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PATRU ANI DE LA DECLANŞAREA REVOLUŢIEI ROMÂNE!

' Cuţitul ajunsese fa os. Paharul, se 
* umpluse de amar. Oamenii scrâşneau 
din dinţi, dar rezistau, in  fur, 'nava 
comunismului se clătina puternic. Pri- 
ţ  mii dictatori căzuseră. Şi la noi tensiu- 
I nea creştea. Sfârşitul Epocii de Aur

I
’ era aproape. Dar cineva trebuia să în

ceapă opera. Şi a fost şansa şi curajul 
Timişoarei să intre prima in joc. Va
lului crescând de nemulţumiri i s-au 
opus acţiunile puterii înarmate încă din 
seara de 15 decembrie 1989. Era, par
că, intr-o sâmbătă.

Mişcarea "maselor a crescut în inten
sitate duminică, apoi s-a amplificat de 
luni şi in zilele următoare. Furia oa
menilor, a tineretului şi a studenţilor 
îndeosebi nu mai putea fi oprită. Po- 

ţ  liţid, securitatea, armata au intrat in 
( dispozitiv. S-a tras în plin. Au fost 
1 secerate vieţi inoceţite, nevinovate. Re. 
? voluţia română începuse. Chiar dacă 
J unii ii spun azi acţiune organizată din 
i exterior, iar alţii o numesc scenariu

regizat de mult, "cu actori necunoscuţi. 
Sau nedeclarăţi încă.

Acolo, in marele şi frumosul oraş 
de pe Bega, s-a lansat deviza care a 
încurajat şi a înconjurat in zilele ur
mătoare acelui mijloc de decembrie 1989 
ţara întreagă. „Azi tn Timişoara, 
mâine-n toată J ţara“. Nici dictatorul, 
nici slugile lui n-au mai avut ce face. 
Armata a fraternizat cu populaţia şi 
numărul victimelor a fost limitat. Re. 
volta a cuprins întreaga suflare româ
nească. Ecoul Timişoarei era pe buzele 
tuturor. Se împlinea un vis aşteptat de 
atâta amar de vreme. Portdrapel al 
împlinirii ItU a fost Timişoara — ora
şul simbol al libertăţii noastre.

Te iubim, oraş erou ' Ne plecăm cu 
pioşenie frunţile in faţa mormintelor

tinerilor martiri care şi-au pus piepturi
le scut tn calea nedreptăţii şi a unui 
regim dictatorial, torţionar. Vă stimăm 
bravi timişoreni de atunci, din prime
le rânduri ale luptei pentru democraţie 
şi libertate in România. Dar le avem 
oare ?!

DUMITRU GHEONEA

P. S. Căci iată — tn imaginea ală. 
turată — cine încearcă să urce din nou 
treptele puterii pe care s-a aflat ani 
mulţi în ‘ vremurile ge curând apuse. 
Lui Iile Verdeţ ii vine parcă să dea cu 
căciula de pământ văzând excelenta, 
organizare militară a sărbătoririi Zilei 
Naţionale a României de la Alba Iulla, 
la 1 Decembrie a.c., ca pe vremea sa, 
de 23 August.
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AFACERI TENEBROASE CU SUBVENŢIILE STATULUI

Plasa de sârmă şi milioanele corupţiei (!)
Deşi ar putea părea plic

ticoase, in căzui de faţă, 
câteva elemente introduc, 
tive sunt absolut necesa
re. Aşadar, până în 1991, 
aprovizionarea cu plasă 
de sârmă a unităţilor a- 
parţinătoare Regiei Au
tonome a Huilei Petroşani 
se făcea centralizat, prin 
intermediul Bazei de a- 
provizionare tehnico-ma
terială. După desfiinţarea 
acesteia, la începutul fiecă
rui an, negocierile cu fur
nizorii privind preţurile de 
achiziţie ale plasei se fac 
de către regie. Preţul pe 
kilogram se comunică ex
ploatărilor miniere, care 
se pot aproviziona atât de 
la furnizorii cu care s-a 
negociat, cât şi de la alţii.' 
Singura obligaţie: de a  nu 
depăşi 380 lei/kg, preţ sta
bilit după negocierile din 
noiembrie 1992 şl comuni
cat exploatărilor.

în aceste condiţii, în pe
rioada noiembrie — decem
brie 1992, din subvenţiile 
acordate de stat, regia 
virează în contul E.M. 
Dâlja 64 775 000 lei şi In 
cel al E.M. Valea de 
Brazi 25 000 000.

Ei bine, din acest mo-

: ' s*

ment, în Surul acestor 
zeci de milioane, începe 
hora afacerilor necurate, 
în care se prind directori,

‘ contabili şefi, patroni, 
funcţionări... |n  sfârşit, 
mulţi care au crezut că 
subvenţiile statului sunt 
un ciolan gras de ros. Doar 
dinţi să aibă.

Şi începe „Hai să dăm 
mână cu mână...**. Nego
cierile, adică. Iar dacă 
regia îngăduie, cele două 
exploatări încep afacerile. 
E.M. Dâlja este reprezen
tată de dl director Carol 
Schreter şi Nicolae An
drei, contabilul şef. Va
lea de Brazi aşijderea, di
rectorul losif Bocan şi 
Victor Răguşitu, şeful con
tabil. Toate bune şi fru
moase, numai că negocie
rile se poartă cu un anu
me Gheorghe Presecan, pa
tronul firmei S.C „Vest. 
Servicii" SRL Petroşani, 
firmă al cărei obiect de 
activitate este departe de 
producţia plasei de sâr
mă. Don’patron ştie cu 
ce „se mănâncă* plasa de 
sârmă, fiind absolvent al 
Institutului de Mine Pe
troşani. Greu însă de 
presupus că cei doi direc-

L A S H !
•  Certificate de pro

prietate., Aproape 50 de 
cetăţeni ai comunei VăU. 
şoara au primit certi
ficatele de proprietate 
asupra pădurii la care au 
dreptul, în lumina Legii 
fondului; funciar. Consi
liul loâjiţ a întocmit fi
şele tehnice pentru încă 
40 de Viitori proprietari 
de pădure. (TR. B.).

•  Cu lacrimi, la uşile 
Renelului. Voichiţa Pop, 
din Petroşani, str. Inde
pendenţei, bloc 43, a blo
cat contorul electric cu o 
folie de • plastic. Depista
tă de către RENEL i s-a 
întrerupt energia elec
trică, suportând astfel, 
pentru o perioadă de 
timp, rigorile legii, pen
tru fapta comisă. (C. P.).

•  O firmă se afirmă. 
La Brad o firmă parti
culară de construcţii, S.C 
„Metalexpres* S.R.L. De
va, Filiala Brad, condu.

tori şi cei doi şefi de fi
nanţe nu ştiu ce „produce* 
patronul. Oricum; nu-i 
interesează.’'Aşa că în de
curs de trei săptămâni 
(noiembrie — decembrie 
’92) emit comenzi pentru 
275 tone de plasă. Plata 
anticipat. Pe mâna lui 
Presecan intră nici mai 
mult, nici mai puţin de
cât 89 671 000 de le i! Şi 
nu oricum. Cei doi direc- ■, 
tori şi şefii contabili sem
nează în a lb !* file CEC, 
completate ulterior cu 
sumele indicate de pa
tron. Ce mai, afacere în 
toată regula, în care su
mele puse în joc şutit de 
Ia 31 000 000 de lei, la 
24 996 400.

Din moment ce firma 
iui Presecan nu are nici 
în clin nici în mânecă cu 
plasa de sârmă, este clar 
că patronul face doar pe 
intermediarul între mine 
şi alte societăţi comer
ciale.

!n truda sa pentru a 
onora aproape o sută de 
milioane de lei, ce le a- 
vea acum în buzunar, 

VALENTIN NEAGU

(Continuare tn pag. a  2-a)

să de dl ing. Vasile Sa- 
vu, se afirmă tot mai 
mult. Lucrările luate în 
răspundere se află in 
stadii avansate. Colecti
vul secţiei se va stabili
za la  Brad. Consiliul 
local a acordat o supra
faţă de 1500 m.p. Pe a- 
cest teren secţia îşi va 
construi sediul propriu, 
ateliere de producţie, sta. 
ţla de betoane etc. Este 
un lueru bun, pentru că 
este ce construi la Brad. 
(g h . i. m

A Z !
16 DECEMBRIE

•A u trecut 349 de 
zile din an; au mai 
rămas 16;

•  1888. A apărut Ia 
Bucureşti, până; la 31 
decembrie 1889, foaia 
literară. „FÂNt ANA 
BLANDUZIEI", condusă 
de un comitet de re- 
dacţie în frunte cu 4Mb-; 
hai Emiri eseu;

•  1891. S-a stins din 
viaţă ION IONESCU 
DE LA BRAD (n. 1818),! 
agronom, economist şi 
statistician român;

•  192L A murit: 
CHARLES CAMILIE 
SAINT-SAENS (n. 1835).; 
compozitor şi pianist 
francez.

>JWjijmM « e w
STUDENŢII DIN 

HUNEDOARA 
IN GREVA 
GENERALĂ

De ieri, de Ia ora 10, 
la Facultatea de Inginerie 
din Hunedoara s-a de
clanşat grevă generală. 
Anterior acesteia, a fost 
declanşată grevă japoneză, 
prin care studenţii solici
tau renunţarea la metodo
logia — cadru stabilită de 
Ministerul învăţământu
lui, privind organizarea 
examenului de licenţă, a. 
cordarea de burse numai 
pe criterii profesionale, 
fără impunerea plafoane
lor de venituri ale părin
ţilor sau întreţinătorilor; 
reducerea tarifelor la mij
loacele de transport în 
comun ; îmbunătăţirea con
diţiilor de cazare, precum 
şi renunţarea Ia obliga
tivitatea prezenţei la 
cursuri pentru studenţii 
din anii I şi II.

CORNEL POENAR

PENTRU O CAUZA DREAPTA

Daruri pentru 
Olguţa

Emoţionant momentul 
găzduit de U.M. Deva. 
Emoţionant până lă la
crimi, pentru că a fost 
prilejuit de militari, de 
oamenii armelor pentru 
o fetiţă aflată în clasa 
a III-a a unei şcoli de- 
vene. Numele ei este 
Olguţa Ilaşcu şi este 
fiica marelui român con. 
damnat pe nedrept, de

pentru ce s-a dăruit tă
ticul tău. Mai ştim că, 
în istoria românilor, au 
existat .martiri care şi-âu 
dăruit viaţa pentru cauza 
dreaptă a neamului,.. Fii 
mândră, fii tare şi re
zistă! Noi toţi suntem 
fraţii tăi şi vom fi me
reu cu tine*.

Cuvinte emoţionante au 
fost rostite de Mr. (r)

Daruţi pentru Olguţa. Foto PAVEL LAZA

un tribunal din Tiras- 
pol, Ia pedeapsa capitală. 
Pentru fetiţa cu ochii 
candizi şi luminoşi, care 
priveşte lumea cu seni
nătate, chiar dacă în
ţelege foarte multe, clipa 
de la U.M. Deva a  fost 
o bucurie şi o mângâiere. 
Pentru ea s-au prezentat 
înalte onoruri militare, 
s-au rostit cuvinte por
nite din suflet Lt. col. 
Ioan Moldovan i ’ s-a 
adresat: „Dragă Olguţa, 
priveşte în faţa ta şi vei 
vedea, cum, ia rândul 
tău, eşti privită cu dra
goste părintească de că
tre toţi aceşti oameni a- 
dunaţi, azi, aici, ca să-ţi 
exprime sentimentul de 
fraternitate românească, 
acum când sufletul tău 
de copilă nevinovată este 
îngreunat de o mare şi 
dureroasă suferinţă. Du
ioasă copilă, ştim cu toţii

Mihai G. Ionescu, din 
partea Asociaţiei Vetera
nilor de Război din Cra- 
iova, decorat pentru fapte 
excepţionale de luptă In 
cel de-al doilea război 
mondial, cu Crucea de 
Cavaler al Ordinului „Mi
hai Viteazul*. Cu acest 
prilej, neînfricatul lup
tător „până la Sevasto- 
pol* i-a înmânat Olguţei 
darUri de Moş Crăciun 
şi o sumă importantă de 
bani. O sumă însemnată 
de bani au fost dăruiţi 
Olguţei din'partea U.M. 
Deva.

în încheiere, cuvintele 
înflăcărate ale coL Ioan 
Mureşan au entuziasmat 
pe cei prezenţi. Un ade
vărat patriot este gata 
oricând să-şi apere ţara, 
să lupte pentru o cauză 
dreaptă, până la moarte!

MINEL BODEA

I N V I T A Ţ I E
Clubul Pro-Democraţia Hunedoara—Deva invită 

parlamentarii judeţului, presa, organizaţiile neguver
namentale, sindicatele, reprezentanţii formaţiunilor 
politice şl ai Organelor judeţene şi locale ale puterii 
să ia parte, vineri, 17 decembrie a.c., la masa ro
tundă cu tema „Dialog parlamentar, transparenţă le
gislativă", ce va începe la orele Î7f în sala de şe
dinţe a Consiliului local Deva. (Tr. B.),
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Fe cine nu-l laşi să moară...

modificărilor aduse legis- 
: ;ţiei penale. Am făcut-o 
in articolul „Trageţi local 
şi la ,tu rta  dreptăţii !“, pu
blicat în numărul 938 dar 
18 august â c. I.a ora a- 
ceea s<5 produseseră modi
ficări doar în Codul de 
procedură penală. Modifi
cările însă erau şi pri-
\eau exact articolele 193, 
905 şi 20G din Codul pe
nal, referitoare la de
lictul'de presă. Afirmam 
in acel articol la un mo
ment d a t : „Pentru ziarist 
însă o asemenea mică o. 
disee (era vorba de un
posibil proces de calomnie 
prin presă, cu atât mai 
posibil dată fiind lejerita- 
tea şi subiectivismul cu 
care el se poate ■declanşa) 
este un supliciu moral 
după care nu o dată îţi
vine să agăţi în cui unel
tele meseriei şi să te a- 
puci de vândut covrigi cu 
susan sau îngheţată pe 
băţ".

Nu ştiam atunci că plă
cinta cea mare abia se 
frământa' pentru presă şi 
iată că acum c aproape 
coaptă. Senatul României 
a dezbătut şi votat modi-^ 
ficarca articolelor cu ca
racter coercitiv din Co
dul penal referitoare la 
pedepsirea calomniei prin 
. presă. Şi a l'ăcut-o cu nă
duf, cu patimă chiar, lă
sând loc la multe refulări 
p rin  acel vot aproape una
nim prin care delictul de 
presă este pedepsit mai 
drastic decât violul daca 
stai şi te gândeşti că în. 
tr-un asemenea proces este 
posibil să se dicteze îm
potriva ta chiar interdic
ţia de a mai -practica me
seria de ziarist. O a- 
semenea măsură. după 
ştiinţa noastră, se mai poa
te dicta în cazul medicu
lui care prin neglijenţă 
sau alte manifestări a de
terminat moartea cu zile 
â unui bolnav.

Are românul o zicală 
înţeleaptă : pe cine nu-l 
laşi să moară, nu te lasă 
să trăieşti. Aşa-i trebuie 
presei româneşti. Pentru

că i şi la scrutinul electo
ral din 1990 şi ia cel din 
1992 a stat cuminte în 
banca ei, neamestecându. 
se să deschidă ochii ale
gătorului să ştie cui dă 
votul, cine este ca iden
titate umană şi profil mo
ral cel din fruntea listei 
cu care o formaţiune po
litică se prezintă în ale
geri. Dacă aturtci i-am fi 
spui; de la obraz lui Ie s : 
„Ce te înghesui, domnule,' 
spre fotoliile puterii, ca 
şi‘ când te faci a uita că 
de două-lrei generaţii fa- 
.milia dumitale a fost una 
de profitori de pe urma 
comunismului !“ ; să-i fi 
spus iui Igrec : „Cum în
drăzneşti, domnule, să ceri 
votul alegătorilor, afişând 
o disidenţă despre care 
toată lumea ştie că a fost 
delict de drept comun, 
pentru că ţi-ai băgat mâi
nile până la cot în averea 
statului!“, Să-i fi spus lu i ' 
Zet: „Ce ai, domnule, dum
neata comun cu jdemocra- 
ţia când te ştim că toa
tă viaţa, ca director (de 
parcă ’ te născuse mama 
dumitale direct în' fotoliul

directorial) n.ai aplicat al
tă politică decât cea a pum
nului în gură“. Să-i fi 
spus iui Ipsilon : - „Mori- 
cher, arivismul dumita
le a dat deoparte multe 
capacităţi, cu mult mai 
robuste decât a dumitale. 
Ai bunul simţ şi mai stai 
o vreme departe de pu. 
tere !“.
• Nu le-am spus, deşi de
sigur. mulţi o ştiam. Şi 
alegătorul a votat un semn 
electoral şi astfel Ies, Igrec, 
Zet şi Ipsilon, cocoţaţi în 
fruntea listei electorale, 
au ajuns senatori sau 
deputaţi în Parlamentul 
României. Şi cum de gură 
nu-i întrece nimeni, i-a 
convins cu această per
fidă armă a discursului 
parlamentar şi p e ' oame. 
nii cinstiţi că presa re
prezintă un pericol pentru 
stabilitatea ţării. Nu-i ni
mic, domnilor, vor mai 
veni alegeri. Şi dacă nu 
-i se va int până

atunci să mai lucrăm în 
presă, aşa cum ar dori 
unii, să ne mai practicăm 
profesia, ne vom face mai 
bine datoria faţă de ale
gători.

ION CIOCLEI

H ărn ic ie  m ăsu ra tă  în...
•n*

m ilioane
Centrul de prelucrare a 

■fructelor de pădure din 
Vaţa de Jos. La prima 
vedere pare o firmă ano
nimă. Dar nu este aşa. în 
sezonul culesului centrul 
este asemenea unui stup. 
Muncitoare harnice ca al
binele aljpg, sortează, dră
muiesc cu -migală tot ceea 
ce‘ alte mâini harnice au 
cules de prin păduri, crân
guri şi lunci. Ali asigurat 
materie primă pentru iar
nă. Acum,--in sezonul rece, 
cele 16 muncitoare perma
nente şi 3 TESANnu conte
nesc lucrul. Am solicitata-' 
mănunte de la dna Carolina 
Tomşa, şefa centrului, de 
!a. dl Ioan Tomşaj tehni-

an principal , l dna 
Zeîuaa Petruecan», con 
tabil şdf.

-- La l decembrie a.c„ 
im înregi 1 at o prodi ţie 
de 43,2 milioane de lei, 
ne spunea dna Carolina 
Tomşa.

— Din ce se compune 
această - producţie?

— 45 tone mure proas
pete, 20 tone ienupăr des- 
liidratat expediate la ex
port, în Germania, 13 tone 
măcieşe deshidratate ex
portate în Macedonia, 550 
hectolitri concentrate, de 
kiwi, orange, portocale etc. 
exportate în diferite ţări, 
în total, mai bine de 6 
tone.

Dar să notăm şi ceea 
ce am produs şi livrat la 
intern — intervine dl Ioan 
Tomşa. 28 tqpe suc de 
vişine, 20 tone suc de
•  ♦ • * • * • * • * • *

(Urmare din pag. 1)

Rresecan îl găseşte pe Si- 
mion Rus, directorul Băn
cii Comerciale Lupeni. Aşa 
că, prin intermediul aces
tuia, sunt contactaţi pa
tronii firmelor S.C. „Trans. 
com—Impex Oanţa“ SRL 
(reprezentată de Cornel 
Ionica şi Marcel Oanţă), 
S.C. „Ascom" SRL — Vul
can (Cristian Apel Fran- 
cisc) şi S.C. „Bucurete“ 
S.N.C. (Aurel Bucurete).

Şi încep' alte negocieri! 
Afacerea se încheie în fe
lul următor. Cele trei fir. 
me vor livra plasă de 
sârmă exploatărilor mi
niere fără intermediar.

mure — in curs de li
vrare, multe alte citrice şi 
răcoritoare.

— Să nu scăpăm din ve
dere că -pe lângă activita
tea de bază, la care s-au 
referit colegii mei, desfă
şurăm şi o bogată activi
tate anexă — continua dna 
Zelma Petruceanu. Numai 
luna aceasta am făcut 4000 
bucăţi mături din sorg, 
4000 bucăţi cozi de mă
tură. Toate au fost livrate, 
ne-au adus venituri în
semnate, au asigurat lucră
torilor salarii bune. La 
şomaj nu am dat nici un 
lucrător.

— Avem deja - comenzi 
ferme pentru semestrul I 
1994. Vom produce şl livra 
20 000 mături de sorg, 
10 000 mături- de nuiele, 
14 000, mături de mestea
căn, 2000 măturică din sorg, 
s„b in a d ia  - arolin î 
Tomşa.

— Din acest colectiv mic 
şi harnic în totalitatea Iui, 
pe cine aţi evidenţia în 
mod aparte?

— Şoferul Ioan Ciur, 
care cu ARO-ul cu remorcă 
face toate transporturile, 
apoi muncitoarele Mihaela 
Farcaş, Maria Mateş, Li- 
liana Mager, dar subliniez, 
toate sunt bune şi harnice.

...Aşadar „anonimatul" 
firmei se măsoară în mi
lioane de lei. Şi în va
lută. Nu putem decât să 
aducem laude şi cinstire 
oamenilor acestei firme.

Gh. I. NEGREA

51 eii  9ţ i  y  WT flRlCtNP 
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Desen de CONSTANTIN GAVRII.A

J»Zâm bete" in  pragul ie rn ii
Declinul economic pe care-1 consemnăm începe să-şi 

facă simţit efectul „benefic" implicând deopotrivă deterio
rarea vieţii. Dacă până mai ieri mulţi dintre semenii 
noştri visau un apartament cu 3—4 camere, astăzi, da
torită creşterilor peste măsură de preţuri, mii de oameni 
şi-ar dori numai o cameră. Motivaţia este dată pe de o 
parte de cheltuielile comune exagerate — pentru un a- 
partament cu două camere acestea ridicându-se la l i — 
20 000 de lei/lună (deci pe pământ) —, iar pe de altă 
parte de „grandioasele" venituri pe care le consemnăm, 
în special, la pensionari şi şomeri.

Iar cum hora. preţurilor n-a lăsat pe dinafară nici 
puiul de găină, în forma sa embrionară, adică oul, pre
ţul acestuia a ajuns la 200 lei/bucata, desigur, fără a mai 
aduce în discuţie întreaga ascendenţă a inflaţiei.

Ori, dacă până ieri se trâmbiţa „Deşteaptă-te ro
mâne", dictonul a luat o-altă nuanţă... ÂŞTEAPTA-TE 
ROMÂNE!

CORNEL POENAR

Plasa de sârmă şi 
milioanele corupţiei CD

Rresecan cedează comenzi
le pe care Ie are, dar nu 
oricum. Ceva, acolo, şi' 
pentru el, doar pune u- 
mărul, nu ? Aşa că pa
tronii acceptă să-i plă
tească. Iar acum, dacă se 
poate, puţină atenţie.

Din cele 6 675 000 lei 
plătiţi anticipat de E. M. 
Dâlja pentru 25 tone' de 
plasă cedate fitrnei Cornel 
Ionică, „maestrul" pretin
de 2 000 000. De la Cris
tian Apel vrea 18 000 000 
de lei. Nu de altceva, dar 
cele două exploatări mi

niere au plătit anticipat 
56 000 000 de lei pentru 
achiziţionarea a 200 tone 
plasă de sârmă. De la 
firma lui Bucurete nu vrea 
mare lucru. Doar 9 400 000 
de lei, din cei 27 000 000 
plătiţi de E. M. Dâlja 
pentru 100 tone.

Dacă facem puţină arit-» 
metică, pretenţiile lui Pre- 
secan sunt doar de 29400000 
de le i ! Da, dar dom’ pa
tron munceşte, nu se joacă. 
Chestie de management. 
Doar nu directorii sau 
contabilii şefi trebuie să-şi

bată capul cu aşa ceva. Au 
ei multe de făcut. Chiar 
să semneze cecuri în alb.

Aşa că patronii celor 
trei firme acceptă să-i plă
tească sumele cerute. Nu-i 
o problemă, cele 30 000 000 
de lei le vor plăti tot 
minerii. Cum ? Simplu. 
Se vor practica preţuri cu 
mult peste limita legală, 
prin depăşirea adaosului 
comercial, sau înscrierea 
unor preţuri mai mari pe 
documentul de livrare de 
la furnizori.

De acum, hora ilegali
tăţilor se lărgeşte. Mulţi 
sunt cei dornici de a câş
tiga fără să jjânâească- 
ce fel de bani bagă în 
buzunar, .

Alocaţia de stat pentru copii
Caracteristica de bază a Legii nr. 61/1993 privind a- 

locaţia de stat pentru copii este universalitatea ei.

CINE BENEFICIAZĂ ?

— copiii în vârstă de până la 16 ani 5 copiii care ur
mează ung din formele de învăţământ prevăzute de 
lege, până la împlinirea vârstei de 18 a n i; copiii, care 
au cdhtractat o invaliditate încadrată în gradul I sau iii 
(până la împlinirea vârstei de 16 ani), precum şi cei 
handicapaţi, până la împlinirea vârstei de 18 a n i ; copiii 
cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, re
zidenţi (în condiţiile legii), în România, dacă locuiesc 
împreună cu părinţii.

SITUAŢII RESTRICTIVE

— copiii în vârstă de peste 7 ani care nu urmează, 
potrivit regulamentelor şcolare, învăţământul general o. 
bligatoriu, nu beneficiază de plata alocaţiei de stat pen- 
tru copii (cu excepţia celor are nu « nt şcolarizaţi din 
motive de sănătate dovedite prin certificat medical); alo- 
eiţia nu se . plăteşte în lunile în care copiii titulari ai 
dreptului se află mai mult de 15 zile în instituţii de 
ocrotire ori asistenţă socială care le asigură întreţi
nerea completă din partea statului

O  .
ritul ar .->1 dreptului t  '* copilul

Acest drept se plăteşte unuia dintre părinţi, pe ba
za acordului acestora sau, în caz d e ' neînţelegere, pe 
baza deciziei autorităţii tutelâre, părintelui la care s-a 
stabilit, ' prin hotărâre judecătorească, domiciliul copi
lului ori căşuia i s-a încredinţat „spre creştere şi edu
care.

Alocaţia de stat se plăteşte şi tutorelui, curatoru
lui, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial 
copilul sau încredinţat spre creştere şi educare, în

li agi
Persoanelor cărora li se face plata alocaţiei de stat 

pentru copii sunt obligate să comunice împrejurările 
care determijiă încetarea condiţiilor de acordare, în ter
men de 15 zile de Ia apariţia acestora.

PLATA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

—■ pentru categoriile de copii 0—7 ani şi 14—16 ani 
(care au absolvit învăţământul general obligatoriu şi nu 
mai urmează altă formă de învăţământ) — lunar, de că
tre Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială — Oficiul 
Asistenţă Socială, respectiv prin factprii poştali; -pentru 
copiii care' urmează învăţământul general obligatoriu, 
pentru cei care sunt înscrişi la şcoală şi întrerup tem
porar şcolarizarea din motive de sănătate dovedite cu 
certificat medical, precum şî pentru copiii în vârstă 
de până la 18 ani care urmează o formă de învăţământ 
prevăzută de lege — se face de către unităţile de în
văţământ unde aceştia sunt înscrişi; pentru copiii han
dicapaţi- prin oficiile poştale.

’ O
Dosarele peptru alocaţia dp stat pentru copii se de- 

pun la consiliul local, în a cărui rază teritorială are 
domiciliul sau reşedinţa reprezentantul legal al copilu
lui, înscrise în actul său de identitate.

Solicitanţii vor prezenta la consiliul local:
— cererea întocmită numai pe formulare tipizate, 

care au fost distribuite de către Oficiul Asistenţă Socia
lă. în număr suficient, consiliilor locale; certificatul de 
naştere al copilult^ (original), însoţit de o copie dacti
lografiată sau fotocopie; aetul de identitate al susţi
nătorului legal care a întocmit cererea (după ca? bule
tin sau adeverinţă de identitate pentru cetăţenii români 
sau carnet de identitate pentru cetăţenii străini sau apa
trizi); actul din care să rezulte, dacă este cazul, cali
tatea de reprezentant al copilului, alta decât cea de 
părinte firesc (adopţie, tutelă, curatelă, plasament fami
lial, încredinţare).

După verificarea datelor înscrise în formularul — 
cerere, actele oAginale se restituie solicitantului, dosarele 
urmând a fi trimise Oficiului de asistenţă socială, care 
stabileşte drepturile de alocaţie de stat pentru copii, şi 
emite decizia de punere în plată sau respingere — după 
caz.

Datele vor fi prelucrate pe calculator, ap6i trimise 
O.C.P.P. /Bucureşti care va tipări cupoanele de plată, 
care apoi se trimit Oficiului de asistenţă socială, care la 
rândul lui, după verificare, le trimit oficiiloi* poştale 
pentru plata efectivă.

Dorim să prezentăm câteva din greutăţile cu care 
ne confruntăm, pentru ca beneficiarii acestui. drept să 
înţeleagă că plata efectivă a alocaţiilor s-ar putea să 
fie întârziată în primele luni. Dar aceasta nu înseam
nă că suma aferentă lunilor respective va fi pierdută, 
ci că se va plăti retroactiv. Principalele greutăţi ar f i ;

— nedepunerea de îndată ce sunt îndeplinite con
diţiile de' acordare a documentelor necesare pentru plată 
la consiliile locale ; consiliile locale nu au în prezent 
personal suficient pentru a prelua această activitate ; 
fiind la început, greşelii* în completarea documentaţiei 
sunt inerente ; lipsa tehnicii de calcul corespunzătoare 
volumului de peste 60 000 de beneficiari în judeţul Hu
nedoara • nici până în prezent nu este asigurat progra
mul de prelucrare computerizată a datelor, care, şi după 
ce-1 vom primi, va fi necesar să fie testat ş.a.

Este posibil ca pe* parcursul preluării acestui volum 
imens de muncă să apară şi alte disfuncţionalităţi, de 
aceea facem un apel către toţi cei care beneficiază de 
acest drept prevăzut de lege, către consiliile locale, 
pentru a ne sprijini în această activitate, cu un pro
nunţat impact social.

CORNELIA MANIAC, 
şef Oficiu- asistenţă socială 

D.M.P.S. Hunedoara—Deva
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ORIZONT LAS VECAS

(Urmare din rir. 1019)
— Şi pentru calificări, 

e drept ca uneori să poa
tă decide câteva goluri 
în plus marcate lui San 
Marino, Estoniei sau In
sulelor Feroe?

— Nu, de altfel, în
cepând cu campionatele 
viitoare, în caz de egali

t a te  la puncte, primul
criteriu de departajare 
pentru a accede în faza 
finală va fi acela al re
zultatelor în întâlnirile 
directe, deci diferenţa de 
goluri particulară şi nu 
generală. - j

— In S.U.A. vor lip
si Franţa şi Japonia, ţă
rile organizatoare ale vii
toarelor Mondiale. O pa
gubă pentru F.IJF.A.

— îmi-pare rău pentru 
ele, dar sunt fericit că 
aceste : calificări au fost 
un model de sportivitate 
şi transparenţă. Au pre
valat factori exclusiv 
tehnici.

— Amândouă aceste na
ţionale au fost elimina
te în ultima secundă a 
ultimei partide.

— E totuşi vina lor 
că, amândouă în posesia 
mingii cu câteva secun
de înainte de final şi în 
faze de atac, în loc să 
păstreze balonul l-au o- 
ferit adversarilor care, 
cu disperare, dar * cu 
mare folos au profitat 
de asta. Se vede că 
Franţa, şi mai ales Ja
ponia, mai au încă ceva 
de învătat.

— De pildă ?
— Japonia a efectuat o 

mare promoţiune în fot
bal, dar nu a pregătit 
în paralel un program de

dezvoltare tehnică por
nind de la bază,. Coreea 
de Sud nu i-a uzurpat în 
nici un caz locul, ea fiind 
la a treia calificare con
secutivă. Japonia trebuie

pone şi le-am spus să 
nu se demoralizeze şi să 
lifcreze cu'maximă hotă
râre -în vederea Mon- 

.dialelor din Franţa, 1998. 
Dacă entuziasmul lor ar

C.M. DE FOTBAL — S.U.A. ’94

să ştie că şi promovarea 
Norvegiei nu este în
tâmplătoare şi că scan
dinavii se calificaseră 
deja la precedentele două 
ediţii ale Mondialelor 
Under 20. Ca şi Austra
lia.

— Ratarea Japoniei 
constituie totuşi o pagu
bă pentru tot fotbalul 
mtfhdial, care riscă să 
piardă o nouă şi stator
nică frontieră^

— E adevărat, şi pen
tru asemenea situaţii, 
după USA ’94 vom dis
cuta în mod deschis un 
posibil remediu.
■ — Care?

—■ Cel puţin dreptul, 
cum există pentru ţara 
organizatoare şi y aceea 
deţinătoare a titlului, ca 
şi naţionala ţării gazdă a 
următoarelor mondiale să 
fie direct admisă în com
petiţie.

— Aşadar un fel de 
„wild card“, de tipul a- 
celora folosite de orga
nizatorii marilor turnee 
de tenis pentru a în
scrie pe tabelul de con
curs pe cineva important?

—• Ceva de acest gen, 
desigur in interesul nu 
atât al acelei ţări, cât al 
întregii lumi. Am stat 
de vorbă cu conducătorii 
japonezi după ratata ca
lificare a naţionalei ni

scădea i pentru recenta 
dezamăgire şi procesul de 
dezvoltare a fotbalului lor 
s-ar opri, ar fi mare 
păcat.

— Dar acest „wild
cârd" ar putea fi extinsă 
şi i>entru alte naţiona
le?  -’i ■; :

— Consider" că nu se 
poate stabili nici un prin. 
cipiu tehnic şi că acest 
tip de decizie ar necesita 
un consens general. Dar 
în comisia de organizare 
â unor Mondiale şi chiar 
în Executivul FIFA sunt 
reprezentate toate fede
raţiile din lume. Repet, 
vom Studia orice eventua
litate. Dacă nu se re
înnoieşte, totul moare. 
Inclusiv fotbalul.

— Alte noutăţi pentru 
USA W ?

— Socotesc că Inter
national Board, pe 5 mar
tie ’94, la ZGrich, ar tre. 
bui să permită înlocuirea 
portarului titular cu cel 
de rezervă, fără a afec
ta posibilitatea de a în
locui alţi doi jucători de 
câmp. O înlocuire în plus 
ar putea să se răsfrângă 
favorabil asupra ritmu
lui de joc. *

— Şi apoi ?
— Vom intensifica lup

ta împotriva tragerilor 
de timp şi a simulatori

lor. Un jucător uşor 
accidentat va fi imediat 
scos afară din teren pe 
un mic vehicul electric, 
din acelea folosite, de 
pildă,, pe terenurile de 
golf. Şi, o dată acorda
te îngrijirile, am putea 
Să hotărâm s& nu mai 
poată reintra în joc de
cât după un anume 
răstimp, cel puţin de 5 
minute. Veţi vedea că 
mulţi dintre acei „aparent 
morţi“ se vor ridica ime
diat, fie şi într-un sin
gur picior... . .

— Pianul dvs. dc a-1' 
aduce pe Maradona la 
USA ’94 a rşuşit per. 
fect. ;

— Până acum Diego a 
îndeplinit foarte bine 
doar o funcţie de pro
motor, umplând stadioa
nele din Sydney şi Bue- 
rios Aires. Dar în urmă
toarele 240 zile are timp 
să redevină cel mai bun 
jucător de fotbal al lu
mii. Şi încă şi asta nu 
doar în interesul Argen
tinei, ci al tuturor iu
bitorilor fotbalului.

— Printre urne, îm
perecheri şi încrucişări 
interzise între naţionalele 
unui aceluiaşi continent, 
veţi avea o activitate 
complexă în tragerea la 
sorţi de ia 19 decembrie 
de la Las Vegaş.

—«i Eu, ca de obicei, 
voi conduce operaţiuni
le fără să ating deloc 
urnele şi bilele. Garantez 
că USA ’94 vor fi un 
Mondial fascinant şi ab
solut transparent. Ca şi 
calificările sale...

Agenţia 
STORY PRESS
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P R E C I Z A R E
In articolul „Aşa-i românul când se-nveseleşte", 

apărut în ziarul „Cuvântul liber” nr. 1010 a.c., s-a
strecurat o greşeală, provenită dintr-e informaţie 
eronată. Greşeala constă in faptul că acel cuantum 
de 40-000 de lei nu se referă la fiecare elev în parte, 
ci la întreaga clasă, iar din aceştia numai 20 000 de 
Ici au fost depuşi la „Caritas". ’

Cerem scuze pentru eroarea comisă.
LUIZA LANDT, 

Deva

* 
I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR" S.A. ORĂŞTIE

Organizează prin concurs ocuparea unui 
post de contabil şef pentru secţia „FAVIOR" 
din Hunedoara. K

I *
Vr" i ., r

î

. # mm,,mmm , '  mm., " \  Condiţii dcjnscricre: / I

S.C. „BOGDANA ALIMEX" S.R.L.
) (Restaurant „Mioriţa")
; o r A ş t i e
I o r g a n iz e a z ă

î REVELION 1994
*  . - • .  I -  \  .

i •  muzică şi meniuri deosebite la preţ foarte |
! avantajos; . j  »
|  •  rezervări de locuri la sediul restaurantului \
* „Mioriţa", telefon 64 27 90. J
I (1061998) /I

CONCURSUL DIN 
19 DECEMBRIE 

1993.
1. A talan ta— Gcnoa 1 *

Gazdele au mare nevoie de victorie, care ar a- 
juta l’a ieşirea grabnică din zona inferioară a 
clasamentului, însă Genoâ ţinteşte un egal, ei 
venind după un eşec „acasă”.

2. Cremonese — Udinese 1
Cremonese întâlneşte un adversar destul de cu
minte în deplasare şi va căuta să-şi apropie. 
ambele puncte puse in joc.

3. Foggia — Torino v x
Foggia este expertă în meciuri nu le : aşa încât 
această partidă se poate încheia cu un rezultat 
mulţumitor ambelor tabere.

4. Juventus — Piacenza 1 x
Probabil ,că JUVE se gândeşte la o victorie la 
scor, dar...

5. Lecce — Lazio 2
Oaspeţii pornesc favoriţii întâlnirii şi este pu
ţin probabil că nu vor câştig^.

6. Milan — Cagliari 1

I
i i
i

i  . •— studii superioare, cu vechime de mi
nimum 3 ani in funcţii economice.

Informaţii suplimentare şi înscrierea se 
fac la sediul Societăţii comerciale „FAVIOR" 
S.A., str. Gh. Lazar, nr. 2, telefon 641741, inf. 
168, biroul personal sau la secţia „FAVIOR" 
din Hunedoara, str. 9 Mai, nr. 2, telefon 713751, 
fax 18094, până la data de 22 decembrie 1993.

(888)

Cagliari nu poate emite pretenţii pe terenul 
campioanei. ■■■ \

7. Parma — Napoli 1 x 2  
Este un meci dificil pentru lider, ţinând cont eâ 
Napoli'este un adversar incomod şi capricios.

8. Roma — Inter 1 2  
Ţinând cont că ambele echipe joacă extrem de 
spectaculos, meciul poate asigura cele două 
puncte vreuneia.

9. Sampdoria— Rcggiana ■ I v
Gazdele vor avea resursele necesare câştigării 
partidei cu Reggiana (o echipă ce-şi apără cu 
străşnicie şansele şi în deplasare).

10. Ancona — Ascoli ; . v x
Meci fără o prea mare miză, în care egalul plu
teşte în aer.

11. F. Andria — Padova x 2
Padovanii au un lot solid ; ei îşi fac planuri 
mari pentru această deplasare.

12. Pisa — Cesena - 1 x
Gazdele nu prea stau pe roze şi.vbr încerca să - 
câştige în faţa Cesenei. t -

13. Venezia — Brescia ~ - 1
Şansele Bresciei la promovare s_au micşorat în 
ultima perioadă ; n-ar fi exclus ca ei să facă 
deplasarea... degeaba.

TELEVIZIUNEA DEVA
a n u n ţ a

; : C O N C U  RŞ  '  .
pentru ocuparea următoarelor posturi:
O prezentatoare (luni, 20 decembrie,j ;

ora 17); v;
O redactori (marţi, 21 decembrie, ora I5).t 
Informaţii suplimentare la tel. 60 42 40.

S.C. GIGI PRODCOMIMPEX S.R.L. DEVA 
, prin

„STUDIO EXPRES POLAROID"
Deschis în Deva, 6dul Decebal, bl. I, par

ter (lângă Magazinul Apicola).
VA OFERĂ

•  poze color tip buletin, paşaport, în 99 
secunde;

•  produse ale firmei POLAROID. (1061987)

MAGAZINUL „REGINA" 
din Bălata, nr. 25, comuna Şoimuş

"W M JCK MJk W&

\

en̂  gros şi cu amănuntul 
M faianţă
•  gresie ' ’. ’ - ’
•  camere auto
•  şpbe de teracotă 
Program : 11-15, telefon 62 54 46.

(1061394) ‘

BANCA CREDITULUI RURAL 
„ALBINA" .

A început subscripţia publică pentru con
stituire. In judeţul Hunedoara funcţionează un 
comitet de iniţiativă la Direeţia agricolă. Ban
ca este deschisă persoanelor fizice şi juridice, 
în special celor care au legătură cu agricultura 
şi industria alimentară.

Cei care doresc să devină acţionari la â- 
ceastă bancă, se pot adresa comitetului de 
iniţiativă (Vasiu Iustin, Drăghici Gheorghe, 
Mura Emil, 'Korb Romeo şi Filip Gheorghe) 
sau centrelor agricole.

Valoarea unei acţiuni este de 10 000 lei, 
numărul lor fiind nelimitat.

Persoanele juridice vor putea depune su
mele în contul 45965459 B.C. Deva, pe nume
le Comitet de iniţiativă — Banca creditului 
rural „ALBINA". (889)

S.C. MAG1KA -  IMPEX S.R .t, BRAŞOV 

PROGRAMUL PLAJILOR IN CADRUt 
SISTEMULUI PE  ÎNTRAJUTORARE

•  joi, 16 decembrie — chitanţele nr.
4547—4560. »

•  vineri, 17 decembrie — chitanţele 4561
— 4581. - v.,;:v  ̂ j/Vd--';

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura* 
din Haţeg.

-■

S.C. „Freedom StarHolding"S.R.L,

Oferă spre vânzare 
agenţilor economici

!T
de origine europeană 

la preţul de 
150000 lei/t, plus TVA

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 

TELEFOANE: 091/618200, 615466.

FAX 01/3121476; ''i-lri: ■

- i



VÂNZ ARI-
1 C I’MPAR ARI
•  Vând Audi 80 LS, 

stare tehnică bună. Tele
fon 625170.

•  Vând televizor marea 
StaHng, cu telecomandă, 
fabricat în ’91, stare foar
te bună. Deva, tel. 625365.

•  Vând maşină de cusut 
„Ileana". Informaţii Haţeg, 
telefon 770189.

•  Vând apartament cu 
două camere. Informaţii 
Ia tel. 629812, Deva.

(1061887)
•  Vând ţuică, calitate 

superioară. Tel. 625746,
(1061913)

•  Vând două locuri ca
vou cu cruce de andezit 
negru, în Simeria. Relaţii 
la tel. 618281, zilnic, ore
le  8—23. (1061911)

' •  Vând urgent apatia-, 
meni patru camere deco
mandate, ultracentral. TeL 
616746. (1061918)

•  S.C. Transcom S.A., cu
sediul în Hunedoara, str. 
Rotarilor 140, scoate la 
licitaţie în data de 28 de
cembrie 1993 autobasculan-: 
te Raba 16 tone, două 
bucăţi, autobasculanta R. 
8135, 6,5 tone, una bucată* 
camion ŞR 113, 5 tone, unâ 
bucată. Relaţii la telefon 
712834. (1061910)

•  Vând garnitură mo
bilă sufragerie şi congela
tor. Informaţii telefon 
M0107. (1061908)

•  Vând apartament 2 
camere, IX. Caragiale, bl. i 
R. ap. 85. Deva, telefon 
815486, după ora 19.

. v  (1061907)
' •  Vând casă Deva, D. 

Cantemir, nr. 10.
(1061906)

•  Vând medicamente ul
cer Tagamet (Cimetidin). 
Haţeg, tel. 770484

(1061904)
•  Vând patru piei vulpe 

indigenă (roşcată) argăsi-
te, televizor color Sport, 
nou. Tel. 661144:

(1061904)
•  Vând apartament 2 

camere sau schimb eu 
garsonieră. Informaţii după 
ora 10, Deva, AL Moţilor,, 
bl. P 6, ap. 33.

(1061897) _
•  Vând motor Renault

14, cu factură, Peugeot 
104 faunatricul a t , ' uşor a- 
variat Tel. 624025, după 
ora 17. - (1061890)

e  Vând Oltcit 12 TRS, 
5 trepte, nou (zero km), 
neînmatriculat. Deva, tel. 
24019, după ora 16,30.

•  Vând urgent cărămidă
ărsă, 14000 buc.,- preţ ne
gociabil, frigider Arctic. 
Com. Pui — Galaţi, nr. 
20. (1061914)

e  Vând ARO 10 cu re
morcă. com. Băcia. nr. 60. 
Tel. 672144 - (1061846)

•  Vând Trabant 601, 
avariat Deva, tel. 620036, 
între orele 18—21.

(1061891)
] #  Vând butelie aragaz
normală si drujbă pentru 
lemne. Telefon 624193.

■; v -  (1061885)
e  De vânzare: Mitshu- 

bisi, an fabricaţie 1987, în
matriculat în circulaţie, 
Mercedes Benz, ân fabri
caţie 1978, neînmatrleu- 
la t  Telefon 619387.

(1061923)
e  Vând casă Săuleşti. 

Informaţii nr. 106.
(1061925)

e  Vând videoplayer Fu- 
nai, nou. Tel .627303.

(1061926)
•  Vând convenabil casă. 

Deva, Călugâreni, nr. 21. 
Tel. 622218.

(1061928/929)
•  Vând dubă închisă

VW LT 28 D, 1986. Tele
fon 611520. (1061932)

■ ■. •  Vând apartament trei 
camere, zonă centrală (lân
gă banca de dezvoltare). 
Orăştie, Eroilor, bl. C2, 
ap. 1. (1061938)
9  Vând apartament 2 

camere, mobilat în Hu
nedoara, Micro 4  Telefon 
722485. (1061940)

•  Societatea Comer
cială RIAL SJtL . De
va vinde, frigidere de 
240 1 — 270000 lei şi 
de 140 1 — 200000 lei. 
Telefon 612829.

(1061931)
•  Vând Mazda 626, 

fabricaţie 198a Tele
fon 61716a

(1061941)

•  Vând amplificator,
2x35 W, nou. Informaţii 
studioul de înregistrări Hui 
nedoara (centrul civic), zil
nic după ora 17.

(1062094)
•  Vând apartament 2 

camere, chioşc, maşini tri
cotat, maşină cusut Tri-

•*- ploc. Telefon 712433. 1
(1062095)

•  Vând haină scurtă, 
hamsteri, stare excepţio
nală, preţ convenabil. TeL

f  718084 (1062096)
•  Vând Audi 105 S,

BMW 320, stare perfectă, 
preţ negoeiabiL Telefon 
712229. (1062097)

•  Vând Dacia 1310, TX, 
Ungaria, fabricaţie ’88,

. 25000 tan. Hunedoara. V. 
Babeş, 4, telefon 724364 

(1062098)
•  Vând ARO 244, Die

sel, motor Braşov, preţ 
convenabil. TeL 717145,

•  Cumpăr fotoliu pat
Informaţii Hunedoara, teL 
716172. ,

(1062092)
•  Vând garsonieră, con

fort I, în Geoagiu-Băi. In
formaţii telefon 095/648217 
sau 641932. (1061873)

•  Vând -congelator nou 
şi televizor color Funai. 
Informaţii la teL' 629255, 
intre orele 9—15. (1061900)

•  Vând apartament pa
tru camere, etaj I, Doro
banţilor. Tel. 62-368, 
623838. (1061894)

j  •  Vând televizor color, 
frigider mic, congelator 

, mic, cuptor cu microunde, 
aparat ultraviolete Sola- 
rium. TeL 612463, (1061826) 

ţ - ' ! . ■ ■ ■ 'vV' V •' 7.v.-*f -

PIERDERI

•  Pierdut câine Brac 
german, păr scurt, feme
lă, în călduri, TeL 612212.

(1061017)

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat, pe numele 
Furdui Viorica. Se decla
ră nulă.

—* —* — —* — ♦

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE 
A FINANŢELOR PUBLICE ŞI 

CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA — DEVA

Începând cu 1 ianuarie 1994, se introduce 
noul sistem contabil. Ca urmare acestei măsuri, 
Miidsterul Finanţeloa? fn baza art. 4 şi 42 din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, a elaborat şi 
sunt aprobate reglementările şi metodologiile 
contabile ce urmează a fi aplicate de toţi agen
ţii economici, care se vor tipări intr-un volum 
intitulat „SISTEMUL CONTABIL AL AGEN
ŢILOR ECONOMICI*4.

Preţul de vânzare al lucrării este de apro
ximativ 4 700 lei. Cei ce doresc această lu
crare, sunt rugaţi să*e adreseze D.G.F.P.C.F.S., 
serv. bilanţuri, , cu comenzi ferme până la data 
de 18 decembrie 1993.

Plata se face anticipat prin virament sau 
numerar la casieria unităţii.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

t» ; Schimb apartament 
patru camere, etaj I, zona 
Pieţei (două balcoane, fa
ianţă, gresie, parchet), cu 
casă cu gaz, ' două câhie- 
re, bucătărie, baie,şi dife
renţă, Valoarea aparta
mentului 27 000 000, lei. Tel. 
618333. (1061920)

•  Schimb casă proprie
tate Timişoara, str. G. 
Baritiu, nr. 34, ap. 14 zo
na gării, cu sin1! ilar Sau 
apartament cu garaj, zonă 
centrală Deva. Relaţii tel. 
615219, între orele 19—21.

(1061902)
’ INCHIWU'RI

•  Caut de închiriat a- 
partament sau garsonieră. 
Telefon 615391, după ora 
16. (1061888)

COMEMORĂRI
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•  Astăzi se împli
nesc şase săptămâni 
de când scumpul nos
tru şi neuitatul fiu, 
nepot, verişor şi unchi

MARINUL
GOLAŞIE.

din Lăpugiu, ne-a 
părăsit pentru tot
deauna. Lacrimile 
noastre şi florile e- 
temităţii îi vor stră- 
jui mereu mormântul. 
Eternă amintire din 
partea familiei.

(1061901)

S.A.

•  Vând Skoda S 100, 
stare foarte bţină, preţ con
venabil (eventual piese «de 
schimb). TeL 713448,

(1062093)

I
I
I
I
I

I

S.C. IMCOMEX

S.R.L. I 

»

Dpriţi să vă aprovi-'» 
zionaţi cu articole cât mai | 
ieftine, cât mai atrăgă- î 
toare şi de calitate şi nu r 
ştiţi unde să mergeţi mai j 
întâi ? ! J

O NOUĂ ADRESĂ vă poate satisface pre- | 
ferinţele pentru MOBILA:

MAGAZINUL S.C. PRODAGROCOM 
D E V A

din str. M. Eminescu, nr. 85 
Nu aveţi cu ce să transportaţi marfa | 

aleasă ? .
Doriţi prestări servicii de montare la do- | 

miciliu a mobilei? J
Apelaţi tot la  ̂ T
S.C. PRODAGROCOM S.RJU DEVA! I 

_____________________________ ‘ (1062009) j
QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA j 

Bdul Decebal. bL R parter *
Tel./Fax: 611261 I

VA OFERĂ LA CELE MAI MICI PRE- | 
ŢURI. > |9 Frigidere, congelatoare de 120 1, 160 I j 

, •  TV color Goldstar, MegaVision 
9  Copiatoare Sharp, case de marcat Heat j 9 Instalaţii satelit si părţi componente. «

' _______  (1061964)|
FILIALA DE REŢELE ELECTRICE * 

D E V A
Anunţă toţi agenţii economici — societăţi 

comerciale, S.R.L., S.N.C. s a  — că in conf. 
cu NOTA DE NEGOCIERE nr. 3209/13. XH. 
1993, încheiată între Ministerul Industriilor, 
REN EL şi Ministerul Finanţelor, începând cu 
data de 15. XII. 1993, preţul energiei electrice 
s-a stabilit la 69,7 lei/kWh plus TVA pentru 
consumatorii alimentaţi la 380 V sau 220 V, 

Fen.ru abonaţii casnici rămâne preţul e- 
nergiei electrice actual pentru populaţie -v- 
28 lei/kWh. (1062010)

I* BANCA »DA€IA FELIX**
CLUJ-NAPOCA |

I % SUCURSALA DEVA j
Anunţa vânzarea prin licitaţie publică a*  

I  imobilului compus din casă, curte şi grădină, |

I* situate în comuna Geoagiu, sat Grelmar, nr. * 
37, licitaţia va avea loc în data de 20 decern- I 

I  brie 1993, ora 9, la sediul Judecătoriei Deva, I 
i  biroul executorilor judecătoreşti; (896) >

i

S.R.L. ORAŞTIE

Anunţă deschiderea |

MAGAZINULUI CENTRAL ÎN ORAŞTIE |  
Str. N. Bălcescu, nr. 11, unde puteţi găsi: |

1 9 TELEVIZOARE COLOR NEI (diagonala j 
51 cm, telecomandă, garanţie 3 ani) — 535 049 I

I lei* II 9 FRIGIDERE ARCTIC 240 1 — 314 824 £ 
I lei. 1I 9 CONGELATOARE ARCTIC 160 1 — I
! 386 686 lei.' ■
I  9 CONGELATOARE ARCTIC 120 I — |  
I 304 558 lei. |
I 9 Alte produse electronice şi electrocasnice L 
■  (aspiratoare, cuptoare cu MW, maşini de spă-1 
I laţ, radiatoare, filtre de Cafea etc.). I

I * Reduceri de preţ pentru vânzări en-gros ■
•— 10 la sută. I

|-  Reduceri de preţ la frigidere de 240 1 ,-r— |

I■ * '

I9;

I

I' %■-
I

I
I. .* ■ 
I

I
I

R.A.G.CX. SIMERIA 
cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, 

bl. 103, parter 
Anunţă scoaterea la licitaţie publică, in 

baza prevederilor H.G. nr. 1228/1990 şi 140/ 
1991, a spaţiului comercial situat in Simeria: 

, •  Pţa Unirii, bL 20, sc. E, parter; 25,40
mp, cu des li naţia optică-medicală. 

Licitaţia va avea loc la sediul R.A.G.C.L. 
Simeria, in data de 5 .1.1994, ora. 10,00.

înscrierile pentru licitaţie, garanţia de par 
ticipare şi actele doveditoare privind bonitatea 
sau garanţiile materiale de care dispun ofer
tanţii se depun cu 3 zile îdainte de data Ii 
citaţiei la secretariatul R.A.G.C.L. Simeria. 
___________- __________ (894)

banca „Dacia felix** s .a .
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA
* A  vânzarea prin licitaţie publică a

Unui apartament cu 4 camere, situat îh Deva, 
oartjer Gojdu, bl. E 6, ap. 7. Licitaţia va avea 
Ioc în data de 20 decembrie 1993, ora 11, la 
sediul .Judecătoriei Deva, biroul executorilor 
judecătoreşti. (896)

S.C. „CONDOR** S.A. DEVA 
O R G A N I Z E A Z Ă

I 10 la sută. (1062000);

deschisă fără preselecţie pentru „Contrac
tarea asistenţei tehnice de specialitate ptentru 
privatizare**, la data de 29 decembrie 1993, la 
sediul său din DEVA, str. Avram lancu, bloc 
H 3. .

Oferta se depune in plic sigilat, cu cel pu
ţin 3 zile înainte de data licitaţiei.

Selectarea ofertelor şi declararea câştigăto
rului se va face în data de 10 ianuarie 1994.

Documentaţia pentru licitaţie se procură 
de la S.C. „CONDOR** S.A. Deva, contra sumd 
de 1 500 lei.

Informaţii suplimentare tâ telefoanele: 
6117 83, 61 7155. (895)
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