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Noi şi comanda socială
Cred că este incontestabil faptul că românul 'de rână 

nu a avut parte să fie lovit de sindromul consumului, 
din snobism, de alimente sau de alte bunuri materiale 
foarte scumpe, el. mulţumindu-se cu ce i se oferă, cu ce 
se găseşte şi ceea ce îi dă mâna să cumpere, cumpăta
rea, răbdarea şi suferinţa în tăcere fiind atributele ce-1 
deosebesc mult de alte naţii cu gusturi ma; rafinate. 
Sărac dar curat a fost şi aşa a rămas, ducându-şi traiul 
dc azi pe mâine, săritor la nevoia altuia când este ca
zul, simţitor şi nefiind în firea lui să se ştie dator sau 
frustrat dc drepturile lui legitime.

Zilnic, vrând-nevrând, tot românul se întâlneşte (li
nii cu stare aparte de mai multe ori, alţii mai defavori
zaţi — o singură dată) cu rezultatul direct al muncii 
ţăranului, respectiv cu producţia de bunuri agroalimen- 
tare, în special cu pâinea, uleiul, zahărul, lactatele şi

NICOLAE TIRCOB

(Continuare in pag. a 2-a)

Partenerii externi ai I.C.S. 
Hunedoara elogiază ca lita tea  

berarilor constructorilor
l Pe adresa ICSH a so- ria (în apropierea lacului 
i sit o scrisoare de mulţu- Balaton). După cum se 
J mîrc din partea primă- ştie, constructorii de la 
) riei oraşului Tapolca din I.C.S.H. sunt abilitaţi să 
I Ungaria. execute lucrări de con-
/ în luna mai 1994, I.C.S. strucţii metalice după toa- 
1 Hunedoara a livrat con- te normativele europene, 
l feeţii metalice .prevăzute ceea ce atestă „intrarea" 
! în contract pentru struc- lor în... Europa, execu- 
i tura de rezistenţă la o sa- tând în ultima perioadă 
ţ lă de sport (scrimă) în o. o seamă dc lucrări în 
ţ raşul Tapolca din Ungă-- străinătate.

\ I.C.S.H. S A.
I Dlui ing. GAIŢA DORU,
I Director General
/ Stimate Domnule Director General! ,
i „Pe această cale mulţumim D-voastră şi colabo- 
ţ miorilor de serviciu, pentru ajutorul deosebit, în ur- 
l ma căruia se văd rezolvate problemele Secţiei de 
’ Scrimă e u ■ “te  numără priutii campionii mondiali, 
ţ Calitatea excelentă a confecţiei metalice execu*
|  tată de D-voastră ne satisface cerinţele şi prezintă 
i garanţie în "frf.T-fi construirii Complexului Scri- 
î mă, deservind concurenţii neytrv
i Sperăm e* pe viitor colaborarea «paste 3 se va 
I lărgi, atât in apropierea loeaBtăpi Tapolca» «*it şl iu 
|  împrejurimile Hunedoarei*4» _ _ -

•  Iuti • curte erau doi copii Pc unul îl 
chema Nelu, iar pe celălalt îl chema maică- 
sa în casă.
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„ZI DC MĂRIRE Şl DE LIBERTATE
ŢEBEA '9 4

Sunt cuvinte rostite de 
eroul naţional Avram lan- 
cu pe Câmpia Libertăţii 
de la Blaj în anul 1848, 
crezând intr-un destin mai 
bun pentru românii din 
Ardeal. „Zi de mărire şi 
de libertate românăî* au 
fost cuvintele eroului rea
duse în atenţie de acest 
patriarh al istorie; româ
neşti caro este academicia
nul Ştefan Pascu, cu pri
lejul manifestării dc du
minică de la Ţebea, des
făşurate în Pantheonul 
Neamului, dedicate îm
plinirii a 170 de ani de 

la naşterea lui Avram lăn
cii.

Aici s-au adunat mii de 
moţi. foarte mulţi oas
peţi din judeţ şi din în
treaga ţară, oameni în 
pieptul cărora batea pu
ternic o inimă română 
Dumnezeu a ţinut cu ei.

oferindu-le o vreme fru
moasă spre a nu f; um
brită nici măcar în acest 

fel memoria Craiului Mun
ţilor. A fost o întâlnire 
a celor paşnici şi mă
runţi, . dar cu o forţă u- 
luitoare în angrenajul so
cial, ht care nu s-au în
ghesuit prea multe perso
nalităţi. I-ara remarcat 
doar pe noul ministru al 
agriculturii, dl prof. univ. 
Valcriu Tabără, timişo
rean, . pe prefecţii de Al
ba, Timiş, Cluj, subprefec
tul Iulian Costescu, vice
preşedintele Consiliului 
judeţean, Ioan Uifălean, 
parlamentari hunedoreni. 
Am remarcat, de aseme
nea, prezenţa dlor Ghcor- 
ghe Funar, preşedintele 
P.U.N.R. şi primarul Clu
jului, primit cu aplauze, 
Mircea Ionescu Quintus, 
preşedintele P.N.L. şi Crin 
Ilalaicu, primarul general 
al Capitalei.

Ora 10,80. Se trece în

revistă garda de onoare 
alcătuită din vânători de 
munte. Se intonează Im
nul Naţional. Apoi, în a- 
cordul Imnului Eroilor, la 
mormântul-Tancului sunt 
depuse coroane de flori. 
Un sobor de preoţi ofi
ciază o slujbă de pome
nire pentru eroii neamu
lui, pentru Avram lancu 
şi tribunii săi ce se b- 
dihnesc în cimitirul Bise
ricii ortodoxe din Ţebea. , 

Personalitatea marelui 
luptător şi erou a fost e- 
vocată de acad. Ştefan 
Pascu, Cuvintele sale e- 
moţionează de fiecare do
tă, întrucât pornesc chu- 
tr-o maro conştiinţă, domn 
evocator şi slujitor al i- 
deilor naţionale în nume
le cărora a luptat lancu : 
„Să ne întoarcem cu cehii 
minţii cu multe docenii 
în urmă când la Cluj se 
desfăşurau lucrările Dietei 
care, din păcate, nu adu
cea nimic bun pentru po
porul român. Un tânăr

frumos ascultă atent ce 
se discută. Uimit du cete 
auzite s-a ridicat Avram 
lancu, arătând că nu cu 
argumente filosofice se re

zolvă problemele poporului 
român, ci cu lancea lui 
Horia... Nu avea 24 de 
ani când s-a pus în frun
tea mulţimii pentru a 
lupta până la dezrobire. 
Era ascultat, venerat’ ca 
un soare. Cuvântul lui 
scurt pătrundea in inimi- 
1; oa oenil *i ,

CINSTINDU-L 
PE IANCU

Sul o astf<1 s lee g£ 
nei oasă i fost c i ganiz .t 

t :oî C di incinti an 
fitealrului naţional dc la

DUMITRU GHEONEA 
MINI BODEA

(Continuare in pag. a  2-a)

a fost organizată Hfl 
ma con-, d m< •
>'i ;te jm- distanţa Bu 
cureşti — Ploieşti -,-  
Bucureşti.

0 1459. Pentru prima da
tă intr-un hrisov e- 
mis de Vlad Ţepeş es
te menţionată „Ceta
tea Bucureşti".

0 1878. S-a născut scrii
torul american Upton 
Bcall Sinclair (m. 1968).

4t 1924. S-a născut scHi-
- torul Dumitru Mircea.

' MARŢI, - 
20 SEPTEMBRIE

0  Au trecut 262 zile clin 
an, au mai rămas 103.

0 135 de ani de la naş
terea (1859) poetului 
D.Th. Neculuţă (m. 
1904).

0 Acum 90 dc ani (1904)

Moment din spectaco
lul prezentat pe scena 
amenajată în aer liber 
în impresionantul am
fiteatru natural de ia 
Ţebea.

Foto PAVEI. f.AZA

\ în pagina a lll-a )
\
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© „Informaţia Orăştici". Pu
blicaţia de opinie şi informaţie 
editată de Consiliul local şi Pri
măria oraşului Orăştie (redactor 
loan Vasiu), aflată la nr. 8, a- 
mil II, reţine atenţia cu inter
viuri şi informaţii de larg inte
res pentru localnici şi nu numai. 
Una dintre acestea relatează de
spre „Inaugurarea Parchetului şl 
Judecătoriei din Orăştie". (M.B.)

• O  Profit.- în cele opt luni tre 
cute din acest an, unităţile coo
peraţiei d^ consum din judeţul

nostru au realizat un profit brut 
de 145,4 milioane lei, atingând o 
rată a rentabilităţii de 1,67 la 
sută. (Tr.B.).

© Premii crescătorilor dc ani 
mâlc. De la domnul inginer zoo
tehnist Matei Cean de la Cen
trul agricol Brad am aflat că 
anul acesta, până acum, s-au 
înregistrat 34 de fătări de viţei, 
obţinuţi din însămânţări artificia 
le. Crescătorii de animale, pro
prietarii viţeilor, vor beneficia, 
conform Legii nr. 83/1993, de pre
mii de câte 75 000 lei pentru fie
care viţel. (Al.J.)

O  Vine uleiul. După o „pauză" 
lungă, duminică în piaţa Devei

a apărut şi s-a vândut ulei la 
sticlă de 1/2 cu 1350 lei. Din fa
brică, se ştie, pleacă eu 1600 lei/ 
1. Chiar dacă ar fi adus de Ia 
Cea mai îndepărtată fabri > ■ i 
ţară, e greu de crezut că se poa
te pune 1100 lei la litru, aproape 
dublu faţă de preţul producăto
rului. (N.T.)

O  Poliţia veterinară ştie ? Din
Cărăstău ni se semnalează fap
tul că sub podul de peste râul 
Cri.şul Alb, întreprinzători parti
culari din localităţile învecinate 
aruncă resturile animalelor sa
crificate. Urmare acestor practici, 
multe animale din satul Cărăs
tău s au îmbolnăvit, necesitând

cheltuieli băneşti pentru trata
mente. Ne întrebăm dacă Poliţia 
Veterinară cunoaşte aceste în
tâmplări neplăcute din viaţa să
tenilor de la Cărăstău. (C.P.)

© liberalizare sau jaf? înain
te Un plic alb costa 5 bani. A- 
cum costă 46 de lei. Deci, de 920 de 
ori mai mult. Când plicul costa 
5 bani, timbrarea costa 55 de 
bani. Acum costă 60 de lei. Li

beralizare este asta sau jaf ? (N.S.)



I
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Tebea, spectacol organizat 
de Ministerul Culturii, 
Prefectura şi Consiliul Ju
deţean -Hunedoara, In
spectoratul Judeţean pen
tru Cultură şi Centrul 
Judeţean al Creaţiei Popu
lare,^Societatea cultural- 
patriotică „Avram Iancu“, 
Consiliul local Baia de 
Criş, R.A.H. Petroşani, Ex
ploatarea minieră Ţebea, 
Sindicatul liber Ţebea.

Manifestarea a fost des
chisă de dl loan Sicoe, 
consilier şef al Inspecto- 

' râtului Judeţean pentru 
, .Cultură Hunedoara, care 
' a prezentat şi formaţiile 

artistice ce au evoluat în 
superba scenă amenajată 
In aer liber, având în 
fundal ghirlande de brad 
ce încadrau două drape

le tricolore şi medalionul 
lui Avram Iancu.

In spectacol au evoluat 
tulnicăresele din Bulzeştii 
de Sus şj Blăjeni, care 
au transmis chemări şi 
semnale de tulnic, comu
nicând cu cei prezenţi, 
realizând o splendidă co
muniune între trecut şi 
prezent. A urmat ansam
blul folcloric purtând un 
nume atât de semnificativ 
— „Fluierul Iancului" al 
Căminului cultural Baia 
de Criş şi Clubului sin
dicatelor Gurabarza care 
a adus în scenă frumoase 
suite de ţarine moţeşti. O 
pată de culoare aparte a 
constituit-o ansamblul 
folcloric „Ardeleana” al
Căminului cultural , din 
Bocsid (Arad). „Rara“ şi 
„Deasa”, jocuri tradiţiona
le aici, i-au încântat pe 
cei prezenţi. A urmat an
samblul folcloric „Doina

Crişului” al Casei de cul
tură Brad. Taraful, diri
jat de Ionel Coza şi Ovi- 
diu Miheţ, le-a acompa
niat pe solistele vocale E- 
lenâ Evsei, Ana Banciu
ş.a. Deşi fără dirijorul său 
de bază, cunoscutul tara* 
gotist Pera Bulz, taraful 
din Vaţa de Jos a evoluat 
aşa cum îl ştim, adică 
foarte bine, încântând pu
blicul.

în partea a doua a spec
tacolului au evoluat, în 
prezentarea dnei Marioara 
Murărescu, apreciaţi şi 
îndrăgiţi solişti de muzi
că populară : Maria Cio- 
banu, Dumitru Fărcaşu, 
Laura Lavric, Ana Pacă- 
tiuş, Şava Negrean-Bru» 
daşcu, Angelica Stoiean, 
Nicolae .Furdui Iancu, Li- 
viu Vasilică, Veta Biriş, 
Drăgan Muntean, Maria 
Cotdanţă, Mariana An- 
ghel, Mariana Deac ş.a.

Cu pioşenie au fost depuse coroane de flori la mormântul lui Avram Ian? 
cu,' omagundu-1 pe eroul naţional de la a cărui naştere se împlinesc 170 de

Un sobor de preoţi a oficiat o slujbă de pomenire pentru eroii ce se o- 
dlhnesc Itt Pantheonai Neamului de la Tebea. Foto PA VEL LAZA

In atenţia veteranilor de război
In toate subfilialele A- 

sociaţiej Veteranilor de 
Război din tmteţ (Brad, 
Dbva, Orfiştie, Hunedoara, 
Haţeg şi Petroşani), înce
pând din 21 septembrie 
1994, se vor întocmi dosa
rele pentru văduvele de 
război, în vederea obţinerii 
drepturilor prevăzute în Le

gea nr. 44/1994 --- şl se vor 
completa dosarele văduve
lor do război şi ale vete
ranilor decoraţi conform 
Legii nr. 44 pentru obţine
rea drepturilor cuvenite, 
prevăzute la Articolul nr. 
13, literele a şi b din legea 
menţionată. Actele ce tre
buie prezentate pentru în-

COMITETUL FILIALEI 
ANVR AL

JUDEŢULUI HUNEDOARA

tocmirea sau completarea 
dosarelor sunt afişate Ia 
toate subfilialele din judeţ 
şl pentru toate categorii
le de beneficiari.

Pentru crearea unui 
curent de opinie de in
teres major, prin care să 
fie sprijinită populaţia 
In relaţia acesteia cu 
RAGCL Deva, propu
nem cetăţenilor din mu
nicipiul Deva şi asocia
ţiilor de locatari o for
mă de acţiune pentru 
atingerea unui interes

s
s

(Urmare din pag. I)

1
s

.com un: costuri reale 
minime ale prestaţiilor e- 
lectuat© de RAGCL.

îh acest sens, consi
derăm necesar a se con
stitui „Asociaţia gene
rală a locatarilor din 
municipiul Deva", orga
nism cu personalitate ju
ridică şi consiliu de ad
ministraţie, capabil a 
desfăşura activităţi le
gale pentru apărarea in
tereselor noastre.

Toţi cei interesaţi (re
prezentanţi al asociaţii
lor dc locatari, specia- 

1 lişti, cetăţeni) sunt ru- 
k gaţi a ne contacta la 
r telefon 628075, cores-
i pondenţă, Of. P. I, C.P.
ii 76.

Arh. NICOLAE IOAN I 
' STANCU j

altele. Mai rar e.ste accesul la carne în ultima vreme, 
pe de o parte datorită costurilor, iar pe de alta ca ur
mare a decimării unej bune părţi a şeptelului Când 
ceva nu se găseşte pe piaţă sau preţul produsului cău
tat pare inaccesibil, este incriminat ţăranul care, chi
purile, vrea să se îmbogăţească.

Pe seama producătorului agricol se fac tot felul de 
speculaţii, mai ales de către comercianţi care-i valori
fică munca şi marfa căreia, numai prin simpla manipula
re a acesteia până la piaţă, i se dublează valoarea, câş
tigul fiind în multe cazuri simbolic pentru ţăran, el. 
smeriţ cum este, văzându-se mereu păcălit. A fost cazul 
cu orzul în acest an, iar acum se întrevede ceva asemă
nător şi cu porumbul, la această din urmă cultură o- 
ferta marilor consumatori situându-se undeva în jur de 
100—120 lei pe un kilogram de boabe îiv zonele mari 
producătoare, ceea ce-i descurajează pe cultivatori. Dacă 
târâţate cu TVA, cheltuielile de transport şi adaosul 
practicat ajung să depăşească binişor suma de 200 lei/ 
kg, se înţelege că am devenit foarte scumpi la tărâţe 
şl ieftini la făină. , ,

Pentru a se evita criza la unele produse agroalimen- 
tare sau supraproducţia la altele, cu implicaţii' directe 
asupra consumatorilor, în primul caz lor neputându-li-se 
asigura nici un fel de protecţie, guvernanţii şi ministe
rul de resort au emis ideea ca orice producţie să fie 
realizată pe baza comenzii sociale, această comandă ex
primând cerinţele reale de consum ale populaţiei. Noul 
ministru al agriculturii şi alimentaţiei s-a cam spălat 
Inşă pe mâini de îndeplinirea unui asemenea deziderat, 
spunând că : „noi n-avem nici o pârghie de comandă". 
Atunci, neştiind nici cu aproximaţie cam ce şi cât se 
cere, nici cum i se va plăti şi cum o să valorifice pro
dusele, fiecare proprietar de pământ se călăuzeşte după 
propria inspiraţie, în final piaţa fiind cea care-i spune 
dacă s-a orientat bine sau rău în alegerea culturilor. E- 
vident, nimeni nu mai doreşte o comandă sau planifi
care centralizată a producţiei, dar nici producţia la. voia 
întâmplării nu duce la ceva bun, acolo unde se constată 
incertitudini faţă de unele culturi putându-se interveni 
cu preţuri stimulative, luând in considerare cerinţele e- 
senţiale ale asigurării securităţii alimentare a popula
ţiei, factor dătător de linişte şi stabilitate.
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BIBLIOFOR DEVA -  Un scandal spre f in a l!
După cum s-a mai scris 

în presă, în ultimele luni 
la S.C. „Bibliofor" S.A. 
Deva au avut loc numeroa
se tensiuni între conducerea 
societăţii şi consiliul de 
administraţie al PAS, vi
zând, în principal, proce
sul de privatizare prin sis
temul MEBO, tensiuni ca
re au degenerat intr-un 
conflict, de proporţii, sol
dat cp numeroase reclama
ţii, sesizări, precum şi dru
muri la multe dintre foru
rile locale şi centrale. Mo
bilul acestor neînţelegeri I-a 
reprezentat, in opinia preşe
dintelui PAS, dna Zoriţa 
Clipa, tergiversarea întoc
mirii documentaţiei pentru 
privatizare, fapt ce a eon- 

• dus in final la reevaluarea 
patrimoniului societăţii, în 
baza hotărârii Guvernului 
500 şi imposibilitatea de a 
se semna contractul de 
vânzare-cumpărare a socie
tăţii SC. „Bibliofor" S.A. 
Deva până în prezenţi de

şi s-au adunat de câteva 
luni banii şi s-a clarificat 
problema certificatelor de 
proprietate.

Situaţia în care s-a u- 
juns a produs nemulţumiri 
atât în rândul salariaţilor, 
precum şi o sciziune in sin
dicat, iar dacă înainte de 
reevaluare activul net -în
suma 219 milioane lei, re
venind pe salariat, în to
tal, Cu certificatele de pro
prietate 1 684 000 de iei, în 
prezent activul net repre
zintă 1,233 miliarde de lei, 
respectiv 9 484 000 de lei pe 
salariat.

Momentul de vârf, mult 
discutat şi disputat, l-a 
reprezentat concursul de 
selecţie al managerului, ca
re, deşi s-a desfăşurat pe 
13 august a.e. (contractul 
efectiv de manager fiind 
semnat în 18 august), n-a 
fost pus în aplicare decât 
in 15 septembrie, ca urma
re a numeroaselor presiuni 
din partea unor persoane 
influente in favoarea fostu

lui director al societăţii, dl 
Gheorghe Niţescu.

Deşi situaţia a aprins 
multe fotolii, după o lună 
şj două zile FPS-ul (deci 
pe 15 septembrie) a con
firmat telefonic legalitatea 
numirii de către AGA a 
dlui Horia Ovidiu Crişan 
în tuucţia de manager la 
S.C. „Bibliofor" S.A. Deva.

Aprovizionarea în societa
te la începutul anului şco
lar cu cele necesare şcolii 
suferă, nemulţumire mani
festată şi in ziua începerii 
nouluj an şcolar, prin de
mersuri Ia sediul societăţii 
din Deva de către profesori 
şi părinţi ai elevilor. Noua 
conducere a societăţii îşi 
cere scuze părinţilor elevi
lor pentru situaţia creată 
şi-i asigură că Intr-un timp 
relativ scurt va face demer
surile necesare pentru apro
vizionarea librăriilor cu ma
terialele necesare şcolarilor.

CORNEL POENAR

Siguranţa contractului.
De curând, la Neptun, 

s-au desfăşurat contractări 
dc produse alimentare ce 
urmează a fi comerciali
zate intr-o perioadă ur
mătoare. Impresii despre 
ee s-a întâmplat acolo am 
ăflat de ia dl Nicu Trep
te?, preşedintele CON- 
SUMCOOP Orăştie.

— Spre deosebire de 
alţi ani, ac|tm ofertanţii, 
producătorii sunt mai pu
ţini. Majoritatea sunt an
grenaţi în procesul de 
privatizare. Şi o altă con
statare: de fiecare dată 
la astfel de întâlniri da 
afaceri vin ofertanţii cer»

vând scump. Aceştia apar 
prezenţi peste tot. Din 
păcate, produsele lor nu 
sunt prea tentante din 
motive de care vă daţi 
şt dv seama, în schimb, 
cei care vând mai ieftin 
sunt puţini, ei fiind cău 
taţi acasă.

— fn astfel de condiţii, 
ce aţi reuşit să contrac
taţi ?

— Conserve de legume, 
fructe, oţet, produse de 
morărit ţi  panificaţie, pa
tiserie* orez, zaharoase- 
margarină ete. _ ,y.

— Vă nelinişteşte ceva,
dîe preşedinte?

— Siguranţa contractu
lui nu mai este aceeaşi. 
Această stare decurge din 
oscilaţia preţurilor deter
minată de mai mulţi fac
tori, mai ales de procesul 
de privatizare ş.a. Nu e- 
xistâ garanţia că cel cu 
care ai încheiat un con
tract azi, mâine, prîvati- 
zându-se printr-o metodă 
sau alta, va mai fabrica 
produsul contractat î cu 
ce proprietar vei «tai dis
cuta, cum îşi va respecta 
angajamentele ş.a,

— Vremuri grele, dl* 
preşedinte,.» -

MiNEL BODEA



O etapă a gazdelor

D iv iz ia  N a ţio n a lă
Cu o singură excepţie 

(Rapid a învins la Electro
putere), etapa a cincea a 
aparţinut gazdelor în care 
ş-au înscris 21 de goluri. 
Două dintre cele mai dis
putate partide s-au desfă
şurat la Piteşti (F.C. Ar
geş — Dinamo 2—1) şi la. 
Craiova (Electroputere — 
Rapid 0—1). La Piteşti, 
pentru prima oară după 
mulţi ani, stadionul a fost 
arhiplin şi fotbaliştii arge
şeni au mulţumit pe supor
teri obţinând o frumoasă 
victorie în faţa lui Dina-

irio prin golurile marcata de 
Barbu şi State, după ce 
Dinamo a înscris primul 
gol de către Moga în min. 
28.

La Craiova, arbitrul Cră- 
ciunescu a împărţit din 
nou cu nemiluita cartonaşe 
galbene şi unul roşu. Ra
pidul a deschis scorul în 
min. 20, prin Andraşi şi a 
menţinut acest rezultat pâ
nă spre final, urcând pe 
locul doi in plasament. 
Steaua a surclasat cu 5—0
pe F.C. Braşov, toate golu
rile fiind înscrise de ţîâl-

că, care în meciurile din 
Liga Campionilor va lua lo
cul lui Lăcătuş (suspendat), 
în etapa a V-a, UTA şi FC 
Maramureş au obţinut pri
mele lor victorii în actua
lul campionat. Restanţier 
continuă să rămână Spor
tul Stud. cu un singur e- 
gal şi 4 înfrângeri!

REZULTATELE ETAPEI: Gloria Bistriţa — Pe
trolul 2—0; F.C. Argeş — Dinamo 2—1; F.C. Mara
mureş — Univ. Craiova 2—0; U.T.A. — Inter Sibiu 
1—0; Electroputere — Rapid 0—1; F.C. Naţional — 
Farul C-ţa 3—1; Ceahlăul P.N. — Oţelul Galaţi 2—0; 
„U“ Cluj-N. — Sportul Stud. 1—0; Steaua — F.C. 
Braşov 5—0.

C L A S A M E N T U L

1. F.C-, Naţional 5 4 0 1 16— 9,. 12
2. Rapid 5 4 0 1 8— 2 12
3. Steaua 5 3 T 1 to— 3 10
f  F.C. Argeş 5 3 1 1 16— 7 10
5. Petrolul 5 3 0 2 9— 7 9
6. Gloria Bistriţă 5 3 0 2 11—16 9
7. Ceahlăul Piatra Neamţ 5 2 2 1 9— 7 8
8. Dinamo 5 2 1 2 15—13 7
9» „U“ Ciuj-Napoca 5 2 1 2 7— 7 7

10. Inter Sibiu 5 2 1 2 6— 7 7
11. Farul Constanţa 5 2 1 2 6— 9 ,7
12. F.C. Maramureş J 5 1 3 1 4— 3 6
13. Electroputere 5 2 0 3 6— 7 6
14-15 Univ. Craiova 5 1 1 3 4— 8 4

U.T. Arad 5 1 .1 3 4— 8 4
16. Oţelul Galaţi 5 1 1 3 10—15 4
17. F.C. Braşov 5 1 1 3 4—11 4
18, Sportul stud. 5 0 1 4 1— 7 1

ETAPA VIITOARE : Rapid —■ F.C. Naţional; In-
ter Sibiu — Electroputere; Sportul Stud. — U.TJL;
Farul C-ţa — Ceahlăul P.N.; petrolul — F.C. Argeş; 
Oţelul Galaţi — Gloria Bistriţa; Dinamo — F.C.-Ma
ramureş ; Univ. Craiova — Steaua; F.C. Braşov — 
„U" Ciuj-Napoca.

Vega • Deva, seria a f 
IlI-a din Divizia B, a |  
jucat duminică la Cur-ţ 
tea de Argeş şi a fost» 
învinsă cu 1—0, prin» 
unicul şut Ia poartă! 
din repriza t, al gaz-î 
delor, în min. 13, golf 
marcat de Moromcte. f  
Şi repriza a Il-a a fost ţ 
în întregime a deveni-]' 
lor care au ratat însă» 
cât in două partide, 
fapt remarcat şi de 
observatorul federal, N. 
Rainea. In seria a IV- 
a, Min. Lupeni — A.S. 
Sighet 1—2, CPL Arad . 
— A.S. Paroşeni 0—1, 
Min. Uricani — Minaur 
Zlatna 2—0, Ollmp. 
S.M. — Parângul Lo- 
nea 4—0. Pe primul loc 
A.S. Paroşeni Vulcan, 
cu 10 puncte.

Şi în etapa viitoare 
Vega Deva evoluează în 
deplasare Ia Drăgăneşti 
Olt (S.C.)

D I V I Z I A

Hunedorehii au început 
bine jocul în faţa cefe
riştilor timişoreni, având 
iniţiativa şi reuşind să în
scrie primul gol în min. 
24. Atunci, N. Mitrică a 
primit o centrare în ca- . 
reu şi când toţi se aştep
tau să paseze unui coe
chipier, el a găsit o solu
ţie eficientă lobând pes
te portar şi 0—1. Deşi hu- 
nedorenii au în continuare 
controlul jocului, în min. 
43 gazdele beneficiază de 
o lovitură de la 11 m, 
acuzând un fault la Dia- 
conescu şl Foaie însorie -. 
1— 1.

Scorul rămâne neschim
bat doar până ta. min. 47 

A

C.F.R. Timişoara —  Corvinul 4-2

D u p ă  o re p riză  bună, 
C o rv in u l a  cedat...

.

i
REZULTATELE ETAPEI; Callatis 

Mg. — Cetatea Tgl N. 3—3 ; GI. Buzău
— Selena Bc. 1—2 ; Faur — Dacia Pi
teşti 4—2 ; FL Moreni — Bm. Vîlcea 3— 
0 ; Portul C-ţa — Steaua Mz. 3—0; Met. 
Plopeni — CFR Galaţi ; Unirea 
Brăila — Rocar Buc. 5—0; Poli. Iaşi
— Bucovina Suc. 2—2 ; Acord Focş, — 
Poiana O 2—1.

C L A S A M E N T U L

când Majearu înscrie şi 
readuce speranţa intr-un 
rezultat bun în deplasare 
a numeroşilor suporteri ce 
au însoţit pe Corvinul Ia 
Timişoara. După numai 
cinci minute gazdele reu
şesc din nou egalarea prinv 
Simcelescu. în min. 64 
hunedorenii trec pe lân
gă preluarea din nou - a 
conducerii pe tabela de 
marcaj şi gazdele, la ur
mătoarea fază de atac, reu
şesc ce Corvinul a eşuat: 
înscriu prin acelaşi Sim- 
celescu : 3—2. Hunedorenii 
nu mai sunt aşa insistenţi 
în atac, iar ta apărare ce

dează şi gazdele, în min.j 
77, majorează scorul prin 
Otiman, la 4—2, ce va fi; 
şi scorul final.

După cum a jucat Car* 
vinul în prima repriză «• 
ra greu de crezut (pen. 
tru hunedoreni) că va păr j 
răsj terenul învins. Sun-I 
tem doar în stapi „ pa
tra. Important este ca | 
sâmbătă, la Hunedoara, ta  j 
compania Tractorului Bra-I 
şov, Corvinul să-şi a-jg  
propie victoria, să ţ i i îă p  
„cadenţa1* cu plutonul | 
fruntaş al clasamentului J 
Vor veni şi punctele „re
coltate** din deplasare.

1 . Bucovina Suceava 4 3 10 6— 2 10
2. FI. Moreni 4 2 2 0 8— 4 8
3. Dacia Piteşti 4 2 1 1 16— 6 7
4  Unirea Brăila 4 2 1 1 8— 1 7
5. Selena Bacău .. 4 2 11 5— 3 7
6. Faur Buc. 4 2 1 1 9— 8 7
7. Poli Iaşi 4 2 1 1 6— 5 6
8. Poiana C. 4 2 0 2 7— 4 6
9. Portul C-ţa 4 2 0 2 8— 6 7

10. Acord Foeşani 4 2 0 2 8— 6 6
11. Steaua Mizll >4 2 0 2 4— 5 0
12. Met. Plopeni 4 2 0 2 5— 7 6
13. CFR Galaţi 4 2 0 2 5— 7 6
14. Cetatea Tg.N. 4 1 2  1 7— 8 5
15. F.C. Vîlcea 4 1 1 2 4— 5 4
16. Gloria Buzău 4 1 0 3 2— 4 3
17. Callatis Mg. 4 9 1 3 6—19 1
18. Rocar Buc. 4 9 0 4 0—13 0

ETAPA VIITOARE: Rocar - -  P o rtu l;
Bucovina — Un. Brăila ; Poiana — Poli.
Ia ş i; Cetatea — D. Piteşti; f t  Vîlcea — 
Callatis ; CFR Galaţi — FI. Moreni ; 
Steaua Mz. — Met. Plopeni; Gl. Bu
zău F a u r; Selena’ — Acord.

A 2
REZULTATELE ETAPEI: Unire»! 

Dej — Jiul Craiova 2—1; CFR Timi* j 
şoara — Corvinul 4—2; Phoenix B.M. 1
— Poli. Timiş. 0—0 ; F.C. Bihor — Me- j 
trom Bv. 2—1; C.S.M. Reşiţa — Gl. Re-1 
şiţa 1—1; Armătura — C.F.R. Cluj N.  j 
3—3; A.S.A. Tg. M. — Jiul Petroşani | 
3—2 ; I.C.I.M. Bv. — Unirea A.I. 3—0 
Tractorul Bv. — Gaz M. 1—1.

C L A S A M E N T U L
1. ICIM Braşov
2. F.C. Bihor
3. Poli. Timişoara
4. Jiul Craiova
5. Corvinul
6. Gloria Reşiţa
7. Metrom Bv.
8. A.S.A. Tg. M.
9. Gaz Metan

10. CFR Timişoara
11. C.S.M. Reşiţa
12. Unirea A. I.
13. CFR Cluj N.
14. Unirea Dej
15. Tractorul Bv.
16. Jiul Petroşan;
17. Phoenix B. M.
18. Armătura Z.

ETAPA VIITOARE
Reşiţa ; Unirea A.I.
— I.C.I.M.; Jiul Cv. 
r a ; Metrom 
F.C. Bihor;

CFR Timiş.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 18 SEPTEMBRIE 1994

Bari — Rcggiana 1-0'1

Brescia — Inter 0-0 X

Fiorcntina — Cremon. 3-1 I

Milan — Lâzio 2-1 1

Napoli — Juventus 0-2 2

Parma — Cagliaii 2-1 1

Roma —  Genna 3-0 1

Sampdoria — Foggiâ 1-1 88

Torino — PadovE 2*0 1

Cesena — Lucchese 3-0 1

Como — Atalanta 0-0 08

Pescara — Verona 0-0 08

Cosenza — Udinese 1-0 •

Fond de câştiguri t
133103 406 lei

Pagină realizată de
SABIN GERBU *

Aurul Brad — Minerul Bărbăteni 1-0

O  e x ce le n tă  re p riz ă  a  am belor 

fo rm a i»

Prima repriză a confirmat valoarea (ridicată) a 
celor două formaţii, gazdele etalând un frumos joc 
colectiv, mereu orientat spre poarta oaspeţilor, în 
timp ce fotbaliştii din Bărbăteni, excelent coordo
naţi de experimentatul fundaş central Ciula, s-au 
apărat foarte bine şi când totul părea năruit (gaz
dele şi-au creat numeroase acţiuni de a înscrie), 
portarul Marcu, de la Minerul Bărbăteni, şi-a făcut 
datoria.

Dintre ocaziile gazdelor, doar una singură a 
fost fructificată, în min. 27 : Almăşan profită de o 
învălmăşeală la poarta Minerului şi înscrie: 1—0. 
Oaspeţii acuză «ă nu a  fost gol valabil, dar tuşierul 
loan Mândru, pe fază, a validat prompt golul — 
mingea trecând linia porţii şi a fost omologat şl de 
centralul Cornel Popa.

Şi cu toate că în repriza a  Il-a Aurul a mai 
slăbit acţiunii» spre poarta oaspeţilor, că Jocul lor 
a  scăzut faţă de prima repriză, şi-a mai creat Încă 
ocazii de gol. E drept însă că şi replica fotbalişti
lor de la Bărbăteni a fost superioară in partea a 
doua a meciului, când au ratat în 3—4 ocazii ega- 
larea.

Corect, pe fază, arbitrajul lui Bornei Pop, foar
te  bine ajutat de cei doi tuşlerl, G-tin Dănilă şl 
loan Mândru (Hunedoara).

A.S.A. AURUL BRAD : Simon, Gomoi, Almă
şan, Polverea, Adam, Mag, Costar, Nan, Miftâilă 
«Bărâşteanx Orbean, Muresan (Petrlşor).

MINERUa BĂRBĂTENI j Stereo, Ambro# 1, Ba- 
raghiu, Hîrşan, Badea, Sîula, Bejenaru (Apostol), 
Găman, Bălănescu, ©oşan. Benă (Anbraş H),

0 . SANDU

Q i v i z i a

REZULTATELE ETAPEI: Jiul Petrila — Min. 
Aninoasa 2—1; Metalul Crişcior — Minerul Ghe
ţari 2—3; Constructorul Hunedoara — Haber Haţeg 
9—2 ; Mureşul Deva — EGCL Călan 8—3; Victoria 
'90 Călan — Min. Livezeni 3—0; Minerul Teliuc — 
Favior Orăştie 2—1; Dacia Orăştie — Min. Certej 
3—4; Mia. Ş i Vulcan — CFR Simeria 6—1; A.S.A. 
Aurul Brad —  Min. Bărbăteni I—0.

C L A S A M E N T U L

1. Minerul Certej 6 6 0 0 28— 8 18
2. Minerul Aninoasa 6 5 0 1 10— 2 15
3. A.S.A. Aurul Brad : 6 5 e 1 13— 6 15

. 4. Mureşul Deva 6 4 i 1 17— 7 13
5, Constructorul Hunedoara 6 4 0 2 24—10 12
6. Minerul Şt. Vulcan 6 4 0 2 17— 9 12
7. Minerul Bărbăten; 6 4 0 2 14— 9 12
8. Minerul Gheiari 6 3 0 3 15—10 9
9. Victoria ‘90 Călan 6 3 0 3 11— 6 9

19. Jiul Petrila 6 2 1 3 15— 9 7
11. Haber Haţeg 6 2 1 3 11—24 7
12, Dacia Orăştie 6 2 0 4 7— 9 6
13. Minerul livezeni 6 2 0 4 8—13 6
14. Metalul Crişcior 6 2 0 4 U —22 6
15. EGCL Călan 6 2 0 4 11—25 6
16. Minerul Teliuc 6 a 1 4 4—19 4
17. Favior Orăştie 6 i 0 5 5—13 3
18. CFR Simeria 6 0 0 6 5—25 0

ST APA VIITOARE: Favior Orăştie — Mureşul 
Deva; Afin. Livezeni — Mb, Teliuc * Min. Certe) 
— Victoria *90 Călan; Min. Gheiari — Haber Ha
ţeg ; Min. Aninoasa — Metalul Crişcior; ECGL 
Călan — Jiul Petrila; Min. Bărbăteni — Min. Şt. 
Vulcan; CFR Simeria — Dacia Orăştie; A.S.A. Au
rul Brad — Constructorul Hunedoara.

Aninoasa 2-1
întâlnirea dintre cele două 

formaţii din Valea Jiului" 
a fost viu disputată, d# 
mare luptă, care s-a înche
iat cu victoria gazdelor. De 
la început gazdele ataeft 
susţinut, pe ambele laturi* 
ale terenului, purtate ma» 
ales prin Niculese, Chif%* 
Căprici şi Viţelaru. Primu» 
gol a fost înscris ta mi») 
48 de Viţelaru de ia Jiul," 
care a expediat de ia di#» 
tanţă un şut puternic îa- 
vingându-1 pe portarul Bâr
san. Cu toate că gazdele a® 
avut mereu iniţiativa, i*f 
min. 65 oaspeţii au avut f  
mare ocazie de a egala. 
Gazdele înscriu cel de-af 
doilea gol abia ta min. 881 
prin Chifu şl ta  ultimul' 
minut al meciului oaspeţii 
reduc din handicap prin 
Barbu, 2—1.

A arbitrat corect, auto
ritar la centru L. Kelcmen, 
ajutat de C. Şueta şr Y i 
tacob (Deva).

Jiul Petrii» ; Ungurea- 
nu, Androne, Velita, Drăgăr 
nesc, Staicu, Viţelaru, Ni» 
culese, Chifu, Căprici,. 

xente, Dumitru. (Nicu Stan- 
ciu, colaborator).
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VANZARI -  
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă, gaz, liva- 
dă, sat Spin] 92 şi aparta
ment Deva, trei camere de
comandate, etaj I, zona gă
rii, Informaţii Spini, 92.

(90^90)
•  S.C. Elor S.R.L. cu

sediul îri Orăstie, str. plan
telor, nr. 50, tel 642586, 
vinde prin licitaţie autoca- 
mioneta Ford Transit, 6 
locuri şi capacitate 1 t. Li
citaţia va avea loc în fie
care zi de luni la ora 8, 
începând cu data de 10,10. 
1994. (90736)

•  Vând teren. 1500 mp,
intravilan la şosea, în lo
calitatea Cristur şi Dacia 
1310. Informaţii, Bâreea 
Mică, nr. 62. (90768)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, ultracen
tral, autoturism Peugeot 
305, livadă 5800 mp. Infor
maţii tel. 618164. (90779)

•  Vând parchet fag, tel.
614279. (90748)

i| •  Vâncl apartament 3 
camere, decomandate, zonă 
centrală, post de telefon. în 
Braşov. Relaţii la telefon 
623978. (90743)

•  Vând sufragerie Dro-
betâ. preţ negociabil, te]- 
729232. (90737)

•  Vând casă, şură şi gră
dină Pricaz, tel. 647404.

(90635)
•  Vând en gros haine 

import nesortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus), 627929.

(90706)
•  SQ Palas Comimpex 

SRL Deva (în spatele Băn
cii Agricole) vinde en gros 
ţigări import, ţigări indi

gene şi alte produse la ce
le mai avantajoase preţuri 
Tel. 615251, (20772)

•  Vând garsonieră şi a- 
partament confort I, zona 
Bucegi, tel. 714749. __ (0224)

•  Vând tărâţe grâu, 16 
tone, Mercedes 407 dubiţă, 
Mercedes 608 izotermă, în
matriculate. Tel. 050/812324.

(0229)
•  Vând Opel Ascona, 1,6,

avariată, neînmatriculatâ 
sau pentru piese schimb. 
Tel. 715953. (0236)

•  Cumpăr talon Opel
Record, informaţii tel. 
716217. (0237)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, mo
bilat, cu îmbunătăţiri sută 
la sută Tel. 717331. (0206)

•  Vând . apartament 2
camere, Hunedoara, infor
maţii permanent, tel. Arad, 
057/247477, sau 716040, du
pă amiaza. (0219)

•  Vând garsonieră, con
fort I, gaz metan, Timişoa
ra. Informaţii Hunedoara, 
tel 715705. (0227)

•  Vând grâu, preţ con
venabil, sat Mintia, infor
maţii Hunedoara, telefon 
720141, (0231)

•  Vând apartament 4
camere, trei balcoane, două 
băi, etaj I, zona stadion. 
Tel. 715725. (0232)

•  Vând cavou, două per
soane, cu cruce de marmu
ră, cimitirul mic, Popa 
Şapcă. Tel. 714021. (0235)

•  Vând apartament 2
camere, etaj I, pe Magistra
lă (Stadion), 722906. (9680)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Angajăm contabil şef,
retribuţie minim 200 000 lei, 
zidari (faianţari), şoferi, tel. 
711955. (0239)

•  Caut bătrâni în îngri

jire .contra spaţiu. Tel 
712922, pentru Vali. (0230)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb sau vând a-
partament 3 camere Hune
doara, cu similar Deva. In
formaţii tel 724508, după 
ora 16. ' (0233)

PTERDERI

•  Pierdut carte identita
te autoturism Fiat Regata. 
O declar nulă. (0234)

ÎNCHIRIERI

. •  Ingineri căutăm de în
chiriat apartament nemobi- 
lat în Deva. Tel 642394.

(90603)
•  Caut garsonieră de în

chiriat. Deva, 615527, orele 
13—14.

DrVERSE

•  Agenţia de Turism 
Căra Tour din Hune
doara organizează ex
cursii în Polonia şi 
Turcia la preţuri ce nu 
suportă nici o concu
renţă. Căutăm ghizi 
colaboratori pe relaţia 
Turcia — Polonia 'în 
Deva, Hunedoara, Pe
troşani, Haţeg, Câlan. 
Tel. 716842, 715857.

(90467)

MATRIMONIALE

•  Român, stabilit în Ca
nada, 35 ani, 1,70, caut par
teneră în Vederea căsătoriei. 
Scrieţi pe adresa C.P. 553, 
Cote St — Luc H 4 V 2 Z 2. 
Quebec, Canada, (0216)

D E C E S E

•  Cu nemărginită 
durere, soţia Lucreţia, 
fiul Iulian, nora Ga- 
briela, nepotul Alexan
dru anunţă încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, a dragului 
lor

b o a n c A l a z ă r
în vârstă de 62 ani.

înmormântarea — în 
data de 20 septembrie 
1994. ora 13, la cimi
tirul din Vulcez — Ve- 
ţel. Dumnezeu să-I o- 
dihnească în pace !

•  Cu durere în su
flet, fiica Ana, ginere
le Mircea. nepoatele' 
Iuliana şi Mirela de
plâng moartea scumpu
lui şi iubitului lor 

BOANCÂ LAZĂR 
un minunat tată s i . 
bunic Sufletul lui drag 
va rămâne veşnic in 
inimile noastre. (9678)

•  Foştii colegi de la 
ziarul „Cuvântul li
ber" aduc un ultim şi 
pios omagiu lui 

DRĂGOMIR NAN 
Condoleanţe- familiei. 
Fie-i ţărâna uşoară.

REGIA AUTONOMA „ACTIVITATEA* 

cu sediul în Orăstie, 

str. Piaţa Victoriei, nr. 19 

Organizează, în data de 21 septembrie 1994,

pentru ocuparea postului de

■  JURISCONSULT
'■ * ’ ■ ■ "• '

Condiţiile de participare sunt 
sediul regiei (D.P.).

I

l

STAŢIUNEA DE CERCETARE 
ŞI PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU

0 O M U N I G A I
|  Membrii asociaţi la Staţiunea Pomicolă»
? Ri>ni)iriii. în enntnl drentnrtlnr envfinite. not "

afişate la 
(1Q00)

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

Bucureşti, str, Nicolae Iorga, nr. 19, sector 1.

! 
!

J Geoagiu, în contul drepturilor cuvenite, pot J 
I opta pentru prune, struguri şi cartofi. j
|  Sunt rugaţi a se prezenta urgent Ia ferma î 
• unde sunt arondaţi, pentru a ridica cele soli- I 
( citate, în limita sumei rămase de primit.
| Anunţăm pe cei interesaţi că Staţiunea 
î vinde prune şi struguri Ia preţ negociabil, în [ 
I cantităţi solicitate. ’ , (90669) J
5  ̂ |

I

S.C, AGROMEC S.A. BAIA DE CRIŞ

un
Angajează prin concurs Ia Vama SIMERIA 
număr de

\ # 5  controlori vamali.

f Tematica şi condiţiile de înscriere la con- 
t curs pot fi consultate la sediul Direcţiei Regio* 
i nale Vamale ARAD, str. Colonia UTA, nr. 10 
l si al Vămii SIMERIA, str. Gării, nr. 96. (90683)

v . — -_____________ :__________________________

S.C. AGROSIM S.A. SIMERIA

de
Ferma din Simeria Veche angajează forţă 

muncă la recoltări. Informaţii Ia telefon
660894. (cmd)

, A nunţă scoaterea Ia concurs a postului dc. j

( MANAGER ,
 ̂ conform Legii 66/1993.

j Ofertele se depun la sediul societăţii din I 
* Baia de Criş, str. Calea Moţilor nr. 11, în ter-j 
( men de 30 zile de la ultimul anunţ. (90692) J

S.C. COMTOUR LOWE SRL

Vă anunţă că

•  Cea mai bună CIORBĂ DE BURTA 4
(r
(cei mal gustos! MITITEI, plus o gamă variată j 
|  de BĂUTURI ALCOOLICE si RĂCORITOARE, ţ 
î la cele mai SCĂZUTE PREŢURI, Ie puteţi ser- î 
( vi doar la motel „LOWE“ Sîntuhalm ! J
|  #  Zilnic între orele 12,00—23,00.
* Vă aşteptăm J ./«tnfissş»

economisiţi banii?
Doriţi să vă economisiţi % p u l^
Doriţi o amintire în iftăi puţiţi defc oră?

D O A R  N O I ,
— v * — — " 1 ■.. .. . . . . . . . . * .. .. . . . . . . . . . . . —

* Developări filme color toate “ m ie,
în  co laborare  c u ' * Fotografii color * dmnsium-aferite

firm e  in te rn a ţio n a le * Fotografii tip POLAROID
din dom eniu l foto , v ă Pentru profesionişti:

p utem  îndep lin i % 

uceste dorinţe!
j REDUCERI Dl PREJURI

•  Profund îndureraţi de 
dispariţia fulgerătoare, a 
bunului nostru prieten 

prof. DHAGOMIR NAN. 
transmitem familiei îndolia
te sincere condoleanţe. 
(Bulgrădean, Gherman, La- 
zăr şi Setei). (90780)

» » mmrt • mtmt-mm r ——

SERCOMsrl
O ; .

Arad TcI:057/24j6820
in jpatele îtadipnulei UTA

Ofer,

Beretip CA Si NO %
. m P  ° P

(ahtate deosebita
îmbuteliata in^j

la preţu l

cu produG^tonl^C Q^cŞ Îînnii^oreAnâ

doar 3 3 8 ;^9 L̂ei-f(o,5i)
La cerere a s ig u r ^ f^ ^ iis p o r t  
în  cond iţii avarft^j&aie

vS.C. CRIŞUL S.A. BR AD
Organizează concurs pentru ocuparea pos-  ̂

.tulul 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. 1

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

Informaţii suplimentare Ia 
651250.

telefon 054/ 
(90670);

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
în 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) \

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (

1
S.C. Minexfor S.A. Deva

(90685)
I

cu sediul în Deva, str. Titîi Maiorescu, nr, 2,
•

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor i 
şi tarifelor la următoarele activităţi: I)

•  transport auto marfă şi călători ; ţ
•  service şi vulcanizare auto; ţ
•  lucrări de reparaţii şi confecţii metalice ^

şi tâmplărlc; *
#- alimentaţie publieă şi cazare;
•  lucrări agricole şi produse agricole ;
•  produse de laborator;
•  produse din roci ornamentale ;
•  materiale de construcţii ;
•  studii si lucrări de cercetare geologică. \

(90682) (
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