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EVOLUȚIA PREȚURILOR POTRIVIT 
PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL

• ENERGIE ELECTRICA: pentru 
primii 50 kWh se taxează cu 73 lei/ 
kWii ; următorii 50 kWh se taxează cu 
172 lei/kWh; peste 100 kWh se taxează 
cu 358 lei/kWh.

• PRODUSE PETROLIERE: pre
țul va crește cu 50 Ia sută în luna fe
bruarie ; benzina — 2900 lei/litru ; 
motorina — 2400 lei/1; butelii de ara
gaz 30.000 lei/buc.

• TRANSPORT : pe calea ferată — 
creștere de 80 la sută; urban — între 
'50—100 lâ sută ; pe apă — 52 la sută.

• TELECOMUNICAȚII: primele
150 de impulsuri vor fi taxate cu 50 
lei/iinpuls, iar ceea ce depășeșt supor
tă o majorare cu 20 la sută.

• Pentru toate aceste categorii de 
prețuri și tarife se vor practica ajus
tări lunare.

• La benzină și motorină, , etalonul
de calcul este : 40 cenți/l, respectiv
30 cenți/1. La celelalte produse, cum 
ar fi de exemplu transporturile, ajustă
rile se vor face lunar în funcție de 
evoluția indicelui prețurilor de con
sum.

• ENERGIA TERMICA prețul ac-

t .al de 16.748 lei/Gcal rămâne nemo
dificat până la 1 mai 1997, dată 
începând cu care prețul va fi majorat 
la 62.200 lei/Gcal.

• GAZE NATURALE: până la 
data de 1 mai 1997 se majorează de la 
63.000 lei mia de m.c. la 147 000 lcS 
mia m.c., după 1 mai a.c., la 693 500 
Ici mia m.c.

• PREȚURI ORIENTATIVE LA 
CĂRBUNE: lignit cr-ște de la 21.163 lei/ 
Gcal Ia 63.948 lei/Gcal; huila mixtă-crește 
de la 24.000 lei/Gcal Ia 75.700 lei/ 
Gcal.

In legătură cu liberalizarea prețu
rilor, ministrul Industriilor și Comer
țului, Călin Popescu Tăriceanu, a pre
cizat : „Vor rămâne, în continuare, o 
serie de prețuri controlate (deci nu 
complet liberalizate — n.rcd.), mai e- 
xact următoarele produse și servicii : 
energia electrică, energia termică, 
transportul pe calea ferată, transpor
turile fluviale, transportul orășenesc 
— tramvai, autobuz și metrou, în zo
nele urbane — poșta, telecomunica
țiile, serviciile legate de distribuția 
apei și de canalizare. medicamente 
și metale neferoase.

Un gazetar se retrage
Multă lume probabil a 

aflat vestea că unul din
tre cei mai valoroși 
condeieri de după De
cembrie 1989, făcător de 
gazete șl, mai nou, ana
list politic — cum îi 
plăcea să se numească 
— s-a retras din presă. 
Ion Crișțoju, căci despre 
el este vorba, și-a dat 
demisia din funcția de 

redactor șef al cotidia
nului național „Eveni
mentul zilei” și din con
siliul de administrație al 
Trustului de presă „Ex
pres”. îl apreciez pe Ton 
Cristoiu ca publicist și 
om de cultură, i-am sa
vurat nu o dată edito
rialele din „Evenimentul 
zilei” și comentariile d: 
la posturile de televi

ziune. bțu-i accept insă 
infatuarea de a fi ajutat 
pe X! ori pe Y să câș
tige alegerile, superiori
tatea vădit afișată, osci
lațiile în profesie, unele 
puncte de vedere în de
făimarea unor persona
lități. cu și fără argu
mente.

Cu toate acestea, Ion 
Cristoiti rămâne un re

per de rezonanță al pre
sei independente post- 
decemhriste. Tocmai de 
aceea cred că renunțarea 
Iui la gazetărie, chiar și 
numai pentru o perioa
dă scurtă de timp, re
prezintă o pierdere pen- 
tru publicistica româ
nească de azi. Nu co
mentez cc va li „Evem- 
mcntul zilei" fără Ion 

Cristoiu, nu știu ce pro
bleme are Trustul de 
presă „Expres”, unda Ion 
Cristoiu este acțjasw și 
nu-1 deslușesc generozi
tatea de a ceda gratuit 
acțiunile sale celorlalți 
conducători ai trustului. 
După cum nu-1 cred ca
pabil să renunțe la presă 
din cauza presiunii psi
hologice la care îl su
pun unii dintre cititorii 
cotidianului său, ori co« 
legi de breaslă de Ia alte 
publicații. Ion Cristoiu nu 
este un timid, nici un 
om slab. El s-a aruncat 
în multe bătălii și a câș
tigat destule.

Gândul mă duce la alt
ceva și anume la îngri
jorarea lui față de starea 
presei românești, la care 
și el a făcut oarecare

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pog. a 2-a)

PROGRAM!!! GUVERNULUI CIORBEA $1 ECOU! SAU ÎN R1M OAMENILOR
Programul de măsuri 
onomice și de protecție 

wcială al Guvernului, pre
zenta* luni seara de pri
mul ministru, nu i-a sur
prins pe foarte mulți 
oameni, asta poate și din 
pricina faptului că a fost 
așteptat vreme îndelun - 
gată. Iată câteva situații 
constatate și opinii culese 
in cursul zilei de marți 
in municipiul reședință de 
județ.

Pe dna Maria llaldea, 
patron al firmei S. 0. 
„Alimpex** SRT ■, am în. 
trebat-o :

— Cum sunt prețurile 
astăzi ?

— Ca și ieri, ca și mai- 
nainte. N-am schimbat 
încă nici unul.

— De ce nu ?
— Fiindcă marfa pe 

care o avem în vânzare 
am adus-o mai de mult.

— Știm că dl Haldea 
umblă mult după marfă.

— Avantajul nostru 
este că avem mașină cu 
care ne aprovizionăm. De
viza soc.<‘tații noastre este 
calitatea produselor pe 
care le vindem. Prepa
rate din carne, de pildă,

• Prețurile vor exploda, dar nu prea tare 
• Ne gândim la noi, însă și la cei din jur • 
îngrijorare, dar nu de speriat • Unii au de
vansat măsurile Guvernului • în piață — 
prețuri încă rezonabile • Am intrat intr-un 
tunel; se vede o luminiță la celălalt capăt al 
lui ?

aducem dc la Oradea .și 
Salonta, direct de La pro
ducători.

în discuția cu di loan 
llaldea am abordat pro

blema sporirii din nou, 
după o scurtă perioadă de 
timp, a prețului la ben
zină și motbrină.

—■ Vom fi nevoiți sa

umblăm la prețuri — 
ne-a răspuns interlocu
torul. Dar vom ține sca
ma de scăderea puterii 
de cumpărare a oameni
lor și nu vom exagera 
deloc pe această linie. Și 
încă ceva : soția șl cu
mine suntem, de o • via
tă întreagă aproape, co- 
mercianți și știm că tre
buie să punem mereu 
de acord oferta cu ce
rerea și cu puterea dc 
cumpărare. Va urma o 
perioadă grea, dar spe
răm ca și comercianții și 

cumpărătorii să ieșim din 
ea cu bine.

Un om care a asistat la 
discuția noastră a inter
venit :

— Programul Guvernu
lui era necesar, fiindcă 
țara nu mai putea pluti 
în necunoscut și fără a 
se ști în ce direcție. Este 
bine că echipa aflată la

Anchetă realizată de i 
ESTERA ȘINA, 

TRAIAN BONDOR

DEVA, piața din Micro 15. O singura firmă din 
jude] — TRICONA PRODES S.A. SIMERIA desface pro
duse confecționate din lâna, cu materia primă procu 
rată din țară. Prețurile produselor sunt acceptabile fi 
de calitato deosebită.

(Continuare în pag. a 2-a)

Omul nevoiaș, ca să mai supraviețuiască încă o 
perioadă grea, vinde lucrurile din casă altor persoa
ne cc mai au încă câțiva bănuți, d«r la fel dc
multe nevoi.

Imagini realizate în piața Micro 15, din Deva, de 
colaboratorul nostru, ANTON SOCACI.

In aceeași piață, majoritatea produselor sunt aduse 
dia Turcia — covoare, blugi, pantofi, haine dc tot 
felul, dar la prețuri echivalente cu salariul mediu. 
In imagine — gardul pieței împodobit cu covoare din 
Turcia.



VALENTINE’S DAY

Paradă, dar nu oricum...
Că o bună parte din ceea 

ce cunoaștem despre tot 
felul de întâmplări, obi
ceiuri, evenimente, as
pecte din lumea întrea
gă aflăm mai ales prin 
intermediul mass-media, 
nu reprezintă decât re
cunoașterea unui adevăr.

Câți dintre noi, spre 
exemplu, și în mod spe
cial dintre tineri, știau 
până acum câțiva ani de 
existența unei Zile a în- 
drăgostiților (Valenti
ne’s Day), sărbătorită ca 
atare în fiecare an la 14 
februarie ?... Țin minte 
că una din primele ima
gini, ceva mai reală și 
care a reușit să mă im
presioneze oarecum, mi-a 
oferit-o unul din epi
soadele îndrăgitului se - 
rial american „Beverly 
Hills”, într-o vreme când 
încă se dovedea interesant 
tot ceea ce se referea la 
modul de viață al altor 
tineri, fie ei americană 
ori de altă nație, perso
naje de film ori reale.

Și cum la noi tinerii 
neobișnuit! cu această săr
bătoare străină tradiții
lor românești se adap
tează totuși ușor și sunt 
suficient de receptivi la 
astfel de „noutăți”, ur
marea a fost ... fireas
că : cei îndrăgostiți Ia 
data cu pricina, sărbă
toresc în felul lor, mai 
mult sau mai puțin dis
cret, Valentine’s Day. Și 
nu doar ei ; într-o oa
recare măsură, spiritul de 
sărbătoare se face sim
țit și în jurul celorlalți. 
La București, de exem- 
piu, unde în generai di
versele manifestări se re
cepționează la alte cote și 
unde întâmplarea a făcut

UN GAZETAR Si RETRAGE

să mă aflu în acea zi, 
încă de la primei» ore 
ale dimineții pe principa
lele posturi de radio au 
„curs” felicitările, urări
le. dedicațiile, până la 
concursurile ce aveau ca 
premii verighete din aur 
pentru perechea câștigă
toare ș.a. Apoi cumpă
rătorii din marile maga
zine au avut plăcuta 
surpriză ca obiectul a- 
chizitionat să fie împa
chetat într-o punguță im
primată cu tot felul de 
inimioare. Bineînțeles că 
nici televiziunea n-a ră
mas insensibil* la un 
astfel de fnoment. pe care 
PRO TV-ul l-a amplificat 
la dimensiunile unui în
treg week-end dedicat Zi
lei îndrăgostiților, prin 
conținutul emisiunilor și 
filmelor prezentate. Iar 
prin lactîca-i deia bine
cunoscută (punerea la bă
taie a unui premiu mult 
râvnit —> șapte zile la
Veneția] a reușit să imo
bilizeze în frig ți vânt 
numeroase perechi ds în
drăgostiți, imortalizându- 
le chipurile. în decupajul 
unei inimioare și inei- 
tându-i la amețitoare de
clarații de dragoste re
ciproce... Un scenariu a- 
semănător cu tel din ziua 
alegerilor, doar pe alte 
coordonate... Numai că 
sentimentele unor Indră 
gostiți s-ar preta parcă la 
ceva mai multă intimi
tate, iar de romantism 
ce să mai vorbim , în 
orice caz, nu întotdeauna 
spectaculosul dă bine în 
orice împrejurare ; a- 
dică paradă, dar nu ori
cum ...

GEORGETA BIRLA

Programul Guvernului Ciorbea 
și ecoul său în rândul oamenilor

(Urmare din pag. 1)

conducere s-a gândit să 
însoțească măsurile dras
tice din economie cu al
tele de protecție a celor 
mai necăjiți oameni cu 
venituri mici, cu copii 
mulți, pensionari, șomeri 
ete

— Cum vă numiți 7 — 
am întrebat.

— Nu are importantă. 
Sunt unul din cei mulți.

S-a presupus — și fap
tul s-a adeverit — câ 
unii vor profita de mă
surile Guvernului pentru 
a-și burduși buzunarele 
cu bani iar obrajii cu 
Îmbuibare și satisfacție. O 
doamnă ne-a spus că o 
pungă de cafea s-a vân
dut luni cu 6 000 de lei. 
La ,,Lacto-bar“-ul din De
va am întrebat dacă 
marți, față de cu o zi îna
inte, s-a umblat Ia pre
țuri.

■— Da, ne-a răspuns o lu
crătoare de aici, la ca
fea ness și Ia țigări.

— Când a fost adusă 
marfa în unitate ?

— în prima zi a săp
tămânii, de la un angro
sist.

Iată două situații când 
programul Guvernului 
Ciorbea a fost devansat 
de cei ce nu se mai sa
tură, profilând de situa
ția grea prin care trece 
tara.

In piața centrală a De
vei. lume multă. ața 
cum s’ întâmplă în fie
care primă carte a zilei. 
Cartofii sa vindeau, la 
particulari ev 1 000 — 
1 500 lei/kg, morcovii și 
ceapa cu 3 000 lei, merele 
tot așa. Un ou costa 350 
— 450 iei, după mări

me. Am intrat în vorbă 
eu un vânzător de car
tofi, care-mi spunea că 
a venit din județul Su
ceava.

— încă n-am scumpit 
marfa, fiindcă am adus-o 
mai de mult. Dar dacă 
a crescut prețul la trans
port o voi face. Am pri
ceput că Guvernul a dat 
ți țăranilor pensii mai 
mari, așa că nu vom e- 
xageră în direcția asta.

Am făcut ancheta, cum 
ziceam, a doua zi după 
ce Guvernul Ciorbea 
si-a anunțat progra
mul economic și de pro
tecție socială, când încă 
prețurile n-au apucat să 
se zburlească, așa cum 
se va întâmpla în zilele 
următoare. Dar — cum 
spunea și dl prim-minis- 
tru hmi seara la confe
rința de presă — urmea
ză o perioadă grea, însă 
întotdeauna acest popor 
a avut puterea să iasă din 
necazurile care s-au abă
tut asupra lui cu băr
băție să meargă dârz 
pe calea ce i-a hărăzit-o 
Dumnezeu. Suntem con
vinși că ața se vor pe - 
trece lucrurile și de data 
asta.

Iată și alte opinii :
PATRICIA ’’CIPOVICI, 

cartier Micro 15 : Am ci
tit în presa centrală că 
vor fi liberalizate toate 
prețurile începând de la 
cărbune, aur, argint, la 
alimente. Consider că va 
fi cumplit cu alimentele. 
Dacă îmbrăcăminte ne 
cumpărăm mai rar, pâi
nea, carnea, lactatele .sunt 
produse necesare traiu
lui de fiecare zi.

IO AN ILIE, patron : 
Impactul va fi un pic mai 
dur. dar cred că vom ieși 

din această situație. Ini
țiativa particulară își va 
spune cuvântul de acum 
înainte. In esență, toți 
suntem cumpărători și la 
fiecare salt al prețurilor 
ne gândim cum vom re
zista diferențelor de preț. 
Am însă credința că 
cei care muncesc vor 
avea.

KOVACS IUDITH, in
firmieră : Dacă se luau 
la vreme aceste măsuri, 
acum era mai ușor. Ori
cum, toată lumea tre
buie să se gândească să 
muncească, nu să fure, 
că s-a furat prea mult în 
unele locuri. Eu am în
credere în actuala pu
tere. Mi-a plăcut că vor
besc clar și răspicat.

ADRIANA CIUHANDU, 
vânzătoare : Este foarte 
greu — a fost și pună a- 
cum — și va fi în con
tinuare. Sper însă în mai 
bine, dar anul acesta 
pentru toată lumea va fi 
un an de sacrificiu. Con
sider că trebuia făcută 
înainte privatizarea în 
masă, chiar imediat după 
revoluție. Eram deja la 
jumătatea drumului și 
era mai bine pentru toți. 
Am însă încredere în ei 
(în actuala conducere — 
n n.), căci am dorit a- 
ceastă schimbare.

1OAN SOMEȘ AN, pen
sionar. Deva, bloc 14, Cio
clovina : Tot greu va fi 
și pe mai departe. Am 
cumpărat azi de toa
te. am cheltuit vreo 30 
de mii de lei, că de 
mâine se dublează prețu
rile. Am o pensie de 
minor, de peste 200 000 
de lei. Mă mai ajut cu 
copiii — am cinci copii 
și 8 nepoți — că 
altfel nu m-aș descurca.

Dar nu-i bine, mai bine 
era fără patroni.

Ing. CONSTANTIN PE37- 
CUI.ESCU ; Dacă , de a- 
tiinci. din ’90, s-ar fi rea-, 
lizat privatizarea... Da» 
s-au pus bețe-n roate. 
Oricum, noi am fost Jn- 
vătat.i să lucrăm zl- 
lumină, nu no-a lost 
frică de lucru și nu ne 
e«te. Va fi greu pentru 
toată lumea, chiar |1 
pentru cei din comerț, 
căci riscă să aducă mar
fă cu prețuri mari și sA 
rămână cu ea in maga
zin. căci viteza de cir
culație a mărfurilor' des 
pinde de puterea de cum
părare a populației

DORU IVAN, admi
nistrator de societate:' Scă* 
derea puterii de europă* 
rare a populației se va 
reflecta și în unitaU 
noastră. In loc de un ki
logram de carne se vo» 
cumpăra 100 de gram» du 
carne, căci pulpa da 
porc, spre exemplu, de la 
14 200 ier/kg va ajung* 
la 28 400 lei/kg (fără or 
și slănină). Va ti 4 
perioadă foarte grea, vo< 
scădea vânzările, nu vom 
putea crește nici noi sa
lariile personalului. Dac* 
s-ar fi întâmplat aceast i 
acum doi ani, când se mal 
stabilizaseră problemele, 
era mai bine. Măsurile 
sunt dure, dar oricum 
trebuiau luate.

- 0 -
Si încă ceva în înche

ierea acestor rânduri. 
Marți, în piața Devei, un 
buchet de ghiocei se vin* 
dea cu 400 de lei. Să 
fie albul imaculat al pe
talelor sale lumina de la 
capătul tunelului în care 
am intrat și pe care-1 
dorim cât mai scurt 2

(Urmare din pag. 1)

trimitere. Poate aceasta 
să-1 fi Îngrijorat atât de 
mult pe Ion Cristoiu, si
tuație care, coroborată cu 
ignorarea ți de către ac
tuala putere a demersu
rilor lui politice, încât 
i s-a făcut lehamite și a 
abandonat lupta cu arma 
scrisului, protestând sin
gular, dezamăgit. Este în 
afara oricărei îndoieli că 
fosta putere nu a mișcat 
un deget pentru îmbu
nătățirea condițiilor jur
naliștilor, In pofida fap
tului că dnii Nicolae Vă- 
răroiu și Adrian Năstase 
ne-au promis de mai 
multe ori că vor lua mă
suri- Dar măsurile au 
fost inverse : continua 
majorare a costurilor hâr
tiei, manoperei tipogra
fice. difuzării, nici un a- 
vantaj în asigurarea cu 
echipamente din import 
ori în exercitarea pro
fesiei de ziarist, cum se 

întâmplă peste tot în mult 
râvnita Europă. Nimic din 
toate acestea nu se află, 
cel puțin deocamdată, nici 
în atenția noii puteri, 
presa independentă plu
tind într-o gravă stare 
existențială. Iar adânci
rea sărăciei populației, ea 
urmare a noii și sufocan
tei majorări, sau, în 
termeni guvernamentali, 
a liberalizării prețuri
lor, va determina încă 
un impact asupra presei.

Cu sau fără Ion Cris
toiu în activitatea publi
cistică, aceasta va con
tinua să existe. Dar fără 
un minimum de condiții 
asigurate presei de so
cietatea al cărei câine de 
pază este, . viața sa va 
fi din ce în ce mai grea. 
Și, neavând aproape, me
reu, paznicul său cel mai 
autorizat și cel mai pu
ternic, societatea ar pu
tea fi atacată de rele din 
toate părțile. Dar cum 
românul este mereu op
timist, să mai vedem...

i

j
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*
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20 FEBRUARIE

( TVK 1 J

animate;
14,10 TVR lași a 

15,40 Tra- 
16,35 Magazin so- 

17,25 Desene ani- 
17,50 Tribuna par-

7,00 TVM e Telematinal;
8,30 La prima oră; 9,20 
Serial (r); 11,05 Serial
o Andrea Celeste (r); 12,45 
Desene animate; 14,00 
Jurnal; 
TVR Cluj-N.; 
diții; 
cial; 
mate;
tidelor parlamentare; 18,15 
Tragerile Loto; 19,10 Se
rial a Lupii aerului; 20,00 
Jurnal; 20,50 Serial s 
Dragostea învinge; 21,45 
Reflecții rutiere; 22.00 Stu
dioul economic; 
Muzică populară;
Jurnal; 0,05 Serial e Bor- 
lin Alexanderplatz.

t
22.40
2330

C TVR 2 J
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Cluj-N.; 9,20 Muzica 
pentru toți; 10,40 întâlni
rea de la miezul nopții (r); 
11,35 Desene animate; 12,15 
Teleenciclopedia (r); 13,10
Frumoasa și Bestia (r);
14,10 Reportaj '97; 15,40 
Desene animate; 16,05 Se
rial • Top Model; 17,00 
Ceaiul de la ora 5; 19,00 
Emisiune în limba germa
nă; 20,00 Club 2020; 20,30 
Enigma (cs); ?1,00 TVM. 
Mesager; 21,35 Filmote
ca de Aur; 22,05 Film • 
Nouă luni • (Ungaria); 23,40 
e>— —

[PRO - TV)
7J00 Ora 7, bună dî- 

mincafa; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Who's the 
Boss (r); 10,30 MASH (r); 
11,00 Film o One Special 
Victory (SUA); 13,00 Se
rial (r). Robocop; 13,45 
Serial (r) e Beverly Hilfs;
14.30 Gillette — lumea 
sportului; 15,00 Verdict : 
crimă! (s); 16,00 Tânăr șl 
neliniștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Who's 
the Boss (s); 18,00 Știri; 
18,05 Sport la minut; 18.15 
Enigmele Agalhei Christie 
(s); 19,00 Știi și câștigi!;
19.30 Știrile Pro TV; 20,00
Merlose Place (s); 21,00
Doctor în Alaska is); 23,00 
Serial • Sergentul Wolf 

( ANTENA 1 ]

zită la Antena 1; 10,00 
D.a.; 10,35 Teleshopping;
11.10 Lumină călăuzitoare 
(r); 12,00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (*);
14.10 Clar de femeie (fZ 
r); 16,00 Medalion; 16,30 
Teleshopping; 17,10 O iu
bire de neuitat (s); 18.00 
Desene animale ;
19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Film 
• Secretele unui psihiatru 
(dramă, SUA).

I
1

[DEVASAT+]

10,00 — 1230 Reluări} 
14,00 Videotex!;; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Repere cul
turale; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Actualitatea în di
rect; 22,00 Film artistic;
23,30 Obiectiv (r).

SISSIS-------- —------------------- ,
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Banii de la „Naghi & Zsok" pot fi recuperați prin...
In urmă cu mai bine . 

de două săptămâni, mai e- 
xact vineri, 31 ianuarie, e 
xecutorul judecătoresc de 
la Tribunalul Hunedoara 
punea sechestru' definitiv 
pe mărfuri (șdrtli'ri și tri
couri ale firm’ei Naghi 8c 
Zsok din Deva. Valoarea 
acestora eră de 44,5 milioa
ne de lei. Acțiunea repre
zenta urmarea firească a 
sentinței 169/96, prin care 
instanța dispunea recupe
rarea datoriei de peste 42 
de milioane de lei, pe ca. 
re firma „Naghi & Zsok" 
o avea la data de 1 mai 
1995 către Primăria Deva. 
Debitul reprezintă taxa de 
concesiune ă terenului pe 
care este construită fabri
ca de confecții șl clădirea 
administrației din spatele 
pieței centrale.,.

Cu toate că administra
torul .firmei, Gheorghe 
Naghi, spunea că va plăti 
până joi, 6 februarie, o 
primă tranșă de 10 milioa
ne. potrivit celor declara
te de reprezentanți ai pri. 
măriei, in contul instituției

Vânzare de sorturi 
și tricouri

nu se regăsește nici un leu 
de la „Naghi & Zsok". De
spre societatea deveană, In 
procesul verbal încheiat la 
dosarul cu nr. 227/96, se 
precizează că „bunurile mo
bile sunt gajate, iar bunu
rile imobile sunt ipotecate 
în favoarea Bancorex și 
Credit Bank Deva".

Bancorex a și reacționat 
de altfel la sechestrul pus 
pe mărfurile firmei „Naghi 
& Zsok", arătând, prin a- 
dresa nr. 359/4. 02. 1997, 
către Consiliul LocaJ De. 
va, că: „în garantarea cre
ditelor angajate la Banco- 
rex, societatea respectivă a 
gajat stocul mediu de pro
duse finite și materii pri
me și materiale în valoare 
de 150 567 000 lei, conform 
contractului de gaj înre
gistrat la Consiliul Local 
Deva, sub nr. 2/9. 01. ’94 

și 262/28. 07. ’95". Condu
cerea băncii mai precizea
ză că: „SC „Naghi & Zsok 
Contapex Import Export" 
SRL a fost declarată de 
către Bancorex în incapa
citate de plată".

Administratorul firmei 
„Naghi & Zsok", Gheorghe 
Naghi, încearcă și in al 
doisprezecelea ceas să im
presioneze. Potrivit celor 
spuse de secretarul Iulian 
Avram, Naghi a trimis Con. 
siliului Local Deva o adre
să prin care îi avertizează 
că primăria trebuie să plă
tească chirie pentru măr
furile sub sechestru. Pro
cedura judecătorească spu. 
ne insă că bunurile afla
te sub sechestru rămân pe 
ioc.

După cum evoluează si

tuația în acest caz, se pa
re că Primăria Deva mai 
are de așteptat până să-șl 
primească banii. Ca să nu 
mai luăm în discuție șl 
datoria acumulată de la l 
mai 1995 până în prezent, 
care ajunge la valori de 
zeci de milioane de lei. A. 
ceasta va face, conform 
reprezentanților primăriei, 
obiectul unui alt proces. 
Potrivit celor declarate de 
executorul judecătoresc al 
Tribunalului Hunedoara, 
dl Traian Baciu, dacă Pri
măria Deva cere continua
rea executării silite, se va 
proceda la întocmirea pu
blicației de vânzare a măr
furilor aflate sub seches. 
tru. Produsele se vor scoa
te la licitație, din suma re
zultată urmând a se re
cupera banii de la dator
nici. Numai că, până vor 
avea căutare șorturile șl 
tricoifrile, o să mai treacă 
ceva timp.

SORIN BLADA

Dreptul la replică

Nu ne batem joc de client
Citind articolul „Plicu

lețul de cafea", apărut în 
numărul din 7 februarie 
’97, am simțit nevoia de 
a lămuri niște aspecte în 
calitatea mea de patron 
ai SC „Ana Impex" SRL 
Cluj, al cărei nume a fost 
menționat în ziar. Și anu
me: De când am început 
să lucrăm în acest dome, 
niu am pus în primul rând 
la punct problemele care 
sunt legate de client și de 
organele de control, să îm
păcăm și „varza și capra" 
și să iegim și noi cu un 
beneficiu rezonabil, care 
să ne permită să aducem 
îmbunătățiri aspectului co
mercial și calității lucru
lui prin următoarele aspec
te:

— nu ne batem joc de 
client, știind că plicul es
te destinat omului de rând;

— actele noastre conta
bile cuprind această tole
ranță de gramaj, iar pre
țul nostru de desfacere es
te calculat la această me. 
die de gramaj;

— am considerat că es
te mai corect să scriem 
1,8 ± 2 la sută Și să-1 vin. 
dem așa, decât să scriem 
2 g si să pun în pliculeț
1.25 g;

— noi practicăm cdle 
mai mici prețuri din toa
tă zona, avem desfacere în 
mai multe județe, chiar și 
în Galați. Asta este o do. 
vadă că suntem in slujba 
clientului oriunde se află 
și nu profităm de amără
ciunea lui.

SUIIEIL SALEM,
■ patronul S.C. „Ana Impex” 

SRL — Cluj

N.R. Cu toate că nu so
cietatea dlui Suheil Salem 
a fost vizată în mod ex
pres (am folosit numele 
firmei și al altora spre a 
face o comparație), dl pa
tron a simțit nevoia unei 
lămuriri pentru că și so
cietatea câre pune In plic
1.25 g, cum s-a văzut, are 
sediul tot în Cluj. Consi
derăm corectă intervenția 
dlui Suheil.

La S.C. Calcita S.A. Vata

UN MICI AJUNS
IN PRAGUL EXPLOZIEI

St AIENUtAZA
Despre conflictul declan

șat acum câteva luni la SC 
Catena SA Vața, precum 
și despre depășirea com
petențelor conferite de le. 
ge Adunării generale a ac
ționarilor, ziarul nostru a 
scris la timpul potrivit. Ul
terior, la această societate 
au apărut noi tensiuni, de
terminate de procesul pri
vatizării. In acest sens, la 
nivelul societății s-a con
stituit Programul de Ac
țiune al Salariaților (PAS), 
avându-1 președinte pe dl 
Mircea Udrescu. Atribui
rea unui număr de câte 
23 000 de acțiuni, dintr-un 
total de 72 683, numai la 
două persoane din afara so
cietății, care nu au avut 
și nu au calitatea de sala- 
riați, a dus la tensiuni șl 
discuții în rândul salaria
ților. Nemulțumiți de ceea 
ce s-a întâmplat, salariațli 
au convocat o ședință in 
care conducerea PAS a fost 
schimbată, președinte fiind 
ales dl Pera Bulz. Momen
tul de vârf al conflictului 
a fost atins sâmbătă, 15 
februarie, la ședința cu 
satariații, organizată la 
sediul societății, moment 
ia care au fost clarifica
te, in cea mai mare parte, 
neînțelegerile privind ac
țiunea de înscriere la FPS 
București a PAS-ului pen
tru cumpărarea de acțiuni.

Adunarea salariaților a 
fost convocată de către sin
dicat și' de noul consiliu 
ai PAS, iar din partea Con. 
federației Sindicatelor Mi
niere din România a par
ticipat di Ntcoiae Oros, vi
cepreședinte al organiza
ției. Discuțiile s-au desfă
șurat intr-o' notă extrem 
de tensionată, vicepreșe
dintele CSMR acuzândii-1 
pe fostul președinte al 
PAS de promovarea uno» 

interese străine salariaților 
în procesul privatizării. Dl 
Nicolae Oros a mai acuzat 
FPS-ul și AGA întrucât, 
prin „mașinațiuni", l-au 
numit pe Mircea Udrescu 
în funcția de director ad
junct, contrar oricărei pre
vederi legale, întrucât atât 
FPS-ul cât și AGA aveau 
un singur drept: să nu
mească administratorul u. 
nic, atribuțiile de personal 
fiind de competența dlui 
ing. Liviu David. In ur
ma unor informații pe ca
re le deține CSMR, de SC 
Calcita SA Vața sunt in
teresate persoane influente, 
cu funcții.

Trecându-se la verifica
rea firmelor care intențio
nează să participe la pre- 
selecția pentru cumpărarea 
acțiunilor de la FPS Bu
curești, vicepreședintele 
Nicolae Oros a apreciat câ 
acestea sunt firme anoni. 
me, cu un capital social de 
100 000 de lei, care azi cum
pără, iar peste 10 zile vând 
acțiunile la prețuri foarte 
mari.

După mal multe discuții 
contradictorii, în ședința 
de sâmbătă, cu fostul pre
ședinte al PAS, acesta a 
predat, după multe insis
tențe, ștampila și documen. 
tele deținute fără drept, 
întrucât a fost schimbat 
din funcția de președinte 
al PAS.

In cadrul întâlnirii s-a 
mai aprobat delegația ce 
urmează să se deplaseze 
la București pentru nego
cierea pachetului de acțiuni 
cu FPS. Rezultatul ședin
ței de sâmbătă, 15 februa
rie a.c„ de la Vața, pare 
să ducă la o normalizare 
a situației, iar conflictul 
declanșat să se atenueze.

CORNEL POENAR

Jl i-

Rezultatele fazelor 
județene ale olimpiadelorde 
limba maghiară și geografie

La faza județeană a o- 
limpiadci de limoa maghia
ră au participat 30 de elevi 
și ea s-a desfășurat la șco
lile generale nr. 3 Deva, 
nr. 6 Hunedoara, nr. 1 lat. 
peni și la Liceul -„Traian" 
Deva (pentru liceeni).

Cele mal bune rezultate 
le-au obținut: V — Jakab 
Elek (premiul III); VI — 
Banyaî Reka (pr. III); VII 
— Pal Istvan Bela (pr. II); 
VIII — Dobrilă Imola (pr. 
II); IX — Palko Eva (pr. 
II); X — Varo Melinda 
(mențiune). Acest clasament 
nu cuprinde și rezultatele 
din Valea Jiului (la Lupeni 
au fost 2 candidați pentru 
clasa a VIII-a).

Au participat 143 de elevi 
la faza județeană de geo
grafie, găzduită de Școala 
Generală Nr. 3 Deva. Pen
tru prima dată notarea s-a 
făcut prin punctaj de la 
0 la 100. La fiecare clasă,- 
elevii au primit câte 3 su

biecte, punctate separat, 
după care s-a făcut media

Premii I s-au acordat e- 
levilor care au realizat pes
te 90 de puncte; VIII — 
Claudia Stoichițescu și O. 
vîdiu Cristian (ambii, Șc. 
Gen. nr. 1 Petroșani); IX
— George Pascu (Lie. Teo„ 
retic Hunedoara); X — Ro
xana Angela Jianu (Gr. Șc. 
Economic Administrativ 
Servicii Petroșani); XI — 
Radu George Dumitru (Lie. 
Teoretic Petroșani) și Fla
vius Jeican (Gr. Șc. Eco. 
nomic Administrativ Ser
vicii Petroșani); XII — 
Ștefan Ciobotaru (Lie. In
formatică Petroșani); XIII
— Adrian Alexa (Lie. Pe
dagogic „Sabin Drăgoî" De
va). Elevii clasați pe pri. 
mele 3 locuri, la fiecare 
clasă, au primit de la In
spectoratul Școlar Jude
țean premii in bani (20(500
— I, 15 000 — II, 10 000 — 
ni) (v.n.)

Deunăzi am străbătut lo
curi de un pitoresc ine
dit, dar cu pământ arid, 
de piatră seacă. Am fost 
în Munții Apuseni, unde 
i-am întâlnit pe acei moți 
minunați care smulg cu 
meșteșug bogății inestima
bile din creier de munte. 
E iarnă și contururile re
liefului nu ni se dezvălu
ie dezolant, cum bănuiam, 
ci, din contră, ca niște si
luete ticluite dibaci în 
structura muntelui. „Aici 
orice anotimp își are far
mecul lui, mai ales că bra
zii își păstrează nestinghe
riți verdeața în tot tim
pul anului, dând astfel 
sobrietate și măreție de 
basm ținutului", arăta plin 
de mândrie dl Aron Pug- 
nea, unul dintre cutreieră
torii acestor munți, de loo 
din Abrud. Intr-adevăr, 
peisajul insolit își arun
că pecetea peste chipul o- 
mului de ispravă ce imbi. 
nă armonios patru lucruri 
deodată: mineritul și agri
cultura, pădurea și creș
terea animalelor. Cu pă
mânt arabil puțin și să
rac, zona produce și ea 
pe putința ei, prin munca 
istovitoare a trudnicilor ță. 
răni de aici care-1 silesc 
să ro<jc{ișcă. Ziua de lucru 
a moțului începe de cum se 
ivesc zorii și se termină 
noaptea târziu. L-am în
trebat pe unul dintre ei 
dacă Uf VWn să plece la 
cântpid, la care el flF-.l 
răspuns: „Doamne ferește!

Stau alături vechea 
biserică și impunătoa
rea Catedrală Ortodoxă 
din Ghelar, ca o dovadă 
a credinței neclintite a 
pădurenilor in timp.

Păcat că, din cauza 
exploatării minereului 
de fier din subteran, 
catedrala prezintă fisuri 
iar lipsa banilor pentru 
remedierea stării actua
le face ca asupra sa să 
planeze pericolul surpă
rii. .‘J-

-soi.
Foto ANTON SOCACI

•— • — —•—-*•—*_•

piatră seacă
Nu!" „De ce?“, am insis. 
tat. „Pentru că vântul pro
duce muzica duioasă nu
mai în acele brazilor. Și 
mie asta îmi place".

Referindu-se la meșteșu
gul lemnului smuls pădu
rilor, din care ies donițe 
și ciubere măiestrit în
crustate, cu faimă și peste 
hotare, dl A.P. ne-a spus: 
„E mândria moțului din- 
totdeauna, e însăși viața 
lui cuprinsă in cetina bra
dului, din podoabele că
ruia se bea cea mai bună 
apă din lume". Simplu și 
frumos spus, dar și concret 
ilustrat de același Domn 
bun ce ne-a oferit generos 
pâinea proaspătă, aburin- 
dă încă, abia scoasă din 
cuptor. Când guști din a- 
ceastă pâine, parcă ceva 
te îndeamnă să scrii câte, 
va gânduri despre cei ce 
cultivă acest pământ cu 
atâta sârg.

Acești teribili țărani din 
vârf de munte iși mângâie 
pământul spre a-i răpi pu
țină recoltă. Ei țin piept 
cu ploaia, cu frigul și cu 
vântul rece, care taie o- 
brazul și mâinile în ierni
le grele la transportul gu. 
noiului. Și lupta aceasta 
cu natura este zilnică Am 
lăsat întinderile montane 
în voia Domnului și sub 
oblăduirea liniștii ne-am 
întors cu gândul tot aco
lo în Munții Apuseni.

VALENTIN 
BRETOTEAN
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S.C. MATEXS.A.— LA FINE DE TRANZIȚIE
REP.: D-le manager, s-ar 

părea, că pe fondul măsu
rilor de terapie de șoc, ac. 
tualii guvernanți vor schim
ba tranziția pe reformă. 
Cum găsește acest moment 
firma pe care o conduceți?

A.B.: Actul întâi al 
schimbării consumat, în ur
mă cu șapte ani a’ dat o 
lovitură puternică econo, 
miei românești în ansam
blu. Șocul modificării re
gulilor jocului a fost per. 
ceput. diferit, funcție de 
ponderea deținută de di
feritele sectoare economice. 
Una din cele mai afectate 
a fost industria ușoară. Gă- 
sindu-se în afara așa-zise- 
lor sfere strategice, spriji
nul ți protecția statului 
pentru această industrie a 
fost cvasiinexistent. A fost 
nevoie dc o tenacitate deo
sebită pentru a menține 
pe linia de plutire activi, 
tatea de producție, dar, din 
nefericire, tenacitatea nu 
ține loc de bani. Or, dacă 
are de ceva nevoie secto
rul industriei ușoare, a- 
tunci trebuie să vorbim de 
noi tehnologii și investiții. 
Revenind la Matex SA, pot 
spune că ne-am consumat 
energiile căutând perma
nent posibilități de păstra
re a capacităților de pro. 
ducție și de găsire a noi 
surse de venituri. Astfel, 
am pus bazele unei firme 
cu un partener de afaceri 
din București. ' Cooperarea 
se va •concretiza intr-un a-

' LA S.C. INSERPROD S.R.L. DIN BRAD

ÎNGRIJORĂRI Șl INCERTITUDINI
Pe dl ing. loan Fechete, 

care împreună cu soția și-au 
asumat misiunea să con
ducă destinele unei firme 
cu profil de producție a- 
gricblă, având capital pri
vat, l-am întâlnit chiar la 
locul unde se desfășoară 
activitatea productivă, res
pectiv la sera de legume 
cumpărată de la fosta co
operativă agricolă din lo
calitate, la lichidarea pa
trimoniului acesteia. Inter
locutorul și-a exprimat ma
rea supărare și incertitu
dinea ce există in legătură 
cu situația actuală a acestei 
firme privatizate, de unde 
câteva zeci de muncitori 
zilieri și de angajați își 
asigură sursa principală sau 
iși completează veniturile 
bănești, iar rolul unității 
in aprovizionarea pieței 
municipiului nu poate fi 
câtuși de puțin ignorat.

Pe lângă necazurile pri
cinuite de mersul greoi al 
treburilor curente, privind 
neajunsurile existente în 
privința procurării semin
țelor și îngrășămintelor — 
produse ale căror prețuri 
au sporit în ritm amețitor 
și se găsesc cu tot mai ma
re dificultate, există o se
rie de motive de îngrijo
rare legate de interpreta
rea diferită a Legii 18/1997, 

teller de confecții în care 
vom produce pantaloni, 
blugi și confecții sport. Ma. 
tex se obligă să asigure 
spațiul necesar, în timp ce 
partenerul vine cu utilaje
le asigurând, totodată, pia
ță de desfacere la export, 
pe relația SUA și Europa. 
Utilajele există deja de. 
pozitate, iar. 80 de lucră
toare sunt pregătite pentru 
a lucra pe noile linii de 
confecții. Preconizăm ca 
până la finele lunii mar

Dialog cu dl ing. AUREL BĂLAN,
manager

tie a.c., amenajarea spa. 
țiului să fie gata și să se 
poată instala utilajele. Pen
tru început acest atelier de 
confecții este gândit să 
meargă cu 191 de salariați, 
pe mai multe linii de pro
ducție. Pe o astfel de linie, 
lunar, se pot produce cca. 
10 000 perechi de panta. 
Ioni. In colaborare cu 
DMPS pregătim personal 
suplimentar care să poată 
fi folosit în acest atelier. 
Cred că în a doua parte a 
lunii aprilie la această sec
ție vor putea avea loc pri
mele probe de lucru.

REP.; Care este situația 
pe partea de țesătorie?

A.B.: Dotările secției de 

fapt pentru care comisia 
locală de aplicare a legii 
amintite șl firma se gă
sesc in litigiu, cu acțiune 
în justiție, in temeiul art. 
28 din lege, cum ne spunea 
dl Fechete, se precizează, 
între altele, faptul că, po
trivit acestuia, construcții
le agrozootehnice, ateliere
le de industrie mică, ma
șinile, utilajele și alte a- 
semenea mijloace fixe ce 
au aparținut cooperativei a- 
gricole desființate, precum 
și terenurile de. sub acestea, 
ca și cele necesare utili
zării lor normale, devin 
proprietatea membrilor a- 
sociaților de tip privat, cu 
personalitate juridică dacă 
se înființează, iar la aline
atul 4 al aceluiași articol 
se arată că în cazul în ca
re nu s-au constituit ase
menea asociații bunurile și 
animalele se vor vinde prin 
licitație publică persoane
lor fizice sau juridice, ur
mând ca din prețul realizat 
să se achite datoriile de 
orice fel ale fostei coope
rative. Cum la vremea 
respectivă s-au luat credite 
bancare pentru plata sere
lor, care se înțelege foarte 
bine că nu pot fi despăr
țite de terenul pe care se 
găsesc acestea, precum și de 

țesătorie au rămas ancora, 
te, tehnologic, în anii ’70. 
Am reușit totuși înlocuirea 
a £50 de mașini de țesut 
cu 72 astfel de mașini mo
derne și de mare producti
vitate. Cu sprijin FPS, am 
reușit să plătim avansul 
necesar procurării a încă 
10 mașini de țesut de ma. 
re productivitate. Toate 
aceste noi dotări contribu
ie la creșterea productivi
tății, pe de o parte, iar pe 
cealaltă parte, sunt de na.

tură să reducă numărul lo
curilor de muncă. Nu știu 
alții cum gândesc, dar eu 
sunt de părere că salaria- 
ților care sunt disponibili, 
zați intr-un anumit sector 
trebuie să le fie oferită o 
alternativă. De la această 
idee a plecat, de fapt, și 
punerea bazelor noii sec
ții de confecții.

REP.: Ce va însemna 
pentru Matex liberalizarea 
prețurilor în economie șl 
eventuala aliniere a lor la 
cele -internaționale?

A.B.: Este clar că măsu. 
rile care se impun a fi lua
te sunt pe cât de necesare 
pe atât de greu dc supor
tat. Pentru că întrebarea 

drumurile aferente, este de 
așteptat ca ■ problemele 
respective să fie clarificate 
pentru stingerea neînțele
gerilor existente.

in altă ordine de idei, o 
parte din terenul ce a apar
ținut fostei ferme de le
gume, fiind împărțit unor 
proprietari, cu sau fără 
drept legal, s-au creat o 
serie de ' nemulțumiri în 
privința folosirii căilor de 
acces. Dacă activitatea s-a 
pornit cu entuziasm, acum, 
datorită scăderii puterii de 
cumpărare a populației, 
rentabilitatea producției le
gumicole este pusă sub sem
nul întrebării. Incertitudi
nile ce planează asupra 
soartei producției acestui 
an, spre exemplu, sunt le
gate de condițiile vitrege 
în care se asigură produ
cerea și distribuirea semin
țelor pentru legumele de 
seră, interlocutorul spunân- 
du-ne că va fi nevoit, în 
final, să meargă în Unga
ria, de unde să cumpere 
semințele de care are ne
voie. Apoi intervin greu
tățile de ordin financiar 
generate de creșterea pre
țurilor la îngrășămintele 
chimice, la erbicide și pes
ticide, toate având influen
ță nefnijlocită asupra costu
lui produselor legumicole. 

asta este: va rezista eco. 
nomia românească unei te
rapii de șoc? Cum pot fi 
eu, de exemplu, competitiv, 
plătind ca producător ace
lași preț al resurselor ca 
un concurent vestic, dar 
dispunând de tehnologii de 
acum 30 de ani. Pe de al. 
tă parte, acum este clar că 
ordinea firească a deveni
rii este reforma și abia a- 
poi retehnologizarea. Or, 
ținând cont de aceasta în. 
țelegem că este vital pen
tru România ca măsurile 
de reformă să atragă in
vestitori străini. Referin- 
du-mă acum strict la do
meniul nostru, pot spune 
că sunt foarte sceptic re. 
feritor la capacitatea in
dustriei ușoare românești 
de a absorbi acest nou șoc. 
Situația este deosebit de 
problematică și cred că es
te nevoie, la urma urmei, 
de o decizie politică care 
să stabilească clar dacă 
România mai are nevoie de, 
să zicem, țesătorii sau fi. 
laturi. Dacă da, atunci ar 
fi necesar un sprijin la 
nivel de fiscalitate sau ban
car care să permită aces
tor sectoare să recupereze 
timpul pierdut, să se pună 
pe picioare și apoi să poată 
fi in competiție cu orice 
producător din exterior, în. 
tre aceleași reguli ale jo
cului.

adrian sălâgean

Întrucât au existat și u- 
nele probleme legate de 
calitatea solului, s-a între
prins o acțiune de aplicare 
a amendamentelor calca- 
roase pentru corectarea aci
dității, efectul repercutân- 
du-se asupra recoltei din 
anii viitori. In conjunctura 
actuală a economiei de pia
ță, nu este, după cum se 
vede, câtuși de puțin de 
■invidiat soarta producăto
rului agricol privatizat, fie 
el chiar și din domeniul 
legumicultura.

NICOLAE TÎRCOB

în piață cumpărătorii vin, văd, întreabă și... pleacă.
Foto: PAVEL LAZA

In ziua documentării la 
firma amintită, managerul 
acesteia era preocupat să 
realizeze o deblocare cât 
de cât a unei părți din 
fondurile bănești — în su. 
ma totală de aproape 5 
miliarde de lei — pe care 
alte firme beneficiare le 
datorează către SC Atelie
rele Centrale, mai ales că 
se apropia ziua de plată a 
salariilor, pentru cei peste 
850 de angajați, iar dispo
nibilitățile în cont nu erau 
asigurate la nivelul cerin. 
țelor. în principal — apre
cia interlocutorul — în 
rândul datornicilor se în
scriu regiile miniere pen.

Blocajul financiar 
falimentează 

și firmele rentabile
Discuție cu dl ing. VIOREL POENAR, 

manager al S.C. Atelierele Centrale 
Crișcior

tru cupru, huilă și lignit, 
acestea fiind beneficiarele 
de bază ale utilajelor mi
niere produse la Crișcior. 
Cu referire la blocajul fi
nanciar,' în cadrul discuției 
am desprins faptul că su
mele neîncasate reprezintă 
echivalentul valoric al pro- 
ducției ce se realizează pe 
o perioadă de peste 4 luni 
și jumătate.

Din datele preliminare, 
se desprinde că activitatea 
■anului trecut s-a încheiat 
cu un profit de circa 1,5 
miliarde lei, ceea -ee ex
plică în bună măsură și 
preferințele acționarilor 
pentru privatizare, sub
scripțiile cu carnete și 
cupoane (deci cu titluri de 

• privatizare) acoperind nu 
numai 60 la sută din capi, 
tal social, cât a fost pre
văzut în listă, ci 70 la su
tă, atestând opțiunea oa
menilor pentru o firmă 
profitabilă, care să asigu
re, în final, obținerea și 
distribuirea de dividende. 
Blocajul financiar, cum 
lesne se poate înțelege, con
duce și la falimentarea fir
melor rentabile, din cauza 
nedecontării la timp a u- 
tilajelor, pieselor de schimb 
sau subansamblelor ne
existând posibilitatea apro
vizionării tehnied-mate- 
rlale de către fabricant șl, 
implicit, a reluării circui
tului productiv. Cum ac
tualul executiv anunță că 
va face ordine în privința 
acordării subvențiilor, acest 

lucru ar fi în folosul Ie
șirii din impas, adică din 
actualul blocaj financiar. 
Cu toate că există acope
rire cu comenzi pentru a. 
proape o jumătate de an de 
acum încolo, cum ne spu
nea dl Poenar, îngrijora
rea constă în faptul că, ne- 
dispunând de resurse fi
nanciare la nivelul deru
lării programului de pro
ducție, nu s-au putut plă
ti decât în mod proporțio
nal și salariile cuvenite 
pe luna ianuarie a.c.

între obiectivele urmări
te privind managementul 
firmei, un loc esențial l-a 
ocupat preocuparea de a

asigura fluxul producției 
fără a trimite oamenii în 
șomaj. în același timp s-a 
avut și se are în vedere, 
păstrând tradiția, acope
rirea și reîntinerirea pe 
meserii a forței de muncă, 
la școala profesională din 
localitate fiind calificați ti
nerii de care firma are ne. 
voie. Numai în anul tre
cut, spre exemplu, numă
rul noilor angajați a ajuns 
la aproape 100, din care O 
întreagă clasă a fost or
ganizată și funcționează 
■pentF» meseria de sudori, 
în- concordanță cu necesi
tățile reale ale producției.

In scopul de a atrage și 
alte resurse financiare îi} 
circuit, s-a dezvoltat și o 
activitate comercială pro
prie prin care, după cum 
ne-a relatat dl Poenar, a. 
nual se obțin venituri de 
circa 300 milioane lei, O 
însemnată pondere deți
nând-o fabricarea și vân-, 
zarea uneltelor agricole.

Speranța noastră este — 
a conchis managerul fir
mei — ca până în toamna 
acestui an (când sg împli
nesc 100 de ani de activi, 
tate productivă la SC A- 
telierele Centrale Crișcior), 
unitatea va fi în totalita. 
te privatizata și va ieși din 
actualul blocaj financiar, 
înlăturând astfel situația 
sumbră în care se găsește 
acum.

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB
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SATUL — AZI SATUL — AZI SATUL
• Buluc de patroni • Producătorii și pres

tatorii de servicii — încȘ puțini • Birturile o 
duc tot mai greu • Taxele și impozitele — 
plătite la timp • Se vede lumină la capătul 
tunelului ? Parcă.

Discuția pe care am pur- 
tal-o in comuna Bucureșci 
cu dna ing. Gabriela Laslău 
șl cu tehniciană Maria 
Tiu a evidențiat câteva 
probleme esențiale cu ca
re se confruntă locuitorii 
satelor componente. Cu 
toate că există peste 400 
ha teren arabil (încadrat 
în categoria a 5-a de fer
tilitate), mai mult de 1250 
ha fânețe, circa 2000 ha 
pășuni'și mai mult de 300 
ha pădure în proprietate 
privată, agricultura în zo
nă nu se face decât cu 
mici excepții pentru sub
zistență. Norocul oameni
lor este că aproape din 
fiecare din cele 702 gos
podării există și câte un 
salariat la minele sau al. 
te firme din zonă, astfel 
completându-se veniturile 
bănești, având în vedere 
slaba fertilitate a terenu
lui și producția scăzută a 
animalelor.

In structura culturilor a- 
’•icole, ponderea o dețin 

.râul, ovăzul, porumbul, 
cartofii și sfecla furajeră, 
la care însă producțiile 
sunt destul de modeste.

In ceea ce privește sec
torul zootehnic, interlocu
toarele apreciau că cjecti-

Pentru cultură trebuie bani
în discuția purtată cu se

cretarul consiliului local și 
cu dna Adela Fodor, di
rectoarea Căminului Cul
tural din comuna Bucu
reșci, au revenit cu insis
tență în prim.planul aten
ției problemele legate de 
bani pentru cultură. In pri
mul rând, cu toate demer- 
•crile făcute in ultimii ani, 

s-a reușit ca în satul 
centru de comună să fie 
alocate' fbndurile necesare 
și demarate, lucrările la un 
nou cămin cultural (cel 
vechi găsindu se intr-o a. 
vansată stare de degrada
re), acesta putând să fie 
construit pe temelia blo
cului început în localitate 
înainte Ue 1989, dar unde 
lucrările au stagnat de a- 
tund la parter. Ulterior, 
când s-a organizat o lici
tație, lucrurile s-au încur
cat mai rău, ușa rămânând 
și acum, deoarece la lici. 
tație a venit și o firmă din 
Deva care dorește să cum
pere blocul respectiv în 
faza în care se găsește. Ca 
urmare, nici acum nu s-a 
clarificat cui ii aparține de 
fapt această construcție. 
Nădejdea localnicilor este

SE MAI CRESC SI IEPURI
Dacă lupta pentru su

praviețuire este tot mai 
dură pentru iepurii de 
câmp, apare cât se poate 
de lăudabilă grija pe ca
re unii gospodari din co
muna Beriu o dovedesc 
pentru creșterea iepurilor

I

V?i,^AV?«VAW?iViV///«V///iV/m1 JV»YAW/AWsWA'.W/i*mV////iW?i’.VA Y//.W.'.
r .

Agricultură pentru subzistență
vele de animale se mențin 
constante în ultima vreme. 
La începutul acestui an 
gospodăriile dețineau în 
proprietate 1360 bovine, din 
care 680 vaci și juninci, 
1500 ovine și 970 porcine. 
Pentru a-i ajuta pe produ
cătorii agricoli din zonă, 
prin Societatea zonei mon. 
tane și la înțelegere cu 
proprietarii de pământ, 
prin centrul agricol s a or
ganizat aprovizionarea cu 
semințe și unele materiale 
necesare producției agri
cole. Se consideră că pen
tru zonele montane ar fi 
bine ca unele semințe, în 
special cele de cartofi, să 
fie subvenționate, pentru 
ca periodic și cultivatorii 
din aceste zone să poată 
schimba semințele și rea
liza producții mai bune.

In noile condiții, după 
programul actualului exe. 
cutiv, deși se spune că se 
încurajează inițiativa parti
culară și dezvoltarea sec
torului zootehnic, nu se 
mai regăsesc o serie de pri
me pentru viței și cele 
pentru creșterea a trei vaci 
cu lapte într-o gospodărie. 
Există acele credite cu do
bândă subvenționată în 
proporție de 70 și, respec- 

aceea că lucrurile nu vor 
rămâne blocate, iar Con
siliul județean, ținând sea
ma de nevoile reale ale 
oamenilor din Bucureșci, va 
prinde acest obiectiv în lis
ta de investiții și va găsi 
resurse financiare pentru 
a-i sprijini cu adevărat pe 
cei ce doresc să facă ac
tivitate culturală. Con
strucția noului cămin este 
impusă și pe alte conside
rente legate de faptul că 
în aceeași clădire ar e- 
xista spațiu să funcționeze 
poșta, dispensarul și bi
blioteca.

Intr-o situație nu tocmai 
de invidiat se găsesc, du
pă cum spuneau interlocu
torii, și căminele culturale 
din satele Bovina și Me- 
rișor, unde sunt necesare 
fonduri bănești de la bu
get pentru reparații capi
tale.

Referitor la activitățile 
culturale propriu-zise, am 
notat că principalele mani
festări din calendar sunt 
nedeia din luna iunie, pre
cum și pe cele din luna 
noiembrie, legate de cin
stirea memoriei martirilor 
Horea, Cloșca și Crișan.

de casă. Prinzând gustul . 
acestei îndeletniciri, care ' 
acoperă în bună măsură \ 
cerințele de carne în fa- . 
milie, în comună există ' 
acum, în crescătorii, pes- ț 
te 1200 de iepuri de casă. I 
(N.rj j 

tiv, 75 la sută, însă crea
rea unor ferme de aseme
nea dimensiuni este greu 
de presupus că se pot for
ma în zonele montane.

Vorbind despre zooteh
nie, am notat că in comu
nă există o mare durere 
legată de neasigurarea de 
reproducători pentru sate
le Curechiu și Șesuri, un. 
de, pentru buna organizare 
și desfășurare a reproduc
ției, se simte acut nevoia 
prezenței unui operator în- 
sămânțător. Demersurile 
făcute însă în acest sens, 
inclusiv la Prefectură, au 
rămas fără ecou până a.
cum. Crescătorii de ani
male din localitățile respec
tive speră să fie auzit gla. 
sul lor și soluționată grab
nic această problemă ce-i 
nemulțumește.

Referitor la valorificarea 
laptelui ni s-a spus că, da
torită prețului nestimula
tiv ce s-a practicat până 
acum, nu s.au vândut prin 
punctul de colectare decât
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In ferma pepinieră
La ferma pepinieră SG 

P.P. Geoagiu am discutat 
cu dna economistă Mihae- 
la Iancu și cu Marina Lup- 
șa, care lucrează de 16 ani 
la ferma respectivă, de
spre preocupările actuale 
ale pomicultorilor de aici 
și despre cele viitoare. In 
context, am reținut că, în 
afara stropirilor la livada 
pe rod, în toată luna ia
nuarie și în februarie cei 
6 lucrători (îndrumați de 
ing. Ionică Popa) au exe
cutat tăierile de rodire.

Referitor la situația ma. 
terialului săditor oferit 
pentru înființarea de noi 
plantații sau pentru com
pletarea golurilor, am no
tat că ferma mai dispune 
de puieți de măr, păr, prun 
vișin, cireși și caiși. O bu
nă parte din materialul să
ditor s-a valorificat în 

după cum se vede, destul 
poate mânca cu ele ?

Foto : ANTON SOCACI

Oferta de linguri de lemn în piața Devei este, 
de bună. întrebarea ce se pune este însă : ce se mai

50—60 l la 2—3 zile. în 
schimb, crescătorii de vaci 
din satul Curechiu vând 
cantități mari de lapte în 
satul Poiana, din comuna 
Balșa, unde' este preluat 
aproape la prețul pieței. 
Deci, dacă se oferă un preț 
mai bun, există și interes 
pentru a valorifica surplu
sul din producție.

In discuție au mai fost 
aduse probleme legate de 
faptul că salariile mici a- 
cordate celor ce.și desfă
șoară activitatea in dome
niul agriculturii și, in ge
neral, intelectualilor de la 
sate nu mai constituie sub 
nici o formă o motivație 
de atracție sau de intoar. 
cere spre mediul rural a 
tinerilor care dobândesc o 
pregătire superioară, ceea 
ce impune o optică mai
clară privind protecția so
cială a celor ce se ștabi- 
lesc ’ la sate și sunt dor
nici să practice agricultura.

NICOLAE TÎRCOB 

toamna trecută, făcându-Se 
export în Ungaria. Cerințe 
mari au existat și din par
tea unor beneficiari din 
Bistrița și Reghin, pentru 
unii dintre aceștia mate
rialul găsindu-se în cus
todie la fermă. în ceea ce 
privește prețul, înainte de 
majorări, acesta era de 
4000 lei/bucată.

întrucât există interes 
din partea unor deținători 
de pământ pentru a înfiin
ța culturi de căpșuni, cu
noscând că exista cândva 
și o preocupare în direc
ția producerii de stoloni, 
am aflat că ferma a re
nunțat la o asemenea o- 
fertă care devenise neren
tabilă. Așa că, acei ce do
resc să devină cultivatori 
de căpșuni urmează să se 
descurce pe cont propriu. 
(N.T.)

Vața de Jos face parte 
dintre comunele mari ale 
județului nostru și, în plus, 
este bine conectată la tu
rismul hunedorean prin 
microstațiunea existentă 
aici, ce oferă condiții op
time de tratament și de 
petrecere a timpului liber, 
în aceste condiții este fi. 
rească pătrunderea masivă 
a privatizării. în localita
te există, la ora actuală, 
peste 20 de firme particu
lare cele mai multe func
ționând în satul de reșe
dință a comunei. Este a- 
devărat că pe timpul ier
nii acestea și-au restrâns 
mult activitatea, dar încă 
de pe acum fac intens pre

Privatizarea la Vața de ios
gătiri pentru sezonul tu
ristic din anul în curs.

Cele mai multe dintre 
societățile particulare de 
toate tipurile au profil co. 
mercial, mai precis spus 
vânzarea de mărfuri către 
populație, majoritatea din
tre acestea funcționând în 
alimentația publică. Este 
însemnat și numărul așa 
numitelor birturi, dar, .cum 
am aflat, acestea o duc 
tot mai greu din cauza că 
prețurile — mai ales în 
ultima vreme — cresc de 
la o zi la alta, ba chiar 
de la un ceas la altul. Un 
privatizat, care a ținut să 
rămână anonim, ne-a spus:

— Scumpirile din ultima 
vreme care vin în valuri 
și se anunță tot mai mari 
pun în pericol , existența 
societăților ce se ocupă cu 
comerțul. Oamenii au tot 
mai puțini bani și nu-și 
permit să cumpere decât 
cele strict necesare traiu
lui.

Și la Vața de Jos cele 
mai viabile societăți sunt 
cele profilate pe produc
ție sau prestări servicii. 
Un domn Matei a construit 
chiar în centrul satului de 
reședință a comunei o mo
dernă brutărie și un fru
mos magazin de desfacere 
a produselor acesteia. Iar 
pâinea ce se naște ajei es
te mult căutată și aprecia
tă de cetățenii localității 

și ai celor din satele din 
jur. Firma domnului Mi. 
huț a produs și, se crede, 
va produce din nou după 
ce vremea se va încălzi — 
bolțari și alte articole din 
ciment. Ar fi de dorit ca 
domeniile producției și ale 
prestării de servicii să a- 
tragă mai mulți întreprin
zători particulari cele două 
tractoare aducând, poate, 
venituri mai mici la înce
put, dar aceste venituri 
sunt constante și viabile 
mult în timp. Nu ne în
doim că și la Vața de Jos 
acestea se vor înmulți în.- 
trucât nevoia de produse 
și de servicii sunt domenii 
sigure și stabile.

Unii dintre privații din 
Vața de Jos și-au deschis 
societăți acasă la dumnea
lor și aceștia o duc mai 
bine din punctul de vede
re al cheltuielilor. Dar sunt 
și diiT aceia care-și desfă. 
șoară activitatea pe dome
niul public sau în spații 
închiriate. Aceștia din ur
mă plătesc chirii sau taxe 
pentru terenul sau spațiul 
ce îl folosesc. Și trebuie 
s-o spunem cu claritate că 
ei se dovedesc corecți din 
punctul de vedere la care 
ne referim. Plătesc chiriile 
și taxele la timp către pri.' 
mărie, ce folosește sumele 
obținute în interesul co
munei și al oamenilor ei, 
ca și al celor ce vin în con
cediu sau în excursii. De 
altfel, în anul 1996 pe a- 
ceastă-cale s-au încasat a- 
proape 48 milioane lei, ceea 
ce i-a permis primăriei să 
realizeze multe lucruri m 
domeniul gospodăririi și 
punerii la punct a localită
ții-

Cum ziceam, în această 
perioadă pr-ivatizații comu
nei Vața de Jos se con. 
fruntă cu o oarecare re
strângere a activității. Spe
ră însă — și suntem con
vinși că așa se vor petre
ce lucrurile — odată cu 
sezonul turistic se vor re
vigora, devenind, cum se 
zice — ce au fost, ba chiar 
mai mult decât atât. Alt
fel spus, la capătul tune» 

Ilului prin care trec se ve
de, parcă, o geană de lu
mină.

TRAIAN HONDOR

GRIJA PENTRU 
PĂȘUNI

Deși între starea zooteh. 
niei și situația pășunilor e. 
xistă o relație directă, sur
prinde că — așa cum ara
tă acum unele locuri des-, 
tinate pășunatului anima
lelor în comunele Băcia, 
Turdaș, Ribița și altele — 
nu peste tot se întreprind 
măsuri pentru a le întreține 
într-o bună stare de produc
ție. Ca urmare, suprafețele 
respective sunt invadate de 
mușuroaie și de vegetație 
nefolositoare. Poate consi
liile locale găsesc un mo
tiv de meditație pe aceas
tă temă. (N.T.)
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CUVÂNTUL LIBER .

cMișcarea sindicală - 

sprijinul integrăriim
î;
i — Ce presupun, în do
meniul agriculturii, cerin- 

' țele pentru integrarea eu
ropeană ?

— Integrarea în struc
turile europene presupune 
și din partea agriculturii 
românești un efort sub
stanțial pentru realizarea 
unor parametri ridicați de 

■eficiență și aplicarea unor 
tehnologii avansate. Aceas
ta înseamnă, printre alte
le, existența unor exploa- 
tații agricole puternice, 
performante și capabile să 
facă față concurenței, a- 
<Ai pe piața internă, cât 
.mai ales pe cea externă. 
^Creșterea eficienței aces
tor exploatați! necesită un 
sprijin deosebit din par- 
■tea statului, prin toate 
pârghiile ce le are la în
demână, pentru ca de la 
mica gospodărie țărăneas
că să se ajungă la ferme
le capabile să producă nu
mai în condiții de eficien
ță ridicată. La greutățile 
prezente, care împiedică 
integrarea, se mai adau- 
gă și faptul că mica gos
podărie țărănească va in
tra intr-o concurență acer
bă cu puternicele ferme 
occidentale, sprijinite sub- 

.Stanțial de către statele 
respective, prin sisteme de 
prime și subvenții, fiind 

' înzestrate cu toată gama 
de mașjni și tractoare, u- 
țllaje zootehnice moderne, 
astfel ele putând să rea
lizeze producții cu mult 
peste nivelul celui ai gos
podăriilor noastre, 
cantitativ, cât șl calitativ. 
Din această luptă actual
mente inegală, mica noas
tei gospodărie sau exploa- 
tație nu poate îeși decât 
învinsă 
tară.

— In 
trebuie 
fn special la 
tru?

— Pentru a 
jinul producătorilor 
coli din agricultura

1 vată
I doara, cele două sindica- 
I te existente — al zooteh- 
niștilor și al agronomilor 
— vor intra într-un pro- 

de restruc-

din sectorul vegetal, creș
terea animalelor, mecani
zării, posesorii de trac
toare Și utilaje agricole, 
societățile comerciale pri
vate cu activitate agrico
lă, asociațiile familiale și 
obștești de profil, specia
liștii agricoli de cele mai 
diverse calificări — agro
nomi, zootehniști, mecanici 
agricoli, horticultori, eco
nomiști agrari, tehnicieni 
și maiștri agricoli etc.

Prin acest sindicat se 
urmărește sprijinirea , tu
turor producătorilor din

dicarea producțiilor — cel 
al specialiștilor agricoli — 
este totalmente ignorat. 
Atât personalul ce lucrea
ză în cadrul D.A.A., cât 
și de la centrele agricole 
este plătit de la buget, cu 
un salariu derizoriu, care 
este considerat mai cu
rând un fel de ajutor de 
șomaj tehnic; în condițiile 
în care peste 95 la sută 
sunt oameni cu studii su
perioare. Astfel, câștigul 
mediu net lunar este de 
numai 257 531 lei (înainte 
de majorările promise),

Convorbire cu dl. ing. ALEXANDRU INDREA, 
șef de serviciu la Direcția pentru Agricultură 

și Alimentație a județului Hunedoara

atât

și chiar falimen-

aceste condiții, ce 
făcut cu referire 

Județul nos-

venl în sprl- 
agri- 
pri- 

a județului Hune-
9

fund proces
turare. între altele, se pre
conizează crearea unui 
Singur, sindicat puternic în 
agricultura privată hune- 
doreană, din care să facă 
parte producătorii agricoli

sectorul privat prin avan
sarea de inițiative legis
lative privind protecția 
producției agricole inter
ne, sprijinirea prin acor
darea de prime și sub
venții, legiferarea sistemu
lui de credit rural, faci
lități la procurarea de u- 
tilaje agricole și zooteh
nice, acces ia sfaturi teh- 
nce, înlesnirea aprovizio
nării cu îngrășăminte, pes
ticide, erbicide, , furaje, 
premicsuri, procurarea de 
animale valoroase și alte
le. O atenție sporită va 
fi acordată actelor norma
tive care sprijină înfiin
țarea de exploatații agri
cole cu ajutoare financia
re cu dobândă subvențio
nată, în baza H.G. 59Ț96. 
în acest sens, toți între
prinzătorii 
pot apela 
specialiștii 
D.A.A. și 
le, pentru 
mațiile de

— Care 
actuală a 
a specialistului

— Un lucru 
fie foarte bine 
nume că nu se 
cepe obținerea 
ții mari fără 
avansate și 
Cu plugul tras de cai și 
căruța trasă de vaci, cu 
coasa și cu sapa, nu se 
poate concura cu tracto
rul performant, aparatul 
de muls sau cositoanea 
mecanică. Din păcate, un 
Segment foarte important, 
care poate contribui la ri-

reprezintă abia 68 
din câștigul me- 

economie. Din 24

ceea ce 
la sută 
diu pe 
de ramuri ale economiei 
naționale luate în studiu, 
bugetarii din DAA și cen
trele agricole se găsesc pe 
ultimul loc, în privința sa
lariilor. în plus, mai tre
buie spui că nu avem în
că legi care să reglemen
teze activitatea specialiști
lor agricoli. în plus, cen
trele agricole nu au sedii 
proprii, inginerii sunt to
lerați prin câte, un colț de 
primărie, mai mic sau mai

mare, după cât de gene
ros a fost primarul.

— Ce rol vor avea sin
dicatele din agricultură ?

— în graba de a rezol
va cât mai repede proble
mele organizatorice, fo
rurile abilitate au uitat 
să se mai consulte și eu 
sindicatele agricole, cu re
prezentanții salariaților în 
problemele majore, care 
privesc domeniul nostru, 
de activitate. Amintesc că 
sindicatul sprijină orice 
demers pozitiv în dome
niul agriculturii și este fi
laturi de cei ce vor binele 
acesteia. De aceea, cunos
când deschiderea spre dia
log a forurilor de decizie, 
sperăm că în viitor sindi
catele vor fi consultate în 
problemele ce vizează vi
itorul agriculturii. Venind 
în sprijinul producătorilor 
agricoli, milităm pentru 
masuri tehnico-economice. 
neîntârziate 
meniu vital 
Având în 
campania 
bate la ușă, este bine să 
ținem seama de ceea ce 
spunea un specialist, care 
afirma că în dragoste și 
în agricultură mâine este 
prea târziu. Să începem, 
deci, de azi I

în acest do- 
al economiei, 
vedere că și 

de primăvară

D.M.P.S. — OFICIUL FORTE DE MUNCA 
Șl ȘOMAJ HUNEDOARA-DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE LA DATA DE 18. 02. ’97.

Agent comercial 4: Agent de asigurare 59; Agent 
de pază militarizată 1; Arhitect clădiri 4; Asistent me
dical generalist 2, Barman 6; Bibliotecar studii medii 1; 
Bijutier metale prețioasă 3; Bobinator aparataj electric 1; 
Brutar 20; Carmangier 1; Cofetar 1; Confecțtoner articole 
din piele și înlocuitori 5; Consilier de justiție 1; Contabil 
șef 1; Croitor 178; Croitor — confecționer îmbrăcăminte 
după comandă 5; Desenator tehnic 2; Economist în in
dustrie 2; Electrician aparate măsură, control și automati
zare în central 1; Faianțar 3; Farmacist 2; Gaterist la 
tăiat bușteni 2; Gestionar 2; împletitor sârmă 20; Inginer 
construcții civile, industriale și agricole 3; Inginer elec
tronist, transporturi, telecomunicații 1; Inginer instalații 
pentru construcții 1; Inginer mecanic 2; îngrijitor clădiri 
1; Izolator hidrofug 4; Jurisconsult 2; Lăcătuș mecanic 8; 
Maistru construcții civile, industriale și agricole 1; Me
canic auto 4; Mecanic reparații Wolla 1; Modelier metal 
2, Mozaicar 3; Muncitor necalificat 61; Muncitor neca
lificat în silvicultură 15;Operațor calculator electronic și 
rețele 1; Operator producție Il'l V 1; Ospătar (chelner, 4; 
Secretar administrativ 1; Șef coloană auto 1; Șofer au
tocamion 1; Șofer autosanitară 2; Strungar universal 4; 
Sudor autogen 5. Sudor electric 8; Supraveghetor jocuri 
(cazinouri) 1; Tăietor silvic 1; Tehnician constructor 1; 
Tehnician proiectant construcții 2; Țesător — restaurator 
manual de covoare 40; Tâmplar manual 1; Tâmplar me
canic 12; Tâmplar universal 21; Tinichigiu carosier 4; 
Vânzător 12; Vânzător ambulant de produse alimentare 
2; Vopsitor auto>l; Zugrav, vopsitor 2.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE = 564
NOTA: Infotmâții despre locurile de muncă vacante 

comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și 
Șomaj Hunedoara — Deva puteți primj de la Biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare 
Clubul Șomerilor Deva precum și la Birourile de For( 
de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan Orăștie. BraO, 
Simeria. Hațeg, Petroșani. Lupenl Vulcan, in zilele de 
luni, marți miercuri, joi, între orele 9—12.

r r

agricoli privați 
cu încredere la 
agricoli de la 

centrele agrico- 
a obține infor- 
care au nevoie.
este condiția 

agricultorului și 
agricol ’ 
trebuie să 
înțeles. A- 
poate con- 

de produc- 
tehn ologii 

fără știință.

I—i
A consemnat

N1COLAE TiRCOB

lalo : ANTON SOC ACIDeva. Statuia ..Dccebal ,

GARDIENII 
PUBLICI ȘI 

BENEFICIARII 
RĂU PLATNICI

în 1996 valoarea contrac
telor Corpului Gardienilor 
Publici cu beneficiarii din 
județ s-a ridicat la 
3 763 369 696 de lei. Deși 
s-au depus mari eforturi 
pentru încasarea acestor su
me, a mai rămas o restan
ță de 909 012 500 de lei.

Cu cele mai mari restan
țe la plată sunt Consiliul 

local Hunedoara - 198 360 ’ 
lei, Filiala Elertroeentr. 
Deva — 98 405 000 lei. Di
recția județeană de Dru
muri — 68 028900 lei, S.C. 
Hidroconstrucția Rîu Mare 
Retezat — 71 297 796 lei. 
Consiliul local Aninoasa
— 49 577 903 tei. Filiala Re
țele Electrice Deva •— 
39 664 900 lei, E.M. Tebea
— 22 570 860 etc- (V.N.)

Poliția solicită 
sprijin în 

descoperirea 
unor tâlhari

tn dimineața zilei de 10 
februarie a.c., în jurul orei 
• 30 pe drumul național 
68 A, la circa 900 m de 
Stația Peco de la ieșirea 
din Dobra spre Lăpușnic 
e-a petrecut un fapt mai 
puțin obișnuit. Ne referim 
la i*aptul că Marius Blasin 
din Timișoara a fost vic
tima unei tâlhării deosebite.

In urma unei defecțiuni 
la motorul microbuzului cu 
care călătorea, a oprit pen
tru a o remedia. Cu aju- 
tor’i! unui spray paralizant

a fost făcut inconștient, 
după care a fost deposedat 
de 19 000 000 de iei și un 
radiocasetofon auto. Tâlha
rii au dispărut.

Pentru descoperirea lor, 
I.RJ. Hunedoara solicită 
sprijinul celor care în acea 
zi de luni au circulat și 
au. văzut ce s-a petrecut. 
(Dacă în spatele microbu
zului era oprit vreun auto
vehicul, ce marcă, ce cu
loare, sau câte persoane 
erau; orice altă informație 
legată de eveniment). (V.N.)

Imediat ce am făcut cu
noștință cu dl Florin Flo
rian, șeful Biroului co
mercial — privatizare din 
cadrul Primăriei munici
piului Deva, l-am rugat 
să discutăm despre o pro
blemă foarte importante 
a acestei perioade — pri
vatizarea.

— Nu se poate, ne-a 
spus ferm. Primăria are 
un purtător de cuvânt, 
singurul care are voie să 
dea relații presei.

( — Să cunoască dumnea-
i lui cum evoluează privati- 
’ zarea în Deva ?
» — Nu știe, dar oricum
1 sa află în concediu. în 
' orice caz, trebuie să ce- 
I reți aprobarea primarului 
ț sau a unuia dintre vice- 
< primari. Dl Munteanu, 
i primarul, este și dânsul 
4 în concediu.
i Pe coridor l-am întâlnit’

pe dl viceprimar Alin Su- 
ciu. I-am spus ce ne in
teresează, ne-a aprobat să 
ne documentăm, după 
care ne-am întors la bi
roul comercial — privati
zare.

— Die Florian, câte so
cietăți cu capital privat 
funcționează în municipiul 
reședință de județ ?

— Ca să vă răspund la 
întrebare, trebuie să mă 
uit prin hârtii.

— Aproximativ.
— Vreo 3090, dar scrieți 

neapărat aproximativ.
— Dintre acestea câte 

sunt societăți familiale, 
câte în hume colectiv, câ
te SRL ?

E — • ■ • • —— ■ ■ >:•: ■

Știu- ‘ 
con- '

— Asta chiar nu 
Trebuie să număr.

— Biroul pe care îl 
duceți efectuează controa- j 
le asupra societăților co- 1 
merciale private veghind / 
la respectarea legilor ? 1

— Da. De câte ori sun
tem sesizați.

— Din inițiativă pro
prie, nu ?

— Nu, deoarece până 
Ia începutul acestui an, 
biroul a avut numai doi 
lucrători. Acum are pa
tru, așa că... i

Am vrut să continuăm 
discuția pe tema privati
zării în Deva și evoluția 
acestui proces, dar văzând 
că serviciul de specialita
te al Primăriei municipiu
lui cam plutește în aceas
tă problemă, am renunțat. 
Deocamdată..,

TRAIAN BONDOR

DISTRIBUIREA 
CERTIFICATELOR 
DE ACȚIONARI 

LA S.I.F.
BANAT—CRIȘANA

Pe lângă cele două cen
tre deschise până acum (la 
Hunedoara — în piața agro- 

| alimentară Obor și la De- 
I va — la parterul blocului 

cu cofetăria Scala), în a- 
ceastă săptămână urmează 
— în urmă discuțiilor ce se 
lac cu consiliile locale, să 
fie stabilit modul de distri
buire a certificatelor de 
acționari celor ce au 
subscris carnetele și cupoa
nele de privatizare pentru 
SIF (fostul FPP) Banat — 
Crișana.

întrucât pe piața extra- 
bursieră de capital se tran- 
zacționează acțiunile, este 
în interesul tuturor acțio
narilor să intre cât mai 
repede posibil în posesia 
certificatelor care le atestă 
titlul de proprietate (N.T.)

v.v
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Acea
Efervescența caracte

ristică instanțelor cu 
timp, nervi și bani chel- 
tuiți pentru cei aflați 
în conflict face parte 
integrantă din cotidian. 
Sunt pe rol și se ju
decă diverse cauze din
tre care un loc prepon* 
derent H ocupă și di - 
vorțurile. Motive ?! O 
sumedenie invocate de 
amt^le părți. Cât de 
temeinice sunt argumen
tele pro și contra, a- 
eeasta o va stabili în mod . 
«igur numai legea. De 
obicei, părțile implicate 
în asemenea procese își 
reproșează insistent „ne
potrivirea de caracter", 
la care însă mai a- 
daugă aproape de fiecare 
dată și alte motive mai 
mult sau mai puțin în
temeiate. Am cunoscut, 
din nefericire, 
multe asemenea 
dar ne-am oprit 
de data aceasta 
unuia dintre ele. 
doi pe care i-am 
bordat și pe care de fapt

mai 
cazuri, 
atenția 
asupra 

Cei 
a-

I

zi fatidică..
ii cunoșteam foarte bine, 
ne-au răspuns cu amă
răciune In glas la o în
trebare firească pe care 
le-am pus-o prietenește 
si care se cădea să fie 
pusă într-o împrejurare 
ca aceasta : ..Ce v-a 
determinat să faceți a- 
eest pas care în legea 
firii este un act ne
chibzuit, greșit, chiar un 
păcat biblic ? I‘‘... Desigur, 
la înceDut s-au stSrnit 
momente ezitante, bâj
bâieli. o anumită pu
doare și reținere nor - 
male în asemenea îm
prejurări triste^ după 
care cei doi componenți 
ai cuDiului și-au 
drumul invocând 
tele contradictorii
plenitudinea lor. Ascul- 
tându-i cu atenție se
parat pe fiecare, ți se 
pare că dreptatea tri
umfă de partea fie
căruia. L.P. și D.P. au 
luat hotărârea finală 
numai după 5 luni de 
conviețuire, iar dilema 
ce-a stat la baza desfa-

dat 
fap- 

tn

a
banală
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cerii căsătoriei lor 
constituit-a o 
discuție neprincipială 
„ceva mai aprinsă ca de 
obicei" (zicea el) din sâ" 
nul familiei, desigur re
petată. „Deși ne-am luat 
din „pură dragoste”, pe 
parcursul timpului rela
țiile dintre noi s-au ră
cit tot mai mult din 
cauza firii Iui „dondu- 
roase”, veșnic era ne
mulțumit de ceea ce fă
ceam". încheia doamna 
cu o fermitate în glas 
de invidiat. în schimb, 
dl D.P.. de felu-i taci
turn, puncta din când
în când câte-o idee 
vagă despre soarta o-
mului „care nu deschi
de ochiii mari atunci 
când trebuie”. Amân
doi erau triști și cu o 
crispare permanentă pe 
fețe Deși în instanță 
li s-a cerut împăcarea, 
aceasta n-a mal avut 
loc. Păcat I Ziua fa
tidică a sosit. Divorțul J 
s-a pronunțat.

VALENTIN BRETOTEAN

I 
I
4

8
«

I
8
I
8

DE LA ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL
Vineri, 21 februarie, sunt convocați fotbal din campionatul 1906 — 1997, 

sediul Asociației județene de fotbal pentru instruire și testare. Prezența 
de obligatorie. (S.C.).

la
tați observatorii de la meciurile

j BANCA TRANSILVANIA | 
î vă prezintă: 1
CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT:

1II
T DOBÂNDA VI SE PLĂTEȘTE IN AVANS.
1 Aceasta înseamnă că Ia o dobândă nominală de 55 la sută, dobânda « 
J re^Jă obținută este de 64 la sută. •

Certificatul de Depozit cu Discount — un ban în plus în buzunar! f

BANCA TRANSILVANIA
vâ prezintă:

9 se ELIBEREAZĂ pe o perioadă de 90 de zile
• este o hârtie de valoare la PURTĂTOR

U

B se poate RĂSCUMPĂRĂ chiar și inainte sau după scadență, de 
Ia orice sucursală a Băncii Transilvania.

A 4 urw.u 'j-ui —w—■
JDupăsuccesul inregistrarcireditiiler

• BUCUREȘTI ‘ * TIMIȘ
• ORADEA . SATU-MARE
ACUM ăuînceput înscrierile fa:

•BRASOft
• ARA6: 
•DOLJ

TF

vi vt surp viate
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1 x

victoria uneia dîn-

5

1 997

4.

cele două combatante.

lor

7.

CONCURSUL

DIN 23 FEBRUARIE

a doua bază de date die lume, după anuarattetefomc <r
un instrument modern delnformare. cea mai corectă bază de date zonală din România^ 
informații utile din loate domeniile de activitate-, x
suport publicitar unic si continuu • circa 360 zile de ani
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ/ -
CÂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEtCÂUTAȚI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , ta telefon;. 230784

• un.
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1 BOLOGNA (3) — VDINESE (13) 
Locul ocupat de gazde le îndeamnă 

muleze încă trei puncte.
B. CAGLIARI (17) — VERONA (16) 

Credem in victoria gazdelor și pentru 
oaspeții au o slabă comportare în deplasare.

3. FIORENTINA (11) — JUVENTUS 
Deși la prima vedere ar trebui să 

o triplă, sperăm că Fiorentina nu va 
priul teren cu o înfrângere.

INTER (4) — ATALANTA (5) 
Oaspeții continuă să fie de neînvins — de 

10 etape, nu au simțit gustul amar al înfrângerii.
5. NAPOLI (10) — SAMPDORIA (2 ) a

„Samp" va pleca cel puțin cu un punct de la 
napolitani. Nu e exclusă nici 
tre

PRIETENUL RECOLTELORSĂNĂTOASE
Yîîsr C :j -..i- ;... ..........

Cel mai mare distribuitor en gros din țară:'
J de Îmbrăcăminte balotată import

VEST

(1) 
mergem cu 
părăsi pro-

fi2) t
„galopul" rezultate-

PARMA (6) — LAZIO
Și Parma și-a continuat 
bune în ultimele 6 etape

PERUGIA (15) — MILAN (9)
Să nu uităm că milanezii trebuie să-și revină 

sub „bagheta" lui Sacchi. Asta nu înseamnă că 
Perugia este dinainte învinsă...

8. ROMA (8) — REGGlANA (18) 1
Un egal sau victorie a oaspeților ar fi „bomba" 

etapei Nici nu credem într-o asemenea surpriză.

9. VICENZA (7) — PIACENZA (14) 1 x
Pe terenul propriu, gazdele sunt greu de

genuncheat. Un egal nu este de neglijat.
10. BRESCIA (4) — PESCARA (1) 1 x

Aflată pe locul 4 în seria B, Bresda_ nu joacă
decât la victorie 
însă nu va

meciurile de acasă, 
fi ușor!
(2) — VENEZIA (12) 
cu gazdele, cărora nu le

11. LECCE 
Mergem

victoria.
12. PADOVA (11) — FOGGIA (8) 

Ar ji posibil ca Foggia să nu se
mâinile goale de la Padqva.

13. REGGINA (16) — BARI (5) x B
Oaspeții superiori, chiar dacă nu vor învinge, -

tm punct pot lua de la Reggina.

in-

Cu liderul

1
poate scăpa

1 a» 
întoarcă cu

Avem soluția: •:
impohivo *.«loc oui îl
divwsi pvocici ■»
ogit<«llv»« u •
pofflicvltvcs i
Pcntr® tăi iimpui

anului, • loot*

(nule de evoluție □

IKOlt.'.O'
•

vă oferă:

peste 50 de sortimente de îmbrăcăminte 
sortată de cea mai bună calitate (in. saci trans* 
parenți de 5—10 kg):

A» Mitsubishi Coiporauon

Tel: 0S6.U5.897,064.314.603 {7**9“; WW, 01.323.65.62

Nu mai pierdeți bani!
Apioviztoncți- va «um <u eibnide, fungicide, insecticide de Io

ALCtDO S.R.L., distribuitor ol 01KHIM S.A. 
ji ol celor moi impcrtonti produc otori de pesticide din lume

/Tlcedo

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!

Birouri:

luni

sâmbătă: 8—14

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri; 
couri

— pulovere, geci
i 

Toate sortimentele de sezon disponibile! ; 
stoc I ’

sacouri, baloane, paltoane v.

• balot! mari, nesortaț*, presați între 356—! 
400 kg. ;

I
A

I 
i 
%

I
%

I
«
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8
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CREDIT BANK DE\ A
Vinde Ia licitație publică, ce va avea loc

* în data de 21. II. 1997, ora 19, în localita- ț 
j tea Deva, str. Liliacului, bl. 19 A: 1

• Autoturism Oltcit Club, an fabricație i 
j1993. •

Informații suplimentare la telefon 054/ » 
1211853. *

ALEGEȚI CALITATEA I

vineri: 8—18
I 
«
!
■

W5WR

CIuj-Napoca
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493.

Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți! 
Depozit:

luni — vineri: 8—18

sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.

lat.!
Vîzitaii-ne și vă veți convinge că a
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\ aniversari
/-
• Pentru Adriana Borz, 

cu ocazia împlinirii a 10 
anișori, mama, tata și su
rioara Alina îi doresc un 
călduros „La mulți ani"!

(8402)

• La mulți ani Țucu, 
la aniversarea a 16 ani
șori și numai fericire! Cu 
drag, tata.

(8402)
)

VANZAR1 —

perfectă. 1600 DM, Geoa- 
giu, Romanilor. 167,

(8305)

• S.G. Agricolă Aurel 
Vlaicu scoate la licitație 
publică un grajd de ani
male și două fânare. Li
citația se va ține la se
diul unității, din Aurel 
Vlaicu, nr. 227, în zilele 
de 6, 13, și 20 martie 1997, 
ora 10. Informații la 
telefon 641148.

(8303)

ÎNCHIRIERI COMEMORĂRI

CUMPĂRĂRI

• Vând Raba Izotermă,
10 tone, și Saviem 6,5
tone. Tel. 770951 sau
231736.

(5182)

• Vând Citroen BXI
Diesel, înmatriculat, stare
perfectă. Tel. 651579.

(6601)

• închiriez spațiu co- 
Imercial, ultracentral, în 
Deva, telefon 219320.

(8406)

• NOU ! !! Cen
trale termice HER
MAN, randament șl 
siguranță maxime. 
PLATA IN RATE. 
Distribuitor IMPE
RIAL ORAȘTIE, 054/ 
642580.

(9368)

• S.G. Prodimpex Ma- 
dora SRL Orăștie pro
duce și comercializează 
ulei floarea soarelui, du
blu rafinat. Tel. 6411G7.

(8199)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potență, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(7959)

DIVERSE

• S.G. .VALENTINO 
IMPEX3 SRL GEOAGIU- 
BAI a depus documenta
ția la A.M.P. Deva, pen
tru obținerea autorizație, 
de mediu. Eventualele re- 
clamații ș! sesizări, în ter
men de 15 zile de Ia dat« 
apariției anunțului.

(8301)

• S.G. SARA PROD- 
EXIM SRL GEOAGIU- 
BAl intenționează de
punerea documentației la 
APM Deva pentru obți
nerea autorizației do 
mediu. Eventuale recla
mați) și sesizări, în ter
men de 15 zile, de Ia 
publicarea anunțului.

(8302)

• Vând Mazda 626, 1986; 
Mercedes 200 D, Telefon 
632352, dupa-masa.

(7929)

• Vând urgent storcător
rufe, boiler 5 1, german. 
Telefon 216130. după ora 
45. (2104)

• Vând orgă sintetiza
tor Yamaha SY 55, sec- 
vencer (orchestrator)

KORG, cu dischete. De
va telefon 054/212330.

(2302)

• Vând apartament 2 
camere, strada Libertății, 
bloc 1,2. tel 219318.

(792^)

• S.G. Viticola S.A. Șol- 
muș, str, Viilor, nr 1, 
vi n d e : vin, soiuri 
superioare, la prețul de 
3000 lei/litrul. Program 
zilnic între orele 10—15, 
tn afară de sâmbătă și 
duminică.

• Vund apartament 2
lamere, Deva. Aleea Vii

torului, bloc 04, etaj 2. 
Informații la telefon 
213167. (7934)

• S.C. TEHNICO ME
DICAL «RL BRAD, str. 
Republic'll, bloc 9, par
ter, anunță depunerea 
documentației în vederea 
obținerii acordului dc 
mediu. Eventualele re
clamați, vor fi depuse la 
APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu. nr. 25.

(6602)

• S.C. . PATISERIA 
STEAUA SRL anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a punc
telor de lucru din Criș- 
cior și Gurabarza. Toate 
reelamațiile și sesizările se 
primesc pe adresa APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr." 
25, în termen de 15 zile 
de la data publicării.

(8407)

CITAȚII

• Dojnnul Huluba loan 
este rugat să se prezinte 
la Judecătoria Hune
doara, în data de 10 III, 
1997, fiind pârât în dosarul 
de divorț 206/1997.

(7375)

SCHIMBURI DE 

LOCUINȚA

• Schimb apartament 
central, două camere, 
confort 2, etaj 3, eu 
apartament 3 camere, zo
nă centrală, plus dife
rență. Relații telefon 
218116, după ora 16.

(8409)

OFERTE DE

SERVICII

■ REGIA AUTONOMA 
A CUPRULUI DEVA, Pța 
Unirii, nr. 9, Deva, or
ganizează analize de o- 
ferte în vederea încheie
rii contractului de veri
ficare și certificare a 

bilanțului contabil pe a- 
nul 199,6. Ofertele în plic 
închis și sigilat se vor 
depune Ia sediul regiei 
până cel târziu la data de 
28 februarie 1997, ora 9. 
Informații suplimentare Ia 
tel. 215922. 213040. înt. 
141.

(7130)

• FOCUS caută agenți 
de publicitate. Posibili
tăți mari de câștig. G.V.. 
foto. Piața Mihai Vitea
zul, 37/5, 3400 CLUJ, tel. 
— fax 064/432768.

• S.G. SAT-CO SRL 
ORADEA, str. M. Kogălni- 
ceanu, nr. 1/C, caută 
distribuitor pentru sârmă 
de sudare în CO2, — ca
litate ISAF. Telefon — 
Fax 059/4'7966.

• S.G. VALENTINO 
Geoagiu-Băi angajează 3 
barmani. Tel. 648115.

(8301)

• Se împlinește un an 
de când a plecat pe dru
mul fără întoarcere

BOZAN IOSIF 
(1OSUV1CA) 

cel. care a lăsat în urma 
sa, fără nici o mângâ
iere, pe mama Maria, so" 
ția Emilia, copiii Cristi
na și Călin, rudele, prie
tenii și cunoștințe.

Parastasul de pomeni
re duminică, 23 februa
rie, la Biserica Ortodoxă 
din Mintia. Dumnezeu 
să-1 odihnească în pace!

DECESE

> Soția Maria, fiica 
Neli, ginerele Ianoș, cu 
nepoții anunță cu . adân
că durere încetarea din 
viață, după o grea sufe
rință, a, iubitului lor 
soț, tată și bunic

' LAZAR PARTENIE
67 ani.

înmormântarea — joi, 
20 februarie, ora 13, de 
lă Casa Mortuară Deva.

Dumnezeu să te odih
nească în pace!

(097817)

• Familia anunță cu 
durere dispariția din via
ță a celui care a fost 

MARIȘ AUREL
70 ani. 

înmormântarea are loc 
în data de 20. 02., ora 13, 
de la domiciliu, E. Vă- 
cărescu, 15. Dumnezeu 
să-I odihnească!

(8416)

• Golegii de ser
viciu de la E.M. Cer- 
tej sun# alături de co
legul lor sing. Făeran 
Alexandru în greaua 
încercare pricinuită 
de decesul tatălui 
său. Sincere con
doleanțe.

(8428)

RECEP PLUS
- HÂRTIE
• CONSUMABILE pentru orice tip de 

IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P 

Tel. 212726 218205

• FEDERALCOOP HU
NEDOARA — DEVA or
ganizează în fiecare zi de 
vineri, ora 11, vânzări de 
mijloace fixe (mijloace de 
transport). Vizionarea se 
poate face în strada Ar
dealului, nr. 1, depozitele 
cooperației, Pentru in
formații suplimentare, do
ritorii se pot adresa la te 
lefoanele 611221, 616336.
Taxa de participare — 
50 000 lei și garanția 10 
la sută din valoarea de 
pornire a licitației.

(8404)

• Vând mașina găurit 
G13. tel 058/751758. Gu- 
gir, după ora 15.

(8304)
• Vând VW Passat 1,3, 

înmatriculat, !!•?!, stare

PIERDERI

• Filiala Electrocen - 
trale Deva pierdut ' CEG- 
ul HOOO 00137279, e- 
mis pentru S.C. Electro
tehnica S.A. București. îl 
declară nul.

(OP)

• Pierdut CEG
— AOOOOO. 147623 A 
00000 147624, eliberat de 
ADP Timișoara, pentru 
Șantierul Deva. Se de
clară nul. (8421)

• Pierdut chitanțier 
nr. 2/1997, avâpd seriile 
00051 — 00100, pe nu
mele „Cabinet individual 
do avocatură Parfenie 
Maria". 11 declar nul.

(8411)

INSPECTORATUL DE POLITIE SANITARA I 
ȘI MEDICINA PREVENTIVA AL

JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA |
Organizează concurs in ziua de 11 martie ' 

1997 pentru ocuparea următoarelor posturi : I
1. asistent medical laborator — Laborator J

Vectori și Controlul Pesticidelor Deva; J
2. asistent medical laborator — Laborator |

Microbiologic și Virusologie Deva; ,
3. asistent medical, igienă — Dispensar |

Vulcan; - •
4. asistent medical igienă — Dispensar |

Lupeni; *
5. asistent medical igienă — Dispensar I

Deva; j
6. agent DDD — Inspectoratul de Poliție I

Sanitară și Medicină Preventivă Deva; j
7. șofer (vechime ca șofer de cel puțin 6 '

ani) — Î.P.S.M.P. Deva. I
Actele necesare, bibliografia, precum și alte » 

informații suplimentare se pot obține la | 
I.P.S.M.P. Deva — telefon 625927, int. 112.

Dosarul se depune la I.P.S.M.P. Deva pâ- I 
nă la data de 7 martie 1997, ora 13. (54) >

S.C. AGROTRANSPORT S A. 
HUNEDOARA — DEVA 

Organizează concurs de selecție pentru o- 
cuparea postului de MANAGER in data de 15 
aprilie 1997. în conformitate cu Legea nr. 66/ 
1994 și a Hotărârii A.G.A. nr. 1/13. 02. 1997.

Ofertele se vor depune până, la data de 
1 aprilie 1997, în plic sigilat, la sediu] din 
Deva, str. Portului, nr. 2.

Informații suplimentare Ia telefon 627844 
și 214341. (O.P.)

SC QUADRANT WESTIM SA DEVA 
telefon 224880 (PEPSI .COLA)

I
*

I
I
i
I
i
«

I
*

I
*

• director vânzări și director depozit. | 
Condiții: studii superioare și cunoașterea 

limbii engleze. Interviurile vor avea loc sâm- | 
bătă, 22 februarie, ora 10, la sediul firmei, str. 
Depozitelor, nr. 11 (ICRA). (8420) I

i*

S.C. DE „PAZA" S.R.L. DEVA
Județul Hunedoara

Asigură paza și supravegherea societăților | 
comerciale, regiilor autonome, instituțiilor, ma- • 
gazinelor, însoțirea unor transporturi dc va- | 
loare deosebită.

Societatea asigură pe bază de contracte. I 
PAZA ÎN COMUN a magazinelor particulare j 
și de stat în toate orașele din județul Hune- • 
(loara precum și în județele limitrofe, la pre- i 
țuri negociabile. '

Contactați-ne la telefonul 054/216617 sau | 
la sediul societății din Deva, str. Andrei Șa- • 
guna, nr. 1. (8191) |

PROTEJAȚI-VĂ ECONOMIILE!
BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE

Vă asigură această protecție prin dobân zile oferite la depozitele pe termen.
- ÎN PROCENTE PE AN

r

CATEGORI DE CLIENȚ! TERMENUL

30 iile 60 tdc 90 zile 180 zile 270 zile 365 iile

1 PERSOANE FIZICE
— în cazul plății dobânzii la

expirarea termenului
— între 100 mii — 500 mii Ici — — 78 79 80 81
— între 501 mii — 2 mii. lei — 79 80 81 82
— peste 2 mii. lei _ — —> 80 81 82 83

— in cazul plății dobânzii lunar 63 64 68 69 69 70
Suma minima a depozitului este de 100 mii Ici.

2. PERSOANE JURIDICE 
— Cu plata dobânzii la

expirarea ternîenuluî 60 61 62 63 65 65

1
Suma minima a depozitului 5 milioane lei
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