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Probleme electorale, 
dar nu

CONFERINŢA
♦

La întâlnirea de la Pe
troşani, de joi, cu ziarişti 
din presa scrisă şi audio
vizuală, dl. Adrian Nâs- 
tase a acceptat întrebări 
atât pe ţema alegerilor, 
dar şi de altă natură. Şi 
cu toate că n-a afectat 
decât o oră pentru aceas
ta, ziariştii. însetaţi de in
formaţie, au reuşit totuşi 
să-i ţiurjă mai multe în
trebări, dar şi să plece cu 
destule nerostite.

Noi i-am adresat înal
tului oaspete trei întrebări:

1. Ce lege va intra prima 
în dezbaterea parlamen
tului săptămâna viitoare:, 
A alegerilor sau a Bu-' 
getului de Stat Pe 1996, 
şi ce noutăţi va aduce 
Legea electorală?

2. La întâlnirea de săp
tămâna trecută de la Alba 
Iulia aţi recomandat orga-

' nizaţiilor PDSR să atragă 
în rândul lor cât mai mulţi 
tineri, cât mai multe fe
mei. Prin ce căi. cu ce ' 
argumente, având în ve
dere că sunt două dintre 
categoriile sociale cele mai 
năpăstuite «te ţării ?

3. în luna martie 1995, 
la Conferinţa Naţională 
a Uniunii Ziariştilor Pro. 
fesionişti, de la Braşov, 
aţi promis ferm presei 
scrise că o veţi sprijini 
prin adoptarea de măsuri

numai
DE PRESA
ca până în octombrie a .  
celaşi an să se retehnolş- 
gizeze Fabrica de hârtie 
de ziar de la Buşteni, în
cât cea de la Letca să 
nu mai deţină monâpolul 
în domeniu, iar publica
ţiile să aibă hârtie sufi
cientă şi la preţuri co
respunzătoare. Promisiune 
neonorată, dezamăgire pen
tru ziarişti, care azi se 
confruntă, cu o criză de 
hârtie şi mai acută- E- 
xistă vreo soluţie de ieşire 
din această situaţie?

Răspunsurile au venit 
aşa cum ne aşteptam:

1. Este vorba de două 
proiecte de legi de modi
ficare a două legi, ambele 
electorale, respectiv cea a 
alegerilor locale şi cea a 
alegerilor generale şi pre
zidenţiale. Prima % fost 
discutată deja în Senat 
şi urmează să fie dezbă
tută şi de Camera Amputa
ţilor, cea de a doua încă 
nu a fost discutată de nici 
o cameră. Dilema este 
dacă vom începe dezba
terile cu legile electorale 
sau vom da prioritate 
Legii Bugetu’ui de Stat 
pe anul 1996. Se pare 
că vom începe cu dezba-

DUMITRU GIIEONEA 
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ale Băncii Naţionale!

Noutăţi în domeniul 
asigurărilor

Convorbire cu dl ec. GRIGORE COZMA, 
directorul Sucursalei ASIROM Deva
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a Culmea privatizării =  să-ţi transformi 

familia în societate anonimă pe acţiuni.

— Domnule director, mai 
mulţi cititori ai ziarului 
nostru doresc să afle a- 
mănunte în legătură cu 
prevederile Legii 136/1995, 
cu noutăţile care le adu
ce.

— Intr-adevăr, începând 
cu data de 1 februarie 
1996 .a intrat în vigoare 
Legea nr. 136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările 
în România, abrogându-se 
vechile acte normative 
care reglementau activi
tatea de asigurare, adică 
Decretul 471/971 si H.C.M. 
1715/1971.

Deşi Legea a apărut în 
decembrie 1995, guvernul 
şi Ministerul Finanţelor au 
emis eu foarte mare în
târziere nonnele de apli
care. ceea ce a făcut ca 
abia seun. -â putem in
forma persoanele fizice şi 
juridice interesai de me
todologia de aplicare sta_ 
bilită prin H.G. nr. 32/ 
29. 01. 1996 şi Normele 
Tehnice ale Ministerului 
Finanţelor nr. 185109/30, 
01. 5996

— Ce noutăţi ale Legii 
se pot menţiona ?

— începând ou | fe
bruarie 1996 asigurarea 
prin efectul legii a bu
nurilor aparţinând persoa
nelor fizice (clădiri şi alte 
construcţii, precum şi a 
animalelor) nu se mai 
Dracii' ă sub această foi--' 
mă. De aspmenea, cu a- 
ceeaşi dată tsi încetează 
aplicarea asigurarea prin 
efectul legii a călătoriilor 
pentru cazurile de acci
dente de călătorie. In 
schimb, pentru aceste ca
tegorii de asigurări ASI
ROM oferă celor intere
saţi încheierea de asi
gurări facultative în 
condiţii deosebit de avan
tajoase.

O serie de noutăţi pri
vesc însă asigurarea o- 
bligatorie de răspundere

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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Coop. „Solidaritatea" 
Deva. Atelierul 

„Ceasornicărie şi re
paraţii a p a r a te  
foto", bdul Dşccbal. 
nr. 1. Lupaş Daniel 
execută lucrări de 
bună calitate şi la 
termen.
Foto: PAVEL LAZA
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Ce-a mal fost...
•  CAM MULTE TO

NURI LA M.C. Suspen
darea şi apoi demisia din 
funcţie a ministrului co
municaţiilor. dl Adrian 
Turicu, a produs tonuri

•şgrave încrucişate între 
PUNR — PDSR — gu
vern — preşedinţie. Cant 
multă cerneală risipită şi 
în presă pentru un caz 
fără reverberaţii de vreun 
fel în viaţa politică sau 
economici. românească. 
Rău este că toată teva
tura a ieşit din cauza 
intrării într-un joc insu
ficient pregătit a directo
rului Direcţiei teleco- 

/ mtinicaţiilor din judeţul 
nostru. dl Toan Ovidiu 
Muntean.

•  PETRE ROMAN S-A 
LANSAT IN CURSA

PREZIDENŢIALA.- La şe
dinţa Colegiului director al 
Partidului Democrat (FSN) 
de sâmbătă, 3 februarie 
a.c., dl Petre Roman, 
preşedintele partidului.

ţârii, d! Ton Tîîescu. $eful 
statului a vizitat obiecti. 
ve industriale şi agri
cole, s-a - Întâlnit cu ce. 
tăţeni al municipiului, cu 
reprezentanţii puterii ad
ministrative a judeţului, 
cu care a discutat pro
bleme stringente de liatu.

şi-a declarat candidatura 
Ia cea mai înaltă funcţie 
tn stat. cea de preşedin
te al României. Aştep
tăm lupta de idei şi de 
promisiuni între candidaţi, 
care nu vor fi puţini ' 

•  PREŞEDINTELE ION 
ILIESCIÎ A FOST LA T a 
MUREŞ. Locuitorii mu_ 
nicioiului Tg. Mureş l.au 
avut oaspete săptămâna 
trecută pe preşedintele

râ economică şi socială, 
precum si aţrie de con. 
vieţuire între românii şi 
maghiarii din judeţ.

•  ÎNTÂLNIRE POLI
TICA LA COTROCENI. 
Dl Ion Iliescu t-a invitat 
la Palatul Cotroceni pe 
liderii partidelor politice 
reprezentate în parlament.

ou excepţia reprezentanţi. 
i«r PRM şi PNI—CD, U 
o discuţie despre Oroiec. 
tale de lege privind ad
ministraţia publică locală, 
alegerile locale, partidele 
politice, bugetul de stat 
pe 1996.' Şeful statutul a 
îndemnat la folosirea ţi
nui limbaj civilizat si Ia 
o comportare decentă în 
campania electorală.

. •  UN NOU PARTID —
„ALTERNATIVA ROMÂ
NIEI". în anul 1995 a 
luat fiinţă Mişcarea „Al
ternativa 2000“. Săptămâ
na trecută, Mişcarea a de
venit partid. Se numeşte 
„Alternativa României" şi 
îi are printre principalii 
organizatori pe deputatul 
Varujan Vosganian, An
drei Pleşu. Horia Roman, 
Laurentiu Ulici.
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PUNR LA 
Petrila

Zilele acestea a avut loc 
în oraşul Petrila şedin
ţa de constituire a Sub. 
filialei Partidului Unită
ţii Naţionale Române, ca 
urmare a creşterii nume
rice a secţiei ce funcţio
na în această localitate. 
Cu această ocazie s-au 
analizat şi dezbătut tacti
ca. şi strategia PUNR 
din campania electorală 
viitoare, trecându-se. tot
odată. în revistă proble
mele importante ale ur- 
bâi. A fost aleasă con
ducerea organizaţiei lo
cale : Aurel Marhan — 
preşedinte, Luca Boantă 
— v. •‘pteţtdinte şi Gheor- 
ghe Arobi aie, secretar e. 
xecitiv. La şedinţă a 
participat di Petru Şteo. 
îea aepuUt PUNR de 
Hunedoara şi preşedintele 
Fil:aloi judeţene PUNR. 
<rr. Bl.
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IN ATENŢIA CITITORILOR 
ŞS COLABORATORILOR [

Ineepând de luni, 5 februarie a.c., tele- ţ 
foanele redacţiei au fost trecute pe centrala \ 
ALCATEL. (

Deci, numerele de telefon ale S C. Casă ţ 
de presă şi editură «Cuvântul liber" S.A. sunt i 
următoarele: . t

211275 l
212157 1
211269 )

• 625904 )
Fax : 21 80 61. \
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PRONOSPORT 
CONCURSUL DIN 

4 FEBRUARIE 
Cagliari — Fiorentina x
Cremonese - Udinese x
Lazio — Bari 1
Mi'an — Roma 1
Napaii — Ataianta 1

Parma —
Piacenza
Torino ■
Vironza
Brescia
Bologna
Cosenza
Pistoiese

Sampdoria
— Inter
— Padova
— Juventus
— Luechese
— Sâlernitana
— Verona
— Genoa
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Noutăţi în domeniul 
asigurărilor

(Urmare din pag. 1)

. civilă pentru pagube-.pro
duse prin accidente de 

.autovehicule.
— Vă rugăm să vă re

feriţi la aceasta formă de 
asigurare, mai ales că 
elaborarea cu întârziere 
a normelor metodologice 
de aplicare a duş la multe 
neclarităţi şi confuzii.

— în primul rând vreau 
să arăt că până la 30 
septembrie 1996 la asigu
rarea obligatorie de răs
pundere civilă pentru pa
gube produse terţilor 
prin accidente de auto
vehicule, se aplică ni
velul primelor de asigu
rare şi limita maximă a 
despăgubirilor aprobate 
prin O G. nr. 11/1994, 
devenită Legea nr. 89/ 
1994.

Aceste cuantumuri sunt 
de 15 000 lei pentru auto
turisme aparţinând per
soanelor fizice şi '35 000 
lei pentru autoturisme a- 
parţinând persoanelor ju
ridice. Pentru celelalte 
autovehicule prima este 
de 35 000 lej atât pentru 
persoane fizice, cât şi 
pentru persoane juridice. 
Limita maximă a despă. 
gubirii într.un eveniment 
de circulaţie este de 40 
milioane lei.

Dovada existenţei a- 
sigurării pentru persoane 
fizice este chitanţa de 
plată eliberată de admi.

: nistraţia financiară sau 
ASIROM, iar pentru per- 
rsoanele juridice — ti
chetul de asigurare eli
berat de ASIROM.
; Un lucru important 

care trebuie cunoscut este 
acela că asigurătorul nu 
acordă despăgubiri pen
tru pagubele cauzate Sn 
situaţia când deţinăto
rul autovehiculului nu 
face dovada valabilită
ţii asigurării obligatorii 
de răspundere civilă auto 
pentru pagubele produse 
terţelor persoane prin ac
cidente de Autovehicule, 
în legătură cu acest lu
cru trebuie să menţio
nez că răspunderea so
cietăţii de asigurare (asi
gurătorului) începe după 
24 orp de la expirarea 
zileţ în care s-au plătit 
Primele de asigurare în 
numerar ori s-a prezen
tat ' ordinul de plată vi

zat de banca la caFe a- 
siguratul are deschis cont 
de disponibil şi s-a eli
berat documentul care 
atestă încheierea asigură
rii. dar nu mai devreme 
de data intrării în vigoa
re a asigurării înscrise 
în document (chitanţă şi 
tichet de asigurare).

— Ce prevede legea 
pentru posesorii de auto
vehicule care nu şi-au 
achitat sau nu-şl vor a - 
chita aceste prime de a. 
sigurare ?

— In primul rând ne- 
existenţa asigurării de 
răspundere civilă auto 
obligă pe deţinătorii mij
loacelor de transport res
pective la plata despă
gubirilor către terţe per
soane pentru daunele pro. 
voeate prin accidente de 
autovehicule. De aseme
nea. prin lege se stipu
lează obligativitatea veri. 
ficării de către lucră - 
torii organelor de poliţie 
a existenţei si valabilită
ţii documentelor de a- 
sigurare de răspundere ci
vilă auto. Circulaţia 
autovehiculelor pe - dru
murile publice fără ase
menea documente valal. 
bile la data verificării 
constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amen
dă de» la 50 000 lei la 
200 000 lei şi cu reţine
rea certificatului de în
matriculare, până la pre
zentarea documentului 
privind încheierea asi
gurării. Mai amintesc că 
începând cu data de 1 
februarie 1996 s-a des
fiinţat asigurarea facul
tativă a şoferilor profe
sionişti.

In actuala lege, prima 
de asigurare civilă plăti
tă de persoanele juri
dice acoperă atât răspun
derea persoanei juridice, 
precum, şi a conducătorului 
auto sau celui care a con
dus autovehiculul faţă de 
persoana păgubită nemai- 
fiind nevpie ca şoferul 
profesionist să mai în
cheie asigurarea care se 
cerea în baza vechii legi 
de răspundere civilă (De
cret 471/1971).

Alte amănunte în le
gătură cu aplicarea legii 
vâ oferim prin inspectorii 
şi agenţii de asigurări, 
precum şi prin unităţile 
ASIROM din judeţ.
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Probleme electorale, 
dar nu numai

(Urmare din pag, 1)

terea proiectului de lege 
de modificare a Legii a- 
legerilor locale, pentru a 
nu împinge acest eveni
ment prea departe în timp, 
în mai sau iunie. Cred că 
această lege va fi ter
minată în cursul lunii 
februarie, urmând ca pe
rioada rămasă, de 40—45 
de zile, să fie folosită 
efectiv pentru campa
nia electorală. In această 
lege, ca modificare, Sena
tul a propus alegerea în 
tandem, pe aceeaşi listă, 
a primarilor şi viceprima. 
rilor. Noi, la Camera De
putaţilor, optăm pentru 
alegerea lor pe liste se
parate, pentru care avem 
argumente clare.

2. Sigur că aveţi drep- 
,tate. Aceste două segmente 
— tinierii şi femeile — 
au o situaţie foarte difi
cilă. Dar noi trebuie să 
le explicăm că rezolvarea 
problemelor se poate face 
în condiţiile în care ei 
participă la discuţii pe 
marginea lor. Numai par
ticipând la dezbaterea 
problemelor lor inclusiv 
în parlament, ei vor putea 
Să-şi spună cuvântul şi 
vor putea influenţa de
ciziile în favoarea lor. Pro. 
blema este alta. NU că 
ei nu vor să vină la par
tid, ci eă în cadrul orga

nizaţiilor noastre există 
anumite rezerve la pri
mirea lor în structurile 
de conducere.

3. Privind problema 
hârtiei de ziar, * competen
ţele mele sunt limitate. 
Pot să influenţez unele 
lucruri, dar nu pot să le 
decid eu. Vreau însă să 
vă informez că mi-am ţi
nut cuvântul sub un a- 
(numit • aspect, care sper 
să se rezolve. Fabrica de 
hârtie din Letea, pentru 
motive pe care nu le în
ţeleg, vinde, totuşi, se 
pare, hârtia, prin interme
diari, la un preţ aproape 
dublu, dacă nu mă înşel. 
Deci aici este un aspect 
care ar trebui verificat 
mai atent. In legătură eu 
Buşteniul, nu cunosc foar
te bine ce s-a mai în
tâmplat. Pot Insă să vă 
spun că zilele trecute s-a 
deschis un acreditiv pen
tru importarea a 5000 tone 
de hârtie de ziar, astfel 
că pentru perioada până 
când Letea îşi va termina 
reparaţiile, să se poată 
compensa această lipsă 
de hârtie. Oricum, noi 
suntem interesaţi ca dv. 
să participaţi la procesul 
campaniei electorale. Noi 
trebuie să ştim să lucrăm 
cu presa. Asta este punctul 
nostru- de vedere, al 
PDSR.

No coment.

Ziar editat de
CASA DE PRESA ŞI EDITURA 
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Cel mai mare distribuitor eu gros din {ară de
Îmbrăcăminte balotată

IMPORT VEST
-v a o  f e r a

îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată în sortimente de sezon

• îmbrăcăminte nesortată, colectare originală 
în pungi între 5—15 kg
cantitatea minimă de vânzare î00 kg 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA !
• Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal

— toate mărimile, toate culorile.
CELE MAI AVANTAJOASE PRETU" 
Adresa birourilor : Cluj-N., str. Iuliu Ma- 

nlu, nr. 6. Telefon/Fax 064 — 194030 (luni — 
vineri ; 8-16). Orar depozit : satul Vlaha, în
tre luni şi sâmbătă. 8—16.

S.C DANYCOL — LORENT S.N.C. 
HUŞI — VASLUI

Vinde plăci azbociment import C.S.I. 1,75/ 
l,15m. Tel. 035/473885 ; 472197.

S.C. IM C O M E X  S.R.L.
V I N D E

pnn magazinul CENTRAL din Or&stie. 
str N Bălceseu. nr. 11. telefon 647498:

• TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION, 
SANYO, GOLDSTAR. DAEWOO (OOprograme. 
telecomandă., cu si fără teletext)

• TELEVIZOARE ALB-NEGRU • Bucureşti
• FRIGIDERE SI CONGELATOARE-Gâesti
• ARAGAZE - Satu-Mare *
• MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
• BICICLETE PORTGŞA-1S VITEZE -Italia 
« COVOARE.MOCHETE-Cisnâdie.Alba lulia
• GRESIE SI FAIANŢĂ - model Italia
• VOPSEA, CHIT SI DILUANT AUTO
• INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
• ALTE PRODUSE electronice si electrocas-

niceifiltre cafea, risnite cafea, mixere electrice, 
storcătoare fructe, aspiratoare, boilere pe gaz. 
plite pe gaz. butelii aragaz ,,

Se acorda GARANŢIE Intre i - 3 ani 
GARANTAT CELE MAI MICI PRETURI! 

s Produsele se vând si cu

PLATA IN RATE{ 121uni)
pentru locuitorii Judeţelor Alba si Hunedoara 

!î SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI ÎN LEI, 
PRIN CASA DE AMANET.

DĂ CUPONULUI TAU VIAŢA !

E simplu»/ PSasează-ţi cuponul şi 
certficatel® «le proprietate

SafPPt  I *- 'RÂMAT - CRIŞANÂ".

QC < > uac>
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I - "BANAT-CRJŞANA*

CEVA Tel. 054-616003

Pharmavtt Bucureşti SRL
u n ic  im p o r ta to r  a l g a m e i

■yjTAM'N6 $
A n g a je a z ă  -

Agent comercial
P e n tr u  d is tr ib u ţia  g a m e i P lu s s s z  in  ju d e ţu l H u n e d o a r a

C o n d i ţ i i !  • v â rs ta  2 0  • ? 0  a n i - ,
a , • a u to tu r is m  p ro p r iu  şi c a r n e t  d e  c o n d u c e r e
*  - fa c i l i tă ţ i  d e d e p o z i ta r e

• d o m ic iliu l s ta b il in  H u n e d o a r a
- e x p e r ie n ţă  în  d is tr ib u ţ ia  p ro d u s e lo r  a l im e n ta r a  

O ie n a u .  c â ş tig u r i m  fu n c ţie  d e  r e z u lta te
- p o s ib ilită ţi d e  a v a n s a r e

■; ; . r - y n  lo c  d e  m u n c ă  s ta b il

Cei interesaţi sunt ruga^să tnmită un^C V pe adresa.-

ştr. S p la iu l U n ir ii 1 0 6 . s e d o r ^ ^ c i ^ r e ş h ' T f f o f  ̂ * 7 5  2 6  7 4 . Q 1 3 2 1 .5 4 .0 1 ,
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VREMEA TOATE EŞALOANELE!
LOTUL NATIONAL DE FOTBAL 

IN ORIENT
Acum o săptămână, lotul con

vocat- de selecţionerul Anghel Ior- 
dănescu s-a reunit la sediul fe
deraţiei pentru efectuarea turneu
lui în Orient — Qatar şi Thailan
da — jucătorii sunt numai din 
campionatul intern. Au răspuns la 
apel : Stelea şi Tene — portari. 
Stanciu, Contra, Curt, Prodan, Do
boş, Papură, Tâlvan, Filipescu, D. 
Şerban, Gâlcă, G. Popescu, Maier, 
R. Niculescu, Adrian Ilie, Lăcătuş, 
Vlădoiu şi Dănciulescu. Media de 
vârstă a componenţilor lotului 23 
de ani şi 10 luni.

Parcurgând .numele jucătorilor, 
se poate constata că 8 sunt de 
la Steaua, 3 — Univ. Craiova, câte 
2 de la Dinămo şi Rapid şl câte 
unu de la „U“ Cluj, F.C. Naţio
nal, Farul şi Inter Sibiu.

După un antrenament uşor, in 
Ghencea, a doua zi, miercuri, o 
cursă Tarom i.a dus pe fotbaliştii 
români (via Londra) direct în Qatar 
şi primul joc a fost disputat du
minică. 4 februarie, la Doha. cu 
selecţionata Qatarului. Au învins ai 
noştri cu scorul de 3—2, prin go
lurile jnscrise de Lăcătuş de două 
ori, în prima repriză. De fapt 
primul mitan a fost de un bun 
nivel tehnic, echipa României a 
dominat şi creat ocazii bune de 
a marca/ din care experimentatul 
Lăcătuş a fructificat de două ori. 
După pauză, în echipa României 
s-au făcut câteva modificări şi mai 
tinerii jucători- introduşi de Iordă- 
nescu au crezut că la 2—0 meciul 
era câştigat. Nu a fost aşâ, fiind
că echipa Qatarului a egalat şi 
apoi Dănciulescu a reuşit *golul 
victoriei. De remarcat că Gâlcă a 
ratat o lovitură de la li metri şi 
tot el a trimis de două ori balonul 
în bară ! ' ,

Turneul reprezentativei noastre 
în Qatar, cu jucători din campio
natul intern, continuă.

LOTUL OLIMPIC
LOTUL REPREZENTATIV (O- 

LIMPIC) DE TINERET, avându.l 
ca antrenor principal pe Victor 
Piţurcă (secunzi Grigore Schitiu şi 
Gabriel Boldici) trebuia să plece 
duminică în turneul sud.american, 
dar până ieri dimineaţă se afla la 
Bucureşti şi se pare că pleacă azi. 
Iată şi lotul ce va efectua depla
sarea : Tufiş, Baciu, L. Bică, Mi- 
cilă. Lăcustă, Cr. Stoican, Şchu- 
mâcher, D., Florea, Roşu, Cri- 
vac, Zlati, Luţă, Negru, Ciocoiu, 
C. Toma, Ţurcaş,- FI. Petre, Tara- 
rache. Lingurar. In ultimul mo
ment s-a renunţat la Peteu (Con
stanţa). - - ' ’

■iVft'AYAWiVlV.'.V^.V.V.W.'.VO'VV ________ ^  ^  ̂  ̂  ^

In [ivizia Naţională
Imediat după 5 ianuarie, loturile e- 

chipelor de pe prima scenă fotbalistică 
s ţării au început pregătirile pentru re
tur. Iată câteva amănunte despre pri
mele trei echipe clasate după 21 de etape. 
STEAUA şi-a convocat cel mai târziu 
jucătorii: la 15 ianuarie, pentru a da 
posibilitatea unei perioade mai mari 
de odihnă jucătorilor săi, fiindcă Steaua 
a avut de susţinut în toamnă şi me
ciurile din Cupa Campionilor. în 17 
ianuarie steliştii au plecat spre cabana 
Forban, unde au efectuat programul 
întocmit de Dumitru Dumitriu şi Mihai 
Stoichiţă. Lotul e acelaşi, au apărut la 
pregătiri Isăilă şi Bica de la Tractorul
— primul a rămas, la al doilea s-a 
renunţat. Se află insă câţiva jucători 
în vederea conducerii clubului Steaua şi 
eventualele lor achiziţii se vor face după 
revenirea Stelei din turneul italian, unde 
militarii au plecat fără cei 8 jucători ce 
se află cu lotul reprezentativ în Qatar, 
in ultimele meciuri amicale, fără selec- 
ţionabili. Steaua a folosit pe Gherasim
— Tsăilă, Panait, Csiki I, Pârvu — B.

. Bucur. Militaru, R. Nagy, M. Mitu —
Răducan, S. Ilie. Au mai jucat A. Stoi
ca, Ed. Iordănescu, Cozma, Mozacu, Aliuţă.s

RAP1D. Dypă stagiul la Poiana Bra. 
şov, între 8—17 ianuarie, Rapidul, cu 
Mircea Rădulescu „prindpal“, a între
prins un turneu in Italia, a revenit acasă 
şi a susţinut câteva meciuri amicale şi. 
apoi Rapidul a pornit într-un nou tur
neu, în Ungaria. In Italia, Rapidul a 
fost învins cu un scor usturător (6— •) de 
Perugia, deşi în formaţie a fost şi I. Ga. 
nea de la F. C . Braşov, care la reve
nire în ţară n-a mai dat în Giuleşti. De 
la Rapid, Motroc a rămas acasă şi să 
vedem pe cine vor mai legitima vişiniii 
până la reluarea campionatului. Deci, 
Rapidul şe află într-un turneu în Ungă. 
ria şi din' 10 februarie participă la un 
„triunghiular'1 în Austria,

UNIVERSITATEA CRAIOVA. Mult 
mai preocupaţi ca în ultimii ani-, craio- 
venii au făcut o pregătire la sânge, la 
Piatra. Craiului, Sorin -Cărţu fiind tot 
timpul cu ochii pe elevii săi, care do
reşte să-i aibă în formaţia sa pe Luţu, 
Nanu, Năstasie şi I. Ganea (care se pare 
că a fost legitimat la Craiova). Dumi. 
rnică, craiovenii plecaţi într-un turneu 
în Italia au şi susţinut un meci cu Sturm 
Graz ‘ din Austria (C 2). pe care a în. 
vin s-O cu 2—0. In Italia — la Telese 
Terme, studenţii vor rămâne 'până la 16 
februarie şi vor mai întâlni-pe Legia 
Varşovia şi Avelino din seria B (Italia). 
Au făcut - deplasarea 18 jucători (fără 
Badea, ce se află în tratative cu o echi. 
pâ din Japonia) şi jucătorii convocaţi în 
lotul reprezentativ şi de tineret.

■V'," VV.W/JWAWW.WV.WWA

La Clubul de karate Kyu-Do din Deva, antrenor ing. Tudor Telembici, 
o zi obişnuită de antrenament. Acum, o întrecere de kumite.

PA VEL LAZA

CORVINUL A ÎNCEPUT 
SERIA MECIURILOR 

AMICALE
Deci, fotbaliştii de la F.C. COR

VINUL s-au reîntâlnit la Hune
doara, în ziua de 12 ianuarie şi 
după vizita medicală, au început 
antrenamentele de acomodare la 
efort, pregătirile centralizate fiind 
continuate apoi (din 21 ianuarie) la 
Buşteni, sub atenta îndrumare a 
antrenorului principal Ioan Peteu 
şi a secundului său, Virgil Stoica, 
in lotul Corvinului nu semnalăm 
schimbări de esenţă. La antrena
mente au participat şi juniorii Lo- 
bonţ şi Ghiară şi Perşa (Poli. Ti
mişoara), dar în principal lotul 
hunedorenilor este acelaşi din tur : 
Popa, Petrei, Lobonţ, Bordean, Ste- 
rean, Haîdiner, Cireş, Cibichi, Bo- 
tezan, Ghiară, Petroiesc, Aniţa, 
Bardac, Tetileanu, Chezan, Mitrică, 
Moicioi, Gabor, Costăchescu, Păcu
rar, Ciorea, Belşa, Dăscălescu.

D I V I Z I A

Miercurea trecută, Coryinul tre
buia să întâlnească la Sibiu pe 
Inter, dar din păcate autocarul 
hunedorenilor, după câteva ore de 
aşteptare, a trebuit să se întoar
că de la Sebeş acasă, şoseaua fiind 
barată de un TIR turcesc răstur
nat. Seria meciurilor de pregătire 
a început duminică,. când Corvinul 
a întâlnit pe divizionara B, Parân. 
gul Lonea (amănunte în pagina 
sport de mâine).

în continuare, hunedorenii vor 
disputa partide amicale cu Inter 
Sibiu, Vega Deva, Minerul Certej. 
Intre 17—18 februarie, Corvinul 
va participa ia turneul organizat 
de divizionara B, Furnirul Deta, la 
care participă si U.T.A. cu C.S.M. 
Reşiţa.

JIUL PETROŞANI 
CU GÂNDUL 

LA PROMOVARE
In această iarnă, JIUL PETRO

ŞANI s-a bucurat de condiţii deo
sebite pentru pregătirea returu
lui de campionat, fotbaliştii de la 
cea mai valoroasă formaţie a Văii 
Jiului antrenându-se doar cu gân
durile la promovarea în Divizia 
Naţională. Antrenorul principal 
Liţă Dumitru şi secunzii săi Ion 
Ion şi Mache Vizitiu au la dispo
ziţie f un lot valoros, toate con. 
diţiile' pentru performanţă.

După revenirea lotului, vizita 
medicală si demararea pregătiri
lor, la Petroşani,- Jiul s-a deplasat 
la Predeal, unde s-a cazat la cel 
mai bun hotel — Orizont — şi 
s-a pregătit eu multă seriozitate 
in aerul ozonat al munţilor. Aici, 
umăr la umăr, şi-au încărcat „ba
teriile" jucătorii Toader, Ghiţan, 
Sedecaru, Călugăriţa,. Mititel, Bai- 
cea, • Cristescu. Ştirbulescu, Man
galagiu, Cioabă, Ceacusta, Tudo- 
rache, Movilă, Huza, Radu (reve
nit de la Buzău),- Neiconi, Ţâră, 
Matinca, juniorii Dosan şi Soafiu 
Pe lângă pregătirea fizică, lucru la 
sala de forţă, Jiul a susţinut şi 
primele meciuri amicale : Jiul — 
Petrolul „3—3 ; Sportul Stud. — 
Jiul 1—0 ; ICIM Braşov — Jiul 
0—0; Oţelul Galaţi — Jiul 2—1.

Din 8 februarie, Jiul va efectua 
un turneu în Olanda — cu 3 me
ciuri şi unul în Belgia, cu pro_ 
priul autocar „Mercedes", aproape 
nou, recent cumpărat de club, 
care, se pare, a costat 150 000. 
mărci germane.

Foto:x

t
\ Pagină realizată de SABIN CERBU
I_______________________

vega DEVA SE ANTRENEAZĂ !
CU MULTĂ SERIOZITATE

După preparativele de acasă, îotrtlj 
formaţiei Vega Deva, în frunte cu an -: 
trenorii Ionel Stanca şi secundul Ni_; j 
colae Alexiuc, s-au deplasat în locufr | 
preferat de pregătire în iarnă, la Geoa. 
giu. Credincioşi ideii conducerii ciubuc 
lui că la pregătiri să participe de 
fiecare dată şi câţiva juniori care bat 
la poarta promovării, lotul a numărat 
nu mai puţin de 25 de jucători : Rahoj 
veanu, Ciubotaru, Fartuşnic, Neagu, BulJ 
garu, D. Gabriel, Stan, Macavei, Rădtw : 
cănescu, Davidoni, Luca, Berindei, Cioj , 
banu, Tanasă, Danciu, Seiegea (de la 
Ghelari), Boldor (revenit de la Lipova), ; 
Spineanu, Bădoi, Rus, Bauman şi junior 
rii Mândru — credem că vom scrie 
lucruri frumoase despre acest tânăr —•, 
Sânpetrean şi Ghircău. Cum se poate 
observa, lipsesc Elek, plecat după 
dorinţa părinţilor săi la „U" Cluj, şi 
Bogdan Rădos, ce a părăsit a doua zi 
cantonamentul de la Geoagiu şi, după 
toate insistenţele unora din conducerea 
clubului, nu a vrut să revină la lot. 
Păcat de acest talent, care apleacă 
prea uşor urechea la îndemnurile unor 
„prieteni" ce îl abat de la viaţa ce 
trebuie să o ducă un sportiv care vi
zează performanţa.

Devenii şi-au îmbunătăţit mult con
diţia fizică — şi ar fi de menţionat j 
ardoarea cu care s-au pregătit cei mai i 
în vârstă, care s-au angajat în program j 
—. dar n-au uitat nici de fotbal t ! 
Vega — Sânmartinul Sîrbesc 4—1 (aa j 
înscris Mîndru, Boldor, D. Gabriel şl I 
Danciu); Vega — Min. Lupeni 0—0 (na > 
meci antrenant, viu disputat, dar în- I 
tr-un perfect spirit de fair—play, ele- ■ 
vii lui Pitulice dovedindu-se a fi ade
văraţi parteneri).

Fotbaliştii, ântrenori şi oameni di» • 
conducerea clubului de la Vega Deva) j 
ne-au sugerat să adresăm cuvinte -d# { 
mulţumire directorului Complexului i 
balnear U.A.T.B. Geoagiu, Petru Doncea, 
întregului personal de aici care se preo- 
cupă cu profesionalism ■ şi solicitudine ] 
de buna aprovizionare, servire, ordine şl i 
curăţenie în restaurant şi camerele din’ 
hotel.

MINERUL CERTEJ SPERA
SĂ CONTINUE REVENIREA

In tur, fotbaliştii din Certe?, după 
un început slab, cu un lot subţire din i 
punct de vedere valoric, au reuşit spre I 
final să-şi întărească formaţia cu câţiva ; 
jucători experimentaţi, competitivi. Pen
tru a continua revenirea şi evitare» i 
retrogradării, pregătirile au fost dema- ‘ 
rate cu multă responsabilitate. Au răs
puns la apelul din 10 ianuarie, când | 
s.a dat startul, un lot de 20 jucători: j 
Groza, Tiliban. Mureşan, Dobra (de la 
Alba Iulia), Ohâi, Stroia, Ilie (de la 
Alba Iulia), Cioclăuş. Jolvinski, Lavu, 
Perţa. Pop. Sădi, Zalomir, Al.măşan ‘ 
(de la Aurul Brad), Ungureanu, Achim, 
Borşa, Moldovan (Cugir), Matache.

La încheierea primei etape de adap
tare la efort, întregul lo; s-a depla
sat în ziua de 24 ianuarie la Hereu-
lane, unde băieţii s-au adaptat foarte 
bine ia programul întocmit de antre
norul principal Gheorghg Ţurlea şi 
secundul său Traian Pop. După cum se 
vede, lotul a mai fost'întării: pentru
retur şi sârguinţa cu care s-a „tras" 
în pregătiri, climatul de ordine şi disci
plină in rândul fotbaliştilor din Certej 
întăresc convingerea conducerii clubu
lui pentru o bună evoluţie în retur 
şi clasarea pe un loc liniştitor a Mi
nerului la sfârşitul campionatului. Lotul 
a revenit sâmbătă acasă si începe me
ciurile amicale

DIVIZIONARELE 8 
DIN VALEA JIULUI

Şi divizionarele B din Valea Jiu
lui se află într-un program judicios de • 
pregătire. Toate cele patru echipe după 
'perioada de acomodare mu plecat spre 
diferite staţiuni - balneo-cîJrriăterice : * 
Parângul Lonea la Herculane, Minerul 
Lupeni Ia Geoagiu, iar Minerul Uricarei 
şi A.S. Paroşeni la Ftili*-:
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•  Pentru Cristi Ţintea 
Ia cea rriai frumoasă zi, 
MAJORATUL, sănătate, 
succes în tot ce ţi-ai 
pronus şi un călduros „La 
mulţi ani“ ! Mătuşa Rica, 
Manuela şi Dan.

• Vindem perne vibro-
enasaj. un excelent tra_ 
tament al corpului, preţ 
senzaţional. Tel. 628683, 
du'.'â ora 14. (6306)

a Cumpăr apartament 
2—3' camere. Brad. parter, 
zona Centru, Oraşul Nou 
sau Oraşul Vechi, cu ve
dere la stradă. Telefon 
651084. (6293)

a Vând apartament 4 
camere, etaj 1, Călan. 
Informaţii 615027.

(6329)
•  Dezmembrez VW Passat 

84 Diesel, Gurâsada (Câm
puri Surduc), tel. 162.

(6277)
•  Vând casă trei ca

mere, ană, gaz, grădină 
mare. Simeria. Informaţii 
telefon 660090.

(6342)
•  Vând videocameră 

Sony cu casetă mică. Orăş_ 
tie, telefon 642991.

(3941)
• Vând Opel Manta

B, Orăştie, Viitorului, 28/ 
11, 2700 DM, negociabil.

. (3942)
•  Pierdut autorizaţie 

seria A 260392, nr. 138, 
eliberată de Consiliul lo
cal Ilia, pe numele Dane 
losif Se declară nulă. .

. (6322)
•  Pierdut, autorizaţie

de funcţionare, nr. 159, 
seria 051359, pe numele 
Boldor losif. Se declară 
nulă (6171)

•  Societatea Comercia
lă Marta—Cristina Prod. 
Corn SRL anunţă pierde
rea codului fiscal nr. 
2144673 (2985)

•  Ofer pentru închirie
re sau asociere utilaj com
plet de carmdnperie. In_ 
formaţii la telefon 219305, 
D eva. (6323)

e Caut pentru închiriat 
aoartamont două camere,
exclus Micro 15 sau Da
cia. Tel. 620419. (6301)

•  Doresc urgent să 
închiriez apartament 
3 camere cerni (mobi_ 
lat), cu telefon. Re
laţii 227112.

>—* - * —* '—■# • * — * — * # y -
• SC. Netto Ronimex 

SRI, Pricaz anunţă înce. 
perea activităţii de co
merţ, începând cu data 
de 6 II. 1996, practicând 
un adaos comercial între

^ero si 100 la sută.
.(3943)

•  Banc Post — Filiala 
Orăştie vinde la licitaţie 
imobilul din Orăştie. Dealu 
Mic. 42. Licitaţia va 
avea loc la Orăştie, bi
roul executări jiidecăto - 
reşti, 9 februarie 1996, ora 
10. Informaţii tel. 647473, 
preţ pornire 18 milioane.

(3944)
• S.C. Turdăşanu, Căstău, 

ftr. 6 Â. execută lucrări 
de tâmplărie, dulgherie, 
confecţii metalice.

(6292)
•  Societate comercială 

efectuăm transport marfă 
'•microbuz 1 tonă, pe ori

ce distantă. TeL 218801, 
orele 10—18. .. (6316)

DECESE
» Colectivul magazi

nului 99 Deva este alături 
de colega; Maria Crişan

DIRECŢIA MUNCII SI PROTECŢIEI 
SOCIALE HUNEDOARA—DEVA 

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA 
• VACANTE LA DATA DE 01. II. 1996

Meserie Nr. locuri Meserie Nr. locuri

Tinichigiu auto ' 1 Strungar 1
Tractorist 1 Tâmplar 2
Vopsitor auto 1 Tâmplar 30
Economist 2 Tâmplar 1
Ing. c-ţii hidro 4 Tâmplar 3
Ing. CFDP 1 Tâmplar 2
Lăcătuş conf. metalic 1 Tâmplar 30
Mecanic auto I Tâmplar 4
Ofelar I Tinichigiu auto , 3
Strungar 2 Vânzător 1
Zidar şamotor i Vânzător ambulant 5
Agent pază 7 Vopsitor auto 2
Barman 2 Vuieanizator 2

. Barman 1 Zidar 10
'Barman 1 Zidar < 2
Barman 6 Asistent medical 5
Cioplitor piatră 1 Ospătar 2
Conf. textile 2 Vânzător i
Conf. blânft 2 Conf.' încălţăminte 169
Contabil I Contabil 1
Contabil şef I Electromecanic 1
Contabil şef 1 Jurisconsult 1
Contabil şef 1 Op. calcul 1
Croitor 4 Şofer autobuz 1
Croitor 4 Tinichigiu auto 3
Croitor 100 Tinichigiu auto 1
Decorator ceramist 4 Vânzător 5
Dulgher 3 Vânzător , 1
Economist « l Medic stomatolog 1
Electrician 1 Tâmplar 2
Electrician âuto 1 Macaragiu • 1
Faianţar 5 Contabil 1
Farmacist 2 Economist 4
Fierar betonist 5 Electrician 1
Fochist 1 Lăcătuş mecanic 2 -
Frezor 3 Macaragiu 5
Ing. constructor 1 . -Sudor 2
Ing. mecanic TCM 1 Zidar 2
Insoector asigurări 15 Sudor autogen 1
Inspector asigurări 10 Barman 1
Ins-"-'' r .asigurări 50 Cioplitor marmură 5
Jur’sconsult 1 Electrician întreţin. 1
Ma arag'.u 1 Frezor 6
Maistru conf. metalic 1 Mecanic utilaje 1
Mecanic auto 12 Muncit, nec-alîficat 6
Mecanic auto 1 Şlefuitor marmură 3
Mozaicar 5 Frezor 1
Muncit, necalificat 1 Muncit, necalificat 1
Muncit, necalificat 3 Instalator 3
Ospătar 2 Sudor cu gaze 5
Revi-or contabil 1 TOTAL 617

la greaua pierdere, prici_ 
nuită de decesul* mamei 
sa le. Sincere condolean
ţe. , 3(6332)

*—

• Familia înctoliâ. 
tă anunţă cu dure. 
re rudele, prietenii şi 
colegii, încetarea din 
viaţă a celui care ’ a 
fost

BORBELY
KAROLY

(2844)

•  Colectivul RAIL 
Hunedoara este ală
turi de domnul difec_ 
tor ing. Christian fca- 
viniu în aceste gfele 
momente pricinuite  ̂de 
moartea’ fulgerătoare 
a celor doi părinţi. 
Dumnezeu să-i odih
nească în pace !

(6336)

•  Destinul i_a hă
răzit eternitatea bu
nului nostru

GHEORGIIE
SOCACI

dascăl, din Sălaşul de 
Sus. care de-a lungul 
vieţii cu pasiune şi 
dăruire a insuflat mul
tor generaţii de- copii 
setea de cimoaştere. 
dragostea de adevăr şi 
dreptate. respectul’ 
fată de semeni. Bu_ 
nul Dumnezeu să-i 
dea odihna bineme
ritată ! Mulţumim 
celor care l_au con
dus pe ultimul drum. 
Familia.  ̂ ___

•  Familia îndure.  
rată anunţă încetarea 
din viaţă a „Qgîui 
care a fost procuror

• ToXn DAVIDOI 
In vârstă de 74 ani. 
înmormântarea va a. 
vea ioc azi, 6 fe_ 
bruarie 1,996. ora 12, 
d' (â fe ®  Mî rti Af§ 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească ! ’

(6337)

•  Familiile Iones- 
cu Alexandru şi Ma_ 
Ier» M. adresează alese 
mulţumiri şi toată 
gratitudinea celor care 
au participat la ce. 
«•emonia religioasă şi 
au condus pe ultimul 
drum pe cel care a 
fost

VTCTOR
IOVANFSCU

Bunul Dumnezeu 
să_i dea odihnă veş
nică t (6326)

•  Sindicatul ingine
rilor agronomi din 
judeţul Hunedoara a_ 
nuntă cu regret dispa
riţia fulgerătoare a 
celui care a fost un 
bun coleg şi specia
list, ing.

NTCOLAE
OBtRŞIE

înhumarea azi, ora 
13. în localitatea Pui. 
Dumnezeu să_l odih
nească I (6341)

S.C. BANC POST S.A.
D E V A

Vinde prin licitaţie publică Ferma Balo- 
mir, din. localitatea Balomir, \ judeţul Alba, 
compusă din 4 grajduri, 3 fânare, 2 silozuri şi 
terenul aferent.

Licitaţia are loc JOI, 8 FEBRUARIE, la 
Ferma Balomir.
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CORA“ S.A. HUNEDOARA 

cu sediul în Hunedoara, P-ţa Libertăţii, 
nr. 13, judeţul Hunedoara, 

telefon 054 — 712244 
încadrează şofer.
Informaţii la sediul societăţii.

■ ---
S.C. AVICOLA S.A. DEVA 

Localitatea Mintia, str. Principală, nr. 2.
Vinde la
LICITAŢIE PUBLICA

te data de 9. 02. 1996» ora 10, mijloace fixe 
casate, licitaţia repetându-se in fiecare vineri.

Lista cit mijloace fixe şi preţul de ple. 
care a licitaţiei st află Ia sediul- flbCtetSţiL 

Taxa de participare la licitaţie este de 
30 000 Iei. <023775

NOUL MAGAZIN 
DEVASAT

str. Avram lancu. bl. H  1, parter, 
vă oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE. CAT ŞI GAMA 

COMPLETĂ A PRODUSELOR NEI :
•  Televizoare color, diagonala 37-63 cm
•  Combine muzicale
•  Casetofoane cu si fără CD
•  Combine frigorifice
•  Maşini de spălat
•  Aspiratoare

CASETE VIDEO ŞI AUDIO.
Aceste vroduse le puteţi găsi şi la ma

gazinele din ; ’
— BRAD. str. Republicii, bl. 19, parter
— HAŢEG, str. Timişoara, nr 16.

NEI VA COLOREAZĂ VIATA 1

ACCELERAREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE

Va a ş t e p t ă m  la c e n t r e l e  de 
su b sc r ie re  pen t ru  a ' vă • e- primo 
opţiunea ue tic pune- - a titlurilor de 

* privatizare, contra acţiuni!
Numai până ţn,31 martie 1996 puteţi 

opta pentru una din societăţile comer
ciale din ţară, şs de ce nu?..- pentru una 
diri cele ,115 societăţi din judeţ.

Până la 30 aprilie 1996 aveţi şi 
posibilitatea de a opta pentru unul 'dih 
Fondurile proprietăţii;? private

După âceaştă ţlaţă atât CNP cât şi 
certificatele devin nule!

m * r r m i  a  d e v c m i  a c t i o n  / . r l  
g  ALEGEŢI ACUM!

FILIALA SILVICĂ 
D E V A

cu sediul în str. Titu Maiorescu, nr. 2, 
telefon 22 46 49 ■s

\
Organizează licitaţie publică cu vânzare, în \ 

data de 14 februarie 1996, Ia sediul Filialei j 
Silvice Deva, pentru toate , mijloacele fixe \ 
aprobate Ia scoatere din funcţiune în anul \ 
1996, inclusiv pentru 3 (trei) caroserii pe roţi  ̂

ţ (fără motor si cutie de viteze), aflate la Ocoa- i 
l lele Silvice Deva, Geoagîu si Petroşani. .
i Listele cu mijloacele fixe respective şi ) 
? starea acestora pot fi consultate la Ocoalele Baia ’ 
J de Cris, Baru, Brad, Dobra, Gfeoagiu, Grădişte,-' 
i Hunedoara, Ilia, Lupeni, Orăştie, Petrlla, Pe- ) 
J troşani, Pui, Retezat, Simeria, Deva, Cei)- \ 
J treie de fructe» de pădure Vata, Iscroni şi ţ 
1 Secţia de drumuri forestiere Deva, până la ţ 
Ş data licitaţiei. ţ
\ Tariful de participare la licitaţie şi ga. 

ranţia -de licitare vor fi achitate, până în data 
de 14, -la sediul FiKalet Silvice Deva.

PRECIZARE: Comisiile de casare de la 
ocoale vor. întocmi şi afişa la sediul ocolului 
fişa cu datele tehnice şi economice ale mij
loacelor fixe aprobate Ia scoaterea din fun&- 
ţiune in 1996 (şi pentru caroseriile respecti
ve), inclusiv preţurile de pornire stabilite 
conform legii.
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S.C- DECEBAL S.A. DEVA*
(IND- CĂRNII)

Achiziţionează prin centrele din. Deva, 
Brad, Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Orăştie 

BOVINE ADULTE 2000 .ei/kg vi» 5 
TINERET BOVIN peste 350 kg 2100 lei 

/kg viu î
Relaţii la teL: 213322, 211760, 212520 

— Deva, Brad 650805, Haţeg 770909, Orăştie > 
642406, Petroşani 342*93-542051543244, Hune
doara 720568- \

l

PARBRIZE KW
^  A.G.E.R. SERVICE Bttcttresti

»"«»« 'Ir . rn.plrl dt ,aran(it
,/, • rfi ..iuti fifi’diitr ti .trvim

fri p.Utt-ntoi i din fjniHnnin i, [Ţ] ’Hr.iti,., .„pidr t< dr călii,tL
t utofjti tir 'VVtf n '/i j -f •#LJ (tutun acrettvttr

COMENZI ! I-...... ■»■■■■ ....... . s-r—' ■ - 1 str Calugârem nr 14 tel/fax 054 219167
Jl PEVn Alee» Sinmhalm Complex Eurownut boxa 8-9

w m , brizele noastre sunt mereu in fa
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