
O PRĂPASTIE (ĂRi FUND?
Fenomen nemaiîntâlnit în economia naţională 

până acum câţiva ani, blocajul economic cuprinde 
ca un cancer întreg sistemul. Pas cu pas, întreprin
derile sunt ştrangulate, iar relaţiile economico-finan- 
ciare devin mai anevoioase. încercările de soluţio
nare a fenomenului de faţă au eşuat de câteva ori, 
deşi s-a promis marea cu sarea. Problemele finan
ciare creează insomnii multor contabili şefi, multor 
conducători' de unităţi. In spatele fenomenului, es
crocii prosperă, datorită neputinţei statului de a 
ţine în mână societatea românească. Sumele prove
nite din impozite se distribuie multor paraziţi so
ciali, care nu numai că trăiesc boiereşte — pentru 
că spiritul bâtei sau al străzii a devenit un aliat al 
impostorilor —, care şi-au pus pălării cu multe nu
mere peste circumferinţa scăfârliei, dar şi o povară 
în economie.

Numai astfel se explică situaţia absolut înspăi
mântătoare care' a cuprins întreg sistemul economic. 
Pentru o imagine cât de cât a blocajului financiar, 
aducem in discuţie doar câteva date, la semestrul I 
al acestui an. Astfel, la 30 iunie, sumele antrenate 
în blocaj — pentru unităţile care au cont la B.C.R., 
Filiala judeţeană Hunedoara — au atins impresio
nanta cifră de 340,8 miliarde de lei, între care o 
pondere însemnată o deţin: RAH Petroşani — 88 de 
miliarde de lei; Electrocentrale Deva — 48 miliarde 
de lei; Siderurgica Hunedoara — 74 miliarde de lei; 
Sidermet Călan — 28 miliarde de lei, exemplele pu
tând continua.

îngrijorător rămâne faptul că acest flagel se 
accentuează, iar consecinţele nu pot fi altele decât 
dezastruoase. Acţiunile compensatorii întreprinse 
până în prezent au rămas pentru mulţi agenţi eco
nomici doar.amăgirj. Cine a făcut plăţi a făcut, iar 
cine nu, bine mulţumesc, nu l-a . întrebat nimeni de 
..sănătate”. Sfera acestui flagel nu a rămas numai 
in perimetrul unităţilor economice — unităţi ce se 
zbat precum peştele pe uscat şi care nu sunt pro
babil decât ţinta indirectă a multor interese mafiote, 
fie interne, fie externe —, ci a cuprins parţial şi 
segmentele bugetare, care au avut şl au mari difi
cultăţi în plata salariilor sau a diferitelor servicii. 
Un asemenea caz l-a reprezentat şi cel’ pentru sala
riile oamenilor care lucrează la măsurarea şi împăr
ţirea pământului, suma de 77 milioane de lei virată 
de către Ministerul Agriculturii în 13 iunie an. (zi 
cu ghinion — n.n.) a făcut: drumul Bucureşti —■ 
DeVa' — Bucureşti şi. apoi din nou Deva, pentru că 
s-au comis „greşeli" pe traseul bancar —, ca să a- 
jungâ la destinaţie numai în 18 iulie, deci după o 
lună şi cinci zile. Cauza este izbitoare, iar comenta
riile nu mai sunt necesare.

Blocajul economico-financiar ridică printre al
tele multiple întrebări, între care câteva ar fi esen
ţiale: în ce măsură blocajul: este opera conştientă 
a guvernelor post-decembriste, inclusiv a celui ac
tual sau este rezultanta incompetenţei de a conduce? 
Dacă România este condusă de persoane care sub
minează pas cu pas interesele naţionale, aservind-0 
marilor trusturi internaţionale, prin politica de dis
creditare a leului, în raport cu dolarul, sau prin 
acest fenomen al blocajului se caută distrugerea sis
temului de producţie? Când şi cine anume are cu
rajul, dar mai ales puterea minţii de a normaliza o 
situaţie care tinde să devină groparul sutelor de în
treprinderi de mare utilitate în viaţa economică a 
României? Şi poate multe altele.

CORNEL POENARU
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O H â p e  a
— Doctore, de la un timp vorbesc singur
— Nu e chiar grav.-
— Bine, dar nu vă puteţi închipu; cat 
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Scrisoare din Canada
Dintre multele scrisori pe 

care ziarul nostru le pri
meşte din Jarâ şi . din 
străinătate, am zăbovit a- 
supra uneia prin care sem
natarul, dl. Emil Nelega, 
statornicit de mai mult 
timp într-un oraş din Ca
nada, împreună cu aljl 
confraţi caro au absolvit 
Liceul „Decebal" din Deva, 
ne solicită sprijinul de a 
srs abona .la  cotidianul 
„Cuvântul liber" Deva ori 
de a intra în posesia lui 
pe alte căi,

Dragostea de pământul 
străbun şi de ai săi şi-o 
exprimă printr-o poezie a 
lui Nichifor Crainic, în
scrisă pe aceeaşi filg. de 
hârtie, poezie pe. care o 
încredinjăm tiparului.

întrucât abdnamente pen
tru străinătate la colidia- 
nele noastre nu se fac.

fiind imposibilă trimite
rea lor din judeje zilnic, 
tl vom trimite dlui Emil 
Nelega, în Canada, pe
riodic ziarul „Cuvântul li
ber" Deva, prin corespon-

NICHIFOR CRAINIC

denjă şi tl asiguram pe 
compatrioţii noştri care 
trăiesc departe de ţară, 
că le fnfelegem şi le' îm- 
părtăşim sentimentele fa}ă 
de neam şi glie. (D.G.)

C Ă M IN  R Ă M A S DEPARTE

Cămin râmat departe în zarea potopită 
De flăcările unui vijelios blestem,
Cămin rămas departe în fara cotropită,
Co drag ne eşti acuma, când nu te mai

Azi, poate, pustiirea furtunilor barbare 
A spulberat cenuşa din sfârâmatul vas, 
Cămin rămas departe; dar-sufletul, pe care 
$orbifu-l-am din tine, acelaşi mi-a rămas.

Şi covârşind eroic durerea-ntregii nafii, 
Când se va-nloarce iarăşi biruitor şi viu. 
Ca Dumnezeu în clipa întâiei lui Creaţii,
O (ară de lumină crea-va din pustiu.
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■  USTUROIUL UNGURESC. Du- 
ca grădinarii noştri au cam ncgli- 
jut sau au „uitat" cu bună ştiin
ţă să mai producă usturoi, pro
ducătorii unguri ne-au cam spart 
piafa şi ne-au luat lata cu bună
tatea de marlă oferită In acest 
sezon, âespre pre(, ce să mai vor- 
fejm ? Cu mult mal mic decât al 
autohtonilor. „Inventivi" din li
re, al noştri s-au tepezit la ea 
gros şi l-au revândut cu câştig

de 1000 de lei/lcg. Acum lut iutile 
s-au mai echilibrat. (N-T.)

m  PATRON Ş1 COmiNER. Di 
ing. Dragoş Visirin, patron asociat 
a! Urmei ..Agroserv" SRL Băcia. 
şi-a demonstrat In actuala cam
panie de seceriş şi calitatea de 
excelent combinei, el realizând 
recoltatul mazării şi grâului de 
pe cea mai mare parte a terenu
rilor ce le-a avut Însămânţate 
această Urmă. (N.T.)

•  PĂMÂNTUL SE ÎNTOARCE 
LA ŢĂRANI. In satul Clgmău. 
comuna Geoaglu, au lost acor
date 100 titluri de proprietate

oamenilor cărora li s-a restabili! 
dreptul asupra pământului. Sunt 
pregătite toate documentele pen
tru a se începe acordarea acestor 
acte şl în satele Gelmar şt Aurel 
Vluicu. (TR.B.)

■  PAINE DE CALITATE! Pe 
strada Bisericilor, la nr. 26, din _ 
oraşul llateg, o brutărie priva
tizată, a domnilor Maria şl Eml- 
lian Peltaşcu, asigură zilnic pâini 
albe de 800 gr. şl un kilogram. 
La preturi rezonabile. In timpul 
şcolilor asigură şl pentru copii 
covrigi, chilie cu mac ele. Un te- 
tclon tu numărul 777038 şi o pâine

albă caldă va li pe masa dum
neavoastră. (GH.l.N.)

■  PENTRU PRIMA DAT A l De 
câteva zile oraşul Haţeg are ceva 
ce-i lipsea dc mal multă vreme 
— o unitate de bijuterii. Deschisă 
la parterul blocului 15, de pe 
bulevardul Tudor Vladimirescu, 
lucrătorii primei bijuterii din Ha
ţeg aşteaptă clienţii cu uşa des
chisă. (GH.l.N.)
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I
La Complexul hotelier; 

Deva s-a deschis !

Discoteca „X-stasy" ‘
cu program nocturn |

\ ■
In incinta Complexa-1 

lui hotelier Deva s-a s 
deschis, la înoeputu! I 
săptămânii, Discoteca J 
„X-stasy“, agreabil loc s 
de petrecere a timpului* 
liber pentru tineri şi j 
nu numai. |

Localul este atractiv, J 
plăcut, ambianţa fiind |  
sporită de un perpetuu -> 
joc de lumini, de a-1 
ranjamentele florale de * 
pe fiecare masă, rea-1 
lizate cu fantezie şi J 
bun gust. Prin camera» 

* video, cu care este do-1 
tat, se transmit imagini J 
de film specifice unui |  
club de dans. Domnii» 
Horaţiu Tiruţă şi Răz- |  
van- Popa, de la StU- , 
dioul de Radio Deva. I 
asigură programe mu- ' 
zicale, oferind oaspeţi- ■ 
lor discotecii cele m ai' 
actuale succese ale mu- J 
zicii de dans. I

De remarcat servicii- J 
le prompte, amabilita- ( 
tea, ţinuta vestimentară i 
a personalului. »

„X — stasy’* este | 
deschis zilnic între o-1 
rele 20 şi 2 noaptea, j 
cu orar prelungit sâm |  
băta şi duminica. Pro- % 
gramul nopţii în woek- I 
end cuprinde şi un nu- ' 
măr de streaptease — | 
show al frumoasei Da-1 
niela, apoi un balei jj 
modern prezentat ' de |
0 pereche de dansatori J
de 'la Teatrul de''estradă |  
din Deva, «

Acelaşi program dis: |  
tractiv va fi prezentat * 
ta restaurantul „Sar | 
mis“, începând de luni, '
1 .august, până vineri > 
Tot aici, va cânta presti I 
gioasa formaţie „Ca- j 
non“ din Hunedoara (

i j e .s a ________________ ;

A Z I
29 IULIE

o . Au trecut 209 zile 
din an, au mai rumas 
156.

•  1851. A murit poe
tul paşoptist Ion Că
tina (n. 1828).

•  1890. A murit pic
torul olandez Vincente 
Van Gog (n. 1833).

•  1893. S-a născut 
scriitorul Demostene Bo
tez (m. 1973).
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CUVÂNTUL LIBER

IN SEMESTRUL 11994
■'ii •'

...

Iunie 1994 faţă de:
Sen». I. ’94 

faţă de 
sem. I. ’93

Mai
1994

Iunie
1993

Media
lunară

1993

Producţia industrială 101,9 99,3 ' 102,8 98,3
Productivitatea muncii iu industrie 102,6 103,1 106,3 101,1
Numărul salariaţilor din industrie •1- 99,3 96,3 96,7 97,2
Export 100,7 119,1 117,6 109,6
Investiţii X X X . 161,9
Apartamente date în folosinţă i X- ..- âfc, vi 27,6
Vânzări de mărfuri cu amănuntul 98,6 83,9 61,5 86,8
Servicii prestate populaţiei 87,8 69,0 85,1 80,3
Producţia principalelor produse

industriale
— huilă netă 98,9 103,3 111,3 108,7
—  O ţel 89,2 86,9 96,4 103,5
— laminate 102,1 106,0 100,8 99,2
—  ciment 80,0 88,9 112,9 101,3
— bere 115,4 128.6 155# 82.5
— carne tăiătă în abatoare 90,3 44,0 46,1 62,9
—- lapte de consum 112,5 82,4 106,8 70,3
— pâine 101,5 68,7 r r " 68# 63,6
Efectivele de animale Ia 30. VI. 1994
Bovine 99.4 95,5 X 953
— la populaţie 99,4 97,0 X 97,0
Porcine * 100,6 96,1 X 96,1
-r Ia populaţie 100,2 97,1 X 97,1
Ovine 93,0 94,3 X • 94,3
— la populaţie 92,6 96,0 X 96,0
Păsări 69# 69,2
— la populaţie f 102,8 102,9 X 102,9
Venituri salarialc medii nominale
— brute 97,5 276# 2184 X
— nete 97,7 268,1 216,9 X

Preţurile de consum ale populaţiei 137,4 272,5 248,1 X
— mărfuri alimentare 139,4 271,4 257,4 X
— mărfuri nealimentare 132,6 268,0 235,6 ■ X
-Ş» servicii 145,2 289# 254,0 X
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Drepturi acordate veteranilor, 
invalizilor şi văduvelor de război
•  In cotidianul „Cuvân

tul liber“ nr. 1162, din 6 
iulie a.c., la rubrica „Le
gea, temelia Statului de
Drept" ,s-a făcut referire 
la unele scutiri de taxe şi 
impozite prevăzute în le
gea 27 şi 3471994.

în cele ce urmează ne
vom referi la Legea 41
care la' data de 29 iunie 
a fost promulgată de pre
şedintele României, şi • 

.publicată în Monitorul 0- 
ficial nr. 172 din 7 iulie 
1994, şi care reglementează 
unele drepturi ale vetera
nilor de război, ale inva
lizilor şi văduvelor de răz
boi. Ir

ealitatea de veteran de 
răşboi o au persoanele care- 
au participat la primul 
sau al doilea război mpn-' 
dial, în Armata Română 
şi s-au aflat într-unâ din 
următoarele situaţii.

a) au luptat în unităţile 
militare — subunităţi, mari 
unităţi sau comandamente 
— la diferite eşaloane ori 
au făcut parte din forma
ţiunile logistice, astfel 
cum sunt "prevăzute în 
Nomenclatorul Marelui Stat 
Major;

b) au acţionat in uni-,
tăţile speciale din zona 
interioară la dezamorsarea 
proiectilelor, precum şi l a . 
curăţirea teritoriului da 
mine, până la 31 decem
brie. 1946;. " ■ y"

c) au fost comandanţi 
militari sau comandanţi ai 
gărzilor militare ori mem
bri în comisiile militare 
de control şi recepţie In 
întreprinderi furnizoare de 
material de război, pre
văzute în Nomenclatorul 
Marelui Stat Major;

d) au luptat pe terito
riul naţional vremelnic o- 
cupat de inamic, împotriva 
acestuia, în unităţi ori for
maţiuni constituite, recu
noscute ca atare de Ma
rele Stat Major;

e) au făcut parte din 
justiţia militară, poliţia mi
litară, jandarmerie, din 
unităţile de pompieri mi
litari şi companii de po
liţie din cadrul Ministeru
lui de Interne, care avi

acţionat în zona de opera
ţiuni ori s-au aflat în uni
tăţi sau formaţiuni consti
tuite şi au acţionat in tim
pul războiului, în perioa
dele arătate în Nomencla
torul Mareluj Stat Major;

f) au devenit invalizi de
război; ,. -

g) au fost prizonieri de 
război.

Sunt consideraţi, de a- 
semenea, veterani de răz
boi:

a) cetăţeni români din 
orice teritoriu care s-au 
înrolat voluntar şi au lup
tat în rândurile armatelor 
Naţiunilor Unite; precum 
şi altele.

In capitolul II, sunt pre
văzute drepturile vetera
nilor şi văduvelor de răz- 
bfei, din care redăm pe cele 
mai importante:

Soţia supravieţuitoare a 
veteranului de război, care 
nu s-a recăsătorit, benefi
ciază de jumătate din in
demnizaţia de veteran de 
războj şi din renta lunară, 
precum şi jumătate din 
numărul călătoriilor gra
tuite, la care avea ori 
trebuia să aibă dreptul, 
potrivit legii, soţul de
cedat,
- Veteranii de ră.zboi be

neficiază de Indemnizaţiile 
şi de sporul lunar, pro
porţional cu timpul cât 
au luptat în război, potri
vit legii.

Veteranii de război, că
rora le-au fost acordate 
ordine şi medalii pentru 
faptele de arme săvârşite 
pe câmpul de luptă, be
neficiază şi de împroprie
tăriri, în conformitate cu 
Legea 18/1991, dacă nu 
le-au primit de la data 
decorării până în prezent, 
Î S  raport de valoarea de
coraţiei sau medaliei pri
mite, precum şi de o rentă 
lunară echivalentă cu 160 
la sută sau 75 1a sută 
din solda de grad a unui 
sublocotenent.

Vor beneficia de 12 că
lătorii interne gratuit -cl. 
I cei decoraţi şi 6 călătorii 
interne cl. 2, gratuit cei
lalţi.

Gratuităţi la mijloacele de 
transport in comun În

mediul urban (metrou, 
tramvai, troleibuz, autobuz), 
precum şi alte facilităţi.

Scutirea de impozite a 
indemnizaţiilor şi a rentei 
lunare, acordate potrivit 
legii, de impozite pe sa
larii şi de impozitul pe 
clădiri, pe terenurile din 
municipii, oraşe şi comune, 
şi pe alte venituri, cu ex
cepţia celor provenite din 
activităţi comerciale.

Asistenţă medicală gra
tuită în toate instituţiile 
medicale civile de stat sau 
militare şi asigurarea de 
medicamente gratuite atât 
în tratamentele ambula
torii ,cât şi pe timpul spi
talizării.

Scutiri de taxe pentru 
şederea în staţiuni, balneo
climaterice, vizitarea mu
zeelor ,precum şi de plata 
abonamentelor de telefon 
şi de radioteleviziune, re
duceri cu 50 la sută a 
costului biletelor de in
trare la toate spectacolele, 
Iar la serbările naţionale 
li se vor rezerva 5 la sută 
din totalul locurilor.

Călătoria pe calea fe
rată se efectuează pe bază 
de bilete speciale de că
lătorie puse la dispoziţie 
de Societatea Naţională a 
Căilor Ferate Române, la 
cererea asociaţiilor vetera
nilor de război legal consti
tuite. -

Veteranii de război şi 
văduvele acestora, care a u ' 
făcut parte din unităţile 
de jandarmi, pompieri, gră
niceri, şi ofiţerii şi sub
ofiţerii de rezervă, din 
cadrul M.I„ se vor adresa 
pentru întocmirea dosare
lor de veterani Asociaţiei 
V.R, din cadrul Inspecto
ratului de Poliţie al Ju
deţului Hunedoara, str. M. 
Eminescu, 130, tel. 611250, 
int. 251, iar militari de 
orice grad ai celorlalte 
unităţi la Asociaţia V.R, 
a Ministerului Apărării 
Naţionale care funcţionează 
în cadrul Comandamentului 
Militar Judeţean.

Col. r. VASILE NEMEŞ, 
preşedintele Asociaţiei V.R. 
din M.l. Filiala Judeţului 

Hunedoara

Rândurile de faţă se vor un semnai 
pentru mulţi dintre noi. Din ele se va 
putea uşor Înţelege la câte tracasări, 
cheltuieli şi tensiune nervoasă se supun 
unii oameni pornind dg la un fapt mi
nor. Dar să fim mai concreţi.

Marin Antonie este un om în vârstă 
şi locuieşte singur într-o casă la Orăş- 
tie. Astfel se face că, într-o vreme, 
acceptă să fie întreţinut de familia Ioan 
G., din aceeaşi localitate. In baza a- 
cestei întreţineri, bătrânul lasă, printr- 
un testament, întreaga avere familiei 
amintite. Ne aflăm în mai JS9J. Ei bine, 
din acest moment va începe jocul pro
ceselor şj expertizelor. Acest lucru, în
trucât, între bătrân şi cei ce l-au luat 
în întreţinere vor lnţervenj divergenţe, 
Antonie este nemulţumit de felul cum 
este tratat. In acest sens întocmeşte o 
notificare, iar Notariatul de Stat Deva 
îi comunică appi că, in cazul în care 
nu este mulţumit de întreţinerea p re ta 
tă are posibilitatea să revoce testamen
tul.

In septembrie 1991, ja Notariatul de 
Stat Deva este înregistrat un alt testa
ment, din care rezultă că Marin Anto
nie lasă întrăaga avere lui Ioana N. din

ÎNAINTE ŞI DINCOLO DE MOARTE pentru infracţiunea de fals in legătură \ 
-  ’ " ' ’ 1 în

Deva. La judecătoria Deva introduce 
apoi acţiune civilă prin care solicită e* 
vacuarea din casă. Instanţa respinge ac
ţiunea lui Antonie, motivând că, îna
inte de evacuare, părţile trebuie să-şi 
execute obligaţiile asumate.

Treburile se încurcă tot «rai mult, 
iar la dosar se adaugă alte şi alte zeci 
de file, întrucât bătrânul face recurs, 
Iar printr-o decizie din martie 1992, se 
dispune evacuarea necondiţionată.

Nici soţii G, nu se lasă, aşa că for
mulează plângere civilă împotriva lui 
Marin Antonie. Solicită să se pronunţe 
o hotărâre care să ţină ioc de contract 
de întreţinere, considerând că actui în
tocmit de el în mai 1991 nu este testa
ment, ci convenţie de întreţinere. Mai 
solicită obligarea lui Antonia la plata 
sume; de 92 000 de lei, reprezentând 
cheltuieli dă întreţinere,

* 0  noiembrie 1992, Marin Antonie 
moare, Iar în decembrie procesul este 
suspendat în vederea stabilirii succe
sorilor acestui#.

Să nu credeţi cumva că toate tară

şenia se va opri aici. Nu, nie; pe de
parte. Acest lucru, întrucât, în paralei 
cu acţiunile de natură civilă, Ioan G. 
formulează plângeri penale pe motiv 
efi pe al doilea testament nu ar fi sem
nătura Iul Antonie. Din primile exper
tize efectuate în judeţ, se ajunge la 
concluzia că cele două testamente au 
fost semnate de persoane diferite. Con-. 
siderând că prima expertiză s-a făcut 
pe un număr redus de documente. Par
chetul de pe lângă Tribunalul Hune
doara solicită alta la Laboratorul in- 
terjudeţean de expertize criminalistice 
Cluj. Concluzie: semnăturile de pe cete 
două testamente aparţin lui Marin An
tonie.

Cu toate acestea, Ioan G, înaintează 
O plângere penală şi solicită cercetarea 
persoanelor vinovate sub aspectul in- 
racţiunii de „fals intelectual şl fals în 
înscrisul sub semnătură privată". Este 
vorba de cel de al doilea testament în
tocmit de Marin Antonie. Face apoi 
plângere împotriva rezoluţiei prin caro 
s-a dispus neînceperea urmăririi penale

cu semnătura de,pe testamentul In ca 
uză întocmit în favoarea lui iam a  N. 
In asemenea condiţii se dispune înain
tarea cauzei Parchetului do PO lângă 
Curtea de Apel Alba lulia. Sărmanul 
Antonie nici după moarte nu are li
nişte. Şi ne aflăm la un an de la trecerea 
lui în lumea celor drepţi! Nici nu visa 

,că numele lui va ajunge până Ia Par
chetul General de pe lângă Curtea Su
premă de Justiţie. Dar, efectiv, acolo 
s-a ajuns!

Se dispune efectuarea altei expertize 
a scrisului, la Laboratorul central de 
expertize criminalistice din cadrul Mi
nisterului Justiţiei, pentru a se lămuri 
apartenenţa semnăturilor de pe cele 
două testamente. Altă muncă, alţi bani, 
alte... Iar concluzia este aceeaşi; am
bele semnături aparţin lui Marin An
tonie. Mortul poate fi liniştit! în baza 
acestei concluzii, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara dispune neînce- 
perea urmăririi penale pentru infracţi
unea de fals reclamată de Ioan G.

Abi# acum se termină încâlcita po
veste a testamentelor. Să sperăm!

VALENTIN NEAGU

i .
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întrucât există multe 

suspiciuni, neîncredere ţi 
nemulţumiri în legătură 
cu costurile şi consumurile 
de apă caldă menajeră şi 
energie termică, începând 
de la furnizori ţi până la 
consumatori, R.A.G.C.L. 
Deva â început demersu
rile practice în vederea 
contorizării şi soluţionării 
problemelor legate de. în
lăturarea neajunsurilor ce 
le comportă stabilirea pe 
bază empirică a consumu
rilor şi datoriilor populaţiei, 
cuantificarea prin măsu
rători precise fiind .sin
gura cale pentru ieşirea 
din impas, aşa cum se 
procedează în toate ţările 
avansate

Dacă până acum - — a- 
preciau cei doi interlocu
tori — nu existau posibili
tăţi, din lipsă de apara
tură, să se pună ordine in 
relaţiile prestatorilor de 
servicii cu beneficiarii a- 
cestora, -iată că după zba
teri, căutări, consum de 
inteligenţă şi gândire, dar 
mai ales prin acţiuni prac
tice, s-a ajuns la realizarea 
primilor paşi concreţi în 
domeniul contorizării .con
sumurilor de apă caldă 
menajeră şi ai energiei ter
mice furnizate pentru în
călzirea apartamentelor şi 
imobilelor. Ca urmare, 
începând cu luna aprilie 
a anului trecut, a fost 
contorizată integral ener
gia la punctele termice, 
realizare unică în ţară, 
montându-se 70 de gigaca- 
lorimetre, trecându-se ast-

fel la aplicarea prevederi
lor H.G. nr. 348/1993. Ur
mătorul şi cel mâi impor
tant pas se face prin con- 
torizarea consumului de e- 
niergie termică şi de apă 
caldă menajeră la blocuri, 
acţiune în desfăşurare la 
punctul termic (PTj 11 bis 
din Cartierul Micro 15, 
unde se' integrează măsu
rarea electronică, pe calcu-

volum, complexitate şi de 
specialitate, ce înglobează 
studii tehnice temeinice,, 
s-a ajuns să fie alcătuite 
cataloage — care consti

tuie modele şi etalon pe 
ţară în domeniu, ele fiind 
solicitate şi - de alte loca
lităţi, în baza cărora se va 
acţiona pentru realizarea 
în practică a contorizării. 

în privinţa procurării

Discuţie cu dl, ing. NICOLAE ARDELEAN, 
director tehnic, şi cu dl. ing. CONSTANTIN 
PINTILIE, şeful laboratorului de contorîzare

lâtor, a parametrilor, lu- 
, erare: ce şe va finaliza 

până la sfârşitul, acestui 
an.

Până acuin s-au montat 
la blocurile C şi D de pe 

bdul Bălceseu contoare pen
tru apă caldă şi pentru 
încălzire, "ele fiind cuţn- 
părate de către asociaţia 
de locatari, însă "s-au în
tâmpinat o serie de gre
utăţi la montaj, deoarece 
acestea nu au fost dimen
sionate corespunzător, o 
adevărată protecţie a con
sumatorilor putându-se rea
liza numai prin consulta
rea prealabilă' a specialiş
tilor de la  R.A.G.C.L,, 
date fiind costurile mari 
ce le comportă procurarea 
aparaturii şi montajul a- 
cestora, costul total fiind 
de circa 8 milioane de lei, 
la preţurile actualei pen
tru fiecare bloc de lo
cuinţe. .. .•■■■.'■ . =

Printr-o muncă de mare

contoarelor — separat pen
tru energie termică şi se
parat pentru apă, caldă — 
s-a organizat o licitaţie cu 
participarea celor mai re
numite firme construc
toare din’ ţară, existând 
oferte şi din străinătate,* 
astfel încât să fie alese 
soluţiile cele mai conve
nabile sub aspect econo

mic, al fiabilităţii, preciziei; 
Asigurării serviceului şi 
altele.. ţ....... .<

După această fază s-a 
ajuns la concluzia că apa
ratura cea mai perfor*

. mantă este oferită de că
tre firmele RDTROM Paş
cani şi Precizia Bucureşti 

, (pentru energie termică), 
precum şi de către firma 
„Contor Zenner" S.R.L, 
din Arad, care fabrică a- 
paratură sub licenţă , ger
mană pentru apă caldă, 
având în vedere că tre
buie să fie îndeplinite o 
serie de condiţii, specifice

la măsurarea exactă a de- 
. bitelor şi temperaturilor 
la intrare şi ieşire. Prin
cipala dificultate la ora 

, actuală o reprezintă pro
blemele de ordin finan
ciar. De aceea, cu avizul 
R.A.G.C.L., asociaţiile îşi 
pot procura contoarele ne
cesare, urmând ca o parte 
din costuri să fie recupe
rate din 'banii datoraţi de 
către acestea pentru 
R.A.G.C.L, Potrivit obiec
tivelor stabilite prin do
cumentaţiile tehnice rea
lizate, este prevăzut ca 
acţiunea de contorizare în 
municipiul Deva să se rea
lizeze7 până în anul 1999, 
bineînţeles insistând să fie 
alocate fondurile necesare 
care sunt solicitate în fie
care an

Discuţia purtată cu cei 
doi interlocutori a eviden
ţiat, pe lângă eforturile ce 
le face R.A.G.C.L., aspec
tul benefic al contorizării 
consumurilor de energie 
termică şi de apă caldă 
menajeră, astfel putându- 
se măsura cu precizie di
mensiunea şi volumul 
prestaţiilor, precum şi cos
tul lor real, beneficiarii 
plătiifd, în cunoştinţă de 
cauză, numai ceea ce le 
revine, o problemă esen
ţială constituind-o înlătu
rarea oricăror pierderi şi 
întărirea spiritului de e- 
conomie, ţinând seama că 
cheltuielile cu apa caldă 
şi încălzirea ocupând o 
pondere destul de mare 
în bugetul familiilor.

NICOLAt TffiCOB

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA-COLA 
BIHOR S.A.

Caută distribuitor pentru produsele sale 
în judeţul HUNEDOARA..
Condiţii necesare:

— Spaţiu de depozitare.
— Mijloace de transport pentru distribu

ţie.
— Resurse financiare.
Aşteptăm ofertele dumneavoastră scrise

pe adresatCompania de îmbuteliat Coca-Cola, 
Bihor, comuna Săcădat, nr. 449, departamentul 
vânzări sau fax: 059 126301. Informaţii Ia tel. 
059/126355, 059/126301, 059/126767, interior
ie r . '

Cei mai mulţi vizita
tori ai Devei au numai 
cuvinte de laudă la a- 
dresa acestui frumos o- 
raş de la poalele Cetăţii, 
la arhitectonica sa şi 
în general a bunei gos
podăriri. Cu atât mal de 
neînţeles este admiterea 
unor obieeidri mai vechi 
eradicate în oraşele cu 
pretenţii, cum s-ar spune 
mici pete negre pe fata 
unui oraş — reşedinţă 
de judeţ. Cum ar fi de 
pildă, stresul sonor ziua 
şi noaptea, tergiversarea 
intervenţiilor în cazurile 
de avarii la unele con
ducte de apă, apariţiile 
unor gropi sau denivelări 
pe străzi, neridicarea 
tomberoaneior cu restu
rile menajere ete. ;

•  Nu de puţine ori 
primim telefoane, scri
sori la redacţie (unele 
dintre ele au văzut lu
mina tiparului) de la 
cetăţeni din Deva, din 
diferite cartiere ale ora
şului, în care ni -se sem
nalează că pe unele străzi 
există o adevărată inva
zie de câini, ce stresează 
îndeosebi pe copii, fe
mei, oameni bătrâni. Noi 
aţn scris, .dar măsuri ioc] 
Mai nou, haitele de câini 
şi-au făcut apariţia pe 
unele străzi din centrul 
oraşului şi chiar în ju
rul pieţei. Latră când 
ţi-e lumea mai dragă sau 
somnul mai 'uşor, polu
ând sonor din belşug.

Contraste 
în Deva

Păcat că nu o fâe la l 
geamurile celor îndrituiţi7 
să ia măsurile cuvenite... * 
Şi ar mâi fi ceva de  ̂
spus celor care, In fie
care zi, ies cu câinii <J.; 
rasă la plimbare. Sunt 
Unii tineri ce şi-au făcut * 
un obicei să le scoată 
lesa de la gât, înfrico
şând oamenii, alţii să se 
grupeze 4—5 la un loc, 
şi în timp ce dumnealor 
schimbă impresii, câinii 
se confruntă în felul lor, 
după putere şl rasă, cu 
lătrături groase sau mai 
subţiri, blocând trotuarul 
trecătorilor, băgând spai
ma în cej mici.

•  Multă bătaie de cap 
a dat strada Depozitelor 
conducătorilor auto, fac
torilor răspunzători de 
întreţinerea acestei im
portante artere de circu
laţie din Deva, Până ta 
urmă s-a reuşit să se 
asigure, pe o mare por
ţiune, o îmbrăcăminte 
asfattică rezistentă. A mai 
rămas insă o mică porţiune 
(lângă fostul SMA), care 
este denivelată, cu gropi, j 
iar în trei, patru locuri, \ 
au apărut nişte „valuri" t 
înguste, dar proeminente. } 
pe care şoferii le tot 1 
ocolesc prin viraje bruşte, 1 
putând oricând să se / 
tamponeze cu alţii care 1 
fac aceleaşi manevre. ţ 
Până când? ţ

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

SABIN CERBU

VINERI, 29. 07. 1994 
0,00 V.O.A. Europe; 6,00 

BBC; 6M  Maraton mati
nal; 9,00 Ştiri; 9,10 Mor- 
ning musio; 11,00 Mica
publicitate radio; 12,90
Clişee , cinematografice;

13.00 Ştiri; 13,10 Mica
publicitate radio; 14,00
BBC; 14,30 Country show;
16.00 Radiomagazin de
vineri; 17,00 Ştiri; 17,10
Mica publicitate radio;
17,30 Sport; 18,00 BBC;
19.00 Top 20 +  3; 21,00
BBC; 22,00 Ştiri; 22,10
Muzică; 24,00 V.O.A  ̂ _ E- 
urone. ....  - ' .
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COMUNICAT
Sindicatele semnatare ale prezentului comunicat 

protestează împotriva practicii fără precedent a 'R e 
giei Autonome a Cuprului Deva de a ne refuza'drep
tul de participare la negocierea Contractului Colectiv 
de Muncă-

Pe data de 26 iulie 1994, în urma înţelegerii rea
lizate între administraţie şi unele sindicate din ca
drul Regiei Autonome a Cuprului Deva, au demarat 
negocierile fără acceptarea noastră, încălcându-se 
toate normele de drept intern şi internaţional refe
ritoare la sindicate.

Acţiunea administraţie; constituie o lovitură dată 
sindicatelor „incomode" din cadrul R.A. Cuprului 
Deva în încercarea de eliminare a acestora.

In faţa acestei situaţii, am fost obligaţi să sesi
zăm instanţa judecătorească şi Direcţia Judeţeană a 
Muncii şi Protecţiei Sociale Deva, în vederea intrării 
în legalitate.

1. Sindicatul independent. Uzina de Preparare 
Roşia-Poieni. Sucursala Minieră Abrud. Lider: IIU- 
ŢUI.EAC VIOREL.

2. Sindicatul „Avram Iancu" .Sucursala Minieră 
— Brad. Lider; MARTIŞ IONEL IUSTIN.

3. Sindicatul independent al preparatorilor E.M. 
Ruşchita, Sucursala Minieră Poiana Ruscăi — Teliue. 
Lider: DUMA DOINA.

4. Sindicatul „Solidaritatea", Uzina de Preparare 
Deva, Lider: TUHUŢ FLORIN.

3. Sindicatul independent, Uzina de Preparare 
Baia de Arieş, Sucursala Minieră Abrud. Lider: CAM- 
PEANU MIIIAIL.

6. Sindicatul independent, Uzina de Preparare 
Moldova Nouă, Sucursala Minieră Moldova Noua, 

|  \ŢceIider: PAŞCUŢA TEOI)OK._

__________ ____________________________ \
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COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA-COLA V 
BIHOR S.A. V

Face angajări pentru noul depozit din De- \
va. . *' V

Aşteptăm cereri pentru următoarele pos
turi: - ■ /*
•  motostivuitorişti:

— vârsta maximă 35 ani;
— certificat de motostivuitorişti;
— experienţă minim 3 ani.

•  verificatori stocuri:
— vârsta maximă 30 ani;
— studii medii;
— experienţă.

•  funcţionar;
— cunoştinţe de contabilitate;
— experienţă minim 2 ani;
— cunoaşterea sistemului bancar;
— vârsta maximă 35 ani.

•  şef depozit:
■<— studii superioare;
— vârsta maximă 35 ani;
— experienţă minim 2 ani.

•  paznici:
— vârsta maximă 35 ani;
— seriozitate;
— corectitudine.
Persoanele care doresc să candideze, , 

trimite cererile însoţite de Curriculum Vitae,; 
pe adresa;

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT CC 
COLA BIHOR S.A., SACADAT, Nr. 449,
h o r . . r

S.C. MARATEX S.A. BAIA MARE 
Producător de fire bbc şi tip bbc, ţesătt 

late şi extralate pentru lenjerie de pat şi con-f 
fecţii.

Anunţă REDUCEREA PAN A LA 20 
SUTA A PREŢURILOR DE LIVRARE pe pe
rioada de vară. Oferim cupoane Ia preţuri a-j 
vantajoase. Informaţii la teL 062'437160 si faxi] 
062/434985.

SC. STKEIUL S.A. C Ă I /'  .
Str. A. Vlalcu, nr. 8, : ?
Organizează licitaţie publică deschisă cu i 

strigare, conform Legii 58/1991, H.G. 634/1991, i 
H.G. 545/1992, pentru vânzarea următorului \  

activ: \
•  PARTER BLOC 21, CALAN. STR. IN I 

DEPENDENŢEI. t
Preţul de pornire a licitaţiei este de l  

24 774 000 lei. ’ |{
Licitaţia va avea loc la sediuI societăţili în 1 

data de 31. 08. 1994, ora 9. |>j
în caz de neadjudccare se organizează 0  

nouă licitaţie în data de 15. 09. 1994, ora 0, 
iar dacă nici în această fază nu se adjudecă, să 
organizează o nouă licitaţie în data de 21. 09. 
1994, ora 9. |

Taxa de participare este dc 100 000 - Iei, 
Iar garanţia de participare de 10 la sută din 
preţul de pornire a licitaţiei. !

Relaţii suplimentare ta tel. 05 1/730371 sau J 
la sediul societăţii. (H§) j
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•  Vând casă 3 camere, 
gaz, apă, încălzire cen
trală plus anexe, A. Vlai
cu,. .126, tel.’ ,611713. (8717)

•  Vând ARO 243, mo
tor Braşov, preţ convena
bil Brădătel, 651664.

(9544)
•  De vânzare Fiat Fio*,

rino ^da marfă, an’ fabri
caţie’ 1987, televizor co
lor Sony, videorecorder 
nou, maşină spălat Bocsh 
— automatic, maşină cu
sut electrică, congelator 4 
sertare, frigider 100 1,
aparat sudură nou 220 
V/140 A. bicicletă damă. 
fier călcat Rowenta, stor
cător fructe nou. Tel. 
628557. (150)

•  Vând Iveeo Daily 
1986 de 3,5 tone, co
piator, imprimantă la
ser, toate ieftin. Brad, 
tel. 655087. (9545)

•  Vând apartament 3 
camere Deva. bdul Decebal. 
bl. 15, sc, H, ap. 17, et.

20 000 000, negociabil, 
i  , : (9720);

•  Vând programare Da-
£ia 1300. Tel 618838 sau 
648261. <8715)
{ •  Vând maşină de cu
sut Singer. Tel. 618877. ■'?-

(8719)
, •  S.C. „VAF-COM“ 
S.R.L din Deva, str, M. 

Jsminescu, nr. 76, pro-
pTuce şi vinde cornete pen
tru îngheţată, de calitate 
foarte bună la Un preţ a- 
vantajos. (8766)
I •  Vând casă 3 camere 
şi anexe, grădină, gaz, în 
Praştie. strl Viilor, nr. 15.
( ; - (8323)
1 •  Vând apartament ul-

Jrace titrai, 3 camere, et.
. confort X. Informaţii la 

tel. 615054, după ora 17.
, (8704)

•  Vând apartament 4 
camere ,str. 1 Decembrie, 
fel. 5, ap, 2, Simeria, preţ.

: Ţ5 000 000, negociabil, in- ‘ 
; Tprmaţii str. Horea, nr. 4, 

Simeria. (8714)'
j • •  Vând urgent aparta
ment două camere (mo
bilat), cartier Micro 5.

,Volkswagen Passat, fabri
caţie 1979, înmatriculat. 
Tel. 721715. ' ' (8713)

•  Vând apartament două 
camere Deva, zona pieţei. 
Tel. 629651. după ora 16.

■ ■ ; . . . (8793)
•  Vând apartament 3 

camere ultracentral, etaj 
4, cărămidă, ocupabil {■- 
mediat sau schimb cu du- 
Ş-iţă sau camionetă până la 
3,5 tone. Deva, 625325 sau 
W1017, (8723)

•  Vând apartament cen
tral, 3 camere. împăratul 

- Traian, 'Deva, tei. 612054. 
„  (8797)
Ş •  Vând apartament doua 

ţamere Deva, Dacia, fel. 
32, ap. 19, (8798)
. •  Vând apartament două 

camere Deva, Micro 15, 
bi, 47, ap, 12. (8800)

■ ,1 •  Societate, vinde auto- 
jartiion 7,5 tone, negocia
bil. Tel. 613101. (8660)
4  •  Vând microbuz TV

Su schimb cu autb- 
rism Dacia 1310, Infor
maţii tel. 641539. (8774)

j ^ • V â n d  apartament 3 
Camere, hol central, str.

M. Eminescu, nr. 97, bi. 
II, ap. 1, tel. 622432.

•  Vând casă cu ga/,
zonă centrală Orăştie, str. 
I.B. Delennu, nr. 2. In
formaţii A. Tul ia, 058/ 
822244] (8720)

•  Vând Dacia 1300, str.
A. Vlaicu, nr. 48. Tel. 
612865. (8729)

•  Consiliul local Criş- 
cior anunţă scoaterea la 

•licitaţie publică, conform 
Legii nr. 50/1991, a 3 fa
nare şi un grajd ale fostu
lui CĂP Zdrapţi. Licitaţia 
va avea loc in dala de 22 
august 1994, la sediul 
Consiliul^ local Crişcior, 
unde se dau şi relaţii.

•  Vând Renault Maşter,
super lung, capacitate 2 1 
-r remorcabil, : înmatricu
lat, eu carte de identitate. 
Preţ convenabil. Tel. 
712657. (1530791)

•  Vând apartament 3_
camere centrul civic, con
fort iAtel. 714672. (8811)

•  Vând apartament 2
camere decomandate, mo
bilat, cii îmbunătăţiri. Tel. 
717331. (8806)

.VWV.’AW.V.V.VAW.

•  Vând dulap fri
gorific cu două uşi,
900 1, stare excepţio
nală. Tel. 718148.

• ■ (8826)

•  Societate comercială 
vinde clădiri tip grajd 
CAP- Informaţii tel, 
724294, după ora 20. (8827)

•  Vând motor - Opel
Ascona 20 şi Cadet! 13. 
TeL 714328. , (8828)
, •  S.C. Meropa S.A., cu 
sediul în Hunedoara, nr. 9, 
telefax 713091, organizează 
licitaţie publică în ziua de 
2 august 1994, ora 10, şi 
in fiecare marţi în conti
nuare, pentru mijloace fixe 
printre care: Renault 25, 
TV (avariat), ARO 10. 4 
(4x4), TV 12 F, şi Dacia 
break. Informaţii privind 
lieitaţîa se vor obţine Ia 
sediul unităţii sau la tel. 
716592, 712483. (8829)

•  Vând urgent Opel
Record 2, 3. Diesel, preţ 
convenabil, 2000 mărci. 
Tel. 721046. (8831)

•  Vând mese. scaune,
bar din- lemn. Relaţii tel. 
718088. ; . , (8835)

•  V ând apartament 2
camere, proprietate,- baie, 
bucătărie faianţate, sate
lit, reiaţii Hunedoara, str, 
Batiz, bl. D 3, ap. 25, după 
ora 17. (8830)

P I E R D E R I

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu eliberată de Si
derurgica S.A., pe numele

. Bodii Adrian. O - declar 
nulă. (8833)

•  Pierdut carnet şomer 
pe numele Pazsmt Mozeş. 
Se. declară nul, (8727)

•  Pierdut carnet şomer 
pe numele Ianoş Ionel, 
eliberat de Forţele de 
Muncă Deva. Se declară 
pul. * (8705)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4
camere, cu două camere 
plus diferenţă, 'exclus Mi
cro-.şi Dacia. Relaţii tel. 
617372. (8708)

•  Schimb garsonieră cu
apartament două camere. 
Dcvu, tel. 625574, orele 
16—18. ’ (8795)

DIVEKSE

•  S.C. „Moara Groza"
S.N.C. cu sediul în Călan, 
sat Ohaba Strei, nr. 7, 
anunţă intenţia de majo
rare a preţului produselor 
sale, începând cu data de 
li) august 1994. (8723)

•  S.C,„Universal Imp-
Exp“ S.R.L. Deva anunţă 
majorarea adaosului co
mercial de la 30 la sută 
la 60 la sută, începând eu 
1 august 1994. (8733)

ÎNCHIRIERI

•  Căutăm apartament
sau garsonieră de închi
riat. Toi. 620853. (8711)

•  Cedez contract . con
strucţie apartament. TeL 
614319, zilnic între 15—18.

v / . „ V ,  .(8716)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Mişu Luppa anunţă
excursie in Polonia, du
minică, 31 iulie, cost 40 000. 
Tel. 612166. (8686)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 6 
Iun; de la decesul ce
lui care a fost un bun 
familist, un om între 
oameni şi pentru oa
meni, om de aleasă 
nobleţe sufletească.

AUREL IIOI.OŢ
din Brad. Nu te vom 
uita niciodată. Fa
milia. (8707)

•  Cu profundă du
rere în suflet soţia, 
copiii,- nora şi nepoţii 
amintesc împlinirea a 
7 ani de la trecerea 
în eternitate a dragu
lui nostru v: ;' V 
EMIL MARlNESCU 
Comemorarea în 30 

iulie '94, la Biserica 
Ortodoxă Hunedoara: 
str. Popa Şapcă. Vei 
rămâne veşnic în*, a*. 
mirrtirea noastră. - 

- (8811)

•  Au trecut 21 de ani 
de la tragicul accident 
care a curmat viaţa celor 
care au fost mamă, frate, 
soţie si copii. Dumnezeii

să-i odihnească în pace. 
Igelsky Eugen. (8778)

•  Se împlinesc 6 luni / 
de când ne-a părăsit iu
bitul nostru fiu, soţ, şl 
tată

SERGIU CUZMINSCHI
Comemorarea va avea loc 
sâmbătă, 30 iulie, ora 11,
Ia cimitirul din ; str. Că- 
lugăreni. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu să 
te odihnească. Familia.

DECESE

•  Soţia Maria şi fiul 
Dan aduc mulţumiri tu
turor rudelor, colegilor şi 
prietenilor pentru spriji
nul acordat în cele mai , 
grele clipe .pricinuite de 
trecerea îp nefiinţă a iu
bitului soţ şi tată,

IOAN pASCU '
(8834)

F R E S C O

' - U T - * »  M

•  Cu nemărginită 
durere, CIubul Meri
dian Taekwon-do 
Deva anunţă înceta
rea prematură din 
viaţă, într-un tragic 
accident, a celui care - 
a fost un om şi un 
spoi’tiv deosebit, vice- 
eampion naţional ?. a- 
uul acesta,’

STÎNA GEORGHE 
1 DAN poşt-mortem 
O veşnică amintire în , 
viaţă, in .sală şi la 
compionale... (8751)

•  Cu adâncă durere 
anunţăm încetarea din 
viaţă, într-un tragic 
accident ,a scumpului 
nostru fiu, frate, unchi, 
soţ, tată, cumnat şi 
prieten
STÎNA GIIEORGHE 

(STICLARU)
Nu te vom uita nicio
dată. (8722)

•  Conducerea S.C. 
„Brutăria Neamţ ’ 
S.R.L. Deva împre
ună cu colectivul • a- 
duc un ultim omagiu 
celui care a fost
STl.NA GIIEORGHE 

înmormântai ea are 
loc azi, 29 iulie, ora 
15, la Cimitirul Be- 
jan din Deva. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace. (8721)

•  Un ultim omagiu 
iubitului meu prieten
STlNA GIIEORGHE 

(SANDU STICLARU)
îţi voi păstra o vie 
amintire. Te voi iubi 
mereu, .Geta. (8728) .

•  Copleşiţi de du
rere, deplângem dispa
riţia fulgerătoare din
tre noi a bunului prie
ten „
STlNA GIIEORGHE 

(SANDU)
Nu te vom uita nicio
dată. Lenuţa. Tăvi, 
Fia viu, moşul Cornel.

(8741)

prin reprezentanta 
HUNEDOARA:

•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată
•  refrigeratoare bere
•  vitrine frigorifice (verticale şi orizontale)
•  maşini paşte făinoase, clătite
•  espresso cafea, fripteiize, grill
•  linii componente snack-bar
•  mini cuptoare pizza
•  hârtie imprimantă
•  maşini tocat carne

Hunedoara, str. N. IJălcescu, nr. 1, Policli
nica cu plată, et. 3, tel. 054/712832.

CHIOŞCUL „NARCISA** 
din Piaţa de legume. Dacia — Deva ^

Vă oferă:
•  sucuri la dozator TEC;
•  îngheţată la pahar;
•  cafea naturală şl ness la filtru.
La cele mâi reduse preţuri!
Vă aşteptăm zilnic între orele 7—21, in

clusiv sâmbăta şi duminica.

_ S.C. EUROVENUS S.R.L. DEVA 
Angajează pentru Vila Venus
•  recepţionere -şi cameriste.
Informaţii suplimentare la sediul firmei

din Sîntuhalm, 31 A, tel. 62(5294 ; 621386, in
tre orele 8,30—13.

S.C. STKEIUL S.A. CĂLAN ■ 
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de manager, conform Legii 66/1993.
Depunerea ofertelor se va face in termen 

de 30 zile de la data ultimei apariţii a anun
ţului în presă. Relaţii suplimentare la tele
fon 730371; sau la sediul societăţii din Călan, 
str. A. Vlaicu, nr. 8. (148)

S.C. C. In. C. NOVA COM S.R.L. DEVA 
! Vinde en-gros şi en-dctaillc , ia depozitul 
I magazinului Tineretului, din bdul 22 Doi ea»- 
Ib ric .” . v’.'’: :  - ‘ ; / .V/î.
! •  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţe
;sături, gresie, obiecte sanitare şi sticlă. K  

Import Slovacia, adaos comercial zero (0) 
Vinde cn gros
•  bere pasteurizată, import Slovacia, la 

'preţul de 755 Jei/sticla, garanţie 3 luni. •”
' Tel: 054—- 623123. ’ (92115'))

k

1 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA — DEVA

y ; :. O R O  a  n  i /  e a  z a  ■ :
1 Licitaţie pentru execu ţia  ob iectivu lu i de 
l investiţii
I „LICEU DE ARTĂ ŞI GRĂDINIŢĂ DEVA'*
I —  Forma de lic ita ţie  : publică desch isă  

fără preselocţie
— Obiectivul licitaţiei : executarea lucră

rilor de construcţii şi instalaţii pentru obiecti
vul „Liceu de artă şi grădiniţă Deva"

■— Entitatea achizitoare : Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Hunedoara — Deva

Sursa de finanţare : bugetul de stat
— Organizatorul licitaţiei : Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Hunedoara — Deva, str. Gh. 
Bariţiu nr. 2, telefon 613315 ; 615755.

— Documentele licitaţiei se pot cumpăra 
de la sediul organizatorului, îneepând cu data 
de 1 august 1994, contra sumei dc 500 000 lei.

— Termen limită de ridicare a documen
taţiei de licitaţie : 5 august 1994, ora 14.

— Termen limită de depunere a documen
telor ofertei : 5 septembrie 1994, ora 14, la se
diul organizatorului

— Deschiderea licitaţiei publice: 6 sep
tembrie 1994, ora 10, la sediul organizatorului,

— Vizitarea amplasamentului : amplasa
mentul poate fi vizitat oricând. El este acce
sibil din str. Liliacului, în spatele blocului cu 
C.E.C.-ul. '

— Condiţii de participare : nu există res
tricţii. ./ v ■

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 
JUDEŢUL HUNEDOARA

Organizează în data de 4 august 1994 li
citaţie pentru efectuarea de lucrări exterioare 
(faţadă) la Pavilionul nr. 2.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii.
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