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6 iulie' a.c., la Vama Si
meria s-au produs neîn
ţelegeri, nemulţumiri, amâ
narea vămuirii unor, pro
duse, că aici se face ţi se 
drege,. Ne-am înfiinţat 
chiar a do’”i zi la faţa lo
cului, Partenerului ger
man, cu marmură de la 
Simeria, i şe întocmiseră 
formalităţile vamale şi 
plecase spre patrie, cu 
amărăciunea pierderii li
nei zile.

— 'Bucă-mi permiteţi, aş 
îneca» politic —■ ni se a- 
dresează dl Silviu Furdui, 
şeful Vămii Simeria.

— Şi dvs. cu politica.. 
Ml rog, ascult.

— Vama aduce ţării, lu
nar, săptămânal, zilnic, 
sume mari de bani, de 
valută. După revoluţia din 
decembrie 1989 s-au dat 
spaţii la tot felul de parti
de şi asociaţii, pentru buti- 
curi şi alte activităţi. Nu
mai nouă nu ni s-a dat,

NICI LA  VAM A  N U -I UŞOR...
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zile, câ îdlpăfiuC s2u ţ£r-f? 
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fiind toleraţi aici, în clă
direa staţiei de cale ..era
tă Simeria-Triăj, de ani 
de zile, risipiţi in patru 
birouri izolate. Am mers 
şi la dl fost prefe~‘ Gheorghe 
Ivan. Nu ne-a ajutat.

— Bun. Adică rău. Dar 
unde-i politica ?

— Băi asta e. Nu ne-a 
băgat nimeni în seamă. Şi 
atunci am luat o acţiune 
pe cont propriu. Am cum
părat sediul fostei C.A.P. 
Tâmpa, de vizavi, unde 
vrem să ne organizăm se
diul, magaziile, spaţiile de 
parcare a mijloacelor da 
tţansp<5rt sosite pentru vă
muire. Trebuie să întoc
mim multe formalităţi le
gale şi să angajăm un 
constructor.

— Idee foarte bună. 
Vama are bani. Dar să 
revenim la întâmplările de 
luni. ■■■

— N-a fost ceva cu to
tul ieşit din comun. Vreau 
să spun că noi vămuim 
aici, la  Simeria, toate 
mărfurile câre ies din ju
deţ la export, ca şi pe 
cele importate de agenţii 
noştri economici de stat 
sau privaţi —, inclusiv 
autoturismele pentru per
soanele fizice şi, de ase
menea .coletele industriale 
sosite sau trimise pe calea 
ferată. Avem şi noi nişte 
programe de activitate pe 
care trebuie să le respec
tăm. Dar să le respecte şi 
exportatorii sau importa
torii care lucrează cu' noi. 
Pentru agenţii economici, 
programul este de la 8 la
13.30. Luni, reprezentan
tul exportatorului, de  ta 
S.C. „Marmosim" S.A. Si- 
meria, s-a prezentat pen
tru vămuirea mărfii la ora
14.30. A r fi avut timp

sâmbătă şi duminică să 
încarce marfa în mijloa
cele de transport al parte
nerului extern, iar luni 
dimineaţa, la primă oră, 
să fie în vamă.

Este doar un caz, dar nu 
sMgurul. Alte situaţii care 
creează greutăţi în vămui
re sunt generate de fap
tul că unii agenţi econo
mici care importă sau 
exportă diferite produse o 
fac prin firme intermedia
re, cu sediul în alte ju
deţe, şi până se ia legă
tura cu respectivele firme, 
până-şi trimit ele, ca im
portator direct, reprezen
tanţii la Simeria, trece 
timp, marfa întârzie cu 
ajungerea Ia destinaţie. Aşa 
s-a întâmplat de curând cu 
un lot de produse pentru 
S.C. „Plastor“ S.A. Orăştie, 
printr-un intermediar din 
Piteşti. Sau alte situaţii,

când importatorul trebuie 
să depună o garanţie la 
Vama Simeria, pentru mar
fa primită, insă nu are 
bani . Iar vama are şi ea 
legile ei. Faptul l-a trăit 
nu de mult S.C. „Favior" 
S.A. Orăştie,-cu o Apre
ciabilă cantitate de colo
ranţi veniţi din import.

• — Sunt multe probleme
la vamă — continuă dl 
Mireea Vraciu, adjunctul 
şefului Vămii Simeria. Unii 
agenţi economici mai mici 
trimit pentru vămuirea 
produselor persoane din 
afara compartimentelor de 
aprovizionare şi desface
re, care nu au nici cea 
mai vagă idee despre ac
tivitatea de import—export, 
iar alţii, mai mari, gen 
S.C. „Siderurgica" S.A. Hu
nedoara, nu se prezintă 
pentru vămuirea mărfuri
lor decât după luni de

ANUL V 

NE. 913 
MIERCURI,

14 IULIE 
1 9 9 3

4 -pagini — 25 lei

Încărcată de nemulţumi
re şi revoltă, de întrebări 
şi reproşuri este scrisoa
rea pe care ne-o adresează 
trei absolvenţi ai Liceului 
Sanitar Hunedoara. „în
trucât ne simţim obligaţi 
să acţionăm atât cât ne 
stă în putinţă împotriva u- 
nor ilegalităţi comise de 
către oameni a căror con
diţie socială le oferă : O 
publicitate favorabilă lor, 
rugăm a ni se difuza în 
ziarul dv.. articolul urmă
tor", Acesta este preambu
lul — motivaţie ce pre
cede scrisoarea.

„Articolul" este intitulat 
de semnatari „Bac ’9Z'‘. Din 
pricina supărării şi deru
tei ce-i încearcă pe auto
rii săi, la primul duş rece 
primit de la viaţă, „arti
colul" are destule contra
dicţii, multă ironie amară, 
cuvinte tăioase. Beferin- 
du-se la nevoia lor de a fi 
priviţi cu consideraţie şi 
respect, tinerii noştri se 
întreabă : „E oare prea 
mult pentru condiţia lor 
(a adolescenţilor — n.n.)? 
Fac oare înaintaşii un 
efort prea mare dacă-i res
pectă şi pe ei ca fiinţe 
umane?
Nu, sigur că nu. Dar, cu 
toate acestea, mult stimaţii 
înaintaşi îi hăituiesc, îi 
leagă, îi spulberă. Şi când

cei care comit asemenea 
crime se numesc „profe
sori", atunci lucrurile iau 
o întorsătură nefastă".

Dragi tineri, vă înţeleg 
decepţia. Dar de ce dra
matizaţi Intr-atât situaţia, 
de vreme ce toţi au trecut 
examenul? Chîar dacă no
tele la literatura română 
— scris sunt sub aşteptă
rile voastre, chiar dacă 
lucrările n-au fost tratate 
cu atenţia cuvenită, cum 
pretindeţi voi, cuvântul 
„crimă" nu se justifică. 
Sunt convinsă că şi voi îi 
ştiţi sensul (ca şi al altor 
termeni nepotriviţi din 
scrisoare). Dacă din partea 
examinatorilor voştri s-a 
manifestat superficialitate 
în corectarea lucrărilor este 
o greşeală (care poate s-a 
şi îndreptat, de vreme ce 
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„La magazinul de 
desfacere a produse
lor lactate al „Devii", 
din Piaţa Deva, două. 
vânzătoare stau şi su
praveghează d a treia 
persoană care serveş
te efectiv. Aceasta din 
urmă nu are nici ha

lat, nici deprinderea 
bunelor maniere. Şi 
ce-i mai grav nu ştie 
nici să răspundă la 

Întrebările cumpărăto
rilor. Toate acestea 
mă îndreptăţesc sâ 
cred că nu este vânză
toare. Atunci de ce 
serveşte? Iar dacă 
totuşi este vânzătoare, 
de ce nu ara calităţile 
cerute de o asemene- 
na meserie?" (Maria 
Stan, Deva).
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De ce nu

pe  z/*
— Tăticule, câte grade arc cercul vicios ?
— Tot 360 de grade, dragul m eu!

La Primăria comunei Bo- 
şorod ne-am interesat de
spre stadiul In care se află 
împărţirea pământului la 
oameni, punerea în pose
sie, pregătirea acordării 
certificatelor de proprieta
te.

— In fiecare zi de luni 
analizăm cu comisia comu
nală modul în care se a- 
plică prevederile Legii fon
dului funciar — a precizat 
di Ionel Cacuci, primarul 
comunei. La Boşorod, pu
nerea în posesie este de 
peste 75 la sută, la Chi- 
tid mai bine de 80 la sută. 
In restul satelor nu avem 
probleme, . deoarece n-au 
fost coperativizate.

— Stimate dle primar, 
totuşi în privinţă pămân
tului lucrurile merg ane
voios.

— Aveţi dreptate. Pen
tru a urgenta rezolvările 
pe care sătenii le aşteaptă 
de la noi am format încă- 
o comisie Ia împărţirea pă
mântului. Avem acum o 
comisie care se ocupă de 
intravilan, alta >de extra
vilan. Şi lucrurile merg 
mai bine. La Chitid, în- 
4r-o lună, cel mult două va 
începe acordarea certifi
catelor de proprietate. Har
ta , cadastrală este aproape 
terminată.

— Necazuri?
— Mai sunt. Oamenii, 

unii dintre ei, nu respec

tă ţăruşul bătut de comisie 
după efectuarea măsură
torilor. Păcat că se întâm
plă între neamuri. Patru 
cazuri sunţ în judecată la 
Judecătoria din Hunedoa
ra. Corobea Romulus cu 
Stoicoi Gruia şi Badea 
Ioan. Bunicii lor au fost 
fraţi. Anghel Traian este 
în judecată cu Maţiţa Ca
cuci. Nepot cu mătuşă. 
Nu se pot înţelege la cote
le părţi .fiecare vrea un 
ar, doi în plus. Justiţia 
va stabili dreptate pentru 
fiecare. Dacă tot m-aţi în
trebat de necazuri, mai 
avem cu buteliile de ara
gaz, cu telefoanele, cu pre
darea bovinelor şi tinere
tului bovin la fondul de 
stat Din comuna Boşorod 
putem preda cel puţin 50 
de capete lunar. Să aibă 
orăşenii came proaspătă. 
Dar preluarea animalelor 
se face numai după mul
te insistenţe, rugăminţi» 
Ar fi bine ca lunar să se 
organizeze câte o bază de 
preluare. De ce . să adu
cem came din alte părţi 
când avem la noi în ju 
deţ ?
' ...Bineînţeles, sătenii din 
Boşorod se confruntă şi cu 
alte multe necazuri. Dar 
oameni vrednici şi inimoşi 
cum sunt le înving. Rând 
pe rând...

GH. L NEGREA

O  TAR An A. între 14 şi 21 
iulie un grup de copii handica
paţi, din familii de handicapaţi 
sau orfani vor petrece neuitate 
Zile de vacanţă în splendidul de
cor al taberei Brădăţel. Printre 
ei sunt şi copii invitaţi din Un
garia, tabăra fiind organizată de 
Fwidaţia Romăno-Maghiară Ilu- 
manitatea în colaborare cu Aso
ciaţia Handicapaţilor Neuromo- 
tort Hunedoara. (V.R.).

©  GOSPODARI DE FRUN
TE. Laurenţlu Drăghici, din

satul Măceu, Petru Pădurean din 
Bretea Română, Lazăr Cerbălău 
din Ocolişu Mare şi alţii au pre
dat la stat un mare număr de , 
bovine ca şi importante canti
tăţi de lapte. De altfel, cum ne 
spunea dl. Elemer Martin, vice- 
primarul, cei numiţi mai sus 
sunt gospodari de frunte ai co
munei Bretea Română. (TR. B.).

O  PENTRU SĂNĂTATEA 
SEMENHOR. In Haţeg şi In lo
calităţile din împrejurimi, nu
mele doctorului Adrian Popovicl 
este bine cunosctit, mult respec
tat. Aceste aprecieri medicul 
le-a dobândit de-a lungul multor 
ani. Specialist in boit interne, 
dar mai mare specialist in... ome
nie, dl Adrian Popovici nu are

uşa închisă. Nici la Spital, nici 
acasă. La orice oră din zi şi 
noapte dumnealui este gata să 
sară in slujba ocrotirii. sănătăţii 
şi vieţii semenilor săi- (N. S  ).

Q  ÎNFRĂŢIRE. De la d l  
Viorel Jorza, primarul comunei 
Buceş aflăm că pe data de 17 
iulie 1993, locuitorii comunei vor 
fi gazda unui grup de francezi 
din localitatea Puylanence, dts- 
trictul Tam din sudul Franţei, 
care este înfrăţit cu locuitorii 
din satul Dupăpiatră. Locuitorii 
de aid, cunoscuţi ca b u n i  
oaspeţi, fac pregătiri intense 
să lase o bună impresie celor 
care îl vizitează. Apoi cu toţii 
vor poposi ta „Târgul de Fete” 
de pe Muntele Căina, pentru ca

faima obiceiului folcloric de aco
lo să fie dusă departe de ţară. 
(AL. JURCA).

Q  CREŢU Ş i COMPLICELE. 
Deşi era muncitor la „Siderur
gica", Florin Creţu, din Hune
doara mai avea o ocupaţie. Hoţ. 
Fura cu predilecţie din locuin
ţe. Numai la o asemenea acţiu
ne a golit casa unui cetăţean de 
bunuri in valoare de 300 000 de 
lei. Bucuria a fost insă de scur
tă durată, fiindcă a fost prins. 
Acum î se caută complicele, 
(V.N.).

sumat de mult.
— Şi cum se mai face 

vămuirea ?
— Greu. După actele 

vamale de expediere — 
prifnire.

— Acum, de vreo săp
tămână, în activitatea vă
milor se foloseşte o for- 
mularistică nouă, mal 
complexă şi mai compli
cată, pe care Europa mo
dernă o foloseşte de mult* 
cu operativitate ş i, efi
cienţă, prin tehnica a- 
vansată a computerelor — 
subliniază dl Silviu Furdui 
Noi îi dăm în continuare 
cu pixul şi cu indigoul. Şi 
suntem puţini, iar volu
mul de lucru este foarte 
mare.

Zilnic, în Vama Sime
ria se efectuează 30 —40 de

DUMITRU GHEONEA

(Continuare fn pag. a 2-a)

■  Ministrul român al 
afacerilor externe, dl Teo
dor Meieşcanu, a reafirmat 
necesitatea unui important 
gest politic pentru relaţiile 
bilaterale româno—ungare, 
intr-un interviu acordat co
respondentului din Bucu
reşti al agenţiei MTI, dom
nia sa a apreciat că ar 
fi important ca şefii de stat 
şi de guvern să se întâl
nească şi, împreună, să 
facă declaraţii privind in
tenţiile de viitor şi ar fi 
îmbucurătoare — de e- 
xemplu — organizarea unei 
întâlniri necondiţionate în
tre preşedintele României 
Ion Iiiescu, şi preşedintele 
Ungariei, Arpad Goncz. Mi
nistrul român de externe 
— menţionează MTI — a 
arătat că încheierea Trata
tului cu privire la bazele 
relaţiilor dintre Ungaria şi 
România, ar accelera dez
voltarea colaborării în 
toate domeniile. Cu toate 
acestea, a precizat şeful di
plomaţiei române, ar fi 
absurd ea până la încheie
rea tratatului să fie în
gheţate relaţiile bilaterale 
deoarece viaţa merge îna
inte şi cele două ţări ve
cine trebuie să rezolve a- 
numite probleme. Dar, a- 
devăratu deschidere ar o- 
feri-o numai tratatul pri
vind baza relaţiilor bilate
rale, care să includă şi for
mula cu privire la fron
tiere ,  a opinat ministru]

Aceasta este o problemă 
delicată fn România — a 
subliniat Teodor Meieşca
nu — dar ea nu tre
buie s i  provoace dificul
tăţi, deoarece In repetate 
rânduri Ungaria a decla
rat că nu are pretenţii te
ritoriale şi că nu doreşte 
revizuirea graniţelor, tn 
România are un impact 
negativ, faptul că Buda
pesta, în timpul dezbate
rilor privind tratatul de 
bază ungaro-ucrainean, a 
subliniat în mod repetat că 
formula folosită în acordul 
eu Ucraina nu este apli
cabilă României.

tn acelaşi timp — a men
ţionat ministrul de exter
ne — România doreşte să 
încheie un tratat accep
tabil pentru parlamentele 
din ambele ţări, în. care 
cele două părţi să găseas
că răspuns la problemele 
fiecăreia, tn acest docu
ment trebuie să figureze şi 
referirile ia problema mi
norităţilor, ce nelinişteşte 
partea ungară. Teodor Mf- 
ieşcanu a respins afirma
ţia corespondentului MTI, 
potrivit căreia România 
consideră această problemă 
soluţionată. Asemenea a- 
firmaţii ar fi absurde.

§m
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S.C. „IVA COMPAGNY" SRL DEVA. 
CU Şl FĂRĂ MASCĂ

ISTORIA U N U I JA F
în rândurile care urmează ne vom ocupa de cei 

ce, forţând porţile privatizării, au intrat în impact cu 
legea. Soţii Ioan şi Istina Ivaşcu, aveau, de formă, 
calitatea de salariaţi ai Societăţii Comerciale „CEP- 
ROMIN" S.A. Deva, spunem de formă pentru că 
gândurile le erau într-o cu totul altă parte. Pe so
cotelile acestea şi-au înfiinţat o mănoasă societate co
mercială al cărei nume exotic riscă să o propulseze 
în legendă.

DEVALIZAREA BĂNCII DE DATE

în buna tradiţie a societăţilor comerciale post- 
revolute, o b i e  t u l  S.C. „IVA Compagny" S.R.L. 
Deva, cum sc numeşte acest agent economic buclu
caş este lung şi cu de toate. Specialitatea casei şi 
tocul de unde urmă să le curgă cu de toate avea să 
fie proiectarea. Grăbiţi, la câştig, încheie un contract 
cu inexistenta, atunci, S.C. „Comascom" S.R.L. Mol
dova Nouă pentru un proiect pe care-1 depune la 
1 octombrie 1991. Societatea Comercială „Cepromin" 
S.A. Deva este bănuitoare socotind că foştii săi sa
lariaţi Ivaşcu Ioan, Ivaşcu Istina şi Modol Gheorghe, 
directorul tehnic al societăţii, au devalizat banca 
de date a institutului. Din această scânteie avea 
să se producă descoperirea jafului. D irecţia  Generală 
a  Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat 
a judeţului Hunedoara, prin procesul verbal din 17 
septembrie 1992, constată că Ş.C, „IVA Compagny" 
S.R.L. Deva nu poate justifica nici măcar- materia
lele utilizate la proiectare: hârtie, calc, rulaj pe cal
culator, că lucrările nu sunt semnate de către exe
cutanţi, şi faptul, nu lipsit de tâlc, că deşi proiec
tarea se pretinde a  se fi făcut în august—septembrie 
1991, devizele sunt calculate în preţuri 1990, împre
jurare ce evidenţiază că lucrările s-au executat în 
acel an, în institut de către oamenii acestuia, dori
tori să-şi păstreze anonimatul, pe cheltuiala şi cu ma
terialul acestuia, că devizele sunt anterioare atât con
tractării cât şi execuţiei.

\ PACTUL HUNEDOREANO-CÂRĂŞEAN

! Faptul că S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva a 
contractat cu S.C. „Comascom" S.R.L. Moldova Nouă 

1 fără să verifice dacă aceasta din urmă în calitatea 
/ sa de antreprenor principal are acoperite raporturile 
1 cu beneficiarul investiţiei (Exploatarea Minieră Mol- 
ţ dova Nouă) n-a constituit pentru agentul din Deva 
i nici un fel de risc şi iată de ce: societatea pirat,
; „Comascom" S.R.L. având între cei nouă investi- 
) tori pe directorul Talpeş Ioan, pe contabilul şef, Sco- 
v beixea Ioan (cu fratele şi fiul), respectiv pe cei doi. 
, administratori principali ai unităţii Cu capital inte- 
1 grai de stat, nu risca nimic pentru că cei în discu- 
\ ţie puteau dispune în voie de capitalul încredinţat, 
j Mai mult, cei. doi investesc părţi sociale atât în so- 
, cietatea de referinţă precum şi în societatea sate*
\ lit „CRISTAL" S.R.L. Moldova Nouă, pe care le do- 
. resc, şi nu numai, le transformă în subiecţii de drept 
' prin intermediul cărora pun la cale transferarea 
\ masivă a fondurilor de investiţii şi de producţie ale 
i unităţii în propriile buzunare. în acesfe condiţii con- 
’ tractarea lucrării „Epurare şi recircuitare ape uzate..." 
t se proiectează de către S.C.- „IVA Compagny" S.R.L.
\ Deva. Proiectantului îi par atrăgătoare şi reţine, din 
i proiect, execuţia confecţiilor metalice. Neavând capa- 
' citate de fabricaţie, contractează lucrarea cu S.C.
\ „Hidrocon" S.A. Caransebeş, care le execută şi li- 
i vrează la preţul de 7 980 384 lei. Agentul din Deva, 

socotind că poate da lovitura, nu aşteaptă facturarea 
' de către executant, întocmeşte documente fictive şi le 
S facturează la S.C. „COMASCOM" S.R.L. Moldova 
i Nouă la o valoare astronomică. Prinsă cu ocaua mică,
7 prădalnica „IVA Compagny" se dă de ceasul morţii că 
1 a făcut afaceri cinstite numai că Direcţia Generală a 
) Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a 
i judeţului Hunedoara constată escrocheria şi dispune 
i virarea milioanelor rezultate din jaf la bugetul statu- 
\ lui.

J FILIERA

| Că la Moldova Nouă,' unde şi-a ales câmp de o- 
[ peraţii „IVA Compagny" şi unde i se dă un atât 

de generos concurs pentru încasarea unor milioane 
necuvenite, s-a constituit o filieră de delapidatori nu 
mai este, începând cu 12 august 1992, un secret, o- 
dată cu descoperirea structurii filierei. Cele două so
cietăţi comerciale pirat, „Comascom" şi „Cristal" 
S.R.L., din localitate, au coinvestitori personalul de 
conducere al exploatării: director, contabil şef, direc
tor adjunct mecanic, şeful serviciului energetic, şeful 
serviciului mecanic, şeful serviciului investiţii, econo
mişti, şefi de birouri, şeful transportului, precum şi 
personal exterior, un fost ministru, persoane re
prezentative ale unităţilor de construcţii cu capital 
integral de stat ce trebuiau reduse la tăcere, prin 
neconcurare, respectiv persoanele cu activitate în 
punctele nodale de decizie şi dispoziţie ale unită* 
ţii, persoane care dacă n-ar fi fost cointeresate ar fi

putut împiedica operaţiile. Fapta^ administratorilor . 
Talpeş Ioan, Scobercea Ioan şi Albu Gheorghe de 
a angaja raporturi între societatea cu capital integral 
de stat pe care o administrau şi unităţile în care con
servau interese personale, constituite potrivit art. 194, 
pct. 5 şi a r t  206 din Legea 31/1990 infracţiuni prin 
efectul legii, iar persoanele cu contribuţii la comite
rea jafului: Scobercea Gheorghe, Alecu Sergiu, Dicu 
Nicolae, Novac Sidonia, Vlad Petru, Scobercea Ioan 
Remus, Gruia Moise, Sârbu Alexandru, Faci Nicolae 
Faci Maria On Ioan şi Gruia Steluţa sunt după 
caz, complici şi favorizatori, fiind deferiţi, cu toţii, 
organelor de urmărire penală. Scopul programatic al 
filierei fiind transferarea fondurilor unităţii de stat, 
via societăţile pirat, în buzunarele. coinvestitorilor, 
participarea la jaf a Societăţii Comerciale „IVA Com- 
pagny" S.R.L. Deva, trebuia înţeleasă ca realizându-se 
pe un acord secret, împrejurare în. favoarea căreia 
pledează, ca un început de probă împărţirea pe cote 
părţi, nu neapărat pe relaţii aritmetice, a contrava
lorii sumei fraudate, 59 317 100 lei.

FIRELE LUNGI ALE CORUPŢIEI

Cota autorităţii organelor Ministerului de Finanţe 
a crescut în ultimul timp. Acesta a foşt motivul 
pentru care Regia Autonomă a Cuprului Deva a se
sizat şi ministerul de referinţă cu privire la frau
dele comise la Moldova Nouă prin societăţile pirat, 
S.C. „Comascom" S.R.L., S.C. „Cristal" S.R.L. şi S.C. 
„IVA Compagny" S.R.L. Lucrarea a fost încredinţată 
D.G.F.P.C.F.S. Caraş, inspectorilor financiari Mlă- 
descu Tiberiu, Vidrean Ilie şi Sameş Gelu, care prin 

- notele din 17 iulie 1992 curăţă capitalul fraudat 
(89 000 000 lei), prin societăţile respective. Trioul 
de la D.G.F.P.C.F.S. Reşiţa s-a întrecut pe sine în a 
inventaria incredibile motivaţii de spălare a banilor 
murdari, de minimalizare a operaţiilor, de îmbrobodi- 
re a organelor implicate în cercetare. Au spus, fără 
să convingă, că actele de comerţ ale societăţilor co
merciale „Comascbm" şi „Cristal", anterioare înre
gistrării in registrul comerţului (6 septembrie şi 16 
septembrie 1991) nu sunt lovite de nulităţile regle
mentate de a r t  1 din Legea 26/1990 şi ca o consecin* 
ţă nu le-ar fi aplicabile prevederile art. 1 din Legea 
12/1.991 privind confiscarea şi vărsarea la buget. Au 
spus că restituirea fraudei de 6 700 000 lei la 16 apri
lie 1992 s-ar situa cu trei săptămâni înaintea contro
lului în condiţiile în care acesta a început la 12 mar
tie 1992. Au încercat să justifice că avansul de 
6 000 000 lei pe care Talpeş Ioan şi Scobercea Ioan 
şi l-au acordat lor înşile din calitatea de adminis
tratori ai societăţii cu capital integral de stat pe inte
resele ce conservau în calitate de coinvestitori la S.C. 
„Comaseom" S.R.L. Moldova Nouă, ar fi legal. Cât, 
privesc avansurile de 3 000 000 lei şi 600 000 lei pe 
care şi le acordă cu acelaşi titlu, le trec sub tăce
re. în posesia actelor de bunăvoinţă semnate de că
tre cei trei inspectori financiari, grupul de infractori îşi 
acreditează în mod gălăgios nevinovăţia. Numai că 
segmentul de fraudă comis în" judeţul Hunedoara de 
către S.C. „IVA Compagny" S.R.L. Deva pe care 
inspectorii cărăşeni l-au declarat drept operaţie co
mercială legală, supus unei analize organului omo
nim din judeţul Hunedoara, este declarat, de către 
cei din urmă, o crasă escrocherie.

RECURSUL LA AUTORITATE RESPINS

împotriva procesului verbal de constatare al 
D.G.F.P.C.F.S. Hunedoara prin care se dispunea văr
sarea la buget a banilor furaţi, S.C. „IVA Com
pagny" S.R.L. Deva formulează contestaţie la Ministe
rul'Finanţelor, care prin documentul 64867/3 decem
brie 1992 îşi face publică opinia, după cum urmează:

„in legătură cu contestaţia dv. înregistrată la Mi
nisterul Finanţelor sub nr. 525.612/30 oct. 1992 împo
triva dispoziţiei obligatorii nr. 672/28. IX. 1992, emisă 
de către Direcţia Controlului Financiar de Stat. vă 
comunicăm că am examinat constatările controlului 
şi obiecţiunile dv. reţinând următoarele:

— Prin contractul 001/1991, încheiat între socie
tatea dv şi Societatea Comercială „Comascom" S.R.L. 
Moldova Nouă, v-aţi obligat," aşa cum dealtfel de
claraţi şi în cuprinsul contestaţiei, să efectuaţi con
fecţii metalice conform anexei la contract. .Execuţia 
confecţiilor a fost contractată de către Societatea 
Comercială „IVA Compagny" cu Societatea Comercială 
„Hidrocon" S.A. Caransebeş, care a executat şi trans
portat produsul la beneficiarul lucrării (Exploatarea 
Minieră Moldova Nouă), contravaloarea confecţiilor 
şi costul transportului fiind facturate societăţii, dv. şi 
achitate întocmai la valoarea totală de 7 980 384 lei, 
din care 7 583 384 lei, valoarea confecţiilor şi 397 000 
cheltuieli de transport. In continuare Societatea Co
mercială „IVA Compagny" Deva prin acţiuni contra
re legilor a urmărit maximum de profit, în detri
mentul beneficiarului lucrării 
mecanică şi reciclare a apelor 
re nr. 2 a Exploatării Miniere 
execută investiţia din fondurile

„Sistem de epurare 
la Uzina de Prepara- 
Moldova Nouă", care 
statului. Astfel, prin

TIBERIU VANCA

(Continuare în pag. a 3-a)

Nici la vamă nu-i uşor...
(Urmare din pag. 1)

vămuiri. „Romtrans“-ul — 
comisionarul In vamă al 
importatorului sau expor
tatorului — nu reuşeşte să 
întocmească atâtea docu
mente. „Suntem doar două 
lucrătoare la „Romtrans" 
Simeria, ne spune dna 
Emilia Matei. Eu şi cole
ga mea Violeta Timar. Am 
fost mai multe, dar cei de 
la Agenţia „Romtrans" 
S.A. Arad, de oare aparţi
nem,' oe-au tot redus. Nu 
mai putem face faţă mare
lu i volum de lucru — in 
teren şi la birou. Le-am 
spus şefilor de la Arad, dar 
n-au mişcat nici un de
get. Asta ne şi aduce, 
uneori, în discuţii tensio
nate cu beneficiarii ser
viciilor noastre. Mai ales 
acum, cu formularele astea 
noi, cu atâtea reglemen
tări în activitatea de im
port—export, pe care ă- 
genţii economici nu se stră
duiesc să le cunoască".

Nu punem la îndoială 
toate aceste afirmaţii. Pen
tru a ne convinge şi mai 
mult de dificultăţile şi

... *—«—«—«—«—

complexitatea muncii la 
Vama Simeria, dl Silviu 
Furdui ne arată un flacon 
cu medicamente, care le 
mai întreţin forţele, şi ne 
spune că salariile vameşi
lor sunt; foarte mici. „Se 
spune că pentru operati
vitatea anumitor opera
ţiuni, aici, la Vama Sime
ria, unii vameşi pretind de 
la beneficiari diferite • a- 
vantaje, nelipsitele ciubu- 
curi“, ne adresăm interlo
cutorului. „Nu ştiu, nu 
cred, răspunde dl Silviu 
Furdui. Cine, când, unde, 
cum ?“ „Asta am vrea să 
ştim şi noi". „Unii ne con
fundă pe noi, cei de la 
vămile interne, cu cei de 
la vămile de graniţă, a- 
daugă dl Mircea Vraciu. 
Eroare. Mare eroare". „Pro
babil. Vorba unei celebre 
chimiste nu dcţ. mult îm
puşcată : dovada 7!“.

Oricum* la Vama Sime
r i a — ca în toate sectoa
rele vieţii economice şi 
sociale —, activitatea este 
pasibilă de perfecţionare. 
Atât din partea persona
lului de aici; cât şi a ce
lor care le solicită servi
ciile."'.-.

Nu dezarmaţi la prima

(Urmare din pag. t)

au existat contestaţii). Este 
regretabil când un dascăl 
greşeşte, pentru că el tre
buie să fie un model pen
tru ceilalţi. Dar şi din 
greşeli trebuie să învăţăm.

Cunosc gustul amar al 
decepţiilor şi faptul că 
nedreptăţile suferite la a- 
ceastă vârstă lasă în suflet 
urme dureroase pentru 
multă vreme. Ştiu şi că 
la vârsta voastră nu supor
taţi sfaturile şi dădăcelile. 
Dacă mă încumet totuşi 
.să vă comentez scrisoarea 
este pentru că am preten
ţia că vă înţeleg. Chiar 
dacă-am absolvit liceul de 
mult, in această vară am 
retrăit alături de generaţia 
voastră emoţiile bacalau
reatului în calitate de pă
rinte. Calitate în care nu 
înţeleg rostul întrebării 
din final: „Ce ne oferiţi, 
părinţi, pentru viaţă ?“ 
Eu ştiu iar voi veţi afla 
peste câţiva ani că un pă
rinte e dispus să facă tot 
ce omeneşte este posibil 
pentru binele copilului lui, 
că dacă ar depinde de el 
l-ar feri de orice deziluzie.

Din păcate aşa ceva nu e 
cu putinţă. De aceea cred 
că e mai bine să încercaţi 
să luaţi bătălia cu viaţa 
pe cont propriu. Sau mă
car să vă priviţi viitorul 
luând în calcul riscurile 
şi neîmplinirile posibile. 
Fireşte, ascultând şi pă
rerile „înaintaşilor", care 
vă sfătuiesc nu din lipsă 
de respect, ci pentru că 
vă vor binele.

Am încercat să nu de
vin moralizatoare, ştiind 
cât de mult detestă tine
rii acest lucru. Nu pot 
totuşi să nu vă atenţio
nez, dragi absolvenţi hu- 
nedoreni (din motive pe 
care sper să le înţelegeţi 
şi singuri nu vă dau nu
mele), că logica scrisorii 
voastre e  contradictorie, câ 
din dorinţa de a impre
siona cu orice preţ (sau de 
supărare?) pierdeţi din ve
dere esenţialul. Sper că 
asemenea carenţe n-au e- 
xistat şi în lucrările voas
tre, iar dacă da, veţi re
flecta serios asupra aces
tui aspect şi veţi fi mai 
atenţi la examenele vii
toare. Şi până atunci, capul 
sus ! Viaţa merge înainte 
şi este frumoasă. Mai ales 
când eşti foarte tânăr,

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

ŞI LOCATIVĂ — -HUNEDOARA

A N U N Ţ A

începând cu data de 15 iulie 1993 se reia 
furnizarea apei calde pe CT3 —  3 zile /săp
tămână (joi, vineri, sâmbătă), după următorul 
program:

— zona I 6—15

I

— zo n a li 15—22
cu alternarea săptămânală a zonelor.

Acest program se va furniza pentru asocia 
ţiile care până în data de 15.07.1993 se vor 
prezenta la sediul regiei pentru eşalonarea da 
toriilor. (547)



•  Dl Mihai Lup, din De
va, Micro 15, blocul 82, 
scara 3, ap. 50, ne-a spus: 
„Am fost şofer la I.P.E.G. 
Deva. Fără nici o abate
re. Dintr-o greşeală mă
runtă am scăpat o sticlă

tului Valea DâljiL Cu toa
te actele în regulă nu 
găsesc înţelegere la Corni- 
sia de împărţire a pămân
tului de la Consiliul local 
al comunei Râu de Mori“.

•  Filipescu Doina, Orăş-

în audienţă la 

„Cuvântul liber“

si am fisurat o chiuvetă la 
grupul social. Aceasta în 
luna aprilie, anul trecut. 
In luna mai mi s-a desfă
cut contractul de muncă, 
din ordinul dlui director 
ing. Nicolae Ţăndrău. Din 

. luna octombrie 1992 sunt 
în judecată cu firma. Am 
soţie şi doi copii. Cheltuie
lile şi preţurile sunt cum 
ştim cu toţii. Mari. Eu 
din ce să trăiesc ? Mai cu 
seamă că am fost pus pe 
liber nevinovat. Doar plă
team chiuveta respectivă**.

•  Aurel Vasioni, Clopo- 
tiva, nr. 284. „Teuschl 
Emil şi Stoia Albin au in
trat cu plugul în cartofii 
plantaţi de mine, pe pă
mântiii meu de drept, şi 
i-au arat, plantându-şi car
tofii lor. Am sesizat a- 
cest abuz la Consiliul lo
cal din Râu de Mori, dar 
nu s-a luat nici o măsură. 
Am rămas păgubit".

•  Ivancu Dragalin, Clo- 
potiva nr. 41. „Am drep
tul la pământ în zona sa-

tioara de Sus. „Pământul 
la care am avut dreptul 
mi s-a dat. Dar nu şi gră
dina. Am dus acte dove
ditoare ,au fost recunoscu
te ca valabile ,dar nu vrea 
dl primar".

O
Am redat spusele oame

nilor aşa cum le-am ascul
tat în redacţie. Le-am 
scris pentru ca şi cei care 
sunt pomeniţi să le ci
tească şi, după caz, în li
tera legii, să le rezolve.

GH. I. NEGREA

Greşeală scump plătită
Am primit la redacţie, 

cu un timp în urmă, o 
poveste. Relatată pe mai 
multe pagini, complexă şi 
cu un deznodământ foarte 
neplăcut pentru protago
nista ei, tânăra D. G. din 
Deva. In esenţă este vor
ba despre un gest necu
getat, plătit foarte scump.

D. G. a girat pentru 
D.I.N., din Brănişca, pen
tru un împrumut bancar, 
garantând cu apartamentul 
său proprietate personală, 
estimat la valoarea de 
2 700 000 lei. Orice bancă 
poate sista acordarea unui 
împrumut dacă se constată 
nerespectarea scopului pen
tru care a fost solicitat, 
cum s-a întâmplat în acest 
caz. Şi, desigur, proce
dează la recuperarea bani
lor, inclusiv a dobânzilor 
aferente (ridicate în cazul 
în speţă la câteva milioa
ne). In momentul în care 
solicitantul n-a mai avut 
cu ce plăti (epuizându-i-se 
bunurile personale), tânăra 
D. G. a fost. nevoită să a-

r ÎN INTERESUL CINEFILILOR

Pentru a asigura o protecţie socială reală a 
spectatorilor cu venituri mici, Filiala de Exploata
re a Filmelor Hunedoara—Deva a luat măsura re
ducerii cu 50 la sută a costului biletelor, la primul 
spectacol al zilei, la câteva din unităţile sale. In 
acest regim vor funcţiona cinematografele „Patria" 
Deva, „Flacăra" Hunedoara şi „Parângul" Petro
şani, în perioada 14 iulie — 12 septembrie. (V. R.).

chite valoarea pentru care 
a-girat, pierzându-şi ast
fel apartamentul.

Povestea, începută în 
primăvara anului trecut, a 
fost preşărată de lucruri 
urâte şi momente penibile, 
a fost însoţită de multă ten- 

• siune nervoasă şi supăra
re. Nu e plăcut să pierzi 
peste două milioane şi ju
mătate doar pentru că ai 
avut naivitatea să crezi că 
vei dobândi 10 la sută din 
profitul unei afaceri. Din 
nefericire atât pentru pro
prietarul S.R.L. cât şi pen
tru tânăra D. G. din afa
cere s-a ales praful. Dar 
banca şi-a recuperat banii, 
în timp ce eroii noştri ' au 
rămas cu buzele umflate.

Povestea s-a încheiat, cu 
deznodământul pe care 
l-am arătat. Că mai e- 
xistă dubii şi suspiciuni 
din partea unora dintre cei 
implicaţi direct sau indi
rect, este altă poveste. E- 
xistă organe abilitate să 
facă lumină şi dacă e ca
zul vom reveni asupra a- 
cestel poveşti. Deocamda
tă am relatat acest fapt 
pentru a-i pune în gardă 
pe cei prea creduli la ce 
riscuri se pot expune ga
rantând cu bunuri materia
le pentru venituri incerte. 
Sau altfel spus să dai 
vrabia din mână pentru 
cioara de pe gard. S-ar 
putea să-i pui sare pe 
coadă.

VIORICA ROMAN

I
DIN DOSARELE POLIŢIEI
FARA a u t o r iz ă r i

O amendă de 300 000 
de lei a primit Mirela 
Ştefama Bănică, patro
nul firmei S.C. „Rodim- 
pex" S.R.L. Hunedoara. 
Cauza ? Nu avea toate 
autorizările necesare pen
tru funcţionarea firmei. 
Se mai adaugă alţi 10 000 
de lei amendă pentru so
ţul dnei patroane, care 
a refuzat să se legitime
ze şi să prezinte docu
mentele organului de con
trol.

HOŢUL DE PAZNIC

Zoltan Fabri era paz

nic la Abatorul din Ha-] 
ţeg. Spunem era, pen
tru că acum nu mai este. I 
De ce ? In loc să aibă î 
grijă de avutul firmei, I 
el s-a apucat de furat J 
came şi preparate din | 
carne. Ca să • vezi co- < 
medie... j

BATA-L CRUCEA! j

îl cheamă Tarzan ! Şi l 
ZamantL Este din Ha-1 
ţeg. A fost recent con- * 
damnat. Nu a găsit alt-1 
ceva mai bun de făcut | 
decât să fure banii bi-1 
sericii ortodoxe Sin oraş. > 
Doamne fereşte ! I

O raş a l  c â in i lo r  
v a g a b o n z i?

Deva, considerat, când
va, un oraş „mic bur
ghez", rămâne un a- 
mestec neomogen între 
oameni .poluare şi... câini 
vagabonzi.

Câinii vagabonzi! Su
biect vechi şi nou tot
odată, prin dimensiune 
şi realitate pentru care a 
curs şi Vai mai curge, 
probabil, cerneală.

Din ce în ce mai mulţi 
locuitori ai Devei se în
treabă eine va curăţa o-

raşul de haitele de câini 
care vagabondează prin 
parcuri şi cartiere.

„Probabil Primăria De
va, Poliţia Sanitară sau 
cea veterinară", îşi dă cu 
părerea un cititor, în ur
ma unui. apel telefonic 
adresat redacţiei.

Cine va curăţa oraşul 
Deva de câinii vagabonzi 
este, pe moment, o enig
mă...

CORNEL POENAR

Cârcotaşul — nu pre
tindem a da o definiţie 
— este omul care despre 
orice ar fi vorba, are 
ceva de obiectat sau nu 
este de acord cu nimeni 
şi cu nimic. înainte, pe 
vremea- dictaturii, cârco
taşul îşi spunea opiniile 
în şoaptă sau într-un 
cerc de prieteni siguri — 
deşi nimic nu era sigur, 
în vremea aceea „coope
rativa" ochii şi urechea 
având oameni peste to t 
Uneori părerile sale au 
luat forma unor întâm
plări hazlii cu tovarăşul 
sau tovarăşă sau al ban
curilor eu Bulă ce circu
lau foarte mult.

Acum, în democraţie, 
el nu se mai ascunde, nu 
se mai fereşte şi-şi ex
primă poziţia cu voce ta
re şi în gura mare. Il 
auzi zicând.

Despre preşedintele Ion 
Iliescu :

— L-am ales în fruntea 
ţării, dar nu este în sta
re de nimic. Zâmbeşte 
doar, asta face.

încerci să-l contrazici 
că nu este- adevărat, că 
preşedintele se implică 
în "viaţa ţării, că are 
contacte cu numeroase 
personalităţi ale lumii,

legislativ. E drept că încet 
şi pierd vremea în dispu
te sterile. Totuşi, a-i 
nega Parlamentului oHce 
strădanii este prea mult. 
Cârcotaşul sare de doi

CÂRCOTAŞUL

că... Ar putea să se im
plice mai mult, asta este 
adevărat. El, cârcotaşul 
ridică vocea cănd îţi dă 
replica:

— Greşeşti, domnule! 
Iliescu este un om de 
paie, asta e !

Despre parlam ent:
— ts nişte momâi. 

Dorm în sală pe banii 
poporului ăsta necăjit. ,

îi zici că — în bună 
parte, n-are dreptate, că' 
totuşi deputaţii şi sena
torii lucrează, se strădu
iesc să creeze un sistem

coţi şi iar ridică vocea:
— Habar n -a i! E un 

parlament âe paie, ascul- 
tă-mă pe mine.

Despre guvernul actual:
— Văcăroiu şi ai lui 

promit. Cu calcule savan
te, cu tabele vor să ne 
convingă că o să trăim 
mai bine, dar vin cu re
ducerea subvenţiilor, cu 
taxa pe valoare adăuga
tă ce ne-au adus la sapă 
de lemn.

Aşa este — îi dai re
plica — o ducem rău, 
dar cele două fac parte

din reformă şi erau ne
cesare. E adevărat că oa
menii o duc rău şi aşa 
vom mai trăi o vreme, 
dar speranţele nu tre
buie abandonate» Poporul 
nostru a avut întotdeauna 
tăria de a ieşi din peri
oadele întunecate spre 
lumină.

— Aiurea ! Nu vezi că, 
zice cârcotaşul, abia ne 
descurcăm cu banii şi că 
leul se prăbuşeşte din 
ce în ce.

Il auzi, colo şi colo — 
indiferent unde — el câr
coteşte că asta-i menirea 
lui.. Auzindu-1 stai şi re 
în trebi: câtă dreptate
are ? Că ceva-ceva are, 
o brodeşte adică. Dar nu 
sută la sută. iŢi vine a- 
tunci să-l iei de mâne
că şi să-i zici:

— Auzi, decât să-ţi baţi 
gura de pomană fă şi 
mata ceva folositor pen
tru ţara asta. Că doar 
să cârcoteşti este uşor...

TRAIAN BONDOR

ISTORIA UNUI JAF
(Urmare din pag. 2)

două situaţii de lucrări, întocmite pentru stabilirea 
valorii confecţiilor metalice de încasat de la parte
nerul de contract. Societatea Comercială „Comascom" 
S.R.L. Moldova Nouă, a fost majorat costul confec
ţiilor de la suma achitată societăţii executante 
(7 980 363 Ici), la suma de 73 230 302 lei, fără nici 
un temei,. .  în consecinţă, contestaţia dv. nu poate 
fi primită şl însuşită şi ca urmare, suma de 
29 993 954 *) Iei, reprezentând diferenţe de preţ înca
sate nelcgal de societatea dv. trebuie vărsată la bu
getul statului, în conformitate cu prevederile H.G. 
2H/I99I. Director General Eugcniu Turlca".

INTERMEZO CU CÂTUŞE
îi

Cum era şi firesc, ora răspunderii a sosit. Doi lj 
dintre principalii ‘ artizani ai acestei fraude, Ivaşcu lj 
Ioar», director general la S.C. „IVA Compagny" S.R.L. i  
Deva şi Scobercea Gheorghe, director general la S.G. I  
„Comascom" SJR.L Moldova Nouă au fost arestaţi. 
Cât îi priveşte pe ceilalţi, „trăiesc" clipele de dina
intea furtunii. Ancheta în curs de desfăşurare în 
faţa organelor de urmărire penală ale judeţului Hu
nedoara are toate şansele de a localiza în foarte scurt, 
timp şi alte grave acte antisociale comise pe un lanţ 
în care cele două societăţi pirat nu sunt decât două 
modeste verigi.

*) N. A. Diferenţa încasată în plus, respectiv pa
guba produsă a fost între timp reevaluată şi se ci
frează astăzi la 59 317 100 lei, sumă ce s-a încercat 
să fie delapidată şi a doua oară de către Scobercea 
Ioan, fost contabil şef la E.M. Moldova Nouă, prin 
procesele verbale de punctaj din 3. XII. 1992 şi 4.1. 
1993. Refraudarea acestei sume a fost însă blocată 
la timp.

Precizări de la patronul 
firmei „Mimmi“

Dl Ioan Graur, patronul firmei „Minimi" ne-a 
comunicat faptul că şi-a deschis subcontul la Banca 
Romăno-Americană Credit Bank Deva, unde se de
pozitează încasările de la deponenţi

Totodată patronul ne-a făcut precizarea că 
pentru pensionari, şomeri, elevi, studenţi şi veterani 
de război se limitează până la 200 numărul depo
nenţilor pe zi. Firma a cerut protecţie şi tot spri
jinul din partea autorităţilor locale. (N, T.).

S.A.S.C. „DECEBAL 
D E V A

Anunţă intenţia de modificare de preţuri la 
produsele din carne, preparate din carne şl 
conserve, începând cu 13 august 1993, ca ur
mare aplicării TVA la materiile prime şl 
materiale. (549)

S.C. „AUROCAR** ORAŞTIE 
Strada Unirii, nr. 30 

V I N D E
ANVELOPE „BARUM“ 155 x 13

l!

i
s
I

Preţ 38 500 lei. (559251)

S.C. COMIXT MASTERS S.R.L.
D E V A

Vă invită să vizitaţi noul magazin de pre
zentare şi desfacere a mobilei (garnituri dor
mitor, sufragerii, camere de tineret etc.), situat 
în stradn A. Mureşanu (lângă Casa de Cul
tură). (7592)

SISTEMUL DE ÎNTRAJUTORARE 
„VITALIS" HAŢEG

Cu sediul la „H anul Bucura** anunţă pe 
cei interesaţi că pot participa la sistemul nostru 
cu suma minimă de 10 000 lei şi maximă de 
100 000 lei la o depunere.

Suma depusă va fi restituită de opt ori în 
termen de 90 zile de la data depunerii. Relaţii 
suplimentare la sediul firmei. Vă aşteptăm 
p e n t r u  depuneri, de luni până vineri, 
intre orele 9—17. E

Pentru cei înscrişi din 24 iunie 1993 până 
în 24 septembrie 1993 firma organizează o 
tombolă, având ca premii:

— un televizor color 
♦ — 10 premii a 10 000 lei.

(7604)



ANIVERSARI
•  Când prinzi în bu

chetul vieţii tale primul 
boboc de trandafir, dra
gă Darius Zbergan, din 
r»« mătuşa Sorina, pă
rinţii, verişorii Flavius, 
Ancuţa, Călin, Marius, na
şti, moaşa Marinela şi bu
nicii îţi doresc multă fe
ricire şi „La mulţi ani 1“

(558980)
VANZARI-

CUMPARARI
•  Vând pul Doberman 

(pedigree B) şl bicicletă 
Pegas. Deva, telefon 629992.

(559040)
•  Vând televizor color, 

marca Korting, 75 000 lei, 
Mftfon 618965, Deva.

(559102)
•  Vând dozator suo 

Comelius, patru braţe şl
' E*Bker electronic Jolly 

Gard. Telefoane 619526, 
mmm. (559053)

•  Vând piese ARO (cutie 
’M  viteză, grup diferenţial, 
buia ci, genţi, cauciucuri), 
«m toare mecanică pentru

i tractor, Fiat, motocicletă 
I J ,  forţă fierărie, motor 
de tăiat lemne foc. Infor
maţii Rus Vioriei, comuna 
Gooagkl, str. Sanator, nr. 
f i  (559044)

® Vând videorecorder 
Anitach, două viteze, sta
re excepţională. Deva, te
lefon 623619. (559064)

•  Vând urgent şi con
venabil motor Dacia 1 310, 
palier mărit, cutie viteză, 
maşina de îngheţată. DDR. 
Ceva, telefon 616862.
k. (559068)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, conforţ I, 
stare excepţională. Tele
fon 620213.

(559061)
"J •  Vând apartament 3 
camere, confort I, Micro 1.5, 
Cteva, Intre orele 16—21, 
telefon 625427.

(559042)
•  Vând antenă pârabo- 

Itti, *9 canale, completă, 
(nade Germania, nouă, 
preţ informativ 190 000 lei, 
telefon 611407, A. Vlaicu, 
140, orele 15—20.

(559030)
•  Vând Trabant 601, sta

ta  bună, fabricaţie 1987. Te
lefon 618999.

(559025)
k •  Vindem autobuz Ro
ta r .  21 locuri, fabricaţie 
1987, 17 000 km, şi Lada 
1104 break, fabricaţie 1986, 
•tare perfectă. Simeria, 
Biscaria 102. (558966)

•  Vând videoplayer Akai 
•igilat Telefon 730640.

(559071)
: •  Societate comercială 

Vindem următoarele: cau- 
«iucttri «25/15 — 7 buc, ră- 
•itor sucuri cu 3 cuve, ma
şină Îngheţată 6 cuve plus 
malaxor, malaxor capaci
tate 3001, rulotă comer- 
sială 6 m/2,60 m. Informa
ţii ta telefoanele 625732, 
«ret» 7,30—15, 619261, o-
rete *7—24.

(559072)
•  Vând casă, grajd mare, 

Curte, grădină şi anexe. 
Orăştie, informaţii telefon 
•18005, după ora 19.
fi' * (559073)

•  Ofer Dacia 1300 pen
tru' cedare contract apar
tament 2 camere. Deva, 
telefon 619304, seara.

(559076)
•  Vând apartament 2 ca

mere, Simeria sau schimb 
Ca garsonieră Deva plus 
diferenţe Informaţii Sân- 
tandrei, 211.

(559076)
k: ® Vând chiose aluminiu 
«toxat nou, montat, Hu
nedoara, zonă centrală şi

dozator italian Berbex 4 
capete- Telefon 095/716591.

,(559079*
•  Vând videoplayer Fu- 

nai nou, sigilat, telecoman
dă. Căi an, 731068 şi Deva 
— telefon 615201, seara.

(559075)’
•  Vând cabină tractor 

U 445. Informaţii Geoa- 
giu str. Bobâlnei, 31.

(559080)
O Vând autodubă izo

termă R 8135 Saviem. Hu
nedoara, Roma, 23, telefon 
718909. ' (8204)

•  Vând maşină îngheţa
tă Carpigiani (folosită trei 
luni), accesorii, vitrină fri
gorifică deosebită (12 cuve, 
şase rezervoare inox, noi), 
220 volţi. Deva, telefoa
ne 614848, 615427.

(8203)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj I, teatru, pia
nină Bosenkranz, Telefun- 
ken telecomandă, maşină 
spălat nouă, cuptor piz- 
zerie (gaz, lemne), mobi
lier bar. Telefon 728433,

* (8208)
•  Vând casă. Hunedoa

ra, str. Sarmizegetusa, 22 
A, după ora 16.

(8211)
•  Vând urgent autotH'- 

rism Dacia 1 310, irepro
şabil, fabricaţie 1991, 42 000 
km, foarte avantajos unic 
proprietar. Sunaţi chiar 
acum la telefon 711442.

(8212)
•  Vând apartament două

camere decomandate, zona 
teatru, Hunedoara, Aleea 
Cocsarilor 3/15, orele 18 
—20. . (8214)

•  Vând Peugeot 305 Die
sel. Informaţii telefon 
0957711850.

(8210)
; t  # Vând casă 2 nivele 

nefinisată, gaz. Hunedoara, 
Funicular, nr. 3 (Gh. A- 
postol). (8219)

•  Cumpăr urgent auto
turism Volvo 244, benzină, 
înmatriculat, stare funcţio
nare, preţ convenabil. Te
lefon 711442, după ora 15.

(8212)
•  Vând apartament trei 

camere, ultracentral. Deva, 
telefon 618404.

(559083)
•  Vând Renault 5, Fiat 

850, televizor color . Deva, 
telefon 629536.

(359084)
Vând apartament 2 

camere, etaj I, central, 
Orăştie, telefoane 623285, 
647446. (559085)

o Vând casă cu grădină 
mare şi anexe, Vălişoara. 
Telefon 624612.

(559089) •
•  Vând Dacia 1 310, preţ 

negociabil. Telefon 611087, 
după ora 16.

(559090)
•  Vând garsonieră con

fort I ne (mobilată), Mă- 
răşti. Deva, telefon 627230.

(559094)
•  Vând Fiat Ritmo în

matriculat, preţ convena
bil. Călan, Streisângeorgiu, 
nr. 218, telefon 095/730041.

(559096)
•  Vând caroserie W Pas- 

sat combi, lovită fată. Te
lefon 095/730041.

' (559096)
•  Vând cuptor aragaz 

nou. Telefon 731458.
(559096)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, Gojdu (spa
te Centrofarm). Deva,, te
lefon 629117.

•" . (559098)
•  Vând urgent, ieftin 

ARO 243 D, 8 ani, decon
tez AFA pentru - autotu
risme Ungaria. Telefoane 
621543, 622126, Deva.

(559101)
•  V â n d  videoplayer 

„Kansai" cu telecomandă, 
preţ 130 000 lei. Telefon 
613036, între orele 9—18.

(559801)

QFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. 4 AS PROD- 
IMPEX SR.L. DevşL 
vinde prin depozitul 
din str. Horea, nr. 19, 
produse alimentare şi 
de uz casnic. Angajăm 
prin concurs secreta
ră cunoscătoare a lim
bilor maghiară şi ger
mană. Informaţii Deva, 

telefoane 612145, 613668.
(559081)

•  Şcoala de şoferi 
„Tezeu Prest" vă ofe
ră un curs conducere 
auto, categoria B, Ia 
cel mai scăzut preţ din 
judeţ; 30 000 lei plus 
benzina pentru practi
că. Reducere 10 la sută 
pentru elevi şi stu
denţi. Informaţii la 
telefoanele 621431 sau 
612355.

(559067)

•  Agenţia INA TURIST 
organizează săptămânal ex
cursii la Budapesta ■ sâm
bătă, 17 iulie excursie la  
Muntele Găina. I.dormaţii 
telefon 625064.

(559001)
•  Filmări video, rucsaci,

genţi foto-yideo, cea mai 
bună calitate. Telefon 
613242. (559069)

•  Facilitez înscrieri joc
întrajutorare „Carîtas“
Cluj-Napoca, tel. 616519, 
între 10—20. (559070)

PIERDERI
•  Pierdut portmoneu cu 

acte, eliberate în Canada. 
Găsitorului recompensă. De
va, Sărea Ionel, Dorobanţi,
29 A, apt. 3, telefon 616194.

(559803)
COMEMORĂRI

•  Cu nemărginită triste
ţe şi dor nestins amintim 
că Ja 17 iulie se împlinesc 
6 săptămâni de- când a 
plecat dintre noi cel care 
a fost

EUGEN DELAPETA.
Un bun soţ, tată şi bunic.

Parastasul va avea loc 
la -Biserica din str. l i 
bertăţii .Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
Famuia. (559050)

•  Cu nemărginită 
tristeţe şi cu un dor 
nestins în suflet, a- 
mintim că azi, 14 iulie 
1993, , se împlinesc 2 

ani şi jiimătate de când 
a plecat pe drumul e- 
temei linişti inegala
bilul nostru soţ, tată 
şi ginere

MIHAlŢA
V ULSAN

Zâmbetul, g l a s u l  
duios şi bunătatea lui 
vor rămâne veşnic în 
amintirea noastră. Flo
rile şi lacrimile de 
dor vor încălzi piatra 
rece de pe mormântul 
tău, dragul nostru tă
tic. Soţia Lenuţa, co
piii Andrfea şi Andrei 
şi socrii

(8215)

•  Au trecut 4 ani 
de trUteţe şl am ar de 
când soarta nemiloasă 
a luat dintre noi pe 
dragul nostru
PETRU FLOBEA 
Bunătatea -şi chipul 

Iţii drag vor rămâne 
veşnic în amintirea 
noastră. Familia.

(559092)

DECESE

•  Colectivul de la 
Exploatarea Minieră 
Zlaşti regretă trece
rea prematură In ne
fiinţă a celui care a 
fost un bun coleg 
ing. DUMITRU CIORT 
şi este alături de fa
milia îndoliată.

Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihnească !

. (8220)

•  Soţia Virginia, fiica 
Puşa, ginerele Vasile, 
nepoţii Aureliu şi An- 
toniu, cu nemărginită 
durere în suflet anun
ţă încetarea din viaţă 
a iubitului lor soţ, ta
tă şi bunic
av. AUREL BOZDOG

înmormântarea va 
avea loc azi, 14 iulie, 
ora 14, la Cimitirul 
Ortodox Deva, din str. 
M. Eminescu, de la 
domiciliu.

Dumnezeu să-l odih
nească 1

(559099)

•  Soţia, fiica, nepoa
tele şi bunica mulţu
mesc colectivelor de 
la Gaz Metan Hune
doara şi S.C. „Cora‘* 
S.A. Hunedoara, pre
cum şi tuturor priete
nilor care au fost a- 
lături la marea dure
re  pricinuită ;âe pier
derea celui care a fost 
un bun soţ, tată şi 
bunie

G lC U  M Ă RG Ă RIT
Dumnezeu să-l odih 

nească în pace!
(559066)
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I Coreografă, selecţionez 2 TINERE, între I
* 18—25 ani, In vederea pregătirii şt selecţionă- j
* iii pentru formarea unei. trupe de dans modern. 1 
j Cursul şi pregătirea sunt gratuite. Infor-j 
» maţii la telefon 61 43 94, între orele 10—13; J
\ 18—22. j
î  mm ■ . . . ■  ..............  - ...................-— . *
j U.M. CUGIR \
J Organizează licitaţie publică în ultima joie, j 
1 ora 12, din fiecare lună a anului curent, pen- J 
I tru  vânzarea de mijloace fixe şi închirierea j 
î spaţiilor disponibile rămase de la licitaţia pre-J 
|  cedentă. j

La licitaţia următoare care va avea loc joi, î 
|  29.07.1993, se Hcitează si motoscutere din I 
|  dotarea „SERVICELOR” din ţară a U.M. Cugir, , 
I Informaţii suplimentare, se pot primi asii-1 
I nic între orele 9—15, de la Serv. M.E., telefon * 
! 096/752420, înt. 160 sau 096/ 753231. I

i (5S2y i
[
I

ANUNŢ IMPORTANT I
S.C. AGROVIT SJV. BRAŞOV

FILIALA CITROM |
I Produce şi livrează in întreaga ţară soc Ie- » 
J tătilor comerciale de stat şi private, nrmătoa- J 
1 rele concentrate pentru băuturi răcoritoare: j 
î , CONCENTRATE ÎNDULCITE CU ZAHĂR I 
| CU SUBSTANŢA USCATA 65 GRADE PA- j 
-STEURIZATE ’ 1
I

•  Fratele Titi mul
ţumeşte colegilor de 
la I.C.S.H. S.A. Hu
nedoara, precum şi 
prietenilor care l-au 
ajutat la greaua des
părţire de cel care a 
fost fratele mai mare

GICU MĂRGĂRIT 
Dumnezeu să-l ierte!

(559066)

•  Cu nemărginită 
durere familia Nico- 
leioni regretă decesul 
celei care a fost

VTNCZI VILMA 
Dumnezeu s-o odih

nească în pace!
(559108)

I

• Cola 511 lei/kg
• Orange 468 lei/kg
# Portocale 468 lei/kg
• Ananas 468 lei/kg
• Lămâie (Lcmon) ' 468 lei/kg
• Lămâie (Zitronen) 468 lei/kg
• Kiwi 468 lei/kg

Tropic 472 lei/kg
Mango 468 lei/kg

•  . Zmeură 406 lei/kg
• Banane 406 lei/kg

Trandafiri 406 lei/kg
Căpşuni 406 lei/kg
Caise 406 lei/kg

• Btifcor-Orai^e 496 lei/kg
Lăniâîţa 406 lei/kg

I
*

I*
1
%

I•v
i
V

i%
i%
I%
l

•  Zahăr vanilat
• Piper boabe

•  Un pios 
care a fost

SIMION ŞANDRU.
Liana şi Dan Josan.

(8221)

CONCENTRATE NEÎNDULCITE PASTEU 
RIZATE

•  Brifcor-Orange 730 lei/kg
•  Lămâiţa A 888 lei/litru
•  ’ Lămâiţa B 123 lei/litru
ALTE PRODUSE
• Capsule metalică import 

15 le i/t plic lOg ±  5% ! 
91 Iei/1 plic 50g±2% ;

Boia de ardei dulce 80 leifl plic 100 g j 
| Menţionăm că nu folosim îndulcitori sinte- î 
î tiei ca zaharina sau aspartan. |

La aceste preţuri se adaugă 18 la sută TVA. > 
■ Contractările pentru anul 1994 vor avea j
* loc în perioada 12—16 octombrie 1993 şi se j
i vor desfăşura Ia hotel „Aro Palace“ Braşov. I 
! Pentru orice relaţii la telefon 092/151522, j 
| dl. director Pricop Constantin. (553) J

R.A.G.C.L. DEVA T~ I
* Anunţă toţi consumatorii de apă racordaţii 
j la conducta 0  1000 Haţeg — Deva, din locali- J 
J taţi le Călan, Simeria şi municipiul Deva că in i 
j data de 15.07.1993, între orele 7—22, se va '  
! sista total furnizarea apei, datorită unor avarii j

omagiu celui |  apărute pe conducta 0  1000.
* . Totodată va fi sistată şi furnizarea apei|
I calde menajere între orele enunţate mai sus. I 
j .________________ (548) j

1

I I
S C. COMIXT MASTERS S.R.L. DEVA

Distribuitor PEPSI-COLA. MIRINDA si 
SEVEN-UP,

•  Vă oferă în curând PEPSI-COLA la doză 
şi la sticle PET de 2 litri.

•  Preia comenzi ferme pentru PEPSI- 
COLA la sticle de 0,250 litri.

•  Caută beneficiari serioşi in Valea Jiului 
Produsele se găsesc Ia depozitul en-gros,

str. Horea, nr. 67.
Informaţii la tel. 616012.

I
9  *

I !
I i
I i

i !

S.C. MARKET SERVICE S.R.L.
D E V A

| Cartier Oituz (micul Dallas). bL 15, tel. 621443, |  
Vă oferă la cele mai avantajoase p reţu ri: j
•  biblioteca „Luceafărul”, comoda TV I

„Luceafârul“ ; .
•  colţar ,.Duiclneea“, „Tango“, garnitură I

hol; ,
•  televizoare „IvOTRON”, videorecorder; ;
•  bucătării „COVASNA”, sufragerie I

JS O N A N Z A ” ; - %
•  congelator alimentare 2000 litri. |  
O rar; 10—14; 16—17. Sâmbăta 10—14. »

CCEQ {
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