
Guvernul României hotărăşte :

Ai*. t~— Incepind M Uita de 1 mal 
X993, ea uraiare a creşterii preţurilor de 
consum şi a tarifelor la produsele şi ser-: 
viciile la care se retrage subvenţia, so
cietăţile comerciale cu capital majoritar! 
de stat şi regiile autonome la care sa
lariile se stabilesc prin negociere, vor ma
jor,, salariile individuale ale persoanelor 
din cadrul acestora cu suma de 10160 
lei lunar brut pe salariat.

Ârt. 2 — In afara compensării prevă
zute la a r i  1, Incepind cu data de 1 mai 
1093, salariile de bază din luna aprilie 
1993 se pot indexa ca urmare a creşterii 
prognozate a preţurilor şi tarifelor, In pe
rioada mai — iunie 1993, la produsele şi 
serviciile nesubvenţionate. Valoarea in
dexării medii pe salariat, calculată pe
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IN ZIARUL NOSTRU DE MllNE: J
•  HOTĂRIREA GUVERNULUI I

cu privire la indexarea şi eom- | 
pensarea pensiilor.

•  Alocaţia zilnică de hrană pen- |
tru consumul colectiy, în uni- * 
tăţile de stat. * I

H O T A R !
C®̂  f«IVIRE LA COMPENSAREA ŞI INDEXAREA SALARIILOR 

ŞI STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ» 

CU ÎNCEPERE DE LA 1 MAI 1993

ute la art. 1 se corectează cu suma 
■espunzătoare, calculata pe baza can- 

tăţii de produse sau servicii stabilită 
a se aeorda lunar şi a diferenţei dintre

baza salariului mediu brut ia nivelul eco
nomiei este de 3000 lei lunar brut.

Art. 3 — Pentru acordarea compensă
rii şi indexării prevăzute la art, 1 şi 2, 
societăţile comerciale cu capital majori
tar de stat şi regiile autonome ia care 
salariile se stabilesc prin negociere vor 
lua măsuri de reducere a costurilor de 
producţie şi de creştere a productivităţii 
muncii astfel incit influenţa asupra creş
terii preţurilor şi tarifelor să fie minimă.

Art. 4 — Societăţile comerciale cu ca
pital majoritar de stat şi regiile autonome 
la care salariile se stabilesc prin nego
ciere vor acorda suma de 10 160 lei lunar 
brut, prevăzută la art. 1, separat de ce
lelalte drepturi salariale. Includerea în 
salariile de bază se va face treptat, de 
către fiecare unitate prin negocierea cu 
sindicatele, incepind cu luna iunie 1993.

Art. 5 — Societăţile comerciale cu ca

pital majoritar de stat şi regiile autono
me la care salariile se stabilesc prin ne
gociere şi care pină la data de I mai 
1993 au incheiat contracte colective de 
muncă sau, după caz, contracte indivi
duale de /muncă pentru anul 1993, prin 
negociere cu sindicatele sau cu reprezen
tanţii salariaţilor, pot acorda suma pre
văzută la art. 1, integral sau parţial, nu
mai în cazul şi în cuantumul în care faţă 
de salariile negociate se consideră jus
tificată o astfel de măsură. Suma res
pectivă va fi preluată în salariile de bază 
incepind cu data de 1 mai 1993.

Art. 6 — La societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat şi regiile auto
nome unde salariile se stabilesc prin ne
gociere, la care prin contractele colective 
de muncă s-a prevăzut acordarea in mod 
gratuit sau cu uri preţ redus a unora din 
produsele sau serviciile la care se retrage 
subvenţia şi acestea nu sînt aprobate prin 
acte normative, valoarea compensării pre-

preţul aplicat de la 1 mai 1993, după 
retragerea subvenţiei, şi cel aplicat pină 
la data respectivă.

Art. 7 (1) — Coeficientul de indexare 
se va calcula de către fiecare societate 
comercială cu capital majoritar de stat şi 
regie autonomă prin raportarea valorii 
indexării de 3 000 lei brut lunar 
la salariul mediu realizat în perioada mar
tie — aprilie 1993, inclusiv indexarea a- 
cordată în baza prevederilor Hotărîrii Gu
vernului nr. 124/1993. La stabilirea sala
riului mediu, în vederea determinării co
eficientului de indexare pe fiecare socie
tate comercială sau regie autonomă, vor 
fi luate în considerare toate drepturile 
prevăzute în anexa la Hotărîrea Guver
nului nr. 498/1992, precum şi numărul me
diu de personal din lunile martie—apri
lie 1993.

(2) Coeficientul concret de indexare 
în limita celor prevăzute la alin. (1) se 
stabileşte de către consiliul de adminis
traţie al fiecărei societăţi comerciale sau 
regii autonome, cu consultarea sindicate-
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DIALOG CU PARLAMENTARII
F.S.N. se află în opoziţie, dar îşi păstrează 

identitatea politică
Dl Ioan Timiş a făcut 

parte din, cele două par
lamente post-revoluţionare 
ale României, iar o discu
ţie cu domnia sa este cel 
puţin interesantă.

RED.; Frontul Salvării 
Naţionale — căruia i-aţi 
rămas credincios — a de
butat ca o formaţiune po
litică de centru stingă. In 
prezent, unde se situează 
pe eşichierul politic ?

LT.: S-a deplasat spre 
dreapta, adică este în opo
ziţie. S-a apropiat de Con
venţia Democratică, dar 
n-a intrat şi nu va intra 
în ea, păstrîndu-şi iden
titatea politică.

RED.: De ce nu a in
trat?

LT.: Programul nostru 
nu se identifică cu cel al 
Convenţiei. Ea, ca să dau 
doar un exemplu, este pro- 
monarhistă. Or, F.S.N. nu 
este. Votînd Constituţia, 
ţara a optat pentru Repu
blică. .

RED.: Deci, România nu 
are nevoie de rege ?

I.T .: Nu. în mod cate
goric — nu !

RED.: Ce rol are într-o

societate democratică opo
ziţia ?

I.T .: Acela de a nu lăsa 
forţa politică aflată la pu
tere să greşească. Opoziţia 
trebuie să nu fie' desţruc- 
tivă, ci constructivă. Cînd 
nu sîntem de acord cu ce
va, venim cu variante,

RED.: După ultimele a- 
legeri, F.S.N. a fost invi-

De vorbă cu dl deputat 
IOAN TIMIŞ

tat să participe la guver
nare. N-a acceptat.

I.T. î Nu, fiindcă oferta 
era prea mică, ief-colo — 
cîteva posturi neînsemnate.

RED.: Şi atunci a for
mat un guvern de rezervă.

I.T .: Poate momentul a 
fost grăbit, dar oferim o 
alternativă de guvernare. 
Nu este un guvern pentru 
subminarea actualului gu
vern, avem personalităţi 
bine pregătite.

RED.: Unul dintre mi
niştrii propuşi, dl Traian 
Caius Dragomir, a debar
cat din F.Ş.N.

I.T ,: A fost scos din

Consiliul Naţional. Se pa
re că se duce spre liberali.

RED.: Apropo de libe
rali. P.N.L. este cam şifo
nat şi liberalii s-au des
părţit în partiduleţe şi a- 
ripi.

I.T .: Au ajuns aici din 
cauza unor greşeli ale 
dlui Câmpeanu, care a fă
cut nişte gafe enorme, cum 
e aceea de a-l invita pe 
fostul monarh să candide
ze la preşedinţie. Mai este 
vorba apoi şi de nişte or
golii ale unor personalităţi 
liberale. Va mal trece vre
me pină mişcarea se va 
pune pe picioare.

RED.: Deci nu se poate 
spune că opoziţia este u- 
nită.

LT.: Nu, şi asta o face 
slabă încă.

RED.: In sfîrşit, ţara
are buget pe 1993.

LT.: Şi asta este foar
te bine. Bun-rău cum este, 
bugetul e necesar fiindcă 
lucrurile trebuie să se or-

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)
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pentru luna mai se fac la oficiile poştale, fac
torii poştali şi difuzorii de oresă — pină la data 
de 29 aprilie inclusiv.

Costul unul abonament este de 250 lei, Ia 
care se adaugă taxele poştale.

DEMERSURI 

FĂRĂ SUCCES

In satul Şteia, comu
na Tomeşti, se află un 
magazin comercial con
struit prin contribuţia 
cetăţenilor. De mai bi
ne de 7 luni de zile în
să —ne-a spus dl Ioan

Bulz, viceprimarul co
munei — magazinul este 
închis, deşi becul din 
interior arde zi şi noap
te. Consiliul local a fă
cut numeroase apeluri 
la „Federalcoop" Deva 
sa-1 deschidă, dar fără 
nici un succes. Poate a~ 
cum va stinge măcar 
lumina. (TR.B.)

IN ZIARUL DE ASTĂZI:
•  Adaptare Ia cerinţele pieţei •  File din existenţa 

unui spital •  Fondul de carte nouă.

O
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% Alta e moda în zilele noastre : se 

fac călătorii de nuntă mai scurte, dar 
mai dese.

© IN MEMORIAM — GEOIÎ- 
GE BAllIŢW. în ?.iua de 30 o- 
priHe b.c.. ora 10, la Casa de 
Cultură din Deva, va avea loc un 
simpozion dedicat împlinirii a 100 
de ani de la moartea lui George 
Baripiu, personalitate complexă a 
culturii româneşti. La manifesta
re, găzduită de Inspectoratul pen
tru Cultură, Muzeul şi Bibliote
ca judeţului Hunedoara, parti
cipă cu comunicări cercetători din 
liraşov, Cluj-Napoca, Sibiu, De
va. (M.B.)

O  SIMPOZION. — Comitetele 
judeţean şi municipal Deva ale 
Partidului Socialist al Muncii au 
organizat un simpozion cu pri
lejul împlinirii unui secol de la 
constituirea Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din Ro
mânia. S-au evocat începuturile 
mişcării socialiste şi muncitoreşti 
din România .şi din judeţul Hu
nedoara, valorile social-politice 
cultivate de această mişedre, pre
cum şi semnificaţia zilei de 1 mal 
în ţara noastră. (TR. B.)

O  CREŞTE NUMĂRUL DE 
'ANIMALE. Cele 450 de gospo
dării din comuna Tomeşti deţin 
— cum ne-a. spus dl Octavlan

Tămaş, primarul localităţii — 
1400 de bovine, din care multe 
bivoliţe, -650 de ovine ş.a. in  co
mună există 65 de perechi de 
boi de muncă şi 60 de perechi 
de cai. Interlocutorul a remarcat 
că numărul de animale se află 
îh  continuă creştere. (TR. B.)

© RISIPĂ. De luni de zile în 
satul ■ Bîrcea Mică becurile de 
la iluminatul stradal ard zi şi 
noapte. E drept, consumul aces
ta, absolut inutil, nu-l plăteşte 
o persoană anunţe, dar îl supor
tă municipalitatea. Iar dacă este 
dlntr-un buzunar comun... mer
ge, că nu pe noi ne costă risipa.

(IC.)

© A DISPĂRUT RASTELUL. 
Locatari harnici au confecţionat 
şi montat în faţa blocului A—1, 
din cartierul „Aurel Vlaicu", din 
Haţeg, un rastel pentru parcarea 
bicicletelor. După două-trei zile, 
oameni netrebnici au furat' ras- 
telul, lucrat cu otita grijă şi mi
gală de locatari. Gest condamna
bil, împotriva bunului simţ, al o- 
meniei. (GH. I. N.)

Bl ATENA. — Grecia şi 
România şi-au exprimat 
„deplina identitate de ve
deri" asupra unei serii de 
probleme, incepind CU si
tu a ţ i  din Balcani şi ter- 
minînd cu „sprijinul ne- 
condiţionat" al Atenei faţă 
de cererea de aderare a 
României la Consiliul Eu
ropei — scrie agenţia 
France Presse, relatînd 
despre conferinţa de pre
să a premierilor celor două 
ţări, Nicolae Văcăroiu şi 
Constantin Mitsotakis. du
pă convorbirile purtate 
luni in capitala elenă.

Cei doi' premieri au ară
tat că optează pentru o „so
luţie politică şi nemilita- 
ră“, în ţările din fosta Iu
goslavie, şi au apreciat că, 
în cazul unei intervenţii 
militare în regiune, „nici 
o ţară balcanică nu tre
buie să participe" la aceas
tă acţiune.

■  CAPE CANAVERAL. 
— Luni, după mai multe 
amînări, de Ia Cape Cana- 
veral, a fost lansată nave
ta spaţială „Columbia", cu 
un echipaj, format din şap
te astronauţi. Misiunea, la 
care participă şi doi spe
cialişti din Germania, este 
consacrată urior cercetări 
ştiinţifice. Inclusiv medi
cale. Lansarea a avut loc 
la 14,50 GMT, precizează 
Associated Press. Cei şapte 
astronauţi se vor afla în 
spaţiu nouă zile.

■  VIENA. — După o 
săptămînă de dezbateri, îa 
Viena s-a încheiat cea de-a 
11-a Conferinţă regională 
a Comisiilor Naţionale pen
tru UNESCO din Europa. 
Raportul final al conferin
ţei va constitui unul din 
documentele de bază pen
tru Conferinţa Generală 
UNESCO, care va avea loc 
în toamna acestui an, . Ia 
Paris.

România a fost aleasă 
preşedinte al uneia dintre 
cele două comisii in care 
s-au desfăşurat lucrările 
Conferinţei. Delegaţia ro
mână, Condusă de dl prof. 
univ. dr.Mihail Golu, mi
nistrul culturii şi preşedin
tele Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO, 
a prezentat o serie de pro
puneri care au fost reţinu
te in raportul final.
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Adaptare la cerinţele 

pieţei
— Mersul evenimentelor 

presupune o continuă a- 
daptare la cerinţele pieţei. 
Cu atît mai mult a socie
tăţilor comerciale, de stat 
ori private, intermediare 
între furnizorii bunurilor 
de consum şi beneficiari. 
Adică a acelora care se o- 
cupă de comerţ. Spuneţi-ne, 
deci, stimată dnă ec. Ele
na Bodolan, ce transfor
mări s-au mai petrecut în 
cadrul S.C. „Univers" S.A. 
Deva, al cărei director sîn- 
teţi ?

— Prin disponibilizarea
unor spaţii deja existente, 
am înfiinţat cîteva noi ma
gazine şi anume „Tricota
je", „Electra" şi „General", 

toate în Micro 15. Am creat, 
totodată, două puncte de 
consignaţie în cadrul ma
gazinelor „Elegant" (de lin
gă „Eva") şi, respectiv, 
„Lumea copiilor", din ve
cinătatea sediului societă
ţii. Prin cele două consig
naţii se pot valorifica o- 
biecte vestimentare, încăl
ţăminte şi jucării în stare 
bună. *

— Cu prilejul unei dis
cuţii anterioare, vorbeaţi 
despre intenţia dezvoltării 
unor prestaţii de servicii.

— Intenţia s-a transfor
mat în fapt. Facem mai 
multe genuri de prestaţii: 
transport de marfă cu ma
şina proprie, la comanda 
unor persoane fizice sau 
juridice, prin care realizăm

un venit sigur ; avem o e- 
chipă de meseriaşi care 
prestează lucrări de zugră
veli, vopsitorii, înlocuiri 
de geamuri, şi care funcţio
nează non-stop ; în fine, 
am extins activitatea de re
tuş, croit şi confecţionat de 
la magazinul „Eva". Pen
tru toate aceste activităţi, 
am stabilit tarife concre
te. „

— Care-i viteza de circu
laţie a mărfurilor ? A su
ferit unele modificări ?

— Raportîndu-ne la a-
ceeaşi perioadă a anului 
trecut, n-am putea spune 
că ritmul de vînzare a 
crescut. Chiar dacă volu
mul valoric este mai mare 
datorită creşterii preţurilor, 
fizic nivelul este acelaşi. A- 
re loc o dispersie a puterii 
de cumpărare care ne afec
tează mult. ,

— Cum se cîştigă ?
— Bine. Forma de salari

zare este astfel făcută în- 
cît să sporească volumul de 
vînzare.

— A sporit exigenţa la 
preluarea produselor de 
la furnizorii dv. ?

—■- Neîndoielnic. Respec
tăm Ordonanţa Guvernu
lui nr. 21/1992. Avem la 
rîndul -nostru interesul să 
oferim clienţilor mărfuri de 
calitate, să crească rulajul 
şi nu stocurile în unităţile 
noastre.

Discuţie realizată de 
ESTERA ŞINA

Dialog cu
(Urmare din pag. 1)

Ştoneze din punct de vede
re financiar şi să înceapă 
să se mişte.

RED.: Gum consideraţi 
exagerările în politică ?

LT.: Extrem de dăună- 
*6are. Mă gîndesc aici la 

’ Ifc&.M.R., cu tactica paşi
lor mărunţi, dar fermi, la 
Partidul România Mare şi 
ţa altele. Trebuie o măsu
ră in toate, să te bazezi, 
pe realitate nu pe himere.

RED.: Prefectul de Hu
nedoara — f.d.s.n.-ist — a 
emis un ordin privind com
baterea corupţiei.

J.T. c Şl-a depăşit atri
buţiile. Şi F.S.N. este pen
tru ştîrpirea acestui fla
gel social. Prefectul a ur
mărit culpabilizarea co

lectivă, fără argumente. 
Or, trebuie demascat şi 
pedepsit individul corupt, 
nu societatea în ansamblul 
ei. In fond, corupţia este 
o infracţiune de drept co
mun şi avem legi pentru 
ştîrpirea ei. Nu prefectul 
de Hunedoara face legile, 
ci Parlamentul, iar cei a- 
bilitaţi să le aplice trebuie 
să-şi facă datoria.

RED.: Ştim că locuiţi la 
Haţeg şi prin Deva veniţi 
mai rar. Dar o să vă cău
tăm mai des. De acord ?

I.T .: Cu .toată plăcerea. 
Vă stau oricînd la dispozi
ţie, deşi sînt supărat pu
ţin pe „Cuvîntul liber".

RED.: Puteţi uita supă
rarea aceea ? ,

I.T .: încerc şi cred să 
reuşesc. Poate şi această 
discuţie mă va ajuta.

i

Puţini sînt cei atît de 
fericiţi încît să nu fi fost 
măcar pentru o vreme pa
cienţi. De aceea existenţa 
unui spital presupune o 

însumare a suferinţelor, e- 
moţiilor, speranţelor şi, de 
ce nu ?, a bucuriilor noas
tre atunci cţnd găsim aici 
vindecarea linei boli sau 
ni se naşte un copil.

Aceasta e percepţia o- 
bişnuită despre ce repre
zintă un spital pentru oa
menii unei aşezări. In 
fapt el înseamnă mult mal 
mult. Răsfoind o proiec
tată monografie a Spita
lului Judeţean Deva, am 
înţeles că în perioada de 
peste un secol de existen
ţă această instituţie a 
crescut împreună cu ora- 

' şui, a trăit împreună cu 
oamenii lui, chiar la co
te mai ridicate, dramele 
celor două războaie mon
diale, ca să amintim doar 
aceste momente din isto- 
rîn noastră.

în anul 1880, cînd s-a 
construit corpul vechi al 
spitalului, aici existau un 
han şi un birt, care mar
cau... marginea oraşului de 
la poalele Cetăţii. La 
începutul secolului bolna
vii erau aduşi din îm
prejurimi cu căruţele, iar 
de la acest spital cei foar
te gravi eralx expediaţi 
cu trenul spre centrele u- 
niversitare sau mureau.

Absenţa antibioticelor îi 
obliga pe medici să tra
teze congestiile pulmonare 
cu comprese. în perioada 
1927—1939 majoritatea su
rorilor de caritate ce în
grijeau bolnavii erau că
lugăriţe venite din Ger
mania.

Primele secţii ale spi
talului s-au structurat în 
1942 şi ele e rau : chirur-

tafe de Ia Grucea Roşie 
sau Crucea Albastră a 
mareşalului Antonescu. 
Despre acele zile dl dr, 
Ioan Moza, renumit chi
rurg, îşi aminteşte că o- 
pera fără mănuşi, ajutat 
de întregul personal şl 
doar la cazurile grave fă
cea anestezii locale. Dl 
prof. Eugen Ghişoiu, ră
nit pe front, precizează,

FILE DIN EXISTENTA 
UNUI SPITAL

gie, maternitate, medical, 
un an mai tîrziu apărând 
şi secţia de medicină in
fantilă. E perioada celui 
de-al doilea război mon- , 
dial, perioadă în care spi
talul devean e martor 
tăcut al bombardamente
lor şi mai ales al sufe
rinţelor atroce şi morţii, 
în  1944 sînt evacuate u- 
nele spitale din Chişinău, 
la Deva sosind un spital 
de campanie cu răniţi şl 
3 medici. In internatul 
Şcolii Normale Deva s-au 
amenajat două spitale mi
litare. Intre 1944 — 1946 
acestea au funcţionat în 
cadrul şi sub administra
ţia Spitalului de Stat 
Deva. Răniţii erau îngri
jiţi şi de surori de cari-

că a fost unul dintre cei 
operaţi pe viu, fără anes
tezie.

Treptat, apar în cadrul 
spitalului noi secţii, se 
construiesc noi spaţii, se 
succed generaţii de me
dici. Cele mai multe şi 
vizibile transformări în 
existenţa sa ne sînt con
temporane, deci le cu
noaştem. De aceea ne 
vom opri asupra destinu
lui şi destinaţiilor unui 
corp de clădire din com
ponenţa spitalului, care 
ilustrează cum nu se poa
te mai bine zbuciumul a- 
cestui secol, pentru aceas
tă parte de ţară. Este 
Vorba despre clădirea ce 
adăposteşte azi secţia de 
pediatrie. S-a construit în

1910—1911, din fondurile 
Asociaţiei femeilor din 
judeţul Hunedoara. în 
epoca dominaţiei austro- 
ungare fost liceu de 
fete orfane. în primul 
război mondial aici se 
instalează cartierul gene
ral al Armatei germane 
nr. 9, ca peste şase luni 
să redevină liceu de fete, 
apoi spital militar, sediu 
al Gărzii Naţionale. Du
pă Unire, între 1921—1930, 
este muzeu, apoi anexă a 
spitalului, pentru ca în 
perioada 1940—1946 să a- 
dăpostească refugiaţii din 
Ardealul de Nord, pînă 
la eliberarea lui. Ulterior 
a devenit maternitate, iar 
din anul 1984 secţie de 
pediatrie.

iha 113 ani de la sem
narea actului său de naş
tere, spitalul din Deva es
te firesc mult mai extins. 
Transformările, materia
lizate în apariţia a noi 
secţii, continuă, Ca şi în
cercările de modernizare, 
toate temporizate însă de 
resursele financiare mult 
sub necesităţi, de care 
dispune sănătatea. Azi 
spitalul nu mai e la mar
ginea oraşului, ci în ini
ma lui. Şi. prin serviciile 
aduse, oamenii- spitalului 
se regăsesc în inimile ce
lor care vin aici suferinzi 
şi pleacă sănătoşi.

VIORICA ROMAN

AW AW WAWWVWmV.V.YW IftiVA ■J.VJV.’AW.WAW.WY/i'AVYAYAVVAV.W.VZAW.W.VAV.V
„Avem foarte mulţi citi

tori statornici care ne so
licită mereu carte nouă. E 
firesc acest lucru, dorinţa - 
de lectură e reală, iar soli
citarea se adresează, i n . 
primul rînd, bibliotecii pu
blice, întrucât procurarea u- 
nei cărţi din librărie se 
face mai anevoios din cau
za preţurilor ridicate". 
Mărturisirea aparţine dnei 
Lucica Popa, bibliotecar 
în comuna Dobra. Toate 
bune, numai că fondurile 
care se pot aloca pentru 
achiziţia de carte într-0 pe
rioadă de ansteritate sînt 
mici. Dovadă, în acest- an, 
biblioteca din Dobra, una 
dintre cele mai mari din 
comunele judeţului, a pri
mit un număr de 87 de 
volume. Sigur, din cărţile

Fondul de carte nouă
noi se primeşte un titlu ca
re nu satisface decît în de
cursul unui an solicitarea 
a aproximativ 200 de citi
tori. Dar aceasta este situa
ţia !

Mai apare şi un alt in
convenient — deşi preţu
rile tipăriturilor sînt mari, 
legarea cărţilor este de sla
bă calitate, foarte repede 
filele încep să se desprin
dă, iar posibilităţi de nouă 
legare nu sînt decît... li
pitul cu aracet, pe care II 
aplică bibliotecarul sau 
cititorul, cu grija pentru 
modul cum arată cartea. 
Astfel de cititori insă slnt 
mai puţini 1 Nu poţi să ceri 
omului prea m ulţi Noi

încă trăim într-o perioa
dă romantică, bucurîndu-ne 
că acesta citeşte.

Şi, totuşi, setea de lectu
ră e evidentă. Nu o dată 
dna bibliotecar Popa se 
deplasează cu sacoşa de 
carte în satele aparţinătoa
re comunei pentru a o dis
tribui doritorilor. Se îm
prumută cărţi muncitorlldr 
de la pădure. De multe ori, 
bibliotecarul trece prin eă- 
sele localnicilor chiar şi 
în localitatea de centru, în- 
ţelegîndu-şi perfect meni
rea — aceea de distribui
tor de carte. Şi acest lucru 
înseamnă extraordinar de 
mult în zilele noastre, cînd 
locuitorii satelor trăiesc eu

gîndul la pămîntul pe care 
trebuie să-l reprimească şi 
pentru care certificatele de 
proprietate încă nu s-au 
distribuit.

Dar, greutăţile biblioteca
rului comunal sînt multi
ple. Singur trebuie să-şi 
gospodărească , instituţia, 
să-şi procure lemne de 
foc pentru a nu îngheţa 
în instituţie în perioada a- 
notimpului friguros. Sin- 

•gur trebuie să organizeze 
acţiuni cu cartea (prezen
tări, expoziţii, aniversări fi
le unor scriitori, concursuri 
etc.). Iar salariul nu este 
dintre cele mai grozave... 
Ş i,' totuşi, cartea nouă ră- 
mine problema-probleme- 
lo r !

MINEL RODEA

In localitatea Baia de 
Criş funcţionează o ca
să de copii. Mulţi din
tre copii îşi văd de trea
bă, învaţă bine la şcoa
lă, iar, după absolvirea 
a opt clase, majoritatea 
se duc la şcoli profe
sionale, învaţă mese
rii, devin oameni.

Dar cum nu există

CUM SUPRAVEGHEAŢI COPIII?
pădure fără uscături, 
vom arăta că şi ig casa 
de copii amintită unii 
fac notă discordantă. 
Unul dintre ei se nu
meşte Condrea Romi- 
că, de 12 ani, elev în 
clasa a V-a, căruia îi 
place să bea, să fume
ze, să umble noaptea pe

străzile Bradului, cu 
intenţia vădită de a fu
ra. El a dat, în miez de 
noapte, mai multe lo
vituri: una la magazi
nul de electrotehnice, 
alta la unitatea nr. 72 
şi una la SNG „Lazăr", 
de unde a sustras pro
duse şi obiecte. A fost

repede prins.
Oare lipsa lui pe tim

pul nopţii din interna
tul Casei de copii Baia 
de Griş nu a sesizat-o 
nimeni 7 Nici chiar cei 
care- au sarcina de a-i 
educa şi supraveghea 
pe copii ?

AL. JURCA, 
Brad

I

SOCIETATEA COMERCIALA
„UZINA ARDEALUL'' S A. Alba lulia

(fosta URUMF Alba lulia), str. Miciurin nr. 9,
tf. 0968-27765 ; 0968-27666 V

Execută şi livrează pentru populaţie, pe 
bază de comenzi sau cereri depuse la biroul 
producţie, următoarele :

1. Plug PP 3 x 30 cm, cadru din ţeavă pen
tru tractor de tipul U-650 — preţ li
vrare : 200.000 leiTmc.

2. Plug PP 2 x 30 cm, cadru din profil U, 
pentru tractor de tipul U-45 — preţ li
vrare ; 145.000 leFbuc.

3. Caroserii a«to pentru camioane, remorci 
auto, camionete =  preţ negociabil

4. Prăşitoare tracţiune animală pentru po
rumb cu cuţite şi cormane =  preţ li
vrare t 35.000 lei buc. (290)

A N U N Ţ  
In conformitate cu Dispoziţia nr. 197/1993 

emisă de primarul municipiului Hunedoara, 
avînd în vedere nerespectarea regulilor de co
merţ şi încălcarea normelor de igienă, se inter
zice comerţul ambulant pe străzile oraşuluL 
indiferent de produsele comercializate. Se vor 
menţine ca zone de comerţ ambulant numai 
pieţele Dunărea şi Obor.

Prin Dispoziţia nr. 197/1993 se anulează 
toate actele normative cu prevederi contrare.

Încălcarea Dispoziţiei nr, 197/1993 devine 
contravenţie la Legea nr. 12T990 publicată în 
MO IŞd'&f» art. 1 b, şi se sancţionează în con
secinţă.

(291)

S.C. COMIXT MASTERS 
Vă aşteaptă

La depozitul en-gros din strada Horia nr. 
67, pentru a vă aproviziona cu produse alimen
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran
ţa la preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 la sută. (4499)

A

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CRIŞBUS" S.A. BRAD

Str. Goşa nr. 44
Angajează de urgenţă, prin concurs :

, t  contabil» cu o vechime minimă în spe 
cialitate de 3 ani şi studii medii eco- 

■ nomice. '
înscrierile se„fac la sediul unităţii, biroul 

personal pînă la data de 07.05.1993.
Concursul va avea loc în data de 10.05.1993 
Relaţii suplimentare se pot obţine Ia tele

fon 651242.
(294)

S.C. „CARMETAPLAST" DEVA S.A. 
cu sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 73 

Organizează, în data de 7 mai 1993, ora 9, 
concurs pentru ocuparea unui post de 

•  paznic (bărbat)
la carieraBăniţa, municipiul Petroşani 

Informaţii suplimentare la telefon 
interior 15.

627106, i 
(276) j

: ?t ? h
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H O T A R I R  E
CU PRIVIRE LA COMPENSAREA ŞI INDEXAREA SALARIILOR 

ŞI STABILIREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE ŢARA, 
CU ÎNCEPERE DE LA 1 MAI 1993

(Urmare din pag. 1)

lor, sau, după caz, a reprezentanţilor sa
lariaţilor, în funcţie de fondul ce poate 
fi destinat plăţii salariilor, rezultat în 
raport cu producţia sau volumul de acti
vitate realizat, fără ca prin aceasta uni
tatea să înregistreze pierderi. Ba regiile 
autonome prevăzute cu subvenţie, inde
xarea se va face cu încadrarea în sub
venţiile aprobate potrivit legii.

Art. 8 — Prevederile arţicolelor 1 'şi 
2 din prezenta hotărîre vor fi avute în 
vedere în mod corespunzător la stabili
rea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, 
potrivit legii, pentru frînarea procesului 
inflaţionist şi a şomajului.

Art. 9 (1) Salariile personalului din in
stituţiile publice se indexează începînd 
cu data de 1 mai 1993, cu coeficientul de 
6,8 la sută. Sumele rezultate din indexare 
se includ în drepturile la care se referă, 
obţinîndu-se noile -cuantumuri ale aces
tora.

(2) Salariile indexate potrivit alin. (1) 
se majorează cu suma de 10 160 iei- lunar 
brut, ca urmare a creşterii preţurilor de 
consum şi a tarifelor la produsele şi ser
viciile la care se elimină în întregime 
subvenţia, începînd cu data de 1 mai 
1993. Suma delO 160 lei lunar brut se va 
acorda separat de celelalte drepturi sa
lariate, uimind â fi preluată în mod co
respunzător în salariile de bază, prin ac
tele normative pe baza cărora se stabilesc 
salariile în instituţiile publice.

(3) Prevederile alin; (1) şt (2) se apli
că în mod corespunzător şi Ia regiile au
tonome cu specific deosebit, la care sa
lariile sînt aprobate prin hotărîri ale Gu
vernului.

(4) Nivelurile noi ale salariilor pentru 
personalul instituţiilor publice, precum 
şi pentru personalul regiilor autonome cu 
specific deosebit, vor fi calculate şi trans
mise acestora de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale.

Art. 10 — In luna iulie 1993, după cu
noaşterea datelor statistice referitoare la 
creşterea efectivă a preţurilor de consum 
din luna iunie 1993, se va reexamina, cu 
consultarea sindicatelor şi patronatul, va- " 
loarea indexării medii pe salariat, ţinîn- 
du-se seama de diferenţele ce pot apărea 
în prognoza creşterii preţurilor de consum 
pe întreaga perioadă mai—iunie 1993, pre
cum şi de evoluţL, salariului mediu pe 
economie, a producţiei şi productivităţii 
muncii.

Art. 11 (1) Compensaţia stabilită po
trivit art. 1 şi art. 9 (2) face parte din sa
lariu şi şe acordă proporţional cu timpul 
lucrat în program normal de lucru. Aceas
ta se cuprinde în fondul de salarii şi se 
ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor care se deter-' 
mină în raport cu salariul şi respectiv 
fondul de salarii, cumulîndu-se în vederea 
impozitării, cu celelalte drepturi salariate.

(2) Pînă lâ includerea compensaţiei 
prevăzute la art. 1 şi art. 9 (2) în sala
riul de bază, aceasta se va lua in calcul 
L, stabilirea indemnizaţiei pentru conce
diul de odihnă. Compensaţia respectivă se 
va lua în calcul şi pentru determinarea 
cuantumului altor drepturi ce se determi
nă în funcţie de salariul de bază, pro
porţional cu procentele aplicate la sala
riul de bază în raport de care se stabi
lesc drepturile respective, conform regle
mentărilor în vigoare.

(3) Compensaţia prevăzută la art. 1 şi 
art. 9 (2) are caracter de spor permanent 
în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992, 
pentru care se plăteşte contribuţia de 3

la sută aferentă pensiei suplimentare.
(4) La stabilirea contribuţiei de 1 la 

sută pentru fondul de şomaj, compensa
ţia prevăzută la art. 1 şi art. 9 (2) nu se 
ia în calcul pînă la includerea acesteia 
în salariul de bază.

Art. 12 (1) In cazul cumulului de func
ţii, compensarea pentru creşterea preţu
rilor la produsele şi serviciile la care se 
retrage subvenţia, se acordă o singură 
dată la unitatea unde persoana în cauză 
îşi are funcţia de bază.

(2) Persoanele care cumulează frac- 
' ţiuni de normă pînă la realizarea unei

norme întregi vor beneficia de compen
saţie proporţional cu fracţiunea de normă, 
numai pînă la realizarea compensaţiei in
tegrale, prevăzută la art. 1 şi art. 9 (2).

(3) Pînă la includerea compensaţiei în 
salariul de bază, persoanele care cumu
lează, potrivit legii, pensia cu salariul, vor 
beneficia de compensaţia acordată la pen
sie, iar de Ia locul de muncă de dife
renţa dintre compensarea în sumă fixă 
acordată salariaţilor şi cea primită în ca
litate de pensionar.

Art. 13 — începînd cu data de 1 mai 
1993, salariul de bază minim brut pe ţară 
se stabileşte la 28 950 tei lunar pentru un 
program complet de lucru de 170 de ore, 
în medie pe lună, ceea ce reprezintă 
170,30 lei/oră.

Art. 14 (1) Ajutorul de şomaj se in
dexează începînd cu data de 1 mai 1993 
cu coeficientul de 6,8 la sută. La ajutorul 
de şomaj indexat se va adăuga şi partea 
din compensaţia prevăzută la a r t  1, cal
culată prin aplicarea procentului stabilit 
de Legea nr. 1/1991, republicată, cu care 
s-a determinat ajutorul de şomaj. Ajuto
rul de şomaj astfel stabilit nu poate fi 
mai mic de 75 la sută, 80 la sută şi res
pectiv 85 la sută, după caz, din salariul 
de bază minim pe ţară net, aşa cum pre
vede Legea nr. 1/1991, republicată.

(2) Pînă la includerea compensaţiei în 
salariul de bază, la calculul ajutorului de 
şomaj ce se va stabili după data de 1 
mai 1993, compensaţia se va determina în 
acelaşi mod cu cel prevăzut în alin. (1).

(3) Alocaţia de sprijin va fi majora
tă, începînd cu data de 1 mai 1993, în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, 
republicată, finind seama de salariul de 
bază minim brut pe ţară, stabilit potrivit 
prevederilor art. 13. .

Art. 15 — Noile tranşe de venituri lu
nare impozabile, ce se aplică începînd 
cu drepturile lunii mai 1993, stabilite în 
baza procentului general de compensare- 
indexare de 30 la sută, sînt cele prevă
zute în anexă, care face parte integrantă 
din prezenta hotărîre.

Art. 16 — Societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat, regiile autonome 
şi instituţiile publice vor acorda cel puţin 
50 la sută din compensaţia cuvenită, pre
văzută la art. 1 şi art. 9 (2), în prima de
cadă a lunii mai 1993, sub formă de avans.

Art. 17 — In aplicarea prevederilor 
prezentei hotărîri, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale şi Ministerul Finan
ţelor pot emite precizări.

Art. 18 — Prevederile prezentei hotă
rîri, cu privire la compensarea-irrdexarea 
salariilor la societăţile comerciale cu ca
pital majoritar de stat se vor aplica în 
mod corespunzător şi în cazul societăţilor 
comerciale cu capital privat sau mixt, pre
cum şi în cazul unităţilor cooperatiste şi 
obşteşti, în scopul asigurării protecţiei 
sociale â personalului din cadrul acestora.

Art. 19 — Nerespectarea prevederilor 
prezentei hotărîri atrage răspunderea, 
după caz, disciplinară, materială, penală 
sau civilă, conform legii.

i  ”
|  PREŢURILE CU AMĂNUNTUL ŞI TARIFELE
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1

MAXIME j

|  Ia produsele şi Serviciile destinate  populaţiei, determ inate  |

|  p rin  elim inarea de Ia 1 m ai 1993 a subvenţiilo r de la buget I

J  I. PÎINE
g •  Albă simplă, 500 g/buc. buc.

1

,.**■■■.. m  ie i: |
■  •  Albă simplă, 600 g/buc. buc. îoo lei I
■  •  Bucureşti, 500 g/buc. buc. 90 lei !
1 •  Bucureşti, 1000 g/buc. buc. >180 tei |
|  •  Dîmboviţa, 600 g/buc. buc. 90 lei 1
1 •  Dîmboviţa, 800 g/buc. buc. 115 lei |
1 •  Integrală, 400 g/buc. buc. 55 lei |
|  •  Neagră, 1000 g/buc. buc. 80 lei |
}  II. LAPTE 
■  •  De consum, cu 1,6% grăsime I

1

85 lei |
|  •  Praf, normalizat, cu 20% grăsime kg 730 lei |
■  .. III. UNT, cu 80% grăsime buc. 330 lei |
* IV. COMBUSTIBIL PENTRU ÎNCĂLZIT ŞI PRE- 
1 PARAREA IIRANEI, INCLUSIV LEMNE DE 
j FOC
|  •  Combustibil P — petrol Iampant 1 ■

1

I
130 lei 1

|  •  Combustibil M I 128 le i !
I  •  Combustibil lichid uşor pentru calorifer, tip III ; t 99 700 tei I
|  •  Gaz petrolier lichefiat în butelii de 12,5 kg 
■  — livrare loco depozit buc. 1300 lei |
1 * •  Lignit nesortat t 13 400 Iei 1
1 •  Lignit sortat t 14 200 lei ■
* •  Huilă spălată t 26000 Iei I
1 •  Gaze naturale mc 24 lei &
|  •  Lemne de foc t 13 120 lei |
|  V. ENERGIE ELECTRICA kVVh 28 Iei |
1 VI. ENERGIE TERMICA, din care : Gcal 9 000 Iei I
|  •  Tarif maxim de distribuire 
1

Gcal 2 600 Iei “

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT 

CE SE VOR APLICA ÎNCEPÎND CU PLATA DREPTURILOR 

DE SALARII PENTRU LUNA MAI 1993

VENITUL LUNAR 
IMPOZABIL — LEI IMPOZIT LUNAR

P in i Ia 2 700 6 la sută

2 701 — 3 000 162 plus 10% pentru ceea ce depăşeşte 2 704 ' j

3 001 — 4000 192 plus « %  ’ ■x »f ■4-X': 3 000 j

4 001 — 6 800 . 372 ■ plus 22% ti 4 000 j

6 801 — 11 ooo 988 plus 23% t t 6 800 1

11 001 — 16 400 1954 plus 24% 9» — uootf I

16 401 — 27 700 3 250 plus 25% " . »» - X . / 7 16 400 . j

27 701 — 38 600 6 075 plus 26% -X X ' 27 700 i

38 601 — 54 900 6 909 plus 28% — 38 600 1' 1
/  54 901 — 82 400 13 437 plus 31% — X 54900 ]

82 401 — 110 000 21996 plus 35% — 82 400 j

110 001 — 137 500 31 656 plus 40% 110 000 '

peste 137 500 42 658 plus 45% f* t—: ■ 137500 j

vă propune o soluţio avan ta joasă  

pentru  fac tu ra rea  energ iei e lec trice

co n to are  rie m are  p rec iz ie , te le s u m a to a re , m axtg rad e  e lectron ice , 

ce a s u ri de c o n tac t cu cuărt. s is te m e  pentru orice  m od de ta rifa re  

( inclusiv s ă p tâ m în a l şi de  n o a p te }

_______  produse ale concernului

SCHLUMBERGER INDUSTRIES
to a te  ap a ra te le  sirii av iza te  m etro log ic

|Vu e r ita ţi să ne co n tac ta ţi ch iar a z i /

C P  8 1 3 , 3 4 0 0  C lu j-N a p o c a , te l 0 9 5 -1 1 4 3 0 6 . fax 0 9 5 -1 8 5 2 1 7 ^ %



m m c i  u s r . i t

.. ,! l;

VtNZARI-
CUMPARÂRI

•  VlND apartament 3 
camere, Hunedoara, Mi
cro VII, bl. 22, cu lift, etaj 
4, ap. 30.

•  VlND fezan de ţuică, 
capacitate 100 litri şi Skoda 
S 100, stare perfectă. Infor
maţii Deva, tel. 611803.

•  VlND playere Funai, 
Elekta, telecomandă, sigi
late. Hunedoara, tel. 715970, 
Deva 615201.

•  VlND garsonieră (Pes
te Luncoi) Brad, telefon 
659107, fam. Vlad Petru, 
după ora 20. (5626)

•  VlND convenabil Fiat
427 Fiorino, capacitate 1050, 
52 CP, consum 5,6 1, în
scris în circulaţie şi mag
netofon stereo Astra. Tel. 
625578. (5613)

•  VlND apartament _ 2
camere, zonă centrală, 
Brad. Tel. 655113. (5623)

•  CUMPĂR obiecte 
yechi: mobilă, bijuterii, me
dalii, broşe, obiecte vechi 
din sticlă, porţelan, bronz, 
aramă, alpaca, argint, in
strumente muzicale, moia- 
re, sfeşnice, lămpi, cande
labre, bibelouri, jucării, pă
puşi, sobă teracotă veche, 
decoraţii, monezi, orice o- 
biect vechi. Tel. 954-17351.'

(5622)
•  VINDEM apartamente

4—3 camere, Deva, central, 
ultracentral. 615002. (5621)

•  NOU ! Cazane de în- . 
călzire centrală pe gaz, 
complet automatizate şi 
pompe de recirculare a a-

Sei, vă oferă SC „Nistor" 
NC Simeria. Tel. 095/ 

661296. (5620)
•  OFER Dacia 1310 pen

tru cedare contract apar
tament în Deva. Tel. 628139.

(5619)
•  VlND Fiat Ritmo 75, 

preţ convenabil. Informa
ţii tel. “629123. (5618)

•  VlND grup diferenţial 
ARO TV şi două planetare. 
Cumpăr dulap, două uşi şi 
canapea tip mobilă Topli- 
ţa. Tel. 613777. (5616)

•  VlND garsonieră con
fort 1, chioşc metalic cu 
terasă acoperită 60 mp. 
Geoagiu-Băi, tel. 648238, 
după era 17. (5615)

•  VlND 0,30 ha teren a- 
rabtt, informaţii tel. 666576 
sau Brănişca, nr. 228.

(5578)
•  VlND urgent aSregat 

nou pentru cameră frigori
fică, la preţul fabricii. Tel. 
642654. (5577)

Ş VlND apartament 3 
camere. Tel. 625963. (5580)

•  VlND casă proprieta
te 3 camere, curte, grădi
nă, str. N. Bălcescu 41, Hu
nedoara, tel. 724376. (5587)

•  VlND apartament două 
camere decomandate, gaze, 

Jbeci, în Hunedoara. Tel. 
9963/14627 Lugoj. (5588)

•  VlND oi, miei, cîine 
ciobănesc. Deva, Călugă- 
renl 82, tel. 611345. (5582)

•  VlND 15 familii albi
ne în lăzi orizontale. De
va, Gh. Lazăr nr. 13, tel. 
614897, după ora 16. (5581)

•  VlND Mercedes 240 
Diesel, în stare de funcţio
nare, neînmatriculat, preţ 
convenabil. Informaţii Be- 
jan, bl. 65, sc. 2, et. 1, ap. 
27. (5629)

•  VlND Dacia 1310 (Un
garia) 1985. Tel. 625079, du
pă ora 19. (5628)

•  VlND motor Ford 1,6, 
cu cutie de viteze, motor 
Dacia 1300, cu cutie vite
ze, pdnte spate completă 
şi parbrize faţă-spate şi 
autoturism Fiat 850, cu pie
se rezervă. Tel. 620080 sau

619023. (5602)
•  VlND oi şi miei. Cris-

tur, nr. 163. (5589)
•  VlND urgent motor

Opel. stane perfectă, preţ 
convenabil Tel. 619352, du
pă oră 18. (5630)

•  VlND Audi 100, Volks
wagen — microbuz, per
fectă stare de funcţionare, 
set segmenţi Volkswagen, 
remo-că Westfalia. Tel. 
624935. (5631)

•  VlND porc gras, 175
kg. Deva, tel. 619287. orice 
oră. (5632)

•  VlND microbuz Volks
wagen, stare foarte bună, 
piese motor, caroserie 
Volkswagen Passat. Tel. 
615737. (5646)

•  VlND apartament ul
tracentral, două camere 
decomandate. Deva, ' tel. 
612337. (5647)

•  VlND Dacia 1100. Tel. 
620715. după ora 16. (5649)

•  VlND apartamejjt două
camere, etaj I. Brad, str. 
Libertăţii, bl. CX 32, et. 1, 
ap. 3. (5637)

•  VlND staţie putere 150 
W. Bîrcea Mare, bl. -6.

(5650)
•  VlND Wartburg break,

tip nou, preţ convenabil. 
Tel. 721231. (4850)

•  VlND Audi 80, fabri
caţie noiembrie 1992, 23 000 
km, stare excepţională şi 
angajez contabil. Telefon 
715346. (4856)

•  VlND urgent casă, gaz,
apă, grădină, preţ conve
nabil. Hunedoara, str. Pa- 
nait Cerna nr. 13. (4857)

•  VlND apartament 2
camere, confort redus,~ zo
nă excelentă, Constanţa, 4 
milioane lei. Hunedoara, 
tel. 717310. (4858)

m VÎND Dacia 1310, fa
bricaţie 1985, Hunedoara, 
bdul Corvin 15, bl. H 6, ap. 
26. (4860)

•  VlND apartament 4 
camere, două băi, 3 bal
coane, 4,5 mii. Tel. 717422.

(4864)
, •  CUMPĂR maşină Tal-
bot Horizont, neînmatricu
lată. Deva, telefon 622437.

(4683)
•  CUMPĂR apartament

central, etaj inferior. Tel. 
617612. (5563/5564)

•  VÎND Saviem 5 tone, 
perfectă stare, preţ conve
nabil şi autodubă 9 locuri 
Diesel. Cîmpulung, 650420.

(5607)
•  VÎND urgent aparta

ment 3 camere. Deva, bdul 
Decebal, b l 23, et. 8, ap. 
29, tel. 625127. (5603)

•  VÎND Volvo 244 Die
sel, motor Volvo complet, 
remorcă auto, armă vînă- 
toare IJ 16, convenabil. Si
meria, te l 660947. (5604)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu, eliberată de Side
rurgica S.A. Hunedoara, pe 
numele Budău Daniel. Se 
declară nulă. (4849)

•  PIERDUT cîine Peki-
nez, alb cu maron, blană 
lungă, în zona Brănişca, răs-‘ 
punde la numele Ţumpi. 
Ofer recompensă. Telefon 
715966. (4861)

•  PIERDUT chitanţă va
mală auto, pe numele 
Breaz Marin Petru, din da
ta de 24 august 1992. Se 
declară nulă. (5606)

•  PIERDUT legitimaţie 
Renel, pe numele Costina 
Nicoleta. Se declară nulă.

(5579)
•  PIERDUT chitanţier, 

eliberat de Direcţia Sani- 
tar-Veterinară, nr. 33784— 
33834. Se declară nul. (5584)

CONVOCARE

•  LIGA Naţională a 
Luptătorilor din Decem

brie 1989, Filiala jutf. Hu- 
nedoara, anunţă că In data 
de 29 aprilie 1993, ora 17, 
va avea loc întrunirea cu 
toţi cei care au depus do
sarele pentru Legea 42/ 
1991, în sala Liceului Nr. 
1 (Matematică-Fizică) din 
Hunedoara. (4868)

OFERTE 
DE SERVICII

•  FIRMA particulară an
gajează pentru lucrări con
strucţii în zonele Hune- 
doara-Haţeg dulgheri şi 
zidari. Salariul negociabil.
Zilnic, orele 10—12, tel. 

729460, 20—22, - telefon
722848. (5624)

•  ÎNREGISTRĂRI video 
de calitate pentru diverse 
ocazii. Deva, tel. 626265.

(5633)

FIRMA "SIGMA.""-  
MOLOŢ anunţă con
curs in data de 3 mai 
1993, pentru ocuparea 
postului de secretară 
şefă. Condiţii: cunos
cătoare a limbii en
gleze, dactilografie, o- 
peraţii pe calculator. 
Vîrstă maximă 30 de 
ani. Relaţii la tel. 
614888, .612661 sau la 
sediul firmei, str. A. 
Iancu, bl. H I, scara E, 
parter, Deva. (5644)

•  CAUT copil pentru
îngrijire Ia o familie se
rioasă. Tel. 717430, după 
ora 20. (4851)

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart — în zilele de 1, 
5, 8, 12, 15, 19, 22; 26; 29 
mai şi pe ruta Deva — 
Wurzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund — în 
zilele de 5, 12, 19, 26 m al 
înscrieri Ja 0956/18882, e- 
rele 18—21. (4515)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ cameră 
mobilată central,, prefe
rabil elev sau credincioşi.
Tel. 723443. (4859)

•  OFER spaţiu central
pentru activităţi comer
ciale (Eminescu), Deva, 
625493, 623488. (5614)

• '  ARENDEZ 3 500 mp 
teren arabil în Deva. Tel. 
621486. (5681)

•  CAUT garsonieră eu
telefon de închiriat. De
va, tel. 613167. (5640)

DIVERSE

•  CU autorizaţia • nr. 
4738, din 20.05.1991, a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
„Bega“, reprezentată prin 
Dumitrăşcuţă Vasile, avînd 
ca obiect de activitate fil
mări video, desfacere de 
îngheţată şi răcoritoare.

(4852)

COMEMORĂRI

DECESE

•  CU aceeaşi nemăr
ginită durere şi un dor 
pe care timpul îl face 
tot mai greu de supor
tat, anunţăm că astăzi, 
28 aprilie 1993, se îm
plineşte un an de la 
sfîşietoarea despărţi
re de scumpa noastră 
mamă, soacră, bunică 
şi străbunică,

IRINA OLAII 
Un gînd pios, lacrimi 
şi flori pe tristul său 
mormînt. Familia.

(4867)

•  SINCERE condo
leanţe doamnei Octa- 
via Clemnic în clipele 
de grea încercare pri
cinuite de pierderea 
soţului drag,

ABEL CLEMNIC 
Familiile dr. Alic, 

Mareş şi Fotache.
<4863)

•  SOŢIA Aurelia, 
fiul Daniel, fiica Ga- 
briela, cu profundă du
rere, anunţă dispari
ţia fulgerătoare, în- 
tr-un tragic accident, 
a celui care a fost un 
bun soţ şi tată,

VASILE CHIRILA, 
în vîrstă de 45 de ani.

Corpul neînsufleţit 
este depus la Casa 
Mortuară. înmormîn- 
tarea va'avea loc as
tăzi, 28 aprilie 1993, 
ora 12, în Cimitirul 
Ortodox Bejan-Deva. 
Odihneşte-te în pace !

(5634)

•  UN ultim omagiu 
celui care a fost

VASILE CHIRILA, 
dispărut într-un tragic 
accident. îi vom păs
tra veşnică amintire 
în sufletele noastre. 
Sincere condoleanţe 
familiei îndurerate. Co
legii de serviciu de Ia 
Macon SA Deva. Dum
nezeu să-l ierte ! (5634)

•  FAMILIA Honacă, 
cu durere în suflet, 
deplînge dispariţia ful
gerătoare a celui care 
a fost un bun prieten 
şi om de aleasă ome-. 
nie,

VASILE CHIRILA,
de 45 de ani. Dumne
zeu să-l odihnească !

(5635)

•  ÎMPĂRTĂŞIM du
rerea la moartea ta
tălui socru a doamnei 
învăţătoare Martin Au
relia, de la Şcoala Ge
nerală Nr. 6 Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească ! Colectivul şco- 
Hi- (5636)

•  FAMILIA Tudo- 
roiu mulţumeşte ru
delor, vecinilor şi tu
turor celor care au luat 
parte Ia despărţirea 
de cel care a fost un 
bun soţ, tată şi bunic,

EMIL TUDOROIU, 
în vîrstă de 61 de ani.

(5625)

•  COLECTIVUL 
serviciului pompieri 
din „Siderurgica" Hu
nedoara anunţă cu 
profundă durere dis
pariţia fulgerătoare a 
colegului şi prietenu
lui

BRETEAN IOAN
Sincere condoleanţe 

familiei! (4684)

FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA

(fosta A.C.M.R.U.E.)
, Organizează licitaţie publică In data de 6 

mal 199ă, ora 10, pentru vînzarea mijloacelor 
fixe disponibile, printre care un autoturism 
,DACIA 1310“, un autocamion „ZIL“, un IFRON 
şi două motoeompresoare MC 10, o maşină de 
debitat cu discuri abrazive.

Lista acestora precum şi preţul de pornire 
a licitaţiei se afişează la sediul unităţii din lo
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5.

Informaţii suplimentare la telefon 18750, 
înt. 23. (287)

S.C. INFOMIN S.A.
D E V A

Organizează, începînd cu data de 3.05.1993, 
cursuri de iniţiere în utilizarea calculatoarelor 
IBM-PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni. ,
Relaţii se pot obţine la telefon 613915. (282) J

S.C.

ora

COMFRUCT“ S.A. DEVA

str. Depozitelor, 17,
Organizează, în data de 14.V, 1993, 

i 10, licitaţie pentru închiriere de spaţiu de de- / 
( pozitare sau mică producţie la secţia din loca- / 
? litatea Ilia (uscător legume-fructe). J
) •  Vinde din stoc deşeuri ambalaje lemn 2 S
1 lei/kg, de la secţia Ilia; saci iută reformă 10 lei/ \ 
i buc şi deşeuri ambalaje 2 lei/kg, de la Depo- \ 
| zitul legume-frUcte Deva. i
ij Informaţii la telefoane 627783, 621425. (296) ţ

----------------- i . -------------- ^

S.C. „GERMISARA* S.A. GEOAGIU-BĂI

Anunţă deschiderea sezonului estival 1993, 
începînd cu data de 1 mai a.c.

Prin complexele „Diana“, „Germisara“ şi 
„Vile“ vă asigură un sejur plăcut, cazare şi 
masă la preţuri acceptabile.

, Intrarea la Ştrand este de 100 lei/persoană, 
iar rezervarea de cabine 50 lei. (297)

S.C. PANICOR S.A. HUNEDOARA

Anunţă modificarea preţurilor Ia produsele 
de panificaţie începînd cu 1 mai 1993, ca urma
re a ridicării subvenţiilor. (295)

•  FAMILIA Henţiu îşi 
ia un ultim rămas bun de 
la cel care a fost un bun 
prieten,

VASILE CHIRILA,
si este alături de familia 
îndoliată la greaua încer
care. Dormi în pace, suflet 
bun ! (5635)

•  SOŢIA, fiica, ginerele 
. şi nepoţii anunţă cu pro-

„ fundă tristeţe încetarea din 
viată a celui care a fost 

ADRIAN MACIU 
înmormîntarea va avea 

loc joi, 29 aprilie, la cimi
tirul ortodox din Vaţa.

(5718)

*
*

*
l
V

ÎN ATENŢIA JUCĂTORILOR 
LA LOTO ŞI PRONOSPORT

•  La 2 mai a.c., TRAGERE SPECIALĂ 
LOTO, 6 din 49.

— .Participarea se face numai cu bilete achi
tate în cotă de 100 la sută.

— Vînzarea biletelor Loto special şi depu
nerea buletinelor Pronosport se pot efec
tua pînă sîmbătă, 1 mai 1993, inclusiv,

(299)

PATRONATUL NAŢIONAL ROMĂN — 
UNIUNEA ECONOMICA ROMÂNĂ 

A ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI 
FILIALA DEVA

Organizează, în sprijinul celor ce lucrează 
în domeniul contabilităţii la firme, societăţi co
merciale etc.,

CURS T.V.A. (taxa pe valoare adăugată), 
de circa 22 de ore, eşalonate cîte 8 ore săptă- 
mînal, vineri după-amiază şi sîmbătă.

Se pot face înscrieri prin trimitere de către 
societăţile comerciale, cît şi persoane particu
lare.

Informaţii si înscrieri pînă la data de 5 mal 
1993, Ia sediul Filialei UERIP, din str. A. Şa- 
guna, nr. 2, tel. 611339, între orele 9—14. (298)
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