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Ajutoare p e n
Dacă luni dimineața, sumele depuse în con

tul pentru ajutorarea sinistraților din Moldova 
er.ii nesemnificative pentru municipiul nostru, 
iată că pini miercuri dimineață aceste sume 
au crescut, contul începind să se îngroașe. Su
ma totală, Înregistrată la Banca Comercială era 
de 102 800 lei. Printre societățile comerciale ca
re au depus sume mai consistente se numără : 
Zori Noi, 10 000,' Retezatul SA Petroșani, 50 000 
lei, ACV1L Lupeni 20 000, TESMA SA Lupcni 
20 000 [ei. Menționăm faptul că aceste sume sînt 
Înregistrate la bancă, dar maj sînt si alte sume 
depuse In acest cont. la agențiile CEC. Sectorul

trn s i n i s (r ci (i
electromecanic al EM Dîljc» 17 000 lei, sectorul 
XIII suprafață al EM Vulcan 20 100 lei. în a- 
fară de aceste sume, au mai fost depuse de că
tre persoane particulare unele sume maj mici, 
cuprinse între 500 și 1000 lei. Iată că în Valea 
Jiului slnt oameni și colective de oameni ade- 
vărați, care și acum ca și în alte situații iși 
dovedesc omenia față de unii semeni ai noștri 
aflați In pragul deznădejdii. Sîntem convinși că 
în zilele următoare vom avea posibilitatea să 
consemnăm noi cifre și nume de colective ce 
demonstrează, prin gestul lor, omenia caracte
ristică oamenilor din Valea Jiului.

In exlracția de cărbune 
COMPETENȚĂ

ȘI FEZABILITATE
La întrebarea carc ar fi cerințele prioritare pe calea opti

mizării din punct de vedere economico-financiar a unităților mi
niere din Valea Jiului, dl. CONSTANTIN FÂCEA, directorul cu 
bugete din cadrul lt.A.II., ne-a indicat două priorități : compe
tență și fezabilitate in întreaga activitate productivă. La solici
tarea de a argumenta rațiunea celor două cerințe, ni s-au oferit 
următoarele detalii :

— Activitatea extractivă în u- 
nitățile noastre miniere se men
ține, în general, într.un ritm re
lativ constant. Excepție a fost 
luna trecută, iulie, cînd s-a în
registrat o anumită scădere a 
producției, dar care nu are o 
motivație tehnologică, ci a apă
rut datorită unei anumite con
juncturi de moment, respectiv, 
reducerea efectivelor de ia fron
turile de lucru din subteran prin 
concediile de vară, creșterea nu
mărului de absențe, precum și, de 
ce să nu o spunem, datorită lipsu
rilor în aprovizionarea tehnico- 
materială, mai ales cu lemn, ca
bluri electrice, diferite piese de 
schimb etc.

Derularea relativ constantă a 
producției a făcut posibi'ă crea
rea condițiilor pentru fundamen
tarea strategiei economice și la 
nivel macro-social. Un element 
semnificativ al acestei strategii 
este și Ilotărîrea Guvernului nr. 
464/1991, recent apărută, în care 
prețui cărbunelui a fost evaluat, 
în conjunctura pieței mondiale, la 
7,65 dolaYi/Gcal, preț pus însă 
sub semnul convertibilității leu
lui, între cursul Ajficial și cel de 
bursă.

Desigur, huila de Valea Jiului 
a rămas printre principalele pro

duse subvenționate de stat, în- 
tr-o proporție de 25—35 la sută, 
diferențiat de Ia cărbunele ener
getic, la cărbunele pentru meta
lurgie.

— Cum se prezintă Regia, jin 
punct de vedere economic, la 

ora actuală ?

— R.A.H.-ul prezintă un rela
tiv echilibru la °ra actuală, în- 
regislrînd costuri care se înca
drează în prevederile funda
mentate privind acordarea sub
vențiilor și se estimează în con
tinuare că pe vom încadra în 
aceste prevederi.

— Cc exigențe reclamă, (otllși, 
menținerea acestui echilibru ?

— Se impun, totuși, măsuri 
pentru ca să ajungem într-un 
punct de echilibru deplin. La 
acest pun.t trebuie să ajungem 
treptat, nu neapărat pînă la sfîr- 
șitul anului, ci în’r-o etapă ce 
se va stabili în studiile de feza
bilitate pentru fiecare exploatare 
minieră* în parte, studii aflate 
în curs de ' elaborare la unele 
institute de proiectare, firme de

Interviu consemna( de 
foan DIBl.’K

(Continuare in pag. a 3-a)

SIAJ
• Informăm pe toți ahomigii 

noștri, precum și pe alți interc- 
sa(n)ți că parlamentarii sini in 
vacanță. Dl ore cronica do Ia 
televizor nu știm ce să spunem. 
Și nouă ne va lipsi. Atil era dc 
dț fr.iclivă... • In cetățean de 
bine, C. Șt., care locuiește lingă 
cimitirul orașului Petroșani va 
apărea in fața Comisiei de ju
decată a primăriei, fiindcă, mai 
zilele trecute, fiind într-Un ]Ocal 
din ăsta mai nou, s-ar fi adre
sat șefului ctl următoarele cu
vin! . „Bă privatuie. te bag in... 
mj' Iii I Partea vătămată a plă
tit martori, care să spună că nu 
i-a zis numai de mamă, ci și 
de alta multe rude... • tn sfir- 
țit, sintera in măsură ,ă vă o- 
ferim o rețetă, pentru a alina 
suferinței» celor care duc dorul 
regelui Mibai : se cumpără Suc 
do .jCrifl la Un litru dc doi litri, 
se combină cu un drob dc sare 
(din or] pe carc 1 ling dătătoa
rele de lapte, briază si carne), 
se amesteca bine cu lin pix (roșu) 
in sensul trigonometric (invers 
acelor de ceasornic). Rezultatul 
e sigur. Acum, și numai împre
ună vom reuși • La casa de ru
găciuni din Cimpa (ștrm noi care, 
nu spunem) 9 a petrecut zilele 
trecute nn eveniment epe-al. Di
zidentul r h I ii e t Datal- 
’ aim s-a î n t I 1 n i t 
cu reprrzcntantiij unui partid, 
care cerc zor nevoie patrimoniul 
fostuluj !•< II (nu spunem cine. 
persoană Importantă). A fost un 
util srhknb de experiență. S-au 
schimbat fanioane șl insigne • 
în legătură cil zvonul oonfo' -n 
căruia liderul P.S.D. din Vniea 
Jiului, dl. log. Țurnă pleacă în 
Americă. n’t avem dale oerlc. 

Aș i < um nu băgăm mina 'n for 
că dl. Țurnă ar vinde lila 'a. 
ronstruilă <-u greu pe vremea 
odiosului, cui credeți.„ celebru

lui om politic și savant de re
nume mondial... Samson. „milio
narul dc plastic*' din piața noas
tră liberalizată (nu social-demo- 
crată). Ne vom interesa pentru 
dumneavoastră • Marian Mun- 
teanu, prietenul nostru mai 
vechi ți inflăcăratui patriot, s-a 
dat la fmid (*-ă nu so înțeleagă 
la dos). Nu prea mai apare in 
lume fiindcă c plecat în Ame
rica. Probabil, să-și termine 
școala. Pute.i să mai stea, n-are 
dccit 30 dc ani. Christos a mu
rit la 33. credem că dc-aia se 
grăbește si revoluționarul nostru.
• Fiindcă poporul nu plătește 
televizorul (adică nbonaincntul) 
)a TV se fac economii. Liflurile 
nu mai opresc (]cci| la ctaju] XI. 
Dc-acolo» fiecare coboară c-um 
poate, indiferent de podoabă ca
pilară • Informăm cu toată se
riozitatea că apele piriului Jieț 
sint infestate radioactiv. Rodia, 
(iile provin dc la o centrală nu
cleară artizanală, concepută și 
realizată de un momirlan din 
catul cu același nume. Momîr- 
lantil, pe numele Iul adevărat 
Pftfru la pătrat, mal fusese sur
prins f.ibricind în pivniță banc
note de 500 dc lei. A fost achi
tat, întrucîf fabricarea unc) sin
gure hîrtii îj costa 1 000 de Ici- 
l)a, dar nvea omul bani tăcuți 
dc mina lui • Dl. Ion Ilațiii e 
viu. Siglir. De ciirînd s-a întors 
din zlnglia, unde S-a întilnif cu 
tineretul laburist, ln fața căruia 
a ținut o conferință cu tema : 
„Guvernai încalecă Parlamentul. 
Iată rle ce nu mai chită Gică 
Petrescli'*, • Un ultim sfaf pen
tru locuitorii orașului petroșani : 
nu vă puneți ceasti] după cc| din 
fața Casei de cultur*. Dacă vi-l I 
fură cineva ?

lî'- serviciu. |
Mireea lltJORIjCU •

Evenimentul NOMBER ONE al săptăminii
CUPA ZIARULUI „ZORI N0I“ 

LA FOTBAL
— 8, 9, IO, 11 AUGUST 1991 —

Sponsor unic — Societatea comerciala „Zori 
noi“ S. A, §3 Participă echipele divizionare din 
Valea Jiului - Prezintă — Sebastian Doinozină 
H întrecerile sînt înregistrate de televiziune 3 
Vine și fanfara ii Femeile și copiii — gratuit

Programul meciurilor
SI RIA I. TEREN JIUL

• 8 AUGUST, ora 17 ; Minerul Uricanj ■ Minerul Lupcni |

• 9 AUGUST, ora 17 : Minerul Urii ani —- Jiul Petroșani |

• 10 AUGUST, ora 17 •< Jiul Petroșani — Minerul Lupeni.

SERIA A II-A, TEREN PETRIl.A

• 8 AUGUST, ora 16 ; Minerul p.iro.enl — Parîngul Petrii* 
J.onea l

ora 18: Minerul Aninoasa — Minerul Vulcan;

• 9 AUGUST, ora 16: Minerul Vulcan — Minerul Paroșeni |

, ora 18. Minerul Anino.va — Parîngtiț Pelrila
I.onc-a |

• 10 Al’GUST, ora 16: Minerul Aninoasa •— Minerul Paio*
’ ni 1

ora 18 : Parlngul Pelrila L<>nea — Minerul 
Vulcan.

Apel către 
comerț»

Pentru petrecerea cit mai plă
cută a timpului Iibr al iubitori
lor fotbalului, și nu numai, in
vităm toate firmele de stat și 
particulare, duminică, ]1 august, 
să participe cu un fond dc mar
fa bogat și diversificat la stadio
nul „Jiul", unde, de la ora 15, 

începe finala murij și frumoasei 

manifestări sportive, Cupa ziaru
lui „Zorj noi“, la fotbal.

Dulciuri, răcoritoare, mici, 

grătare, sandviciuri, înghețată, 

cremvurștl, fructe, produl indus

triale, toate ace-tea pot salutai 

gn: tul publi ului speef Hor. (D.N.)
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s.o.s. MAGISTRALA DE I
TERMOFICARE :

Magistrala de termoficare a Văii Jiului este 
in mare pericol. Zi de zi, exact ca în legenda 
Meșterului Manole, ceea ce meseriașii între
prinderii Electrice Paroșeni repară cu migală 
și costuri mari, așa cum sini prețurile materi
ilor prime acum, noaptea dispare, direct de pe 
magistrală. Un ademenea fenomen, trebuie să 
recunoaștem, că numai in democrația noastră 
originală, în care mai nimeni nu-și faee dato
ria, se poate întimpla. Este cunoscut că și in 
acest an, reparațiile la termocentrala Paro
șeni, precum și la magistrala ce leagă uzina 
de Lupeni, Vulcan, Petroșani, au început și 
s-au derulat în condiții bune, respectîndu-se 
programul stabilit. Maistru] Petru Mit, res
ponsabil cu reparațiile și întreținerea magis
tralei din partea I. E. Paroș'eni. ne spune că. 
în aceste zile se vor finaliza ultimele retușuri 
la magistrală, in așa fel îneît, de pe data de 
15 august, să înceapă operațiunea de umplere 
a magistralei și să se poată începe furnizarea 
de apă caldă menajeră, ceea ce nu e rău deloc. 
Problema numărul unu rămine. fără îndoială, 
furtul de pe magistrală. In mai multe zone 
ale orașelor pe care le traversează, magistrala 
de termoficare este golită de toate materialele 
protectoare și izolatoare, răminind numai con
ductele goale, supuse direct degradării. Va fi 
necesar să se consume alte materiale, alt vo
lum de munca pentru reizolarea conductelor, 
căci pînă la iarnă nu mai este asa de mult 
și apoi o să ne plîngem iaru i că nu avem căl
dură. De pe magistrală fu â tabla protec
toare. vata termoizol mtă m nou, electro
motoarele d” acționare a vanci'a pe con

ducte. Cu alte cuvinte, furturi în toată regula, 
care produc mari dureri de cap celor de la 
uzină și un iminent perico] pentru noi, de a 
rămine fără căldură pe timpul iernii.

Cele mai grosolane acte d« acest gen se sem
nalează în zona gara Livezeni — Sălătruc, în 
care magistrala este pur și simplu devastată 
pe zeci de metri. Tot în această zonă au fost 
furate două electromotoare de acționare. „Ae
roportul" este deci pe primu] loc și la acest 
capitol. O altă zonă în care furturile sînt deo
sebit de frecvente este cea dintre gara Iscroni 
și preparația Coroești. Aceeași poveste cu 
furtul de tablă și vată termoizolantă. La fel 
se întîmplă și ]a Dănuțoni, unde se fură tablă 
și motoarele de acționare. Cu toate eforturile 
depuse de meseriașii uzinei, hoții nu au putut 
fi depistați și nici controalele nocturne pe lun
gimea magistralei n-au dus la vreun indiciu 
privind hoții de tablă și electromotoare. Dom
nul maistru Mit ne roagă să facem Un apel 
călduros către toți cetățenii care locuiesc în 
zonele pe unde trece magistrala să legitimeze 
pe toți acei Ce sînt văzuți lucrînd la magis
trală, poate în acest fe] se vor depista hoții, 
care prin gestul lor premeditat atentează la 
confortul nostru pe timpul iernii. Magistrala 
de termoficare este a noastră a tuturor și avem 
fiecare datoria să veghem ca ea să nu fie de
vastată de niște iresponsabili ce încearcă să se 
căpătuiască cu o bucată de tablă galvanizată, 
sau cu un electromotor de furat. Ei împiedică 
funcționarea în bune condiții a instalațiilor de 
termoficare. Este în interesul nostru să se pună 
capăt unor asemenea fenomene rușinoase. (G.C.)

H 0 T Ă R ■ R E
privind majorarea pensiilor

Guvernul României a emis o hotărire privind majorarea pen
siilor <|o asigurări sociale de stat, militari și IOVR. Potrivit aces
tui act normativ, pensiile existente la dala aplicării hotâririi, în- 
ccpind cu 1 august 1991, precum și pensiile ce se vor stabili uite- I 
rior nu vor putea fi mai mici de 3 700 lei, pentru munca depu >ă 
și limită de virstă cil vechime integrală, 3 000 lei pensia pentru 
muncă depusă și limită ele virstă cu vechime incompletă și pen
sia de invaliditate gradul II, de 3 500 lei pensia de invaliditate 
gradul I și 2100 lei pensia de invaliditate gradul III.

Se prevede ca pensionarilor urmași de asigurări sociale de 
stat, militari și IOVR să )i se acorde 50, 75 sau 100 la sută din 
majorarea aferentă pensiei titularului, după cum sînt în plată 
1. 2, 3 sau mai mulți urmași. în privința ajutoarelor sociale plă
tite din fondurile de asigurări sociale de stat, acestea se majorea
ză la 2 000 lei lunar.

Ilotărirea prevede că această majorare se aplică și pensiilor 
ce se vor stabili după 1 august 1991, în cazul persoanelor carc.și 
aleg ca bază de calcul, potrivit legii, numai salariile anterioare 
datei de I august a.c.

TABEL 
cu procentele dc majorare a pensiilor de asigurări sociale dc stat 
pentru munca depusă si limită de virstă cu vechime integrală, di

ferențiate pe niveluri de pensii

Tbl L OCDE A U Dl - T U R B O

pentru munca depusă și limită dc virstă cu vechime incompletă

Nivelul actual 
al pensiilor 

— lei —

Procent 
de majorare

Nivelul pensiei 
după majorare

minim 
— lei —

maxim
— lei —

Pînă la 2 600 44,00 3 700
2 601 — 2 800 39,8 3 700 3 910
2 801 — 3 000 36,3 3 910 4 090
3 001 — 3 200 33,4 4 090 4 270
3 201 — 3 500 29,7 4 270 4 540
3 501 — 4 000 24,6 4 540 4 990
4 001 — 4 500 20,9 4 990 5 440
4 501 — 5 000 17,8 5 440 5 890
5 001 — 5 500 15,3 5 890 6 340
5 501 — 6 000 13,7 6 340 6 790
6 001 — 6 500 11,4 6 790 7 240
Peste 6 500 9,9 7 210 —

cu procentele .(|e
TABEL

majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat
gradul I dc i nvaliditate, diferențiate pe niveluri dc pensii

Nivelul actual Procent Nivelul pensiei
al pensiilor de majorare după majorare

— lei — minim maxim
— lei — — lei —

Piuă la 2500 44,6 3 500
2 501 — 2600 41,2 3 500 3 670
2 601 — 2 800 37,5 3 670 3 850
2 801 — 3 000 34,3 3 850 4 030
3 001 — 3 500 28,0 4 030 4 480
3 501 — 4 000 23,2 4 480 4 930
4 001 — 4 500 19,6 4 930 5 380
4 501 — 5 000 16,6 5 380 5 830
5 001 — 5 500 14,2 5 830 6 280

501 — G 000 12,2 6 280 6 730
6 001 — 6 . 00 10,5 6 730 7 180
l’e C, j<)0 9,0 7 180 —

eu pioecnlele (]<
T MIEL

majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat

Camera de comerț și industrie România — israel
O nouța J.' i'-.il pen-

ii j agenții c.onomici și intri- 
P nzatorii partirui.iri dm muni
cipiu] nostru, in Petroșani a 
fost înființată Agenția Hunedoara 
a Camerei de Comerț și In lus. 
U,c Bomâniu Ifr.r.-l. Agenția 
i?i propune să pfbmovcze inte- 
res'-le de afAcrri alo membrilor 
sij in domeniul comerțului și 
industriei, prin ''.ilt 'irea unor 
s'rinse legături cu agenții <o- 
iTierciali din Israel

So*ietătile comerciale și mir" 
prinzătoiii particulari care do
resc să d«vină membri ai Ca
mere. dc Comerț și Industrie 
România — Draci se pot adresa, 
in acest c op domnului Mircea 
Z .hai ia, reprezentantul Agenției 
u-u sediul in Petroșani, strada 
A'ram Iancu nr. 12. Agenția o- 
feră membrilor 'ăi largi perspec
tive de afaceri c n partea Ca
merei Comeiț din Israel. 
P intre altele, se înlesnește po
sibilitatea unor investiții In ac- 
t,vitatea de turism, începînd cu 
construirea, dotarea sau reame- 
njjarca hotelurilor, pînă la 
transformarea turismului în In
dustrie, respectiv amenajarea u- 
nor complexe turistice șl de a- 
giement, cu Ul^feric, telcschiuri, 
rfrtil de schi, ăniuțe, tu

rlstick c'.c, ln domcn.uj micii in
dustrii, oferta din partea C»mic- 
rci de Comerț dm Israel cuprin
de mori de măcinat electrice cu 
o capacitate variind între 500— 
1 000 kg în opt ore ; cuptoare e- 
lectricc pentru copt piine și pro
duse de patiserie ; linii de îm
buteliat băuturi răcoritoare, la 
rar • la cerere, se asigură și con
centratele și esențele necesare ;

I S I' \HII NI It UF. Al M I 1(1 
< I M \Kl l’LIINI’l < I IA l-l

mașini de măcinat și automate 
pentru cafea ; sisteme de irigare 
comune UTu cij reglaj electronic 
automat, cu o capacitate de iri
gare de 10 ha ; tipografii electro
nice. Din gama dc solicitări și 
oferte din partea Camerei de 
Comerț din Israel fac parte gar
niturile de mobilă și piesele se- 
parato de mobilier, mobila dc 
bucătărie modulată, materiale dc 
construcții cum sînt geamurile, 
ușile, box paleții din metal, ci. 
mentul, fierul beton și cornier, 
ronfecțiile, tricotajele, sarea de 
mas», mierea de albine gi altele. 
Deviza Camerei do Comerț din 
ftraej este: în orice afacere tre-

bu:<’ sa țn cont de , iaduri ; 
tic arc parte, in hiaccre, trebuie 
sa ciștige ; din aceasta sa nu Im 
lezate interesele c m$umatorilor; 
corectitudinea ireproșabila in 
încheierea și derularea atacu

rilor.
Merită sa fie subliniat că par

tenerii <1? afaceri din iMael sini 
dispuși sa vină în Koinama și 
sa in -Itcie orice lei dc contracte 
și sa asigure in caz de cerere, 
surse bănești de linanțarc, să 
contribuie sub orice loimă dc 
cooperare ia dezvoltarea indus
triei și comerțului, în condițiile 
economici dc Piațu liberă. Mem
brii Camerei de Comerț benefi
ciază, de asemenea, de sprijin 
pentru efectuarea octivituților de 
import și export dc mărfuri cu 
parteneri dm întreaga lume, 
precum si dc furnizarea unor in
formații utile cu privire la pre
țurile de vinzarc.cumpărare prac
ticate pe piața mondială, opera
țiuni în valută, cu depozite bă
nești prin indicarea băncilor ce
lor mai eficiente din punctul dc 
vedero al dobînzilor și rapidi
tății operațiunilor dc plată.

Alte amănunte, se pot obține 
de lu (Agenția din Petroșani,

, 1 iorc| S11{ \l I

ș» i <‘rior <|v inv.iliditate "radul 11, 
pensii

diferențiate pe nil ciul de

Nivelul a tu.il Pro eu. Nivelul psnsici
al pensiuni de m.ijor.ir.- clapa majorare

— lei — minim maxim
— lei — — Ici —

pînă la 2 300 32,2 3 000 _
2301 — 2 400 30,0 3 000 3 120
2 101 — 2 600 26,9 3 120 3 300 '
2 601 — 2 800 21,3 3 300 3 480
2 801 — 3 000 22,0 3 480 3 880
3 001 — 3 500 18,9 3 660 1 160
3 501 — 4 000 14,0 4 160 4 560
4 001 — 4 500 11,3 4 560 5 010
4 501 — 5 000 9,2 5 010 5 460
5 001 — 5 500 7.5 5 160 5 910
5 501 — 6 000 6,0 5 9j0 6 360
6 001 — 6 500 4.« 6 360 6 810
peste 6 500 3,7 6 810 —

TABEL
cu procentele dc majorare a pensiilor de asigurări sociale dc stal

gradul III de invaliditate, diferențiale pe niveluri dc pensii.

Nivelul actntd Procent Nivelul pensiei
al pensiilor dc majorare după majorare

— Ici — mini m max im
— Ici — — Ici —

Piuă la 1 750 20,0 2 100 —
1 751 — 1 900 17,4 2 100 2 230
1 901 — 2 000 16,0 2 230 2 320
2 001 — 2 200 13,8 2 320 2 500
2 201 —-2 500 10.8 2 500 2 770
2 501 — 2 700 9,3 2 770 2 950
2 701 — 3 000 7.3 2 950 3 220
3 001 — 3 200 6,2 3 220 3 400
3 201 — 3 500 4,9 3 400 3 670
3 501 — 3 700 4,1 3 670 3 850
3 701 — 4 000 3.0 3 850 4 120
4 001 — 4 200 2,6 4 120 4 310
Paale 4 200

■ fel- -■ -
»- 2,0 4 310
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ucis pitii am basarabia
O frumoasă inițiativă a filialei Petroșani a sindicatului șofe

rilor din România : organizarea unei tabere de odihnă pentru 
copiii fraților români din Basarabia. Tabăra este organizată în 
pitoreasca zonă a lacului de acumulare de la Valea de Pești, 

începînd cu data de 5 august a.c.
La aceeași dată, 30 de copii ai membrilor sindicatului șofe

rilor din Valea Jiului au plecat pentru o perioadă de trei săp- 
tămini în Basarabia.

Le urâm copiilor din Basarabia bun venit și odihnă plăcută 1

i: o m f k m H

Democrația»
Deunăzi m-a întrebat cineva 

„Ce-o mai fi pe la bufetul pri
măriei ?“ Chiar, ce-o mai fi ? — 
m;-am zis și eu. Drept care, hai 
să vedem. Surpriza a fost deo
sebită. Practic bufetul ăsta, cînd- 
va cu renume nu prea ortodox, 
este astăzi o unitate de alimen
tație publică — poartă numele 
Jiermts4, Unitatea este deschisă 
între orele 8 și 20,30, tuturor ce
tățenilor. Se poate servi o masă 
Xl^toasă, la un preț neașteptat 
cie redus. Există, deci, în Petro
șani, un loc unde drumețul să 
mănince bine și să plătească

Omul care
1 n grup de bișnițari indignați 

.-.iu adresat redacției noastre, 
somindu.ni să ]uăm atitudine fa
ța de un fenomen grav; „concu
rența ncloială'1. Echipa operativă, 
pusă imediat in mișcare, a des- 
coi rit in timp util... motivul 
plingerii. La magazinul „Electri
ce— Băibătcni, domnul Mihai 
Davjd. ș.f de unitate, prin me
tode numai d cl știute, a re îșit 
sa eon'ă la viazare becuri, la 
F (un in<V£-‘ bil de m,< i ; caic

si A. P. - ul
9

doar cîțiva lei, nu sute. Raritate 
în ziua de azi. „A rămas întipă
rit în mintea oamenilor că bu
fetul primăriei este restaurant 
pentru șefi. Nimic mai fals — 
spune domnul Tibcriu Ilieș, șe
ful unității. Oricine dorește să 
treacă pragul unității, orice ce
tățean este primit și servit cît 
se poate de bine. Un singur 
■•sortiment» lipsește de pe listă : 
băutura alcoolică de orice fel“. 
Ceea ce, să recunoaștem, nu-i 
deloc rău. Rîndurile acestea sea
mănă cu o invitație. Vă puteți 
convinge singuri că așa e. Cu al
te cuvinte, democrația a intrat și 
in alimentația publică. (Al.II.)

ne trebuie
de 60, 75 și 100 de wați, clare — 
29 de lei, cele de 100 W, mate — 
32 de lei, bulver md astfel, „pia
ța" de profil. Nu c un secret 
pentru nimeni că becurile s-au 
epuizat in cîteva zile, dar lumea 
a fost mulțumită, iar unitatea a 
realizat, și în aceste condiții, un 
beneficiu. Asta nu e concurență 
neloială, domnilor, este legea 
■ lonomiej de piață aplicată. De 
astfel de o urn ni avem nevoie!

Timp de două zile, în sala mare a Casei de cultură din Bra
șov a avut loc, in cursul săplăminii trecute, Conferința Națională 
a Sindicatelor Șoferilor din România. La conferință au participat 
și reprezentanți ai filialei din Petroșani : Ion Badea. Vasile Bel
die și Mihai Anechiței.

Conferința a ascultat și dezbătut un raport al domnului ing. 
Miron Mitrea Tudor, lideru] S.Ș.R. cu privire la activitatea și re
zultatele obținute în perioada care a trecut de la conferința pre
cedentă. Au fost subliniate, în acest context, problemele speci
fice pe care le ridică activitatea filialelor din Brașov si Valea 
Jiului. Au fost dezbătute și prevederile Protocolului încheiat cu 
Guvernul la 9 iulie a.c.

La lucrări au participat reprezentanți a> Guvernului și De
partamentului Poliției. (V.S.).

Z
Dc-abij acum poți observa că lumea este intr-o perma

nentă mișcare.
Desen de Robert III MEL

(Urmare din pag. I)

cercetare si proiectare, cu parti
ciparea unor bănci și a unor or
ganisme financiare specializate. 
Sint elaborate deja studii pen
tru majoritatea unităților noas
tre, ele âflinclu-se în analiza 
specialiștilor Regiei, uimind să 
fie supuse însușirii de către con
siliul de administrație al a- 
cesteia.

— ( ind si cum se vor finaliza 
aceste studii ?

— Ele se vor finaliza abia 
după încheierea anului economic 
<991, cind se va cunoaște, de 

fapt, și conjunctura reală a con
vertibilității leului, dar, mai a- 
lcs, potențialii] real de care 
dispun unitățile miniere din Va
lea Jiului în ceea ce privește re
alizarea programelor proprii de 
producție. Această cerință din 
urmă — realizarea programelor 
de producție — trebuie să con
stituie un prilej de analiză de
taliată, vizind faptul că realiza
rea producției ja actualele nive
luri de prețuri este condiția 
sine qua non nu numai pentru 
obținerea veniturilor la nivelul 
salariilor negociate, ci și a in
dexării salariilor ce se vor a- 
plica pină la sfirșilul anului.

Un Vitgonetar 
ne cere sprijin
Domnul Ariton Vasile, din Pe- 

• troșani. strada Dacia, scara A, 
I ap. 1, trăiește clipe insuportabile.

După opt arii de conviețuire bună 
cu doamna Mariana Ilaros, cind 
au împărțit bucurii, necazuri >i 
idealuri, s-a trezit acum singur 
De două săptămîni, cea pentru 
care muncea, alerga și venea a- 
casă, l-a părăsit într-un mod 
misterios si de neînțeles. în Mol
dova, de unde au venit, au t u 
trej an; prin cămine, garsonii 
dueînd-o greu, iar de cinci i
sînt în Valea Jiului, unde 
primit și locuit într-un apar: i 
ment confortabil, repartizat de 
E. M. Dilja. Cele două fete. Lă
crămioara și Irina s-au bucurat 
și ele de sprijinul conjugal, gă- 
sindu-și rostul în viață. Ultima 
vizită la Tică, băiatul din ar
mată, au făcut-o tot împreună. 
In Moldova familiile sînt sinis
trate și, la aceste necazuri, dom
nul Ariton îl mai are și pe a- 
cesta. Face apel ]a toți oamenii, 
care o cunosc și o văd, să o 

' roage să vină acasă. Neliniștea 
lui nu mai are margini. Cineva 
i-a spus că ar fi prin Iscroni, 
pe Ia niște cunoștințe. Și noi, 
doamnă Mariana, vă înțelegem 
necazurile amîndurora. poate 
împreună le puteți duce mai 
ușor. Domnuj Arițon vă așteaptă.
Acesta este uneori lucrul cel 
mai de preț. (D.N.).

Aceasta spune totul. Și cred 
că orice om pricepe că singura 
cale de a menține existența uni
tăților este realizarea producției 
programate la nivelele consturi- 
lor stabilite. Or, aceasta nu se 
poate asigura decît prin compe
tență profesională, disciplină fer
mă, in condițiile concrete, de 
altfel foarte clar jalonate în con
tractele colective de muncă. 
Sint aspectele esențiale care se 
au in vedere și in studiile de 
fezabilitate ale fiecărei unități și 
promitem să revenim in viitor 
asupra lor in coloanele ziarului
nostru

T Ă LA DIVERSIUNE
Zi-■ i i: L .zio Tok--s in car

t-a a ,,\Vi'h God for the I’eo- 
p. „Cu Dumnezeu pentru
p= por" — Londra 1990, avind ca 
sliadovv vvriter (scriitor din um
bra) pe David Porter, că Vatra 
H rrănească „iși trage inspirația 
din ideologia daco-romană CARE 
PRETINDE (A romanii sint 
Dl SCENDENȚ1I DIRECȚI AI 
ROMAN'ILOP și că EI AU DE
ȚINUI' TERITORIUL „ROMÂ
NIEI MARI" — ~ubl. ns. (cf. Ga- 
briel Gafița, jn România libera 
din 15 februarie 1991) și arest 
domn, are parafrazează astfel.
zcflemitor, expresie corectă a
unui fapt real istoric, mai tră-
iește bine meri i în aceasta ța-
l â !

mai zice dl. Arpad Goncz
ca „Ungaria e.,te interesată SA 
ÎNLESNEASCĂ intrarea Româ
niei în casa comună europea- 
n i" („România liberă” din 4 iu
lie 1991). ceea ce vădește că sîn- 
iem înconjurați atît din interior 
cît și din exterior intr-o plasă de 
amabilități și bunăvoințe sufo- 
cantr-, în timp ce de peste o- 
cean 'țnt lansate idei după care 
eventuala secesiune a Iugoslavi- 
ei ar încuraja „pe minoritarii 
maghiari din România să pri
vească spre Ungaria” după cum 
pomenea cu cîtva timp în urmă 
canalul american de televiziune 
('NN („Adevărul” din 16 iulie 
1991).

Așa se șl explica larga demon
strație revizionistă « revistei bu- 
dapo3t r e „Erdelv Magycrsrig” 

(.,Ungurimea transilvană" nr. 7), 
ca și atacarea cu pietre a amba- 

■ adi i române din Budapesta săp- 
tâmina trecută cind cred că nici 
nu apucasem să termin de scris 
episodul anterior de sub acest 
stilou.

Dar, să revenim la Tratatul de 
Pace de la Paris, din 1947, des
pre ale cărui carențe mi-am ex
primat acordul cu dl. Jozscf An- 
t.-ill, în episodul anterior.

Am asistat, prin vizionarea u- 
nci emisiuni TVR, la strădania 
depusă de reprezentantul URSS 
Li ședința dc lichidare a CAER- 
ului, ținută in luna iulie la Fra
ga, de a demonstra că problema 
Basarabiei nu se pune nicicum 
prin prisma unei eventuale re
veniri a oi l i România, deoare
ce România a semnat Tralatul de 
la Paris. Iată că același punct 
dc vedere a fost exprimat de 
adjunctul ministrului de exter
ne al URSS la Conferința or
ganizată, la Chișinău, do Parla
mentul Republicii Moldova cu 
tema: Pactul Ribbentrop-Molotov 
și consecințele acestuia, respec
tivul adjunct al ministrului sus- 
ținîni că „nulitatea TEORETICA 
(— deci, numai „teoretică I”, n. 
ns.) a pactului Ribbentrop-Molo
tov ar fi mai ales în cazul Ba
sarabiei (după cum deci, ar fi șl 
Tn rest, n.ns.) contrazisă țn

I’R \CTICA (!) de semnătura gu
vernului României pe Tratatul de 
Pace din 1947, de la Paris” (, Ro
mânia libera" din C/7 iulie 1991) 
părere combătută in aceeași o- 
cazic de diverși alți vorbitori. 
Printre aceștia profesorul Deniș 
Dcllctant de la Universitatea din 
Londra a afirmat într-un interviu 
că, în general, „se consideră ca 
guvernul român de la 1947 era o 
marionetă sovietică, .semnătura 

Heverbera(iilco« altui tratat (II)
sa fiind pusă, astfel, sub un 
mare semn de întrebai e" 
(ibidom), împrejurare care nu 
mai trebuie, după noi, discuta
tă intr-atil faptul a fost dc evi
dent

Dar nulitatea Juridică reala ■ i 
in fapt și nu „teoretica” a Pac
tului Ribbentrop-Molotov, rezul
tă din doini și violența pe care 
aranjamentele lui s-au înteme
iat, ca și din caracterul absolut 
secret atît al lui cit și nl proto
colului aparte și < onex, înche
iat în aceeași ncafie Opinia pu
blică mondiala este unanimă cu 
privire la aceasta nulitate, So- 
viețui Suprem nl URSS din 24 
decembrie 1989 el însuși n con
firmat-o, astfel îneît, cf. adagiu- 
lui după care „(plod nulluin est, 
nullum producit offectum” 
ceea ce este nul nu produc» n.ri 
un efect, soarta pa.’tului in 
chestiune fiind acea ;ta, toi i ' 

fel devin și paclele, convențiile 
ori tratatele următoare care pre- 
luindu-i datele ji preiau și vici
ile juridice și nulitățile. Or, 
Tratatul de Pace de la Paris din 
1947 este lovit de nulitate, 
parțial și relativ, deci nu „erga 
omnes", (adică față de oricine și 
de toți), ci numai față dc cei 
prejudiciali, față de cci vătă- 
mați în drepturile lor cum au 
fost România, Polonia, Tarile

Baltice, etc.. dar, în nici un caz 
l ngaria si dl. Jozscf Antall.

Pe lingă aceste vicii, astfel 
transferate din Pactul Ribben
trop-Molotov în Tratatul de Pa
ce dc la Paris, acesta a fost a- 
leetat și de altele decurgind din 
convențiile secrete sau mai pu
țin ‘-■•crete dat „dc forța” și deci 
de , violența" stabilite la Yalla 
do aliații antihitlerist și privind 
împărțirea lumii iupu război, ca 
șt do in î i violența concretă 
de la sffrș'tul luptelor pe 
teritoriul Germaniei. Germani i a 
rama, jmpuțllti iii doua, prin 
voința .elibera'oi ilor" ei de hi- 
tlerism, Aceasta i'ua'ie de for
ța și <1 ei de , v o,oiiță” a iiiv ii 
in ■ mtcxti 1 a ' e] creat, pină 
în unul 199J, cind s-a p'od'is 18 
a 'est din nmifi nivel, juridic 
vorbind, ’ei puțin dacii nu -i 
în Întregime în fupt, o „icititu- 
t > in integrniTi" i Germania u

fo<t i eiii.il ica i. Așa slind lu> i u- 
rilc nulitatea relativă a Tratatu
lui de Pace de la Paris a ope
rat efectiv' și a devenit eficientă 
in cazul Germaniei ; or — mu- 
tatis-inutandis (adică lu
crurile sljnd tot astfel și in uite 
cazuri) — toate aceste nulități de- 
eurgind d n viciile de tare au 
fo^t afectate toate actele și fap
tele izvorîtc sau conexe cu Pac
tul Ribbentrop-Molotov, vor tre
imi mai curind sau mai tirziu, 
sa opereze și in cazurile simi
lare rămase in „litispcndcnță", 
inchriv in cazul Basarabiei.

Derula prcopuicnților noștri 
i-a obligat să diversifice moti
vațiile schimbind o masca, cu 
alta și astfel '-a ajuns la con
stituirea republi' .lor, fantoma 
transn r-treaua și găgăuză, dez
membra i .i Basarabiei fiind o- 
perata jn< a, în parte, in vremea 
lui Stulin pentiu ca odata cu u- 
nitatca hotarelor ei să sc p'ardâ 
și amintirea comunității istorice 
a teritmiilor dintre Prut și Nis
tru. ( i nu s-a terminat pe vre
mea lui Stalin s-a continuat 
rccenț in ■ emuu-.se I >todetă a

»• ii .-.titui în plan polîtieo-Juri- 
dic al a sorginte și ifltft haină 
P'mlru -melc m chestiune.

(l.M iȚOowk

eiii.il
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PROGRAMUL IV
JOI

8 aur.ust P.i'JI

lll.OO Actualități
10.10 Calend.irul zilei.
10.20 Tele-vacanța șeoj.iiă,
11,50 Suțx’r Chunntl.
12.30 Desene anumite Litiu n 

turul lumii
13.10 Ora de muzica
14 PV Actualități.
14 ie Oameni 4e lingă noi.
14.40 Ja/z-magazin
15.20 Avanpiemierâ TV.
15.30 Medicina pentru Iuți

46,00 Cursuri de limbi străine.
16.30 Muzica . litru toți
17,00 Șl.ri.
17.05 I' o Pa’.i i
18,05 R 1 lecții ruli i«?
18.30 Re Dort-er '91
19,00 Cultura m lume.
19.30 Desene animale 

Aventurierii spațiului.

HOROSCOP
LLC

(23 iulie — 22 august)
Victorie neeperută. Nu va pier

deți firea, incă se mai fac niași- 
națiuni I

I EClOAK X
(23 august — 21 septembrie)

Starea sănătății afecta'ă de 
stress. încercați o ieșire la mun
te.

BAI AN»A
(22 septembrie — 21 uclotubiie)
Un eveniment, pentru care 

vina dv. este ncdecclabilă, va 
infierbinta spiritele

SCORPION
(22 oc'umbrie — 21 noiembrie)
Țineț'.-sfl dej rtc de telefon 

și nu tl"sfaceți scrisorile. Starea 
in care vă aflati e critică.

SAGt.TA TOR
(22 no ’-mbric — 20 decembrie)
Aven ură ieftină, cu gu't a- 

mar In imurg..,
CAPRICORN

(21 di e.rbrie — 19 ianuarie)
Nu abandonați lupta ! O, a- 

tea este de partea dv.
VĂRSĂTOR

(20 umunrie — 18 tebr u.irir )
In ce vă di ivește tot rău] e 

spre bin — d.-.i răul - Ja „cap .
PIȘTI

(19 f-.’biuaru — -’U martie)
Dacă v-a fosț îrr.bu’.ă incr.be

rea, nu 'â răn i
I3LTLBCC

(21 practic — 20 apr ill<")
Munci'i prea mult, în v cmc 

ce alții doar profită
I A UR

(21 aprilie — 21 mai)
Dați.vă ]a fund, pfnti ce liniș

tesc apele..
GEMENI

(22 mai — 21 iunie)
O cumțtințâ apelează la bu

năvoință dv. Veți regreta nmit 
nr implicarea.

RAC
(22 Iunie — 22 Iulie)

Zi supraîncărcată, dir bună 
d n punct de vedr-rc t,l satisfac
țiilor.

Ultimei oră
Ui ieri a intrat in greva foa- 

"1 i, In : , i I. >i ,mi i*. 113, ap. 
l9, dl B/tță an prccup, vagonetar 
la mini Petri la Suri, sectorul de 
invoitiții. Este căsătorit si are 
trei copii. Protestează împotriva 
fapt ilui c'i est» evacuat din a 
cest ap'u lam'-nt, pe care, iecu- 
nf'i;’c, l-a n.upal il.gd, !n 7 
rnartu l'ldl, înlr o garsoniciă. A 
făcut df ine.-urile notei,ne la 
nună. Despre situația dumnealui, 
a s?s,zat P\H Petro, mi, primă- 
rj. sindici le le ]ibe?

Este supravegheat de medicii 
din Spi'alul municipii P.'tro'.ani

20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Studioul economic.
?1 10 Film serial

Da 11 os.
Episodul 47.

22.15 In fața națiunii.
23,00 Actualități
23 15 Muzicorama

0 00 Recomandați din program.

VINERI
9 august 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 F.lm artistic.

Negustorul de clopote. 
(Germania, 1989). 
Premieră pe țară.

11.55 Super Channel.
12,30 Desene animate. Lidia in

Jurul lumii
13.10 Ora de muzică
14,00 Actualități
14.10 Mapamond.
14.35 Spiritul locului la Podul 

Nedgului.

m’k’Wu

15,00 Mondo-muzica
15,20 Avanpremieră TV.
15.30 Piitritnoniu.
16,00 I.imba noastră.
16/30 Studioul muzicii ușoare.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune în limba germană
18,05 Invitatul săptămînii.
18.35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19,00 Gong! Emisiune de critică și 

actualitate teatrală.
19.30 Desene animate.

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21,10 Film serial.

Destinul familiei llonard.
Episodul 14.

22.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Vîrstele peliculei.

0,00 Vis la... „Paradis".
0,35 Rock_panorama.
1.00 Recomandări din program

ÎToTA fl"

DE LA C. E« C. 
Acordarea de credite pentru 

cumpărarea de locuințe 
d in fondul locativ de stat
In baza adresei circulare Nr. 107/26 iulie 1991, a 

Centralei C.E.C. București, inccpind cu data de 1 august 
1991 creditele pentru cumpărarea de locuințe din fondul 
locativ de stat se vor acorda

rimai în limita simei rambursate lunar 
’in creditele acordate anterior

ANIVERSARI
CU OCAZl/A zilei de naștere, soția, cumnații, copiii și nepoții 

din Valea Jiului, urează lui Nicolae Opris multă sănătate, fericire 
și „La mulți anii".

ViNZARl
V1ND pian — scurt — „Stingel" vienez. Telefon 42026, Petro

șani. Păun loan. (2208)
V1ND Fiat 1800, cu posibilități montare motor Diesel. Petrila, 

s’rada Trandafirilor nr. 1. Telefon 50696. (2209)
VÎND pianina import, stare perfectă. Petroșani, strada Inde

pendenței 1213/28. (2210)
VlND IMS, motor ARO, zero km și Merccdes, motor Diesel, 

piese schimb și set motor. Telefon 41317. (2206)
VÎND calculator IIC 90 cu monitor, monocrom și instalație 

recepție '.aleii’ Telefon 70111, între orele 18—21. (2201) ,

In acest seijs solicitatorii de credite pentru cumpărări 
de locuințe care au fost programați în vederea depunerii 
documentației la filiala CE.C. Petroșani se vor prezenta 
la ghișeul C.E.C. de credite între orele 8—12 pentru 
reprogramare, astfel:

— cei programați anterior datei de 1 august 1991 in 
zilele de 12—13 august 1991.

— cei programați între 1—23 august 1991 în zilele 
de 14—15 august 1991.

— cei programați intre 21 august — 2 septembrie 
1991 în zilele de 16—19 august 1991.

— cei programați între 3—23 septembrie 1991 în zilele 
de 20—21 august 1991.

— cei programați între 24 septembrie — 9 octombrie 
1991 în zilele 22—23 august 1991,

Cu ocazia prezentării la ghișeul de credite solicitanții 
vor avea asupra lor următoarele acte:

— vechiul bon cu numărul de ordine
— contractul de vinzare-cumpărarc emis de. Oficiile 

de vi uzare a locuințelor (Petroșani, Lupeni, Vulcan)
— deciziile de atribuire a terenului emise de primării
— buletinele de identitate ale titularilor de contracte

DECESE

► \MII.11LE Glicorghe și loan Irimic deplin" disp.trițij scum
pului [or tată. socru și bunic

IIIIMIE GIIEORGIIE (83 ani)
înhumarea sa avea Ioc vineri, 9 august 1991, ora 11,30, de la 

domiciliu. (2212)

I II<' \ li ma, gincrclo Victor și nepotul Cristian, cu nemărgi
nită durere , in suflet, anunță încetarea din viață a scumpei lor 
mamă, soacră si bunică

FETI IRINA (născută 1ABIAN)
\nilntirca ei va trăi veșnic in sufletele noastre. 
Odihnească-se în pace ! (2206)

CU PROFUND' durere în suflet, soțul I’avel și fiu| Andrei 
anunță mcclarea din viață a scumpei și iubitei noastre, soție și 
mamă

PE.TI IRINA
Inniormintarea va avea loc vineri, 9 august 1991. ora 16, de 

■' la domiciliu, strada Gli. I.azăr nr. 19 (lingă strada Institutului);
Dumnezeu s-o odihnească in pace ! (2206)

Institutui de cercetări și proiectări 
miniere Petroșani

A N U N Ț A
(uticiirs in data de 22 august 1991, pentru încadrarea 

a 3 economiști, absolvenți ai invățămintului economic su
perior.

Se pot prezenta, pentru Încadrare directă, absolvenți 
ai invățămintului economic superior, în conformitate cu 
prevederile 11.G. nr. 463/2 iulie 1991.

înscrierea la concurs se face pină Ia data de 20 august 
1991.

Relații suplimentare sp pol primi la sediul Institutului 
sau la telefon 41 163 Petroșani.

Grupul școlar economic administrativ 
și de servicii Petroșani •

A X U N Ț A
Inccpind cu dala de 15 august 1991, Liceul Economic 

Petroșani face înscrieri pentru admiterea in clasa a Xl-a, 
8 loturi la z și 21 loturi la seral, specialitatea finanțe- 
t notabilitate.

de vinzare-cumpărarc (soț — soție).
NEritEZENTAREA LA REPROGRAMARE LA PE

RIOADELE ANUNȚATE MAI SUS VA ATRAGE ANU
LAREA NUMĂRULUI DE ORDINE PR’MIT, CONSIDE
RI ND ACEASTA CA O RENUNȚARE LA CREDIT.

Inccpind cu data de 26 AUGUST 1991 se va relua 
programarea de noi solicitanți de credite care vor pre
zenta la ghișeul de credite aceleași acte menționate mai 
sus cu excepția bonului de număr de ordine de care 
de drept nu dispun.

Atit solicitanții de credite care sint in evidențele 
noastre în baza planificării anterioare și care urmează 
să se prezinte la ghișeul de credite conform graficului de 
mai sus, cit și solicitanții de credite ce vor apare inccpind 
cu data de 26 august 1991, vor completa cererile de acor- 1 
dare a creditelor necesare, în ziua in care se vor prezenta 
la ghișeul C.E.C., credite-

In baza plafoanelor aprobate lunar pentru acordări 
de noi credite pentru cumpărări de locuințe din fondul 
locativ de stat, in ultima decadă a fiecărei luni, numerele 
de ordine a cererilor de credit ce urmează a se onora in I »’ 
luna următoare se vor afișa la ghișeul de credite din ca
drul filialei C.E.C. Petroșani.

Adeverințele de venit (taloanele de pensie) se vor 
depune de solicitanți la perfectarea contractelor de credit 
tind se \ a achita și suma de 25 lei, respectiv 50 lei pentru 
acoperirea costurilor legate de contractele de creditare.

CONDUCEREA
Filialei C.E.C. Petroșani
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