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TVA-ul şi adaosul comercial 
singurii „ţapi" ispăşitori ?

Concomitent cu introdu- unici „ţapi ispăşitori" pen- sărăcirea noastră ? Am  
cerea, de la 1 iulie, a ta- tru atacul ferpsier ia ba- căutat un răspuns ' acestei 
xei pe valoarea adăugată, zunarui şi aşa secătuit al Întrebări, efectuând zilele 
s-a trecut f i Ia liberaliza- cetăţeanului. S-au născut trecute o anchetă prin ma
rea adaosului comercial, chiar1 situaţii de-a dreptul gazine 4« diferite profl- 
Operaţiunea — a cărei ne-' hilare: şi ţăranii pe piaţa luri şi moduri de captta- 
cesitate Intr-o economie de producătorilor particulari, lizare' din oraşele Hune- 
piaţâ nu o  poate contesta când ţi Întrebai de ce au  doara, Călan şi Haţeg. La 
nici an om care are cât scumpit aşa de tare roşii- ce concluzie'am ajuns, in 
de cât gândire economică le, brânza, ardeii etc.,: Iţi cele ce urmează.

a generat o adevărată răspundeau prompt: „Ce 
explozie a preţurilor. TVA să-i faci, TVA-uT'., Anchetă realizată de
fi această liberalizare a  a* Or fl TVA fi adaosul eo- ION CIOCLEI i
daoşuiui comercial au fost merCial liberalizat chir» r — • n. . - i u]-
imediat scoase In faţă ca atât de vinovate pentru (Continuare in pag. a 2-a)

C i tim bine că toamna se numără
^  'bobocii. La fel de bine mai ştim
Y  acum, in perioada de tranziţia {ca

re numai Cel fie Sus ne poate spune 
cât va dura!), că tot toamna la riot se 
numără şi... miniştri. S-a tot vânturat 
ideea schimbărilor guvernamentale până 
când a sosit şi vremea faptelor, fiind a- 
tinse ambele eşaloane, respectiv miniştri 
şi miniştri adjuncţi. Acuzaţiile, potrivii 
cărora „n-a fost stopată criza, reforma 
bate pasul pe doc şi corupţia este in 
floare“ găsesc acum ţapii ispăşitori 
chiar la unele ministere ch^ie de pro
fil, care sunt cuprinse in remaniere. 
Această nevoie a devenit acută la cei 
ce se ocupă de reformă, comerţ, indus
trie, cultură, mediu, sănătate ş.a. Aşa 
cum remarca chiar premierul Nlcolae 
Văcăroiu, aceasta este doar ,o primă e- 
tapă -de reorganizări şi remanieri, multe 
zvonuri «irculând şi despre alte minis
tere ce se clatină. In paralel s-a redus 
substanţial şi personalul din ministere, 
ceea ce înseamnă că acolo, sus, erau 
peste 1300 de oameni care tăiau frunză 
la câini, încurcându-i pe ceilalţi în 
muncă, din moment ce primul ministru 
afirmă că toate măsurile luate vizează 
dinamizarea activităţii executivului in 
ansamblul său.

C -a fi bine ce s-a făcut, rămâne să 
vedem la q viitoare analiză & muncii 
Executivului. Importantă rămâne inten
ţia de perfecţionare, chiar dacă tn acest 
sens nu s-a făcut nici o ofertă fi opo
ziţiei, care spune, nelăsâniu-se altfel 
convinsă, că are propria alternativă şi 
strategie de guvernare. Date fUnd greu
tăţile perioadei actuale, când impactul. 
dispariţiei subvenţiilor are efeete nega
tive asupra populaţiei, este greu de pre
supus că cineva ar deţine soluţii mira
culoase pentru ca şocul să ţie atenuat 
sau eliminaţ. v

Comentând starea economfApremie 
ruZ a recunoscut că în acest hu orea, 
poate ft vorba despre o re tânjire  aY>f&- 
ducţiei, ci despre o posibilitate 
re a declinului, urmând ca din 1094 să 
se vorbească despre creşteri reale ale 
acesteia. Pozitiv este că, — aşa cum a- 
preciază fi primul, ministru — tn ciuda 
secetei şi calamităţilor de tot felul, a- 
gricultura a făcut un oarecare salt, fiind 
posibil să se renunţe la o serie de im
porturi.

Dacă vor fi mai duri, mai blânzi sau 
mai dinamici, noii miniştri şi adjuncţii 
lor ne-o vor dovedi-o, sperăm, într-o 
perioadă cât mai scurtă, deoarece' timp 
de pierdut nu mai avem, orice întâr
ziere însemnând că vom bate pasul pe 
loe şl drumUl căutat spre economia de 
piaţă ni se va părea tot mai lung. ,

Pe lângă aprobarea remanierilor gu
vernamentale, şedinţa Executivului ce 
a avut loc la sfârşitul săptămânii tre
cute a adus o serii de completări şi 
modificări la Codul penal şi Codul de 
procedură penală, la legislaţia Cu pri
vire la combaterea evaziunii fiscale, 
sancţionarea distrugerii mediului şi pă
durilor, finalizarea unor anchete despre 
actele de corupţie ş.a. ,

' Cam târziu vin aceste măsuri să co
recteze ceea ce s-a simţit că scârţâie 
tn  angrenajul activităţii guvernamenta
le. Dar important este că se doreşte să 
fie luat taurul de coame şi să se deb 
cu măturoiul peste tot unde se constată 
că este frânat mersul reformei, unde se 
încurajează ilegalitatea, abuzurile şi co
rupţia.

'  NICOLAE TÂRCOB

■  BUDAPESTA. — In
documentul final al primu
lui Forum cetăţenesc un- 
garo-român, desfăşurat la 
Pecs, se faco-apel la înche
ierea cât mai grabnică a 
tratatului de bază dintre 
România şi Ungaria. Prin 
această declaraţie se , cere 
forţelor, politice din ambe
le ţări să se abţină de la 
manifestările naţionaliste, 
extremiste, Iar mediile de 
informare sunt chemate să 
facă eforturi pentru pre
zentarea unor imagini o- 
biectivc ale celor două
ţări.

■  între Israel şi palesti
nieni ş-a ajuns, prin con
vorbiri secrete, la un acord 
preliminar asupra auto
nomiei interimare pales
tiniene în teritoriile ocu
pate, denumit pe scurt
„Opţiunea Gaza şi Ierihon 
întîi", potrivit principalei 
sale dispoziţii.

Acordul preliminar pre
vede următoarele:

— retragerea israeliană
din Gaza şi Ierihon (Cis
iordania!; .

—, transferul puterii In 
aceste zone unei autori
tăţi palestiniene alese;

— Israelul va menţine 
controlul în punctele -de 
intrare, in  aceste regiuni 
autonome, inclusiv podul 
Alienby;

—* Israelul îşi va men
ţine autoritatea asupra im
plantărilor israeliene din 
aceste regiuni;

—- alte negocieri asupra 
celorlalte probleme ale au
tonomiei in teritoriile ocu
pate. inclusiv chestiunea 
Ierusalimului şi stabilirea 
regimului * acestor terito
rii, urmează să înceapă la 
doi sau trei ani de la sem
narea acordului interimar.

(Rompres)

St—

S im b o l a l  r e c u n o ş t in ţe i
Fapt istoric deosebit in 

viaţa Jandarmeriei româ
ne, împlinirea a 100 de 
ani de existenţă a fost 
precedată sâmbătă, 28 
august a.c., Ia Unitatea 
Militară de Jandarmi 
Orăştie, printr-un mo
ment de adâncă semnifi. 
caţieşi recunoaşterea dă
ruirii ostăşeşti în clipele 
de răscruce ale poporu

lui român — dezvelirea 
şi sfinţirea unui monu
ment ridicat in aminti
rea sublocotenenţilor post 
mortem MORARIU CA
LIN şi COTFAS MARI
NUL, căzuţi la dator.e 
iri decembrie 1989, foşti 
ostaşi pi acestei unităţi.

„Dacă în inimile celor 
dragi prezenţi aici de 
faţă, s-a evocat în rostirea

festivă de sâmbătă, a că
ror lacrimi încă nu s-au 
uscat pe obraji, a celor 
care i-au cunoscut din 
unitate, amintirea lor este 
mereu vie şi neşteărsă, 
fie ea prin acest monu
ment simbolic al recu-

CORNEL POENAR 

(Continuare tn pag. a 2-a)

I

Monumentul ridicat în amintirea celor doi eroi jandarmi căzuţi la datorie 
în decembrie 1989 — sublocotenenţi- post-mortem Morariu Călin şi Cotfas Ma
rinei. Moment $e pioşenie şi adâncă recunoştinţă ostăşească.

ANUNŢ;
■  Pierdut capul după brunetă nos

timă. îl declar nul şi fără valoare,;

i Nou pe piaţa romanească
V ;  "“ ' r - — -  —  . • 7— : ' ■■■1 . • - - '"."r - " " 1 . ţ ţ * « ■ . —— ■—■ ■ ■; , .

• Răcoritoarele lijh t „Oiympia"
O armată de ziarişti de 

|  la posturi tv., radio şi de 
* la diverse publicaţii din
I- ţară a participat sâmbătă,
'  28 august, la prezentarea

unei imit de producere şi 
îmbuteliere a băuturilor 
răcoritoare şi la lansarea 
oficială a noilor produse 

. „Oiympia" de către S.C.
| „Rio Soft Drinks" S.A.

Timişoara.
Preşedintele societăţii, dl 

Johann Theodor Stanis, şi-a 
însoţit salutul de invitaţia 
de a transmite consuma-

»: ' torilor că deviza firmei
este „Investim totul In ca- 

j litate". A fost făcut apoi
| un scurt istoric, au fost
* prezentate băuturile car-
I bogazoase „Rio“, cât şi
* cele trei noi sortimente
|  hipooalorice „Oiympia".
J S-au vizitat cele două fir-
* me mixte româno-germa.
I ne, ambele private: „Sta-

’» nis“ producătoare de si

ropuri naturale concentra
te, înfiinţată în 1991), tn 
spaţii închiriate, şi „Rio 
Soft Drinks" (construită In 
1992, prin reinvestirea pro
fitului). Foarte curând, pro
babil, vor fi realizate şi 
alte spaţii de producţie pe 
cele 16 ha deţinute la mai» 
ginea oraşului, care se 
vor alătura actualei clă
diri, celor 3 puţuri de 130 
m adâncime, staţiei de fil
trare a apei, adusă din 
import. De altfel, trebuie 
subliniat că toate utilaje
le, materia primă ÎH între
gime, ca si ambalajele pro
vin din import, sunt la 
nivelul ultimelor standar
de internaţionale, linia 
inaugurată aparţinând ce
lei mai noi generaţii şi 
fiind unica de acest fel din

VIORICA ROMAN 
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© APROVIZIONARE şi servi
cii amabile, pline de solicitudi
ne găseşti la magazinul „Arde
leana" (fost Gostat) din Brad. 
Dl Alexandru Popa, responsa
bilul unităţii, se preocupă să-şi 

' servească clienţii cu produse din 
carne, legume şi fructe■■ numai 
de calitate şi proaspetei! (S.C.)

© AVERTISMENT. Populaţia 
Devei şi agenţii economici racor
daţi la reţeaua publică de apă 
caldă menajeră nu vor putea

beneficia, începând de ăstăzi,: 1 
septembriej de acest serviciu, 
deşi pregătirile tehnice sunt în
cheiate. ' Cauza ? Furnizorul V de 
agent termic — filiala Mintia a ' 
REN EL refuză furnizarea dato
rită neplăţii serviciilor făcute - 
anterior. (I.C.)

©  LICITAŢIE DE... CĂPRI
OARĂ. A  fost licitată şl adju
decată cocheta şi foarte căutata 
Cabană „Căprioara", situată tn 
pădurea limitrofă Devei, din ma
sivul Poiana RuscăL Cabana a 
fost adjudecată pentru suma de , 
39jS milioane lei de către foştii 
locatari, dna Marieta Drăgoi şi 
dl Vasile Ghturcuţă. fLC.f

© TAXA IN PARCARE e clar, 
trebuie achitată. La Haţeg, o 
doamnă amabilă te anunţă că 
trebuie să achiţi 59 de tei. Pen
tru cât timp ? — întreabă auto
mobilistul. Pentru cât staţi. Păi, 
e indiferent că stau o jumătate 
de oţă sau o jumătate de zi ? De 
aceea facem o propunere: să se 
instituie taxa pe un timp deter
minat, cum e şi In alte părţi. 
Câştigul va fi de ambele părţi.

(S.C.)

©  LA URGENŢĂ. Dna O.T. 
a plecat plângând ieri diminea
ţă de la serviciul de urgenţă 
al Spitalului din Deva, deoarece 
asistentele au refuzat să-i facă o  
injecţie pe motiv că „au fost 
deranjate, deoarece au avut mult

de lucru peste n o a p t e O  fi, n-o 
fi aşa ? Un lucru este cert: nu 
mai există suficientă grijă'şi so
licitudine faţă de omul aflat în 
suferinţă. (N.T.)

© CONVOCARE. Filiala Hu
nedoara a Partidului Naţional 
Liberal — Senatul — convoacă, 
pe data de 4 septembrie a.c., ora 
12, la sediul său din str. 1 De
cembrie, şedinţă extraordinară 
cu toţi membrii trecuţi de 6t 
de ani pentru discutarea unor 
probleme urgente. ; Convocarea 
este semnată de dl ~ decan, Ing. 
Paul Botez. (Tr.B.) /



-■«S£s*>
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noştinţei lor supreme 
pentru ţară, să răipână 
în conştiinţa generaţii, 
lor şi spre cinstirea lor, 
a contingentelor care îşi 
vor satisface stagiul mi
litar în această Unitate.

Cinstind memoria ce
lor doi aducem astăzi o- 
magiu şi recunoştinţă ce
lor. care pentru neanţ şi 
ţară au căzut la' datorie.

Zece decenii de existen
t ă  reprezintă o punte 
durată peste timp, înseam
nă acumularea gloriei ce, 
aşază pe fruntea osta
şilor, în flamură trico
loră, aici de faţă, a fru
moaselor uniforme bieo- 
jandarm cu care sunt îm
brăcaţi ostăşii unităţii, 
cununa măreţelor înfăp
tuiri ostăşeşti puse în 
slujba patriei române.

Jură măritul sacru' de
pus sub steagul tricolor 
de generaţii după gene
raţii a fost şi rămâne su
premul» legământ cu po
porul din care " ostaşii

jandarmi provin. Tradiţii
le unui secol de existen
ţă reprezintă un tezaur 
de eroism şi jertfă, măr
turie stau în istorie cei 
căzuţi în războaiele din 
1877, în cele două con
flagraţii mondiale, ce au 
arătat cU prisosinţă va
loarea, vitejia, demnitatea 
şi onoarea ostaşului ro
mân. Aceste fapte sunt 
săpate adânc în columna 
de marmură a eroismului 
româpesc.

Rămân pentru vecie 
săpate în ăceşt monu
ment de piatră numele 
celor doi eroi jandarmi 
în sufletele şi inimile 
noastre, simbol al jspiji-\ 
tului de jertfă izvorâte 
din iubirea de patrie".

Momentul • de sâmbătă 
a fost onorat de pre
zenţa unor numeroase 
personalităţi judeţene şi 
locale .cadre active ale 
Ministerului Apărării Na
ţionale şi Ministerului de 
Interne, veterani de răz
boi, slujitori ai bisericii 
— asistenţă care a cinstit 
memoria celor doi ostaşi 
prin momente de pioşenie 
şi depunere de coroane.

t

ţară. Chiar străinii care 
au vizitat firma sunt de 
părere că ea nu se deose- 

-beşte prin nimic de cele 
similare din vest.

Consecventă principiu
lui reinvestirii profitului, 
firma a câştigat o licitaţie 
internaţională fa Vatra 
Dornei, pentru izvoare de 
apă minerală şi apă plată- 
(cantitatea extrem de mi
că de săruri face ca aceas
ta să poată fi folosită In 
laboratoare ca apă disti
lată). Din această toamnă, 
apele minerale, foarte apre
ciate în Germania, cât şi - 
cea plată, considerată ca

Răcoritoarele lighf „Olympia"
superioară celei de Evian, 
vor lua drumul, exportu* 
lui. Valuta realizată va fi 
folosită pentru procurarea 
materiilor prime şi pentru 
dezvoltarea şi retehnologi- 
zare. A fost ridicată pro
blema folosirii materiei 
prime indigene, a  fructe
lor de pădure în speţă. S-a 
precizat că lipsa instala
ţiilor de producere a ule
iurilor eterice face pe mo
ment imposibil acest lu
cru, mustul de fructe fiind 
uşor alterabil.

Preocupările firmei ti
mişorene sunt în primai 

......------------------ ------- r—-

rând pentru calitate, apoi 
de deschidere a noi repre
zentanţe în ţară, 35 până 
la sfârşitul anului, reali
zarea unui lanţ de maga
zine proprii pentru înlă
turarea verigilor interme
diare, aşa încât preţurile 
să rămână accesibile câţ 
mai multor consumatori. 
De asemenea, unitatea bă
năţeană este interesată de 
pătrunderea pe piaţa romă. 

. nească, alături de răcori
toarele din seria „Rio“ — 
Orange, Kiwi, Cola —, şi 
a celor din - gama light 
„Olympia“-Exotic, * Sport- 
Aktiv şi Orange-Jtaraquia. 
.Acesta a fost de altfel ş] 
rostul conferinţei de pre
să de la Hotel „Continen
tal" Timişoara, care a ur
mat vizitării unităţii. Dacă 
„Rio* sunt produse proprii 
şi din păcate fabricanţii 

■ nu ' pot onora toate soli
citările din ţară cât si de

pe piaţa bulgară, gama 
„Olympia* s© realizează 
sub licenţă germană, ti
mişorenii având exclusi
vitatea pentru România, 
Bulgaria, iugoslavia. Re
publica Moldova şi Ucrai
na. Noile băuturi prezintă 
avantajul că pot fi folo
site de diabetici şi supra
ponderali, fiind îndulcite 
cp fructoză, nu cu iahăr. 
Sunt. de asemenea reco
mandate pentru copii, spor
tivi, bătrâni sau astenici 
datorită adaosurilor de 
vitamine şi săruri mine
rale. :v'  ■ ;

Am mai notat din. dia
logul producător — gaze
tari, că cifra de afaceri a 
firmei în acest an va fi de 
aproximativ 9 miliarde lei. 
Că producătorul speră să 
facă f a ţ \  concurenţei re
dutabilelor băuturi Pepsi 
şi Coca-Cola prin calitate, 
prin preţuri mai mici şi 
prin noutatea produselor 
cu arome de .fructe exoti
ce, unele necunoscute până 
acum în România.

! Din dosarele poliţiei j 
I 

I

PENTRU SCANDAL din Vulcan, el a proferat I 
expresii jignitoare la a - ' 
dresa celor prezenţi şi a | ‘ 
distrus, cu un topor, mo- «, 
bilă în valoare de peste I 
40 mii lei. A fost arestat J

Dorind să-şi etaleze 
„calităţile" de scandala
giu, Dorel Mitrea, fost 
vagonetar la E. M. Lu- 
peni, a făcut-o de pomi- şi va da socoteală pentru t 
nă. Intrând într-un local faptele comise. _ J

(Urmare din pag. 1)

Tipuri şi... tertipuri de producători
Pâine pentru locuitorii 

> Hunedoarei fabrică S.C. 
„Panicor” S.A., plus încă 
3—4 producători organi
zaţi în S.R.L. cu capital 
privat. Am intrat în fă- 
bricuţa unuia dintre aceş
tia din urmă, S.C. „Pan- 
com Tasidra “* S.R.L. Mi
rosul îmbietor de pâine 
caldă se simte de la dis
tanţă, încât te duci la fa
brică după miros, ca ves
titul Pluto. Dl Constantin 
Tănăsescu — patronul so
cietăţii sau, mă rog, ad
ministrator unic, cum îşi 

• zice domnia sa, fabrică 
batoane şi un sortiment de 

/  pâine cu 290. lei bucata, 
de un kilogram, prodds fi
nit.

— C e'in tră în preţul la 
care livraţi pâinea, dle Tă
năsescu?

— Costurile de producţie 
şi profitul meu.

•— Şi vă satisface afa- 
cerea ?

— Da. Nu urmăresc să 
mă îmbogăţesc de pe ur
ma ei, ci să trăiesc • de
cent; eu şi salariaţii mei.

O parte din pâinea de 
Ia „Tasidra" se- vindea în 
ziua anchetei noastre prin 
magazinul S.C. „Crişana 
Impex” S.R.L. Adaosul co
mercial pe care-1 practică 
este.de 15 la sută, dar pâi
nea de la „Tasidra” se 
Vinde cu 320~ lei/bucata, 
deci cu un adaos de sub 
I I  la sută..

Pâhie livrată de „Pani- 
cor“ se vinde în Hunedoa
ra şi în magazinul 25 din 
Piaţa Obor al S.C. Mercur 
Corvinex S.A.

— Pâinea pe care o a-

taţea „Betania" şi de 10 şi 
ceva la sută la cea fără 
TVA. Cu ce-i mai bună 
pâinea de 1 kg „Betania” 
faţă de cea de Ia Tasidra ? 
Cu... 20 de lei în plus la 
bucată. Hei, dar câte chel
tuieli are „Panicor", şi mai 
ales cât de justificate !

Magazinul 25 mai co
mercializează, alături de 
alte 1001 de articole — 
mezeluri şi lactate. Iată 
câteva preţuri practicate 
marţi, 24 august (nu ris- 
căni să afirmăm că şi as-

titulat aceste rânduri cum 
le-am intitulat, să. arun
căm un ochi şi pe la pre
ţurile fabricanţilor. In 
fond produsele, v-aţi con
vins şi dv., sunt aceeaşi 
Mărie dar cu altă pălăto- 
rie, numai că ale unuia 
sunt fabricate cu mai mult 
respect pentru cel ce dă 
banii pe ele, în timp ce 
ale altora... Vă supunem 

spre judecată şi compara
ţie preţurile a două spr- 
timente apropiate la gust 
şi compoziţie: „Victoria" 
de la Haţeg şi „Prahova” 
de la Făgăraş, Preţul fur- 
nizorulul este la primul de 
1 727 lei/kg, iar la cel de-al

doilea 1 534 lei. „Să nu-mi 
spuneţi că-i tot salam şi 
unul şi altul" vor sări ha- 
ţeganii. Ba-i tot salam, şi 
cam tot la fel, vă asi
gur eu.

Iată şi un alt produs — 
frişca, la sticle de 1/2 li
tra: 404 lei preţul furni
zorului, 572 lei cel al de- 
tailistului. Ştiţi cât repre
zintă adaosul comercial al 
acestuia din urm ă? 35 la 
sută. Produsele cu preţ 
mare la furnizor au şi a- 
daos comercial mare agă
ţat în coadă. Mănâncă ro
mâne şi strigă: trăiască e- 
conomia de piaţă ?

deţ. Să ştiţi însă că nici 
cu furnizorii de marfă in
digeni nu merg treburile 
mai bine. Funcţionează o 
adevărată mafie a directo
rilor, nici vorbă să poţi 
fa,ce contract şi o aprovi
zionare directă. Trebuie 
neapărat să te laşi jumu
lit şi de intermediarii pro
ducătorului. Aproape fără 
excepţie aceştia sunt so
cietăţi particulare de dife
rite tipuri, dar în care tot, 
fără excepţie, sunt direct 
interesaţi directorii sau 
directorii comerciali ai fa
bricantului.

Cu alte cuvinte, detai- 
iiştii nu mai dau mită la

TV A -ul

tăzi sunt aceleaşi) : pari
zer cu 1458 lei/kg, salam 
Victoria cu 2 405 lei/kg, 

•din care aproape 40 la 
sută adaos comercial (sor
timentele provin de la fa
brica din Haţeg a S.S. 
„Decebal" S.A. Deva); sa- , 
lam de vară cu 2 261 lei/kg, 
Caraiman cu 1 905 lei, Pra
hova cu 2136 lei — de ia 
S.C. „Montana” Făgăraş, 
în  aceste preţuri, adaosul ’ 
comercial reprezintă tot "â- 
proape 40 la sută ; găini 
de la Abatorul din Şoi- 
muş al S.C. Avicola, cu 
708 lei/kg şi pui a II-a, 
cu 1 100 lei/kg. Produsele 
la care furnizorul nu «- 
plică TVA includ In pre
ţul de desfacere cu amă
nuntul un adaos de aproa-

Samsari şi intermediari

vem azi la vânzare, spune pe 18 la sută. Vă rugăm
dna Iuliana Mândru, loĉ  
ţiitoarea şefei de unitate, 
este de două sortimente: 
„Postăvarul", de 790 gra
me cu 209 lei/buc. la fur
nizor şi 220 la noi şi spe
cialitate „Betania", de un 
kilogram, cu 274,37 lei/buc. 
la furnizor, şi 340 lei la 
noi, cu amănuntul.

— Ce adaos comercial 
practică, în medie, unita
tea dv. ?

— Intre 17 şi 30 la sută.
Deci, un adaos de aproa

pe 25 ia sută la speciali-

să fiţi atenţi acum la „ma
şinaţie". La mezeluri, fa
bricantul aplică TVA 18 
la sută, la preţul său de 
livrare, detailistul aplică 
adaosul comercial pe care 
a declarat că-1 practică, 
îl însumează eu preţul fur
nizorului, aplică 18 la su
tă la valoarea adăugată, 
şi face preţul cu amănun
tul. Observaţi mărimea a- 
daosului la produsele cu 
valoare mare şi la cele cu 
valoare mică.

Dar pentru că am in-

Magazinul de Electro
tehnice şi Metalochimice 
din Călan al S.C. „Stre- 
iul“ S.A. se aprovizionează 
prin S.C. „Metalchim” S.A., 
nu direct de la furnizor. 
Când magazinul se apro
vizionează direct, ce se în
tâmplă ?

— Adaosul comercial pe 
care-1 practicăm noi, spu
ne dl Tiberiu Nagy, ges
tionarul unităţii, este în 
jurul a 25 la sută. Dacă 
facem aprovizionare di
rect de la furnizor, îl în
casăm noi, dacă o facem 
prin intermediar, îl im- 
părţim cu acesta.

Aşa stau . lucrurile cu 
intermediarul la acest ma
gazin. Şi ne mai spune dl 
Nagy: „Noi preferăm măr
furile de producţie indi
genă. Jocul permanent al 
cursului dolarului nu ne-ar 
permite să aducem măr
furi din import. Socotesc 
însă că detergenţii româ
neşti, aparatura electro
tehnică, electronică şi e- 
lectroeâsnică românească, 
alte mărfuri indigene sunt 
bune şi mai în concordanţă 
cu punga cumpăsătoruîui.

La Haţeg, trecem pra
gul unei unităţi de co
merţ cu de toate, un fel

de magazin general al S.S. 
„Adaconi" S.R.L. Dl Mir- 
cea Neiconi, care. se pre
zintă ca gestionar al iini- 

; tăţii, dar care, judecând 
după informaţiile ce le de
ţine şi după numele fir
mei, nu pare străin de ca
pitalul investit Iii ea, ne 
spune: . ‘

— Adaosul comercial cu 
care lucrăm noi este de 
maximum 30 la sută. Dar 
nu e bătut în cuie. Dacă 
o marfă are vânzare lentă 
sau avem concurenţă la 
ea, îi reducem preţul; evi
dent pe seama adaosului 
comercial. Comercializăm 
mărfuri şi indigene şi de 
import. Dar cu importurile 
este o problemă. Nu ai 
nici un fel de control a* 
supra preţului la qare ţi le 
vinde angrosistul. Dacă 
vrei să ai marfa în ma
gazin o iei aşa cum ţi-o 
dă şi-i adaugi cotele de 
TVA şi adqos comercial şi 
încerci să o vinzi. Dacă 
nu trece pentru că-i prea 
scumpă rămâi cu capita
lul imobilizat.
---- Dar angrosiştii sunt

• importatori la prima mâ- 
. nă ?

— Nu,: cel mai adesea 
sunt intermediari din ju

directorî, dau comision şi 
adaos comercial5 la socie
tăţile lor particulare. A' 
murit mita, trăiască comi
sionul I Poate nu i-ain fi 
dat crezare dlui Neiconi, 
dacă n-am fi predat per
sonal un asemenea caz or
ganelor de cercetare ale 
statului; care caz lânce
zeşte de aproape doi ani, 
dosarul plimbându-se în
tre procuratură — acum 
parchet — şi poliţie.

- Rolul benefic
1 al concurenţei

'«Jn Piaţa Obdr din Hune
doara ca de altfel I» orice 
piaţă mare, comerţ Cu le
gume şi fructe fac mulţi. 
Societăţi comerciale cu 
capital de stat, cu;, capital 
privat şi bineînţeles pro» 
ducători particulari, v :

Ş.C. „Decern mixt Im- 
pex“ S.R.L. este Umil din
tre agenţii comerciali par
ticulari care şi-a propus 
să reziste concurenţei din 
piaţă. Şi tezistă.

— Noi, ne spune dna Ro- 
dica Druţă, lucrăm cu a- 
daos comercial de până 
la 30 la sută. Dar dacă o 
marfă, pe care o avem nu
mai noi, apare şi la con
curenţă,- imediat modifi
căm adaosul şi preţul, ca 
să putem vinde. într-un fel

obligăm şi concurenţa să 
facă acelaşi lucru. Dacă o 
marfă e mai „obosită", a- 
tunci o vindem şi la pre
ţul la care am achiziţio- 
riat-o, n-âre rost s-o ţi
nem până se strică şi să 
pierdem totT
- Iată câteva preţuri pe 
care le' practica în ziua 
anchetei noastre magazi
nul din piaţă al acestei 
societăţi : varză — 85 Iei/ 
kg, vinete 160 Iei, ardei 
gras 200 lei, piersici 128 
lei. Cartofii, în schimb, 
erau 235 lei. Ne-am uitat 
prin magrtzine din piaţă, 
pe tarabele particularilor; 
cam puţini cartofi. Regu
la de aur a cererii şi o- 
fertei funcţionează ceas.

După acest maraton al 
argumentelor pro şi con
tra afirmaţiei , că TVA şi 
adaosul comercial practi
cat în dezmăţ sunt singu
rele vinovate de explozia 
preţurilor, nu-avem pre
tenţia de a fi lămurit to
tal lucrurile, oferind o ex
plicaţie categorică scum- 
petei care ne macină zi 
de zi. Pe cât am putut să 
ne dăm seama adaosul 
practicat de detailişti, cu 
miei excepţii, se înscrie în 
limita cu care eram deja 
ohişntiiţi. TVA este apli
cată in procentul şi după 
regulile stabilite prin lege. 
Explicaţiile adevăratului 
dezmăţ al preţurilor, ca-e 
erodează, zi de zi bietele 
noastre surse de venit, 
trebuie căutate începând 
de la origini şi apoi pe 
lanţ, până la ultima ve
rigă. Fabricantul îşi face 
preţul care vrea, acope
rind cu el risipă, furt, ne- 
muncă, incompetenţă ma
nagerială. Samsarlâfcul în
găduit şi practicai* la sca
ră naţională âl ' interme
diarilor de tot felul orga
nizaţi într-j adevărată ma
fie îşi ia cu nemilă „drep
turile" sale. Mai vine Şi 
detailistul cu micile lui 
artificii şi gata preţul, ga
ta şi chenzina I, înainte 

• cu mult de a veni cea de 
a doua. Intre ele -— sără
cie . CU lustru - şi lehamite. 
Nu-i nimic, trăiască şi Ca- 
ritasul că prea-i doresc 
mulţi moartea.
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Răspunsuri la întrebările 
unei asociaţii de locatari
■ De Ia Consiliul Local 

Deva şi R.A.G.C.L. am pri
mit următoarele precizări 
cu privire la problemele 
ridicate de către Asociaţia 
de locatari nr. 128 din De
va, în scrisoarea deschisă 
adresată dlui ing. Ovidiu 
Hagea — primarul muni
cipiului Deva (publicată 
în cotidianill „Cuvântul li
ber" nr. 942, din 24.08. 
1993), ţinând seama şi de 
punctul / de vedere al 
R.A.G.C.L. Deva, care se 
subordonează Consiliului 
judeţean. .

ftăsp'uns la întrebarea nr. 
1: Decretul 387/1977 este 
în vigoare; Legea 4/1981 
este în vigoare, cu excep
ţia art. 67, alin. 2, care a fost 
modificat prin Legea nr. 
34/1990, in sensul că, ci
tăm ,din acesta: „întârzie
rea în achitarea sumelor 
datorate după expirarea 
termenului de plată atra
ge majorări de 0,5 la sută 
pentru fiecare Zi de întâr
ziere. Valoarea penalităţi
lor nu va depăşi cuantu

m u l debitului".- Ordinul 
5/1978 privind aprobarea 
Metodologiei de încheiere, 
executare şi încetare a ra
porturilor de muncă, de 
conducere -a evidenţei, e- ’ 
fectuarea operaţiunilor şi 
disciplina financiară şi de 
casă. precum şi verifica
rea financiar-contabilă la 
asociaţiile locatarilor şi 
Hotărârea 30/1983, emisă 
de fostul C.P.C.P., nu figu
rează în repertoriul aces
tor normative abrogate

sau modificate, repertoar 
ce se referă la perioadă 
22 dec. 1989 — 31 dec, 1991. 
Această împrejurare nu în

deamnă, din punctul nos
tru de vedere, că ele mai 
pot fi aplicabile în tota
litate ci, eventual, parte
nerii să găsească soluţiile 
juridice adecvate elimină
rii acestor prevederi care 
contravin Codului civil 
precum şi a celorlalte acte 
normative care privesc 
prestările de servicii.
, Cu privire la întreba

rea nr. 2 şi la propunerea 
asociaţiei de locatari, în 
principiu R.A.G.C.L. Deva 
este dispusă dialogului 

-pentru găsirea celor mai 
viabile soluţii în vederea 
derulării normale a ra
porturilor juridice, atât cu 
asociaţiile de locatari, cât 
şi cu ^genţii economici, cu 
precizarea ca "acestea să 
nu contravină actelor nor
mative în vigoare./

Prin ‘urmare, atâta timp 
cât Decretul 3687/1977 nu 
este abrogat, atunci nici 
art. 17 şi 18 din acelaşi 
act normativ nu sunt a- 
brogate şi pe cale de con
secinţă, atât constituirea, 
cât şi utilitatea fondului 
de rulment este o obliga
ţie statutară, pentru care 
nu se pot face negocieri.

Referitor la întrebarea 
nr. 3, prin „garanţii" ru
găm să se înţeleagă „pl i
ta ' anticipată". Este vorba 
de prevederile art. 62, alin. 
3 şi 4 din Legea nr. 4/’81.

.... Deschiderea fioului an 
şcolsţr bate la uşă. <2u toa
te .greutăţile prilejuite de 
perioada . de. tranziţie (a 
economia de piaţă, majo
ritatea instituţiilor şcolare 
sunt pregătite pentru a-şi 
primi elevii. . Altele, mai 
întâmpină greutăţi în e- 
fectuarea reparaţiilor ce 
se impun la sălile-de clasă;- 
uşi, ferestre, sobe, acope
rişul clădirilor ş.a. Greu
tăţile, în bună parte, ţin 
de condiţii de sărăcie în 
ultimă instariţă, obiecti
ve, altele de modul în 
care conducerile şcolilor 
reuşesc să se descurce In 
hăţişul greutăţilor de tot 
felul dovedesc fler de în
treprinzători;. Z ' ; /

Păşind In incinta Şcolii 
Generale din Sânţandrei, 
prima impresie pe care 
ţi-o formezi este una de

m preajma 
noului an de

linişte şi pace. Fânul de- 
curând-cosit a fost strâns 
şi aşezat într-o căpiţă. Sera 
din spatele curţii are a- 
cum geamurile sparte sau 
furate, . iar sticla este 
foarte scumpă spre a mai 
fi cumpărată alta. Proba- . 
bil, în vacanţă, câţiva co
pii, mai năbădăioşi au bă
tut mingea 'de un perete, 
spoindu-1 cu noroi. In ri
nele porţiuni, pe jgheabu
rile de scurgere a apei plu
viale au răsărit fire de - 
iarbă. - - . •

In interiorul clădirii, să
bie de clasă şi coridoa
rele sunt îngrijite,; cura
te. Fondurile pe care le-a

avut la dispoziţie con
ducerea şpolii au fost 
folosite în acest sens. Lip. 
sesc încă banii-pentru vop
situl uşilor, unele dintre 
ele având vopseaua scoro
jită. îngrijitoarea şcolii, 
dna Mărioara Dătăşan, se 
afla fa datorie., „Le re
parăm, mai cu ajutorul u- 
nuia, mal cu ajutorul al
tuia" ne spunea dânsa. 
Cam hşa se rezolvă,; sti
mată doamnă, totul în ziua 
de azi. Elevi sunt tot mai. 
puţini, o parte dintre ei ple
când, cândva/ cu părinţii 
la oraş. Probabil că unii 
dintre ci se vor întoarce.

căci la oraş „câinii ş i-a i 
pierdut colacii din coadă*** 
Magazia de lemne e goalU* 
Anul trecut, pe 1 augusţ 
lemnele se aflau deja ' Sg 
curte, aşteptând să fief 
tăiate. Acum...

în  schimb, la Şcoala Pri*» 
mară de 4 ani din Sân* 
tuhalm, problema combus
tibilului a fost rezolvată, 
O parte dintre lemne se a- 
flă tăiate şi depozitate îd  " 
magazie. O grămadă Im
presionantă, netăiate, aş
teaptă afară. Aici iarnSN 
poate să vină. Bunul gos
podar s-a îngrijit peritr* 
copiii din clasele I—IV ş) i 
pentru cei de la grădiniţă, 
Şcoala arată binţ-pe dină- ) 
fără, iedera împrospătând! 
culoarea pereţilor. In res% 
multă verdeaţă V

MINEI. BODEA

16 funcţionari 
pentru şase magazine?

In colectivul unde a 
muncit înainte de decem
brie 1989 avea o funcţie, 
dar nu cine ştie ce, în ori
ce caz nu pe măsura im
portanţei ce şi-o dădea. 
In plus — se ştia, dar nu 
şe comenta — era „ci
ripitor" ,la  aşa numita 
cooperativă „Ochiul şi u- 
r echea* (securitate, adi
că) şi avea un dar deose
bit să văre zâzanie între 
colegi colportând zvonu
rile, multe false, evident, 
de colo-colo. Din cele 
două pricini colegii îl o- 
colâau sau îl tratau cu 
indiferenţă.

După evenimentele de 
la sfârşitul anului 1989 s-a 
retras într-o oarecare ca
rapace, a stat cuminte a- 
colo o vreme, apoi s-a 
proţăpit -în faţa colegilor 
şi le-a zis :

— Am plecat. O să vă 
arăt eu cine sunt şi cine 
sunteţi. Mă privatizez. 
Nu vă salut!

Colegii s-au bucurat, 
marea majoritate, că au 
scăpat de individ, iar cei

ii

„NIME-N DRUM
care au plâns au făcut-o 
cu lacrimi de crocodil. 
Cel plecat s-a apucat de 
afacere cu care a zis că 
sparge' inima târgului. Pa
tron fiindy se purta în 
societate aşa cum a văzut 
el c-o fac marii petro
lişti din interminabilul 
„Dallas“, 'de parcă lui ii 
aparţinea faţa ascunsă a 
lunii :Afacerea însă~ ■— 
prost gândită şi organi-

Fosta I.C.S.M. Călan —« 
nu ştim cum. i se mai zice 
acum — din câte unităţi 
de desfacere avea a rămas 
numai cu şhse, celelalte 
fiind luate în- locaţie de 
gestiune de foştii lor sa
lariaţi. A rămas cu ace
le magazine — parfume- 
rie, electrice ş.a.m.d. ~ — 
nu pentru eă a vrut con
ducerea unităţii aşa ceva, 
ci fiindcă nu a dorit ni
meni să se privatizeze cu 
ele, locaţia de gestiune 
fiind una din formele de 
privatizare mult uzitată in 
comerţ. Probabil că, până 
la urm ă se va găsi cineva. 
Nu discutăm cum au fost

f

zată - -  n-a ţinut. A a - \  
bandonat-o şi s-a apucat 1 
de alta. Şi cu asta a dat - 
chix. Au urmat alte şi 
alte afaceri, dar pe toate 
le-a dus la faliment. Căci I 
individul n-a. priceput un ) 
lucru simplu şi anume că ţ 
pentru a reuşi într-o ' 
treabă, fie şi privatizată, 
trebuie să pui mintea At j 
umărul cu nădejde, n u ) 
să umbli cu şmecherii şi \ 
cu. matrapazlâcuri. Cu I 
ce se ocupă în prezent ? I 
,Cu de toate şi mai nimicit 
Lucrează pe ici pe colo, I 
pe unde se nimereşte şi / 
trăieşte de azi .pe mâine. 
Aşa că din persoană de o 
oarecare importanţă a a- 
juns un fel de „nime-n 
drum", statut care i se 
potriveşte foarte bine.

TRAIAN BONDOR

:!« l

privatizate unităţile cu 
pricina, dar vrem să sub
liniem că schimbarea for
mei de organizare se simte 
In activitatea acestora, în 
ce priveşte aprovizionarea 
şi servirea.

Luând unităţile în loca
ţie, gestionarii acestora se 
ocupă de asigurarea cu 
marfă, de achitarea tutu
ror cheltuielilor, inclusiv 
cele de salarizare. Ei se 
duc după marfă în ţară, 
la producători sau la fur
nizori ,ei organizează acti
vitatea magazinelor sau lo
calurilor, ei răspund de 
tot şi de toate. în  acest 
caz, eu ce se ocupă dom
nii care mai lucrează la 
sediul fostului I.C.S.M.? In 
afară de a ţine contabili
tatea unităţilor privatizate, 
nu au cine. ştie ce de lu
cru. Trebuie specificat ai-i 
eă unităţile privatizate var. 
să lunar în tontul fostei 
I.C.S.M. o sumă, cotă par
te din vânzările înregistra
te- Pentru/ice anume ser
vicii? Nu se ştie, dar iată 
cum se menţin o seamă de 
oameni -cu salarii bunicele, 
care nu prea au rost. Nu 
susţinem scoaterea oame
nilor în şomaj, dar dafă 
serviciul contabilitate îl 
considerăm util, ne- între
băm de ce este nevoie de 
biroul personal, merceo
logi ş.d.? Sediul întreprin
derii este păzit,’ de pildă, 
de trei oameni, câte unul 
pe schimb. De ce-o fi oa- 
're nevoie ca birourile să 
fie păzite şi ziua?'

/ i-.-.
TRAIAN BONDOR

Avancronică fotbalistică
Se apropie-meciul na

ţionalei noastre cu repre
zentativa Insulelor Feroe, 
din cadrul C.M. Aşa se fa
ce că astăzi după-amiază 
are loc cea de-a IV-a e- 
tapă (intermediară) din 
Divizia Naţională. Meciu
rile de miză pentru prin
cipalele candidate. Ia titlu 
se joacă la Braşov, Galaţi 
şi Craiova. Steaua joacă 
lâ Braşov o partidă ce se 
anunţă interesantă, Di- 
namo se deplasează la Ga
laţi şi nu-i va fi uşor (ca 
în alte deplasări), în timp 
ce liderul, Univ. Craiova; 
aşteaptă în Bănie - replica 
formaţiei U.T.A. Studenţii 
nu pot pierde primul loc 
în această etapă.

Disputate Vor fi şi par
tidele dintre echipele afla
te îh mare suferinţă de

puncte,- cum este Foii Ti" 
mişoara — Ceahlăul. Me* 
ciul dintre Gloria Bistriţaţ 
şi Electroputere s-a dispu
tat marţi. .Nici Rapid nU 
are" victoria dinainte asi
gurată în partida din GiO» 
ieşti cu Inter Sibiu. Şi t ţ  
celelalte întâlniri — FarBf 
— „U* Cluj, Progresul 
Sportul Studenţesc, PetroN^ 
Iul — Dacia Brăila, se ' 
înregistra surprize. Un M 
antrenor principal (dt^ 
scandalul pornit la Rapicfijr 
Tilihoi, de la . Electroput®* 
re, a fost nevoit să se rS*/ 
tragă . din funcţie. Şi « T  
trecuseră decât trei etaf 
Ce se va întâmpla cu 
antrenori până la sfârşit 
turului, să nu zicem 
campionatului ?

SABIN CE&BU

Succesele devenilor la Campionatele 

Naţionale de canotaj
Pe o vreme ostilă, cu 

valuri mari şi vânt, cu a- 
mânări de starturi din oră 
în oră, de dimineaţa până 

. după-amiaza şi de pe o zi 
pe alta, într-o companie 
de sfiită,- alături de com- 
«poneriţlf lotului de juniori, 
medaliaţi cu bronz la Cam
pionatele Mondiale de 
juniori, canotorii de la 
Clubul Sportiv Şcolar De
va, sub îndrumarea pasio
natului profesor Fodoreanu

Mircea, au dobândit m e
dalii în patru probe, ins*»* 
mând un total de 13 
dalii, la Campionatul Na 
ţional jle canotaj pcnt 
juniori, ce a avut loc p #  
lacul Snagov. La 2000 
în ţro b a  de schif simpli 
juniori III, Daniel Cil 
riu (Şcoala generală nr. 
Deva) a cucerit titlul 
campion naţional, trie 
diploma şi medalia de ah

Cum te cheamă, fetiţo ? ; ■ ^
■ — Adriana. /.

Şi Adriana a rămas. Aşa' ii spun toţi din noua 
ei familie, unde a fost îndrăgită imediat. Pentru că-i 
o fetiţă frumuşică, zglobie, prietenoasă. Abia mai 
târziu dna Victoria va afla că de fa p t; prenumele 
fetiţei este* Sinica Maria, că are 2 ani şi 8 luni şi 
s-a născut în Drăgăşani — Vâlcea. Cum a ajuns în 
locuinţa familiei Lăzăreanu Creţu, din Deva ? Sim
plu. Mama copilei, profitând de cunoştinţa cu fa
milia, a rugat-o pe Anişoara, fiica epa mare, să vadă 
de micuţa ei preţ de o jumătate de oră, pentru că 
arfe ceva treburi ,în oraş. Şi dusă a fost. N-a mai 
venit după fetiţă. A trecut mai bine de o lună, dar 
ea n-a mai apărut. Astfel, familia Lăzăreanu Creţu 
s-a pomenit cu încă un copil. Al cincilea. Pentru că 
mai are patru.

„După trei săptămâni — povesteşte dna Lăză
reanu V. — a venit bunica fetiţei (părinţii tinerei 
mame locuiesc în Deva)_ şi mi-a adus certificatul de 
naştere al Adrianei, şi un bileţeL Abia,atunci am aflat 
adevăratul prenume al fetiţei, locul de naştere şi nu
mele celor care i-au dat viaţă.

Citim rândurile aruncate în grabă pe o coală: 
„Tanti Tuţi, eu vă rog să nu vă supăraţi pe mine 
că v-am lăsat fata Ia dv., dar eu nu am ştiut ce o 
să se întîmple, eu vă rog dacă Vreţi s-o ţineţi îi bine, 
dacă nu să o daţi la stat, că eu plec în ‘Ungaria; şi 
nu ştiu când am să vin. Vă rog să faceţi şi pentru 
mine acest gest1'.

JJ S-O

îi

s-o
nu

u

Deci Daniela (prenumele mamei), după ce In ia
nuarie a plecat de acasă acuzându-şi soţul că este 
beţiv, şi-a abandonat fetiţa. De ce n-a apelat Da
niela la părinţii ei ?  ̂ ■■,/?:,:

...Am sunat întrjO după-amiază la uşa- aparta
mentului 43, . din blocul 4, str. 22 Decembrie. Tocmai 
urcase şi Viorel (18 ani), unul dintre băieţi. Venea 
de la lucru. Adriana era veselă, se juca; când bă
iatul a apărut la uşă, a lăsat păpuşica şi a fugit 
spre el. S-au îmbrăţişat ca doi fraţi adevăraţi. „Par- 
că-i Un bibelou, o bijuterie — spune dna Victoria. 
Este plimbată din braţe în braţe".

...Adriana se simte aici in largul ei. Este iubită 
şi îngrijită ca oricare dintre copii. De fapt driei Vic
toria şi dlui Petru le spune mamă şi tată,

— N-o ştiam pe tânără prea bin’e — povesteşte 
dna Victoria. Ne-am cunoscut îa o nuntă, li cunoş

team doar pe părinţii ei. (Tatăl Danielei este coleg 
cu soţul meu). Nu bănuiam ce planuri are. Auzisem 
doar că în ianuarie a plecat de la soţ pe. motiv că' 
este beţiv.

— Ce veţi. face cu copilul ? Râmâne la dv. ?
— Da, o creştem. Bunica fetiţei spune că nu poate 

s-o ţină oă are trei copii, are greutăţi. Uşoi* nu este 
nici pentru noi. Dar copiii noştri sunt mari.

Dna Victoria ne povesteşte că a rămas văduvă, 
pu patru copii, în ’84.‘' A muncit în cooperaţie ; era 
creator de modele. Câştiga şi-i putea întreţine. Deo
camdată este şomeră, dar nu disperă. S-a ' recăsăto
rit în ’90. Are alături un soţ iubitor, copii buni. Acum 
mai au un copilaş. Înconjurat cu dragoste şi grijă 
de toţi. Ar vrea s-o înfieze. Cu o singură condiţie; 
una de ordin moral: dacă cea care i-a dat viaţă 
s-ar răzgândi,, s-o facă repede, până nu-i prea târziu. 
Pentru că micuţa li se lipeşte de suflet, cu fieca- 
re zi. ■;_;/ _ " / ,

...Cu câtă uşurinţă scrie tânăra mamă unei tanti 
pe care abia o cunoscuse să-i ţină fata „sau dacă nu, 
s-o dea la stat". Ce s-o fi întâmplat, de .ce atâta 
grabă, nu se ştie. La nici trei ani. /vârstă la care co
piii sunt atât de drăgălaşi, Adriana a fost abando
nată. In ziua aceea de iulie nu mâncase nimic. Dar 
nu s-a mai repetat. A avut şansa să ajungă la fami
lia Lăzăreanu, să simtă căldura unui cămin, iubirea 
unor părinţi adevăraţi.

ESTERA SAN'V
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•  Vând caroserie Aro 243 
completă. Tel. 668141, du- 
pâ ora 20.

•  Vând garsonieră Sinne-
ria. tel. 613636 Deva, după 
ora 16. I (920895)

JW W w w w w w w

•  Vând Dacia 1300, 
caroserie nouă, proas
păt vopsită, fabricaţie 
1977.-Telefon 615729.

- jvwwww w w ă w w
•  Vând prune. Telefon 

620430, după ora 20.
- (920933) .

•  Vând convenabil VW 
Golf, ncinfoatriculat, maşi
nă de spălat automatică. 
Deva, Minerului, bl. 21/6,

• orele 16*—20.
(920938)

•  Vând apartament 2 
camere, !n valută. Deva,
telefon 614003. s

-
•  Vând apartament 2

- - camere, zonă ultracentra
lă. cu telefon. Informaţii 
telefon-«22490. Intre orele 
(9—22. (920926)
- m V$nd garsonieră, par
ter, Deva Informaţii Bâr- 
său, tel. 667452, orele 18 -  
M. (920955)

•  Vând BMW 518, Înma
triculat, stare perfectă, preţ 
foarte convenabil. Brad, 
tel. 650365, după ora 20,30.

(920976)
•  Vând Dacia 1300, preţ 

. negociabil. Pricaz, nr. 150.
(920935)

•  .Vând apartament trei
camere, lângă sala sportu
rilor, preţ două milioane 
jumătate, negociabil. In
formaţii tel. 629718, orele 
(6—22. (920943)

•  Vând remorcă 6 tone. 
Informaţii tel. 611981.

(920968)
•  Vând chioşc metalic, 

Instalaţie trifazică. Tel. 
615002, orele 8—14. (920921)

•  Vând apartament nou, 
bl. 37, sc. 1, ap. 2, lângă 
Centrofarm Deva (920922)

•  Vând bicicletă semi- 
«ursieră, nouă şi televizor 
Diamant. Tel. 617209.

(920936)
•  Vând Dacia 1310, tel.

623227. (920939)
•  Vând Opel Rekord Ca.

. ravan,, înmatriculat, 1900
mărci, negociabil. Telefon 
612028. (920972)

•  Vând convenabil a- 
partament 2 camere, et. 2, 
Micro 15. Tel. 625817.

(820940)
•  Vând fân, str. Mihai 

Viteaza, nr. 13, Haţeg.
(920946)

•  Vând Fiat Panda 1986,
stare excelentă. Deva, 
620898. (920966)

•  Vând ARO 244 D, cu 
remorcă. Haţeg, 770115.

(920948)
•  Vând apartament trei

camere Deva, Bejan,: nr. 
7. bL 56, ap. 46, sc. 4, e t  
3. Informaţii la aparta
mentul 47. (920951)

•  Vând lucernă uscată,
preţ negociabil. Telefon 
«33457. (920931)

•  Vând convenabil 100
_oi. Demean Ionel, Hărţă- 
gani, nr. 400. . (920973)

•  Cumpăr forihţi, 9,80.-
Deva, 622685. (920953)

•  Vând butelie aragaz 
([65000, negociabil). Telefon 
618149, orele 16—20.

(920986)
•  Vând urgent remorcă

6 tone, preţ convenabil. 
Telefon 625532, după ora 
80. (920956)

•  Vând calculator CIP, 
televizor Sport, sigilat, în 
garanţie. Telefon 660750.

(920957)

•  Vând lemn construc
ţii, cherestea, parchet, ca
lorifere fo n ti panouri so
lare remorcă auto, uşi. 

. geamuri, televizoare stri
cate casă eu grădină. Tel 
617050, 624431. (920950)

•  S. C. Georgiana 
Exim SRL Deva achi
ziţionează porcine, la 
preţuri avantajoase, 
plata făcându-şe Ia li
vrare . Relaţii la tel. 
611443; 625985, între 
orele 7,30—10; 20,30— 
22, la carmangeria Sta
dion „Cetate" Deva, 
8—16. (920960)

•  Vând apartament do
uă camere. Deva, Gojdu, 
bloc E I  A, se. Ă, et. 1, ăp. 
5 (tn spatele oficiului poş
tal), orele 17—20. (920965)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere. Deva (Goj
du), str. Cernei, bl. F 2, 
se. 2, ap. 21. (920964)

•  Vând lemn construcţii
(grinzi, coarne, laţuri). Ght- 
lea Ioan, Bârcea-Mică, nr. 
81. (920971)

•  S.C. Matcu-Turexim 
Deva, str. Merilor, 20, tel- 
612523, prin intermediar, 
după fabrici, vinde en grps 
produse zaharoase „Kan- 
dia“, preţuri avantajoase.

(920961)
•  Vând Mercedes Diesel,

tel. 61421& (920962)
•  Vând maşină pentru- 

îngheţată. Informaţii la 
tel. 625446, 622817. (920927)

•  Vând autoturism Mer-.
cedes 124 Diesel, an fabri
caţie 1987, avariat, Ford 
Scorpîo, benzină, an fabri
caţie 1987 şi VW Golf 
D i e s e l ,  neînmatriculat. 
Câmpuri Surduc, nr. 115, 
tel. 121. (920963)

•  Vând camionetă TV,
motor Braşov, nou. TeL 
718328. (920188)

•  Vând fân, calitate su
perioară, preţ negociabil. 
Hunedoara, tel. 722357.

- (920194)
•  Vând set motor Skoda

S-100. Hunedoara, telefon 
713347, (920195)

•  Vând casă, grajd, şu
ră. gaz, apă, grădină. Hu
nedoara, cartier Gh. Apos
tol, str. General Magheru 
nr. 28. (920198)

•  Vând Dacia 1310 TLX
Ungaria, 1987. Informaţii 
V. Babeş, nr. 4, Hunedoa
ra, tel. 724364. (920200)

•  Vând combină muzi
cală cu boxe şi "semicursie- 
ră Germania. Relaţii tel. 
723080. (920101)

•  Vând apartament 3 
camere, bloc din cărămidă, 
et. 2, balcon., Hunădo^ra, 

-str. Intrarea Lanului, nr.
6, bl. C 4, ap. 9, după ora 
17. (920103)

•  Cumpăr loc de veci. 
Tel. 7211104, după ora 16.

(920197)
•  Pierdut carnet student 

Pe numele Dumitriu Elena. 
Şe declară nul. (920984)

•  Pierdut carnet şomaj 
6888 pe numele Duleanţ 
Măria. Se declară nul.

(920952)
•  Pierdut. carnet student, 

pe numele Toma Dorin, *- 
liberat de Facultatea de 
Inginerie Hunedoara, Se 
declară n u l ' (920199)

•  Schimb apartament 4 
■camere, decomandate, cen
tral, confort I, cu două 
apartamente 2 camere sau 
un apartament 2 camere şl 
garsonieră, plus diferenţa, 
condiţii similare. Telefoa
ne 613719, 619141. (920954)

•  Schimb garsonieră cen' 
trală .proprietate, cu apar
tament 2 camere. Infor
maţii tel. 716121, int. 2834.

(920990)
•  Ofer spre închiriere

autocamionetă de 1,8 tone. 
TeL 627582. (920801)

•  Ofer de închiriat a-
partament trei camerei zo
nă centrală, tel. 613312, 
după ora 16. (920979)

•  Caut să închiriez ur
gent garsonieră nemobi
lată (semhnobilată), zonă 
centrală, cu plata lunar. 
Deva, 613719; 619141.

(920954)
•  Căutăm apartament 

sau casă cu chirie în Hu
nedoara. Informaţii teL 
714375 sau 715684, (920103)

•  Săptămânal, vinerea, 
excursie la Cluj (Caritas) 
cu'AG. -Ina Turist, preţ 
3000 Iei. Informaţii tele
fon 625064, după ora 16.

(920919)
•  Efectuez transport ra

pid persoane la Caritas— 
Cluj. - Tel. 626475, perma
nent. Tarif negociabil până 
la 2 600. (920929)

•  „Quasar Electro" SRL
Deva, bdul Decebal, bl. fi, 
parter, angajează lăcătuş 
confecţii metalice cu ve
chime minimă de 10 ani. 
TeL 611261. (920981)

•  s .c. Atepmerh SRL
Deva, str. Bejăh, nr: '  61, 
angajează ospătari-barmanl, 
şoferi, dulgheri, zidari, tel. 
621248. : (Ş20932)

•  Societate mixtă anga
jează vorbitor de limba 
italiană. Căutăm spaţiu 
păzit (100 mp), pentru de
pozit în Deva sau Sirne- 
ria. Tel. 616987, 616863, o- 
rele 9—17. * (920977)
' •  Căutăm femeie pentru 
menaj uşor. TeL'  623041.

(920977) _
•  Ferm Construct SRL 

Deva angajează zidari, dul
gheri, parchetari, faian- 
ţari, zugravi. Tel. 621454,

(920928)
»  Societatea Comercială 

„Tehno-Optimed" SRL De
va, b-dul Dacia, nr. 4, a- 
nunţă intenţia dfl majorare 
a adaosului comercial şi a 
tarifelor la manopere, în
cepând cu data de 1 oc
tombrie 1993. (920947)

COMEMORĂRI

•  Cu durere în su
flet anunţăm împli
nirea unui an de la 
despărţirea de dragul 
nostru soţ şi tată 

IOAN VIRAGH 
Dumnezeu să-l odih

nească în pace. Soţia 
şi copiii. (920924)

•  Se împlineşte un 
an, de la moartea frl- 
gerătoare a celui drag, 

IOSIF NISTOR 
din Deva

Te vom păstra veş
nic în amintirea noas
tră. Cu’ adâncă dure
re din partea soţiei 
Elisabeta, cumnaţilor 
Iulian, luliana şi ne
poţilor Marius, Mihae- 
la şi Elena-Elisabeta.

(920967)

•  S-a scurs un an 
şi jumătate de triste
ţe când urma să-ţi tn. 
florească al 27-lea tran
dafir în buchetul vie
ţii, moartea nemiloa
să te-a smuls, prin- 
tr-un tragic accident, 
dragă

TUDOR COSTE,
lăsând In urma ta o 
floare; Teodora.

In semn de Pios o- 
magiu, o lacrimă, o lu-; 
mânare, o floare la_ 
mormântul tău aduc 
cei veşnic nemângâiaţi; 
fiica, soţia Vergintea, 
părinţii Veta şi Cor
n e l (920834)

DECESE

•  Cu adâncă durere 
ta suflet, familia Emil, 
Ileana şi Marius Moi- 
se anunţă trecerea, In 
nefiinţă a celei care a 
fost o iubitoare mantă, 
soacră şi bunică 

MARIOARA 
MOISE (UCA) 

din Ilia, în vârstă de 
69 de ani. înmormân
tarea va avea loc joi, 
2 septembrie, ora 14, 
la cimitirul din loca
litate. Bunătatea şi no
bleţea sufletului tău 
nu le vom uita nici
odată. Dumnezeu s-o 
Odihnească In pace!

(920985)

•  Colegii de la Gar
da Financiară a jude
ţului Hunedoara sunt 
alături şi transmit sin
cere condoleanţe dlui 
Emil Moise, la pierde
rea mamei sale, cea 
care a fost

m Ar io a r a  
MOISE (UCA) 

Dumnezeu s-o odih
nească I (920985)

« Colegii de servi
ciu sunt alături de 
Herciu Nelu la dure
rea pricinuită de dece
sul tatălui. Transmi
tem sincere condolean
ţe familiei îndoliate.

(920071)

FILIALA GRUP ŞANTIERE 
D E V A

A S C. REMERO S.A. BUCUREŞTI

cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5 
Organizează, în dată de 13 septembrie 1993, 

ora lO, licitaţie pentru:
•  închiriere seră In suprafaţă de 321 mp, 

cu instalaţie de iermoficare;
•  -închiriere spaţiu pentru depozit „en gros“

tn suprafaţă de 581 mp, asigurat cu pază;
•  închiriere spaţiu micro-eantină, în supra

faţă de 55 mp.
Informaţii suplimentare Ia telefon 618750, 

int. 23. (687)

f

FILIALA ELECTROCENTRALE 
DEVA-M1NTIA

A N U N Ţ A

Deşi lucrările de revizii şi reparaţii la re
ţeaua de termoficare sunt terminate, nu se li
vrează ARA CALPĂ începând cu 1.IX.1993, 
deoarece R .A.G G .t Deva mai are de achitat 
suma de 539 387 655 lei. In momentul când a- 
ceastă datorie, va fi achitată se va începe li
vrarea agentului termic. (696)

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE 
POMICOLA GEOAGIU

Oferă spre vânzare următoarele produse:
•  mere de vară şi toamnă
•  prune soiuri superioare
•  struguri de vin
•  cartofi toamnă,
•  ceapă uscată ■
Livrarea se face loco, furnizor, în fermele de 

producţie, la preţuri negociabile.
Informaţii la telefoanele 648235, interior 

112, 115 si direct la fermele 2 si 3, telefon 
647409 Orăşffe. (693)

— t *'— — — y

CONSUMCOOP ORAŞTIE 
str. Nicolae Bălcescui nr 8

Scoate la licitaţie publică, în ziua de 10 sep- 
tembrie 1993, ora 11,00:

41 4 barăci metalice de dimensiuni diferite, 
de la 10 mp la 60 mp;
- #  spaţii comerciale pentru comerţ, depozi
tare şi vânzare en-gros pe raza oraşului Orăş- 
tle.

Condiţiile pentru spaţiile comerciale sunt 
prin asociere;

•  autocamion de 5 tone pe benzină;
•  fermă de animale şi spaţiu pentru  ̂car

mangerie. ■
Informaţiile şi documentaţiile necesare se 

obţin la sediul unităţii (unde se depun în scris 
si solicitările) si lă telefoanele 641716 sau 
642338- ' (694)

.
SETTFPL ORAŞTIE 

. str. N. Bălcescu, nr. 17, tel- 956/41320 
VINDE DIN STOC

Produsul Preţ cu amănuntul
Lemn construcţie rurală cer 

ţ Lemn inferior cer 
i Cherestea fag clasa C 
|  Cherestea fag clasa C-2 
• Deşeuri din lemn foioase în 

amestec cu răsinoase

17 098 lei/mc 
16 671 lei/mc 
44 152 lei/mc 
16 740 lei/mc

4 888 lei/to 
(693)

ATENŢIE ! VINE IARNA ŞI ÎNCĂLZIREA 
VA COSTA FOARTE SCUMP

1 Puteţi realiza economii deosebite prin rea
lizarea propriului circuit închis de încălzire, 
utilizând cazanele pe gaz sau combustibil solid 
tip TERMOTEKA, import Ungaria.

Cazane individuale cu un deosebit randa
ment si eficienţăi comercializate de firma '

1 BIT AR S.A. ARAD
str. Avrig, 26, telefon 0966/20813, 

fax 0961/90173, telex 76377
(672)

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
D E V A

Vinde mijloace fixe Ia licitaţie publică. In 
data de 8 septembrie 1993, ora 10, la sediul 
din str. G. Enescu, nr. 39, Deva. lista  acestora 
este afişată la sediul F.R-E- Deva, S.D.E.E. 
Petroşani, C.D.E.E. Brad, Haţeg*, Hunedoara.

. înscrierile pentru licitaţie precum şi de
punerea anticipat se fac până ta data de 
8 septembrie 1993, ora 9. ’

Informaţii suplimentare" Ia telefon 615750, 
interior 110, 100. (671)
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