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•  BRUXELLES. (Cores
pondentă de la Andrei 
Bârsan). — în cadrul unei 
reuniuni a Consiliului Nord 
Atlantic, România şi-a de
clarat oficial, miercuri, ac* 
coptul faţă de Programul 
Individual ' de Parteneriat 
cu NATO, devenind a treia

ţ> ţară semnatară a Pariene- 
riatulu întru Pace (AFP), 
după Polonia ţi Suedia, ca
re dispune de o relaţie de 
cooperare militară specială 
cu Alianţa occidentală. Con
venit în urma Unor nego- 

' ciori bilaterale desfăşura
te în decurs de numai a- 
proximativ trei luni şi a- 
probat deja de Consiliul 
Nord Atlantic, Programul 
Individual prevede, în c- 
senţă, schimburi de plani
ficare militară, exerciţii co

mune sau participare la 
operaţiuni de. menţinere a ( 
păcii.

•  COPENHAGA. In ca
drul celei de-a 93-a con
ferinţe-a Uniunii Interpar
lamentare, ce a început 
luni în capitala daneză, u- 
na din temele dezbătute s-a 
referit la „Consolidarea 
structurilor naţionale ale 
instituţiilor şi organismelor 
societăţii civile care pro
movează şi apără drepturile 
omului".

Pcjma cHnţîfe int *1 »enţiiie 
delegat ei I' >mâniei ia i*« - 
t« f ;»ţ“ âp -s* lui Vîcto 
Babiuc, deputat P.D. Aces
ta ş-a referit la eforturile 
ţării 'noastre, începând cu 
1990, în vederea apărării 
drepturilor omului şi con
solidării instituţiilor speci
fice, subliniind că progrese
le în acest domeniu sunt 
influenţate, într-o măsură 
considerabilă, de viteza pro
cesului de integrare în 
structurile Euroatlanticc.

•  POJU , Lucrările sesmî- 
naiului inter p arlameniai.
„Securitate şi stabilitate în 
Regiunea Mediteraneană", 
organizat la Capri, Italia, 
de către Adunarea Atlanti
cului de Nord (AAN), în 
perioada 11—13 septembrie, 
la care a participat şi o 
delegaţie din partea Parla
mentului României, au luat 
sfârşit. Conducătorul dele
gaţiei române, dl Ion Ra- 
ţiu,, vicepreşedintele Ca
merei Deputaţilor, a prezen

tat, în ©ea d’-u dona a  * 
lucrărilor, £<j.*!ţsa 
ţiel permanente a«
sociate la AAN, referitoa
re Ia tema „Stabilitatea po
litică şi economică în ţă
rile învecinate regiunii a- 
fectate de conflictul din fos
ta Iugoslavie".
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Atenţie, domnilor! in numele 
principiilor, se încearcă 

să vi se arunce praf în ochi!
Luni, 12 septembrie a.o.. într-o sală în care cor

pul ţi se deshidrata prin transpiraţie, pe scaune în 
care înţepeneşti dacă stai mai mult de un ceas, cu 
carnetele pe genunchi şi fără posibilitatea minimă de 
a-ţi completa lichidul pierdut din organism cu un 
pahar de apă. ziariştii din. presa locală şi centrală 
invitaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Ju
deţean Hunedoara şi-au plătit cu penitenţă, timp de 
4 ore, eroarea de a se fi apucat de o meserie păcă
toasă. Aşa le trebuie! Să suporte „politeţea" insti
tuţiei judeţene a puterii executive dacă s-au apucat 
să cârtească împotriva oamenilor puterii!

Am promis cititorilor că la dezbaterile asupra 
punctului 4 de pe ordinea de zi a şedinţei vom re
veni. O facem acum.

Amintita şedinţă a Consiliului Judeţean Hune
doara, între altele, trebuia să ia o hotărâre în pri
vinţa vicepreşedintelui care îl va înlocui în exerci
tarea atribuţiilor pe preşedinţele suspendat, Costel 
Alic. Hotărârea care s-a luat a fost... să nu se adopte 
nici o hotărâre până la şedinţa ordinară a consiliului. 
Alte puncte de vedere exprimate au ţintit către so
luţia de a se aştepta ca justiţia, respectiv Curtea de 
Apel, să se pronunţe în privinţa contestării ordinului 
nr. 10/1994 al Prefectului judeţului Hunedoara, de 
suspendare din funcţie a preşedintelui Consiliului 
judeţean.

Consilierii şi ziariştii invitaţi am avut parte să

ascultăm la acest punct două pledoarii pro causa. 
una a delegaţiei permanente şi alta a tilui Costel 
Alic, cum avocaţi cu îndelungă practică la bară nu 
ar fi putut susţine. Pc de altă parte, am mai avut 
noroc de o încercare deloc abilă de ostracizare a 
presei, care s-a implicat scriind despre modul cum 
a fost gospodărit banul public de către instituţia ju
deţeană a puterii executive. Atenţie domnilor con
silieri! Şi în privinţa poziţiei delegaţiei-permanente 
şi în cea a raporturilor cu presa s-a exersat, cu reu
şită, pe dumneavoastră, o diversiune. Cu abilitate 
avocăţească, timp de aproape 2 ore, pe rând, secre
tarul Consiliului Judeţean Hunedoara, dl Vasile 
Sicoe, în numele delegaţiei permanente, şi preşedin
tele supendat, dl Costel Alic, v-au făcut punct cu- 
punct părtaşi la învinuirile care i se aduc preşedin
telui prin actele de control financiar alo Camerei de 
Conturi privind gospodărirea banului public.

•Dl Costel Alic a afirmat în faţa dumneavoastră 
că este o mare greşeală identificarea funcţiei dom
niei sale cu aceea de ordonator principal de credite. 
Nu dorim să jignim pe nimeni dintre consilierii ju
deţeni — unii dintre domniile lor fiind de profesie 
jurişti — dar punctul E al art. 67 din Legea 69/1991.

ION CIOCLEI I
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mulgarca Codului Ci
vil (1864), a Legii 
Comunale şi înfiin
ţarea primăriilor în 
România.

0  1868. Se deschide la 
Sibiu primul Con
gres Naţional biseri
cesc al românilor or
todocşi din Transil
vania şi Ungaria ca
re consfinţeşte auto
nomia Mitropoliei or
todoxe române din 
TRANSILVANIA şi 
UNGARIA.

VINERI.
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Au trecut 258 zile din 
an, au mai rămas 107. 
Sfânta Mare Muccni- 
ţă Eufimia. 
Sărbătoarea Naţio
nală a Mexicului. 
130 de ani de la pro-
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I PARADOX
I © Omul e întrebat de ce divorţează, mi
I  de ce se căsătoreşte.

j | „Vlăstar de dragoste 
! sădit în sufletul elevilor"
I \

i i 

! !
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(Continuare In pag. a 2-a) | f
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Fiecare descindere de 
an şcolar este un prilej 
de emoţie. De emoţii mari 
pentru elevi, dar mai ales 
pentru părinţi, bunici, 
fraţi şi surori. Ca orice 
început, neprevăzutul, care 
generează emoţia, este ma
re şi trăit cu intensitate 
La Şcoala Generală Nr. 1 
Deva şi-au dat întâlnire 

' 1000 elevi şj aproape tot 
atâţia părinţi. Cu flori în 
mâini şi feţe îmbujorate, 
ei s-au apropiat de învă
ţătorii şi profesorii lor. 
Mulţi, foarte mulţi din 
clasa I, făceau doar acum 
cunoştinţă cu omul-care ie 
va deveni drag — primul 
lor învăţător.

Festivitatea de deschi
dere a fost oficiată de 
directorul şcolii, dna prof. 
Viorica Cerbii, care le-a 
urat bun venit tuturor, 
celor dornici de cunoaş
tere, de înălţare sufleteas
că şi spirituală. Cartea 
de vizită cu care i-a în
tâmpinat şcoala în acest 
an pe elevi este una pres
tigioasă : procentul de 
promovabilitate în anul 
1993/1994 a fost de 98 la 
sută, iar cu medii bune şi

foarte bune — 70 la sută. 
Aproape toţi absolvenţii 
de clasa a VlII-a au reu
şit în licee de tradiţie.

în cuvinte calde s-a a- 
dresat, de această dată, 
învăţătorilor şi profeso
rilor, dl ing. Tiberiu Bit- 
dura. amintindu-le că şi 
în acest debut de an ş jo- 
lar părinţii încredinţează 
oamenilor de la catedră 
cea mai mare valoare pe 
care ei au zămislit-o — 
copiii, care vor fi instruiţi 
şi educaţi cu toată dărui
rea. Un cuvânt frumos a 
rostit dl Cornel Andrei, 
consilier, din partea Pri
măriei şi ConsiliulUj loca] 
Deva. Impresionante an 
fost cuvintele elevei lîo- 
xana Sicoe-Tirea, cu re
zultate de excepţie la în
văţătură, care a rugat în
văţătorii şi profesorii să 
clădească în continuare eu 
dragoste şi pasiune pira
mida culturii prin veacuri, 
urmându-şi menirea.

La rândul nostru, urăm 
şi noi tuturor oamenilor v 
şcolii — elevi şi cadre • 
didactice — mult succes 
în noul au şcolar î

MINEL BODEA

• Toamna muzicală hu- 
nedorcană. La Hunedoara, 
începe luni, 21 septembrie 
a.c., ediţia a XlV-a a 
„Toamnei muzicale hune- 
dorene", organizată de 
Primăria municipală şl 
Casa de Cultură Hune
doara. în cadrul manifes
tării sunt programate re
citaluri de muzică — vo- 
cal-instrumentală, chitară 
clasică şi vioară. Oaspete 
de onoare — cunoscutul 
violonist -- Ştefan Ruhn 
(M.B.) . .

• „Serbările naţionale 
— Ţebea ’94“. Duminică, 
18 septembrie a.c., ora 
10,30, la Ţebea debutea
ză „Serbările naţionale — 
Ţebea ’94“. Va fi oficiat 
un parastas pentru Avram 
Iancu, se vor depune co
roane de flori la mor
mântul eroului naţional. 
Urmează, pc amplul pla
tou din preajma Sanctua
rului naţional, un specta
col extraordinar susţinut 
de nume de prestigiu ale 

muzicii populare româneşti 
din întreaga ţară şl an
sambluri folclorice hune- 
dorenc. Prezintă dna Ma- 
rioara Murărescu de Ia

Televiziunea
(M.B.)

Română.

•  Pentru clarificarea si
tuaţiei militare. Absol
venţii de liceu, născuţi în 
anii 1975 şi 1976, care 
sunt înscrişi în instituţii 
de învăţământ superior în 
anul I sau II de pe raza 
altor judeţe, sunt rugaţi 
să se prezinte la Centrul 
Militar din Deva, până la 
data de 1  octombrie a.c., 
pentru clarificarea situa
ţiei militare. (G.P.)
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In numele principiilor, 
se încearcă să vi se arunce praf în ochi I
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lor; 23J55 Cartea de ci
tire— ; 2480 Staruri pen
tru totdeauna; 24,15 Mi
tică; 24,30 Film artistic: 
„Avertizarea- (horror); 
0,45 Anunţuri, publicitate 
(videotext).

(Urmare din pag. 1)

referitoare la atribuţiile preşedintelui Consiliului ju
deţean, spune, cităm: „Exercită funcţia de ordonator 
principal de credite". Prin ce alt act normativ este 
transferată asupra dumneavoastră, în calitate de con. 
sifieri, această atribuţie ? Poate-doar prin nevoia dlui 
Costel Alic de a distribui cât mai difuz răspunderea 
unor erori ale dumisale.

S-a făcut afirmaţia extrem de gravă că presa 
s-a lăsat manipulată de elemente din partidul de 
guvernământ şi că, prin încălcarea gravă a princi
piului juridic al prezumţiei de nevinovăţie şi a celui 
constituţional de separare a puterilor, aceşti oameni 
au furnizat selectiv presei documente pe care aceas
ta şi-a bazat articolele. ' „ .

In privinţa faptelor făcute publice, cu privire 
la cetăţeanul Costel Alic, poate veţi rămâne sur
prinşi, dlor consilieri,-dar nu au apărut în ziarul 
nostru fapte concrete din acele documente, pe care 
şi noi le-am avut la îndemână. Noi am denunţat 
fapte care nu au făcut încă obieetuj. vreunei cerce
tări şi pe care le-am depistat cu mijloacele profesiei 
noastre. Vă aducem la cunoştinţă unul, dacă cumva 
nu aţi avut cunoştinţă de el. Dl preşedinte suspen
dat a executat lucrări de construcţii în folos propriu, 
printr-o societate cu capital de stat,'de subordonare 
judeţeană, şi i-a rămas dator acelei societăţi aproa

pe un an de zile. A început să restituie creditul la 
intervenţia ziarului nostru,~îără a plăti însă yreup 
leu dobândă. Pentru asemenea fapte, în democraţiile 
adevărate cad de pe fotoliile lor miniştri, şefi de 
guverne.

Şi acum o chestiune anecdotică. întrebându-1 
despre aceste lucruri intr-o conferinţă de presă, dl 
Costel Alic se lamenta: „ţâsaţi-mă că asta este cea 
mai proastă afacere pe care am făcut-o In viaţa 
mea". Păi dacă un om îşi gospodăreşte prost banul 
propriu, cum poate să ceară încrederea alegătorilor 
că a gospodărit sau va gospodări bine banul public?

S-a încercat să se atribuie conotaţii politice or
dinului de suspendare dat-de prefect. Dar în confe
rinţele de presă pe care le-au organizat, fiecare a 
negat categoric existenţa unor asemenea conotaţii. 
In pledoaria dumisale, în faţa consiliului, dl pre
şedinte suspendat n-a mai făcut-o. Ba şi-a nuanţat 
şi condiţionat chiar declaraţia de la conferinţa de 
presă făcută publică prin presa scrisă şi la postul 
naţional de televiziune, cum că, indiferent de rezul
tatul cercetării faptelor de care este învinuit, îşi va 
da demisia. Şi mai avem, dlor consilieri, la înde

mână dovezi scrise şi înregistrate ale faptului că 
dl Costel Alic a exercitat cenzură asupra ziarului 
nostru, atât timp cât ziarul era societate comercială 
cu capital de stat.

Atenţie, domnilor consilieri! în numele princi
piilor, se încearcă să vi se arunce praf în ochi!

Pornind de la această zi
cală plină de înţelepciune, 
am solicitat dlui ing. Ius
tin Vasiu, director genera] 
al Direcţiei Judeţene pen
tru Agricultură şi Alimen
taţie, să sintetizeze rezul
tatele obţinute în acest an 
de- către producătorii agri. 
coli şi să aducă în atenţie 
problemele ce se ridică în 
legătură cu pregătirea pro
ducţiei din anul viitor.

Cu referire la recolta a- 
nului 1994, dl director ge- 
nggal aprecia că; deşi con
diţiile climatice nu au fost 
topmai favorabile, seceta 
prelungită având un efect 
negativ asupra nivelului re
coltei, s-au obţinut cele 
mai bune producţii din ul
timii ani, la grâu depăşin- 
dtj-se media de 3 tone boa
be ia ha, ceea ce demon
strează că este posibil ca 
şi în zona noastră, prin 
respectarea tehnologiilor 
specifice, să se înregistre
ze rezultate mulţumi
toare. Potrivit evaluă
rilor făcute, se în
trevede posibilitatea ca şi 
la culturile de toamnă să 
se obţină producţii satis
făcătoare. La porumb, spre 
exemplu, se estimează o 
recoltă totală, de circa 66 
mii tone boabe, creea ce re
prezintă o producţie medie 
de peste 2750 kg boabe

Stas la ha. De asemenea, 
la sfecla de zahăr produc
ţia depăşeşte 23 500 kg la 
ha, iar la cartofii de toam
nă se obţin în jur de 14 000 
kg/ha. în acelaşi timp, pro
ducţiile totale şe situează 
la circa 400 tone la floarea 
soarelui, 150 tone lâ faso
le boabe,' 5400 tone la cea
pă useată. 3080 tone la me
re şi 5000 tone la prune,

te aproape 26 mii ha. Pen_ 
tru a pregăti o bază sigură 
recoltei viitoare, acum e- 
senţial este ca şi semăna
tul ;să fie cât mai bine or
ganizat, astfel încât’ aceas
ta lucrare să se încheie 
până la sfârşitul primei de
cade a lunii octombrie. Prin 
folosirea la capacitate a 
tractoarelor şi utilajelor din 

; dotarea Agromec-urilor şi

Toamna se numără bobocii
deşi recolta a fost serios 
afectată de’ lipsa precipita
ţiilor.

Acum, important este ca, 
ţinând seama de prognoza 
meteorologică pentru luna 
octombrie, care se anunţă 
cu ploi şi îngheţuri tim
purii, recolta culturilor de 
toamnă să fie strânsă cât 
mai repede posibil , şi pusă 
la adăpost.

O asemenea cerinţă este 
dictată şi de considerentul 
că o bună parte din su
prafeţele ce vor fi elibera
te trebuie sâ se însămân
ţeze cu cereale păioase, cui-, 
turi cărora le sunt destina

' a celor aflate în proprie
tatea agricultorilor priva
tizaţi este posibil ca un 
asemenea deziderat să se 
îndeplinească, r'Cspeetân- 
du-se totodată şi normele 
de calitate prevăzute.

W Cu- privire la seminţe, îi 
informăm pe producătorii 
agricoli că, prin Complexul 
Semrom din Orăştie, sunt 
asigurate cantităţile şi so
iurile solicitate din cate
gorii biologice superioare, 
procurarea lor putându-se 
face contra cost sau prin 
schimb în echivalent valo
ric, predarea grâului la 
schimb făcându-se la ba

zele de recepţie. îrj cazul 
utilizării seminţelor din 
producţie proprie, este bi- 

\rte să fie verificată calita
tea acestora pifin analize 
•de laborator, pentru a pu
tea stabili corect norma la 
ha, în care sens vor fi 
consultaţi Şi specialiştii de 
la centrele agricole. Ţi
nând seama de unele ne
ajunsuri semnalate în 
toamna trecută. în mod o- 
bligaţoriu se vor incorpora 
in 4oi numai seminţe tra
tate împotriva bolilor şi a 
dăunătorilor. Referitor la 
amoiasare, se va avea în 
vedere evitarea insâmân- 
ţăr,! grâului după grâu, 
cultivarea lui după prăşi- 
toare — porumb, cartofi, 
sfeclă sau după leguminoa
se — dând cele mai bune 
rezultate. In ceea ce pri- 
veşto orzul, însămfinţarea se 
poate face şi după grâu dar 
numai în anul întâi. Pen
tru producătorii de sămân
ţă. important este să uti
lizeze numai seminţe din 
categorii biologice superioa
re şi‘ să amplaseze loturile 
respective pe cât posibil 
după leguminoase.

7 ir.ând seama de reco
mandările amintite, există 
şansa ca în anul viitor re
coltele să fie pe măsiira e- 
forturilor şi a aşteptărilor.

NiCOlAE T1RCOB

A vancronicâ fotbalistică
Mâine, cu meciurile e- 

:apeî a V-a, continuă desfă
şurarea Campionatului Di
viziei Naţionale. Un derby 
al etapei poate fi conside
rată întâlnirea de ia Pi
teşti, dintre F C Argeş şi 
DinamogSe anunţă ca foar
te interesante (şi credem 
că vor fi) meciurile Gloria 
Bistriţa — Petrolul, F.C. 
Naţional — Farul, Electro- 
putere — R ri d Pentru a 
putea urca în clasament. 
Steaua va trebui să învin
gă pe F.C. Braşov Şi nu 
credem că braşovenii con
stituie un adversar de te
mut, evoluţiile lor fiind pa
lide în acest început de 
campionat. Jucând act să. 
UTA va trebui sâ şe între
buinţeze serios pei’tru a 
obţine (primele) 3 puncte 
în faţa elevilor lui Ha- 
lagian (Inter Sibiu). In ce- 
cfîalte partide F.C. Mara
mureş — Univ. Craiova, 
Ceahlăul — Oţelul, „U“

Cluj — Sportul, avantajul 
terenului e fragil, dar to
tuşi...

Reprezentantele noastre 
în Divizia A, seria a II-a, 
Corvinul se deplasează la 
CFR Timişoara, iar Jiul 
Petroşani la A.S.A. Tg, Mu
reş. Corvinul, după „ex
temporalul* susţinut atât 
de bine la Alba lulia, în
cepe seria examenelor ca
re, pentru liderul clasa
mentului es’te mai preten
ţios, în deplasare. Avem 
încredere in antrenorul 
principal Remus Vlad, în 
elevii săi eă vor şti să 
părăsească cu fruntea sus 
şi terenul ceferiştilor ti
mişoreni. La Jiul a sosit 
şi s-a apucat de treabă ca 
antrenor principal Geolgău 
(în locul lui V. Grossu ca
re. a demisionat). Să recu
pereze măcar un punct din 
cele risipite în meciul de 
sâmbătă trecută cu ICIM ?

Pentru Vega Deva ur

mează două deplasări con
secutive. Duminică joacă Ia 
Victoria Electronistul
Curtea de Argeş (ce de
numire scurtă !), ce se a- 
flă pe penultimul loc, dar 
cu acelaşi număr de punc
te cu Vega Deva. Le do
rim devenilor să se întoar
că neînvinşi.

în Divizia C, fără pri
ma echipă a Mureşului De
va (devenii îşi continuă 
prezenţa în Divizia C, dar 
formaţia cuprinde mulţi 
juniori), disputa a rămas 
(până acum) Intre Minerul 
Certej, Minerul Aninoasa 
şi Aurul Brad, Nu ar fi 
exclus să intre In „horă" 
şi Minerul Bărbăteni, Con
structorul Hunedoara 'şi 
Minerul Ştiinţa Vulcan ca
re, oricum, sunt adversari 
redutabili pentru preten
denţii la primul loc. Du
minică. un serios „hop* 
pentru liderul clasamen
tului Minerul Certej care

joacă la Orăştie, cu Da
cia. Un meci cu record de 
spectatori ? Minerul Ani
noasa (locul II) se depla
sează la Jiul Petrila şi 
nu-i va fi uşor. Sunt cele 
mai disputate (şi echilibra
te) partide ale etapei a 
Vl-â din Divizia C.

SABIN CERBU

REZULTATELE 
ECHIPELOR 

NOASTRE ÎN C.E.

Miercuri seara, la Bru
xelles, in întâlnirea cu AN- 
DERLECHT din Liga Cam
pionilor, STEAUA nu a 
reuşit să înscrie nici un 
gol, dar nici n a primit 
nici unul. Deci rezultat fi
nal 0—0. Meciul următor, 
la 28 septembrie la Bucu
reşti: Steaua — Ilajdufc 
Spin (Cruaiwr 

în Cupa U.E.FJL, fu me
ciurile tur, RAPID <— 
CHARLEROI (Belgia) 2 -8 ,  
TRAZBON (Turcia) — DL 
NAMO 2—1, .....

VINERI, 16, 69. 94

10,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare);
17,00 Anunţuri, publicita
te (Yideotext); 1.8,00 Des
chiderea programului; 
18,05 Ştiinţa, in slujba 
oamenilor ; 18,25 Un con
cert pe săptămână ope
ra „Flautul fermecat* de 
W.A. Mozart (p. I).

TELE 7 ABC : 19,05
Film serial: „Casa din 
preerie“ — ep. 22; 19,55 
Clip VIVA; 20,00 Ches
tiunea zilei; 20,45 Clip 
VIVA ; 21,00 Telemagazi- 
nui sfârşitului de săptă
mână ; 22,30 TELE 7 
ABC: Film serial: „Croa
zieră de lux“ — ep. 9; 
23,25 în miezul lucruri-

VINERI, 16. 09. 94

6,00 BBC ; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri ; 9,10 
Morning music; 11,00
Mica publicitate radio;
12.00 Clişee cinematogra
fice ; 13,00 Ştiri; 13,10
Mica publicitate radio;
14.00 BBC ; 14,30 Country
show ; 16,00 Sport şi mu
zică ; 17,00 Ştiri; 17,1Q
Mica publicitate radio;
18.00 BBC ; 19,00 Top 20 ;
21.00 BBC ; 21,30 Muzică ;
22.00 Ştiri ; 22,10 Blue 
night; 0,00 V.O.A. Europe.

,ViW«V,YiVZiY>ViV>W.ViViVr,V,‘.V1

C P P fO M O r  r lArad **057/246820
J L . I \ V w l y |  i i  S In sp atrir stadionului UTA

Bere tip CASiNO
r  • C o  °Q
^ a l i ta te  d ed S eb iţă

îmbuteliată in ,-isqciere cu producrXDril

la preţui

doar 338^9 '̂Lei(o,5ij
La cerere asîgur|®L^nsport 
în condiţii avarftaioase

DRV A , Bd. D eceba l 
B l. 22

oriţi să vă economisiţi banii?
Doriţi să .vă economisiţi timpul? . 
Doriţi o amintire în mai puţin de o oră?

mummNtmm 1

F R E S C 0

prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconcentrate)

•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice

•  refrigeratoare bere

•  maşini paste făinoase

Hunedoara, str. N. Bălcescu, ar. 1 Poli
clinica CU plată, et. 3, te). 054/712832.

MARI REDUCERI 
DE PREŢURI LA 

- ÎNDULCITORI
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Dl Dorin Drăgoesc, pa
tronul firmei S.C, „Me- 
tal-Expres“ - S.R.L. din 
Deva, este un om tânăr, 
volubil şi-i place vorba 
deschisă, fără farafastâ

curi. Discuţia ce am avut-o 
recent cu domnia sa am 
început-o, firesc, cu în
trebarea :

■— Când a luat fiinţă
„Metal-Expres“ ?
— în 1980. Este una din

tre primele firme parti
culare ce au luat fiinţă 
în judeţul Hunedoara.

— Ce profil are ?
— Construcţii. Con

strucţii de orice fel. Exe
cutăm orice lucrăre şi 
oriunde.

— înainte de Decem
brie 1989, cu ce vă ocu
paţi, dle Drăgoesc ?

— Conduceam secţia de 
construcţii metalice a fos
tei C.A.P. Bârcea. Secţia 
ţinea cu bani unitatea res
pectivă.. Ea un moment 
dat, m-am certat cu con
tabila şefă, . fapt pentru 
care acuma îi mulţumesc, 
şi am plecat. în 1990 am 
înfiinţat propria firmă de 
construcţii — S.C. „Me- 
tal-Expres" S.R.E. Deva.

-*■ Aţi avut mare cu- 
raj.
— Am avut. Cu băni pu

ţini, cu experienţă tot a- 
şa, n-a fost uşor la în
ceput.

— Regretaţi ?
— Nu, nici pomeneală. 

Am pornit la drum o 
mână de oameni. .Unii 
au plecat, dar cei ce am 
rămas ne-am pus zdra
văn la treabă şi am reu
şit să creăm o firmă ca
re se întăreşte din ce In 
ce, şi-şi consolidează pres
tigiul. Cine a mers şl 
merge cu mine nu are de 
ce să-i pară rău. Firma 
mea asigură de lucru fie
cărui angajat al „Metal- 
Expres“, precum şi câşti
guri substanţiale.

— Cât se câştigă la fir
ma dv ?

— Depinde cât şi cum 
lucrează fiecare. Sunt oa- 
merjj ce iau pe lună 
500 Q00 lei, ba chiar mai 
mult.

— Se măsoară munca 
fiecăruia ?

t- Cu cea mai mare ri
gurozitate, deşi avem foar
te puţini funcţionari. Şe
fii de filială, de Iot şi de 

formaţii de lucru au aceas
tă atribuţie şi sunt mul
ţumit de modul cum şî-o 
îndeplinesc. Eu, ca patron, 
le dau mână liberă în a- 
cest sens. Le spun şefilor 
de iot şi de formaţii ce 
au de făcut, în cât timp 
şl-i las să-şi organizeze 
singuri munca şi oamenii. 
Cum o fac, este treaba lor.

Convorbire cu dl 

DORIN DRĂGOESC, 

patronul firmei

Când lucrarea este înche
iată, facem recepţia, iar 
formaţiile, oameni; îşi 
iau banii ee li se cuvin, 
plus sporurile la care au 
drepţii!. —

— Ştim, am constatat, 
că pe şantierele „Metal- 
Expres" se lucrează până 
seara târziu. Săptămâna 
trecută am fost, pe da o- 
ra 19, într-o zi, la Caste
lul Corvineştilor din Hu
nedoara. Activitatea era în 
toi. Intr-o sâmbătă, am 
fost Ia Brad, iar pe şan
tierul unui obiectiv aflat 
în edificare aici, se mun- 
eea ca într-o zi obişnuită 
de lucru.

— Aşa este. Să ştiţi că 
nu eu — patronul, sau 
şefii de loturi — le cerem 
oamenilor să lucreze in 
schimb prelungit' sau în 
ziua liberă. Oamenii pro
cedează astfel din proprie 
iniţiativă,

— N-ar putea fi numi
tă asta exploatare ?

— Nu. De ce ? Doar nu 
se foloseşte forţa, amenin
ţarea cu cine ştie ce sanc
ţiuni. Oamenii "s-au obiş
nuit să nu lase o lucrare 
din mână până nu o ter
mină. Şi eu cred că fac 
bine. Decât să stea pe o 
bancă in parc, în baruri 
şi birturi, ma; bine fao 
treabă, în beneficiul lor 
şi al familiilor tor. La 
noi nu există limită su
perioară de salariu ci — 
cum vă spuneam — omul 
câştigă exact eât munceş- 
te.

— Ce obiective are, In 
prezent, în .execuţie „Me- 
tal-Expres" ?

— Cele mai importante 
sunt reparaţia capitală a 
Teatrului de estradă din 
Deva, condusă de maistrul 
Petrică Popa şi a Caste
lului Corvineştilor din 
Hunedoara, lucrări de o 
deosebită complexitate şi 
anvergură. La primul, 
muncim cu poticniri, în
trucât beneficiarul pri
meşte bani cu ţârâita. In 
orice caz, ceea ce facem 
este trainic ş; frumos, în
trucât executăm lucrări 
care să fie admirate de 
toţi cei ce trec pragul u- 
nttăţii de cultură respec
tive. Scopul — şi al fee* 
neficiarulul şi al nostru 
— este să-i dăm frumoasei 
clădiri vechea înfăţişare

— şi interioară şi exteri
oară.

Un obiectiv deosebit de 
complex, de asemenea, es
te reparaţia capitală a 
Castelului Corvineştilor 
din Hunedoara. Consul- 
tându-ne în permanenţă 
cu specialiştii şi aici fa
cem lucrări de calitate 
superioară. Reparaţia ca
pitală a acoperişului s-a 
încheiat. La realizarea a- 
cesteia un grup de tineri 
absolvenţi de liceu au lu
crat ca alpiniştii, legaţi 
cu frânghii, la înlocuirea 
ţiglelor — şi ele o coman
dă specială, fiind legată 
fiecare în parte. Acum 
muncim în interiorul cas
telului cu aceeaşi grijă 
pentru calitate, pentru 
respectarea cerinţelor be
neficiarului.

— La Brad ce faceţi ?
, — Construim o şcoală cu 
24 de clase, cu sală de 
gimnastică, laboratoare şi 
alte dotări. Construim un 
punct termic nou, iar la 
unul vechi realizăm repa
raţia capitală. Pentru bu
na organizare şi desfăşu
rare .a acestor lucrări ani 
înfiinţat aici o filială con
dusă de dl ing Vasile 
Saţiu, un om foarte pri
ceput şi devotat firmei.

•4 Cum angajaţi lucră
rile?

—» Participăm la toate 
licitaţiile ce se organi
zează. Oferim condiţii op
time de execuţie, de preţ 
şi de calitate. Aşa că de 
multe ori câştigăm. De 
altfel, firma şi-a câştigat 
deja o recunoaştere, un 
prestigiu ce se întăreşte 
de la o ai la altei

— La Sînţămărie-Orlea 
ce lucrări executaţi ?

— Introducerea apei po
tabile în satul de reşe
dinţă al comunei şi in 
Sînpetru — lucrări ce se 
apropie de sfârşit Fiind* 
că m-am născut şi am 
crescut la Orlea am reali
zat pentru comună — fă
ră bani — reparaţia ca
pitală a Dispensarului li
man. Vom face şl alte lu- 
crărl. ■ '

— Firma dv a Ieşit din 
judeţul Hunedoara?

— Foarte puţin, dar 
vrem s-o facem şi în ţa
ră şi chiar peste hotare. 
Mai mult, nu vă spun, 
căci avem secretele noas
tre, Am creât, cred- eu, 
o firmă ce se dovedeşte 
durabilă, capabil#, efi
cientă şi vă asigur că de
spre „Metal-Expres“ De
va se va mai vorbi, la 
modul laudativ.

■?*r. Inclusiv în „Cuvân
tul liber**?

— Inclusiv, în lumina 
bunei colaborări începute 
cu ziarul dumneavoastră.

Omul cu „uşa“ sufletului deschisă
— Cine era ? l-am 

întrebat pe dl patron.
— Un dulgher jos 

pălăria. Are familie 
grea.

La uşa biroului dlui 
Dorin Drăgoesc, pa
tronul firmei „Metal- 
Expres", din Deva, nu 
se bate. De ce? Pen
tru că-i întotdeauna 
deschisă. Oricând şi 
pentru oricine. Am a- 
sistat, în biroul dum
nealui, la un fapt ce 
m-a emoţionat. încerc 
să-l descriu. A intrat 
un om.

— Să trăiţi, dle pa
tron !

—• Şi dumneavoas
tră !

— Am un necaz. 
Mi-e copilul bolnav...

ÎN S EM N Ă R I

— îmi pare rău. Ai 
nevoie de banii? Ia de 
la mine. Şi spune-i 
maistrului că am zis 
eu să te ponteze pe 
timpul cât lipseşti.

Omul a luat banii, 
a mulţumit şi a ieşit.

— Banii ce i-aţi 
dat vor veni înapoi ?

— La firma mea 
muncesc oameni cin
stiţi. Supă amiază, 
când mă duc spre ca
să, trec să văd copi
laşul. Este copilul dul
gherului meu.

(Gh. I. Negrea)
w w w .w w v ^ v w ;;.m ssv < w w w jv .w v .w .illv . avav/ .vav.vaiv

Acoperişul Castelului Corvineştilor a fost refăcut. 
Acum, oamenii de la „Met al-Exprcs“ lucrează ia in
terior la reparaţia capitală a impunătoarei clădiri
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S.C, „Metal-Expres“ Deva asigură oa
menilor câştiguri mari, în raport strict cu 
munca depusă şi calitatea acesteia. Reali
zează, de asemenea, transportul lucrători
lor la punctele de lucru mal îndepărtate. 
Firma asigură, totodată, tuturor angaja
ţilor săi, © masă caldă zilnic, consistentă 
şi gratuită, Mâncarea se transportă cu 
mijloacele firmei, la fiecare Ioc de muncă. 
Iată şi un alt fapt: în caz de nevoie, lu
crătorilor firmei li se acordă, în orice zi 
din lună, avansuri asupra veniturilor. Bi
neînţeles, celor ce-şi fac meseria cum tre
buie şi muncesc cu răspundere.

S.C. „Metal-Ex 
preş* îşi are sediul 
în Deva, str. 16 Fe- 
bruarie tir. 3 şi pa» j 
te fi contactată lai 
tel. 054/619673 
054/616293.

D IV E R SIT A T E
w.
\|

Activitatea principală a firmei „Metal: 
ş r -  Expres" Deva este cea de construcţii-; 
* montaj, dar în cadrul acesteia funcţionează | 
M i  ' t
I •  O brutărie ce coace o pâine foarte j 
! bună şt care se va transforma în fabrică de $ 
j pâine ? j

Un restaurant bine aprovizionat, ce |I
„ oferă preparate culinare, răcoritoare, b ă -! 
|  uturi etc, şi unde se practică o servire ire- j 
I proşabiiâ.

I Perspective
I Pentru viitor, în 
atenţia dlui Dorift 

flîrăgoesc, patron»! 
I firmei, se află : j

Iw •  înfiinţarea u- 
nes filiale în Valea 

|  Jiului î #
I •  Crearea undi 
■ baze de producţie 
I p ro p rii;
§ •  Extinderea
I continuă a activi?

*
,

. ...rirea preş- 
|  tigiului firmei ş.al
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FELICITARE
• Conducerea S.C.' ..Pa-

nicor" S.A. Hunedoara şi 
comitetul de sindicat virea
ză întregului colectiv, al 
societăţii multa sănătate şi 
succes în activitate cu oca--, 
zia 'zilei • Morarul Uf. şi Bru
tarului, ‘ (0210)

VWZAKI 
C I M P A K  ARI

• Vând cits;i. gaz. liva
dă, sat Spini <12 Şi aparta
ment Deva lt< i eronere de
comandaţi etaj I. zona Ra
rii. Informaţii -Spini, 02.

(90400)
• Vând apartament 2

c a m e r e .  Deva .  Micro 15,. 
negociabil 2 0  0 0 1 lei ici. 
611717 (90003)

• Vând apartament 2 
camere. ho! central, par
chet. etaj II. confort spo»
rit. T on «25663. (9669)

• v.âml apartament 2
ca mon decomandate, mo-
bilat. CU imbunălălir•i sută
la suta. *fci 717331. (0202)

• yand Mercedes 207,
neînmatriei dubii, moto
pentrui piese si set tol es-
coapc* nO‘:. Te:. '1885i2.

(0211)
• Vând \ \V Transportor

Turbo Diesel. 22. 09. 88 şi 
motor VW Diesel. Telefon 
718852. (0212)

• Comaiex vinde ‘ cartofi
263 iei, morcovi 300, ceapă 
600 toi, plus TVA pe kg. 
Cantităţi nelimitate. tel. 
064/111191. (0213)

• V ând criptă cu capac,
cimitirul Ghcorghe Apostol, 
preţ 1 500 000, negociabil. 
TeJ. 711963 (0211)

• Vând apartament 2
camere. Hunedoara, 22 De
cembrie, CM 2/67. (0215)

• Vând fân şi lueernă.
Deva, tel. 625814. (90632)

• Vând garsonieră Zam-
firescu. M. 3,' Deva, tei. 
623726. (90628)

• Vând teren arabil la 
şosea pentru grădini, li
vezi. agrement 1,6 ha, e- 
venUtai parcelat Informaţii 
Almstşu Sec, nr. 93.

(90629)
• V ând Dacia 1100, VW 

1200, înmatriculate, even
tual irentru piese. Telefon
* ' (90626)

Cumpăr talon Renault 
Hi. Sunaţi ,1a 626637. după 
ora,. 20. (90622)
, • Vând teren arabil 85 

ari. sat Cuieş, corn. Ilia. 
lângă şoseaua - naţională, 
ţuică prună Informaţii tel. 
615386. (90624)

•  Vând dormitor lemn
trandafir, două paturi, două 
noptiere, un dulap, 0 toa
letă, tel. 628353. (90621)

• Vând cutie de viteze,
motor — Moskvici 407, 
tel. 628353. (90621)

• Vând casă cu grădină.

fier, beton,, parchet,, cau
ciuc. 1100/20. Tel. 625482.

; 7 \ (90620),
• Vî -I irag îz )! c x n 

venabil, tei. 624554. (90615,
• Vând sau schimb gar

sonieră Hunedoara cu apar
tament 2—3 camere, tel. 
673143. (90614)

• Vând iţrgent aparta
ment 4 camere (sau: schimb 
cu două camere) şj Aro 10. 
Căi an. 731283. (90612)

• Cumpăr talon autotu
rism (indiferent de marcă). 
Tel. 667231, între qrele 9— 
M şi 18—22 (90610)

• Vând mobilă dormitor, 
preţ avantajos. Informaţii 
tel. 613756, după ora 16.

(90608)
• Vând 2000 kg grâu cu 

240 lei./kg. Tel. 660724.
(90607I

• Vindem casă cu etaj
în Nădăştia de Sus, nr. 31, 
două apartamente, -spaţii 
comerciale, anexe gospodă
reşti (eventual şi pământ), 
tef 058/751651. 032/137406, 
069/434699. (90606)

• Vând apartament 3
camere, centrul civic Hune
doara şi piese de schimb 
pentru VW Golf 1600, ben- 
zină. Informaţii tel, 614000. 
după ora IC. ,(5)0603)

• Vând casă Viile Noi. 
Tei 625411, orele 16—18.

(90602)
• Vund apartament 2 

camere, sobe gaze, parter, 
beci. Hunedoara, Bdul 1848. 
tel. 626806, după ora 18.

(90633)
• Cumpăr teren în De

va, tel. 621010, după ora. 
20. (90553).

• Vând urgent sau
schimb cu garsonieră, a- 
partament. Piaţa şi în două 
rate. Tel. 623870, 628698.

(90499)
• Vând apartament 3 

camere mobilat sau nemo- 
bilat. Deva, tel. 621650.

(90592)
• Vând Dacia 1310, an

fabricaţie 1987, preţ 3200 
DM şi Dacia 1300 în stare 
perfectă, preţ 2200 DM. De
va, Dacia. Al. Romanilor, 
bl. 16/41. (9090714)

• Vând urgent a- 
partament 2 camere, 
ultracentral, tel. 619366.

(90701)

• Vând televizor color, 
cameră video, bicicletă, pat 
dublu, aparat foto, maşină 
spălat automată nouă, re
morcă auto. Transport au
to 1,3 tone. Tel. 616483.

(90560)
PIERDERI

• Pierdut legitimaţie
AFDPR, nr. 430. Se decla
ră nulă. (90616)

ÎNCHIRIERI
• Familie intelectuali

caută, în vederea închirie
rii, apartament cu 3 ca
mere (gol). Tei. 613756, du
pă ora 16. (90608)

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA

Informează populaţia municipiului Hune
doara că începând cu data de 18 septembrie 
1994, ora 22, până în data de 27 septembrie 
1994, oTa 6, sistează livrarea apei calde mena
jere în vederea executării unor revizii gene
rale comune, Ia magistralele de termoficare si 
centralele termice ale S.C. „SIDERURGICA" 
S.Â. Hunedoara.
t
r. -De asemenea, R.A.M.G.C.L. Hunedoara a- 
nunţă populaţia municipiului că după această 
dată încep probele la instalaţiile interioare de 
termoficare. (CEC)

• Caut pentru închiria1,
apartament 3—4 camere', 
mobilat. Informaţii tel, 
618185. (90617)

[şi. Ofer prin licitaţie spa
ţiu comercial (închiriere). 
16 mp, pentru comercializa
re produse alimentare, in
dustriale, cafea etc. Tel. 
617531. (90609)

• Ofer de închiriat a-
partament două camere 
mobilate în Deva (lângă 
Casa de Cultură), etaj 1, 
plata anticipat pc 6 luni. 
Informai ii .Baia de Criş, 
tel. 247 ' T90004)

OFERTE DE 
SERVICII

• Contabil ţin contabi
litate firme particulare. Tel. 
673113. (90614)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb urgent apar
tament 4 camere (lll mp. 
zona Dido), cu două sau 
trei camere plus diferenţă 
prin negociere, eventual şi 
varianta vânzării. Telefon 
627515. intre orele 19—21.

(90618)
DIVERSE

• Împrumuturi în iei la
Casa de amanet Simeria. 
zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721 (90530)
e Asociaţitt Familială „Fe- 

mina“ Brad anunţă inten
ţia de majorare a tarife
lor la servicii. (90600) 
® Asociaţia Familială „Ca- 

melia“ Brad anunţă inten
ţia de majorare a tarife
lor la servicii. (90601)

• Cooperativa Meşteşu
gărească „Dacia" Orăştie 
anunţă intenţia de majora
re a preţurilor şi tarifelor, 
Începând cu data de 15 oc
tombrie 1994. (90710)

COMEMORĂRI

• Omul, ziaristul cu“ 
care am lucrat zile 
şi nopţi în şir, - 
CORNEL ARMEAN 

ne-a părăsit atunci când 
avea puterea să mai 
fie lângă noi.

Dumnezeu să-l odih
nească !

Colectivul S.C, „Po- 
lidava" S.A Deva.

• Fiul Ionel şi nora Pa- 
raschiva anunţă, cu adân
că durere, încetarea din via
ţă, după o lungă şi grea 
suferinţă, a scumpei lor 
mame

CÂNDEA paladea
înmormântarea va avea 

loc azi, 16 septembrie 
1994, ora 14,00, în comuna 
Turdaş.

Dumnezeu să o odihneas
că în pace. (9675)

• Cu lacrimi în ochi 
şi sufletele pline de 
durere soţia, copul, 
părinţii, cumnaţii şi 
nepoţii anunţă că se 

împlinesc, la 19 septem
brie, şase luni de la 
greaua şi dureroasa 
dispariţie a celui care 
a fost

ANGIiEL
fornAdean

la numai 46 ani. La
crimi şj fiori îţi vor 
străjui mormântul.
Dumnezeu să te odih
nească în pace, suflet 
bun. (90581)

DECESE

• .Cu nemărginită 
durere,' soţul Avei a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a soţiei

LIV1A POPA 
înmormântarea sâm
bătă, 17 - septembrie 
1994, ora 13, de la 
capela din str. Emi- 
nescu, Deva. (90642)

• S-a stins din via- 
: ţă o minunată prietenă

LIVIA POPA 
Regretăm din inimă 
dispariţia el. Familia 
Cărmăzan Viorel.

. (90642)

• Regrete pentru dis
pariţia prietenei noas
tre

LIVIA POPA
Familiile Bucur şi Pâr- 
vu din Timişoara.

(90642)

•  Cu sufletele îndu
rerate, familia Igna 
Ioan regretă încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, a celei care 
a fost

LIVIA POPA 
(mama Li)

Dumnezeu s-o odih
nească în pace!

(90642)
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REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 
ŞI LOCATIVĂ HUNEDOARA

A N U N Ţ A :

I A B O N A M E N T U L  i 
!LA „CUVÂNTUL LIBER"!I IPuteţi să intraţi în posesia ziarului nostru 
|  mâi ieftin decâl la chioşcuri prin efectuarea dc |  

abonamente. Costul abonamentului la ziarul “ 
„Cuvântul liber" Deva este de 800 de lei, plus 

I taxele poştale.
> Factorii poştal

I
şi difuzorii de presă efec

tuează • contractarea abonamentelor pe luna 
viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de |  
a intra în posesia ziar dui preferat este abo- « 
namentul. I

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA

lucrează teren agricol IN ARENDA, în loca
litatea Deva şi zonele apropiate acesteia.

Cei interesaţi se pot adresa Ia sediul S.C. 
MINEXFOR S.Â. Deva, str. Titu Maiorcscu, nr. 
2, telefon 022:110, până Ia data de 20.09.1994. 
' (90675)

STAŢIUNEA DE CERCETARE 
ŞI PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU

C O M U N I C  A
Membrii asociaţi la . Staţiunea Pomicolă 

Gcoagiu, în contul drepturilor cuvenite, pot 
opta pentru prune, struguri şi cartofi.

Sunt rugaţi a se prezenta urgent la ferma 
unde sunt arondaţi, pentru a ridica cele soli
citate, in limita sumei rămase de primit.

Anunţăm pe cei interesaţi că Staţiunea 
vinde prune şi struguri la preţ negociabil, în 
cantităţi solicitate. ' . (90669)

Regia autonoma „activitatea"

cu sediul în Orăştie,
■ ; str. Piaţa Victoriei, nr. 19; ,{ : V ' * .♦ .

Organizează, în data de 21 septembrie 1994,

4

« l i%

J Organizarea LICITAŢIEI DIRECTE, în» 
| ziua dc 6.10.1994, ora 9,00, la sediul regiei, | 
* pentru închirierea următoarelor spaţii corner- * 
I ciale : |
i ■  Piaţa Libertăţii nr. 11 — profil dc ac- 
| tivitate prestări servicii sau depozit cu ridi- | 
I cata. !
J In caz de neadjutlecarc a spaţiului, lici- | 
I taţia se va repeta în fiecare zi de joi, la ora 9. .
( Relaţii suplimentare se pot obţine la sc- | 

diul RAMGCb Hunedoara, din bdul Republi- j 
j cii.'Tir. 5, telefoane 711554, 712007. (CEC) [

w H H n n ii
pentru ocuparea postului de

■  JURISCONSULT
Condiţiile de participare sunt afişate la 

sediul regiei (D.P.). (1000)

S.C. AGROMEC S.A. HAŢEG

str. Progresului, nr. 57, telefon 770523 
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului de 

M A N A G E R
in data de 20 octombrie 1994, ora 10

Condiţiile de participare sunt cele pre
văzute în Legea 66/1993 şi în Normele Meto
dologice de aplicare nr. 1/1994. (90671)

S.C. CRIŞUL S.A. BRAD

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

M A N A G E R
în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi Nor
mele Metodologice nr. 1/1994, elaborate de 
F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 de 
zile dc Ia data apariţiei ultimului anunţ în ziar, 
în plic sigilat, la sediul societăţii din Brad, 
str. Republicii, bl. 1, parter.

Informaţii suplimentare la telefon 054/ 
651250.

S

Si

!
\
\
\
Jc,

21 ar editat de S.G. „GUVANTUL LIBER** S.A. DEVA 0/20/618/1991; Gont 307050601 B.G. Deva. God fiscal 2116827 Deva, str. 1 Decembrie, 85 jad. Etatedoara 
Telefoane 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061 Gonslllnl de administraţie t Dumitra Gheonea — preşedinte, Minei Bodea, VlrgU Grişan, —  
Tibcrin Istrate, Nicolae Tîrcob — administratori. întreaga răspondere pentro conţlnatal articolelor publicate o poartă aatorîl acestora.

TI parai execatat la S.O, „POLIDAVA** S.A. DEVA.


