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Sucursala Judeţeaaa ARAD 
Bd. Revoluţiei nr. S-'7 
Teleion ZS~280 

~DELIR.Ul 
. [P,UTERII 

La aflarea rezultatelor unul sondaj de opinie 
Fc,on1andat de Fundaţia Soros lfl realizat de 

- 46% din opţiunile electoratului; 
; ApR 13%, Iar la alegerile pentru 

~~~l:~~~~~~~~ lllescu 44%; T. Meleşcanu 18%; E. 
'c 17% ş.a.m.d) reprezentanţii Puterii au 

~ 
·~ 

WESTBANK 
: , ''mD, w ll«olu!W llt.ll - --~ 

\:~,"'4. r:ru;~~j 
BANCA COMERC1AI.Ă WESTBANK SA 
acordA dobinzi avantajoase 
la depozltele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii lei} 

11un6-50% 
2 luni - 51% 
31unl- 53'% 

BRAT §d 'nrajmecfiu 
~ zilnievândub -- H-948 
1n ...-.truii11M. .··.· 

După cum era de aşteptat, deputatul Emil 
Putin s-a inscris in ApR . .,Grefa" PSDR pe orga
nismul ApR a reuşit /a nivel central - unde E. 
Putin a şi primit funcţia de vicepreşedinte, dar 
răm§ne cu destule semne de intrebare /a nivelul • 
organizaţiilor judeţene. At§t in Arad c§t şi in a/te 
judeţe unde PSDR a avut organizaţii judeţene pu
ternice. Timpul va demonstra in ce măsură 
.,grefa" a reuşit şi la nivelul organizaţiilor locale. 
Deocamdată, să vedem cu ce g§n-
duri pornesc /a drum cel dolllderl,l Pag 5 -
Emil Putin şi Ioan Birlş. • 

căzut in transă, consternaţi de Inimaginabila cădere 
înregistrată in cel trei ani de guvernare. Celor mai .mulţi 
creştini şi democraţi, ori numai democraţi le vine greu sli 
creadă cât de "nerecunoscător!" se arată rorriânii 
condufl cu gesturi sigure pe calea reformei, 
neinţelegAnd că trecerea de la comunism la capitalism 
este o treabă neaşteptat de dificil de gestionat. Sunt atăt 
de derutaţl deţinătorii Puterii de rezultatele dem)1e de_ 
plâns înregistrate de· recentul sondaj CURS, incAt unii 
dintre el au fost cuprlnfl de o stare de spirit vecină cu 
delirul. Fostul Ministru al Finanţelor, ţărănistul Mircea 
Clumara a ajuns să nu mal ştie pe ce lume trăieşte fi să· 
afirme, fără să clipească că ., ... găurile negre ale 
economiei au fost astupate". Că nu mal sunt pierderi 
scurse prin acele orlflcii. Referitor la reformA, distinsul 
nostru ţărănist a apreciat cA aceasta e infăptuitA. Când? 
Unde? Cum? Cine o face, încât noi nu prea aflarăm? . 

in ear~ierul Faleza Suci VIrfurile: 
Un alt ţărănist căpătult, dl; Ministru al Mediului, 

Romlcă Tomescu este cuprins neindoielnic de trăiri deli
rante făcAndu-1 Incapabil să realizeze cit de departe se 
află dumnealui de realităţile ţării. Acesta este atit de rupt 
de realităţile ţării fi atăt de necunoscAtor al dificultăţilor 
de tcit felul intimpinate la tot pasul de cetăţeanul romlln, 
incit a considerat, intr-o cuvintare rostită la o recentă 
dezbatere de la Camera Deputaţilor, cA.dlrectorul Regiei· 
Naţionale a Pădurilor ar Il nedreptăţit faţă de al~ dlre_ctorl 
de regii prin salariul lunar de .numai" 72 milioane lei... 

PUNEIEI PIEIREI DE. 
TEMELIE LI NOUA BISERICI-

Duminică. 21 noiembrie, orele 15,00, de praznicul intrării in Bisericii a Maicii Domnului, 
Prea Sfin~tul PArinte dr. Timotei Sevlclu, Episcop al Aradului şi Hunedoarei, asistat de un 
sobor de preoţi, •va oficia slujba de punere a pietrei de temelie la biserioa Parohiei Ortodoxe 
Române, Arad Faleza -Sud, in parcul din centrul cartierului. 

La acest eveniment de înălţare spiritualll sunt invitaţi sA ia perle bunii ~lin~ doritul a . 
se identifica aJ idealurile Biserici. - · 

La singura 
piaţă particulară 
din judet nu sa 

pen:ep taxe! m 
$TEFAn TfiBOifl 

(Continuare in pagina 4) .-

România a acceptat 
~-,. propunerile lui 

Verheuuen 

La tragerea la sorţi, care se va desfAifUrB 1n preajma 
Sătbătorilor Ctăcfunulul pe platoul din faţa Primăriei 

" Arad, vor participa abonatli pe luna decembrie al 
~ .. cotidianului ,.ADEVĂRUL" (talonul de concurs 
~ unnând să fie publicat la inceputul lunii viitoare). 

· · DE ASEMENEA, LA SUPER-TRAGEREA LA SORŢI VOR 
PARTICIPA TOATE TALOANELE PRIMITE IN ACEST AN 
PENTRU TRAGERILE LUNARE ALE PREMIILOR DE FIDELITATE, 

~~~~~~~:c~ARE NU AU IEŞIT CÂŞTIGĂTOARE ÎN LUNILE RESPECTIVE;__J~======:!!,I 

• PREMII 
IN BANI: 

15 premii x 
500-0~0 lei 

Cu sprijinul sponsorilor şi colaboratorilor, 
ADEVĂRUL va-oferi şi alte, 
· - premii-surpriză ·· ,. 

',· .. ·, 
_".--_:_ 

2 telefoane. •1 
mobile ~ 

GSM ~ 

. ·-· - , .. --.-~ 
UŞI ŞI FERESTRE DIN 

PVCARIIAT 
GEAir TERIIOPAN 
Profila ftiBI!XI: Gennanie 

~~47LINE 
Tel-fax: 261481 

094507211 
Arad 8-<lull. Mairiu bl.26 a .1 

DE 

--

DIN ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

IJ:.:~~~13 
MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

PREU!RIDECENTE 
la mplărie din 

ALUMINIU 

mtlf.GrAHTRI~ 
--~~><--- -··-:-~-"""'~~-

Vă oferă 
e -Tâmplărie aluminl~ din 
import şi romAneş~ 
• P.V.C. şi geamuri termopan 
e Rolete şi jaluzele 
Telefon: 279699; 092292559 
Arad, Str. Voinicilor, Nr. 34 . 

. . 

--.._- -- -_ ""-. . 

'' 

. '· 

--

• 

. t:l 

.. ::,•' 

-:~ 
-;, 

' 

-· 

... 



1 
r 

~ 
1 ' 

• t 
l 

îi • ' ' . 1- ·.; 

' 

1 
' 1 
l 
1 _. 

' . ' 
' i: ... 
' 

. • / 

' ---':. 

' . 
~--_: 

. : 
' 

' ' '. 

.. 

' ., ·, 

' 

. ; . . . 
' 1 

... 

,.:_> 

_._.-

'· 

. ,, -

Paglna2-

.. 

11;1! ~ :f1J;1 ;l ACTUALITATEA CULTURALĂ 
'Y Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 şi 18 minute şi apune la ora 
16 şi 44.de minute. 

'1' Au trecut 323 de zile din 
acest an. Au maii rămas 42 de zile 
pană in anul 2000! 

'1' Praznicul zilei: Biserica 
Ortodoxă: Jnainteprăznuirea 
Intrării ln Biserică a Maicii 
Domnului; Cuv. Grigorie Oeca
polilul; SI. Mc. Dosie; Biserica 
romane-catolică: Felix din 
Valois; Edmund; Biserica greco
catolică: Cuv. Grigorie 
Decapolltul;· SI. Proclu 
Constanti__ , . Dasius 
G~ •• Durostorum, lnainteserbarea 
Intrării in Biserică a MaiCii 
DorM ului. 

TEATRE· 
·+ Teatrul de Stat Arad 

prezintă azi, sâmbătă, 

20.11.1999. ® lafi1S:seecta· 

~~~ţ:. ,:ţap,~~l!j" de 

Îlurrtklică. Ct.l.~.de la 
ora ili,oo; TeatrUl de Stat Arad 
prezirita ·sSpctaootW,cU -'Piesa 
,Vârstele drl!llostej', ·iegiă Tudor 
Petru!. scenografia :Onisim Colta . 
· +' Teatrul da--Ma-iionete 
prezintl Că, .21 noiembrie, 

apere de la ora 11,00, 
spectacolul .Hansel şi Gretel", 
regia Francisca Simionescu. 

SIMPOZION 
Cercul cultural CARP invită 

in ziua de 24 noiembrie, orele 
15,30, la simpozionul organizat 
cu ocazia zilei de 1 Decembrie,· 

care va avea loc la clubul CARP 
din P-ţa Avram Iancu, nr. 21, eu 
participarea dlui ploi. Vjctor 
Csţavei. 

EXPO·FOTO 1999 
ln ziua de luni, 22 noiembrie, 

orela 17.00, la Sala Forum (str. 
V. Alecsandri) se va deschide
expoziţia de fotografii artistice 
sub titlul .ţxp<>-foto 1999". 
CINEMATOGRAFE 

Dacia: Fiica gene"ralului 
(SUA) 9,30; 11,45; 14; )6,30; 19 

. Mure~ l;!i~~!n.{Anglia) 
10, 12.~15, f&, . ..., -""*' 

Atţâ), '!i;}v.~f GOI'jlmine 
(Anglta)'lq; 18' ' ' ... "',/ 

Sala mi~u;;., pericu-
loasă(SUA) 15,30; 17,30 .. 

Progresul: Sfera (SUA) 17 

HRD anunfă 
Sensibila in permanenţă la semnalele pieţei, atentă cu solicitările 

cflenţilor săi, BRD • Groupe Societe ~enerale anunţă că a coborâ\ limita 
de sumă la constituirea de către persoanele fizice a depozitelor pe ler· 
men, la numai 100.000 lei, indiferent de sucursala sau agenţia -Mnc;; 
căreia i se adresează solicitantul. . · - .. , 
.. Aceasta măsură a deVenit aperativl'l de luhl. 15 noiembrie 1999) 

METEO CONVOCARE 
Liga Democratică a 

· Luptatorilor Revoluţionari din 
. Romania • FHiala Arad, convoacă 

loii membrii sălta sediul Muzeului · 

Judeţean Arad, luni .22 noiembrie 
1999, ora 18, in Adunare . 
Generală El(!raardinară. 

:;'~. COMITETUL 

Vremea va fi rece. Cerul va ft 
·temporar noros. Pe alocuri, 
Indeosebi In j)!iml!flaitl> a zilei. se 
vor semnala precip!tallf· sub formil 
de iapovl\ll. Izolat, vor ff condiţii de 
producere a poleiulul. Vântul va 

r~~,~=~~-. \ ....... ' ... 
nala~ '•.4 • . r~J.rr•t..t..-.A'I' ·~ B';,:. · ... .· .:;· ., . ;_.;_')(:.;,,_.., ,;:,.:;.4ii_,:··~0..L."P~i -.,,;;..;l:o~C:<:\~~ ':·.·,·~ 

T,empilratdl't Înixtme: ·2.ta 
s•c; Tem,Pfaturi rriiKime: -4 ta -

. re '"' 
Melelm>k>g de serviciu, 

CARMEN ŞARGA 

AU PLECAT 
DINTRE NOI 
ît 

Pal•,.. .• : .. Sabl"a 
. (1.922), ·aotlcl Agata 

(1911), Jurcă Teo-
dar (1954), DraiiCelln Floare 
(1930), Mllo!f V_eranlca 
(1922), Alllncăi Cezar Vasile 
(1989), Macavei. Axe~la 
(1977), Vaslcl Ştefan'(1923), 
Silaghl Gizzela (1924). 

PRFfll AURULIJI 
BANCA NAŢIONALĂ. Pen· 

tru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 166.502 8 lei, 
Iar preţul de achlzl~e - 149.951 
lei. Preţuri valabile Iert. PIAŢA 
NEAGRĂ • Aur 14 K · 
cumpărare: 95.000 leVg, van
zare: 105.000 leVg. Aur 18 K 
cumpărare: 120.000 lelig, vAn-' 
zare: 130.000 lellg .. 

,_ 

PIEtE, TARGVRI Ast~zi este zi de piaţă .la 
Chişineu Criş. Lipava, Pâncota, 
Felnac, Graniceri, Hălmaglu, 
Mon,easa, Pecica, varşand/ 
SoCodor, ŞeHin, Vladimirescu, 
Zimandu Nou, Covăsănţ Targuri 
săptilmânale se desfăşoară 
astăzi la Upova, .P,.âncota, 
Hălmagiu. Moneasa. ' \ ~ 

FARMACIADE 
SERVICIU 

In nopţile de sâmbătă până 
luni este de serviciu, cu program 
non-stop, Farmacia ,.Simfann" 
B-<lul RevoltJ1iei nr. 23. telefon 
2.33138 

. Fannacla .Crai Nou Alfa", 
situată la parterul blocului 68, · 
cartierul Alfa, telefon 277644 şi 
,.No·ua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu prog;am 
non-stop. 

·coNStJLTATJI 
.1 TRATAMENTE 

CtJ PROGRAM . 
NON.STOP 

Cabinetul .Apollonia', şituat 
la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Giirii), str. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD .. 
~ S.c. ADEV ĂI\UL -.r.J. Arad 

eCODFISCALR 168193HeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/11!86din31 X 1991eCODSIRUES 020956601eiSSN 1220· 741!9 

R 'll'fiC .. 2 7 7 t Jl 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Trlefoane: SflCRETARIA T · 281802, fax 2806SS,'28062S; 
ADMINISTRATIE · CONTABILITATE- 281791; MICA 
PUBLICITATE'· 21071S. MAREA PUBLICITATE -180904; 
CLUBUL PRESEI 5 l80989, ' ' 

Co...uJal do cd•lailotrcUet DOR EL ZĂ VOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUJA (vice· 
prc~intc) telefon 2I07?6; MIRCEA CONTRAŞ (rcdac!Or"'l"f) 
'telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comCJCoal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabi~f) telefon 281797. 

Ca' ll'al de a t fa pe. MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor·scf); 
AUREI. DARlE (secretar general de redactie) telefon 281g02, 
2808S4; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(sef s~cţic paliticli), telefon 
280943; DORU SAV A (!"f sectie sociai-cconomie), telefon 281738; 
VASILE FILIP (~ef secţie cu\tură-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEO (~~f secţie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tmerct) telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCiiJ (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (~secţie pUblicitate) telefon/fax: 2811904., 

'npoond ezo rat ilo '-"7 ilo S.C. MEDIAGilAF LA. 
AllAD, atr. f'eleMalai f'.N.., tew- 2$090Z,faz :U19 .. 

~~-· 
-~~\~-.. 

. . · ~: 

• ; ' 

' . 

Miron Costin.s~r. 13, se. A, .p. 1, 
tel. 251225, efectueaza trata
mente injectablla (intramuscular 
şi intravenos), aerosoll, EKG.i 
ecogoafie şi analize la-. · 

· CABINET 
STOMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica RO'fle), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-
12.00 şi 14,00-20,00. . . 

i} 
URGENŢE 

STOMATOLOGICE 
Serviciul de urgenţă ştoma

tologică, situat pe strada 
Andreescu • vizavi de ieşir&ll de 
la Cinematograful Dacia . este 
zilnic deschis nan-Sfoi>. ielefon: 
253794. Cabinet stomatologic 
privat, Bq. Revoluţiei nr. 62, 
(vizavi de Biserica Roşie), tele
fan 256665, deschis zilnic intre 
orele 8,00-12,00 şi 14,00-20.00, 
Iar sâmbăta şi duminică Intre 
'!9'e 9.00-21,00. ~ ~ 

INREGISTRARI IN 
CAZDEDECFS 

. 1'1,~ de deces, la Biroul de 
siiln!-civllă de la Primăria Arad 
se pol face i~ 'sâmbătă 
şi duminică, intre orele 9-11. 

... , 

' 
Sâmbătă.· 20 noiembrie 1999 · . 

La Conferinţa judeţeană A CR Arad 

1 1 1 
Joi, 18 noiembrie, la Arad s~a 

desfăşurat Conferinţa judeţeană a 
Automobil Clubului Român 

Cu acest prilej s-a făcut un 
aclivită~i ACR din uttima 

lf~:~~~~~· mai ales că acum se 1 i exact 5 ani de la ultima 

IIIJIIIII ... 
Consiliul de conducere ACR. De 
fapt, aceştia au fost in totalitate 
reconfirmaţi in funcţiile deţinute 
până in prezent. Astfel, Consiliul 
de ·conducere ACR are ca 

conferinţă judeţeană . 
Printre altele, s-a arălat că, 

deşi societatea românească se 
confruntă in momentul de faţă cu 
o pronunţată criză economică 
ACR nu a inregistrast n.ici un 
recul. Dl~olrivă ACR Arad işi 
menţine vitalitatea graţie celor 
10.000 membri, preocupându-se 
de imbunatăVrea şi diversificarea 
gamei de seiVicii. -

ln finalul Conferinţei au fost 
aleşi membri in consiliul de con
ducere, în consiliile de.specialitate 
căi şi delegaţii pentru conferinţa 
naţională şi candidaţii pentru 

Sâmhăh:ao 
aoientbrie 

,.". ~ BERBIECIJL 
~ .. (21.03-20.04 ). 

-'JIRelaţia dvs. de 
..._ •cuplu evolează din 
ce in ce mal bin8 'fi sunteţi 
tot mal convjns că 97aţl găsit 
jumătatea. E.ste pasibil ca cel 
necilsălorlţC in că să ia 
decizia de a aficiallza-~ 
ra cu persoana Iubiti. -~ ..... 

------.;.·) 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării .- . 
Telefon 235221 ._,> · 

linde •• · · 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

, daiD-20°/, 

TAIJRIJL 
(% 1.04-20.85). 
Inima dvs. va începe 
să bată din ce in ce 

mai tare pentru a persqană 
de sex apus, pe care aţi 
cunascu1-a de curand. Dacă 
sunteţi căsătorit fiţi cu_. 
băgare de seamă! . , · 

GEMIENI'i 
m(21.05 ZOAIII). Veţi 

• , fi nevoit să luaţi o 
• ' 1 • decizie importanti In 
legAtură cu relaţla dvs. senti· 
mentală. Asiguraţi-vă,că (IU 
veţi ragnrta mal tarzlul' --· · 
~ RACUL (21.o&. 
>' ~22.07). Conjunctura 
~astrall favorizeazA 

'câttiguri mari de 
bani din ac:tivitiţl extraprof&-
slanale. . ' 

-.,,%2: ... 11EIJII).I. (2a.0
7

• Vi simţiţi 
extenuat, ata incit 
v7 ar prlnck bine mai 

multă odihnA. \J · · 

lf] 
FECIOARA 

(2:1.08.22.811). Veţi 
simţi mai mult ca 
oricind nevoia de 

afecţiune, Iar partenerul dvs. 
de viaţă va veni in intâm
plnarea dorinţei dvs. incura
jandu-vă cu dragoste. 

BALANTA. 
(23.8!1.22..10). Ar fi 
indicat ca, azi, să 
evitali orice discuţie 

in contradictoriu · · ~u 
parten~l de viaţal . · 

SCORPIONIJL 
~(2:1-IO.,ZI.Il). Veţi 
~cunaa,te a per 7 

soană influenta care 
vli va fi de folos in ascens!, 
unea dvs. sacia-profeslo
nală. 

s..\GEr-''111RlJL 
".,(22. 11 • 21.12). o a A!lfJ rudă pe care nu aţi 

mai văzut7a de mult 
timp vii va da o veste foarte 
bună. 

~... CAPRICOR 
~ .,NUL (22-12 -

. ..-,ID.OI). Partenerul 
de viaj~ va fi mai 

afectuos dacat de. abi'cei, 
făcându-vi o surpriză plă• 
cuta. 

V -'11.'1-'TORtll. 
(20.81-JD.OZ). Este 

.... pasibil si faceţi a 
• cucerire dintre 
colegii dvs. de serviciu. 
bine si vii gAndlţl serios la 
Implicaţiile unei astfel. de 
legături! • 

'PEŞTii 
(2e.oz.zo.e3). 

~Daci ldaaa de a 
pleca impreunli cu 

persoana Iubită intr-o călă
torie va fi pusă in aplicare 
~~ mai curând1 nu veţi 

ragreta. . . . 

ALI~NŢ ~ ANTI SUICID ~ 
' l ~ • o • D 1 . 1 J IIIJH 

•• 4i LINIA VIET~ 
OB7/:IU4214 
intre. orele. 20,00-08,00 

Vă ucultă, vă Tnţelege 

!pi vă ajută 

f~" - . ", 
;,,ADEVARUL.~ 
tYA ASCULT4. 

T Căţei pe gratis. Dl. 
Octavian Berbecaru, şeful 
Serviciului Administrativ din 
cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean Arad oferă iubito· 
rilor de câini trei căţei 
frum()fi gratuit. Cei in~resaţi 
sunt. 'rugaţi să. sune la 
252666 .. 

T Sli lucreze '' sâmbă
ta. Un .. domn-mai.Jn vârstă 

~e-,~~~~~~fl~e=~·<>li: 
1rtţ~;«;:A~ţ~J 
~Q•P:.en.tru ;:_;f o.amenii 
care-·siH>ell<lie-Jf!!~l!il!lf. sau 
administratorii ~lor care 
tr~l1uie să d(Jlună s.uma 
.aduoÎâlă'l!ITT"'at!hitarea chel
·tuielilor să poată "Pela şi în 
ziua de sâmbata. DeMe 
aude? · 

T Ce mai face .,Ani
ma". Mai murţ; cititori au 
sunat la redactia ziarului 
nostru intrebându7 ne ce mai 
face Asociaţia chinologica 
.Anima". Domnul dr. Nicoară 
este rugat să mai iasă in 
presă şi să mai spuna din 
când in când ce se mai 
întâmplă la asociaţia respec
tivă şi ce s-a mai flicut Tn' 
privinţa câinilor vagabonzi. 

. Redactor de serviciu, 
s. fi, 

Gardieni 
.... , .. m ... -

patrulare · 
Zilele trecute, .gardienii 

publici au acţionat conform 
prevederilor legale, în scopul 
promovărll unui climat social 
de ordine şi linişte publică in 
municipiu şi juder - se arata 

. intr-un comunicat primit la 
, r .. dactie.. · . 

. -' Ei' bine, ca sA reu1f8asca 
obiectivele de mai sus, rupte 
parcă din ,contraCtul de 200 
de zile". gardienii au amendat 
30 de persoane. Oamenii 
aveau chef să se plimbe cu 
bicicleta pe laleză. să mai 
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calce câteva fire de iarbă ori 
să mai facă vreun scanda!. 
(după posibitităţQ. · · -';;)..:: : .· 

'· 

,• .. ,· 

. .-: .... 

__ {_~_. -':) .. · ·w 

Dintre cei sancţionaţi con
traventtonal, gardienii au 
întâlnit 'şi doi arădeni răi de 
gură, care nici una, nici aHa, 
le-au spus-o, asa, de la 
obraz .• B. ·Mircea ~i ·s. Ilie au 
primit amendă pentru injurii 
aduse gardienilor publici• -
ne-a mai informat dl. Ioan 
Klein, 1f9ful Corpului gardie-
nilor publici al judeţului Arad. 
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Sindicatele din învătă10ânt - în prauul 
3 

.GREVEI GENERALE 
~aMater"' 

eomdderă că a fost 
dusă cu vorba 
Federaţia Sindicatelor. 

Universitare din România 
(F.S.U.R.) consideră că a fost 
dusă ru vOrba deoarece ministrul 

. Remeş nu a respectat acordul 
semnat Drept pentru care Biroul 
Executiv RAima Mater" reco
mandă filialelor judeţene să pro
cedeze in. regim de urgenţă, la 
strângerea semnăturilor pentru 
declanşar.e,a conflictului de 
muncă (greva generală). lată 
revendicările prezentate nouă, de 
către preşedintele filialei arădene 
.Adma Matei": Sigma - prof. R!ldu 
Redac: 

1. Asigurarea finanţării de 
bază a universităţilor până la 
sfârşitul anului 1999, prin alo- , 
carea celor 444 de miliarde lei 
deficitar!; 

2. Modificarea salariului de 
referintă din invătământ la va
loarea'de 1.100.000 lei, core
spunzătoare acoperirii ratei de 
inflaţie din ultimul an;: ._ · _ 

3. Sprijinirea acţiliniiDr reven
dicativa ale studenţilor noştri in 
ceea ce priveste; indexarea 
burSetor cu 1 00°/~. indexarea sub
·venţiei de cămin cu 100% şi asi-: 
gura·rea reducerilor cuvenite pe 
tran~~{ coml!l! şi_ clhtrenul. 

.o ~S.O.L· 
lini'l'""a dinaintea 
. fur1u.nii 

Sindlcatul Liber din Jnvă
ţămănt şi Sindicatul Democratic 
din. Jnvăţământ, filialele arădene 
sunt in a!Şteptarea deciziilor Hde
rilor de la Bucuresti. lată ce n<H~U· 
declarat liderii filiaielor locale: 

Ştefan Baliţa (S.L.i.): 
,.Deocamdată am intrat in trata
tive cu InsPectoratul Şcolar 
Judeţean. Aşteptl!m cu nerăb-

dare intalnirea care va avea loc· 
astăzi' (n. r. ieri) la nivel guvema

·-.mental. Cel târziu miercuri, vom 
convoca o conferinţă de presă in 
care vom e~pune datele şi reven
dicările. Problema numărul unu 
este reaplicarea acordului semnat 
cu Guvernul privind indexarea 
salariilor profesorilor vizavi de 
infla~e. Ae,este indexări nu &:au 
mai făcut de trei semestre! O altă 
problemă ar fi creşterea abuzivă 
a pretorilor la energia electrică şi 
termiCa... ' · 

Marius GondCir (S.D.l.): .Noi 
nu· avem stabilită o dată fixă. Mai 
aşteptăm până ra sfârşitul săp
tămânii viitoare când vom IU!3 o 
decizie finală. Usta de revendicări· 
este, in principiu, cea veche care 
a deschis conflictul de muncă 
data trecută • 

OLIMPIU BOLZfl" 

, __ de ieri CONFERINTA D~ 
FIZIOLOGIE AMBIENTALA 

Ieri, ln Sala 'Prefecturii s-a' 
desfăşurat prima parte a sim
pozionului cu tema ~Influenţa~ 
poluării mediului asupra sănătăţii 
omuluiR, in cadrul Forumului 
Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş
Tisa. Conferinţa este prima man~ 
fes~<~re de acest gen din ţară şi 
una dintre primele din S-E 
Europei. Ea a reunit cercetători 
ştiin~fici din ţară (Cluj, Timişoara. 
Bucureşti, Constanta. laşi) şi din 
străinătate (Ungaria, Iugoslavia, 
Slovacia). 

Simpozionul. se desfăşoară 
sub formă de dezbatere. 
Discursurile sunt prezentate in 
limba engleză. OI. Aurel Ardelean 
- rectorul Universităţii de Vest 

.vasile Goldiş", ne-a relatat că: 

.Problemele de mediu sunt trans-· 
frontaliere. Noi dorim să' oferim 
soluţii pentru prevenirea poluării. 
Această conferintă continuă pre
ocuparea de cercStare ştiinţifică a 
universită~i." 

Organizatorii acestei confe
rinte de fiziologie ambientală 
surit: prof. univ. Viorel. Coifan ; 
preşedintele Forumului SRMT,· 
ing. Dan lvan - preşedintele 
Consiliului Judeţean, prof. univ. 
·dr. Au rei Ardelean-- rectorul 
Unlversitătii de Vest • Vasile 
Goldiş"; prof. univ. ar. Francise 
Schneider. 

MfiDifl"fl f11Cfl" 

Desi este o comună mică 
,1~,·. 
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CÂT MAl AMÂNATI PLATA PENSIILOR, DOMNILOR? 
TOT MAl MULTI STRAINI 
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. ' ' ... Vă· propu_n să ·ne 
intoarcem la ... septembrie 1998 . 
căci, începând de-atunci Joc pe 
ter~n propriu· - cum se zice. Mai 
Tntal, timp de vreo 2-3 luni, ziua 
de 12 a fost zi. de. pensie. Mal 
apoi a Ioel 13; pe.:. nesimţite s-a 
făcut 14; apoi 15. A urmat ziua 
de 16, căci nu putea. scăp~ din , 

. acest.. cinic periplu ·pentru ca;-. 
mai acum vreo două luni, să se 
ajurigă ca ziua de plată a pensiei 

• să fie chiar 18. Pe oriunde şi pe 
oricine am intrebat -· acel~şi 
invariabil răspuns: .,.Aveţi răb
dare, n-au intrat banii in cont!". 
Culmea, pe această lună, acum 
in noiembrie s-a revenit... la data 
de ... 15. Doamne, ce efort, câtă 
preocupare, câtă înţelegere faţă 
de .armata de pensionari", .Qin: 
partea guveman~lor noştrill 

Şi uite-aşa. după ce•au 

muncit zeci de ani şi şi-au plăti( • - ;a Ioel lipsă de comunicare re-
conştiincioşi, contribuţia pentrU df;ndcă corectă şi mai ales de 
pensie, mii şi zeci de mii de.pen-,- lipsă de înţelegere din partea 
sionari şi din judeţul nostru au. presei care a difuzat ştirea"! 
parte acum de amânâri cu zilele, <' Tare.m-aş mira.dacă miniştrii 
cu săptămâna, la plata pensiilor. "Remeş şl.)\tanasiu (precum·şi 
Ba, inai au parte de frica că vor ceilalţi) niJ-şi primesc la timp 
fi penaliza~ de cei portărei de pe exorbitantele salarii puse in pli
la regiile monopoliste de stat - curi spe~iale ·şi aduse, la birou, 
gaze naturale, curent, telefoane, cu plecăciuni, de către casieri?! 

''*"· 'hifi. -.. ?care ne dlll'? ~~~!:~ţ~~is~~~·~;o *Z ,,.- __ -__ -- -_ ,. ,·~ NCA m9-1 pmresc spre . o--
salubritate, apă-canal, încălzire . arii .. tresafl la gârulul că ;Iar 
etc. care te ameninţă, de re9ulă, .1!1fănie ~"!nSla". Cum? 'Nu sunt 
cu mutt-inainte de a-ti veni pen wi? D.aCCEHI1J făc<Jt, domnilor, 
sia. Şi te întrebi de câte ori n-a cu banil pensionarilor de care vă 
inghtţit pensionarii minciunile ·.bateţJ joc fără- remuşcări? 
gogoşile celor din guvern că .se Oricinn, dOmnilOr, să nu vă 
va reglementa problema", ca ajungă astfel de situaţii (la care 
mai apoi, când şi-au dat sema găs~i mereu. motivaţii!), deşi aţi 
de prostiile scose din gură, să · -o cu prisosinţă! . 

. vină cu replica- şlagăr de-acum!. COIU'Tflrtll" SIMIO" 

Spargatori de masinii • 
cursul acestui an mai multe 

FAC INVESTITII LA BELIU 
Comuna Bellu impreun.ă <;U 

cele cinCi 'sate apartinătoare nu 
numără mai mult de 3500 de 
Oameni. Iar la o primă privire s-af 
părea că potenţialul economic al 
acesteia este destul de scăzut. 
Spre surp<inderea tuturor, însă, 
de cătva timp tot mai mulţi 
investitori străini vin la Beliu. Nu 
de mull..o firmă italiana-engleză a 
'înfiinţat aici o faq,ică de mobilă;· 
Toată marfa produsă este însă 
exportată. lmportarn este faptul 
că aici sunt angaja~ deja câteva 
ZjlCi de bărbaţi, urmând ca pănă 
in primăvară n~mărul lor să 
crească.la150.' _ . 

De aproximativ o lună de zilEi, 
o altă firmă italiană a deschis o 
Secţie de croitorie, unde, in 
momentul de faţă lucrează 56 de 
femei. 
• Pavel' Ţica, primarul comunei 
Beliu spune: .M~ ,,mulţi investitori . 

străini se pare că preferă Beliul. 
Tn momentul de faţă suntem Îll 
discutii avansate cu un att itaJian, 
care ~ el vrea să deschidă o fa
brică de mobilă. CO(lluna· este 
rentabilă din acest' punct de 
vedere pentru că de aici ·se 
procură foarte uşor cheresteaua. 
Avem aici două galere. Iar dacă 
11'1 alte zone o remorcă de lemne 
ajunge la Peste un milion, aici nu 
trece de 600.000 lei. Şi să nu 
uităni pregătirea profesională a 
oamenilor de aid. Tinerii preferă 
să se angajeze ca ucenici şi 
după aceea să fie avansati ca 
tâmplari. Faptul că 5e crează tot 
mai mutte locuri d!> muncă duce 
la scăderea numc1ri.Jiui celor cu 
ajutoare sociale. In momentul de 
faţă avem 57 de dosare şi nici lor 
nu le-am plătit din februarie.· 

. fi"Cfl BUGfiiUU 

O T ESTE Polrtia ii cercetează -in stare 
de re~nere pe Căzăcuţi GabJ:iel ' , 
Clprian, 18 ani, din Ploieşti 
judetul Prahova; Ardelean 
MariUs Ioan, 18 'ani, din Slfntana 
şi Feraru Marcel, 1 ~:ani, din 
Balcani, judeţul Bacău. Nici unul 
dintre cei trei nu are_ OCUP'I~e şi 
nici antecedente penale. 

spl.~ri ~ auloturiSIJ!", ~· 
muruopluluf Alad. . 'J . 

· . ·. · Poliţia continuă cercetăi1Ji, tri 
~, , __ 

vâc;ferea docurnentării intregii 
adivită~ infracţionale şi a stabilirii. 
preju\lidului.; · · · 

CONDAMNATA LA FOAME ŞI FRIG 

.. 

Cei trei, aflăm de la Biroul de . 
presă al I.P.J. Arad, au comis in 

ce;. b:ef \mneazâ a .fi prezen-: 
taţi Parchetului de p~ l~ng~ 
Tnbunalul Alad. ,; . .. ... · 

._,.,\ 

POLITIA, PE ŞOSELE 
In puncte fixe şi pe trasee 

poliţiştii au - şi verificat 2103 
autovehicule in trafic. Urmare a 
acestor actiuni politistii au retinuf6 · 
certificate de lnrnabicuiare Pentru 
defecţiuni tehrice şi au aplicat 105 
amenzi pentru încălcarea Legii cir
culatiei, in valoare de 11.250.000 
lei. Tn cadrul acekiraşi acţiuni au 
fost ridicate in vederea sus
pendării 5 permise de conducere 
din-care unul pentru conducere 
sub influenta băuturilor a(coolice. 
ES!e' cazul lui Gombaş Ladlslau 
Gheorghe, 62 ani, din Alad, cu 
autoturismut AR-37 -GSZ. 

De asemenea, P<Jiiliştii i-au 
depistat conducând pe drumurile 
·publice autoturisme neinmatricu
late şi cu numere false pe Tarce 
Pavel22 ani din Tăgădău şi Marx 
Gunter Carol, 47 8ni, cu dublă 

-cetăţenie rornâ1l0il8fTl'l311ă. 
Pali Francz, 22 ani, din 

Ghioroc a fost depistat conducând 
pe. drumunle publice un autotu
. rism fără a poseda carnet de Con
ducere şi în stare de ebrietate . 

_ Ultimii trei .sunt cercetaţi in 
stare de libertate, aflăm de: la 
BirOul de presă aii.J.P. Arad. 

tadavru neidentificat· in gara CJiogovăf 

VICTIMA A FOST LOVITA DE UN MARFAR 
Politistii T. F. au fost informa~ 

de către' impiegatul de miş~re 
din gara Glogovă\ câ in triajul gării 
se afla cadavru! unui bărbat. 

=:~d=f~aJ:~u~ 
fost iovită . de un marfar in triajul 
gării. . . . ·. • .. 

Din pă"Cate, după ce au fost 
efectuate cercetările de vigoare, 
victima nu a putut fi identificată .. 
Semnalmentele celui ~tat 
mortal in ziua de jojrsbnl t.Jl,1ilă. 
toarele: v~$ de anj,.bine 
făcut (12~ )nălţi~ 17()..175 

• ;.·.~·,.:"· • ,of". " 

~ .. ··~---~~-

cm, tuns scurt, păr saten-grizonat. 
Era îmbrăcat cu o 'scurtă vişinie, 
spălăcită, pulover albastru .cu 
dungi albe in jurul gatului, pan
taloni de trening din ~r.nbac de 
culoare verde, pantofi negri, 
'!'ărimea 42 fără şireturi. · 
.In acest moment, cadavru! este 
la morgă. Cine poate- da· relatii 
pentru identificarea lui, este rugât 
să sune la Poliţie TF, telefon 
223803, interior 292 sau 298', 
ne-a informat dl. cpt 'Ioan· Feieş, 
şef serviciu politie lmn"f"'r'riri. 

.. .'\_, . "·o. '' -. 
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lullana laczka e o tânără- nefericită, de 34 de 
ani. Surdo-mută, orfană de ambiicpărinţi din 
copilărie, luliana a rămas in ingrijirea sarei sale. A 

urmat cursurile Şcolii generale speciale pentru 
surzi din Sibiu. Specializarea sa este de .con: 
fectioner imbrăcăminte croitor si confectioner pen
sule. Aproximativ 11 ani a tosi angajata societă~i 
'Vremuri noi". Din 1 mai 1998 a rămas fără nici 

,.,· ' locdemuncă. '· · • 
•','- Având o familie numeroasă, sara lulianei nu o 

poate sprijini financiar. Astfel. această tânără lovită 
de soartă trăieşte singură, inb:-un imobil cu pere~ 
plini de igrasie, de pe strada Sinagogii. Lunar 
primeşte suma de 168.000 lei, reprezentănd un 
ajutor social. 0-na Elena Marchlş, o vecină a 
lulianei, nEHI mărturisit că: "aceasta e ultima lună 
in care mai. primeşte suma respectivă. N.u ştiu din 
ce va trăi in viitor." · 

Anul trecut luliana ş;.a petrecut lama in frig, 
n8Svân-d banii necesari pentru a-şf cumpăra 
lemne. Acum a reuşit să îşi cumpere nişte lemne. 
Dar e vorba de o cantitate nesemnificativă pe!Jiru 
întreaga perioadă rece. . _ 
· · Datorită handicapului său, lulianei nu i se 
oferă nici un loc de muncă. De luni de zile cererile 
sale de ajutor au rămas fără răspuns. In acest 
timp a pierdut orice urmă de spe!""ţă:_gamenii o 
compătimesc şi .... atat. . · . 

··. Ce 'se va intampla cu ·acei!stă femeie ilupa ce 
nu va mai primi nici infima sumă de 168.000 lei? 
Sperăm că se. va gă•i un om cu suflet şi cu posi
bilităţi materiale care să vină şi in sprijinul acestei 
tinere lipsite de apărare. 

MfiDifl"fl f11Cfl" 

Politia. pe ·scurt. arestare preventivă pe timp de 
30dezile. 

• Rujan Marius 12 ani şi 
Agaflţei Bogdan Adrian 13 
ani, elevi la Scoala Generală 
din )lradimires'cu au iast identi
ficati ca fiind autorii furturilor 
comise in noaptea de' 13/14 

. noiembrie, din incinta ~colii ai 
cărei elevi surrt şi respectiv a 
b~~l~i. S.C, .La CĂLIN" SRL 
dil) !Qcalitate. ~udiciul a fpst 

• Hăm"' loari - Alexandru, 
20 ani, din Tama Mare, judeţul 
Salu Mare, muncitor la S.C. 
.Ţeba" SRL Sattl-Mare, este, 
spune Poliţia, autorul furtului 
comis pe 12 noiembrie, din in
cinta fostei societăţi agricole 
Spicul Mândruloe, de unde a 
sustr~ă stelată in va
loare d~f500.000 lei. 
PrejudiCiul a fost recuperat. 

.. 

· • Este cercetat in sta.re 'de 
arest preventiv Paleac Ştefan, 
48 de ani, din Vişeul de Sus, 
judeţul Maramureş, pentru fur
tul comis în noaptea de 17 
noiembrie, când. în jurul ar.elar 
23,00 a sustras din sala de 
asteptare a Gării CFR Arad 
il~uă bagaje de mană ale lui 

:Urs Ula. lrl)POtriva lui Poleac, 
flarchetul:a emis mandat de 

~ral. · ,; 
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UN PARlAMENTAR 
NE "COSTI" ANUAl 
1 MiliARD DE lEI! 

• De departe, evenimentul 
cel mai comentat a fost ultimul 
sondaj' CURS care kl pus intr-a 
lumină um11itoare pe preşedin
tele Emil Constantinescu prin 
situarea sa pe locul doi, după 
NiCOlae Ceausescu, intre con
ducătorii care 'in uHimii 100 de 
ani ·au făcut cel mai mare rău 
României. Ce-i drept că nici Ion 
lliescu nu prea are motive de 
bucurie, el fiind clasat pe locul 
următor, trei, chiar dacă la 11 
procente diferenţă de actualul 
ocupant al Cotroceniului • 
Apropo de CeaUşescu. Pentru 
prima dată după 10 ani de la 
Revoluţie pe străzile laşiului au 
răsunat, din nou, strigăta de 
.Ceauşescu-PCR" şi .Ceau
sescu si poporul" autorii lor fiind 
Satariaţii de la T epro SA laşi. 

vorbă că intre 
ele erau intercalate si tipuliuri 
mai moderne prec'um .Jos 
Guvernul" sau ,.Jos mafia 
ţarănistă", probaliil: aşa, pentru 
variatie- ... • Theodor 
Melescanu fl devansează, din 
nou, in lupta pentni preşedin~e 
pe Emil Constantinescu. Nici 
nu-i de mirare dacă avem Tn 
vedere oamenii C3r!' n splinjină 
şi pe care se spriEnă. pr~cum 
reputatul profesor 101\N BIRIŞ, 
recent reales, rider al organiza
~eijudeţehe Alact a ApR + La 
Ploiesti, Bacău si Valea 
Călugărească, ca şi de altfel in 
tot mai muHe localităţi din ţară 
sute de elevi au refuzat să Intre 
la ore in semn de pr\ltest pentru 
frigur din clase. Ca de obicei 11 

conducerile şcolilor au aruncat 
vina' pe primării, primăriile pe 
Ministerul Educaţiei. Ministerul 
Educaţiei pe Ministerul 
Finantelor unde .treaba a fost 
,luată rn studiu', stare in~ se 
găseşte şi acum • Cum era de 
asteptat motiunea .Manualul de 
isiorie• iniliaiă de către PRM a 
picat cu succes, mulţi. dintre cei 
care prin ziare sau pe la tot 
felul de tocşou~ ~ arătat teri
bil de ofusca~ aeţ.racirile .cele
bruluii~anual; la votul din 
Camera Oeputalilor au intors-a 
ca la Ploieşti rontarm direc
tivelor primite de la .oontru", Dar 
parcă asta ar· fi prima dată ... • 
Perla săptămănii H aparţine lui 
Ion lliescu care a declarat că: 
.nu există· ministru sau parla
mentar al coalitiei care să nu se 
fi imbogălit pe Căi ilicile in ultimii 
trei ani", .Pcirumber pentru care 
preşedintele PDSR-ului are 
toate sansele să facă niste dru
muri neplanificate p8 la. tri
bunale • Maxima săptămânii: 
.PNTCD-ul este ca a cultură de 
cartofi: tol' ce-i bun e sub 

11 ~~~~~~~~· (.Ioan Figan, lider al 
Cluj). Fără comentarii 

t'n,nfr"m unor dezvăluiri 
de către un fruntaş ApR 

un parlamentar.costă astăzi 
România exact 1 miliard de iei. 
Un.miliard inmultit cu cei 486 de 
alesi cat numără Parlamentul 
nostru dă o sumă care tace ca 
să 'ti" se incretească pielea. 486 
de millatl:le de lei! Cu ce folos, o 
ş~im şi o simţim fiecare. • O 
fundaţie, îngrijorată până peste 
poate de sănătatea.noastră, 
cea de toate zilele, cere ca 
sărutarea icoanelor sau a cru
cilor din biserici să fie. int8!Zisă, 
cei tare înCalcă. o asemenea 
prevedere, inclusiv preoţii 
propovăduiesc un astfel de ritu
al, urmând a fi băgati fără nici 
un rnenajament la inchisoare! 

Să vedem acum replica bi
sericii care, bănuim, că, nu va 
sta cu braţele incrucişate. 
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S-A. ·ÎtiCHEIAT EXERCITIUL . . . 
Pa sbada, In cartierul ,1 In localitatea ta sa lntâmplă multa lucruri 

lntarlll!'anta. Vrei să la cuno,tl, vrei să aDI tot ca sa petrece in )ur111 tău. 
Vrei sa ,111 ca lac, dar mal alas ca nu lac autorltaţlla locala, cum ta 
raprazlntă cal pa cara 1-al ales, cum sunt cheltuiţi banii tăi. Vral să ftl 
zilnic blna ,1 corect Informat? Al navala da un :dai' in. -=-• să găsa"U 
răspuos la inbabădla -=-• ta frărnântă? OPEtlltiG WltiDOWS ·-.·· 

• Pentru luna decembrie, preţul abona· .• La sfârşitul anului, 
mentulul este de 27.400 lei 
• Se pot face abonamente lfl p,e urmă· abonaţilor le vor fi ofe
toarele trei, fli&Se luni 'i un an ilte premii speciale în 
• Abonaţli pot cii'ltiga lunar 10 premii de valoare de zeci de mi· 
fidelitate in valoare de o jumătate de mJ.. liocine de lei . 
llon ~e lei fiecare. .., .._ _________ 1 

PEN,BU IlONI 1, IIIBUL COS'I DOAR 1010 LEI 

Ziariftii .au fost ţinuţi în poziţie de "drepţi" 
Ieri a fost ultima zi de apli-· care va avea ca obiect principal 

catie pentru Batalionul mixt intervenţia pentru inlăturare.a 
roffiâno-maghiar. La incheierea de~strelor naturale. · 
exercitiului, n-au participat La inţheierea aplicaţiej. 
ministrii apăr~rii din România si Batalionului româna-maghiar au 
Ungaria cum se aştepta, au roSt participat si 22 de atasati militari 
prezenti doar secretarii de stat pe ai ambaSadelor sirăine la 
probleme de politică milita~ Dar Bucureşti; printre care am remar-. 
nici acestia n-au stat. prea mult,. cat pe cei' ai Rusiei, Ucrainei şi 
plecând in grabă fără să participe Chif]ei, precum şi doi generali ai 
la Conferinţa dş presă, intrucăt NATO unul francez si altul ger· 
demnitarul m01ghiar se grăbea man. Din păcate, presa noi a 
să ajungă la o şedintă de gwem putut să se apropie de ei şi nici 
după câte am aflat. fn concluzie, să primească mai multe intor
la conferinţa de presă au fost matii deoarece oficialii militari· 
prezenti, ambasadorii României rom'âni nu au permis acest lucru. 
la Budapesta şi Ungariei la Pe intreaga durată a exerciţi-
Bucuresti, respectiv excelentele ului am remarcat o lipsă a do-
lor, Peiru .Cordoş şi Ferencz rinţei de infornl~re şi o dezOrgani· 
SzOcs. Alături de aceştia au mai zare totală in ceei! ce priveşte 
participat cei doi codirectori ai presa. Dacă la început s-au sem-
aplicatiei, alte oficialităţi militare nalat aceste aspecte ·a fost pen, 

care ne-a spus: "Din acest 
mom·ent eu sunt mămica fi 
tăticul vostru, fără mine nu;. 
faceţi un pas", confundându-ne 
probabil cu răcanii proaspăt.· 
incorpora~ in subordinea domniei 
sale. O >!slei de atitudine jigni- · "' 
toare la adresa presei nu putea 
să scape neconsemnată. Noroc-
că ziariştii străini n-au înţeles 
ce-a spus. .. 

Pe tot parcursul zilei ·de ieri 
presa a fost purtată ore in sir fără · '. 
rost dintr-o parte in alta', fiind 
lnghesuită in .camere de proto-:;;·.:· .,--, 
col" la trecerea pe coridoare a . 
VIP-urilor, nu cumva să-i deran-

, 'Autorităţile de .la Bucureşti au 
acceptat propunerea comisarului 
·european pentru extinderea UE, 
GW11her Verheugen, de a colabo- . 
ra cu experţii UE Tn vederea 
efaborării unei strategii de dez
voltare a României pe tel"men 
mediu, au declaraţ vineri, pentru 

tinescu a discutat, vineri,- cu 
preşedintele Comisiei Europene, 
Roman·o Prodi, propunerea 
comisaruluiUEpentruextinderea 
Uniunii, Gunther Vertieugen, 
referitoare la constituirea unui 
grup mixt· UE-FMI-Banca 
Mondială, ·care să asiste 
autorită~le romane in procesul ._ 

Băncii Mondiale, care, să ela
boreze un prograTn economic pe 
termen mediu şi să monitorizeze 
punerea lUi in aplicare'. Premierul 
·Radu Vasile· a acceptat, In princi
piu, propunerea comisarului euro
pean, dar a precizat Că din acest 

grup ar trebui să facă parte şi 

romane si maghiare. tru că fe..am pus pe seama lipsei 
·Din eele .expuse In conferinta de experientă. Dar in final ne-am 

de presă am aflat că apHca~a ,.:,. dat seama 'că noi, adică presa 

jăm. Atât au înţeles oei din partea 
română, că succesul aplicaţiei e 
asigurat dacă_ ziariştii sunt 
ascun~i şi neinformati. Păcat de 
efortunle făcute de către militarii 
arădeni care au fost dati la o~ .,_, 
Parte de cei de la Bucureşti care >..-:. 

desfăşurat in cele mai bune eram priviti ca niste soldati, care 
şi-au asumat meritele pentru 
acest exerciţiu. Atunci să-şi. 
asume şi lipsurile. Care au fost-

· MEDIAFAX, surse participante la 
intrevederea preşedintelui Emil 
Constantinescu cu pr~şedintele 
comisiei· Europene, Rom~no 
Prodi. 

reformă. c' 

Verheugen, a propus, prinlr-o 
scrisoare adresată primului mi
nistru al României, formarea unui 
grup de experţi ai UE, FMI şi 

· experţi romani. 
Gunlher V~eugen a vizitat 

România pe data de 27 

conditii, rezultatele obtinuta fiind trebuie să' defilăm disciplina~ in 
b.une' şi foarte bune'. Au fost ritmul impus fără să punem intre
rezolvate 16 incidente din care 6 bări. Totul a culminat cu primirea 
majore şi 1 O mai mici. Minusul făcută ieri de un domn It-colonel 

principal con-~~~~~~~~~~~~~~-

. multe şi$E~BfiH POPESCU 
Foto: fiL MfiRifiHOŢ 

statat ar fi micile 
Pr"''"dlntele Emil Constan- octombrie. ~': 

Unui tânăr din Dezna i-a fost replantată ". 
mâna stângă tăiată din neatenţie la circular 

probleme 
apărute in coinu
nicarea dintre 
cadre In limba 
engleză, mai ales 
la termenii speci
fjc militari, tre
buind ca pe Vi~or 
să se mai lucreze 

O operatie de replantare a 
. mimU a foSt ef8ctuată cU succes la 
secţi3 de chirurgie plastieă a. 
Spitalului Jude!ean Arad, trans
mite ~lui MEDIAFAX. 

Cosmin Centea (19 ani), din . 
localitatea Detila fjudeţul Arad), 
este tlmplar, Iar din neatenţie, la 
sfîrşitul săptămînii trecute, şi·a 
.tăiat, la circular, palma stingă, . 
răminlndu-i doar degetul mare. 

Părinţii acestuia, care au auzit de 
opera~i de replantare, au împa
chetat porţiunea amputată in 
gheaţă şi klu lransportat pe linăr 
imediat la spital. Ei s-au oprit mai 
intii la Sebiş şi apoi la lneu (loca
lităţi mai apn;>piate de Dezna), dar 
medici! din oele două localită~ au 
apreciat că nu se poat8 face nimic 
pentru salvarea mfmii. La spitalul 
Judeţean din Arad el a fosţ supus 

Când in ţară există pensionari cu pensii de cAteva zeci de mii 
~1 pe lună, Ministrul Mediului, se găseşte să-i plângă in poală 
directorului Romsilva, induio'l"' el!> soarta crudă a d-lul director al 
RNP cu leafă absolut aberantă, · . 

unei operaţii chirurgicale, efectuată 
de medicul Andrei Baizal, care, in 
patru ore, a reuşit să~ ·pună mina 
la loc. lnteJVentia s-a efectuat sub 
microscop şi a constat in refa
cerea tuturor Structurilor osoase, 
tendoanelor şi vaselor de singe. 

La secţia de chirurgie plastică . 
din Arad, )lledicii au mai realizat 
pînă in prezent. cu succes, alte 
două asemenea operaţii. 

-~ la acest aSpect. 
De· asemenea, 
am aflat că. in 
curând se vor 
pune bazele unui oou batalion mixt 
român o-

. maghiaro-slova
co-ucr.aine~n 

PROBLEME PRIVIND 
·EXPORTUL ROMÂNESC 

. . c.. DE LEMN BRUT 
.-.... 

·:-+:·-~Portul romanesc de 
iemn brut a fost liberalizat, în con
formitate cu angajamentele asu
mat~ -de România in acordurile 
internaţionale încheiate {Acordul 
European de asociere la UE, 
'Acordul de aderare la CEFTA, 

. Acordurile de comerţ liber 
incheiata cu ~ AELS. Turtia şi . 
Moldova). - . 

. . Potriv~ prevBderilor acestor 
·acorduri, Romania a eliminat de 
la intrarea în vigoare toate 
restricţiile cantitative la export, cu 

·exceptia unui număr limitat de 
produSe, Printre care şi lemnul 
brUt, la care interzicerile tempo
rare şi oontingentele la export au 
fost reduse gradual şi e!iminate 
de la 1 ianuarie 1998. 

. • 2. in urma liberalizării expor
_,."i de limvi bruţ, s-a constatat o 

.. creştere in 1999 a cantităţilo( 
l~rate la extern, tendinţa antici

. pată încă de la sfârşitul anului tre
cut. 

sesiunea Comnetului ele 'Asix:ieie 
România - UE din octombrie 
1998 problema dificuttă~lor care 
vor apare ca urmare a liberalizării 
exporturilor. Reacţia Comisiei 
Europene a fost de respingere a 
unor eventuale măsuri de reintro
duc9re a restricţiilor la export, 
subliniind că aceasta nu ar fi in
con~ordanţă cu preVederile 
Acord_ului European şi a oferi o 
imagine negativă in legătură cu 
capacitatea RomAniei de a-şi 

·asuma obliga~ile. 
A precizat totodată, că este 

Imperios necesar ca Rolnănia să 
nu adopte măsuri unilaterale,-Mră 
consultări bilaterale. . 

3. Având in vedre oeie de mal 
: sus, MIC a efectuat deja demer

suri pe langă Comisia Europeană 
·pentru organiz;lrea de consultări 
privind situaţia dificilă din Industria 
de preluc.ra_re a lemnul_~i din 
Rolnănia .. 

Se pare că in unna şocului suferit la aflarea lerlbllelor veşti de 
pe frontul credibilităţii in faţa electoratului, oamenii puterii nu mai 
sunt capabili să se comporte normal, in limitele decenţei. Spectrul 
pie~erii puterii ii ingrijozează in asemenea măsură încât nu mai 
sunt capabili să judece lucrurile la rece şi '!il se comporte in con· 
secinţă. Cel,. 15.000 de special"'ti" par la rândullor descumpăniţi, 
neinţelegând ce se petrece cu ţara şi cu oamenii ei. In chip dra· 
matic, românii ar trece, poate, cu vederea, faptul că aceştia 
"_.există, dar sunt ihcompeten~lll" după aprecierea preşedintelui 
Constantinescu, dar nu P<!t inţelege de ce i-au amăgit, promiţăn· 
du~e marea cu sarea fără să lndeplinească mal nimic. Sârăciţi in 
proporţii-de masă (confonn sondajului invocat mai sus, in cei trei 
ani de guvernare a actualei Puteri numărul săracilor s-a dublat in 
România), năuciţi de avalan'IB scumpirilor de tot felul fi Incapabili 
să plătea$că cheltuielile de zi cu zi, românii au ajuns să-I regrete 
pe Ceau~u. Desigur, nu mizeria din vremea sa ci o anumită 
siguranţă şi securitate pentru flrecare. Nu suntem mal slab dotaţi 
intelectual decât vecinii not;tri de la vest (ungurii, ceh.ii ori 
polonezlij şi nici România nu esle o ţară mai săracă decăl premi
anţii de la lllşegrad, dar cu toate acestea trăim mai prost; de ce? 
la această intrebare dramatică a românuJui nedumerit există un 
singur răspuns: pentru că ţara este rău condusă 'i prost adminis
trată. Este de neînţeles cum au putut depnătorii Puterii cuprin'li 
de de1ir să ducă ţara de râpă, preocupa~ să-şi rezolve, doar pro
priile interese prin vinderea intreprinderilor de stat pe bază de 
com!son şi prin zbuciumul parlamentarilor pentru legea propri· 
etă~i neglijând celelalte treburi urgente ale unei ţări in deriv •. 
Actuala Putere nu mai oferă nici o . . . In acest context, avand Tn' 

vedere interesele" industriei 
·•.-;_,,..,...------~...--.:.---'--------'--, · ·10mâneŞi! de prelucrare a lemnu- . 

.. • NICOLAE 
STAICULESCU 

SECRETAR DE STAT 
Ministerul Industriei 

.!fi Comerţului . A.\ Al:>4.1-t-t.\ V1t-.t_,t>!'er 
ne. ~~ ~'Po-11,~ ... ~. 

,., 
.. · 

. 'v''·- _; 

lui, partea română_ a ridiCat la . 

Poliţia a- owanizat o ac~une pe linie d~ prostituţie şi pro
x_enetism,· in parcările de TIR de pe raza municipiului Arad. 
Astfel poliţiştii 'le-au dep_istat pe marginea şoselei, stand să 
acosteze automobiliş:ti cu scopul de a intreţine cu aceştia 
raporturi intime contra unor sume de bani pe Kaloi Adrla~a. 
21 ani, din Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, Farka' lboly_a, 19 · 
ani.·din Diosig, judeţul Bihor şi Stoica Alina-Ioana, 15.ani, din. 
Singeorzu-Nou, judeţul Bistn'ţa Năsăud. . . 

Cele trei au fost avertizata, să renunţe la .meserif!" că dacă 
nu, .. J Şi apoi au fosţ trimise la domi<:!liu. 

$1' '" · ·· · .. . ·. •·~·-· ·D. L 
.. 

... . •' ' .. "' - · . 

. ' : .. 1." 

·-'. 

Banca· Natională a 
României a~:tnaiiltat; v.ineri~. 
Tri.bunaluhJi Municipiului 
Bucuresti, Sectia Comercială, 
cererea' de a inCepere a proce
durii falimentului la Bankcoop : 
Banca Generală de Credit şi 
Promovare SA, informează 
BNR .. · ,. 

In ultimele sase luni, In mai 
multe rinduri', Consiliul de 
Administratie al BNR a ex<lml
nat star9a financiară a 
Bankcoop. Analizele au evi
dentia faptul că banca • fiind 
1ns0tvabilă si, ca- urmare, in' 
criză de lichiditate - poate fi 
redres.ată numai prin capi
talizare . 

"Banca Nationala-a Inteles 
să acord-e Bankcoop timpul 

· netesar pentru a finaliza- -
negocierile in vederea majorării 
capitalului. Dar demersurile 
făcute in acest sens •. inclusiv 
încercările de atragere a, u~or 
investitori străini, s-au dovedit 
a fi fost ineficiente. In aceste 
conditii, solutia cea' mai bună 
pentru depunători o constnuie 
consfintirea de drept, in justitie, 
a stării 'ae fapt a Bankcoop: fa
limentul.. Către acest dez
nodămînt a condus si faptul că· 
deteriorarea pozitiei' financiare 

·a băncii a intrat i'ntf--un proces 
accelerat", precizează comuni-
catul Băncii Nationale. 

Bankc60p Sre un patrimcr 
niu net negaflv de peste 1.650 
de miliarde de lei, stare ce con
tinuă să se agavezş: in timp ce 

"!.- .• • 

' .. -· 
·-. . -. :- ~- . 

valoarea activelor este in 
. scădere, valoarea obligaţiilor 
creste. "Banca nu mai are 
capăcitatea de a-şi onora· nici 
plătile scadente si ·nici 
dobinzile. Din aceastĂ cauză, 
inii de oameni • depunători la· 
aceâstă bancă, aflati in situatii 
disperate, care multă vreme a'u 
dovedit înţelegere, in speranţa 
·finaliz_ării ·acţiunii de capi· 
talizare • au adresat pllngeri 
Băncii Nationale. Ei au cerut cu 
insistentă' ca BNR să înceapă 
demersurile pentru decJan· 
sarea .faliment~:Jiui", precizează 
BNR. •. •·· 

In co'nsaciniă, Banca 
Naiională -a Inaintat formele 

· perltru aplicarea _prevede"rilor' 
Legii 83/1999, privind falimen-

.:.:---

: 

tul băncilor, pentru ca depună· · 
torii din rindurile populaţiei, 
să.:ş:i poată re~upera cit m~i , -
repede bani. Detaliile cu privire · 
la procedurile de onorare· a· '• 
cererilor de retragere a 
depunerilor, după faliment, liQr 
fi precizate intr·url comunicat al ... ,.-: 
Fondului de garantare 8 
depozitelor bancare. ·"Respon· 
sabilitătile pentru ,intrarea 

· Bankcoop in stare de falimenf 
vor ti reanaliz'!te după 
solutionarea probleme1or cu: 
care 'se confruntă sutele de "'~ 
de depunători, ·care ş:·i~au 
incre~inţat economiile aceştei 
bănci spre păstrare' şi valorifi-. 
care", incheie comunicatul 
·BNR. · •. 

.,.: 

. ·' 
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_Optimism temperat: "·Cred eă ne vom înţelege" 
Endl Pu~in., vieepreşedin~e ApR 
'- O-le deputaţ la' ce organ;. 

zaţie v-aţi inscris in ApR? 
. - La Bucureşti,_ dar voi face 

parte, din Organizaţia ApR din 
Arad. 

· - Cum a.li fost primit de. 
organizaţia arădeană? 

- Bine. Faci politică nu numai 
cu cei care-~ sUnt dragi, ci cu cel 
~ care trebuie sâ-~ rezolvi intere
sul comun, de partid. Nu m-am 
aşteptat la respingeri, dar nici nu 
pot să spun că n-am fost agreat. 
A fost o primire normală. in sală, 
când am fost anunţaţ lumea m-a 
_aplaudat. Am multe cunoştinţe, 
m-am salutat cu ei. Unne8ză să 
discut integrarea oamenilor mei. 
Asia. probabH, va fi o chestie mai 
delicată. 

- Am văzut că in sală •li 
·-~---,>~c:.~·- fOst primit cu aplauze, dar con-

ducerea organizaJiei locale cum 
v--a primit? 

· - N-arri discutat cu toti ·din 
conducen!. Am discutat pe' rând · 
cu unii şi toţi s-au arătat interesa~. 

-Nu credeţi că venirea dvs. 
· va tulbura anumite interese? 

- ln Arad nu am nici o functie. 
Am functie de vicepresedinte' la 
·l'livel central, "'i" că nu deranjez 
pe nimeni. . . 

- Eu mă gindeam nu la 
funcţiile de partid in organizaţia 
din Arad; ci la viitoarele liste 
electorale, unde, de fap.t, va fi 
bătaia ,i ... concurenţa. 

·- E normal să fie_ o dispută 
pentru un loc eligiQil in toate par
fidele. Nu am discutat cu cei de la 
Arad această problemă. 

-Ar fi·_prea devreme, dar 
Tn viitor se paote prevedea o 

astfel de dispută. 
- Dacă partidul unnează linia 

ascendentă, la cât are acum in 
sondaje şi la căt va avea, in mod 
cert in Arad vor fi mai mulţi parla
menlari. 

- Cuni se- vor integra 
oamenii dvs. in' organizaJie? 

- E o problemă mai delicată .. 
Există tot felul de orgolii locale, 
dar in multe kx:alităti am numai eu 
organizaţii, ei nu. au p~ste tot 
organiza~i. sau in alte localită~ au 
numai nuclee. Cred că ne vom 
inţelege. Sper că vom ajunge la 
inţelegere cu privire la structurile 
de conducere ale judeţului. fn 
.sensul că se poate rezolva nu 
neapărat prin alegeri, ci şi prin 
cooptare. • -. 

"Să nu creăm dispute~ animozităţi" 
: Ioan Biriş .. preşedin~ele ApR Arad 

De la corespondentul nostru din 
Bucuresti. Daniela Popescu 

' 
NEMULJUMIJI, DAR MULJI 

·Gravele 1mpânzesc tare, dar guvernanţii noştri păşesc mândri mai departe. Probfem'ele cu 
care se confruntă muncitorii par să-i prec cupa realmente doar la nivelul declaraţiilor· acestea 
trebuie să fie cât mai pompoase. Dar aleg~toril sunt cei din stradă, sunt cei care au manifestat la · 
Roman, sunt ceferi'{_lii, sunt studenţii, s Jr ("ţevarii" şi câţi or mai fi in unnătoarele zile. Toţi işi 
cer dreptul/a o viata mai bună, drept p< care I-au caşligat mai demun prin muncă. Dar acum, nu 
cei din stradă sunt preocupafefJ guvernanţilor, ci cum va fi cântărită ţara noastră la Helsinki, in 
vederea inceperii negocierilor pentru l.dt"'rarea la U.E. Nu ar trebui să uite că această balanţă 
sensibilă cu care măsoară U.E. potenţial'i candiţl~ţi. va conţine o greutate deloc de neglijat la 
Imaginea Romaniei - ace!jli nemulţumiţi ~"re sunt mulţi '{_i care nu pot duce Romania nicicum la 
perfonnanta economică (dacă asta este ce.•a ce conteaza pentru forul infemaţionaQ in măsura in 
care nu au căldură in case fi nu au ce pui'tJ pe masă. fn continuare vă vom prezenta ce cred 
oamenii politici, de la Putere şi din Opoziţie despre o posibilă remaniere sau schimbare a prlmu-· 
lui-ministru ca unnare a acestor mi!jcâri sind:oale precum şi ce efecte vor avea acestea asupra 
imaginii pe care şi-o va face UE despre Romania. ' 

uNU sunt miscări. guvernul care a dat o lovitură de mult această Coaliţie; 
sindicale peste tot puterni~ă sectorului de stat şi această Conducere, Guvernul, 

- pnv1legulor pe care aceasta le conduce o tară virtuală. Puterea 
În lume?" creează mai multor membri de ii priveste pe muncitori, ii vede 

Mircea Ciumara (PNŢCD) sindicat. De aceea, cred că intr-<> Tn stradă, dar nu Inţelege cine 
,.Nu cred că miscările sindicale decizie de remaniere saiu de sunt si de unde vin. Prin 
vor căpăta.astiel de proporţii · schimbare de guvern trebuie măsuriie luate Tn trei ani munci-
încât să· ducă la o remaniere tinut cont si de această latură a torii trebuia sâ fie disponibiliza~ 
guvernamentală sau la schim- problemei care a determinat din viată. De aici si reactia de a 
bare a primului-ministru. De aceste mişcări sindicale. Decizia pune jlindarmii sa:; bastOneze si • 
asemenea, sunt convins că lide- de remaniere a guvernului tre- să-i aresteze, spre a vedea dacă 
rii de sindicate au responsabil~ buie să fie lnsă o .decizie care sunt fostii lor alegători sau nu". 
tai~ şi ştiu că aceste mişcări vor va fi disc.utată şi acceptată de Este grav că 
fi in dauna tării. In fond, astăzi toate forţele politii:e care alcătu- . 
sau ieri, cine a mai manifestat? iese majoritatea guvemamen-· oamenii au ajUIUI 

· - Dle preşedjnte, cum . cină. E valabH 'lln pOlitică? se pare firesc. E normal ca dâi\SUI Astăzi sunt in sttadă doar stu- tală si nu numai. Pentru că ast- , ... să•l regrete pe 
vedeţi venirea d-lui Putin Tn . ,.. E adevărat ce spune~. d8r să lupte in continuare, este dentii, in resta liniste. Mai multe fel d'e schimbare nu ar crea ""--us,escu .... 
organn.MI2o ApR Arad? tocmai de aceea ne vom întâlni. cunoscut, dar va intra in con-. · d·. · t' sâ ătă sâ. ~ - .· ·· -..- s1n 1cate au ceru mb decăt probleme.; nu ar putea fi Ioan Gavra.. (PUNR) -~·~.---·-·· -OI. Putin şi alţi partamentari Am discutat mai de mult aceste curentă, cu cei de la noi. Care va fi -

. PSDR t t 1 AR L 1 . d" .. . ;· manifesteze In perioada 15 realizată efectiv. •.. .MI'şcăn'le sl'ndl'cale suntJ·ustifi-at au recu a p . a ucrun cu anşn ŞI vom ana tza cel mai bine cotat - vc>m face c;.j 
''""· Arad, am avut nişte discuţii anle- fiecare localitate in parte .. Unde noi sondajele noastre de opinie T_ noiembrie • 15 decembrie ~~ Părerea mea este că aceste eate. Condiţiile de viaţă ale 

· · ·,\~ -~';!-' rloare, am discutat şi alaltăieri la vor ~ probleme le vom rezoJva pe acela il vom promova. in că nu au ieşit in stradă." mişcări sindi~le sunt percepute . oamenilor au devenit insuporta-
conferint,ă. Săptămâna viitoare pentru fiecare caz in parte. Mircea Ciumara mai crede că de către UE exact asa cum sunt bile, din păcate. CU aceastcl -Aşadar, promovarea nu UE st d 'b lă 1 ' 
vom discuta la concret, să vedem -Deputatul Emil Putin. este " de arti • · nu e e a'a e sensl • a ele. unele dintre tările membre guvernare sau fără această r"" p dul din c;>re provh. · ă -1 · 1 d • • 
căV d,e la dânşil vor să vină şi in o personalitate politică, vine tu . _ inafară de PSDR mai ave61 mişc " e socla e '" lq ora actuală trecând In anu- guvernare, cu alt gu,vem sau 

'· ·-~-=~:.~-;_;. ce cond~ii. -unii au venit în mod o anumită experienţă în politică cazul celor de la POAR. Acestia România, mirându-se. "Ce, 11u mite momente în.Situaţii chiar fără guvern situaţia nu poate fi 
individual si până acum. dar am şi, în mod firesc, poate emite ·sunt deja integrati,:. S~răm că c;.i sunt mi,cări sindicate peste. mai grav~. de exemplu, Spania,· schimbată in următo.rii doi ani 
Inteles că vor fi.şi organiza~i intre- pretenpi. Mă gândesc la listele cei de la PSDR se vor integr~: tot in lume?". . . ltalia. Totul depinde de cum şi, In condiţiile in care se Prt>-

. . . . _ .gi care vor să vină. Vom discuta· electorale, unde vor concura si Mai avem care au venn de la PS Totul depinde de sunt gestionate aceste pro- duce căderea economiei, ele 
• :,~"'' COncret care sunt problemele, căti alţi P"'tenditn!i la un k?c eiigibÎL şi de la PDSR mai demult, dar • stabilitatea bleme in tară si, mai ales, de continuă si ne confruntăm cu un 

sunt, li Se vor da adeziuni, si iri Nu s-ar putea naşte astfel ani- ta' b'l'tat 'pol.tică' " ' 
• grupurile s-au armoniza!, ind!! azi . ·politi-a- s " ea 1 · dezastru social. Vina o poartă f_unct,ie de aceasta, vom lărgi mozltătiln sânul partidului? ~ Pu d ' r tnti sunt aperisti terea ascun e în mod egal şi cet care au fost. comitetul, vom coopta şi de la . -Eu sunt convins că domnia- ""' · · ·· Alexandcu Sassu (PD) 

dănşii in conducere in funcţie de sa va dori să candideze in conti- · ~ E linişte 'i~ce In partid? .Intr-o perioadă ca aceasta, cu · gunoiul sub pre~ · la Putere până in 1996 şi cei de · · 
.. · • -Da, deocamdată totul este A h 1 s i (PR ) după '96. După 1 O ani, 

• <.·•.· ,_.....,~rJ_n car~a v1n .. ~· · nuare, dar până atunci mai e~ Noi pr.obleme sociale s, i economice ng e tanc u . • R . . 1 • 1 

.... 

...... 

·!._". 
La · -.. 1 tă 1 f 1 d in regulă. Ideea de bază este sli Cred că · - · omânia a aJu~s a capatu ~ o· ,.gre... ex s pas- -vom ace se ectarea upă ima- · majore, .mişcărite sindicale sunt .. . . atitudtnea de cummţe-· 

bllltatea respingerii organulul gine, după ceea ce poate fiecare . nu creăm dispute şi anlmozită~. . normâle, fires, ti.. Ele sunt influ-. nie cerută intregului popor de tunelului fără nici o speranţă. 
tra 1 tat c 1 rnoti - med' · · · cel · b · 1 ·lE..,.""" · Politicienii care s-au aflat la. nsp~n e r--r" •n t-_ ŞI trimitem pe mat un.kjami • ~"" enţate şi de'politi~a dusă· de actuala guvernare seamănă 

__ ....;."i~~~~-.;-..llmt.;;t;tli;lilj;j""--~~~~~ii~iiii~~~~~-~~iiiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiJ . foarte mult ct.i cea a candidatei Putere 1 O ani nici nu ar mai tfe.. ·; ... bui să candideze la viitoarele 

/R. ,O,IMNA~NAIRATMIDAURLE. '( (J!J\J~(;,JZ,\l\1~.:1 ~~~j~~:~;i~f~~ei,~~, ~-~~:uJEi~~Q!R~~·~:?~ 
dar nu vor avea nici O influentă. 1" ··~~ ~' ooRia "">u'<Jn 

Din păcate, in maţerialul de ieri referitor la Conferinla Cât despre remanierea miniş/e.. singur punci de vedere: al per·.·· 
0 Jude~&ană ApR s-a strecurat o ·greşeală nelntenţlonată pentru rială, ea reprezintă agitatia -unor . formantei economice. Nu o 

.· ..... · .... i' ... ·. NuMARUL DE care ne pare rău. Astfel,~~ funcţia de vicepreşedinţi ai ApR Arad lideri·sindicali. si e indusă de cei interese~ nimic aHceva care 
( au fost alesi Gavril Popescu, Dumitru Muntoiu, Rodica Herlo: · nu aduce performantă econmi-
.. · ···''' Rodl B T T Mih · ee dOresc .schimbarea guvemu- · • ., ;. , .,. , ~).:, . ca orza, Adrian alea, "'Faur 'i Mircea Roman. J.P. lui Vasile. Ce este cert; este că : că, deci nici mişcările sindicale.• 

;<-_: 

.- '·---
' 

·k· ARIVIŞTI ESTE 
FOARTE MIC" ~··"'" 

-·-La_n_o_u_ă_a_ru __ d_e_la_înf_im ___ ţa_r_e..., .... c • 

;; Zice prefedintele OTRM· la . 
nivel naţional· Nicu Vasileseu 

Ieri, la sediul PRM, organiz~ : * Sediu "mamut" . 
penbuOTRM · 

PSM CERE INSTITUIREA STARII 
DE NECESITATE ÎN ECONOMIE ' 

municaţii etc.). • incurajarea .•. , 
exportului prin scăderea taXelor ' 
şi impoZitelor. * Crearea unUi··
program de. luptă impotriva , , . 

-1-''. 

' 

... ţia ·de tineret a avut invitaţi SIJ&' 
ciali la conferinţa de presă: 
·preşedintele OTRM ta nivel 
naţional - Nicu Vasilescu, depu

.tat de Dolj - Sorin Husăsan, 
preşedintele organizaţiei Bihor, 

. Peste două săptămâni, . 
odată cu apariţia . ziarului 
.Junimea Română" - organ de 

· presă al OTRM, va fi inaugurat la 
Bucureşti şi sediul organizaţiei. 
Un adevărat .mamur cu dciuă 
etaje, acesta va. li - conform 
expresiei lui NiCu Vasilescu - .o . 
adevărată fabrică". 

Una dintre marile probleme 
ale românilor este aceea că nu. 
au constaţă in idei Şi principii, a 
afirmat deputatul Titus 
Gheorghiof la conferinţa de 
presâ a organizatiei de tineret a 
PNL. Este anormal.· spune dl. 
deputat • ca unii tineri care in 
1989 au strigat. .J9s 
Comunismul"! să defileze cu 
.anumite portrete". • După ce s-a 
referit la principalele legi carEf 
trebuie adoptate de urgenţ~ 
(Legea privatizării IAS-urilor; 
Legea funcţionarului public etc.) 
deputatul Gheorghiof a informat 
presa as~pra unei iniţiative le
gislative referitoare la modifi
carea legii alegerilor' locale. Se 
prevede ca şi la alegerile locale 
să fie adoptat pragul de 5%, 
măsura fiind menită să creeze 
Consilii locale mult mai orna-

.vara liberală" desfăşurată sub 
deviza .Vrem altfel!"), ne-a infor
mat Cristian Stragea, presedir>
tele organizaţiei de .tineret. 
Conform analizei făcute la 
Consiliul National, organizaţia 
arădeană este printre primele 
zece din ţară in ceea ce priveşte 
prezenţa tinerilor in structurile de 
conducere. . . . . . 

Constatând că România 
este Intr-<> situatie.de dezastru 
generalizat Cliză de prOporţii şi 
haos, PSM,ul vine cu un pachet 
de propuneri de măsuri anii-." 

· criZă, a spus, la conferinţa de 
presă de ieri a organizaţiei 
judetene presedintele Teodor 
Pătrăuţă. Printre altele: • 

'coruptiei. .. • ' .. 
. La sfarşltul conferinţei de , . ". -.· . 
presă, T eodor Pătrăută a i 

' , 1 ·• :. 

. '. 

~ 1 ••• 

·'·' ...... ,. 
. :t: 

.Daniel Radu - seful departamen
tului organizare şi Vlad Hogea; 
preşedintele organizaţiei de la 
.laşi. Nicu Vasilescu a spus că 
.. această întâlnire cu liderii .zonall 
s-a desfăşurat la Arad pentru Că 
organiza~a de tineret a acestui 

·judeţ a inregistrat o ascensiune 
remarcabilă. • Printre altele, de
putatul Nicu Vasilescu a afirmat 
că OTRM are 40 de filiale 
judeţene, peste 300 de organ~ 

·' ţii locale şi peste 50.000 de 
membri. Cu toate acestea, zice 
Vasilescu, .in OTRM, ca şi in 
organizatia mare a PRM, 

.. numărul de arivişti este foarte 
mic." 

* EORONA'I' - IEONES • 
. -iniţiaUva PRM 

La sfârsitul lunii decembrie, 
la Bucuresti, 1s organizatii 

,.-;naţionaliste de tineret din 12 ţări 
·vor participa la reuniunea 

· ·EURONAT-JEUNES, care a fost 
cfeată la iriiţiativa OlRM. , 

.. 

. ~-.. : . 
·-

··.··.~.y~ 

" .. 

,._~ . . . !-! ' 
.. ,· -. ., · . 

OTRM intervine ÎU · 
disputa Ghidău- .· -

CaUmente! 
Printre altele, presedintele 

Nicu Vasilescu il acuză'pe·depu
tatul Radu Ghidău că astăzi, 
lmpreună cu Mihai Gheorghiu, 
incearcă să-i facă pe tinerii 
ţărănişti .copii de suflet ai ta
libanilor". Nicu Vasilescu spune 
că tineretul PRM a colaborat 
foarte bine cu preşedintele tine- . 
rilor ţărănişti, Alexandru Cala 
Popescu, a cărui debarcare se 
va incerca la Conferinta 

. Naţională OTPNŢCD de astăÎi. 
Cum Nicu Vasilescu este depu-

. tat, se pare că Mihai Calimente 
are un spri~nitor unde nici nu se 
~tepla, adică la PRM! · 

. •. · · 511'110" TODO(fl 
' . 

.. 
,· 

. gene. Pragul de 5:'/o este agreat 
cam de toate partidele ,mari", .. 

· ind~erent că sunt la guvernare 
sau in opoziţie. Se doreşte Cii şi 
candidaţii independenţi să fie 
supuşi aceloraşi .canoane• ca şi 
partidele politice. • La Consiliul 
Naţional al tineretului liberal, 
desfăşurat la Cluj-Napoca, 40 de 
delegaţi diri 40 de judeţe au 
evaluat. rezultatele companiei 

:-- .-
:-Y· · .. .-, ... .. ;;_. ~ . 

. _, .. ,·. .'-· 

·;' 

In aceast~ direcţie; Titus 
Gheorghiof ne-a asigurat că in 
anul 2004 cooducerea organiza
tiei judetene va fi substantial 
lntinerită.' pentru că numai tinerii 
pot contribui decisiv la .constru
irea unei noi mentalităti. • 

S.ToDO(fl 

Ministrul-Finanţelor, Decebal 
Traian Remeş, a anunţat, vineri, 
Tntocmirea unul program major de 
relaxare f_iscară; măsuri câre, 
insă, s.e află la stadiul de 
"enunţuri", iar apli_carea lor in 
practică depinde de sprijinul ~1 
voinţa societăţii şi a Guvernului. 

,,_...,_ 

Renieş a spus cll ac.est" 
de relaicare-fiscală se aM 

la minister, iai de el 
Radu Vasile 

.: . --·· 

·'' ' .. .-- ' . ·.· 

... ((lstituirea stlirii de necesitate in 
econ'Omie * Cresterea rolului 
$1Ptului In ·sistemul economica
financiar-bancar, prin trecerea· 
bănCilor In administrarea aces-

. tuia, precum si preluarea unQf 
atribuţii ale BNR. • Conducerea 
de către stat a marilor companii 

. na~onale (transporturi, teleco-

o parte din Guvern, iar ceilalţi 
miniştri n vor ana din presă. 

Proiectul este format din: 
reducerea Impozitului pe profit de 
la 38% la 20%; reducerea impozi
tului la -zero pentru exporturile 
făcute direct de către producători, 
şi nu de către Intermediari; intro
ducerea unei taxe unice pe TV A 
sau Inlocuirea cu o taxă aplicabilă 
pe operaţie, 13Xcepţarea de la 
plata TV A '8 lmpcirtulul de tehnolo-

• . . · .. ~. 
,_. ..•. · 

·. _,. __ 

.. 
··.·: 

' 

anunţat că peste câteva' zile 
PSM-ul va sărbători nouă ani de ,., 
la înfiinţare. Ce a făcut PSM-ul 
In această perioadă şi ce. strate-
gie va aplica pe vutor, !T'Bi ales 
In perspectiva alegerilor, se va ' 
discuta pe 27 noiembrie la Baia • 
Mare; unde va avea loc constă-· 
tUirea preşedin~lor de organiza-. 
~i judetene din Ardeal. 
. ' · S. TODO(fl 

gie, pentru producţie, direct de 
către lmportalori; exceptarea de la 
plata TV A pentru servicii de 
litl~ publice - canal, apă - sau la 
transportul urban de călători; resti
tuirea TV A plătit de cei care con
struiesc locuinţe, dacă au actele 
şi devize care să ateste plăţile 
făcute; reduceri de taxe vamale 
care··sll stimuleze importul de 
tehnologie şi să se inhiba ~ 
de produse linKe. · 

~ ... ' ... 
. .. 

. ........... :. ... _.- { '~ ·. 

·-·"""'· . . -

.. 
' 

. 

--~- .. : .' 

··-. ,., 

.. 
- ~· . 

_ . .,. 
. . 

.... 



-, 
' 

~ 
\. ,, 
' 
, -. 
' 

t, 

'< ~ 
-,. 

" ·' -. 
' ": 

.. ,. 

~ 

. .. 
-

.-.. 

,. 
., 
·, 

<. 

"\.. 
··:.. 

'::''' 
·v· 
c' 

:·. 
-~,:. 

'·· 

. 

~<. 

\ 

·' 

' 

"-~ 

'"\ 
' 
\· ., 
·' H. 

' ., 
·' 

·1· .. 
" -·~, 
: ţ 

.. 
. j'._·. 

·, ... 
l ~ .· 

·t 

~ .. 'k :îi 
' 

,, 
•. ...... 

__.., . . ,, . \ 
'·· 

• 

.. 

.-

' 1 

,' 

·, 

' 
( \ 

•\ j 
' 

'Pagtna6- JUBIDIC/-:J Sâmbătă, 20 noiembrie 1999 

.·· .. :· ····.················· ······::._ ··_· .. ··. · .. ·..... . . ·· .. _ ..... ·.·.·.{ .... . · .· .. _···· ·.· ..., . 
. QJ!q_{lrf4!iTt\.t~-~~~~rR~lfi!,I:I4. 

privind instituirea preţului naţiomil de referi_nţă pentru energia term_ică furni-:_ată· . 
. ·.•/· . . populaţiei prin. sisteme centralizat':! precum Ş! pentru acordar7a_ de ajuţoare baneşt• 

Categorii de persoane care · 
beneficiază in mod gratuit de 

asistenfă medicală, medicamente fi 
proteze, in baza unor lgi speciale . 

.-._, 

.. 

(Extrase) 
Ar!. 1. - Prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă'se 
instituje preţul naţionarde 
referinţă pentru energia ter
mică furnizată populaţiei prin 
sisteme centralizate, in scop
ul încălzirii locuintelor si 
preparării apei calde.· · ' 

Ari. 3. - Pentru energia 
termică furnizată populaţie! 
·prin sisteme centralizate, in 
scopul încălzirii locuinţelor şi 
preparării apei calde. popu
laţia va plăti preţul local • .ce 
include preţul producătorului 
si tariful de distributie, stabilit 
si ajustate cu avizul Oficiului 
toncurentei. dar nu mai mult 
decât preţ'ul naţion!'l de 
referintă, conform preveder
ilor pr9zentei ordonanţe de 
urgentă. 

Art. 5. - (1) In vederea 
sprijirUril familiilor cu veni
turi .relativ reduse, ale 
ciror locuinţe sunt racor
date la sisteme centralizate 
de fumizare a energiei ter
mice, pentru suPortarea 
cheltuielilor suplimentare, 
determinate de creşterea 
consumului de energie ter
mică in sezonul rece, delimi
tat la perioada 1 noiembrie 
anul curent.- 30 martie 
anul următor, şi de majo
rarea preţului naţional de 
referinţă, autorităţile admin
Istraţiei publice locale 
acordă acestora un ajutor 
bănesc lunar. 

{2) Ajutorul bănesc pre, 
văzut la alin. {1) se acordă 
familiilor, inţlusiv celor for
mate dintr-o singură _per
soană, numai pentru locuinţa 
de domiciliu a acestora. 

'(3) Prin familie, in sensul 

pentru·categorule defavonzate ale populaţiei 
prezentei ordonanţe de Art. 7. - Titularul ajutoru
urgenţă. se înţeleg~ soţul, lui bănesc este proprietarul 
sotia si alte persoane care au locuintei sau titularul contrac
aceiaSi domiciliu. precum si tului de inchiriere a acesteia 
persoSnăle singure. ' ori alt membru de familie, 

Art. 6. - (1) Ajutorul m~jor ~ilegal imputernicit de 
lunar se aco~dăin funcţie către ·Proprietarul locuinţei 
de venitul n.et mediu pe sau de titularul contra_ctului 
membru de familie, astfel: de inchiriere. 

a) familiilor al căror ven~ Ar!. B. -. {1) Acordarea 
net mediu pe membru de ajutoarelor băne,ti pre
familie se situează până la văzute la art. 6 alin. (1) se 
. 450.000 lei, o sumă de· face la cererea titularului, 
335.000 lei. dar nu mai mare pe baza declaraţiei date pe 
decât cheltuielile cu propria răspunder.e, in 
încălzirea şi apa caldă mena- fiecare lună, şi se acordă în 
jeră, confirmate de asocia~a lunile in care sunt .indeplin~e 
de proprietari/chiriaşi ori in conditiile stabilite de prezen-
factura individuală; · · · ta ordonantă de urgentă. 

b) familiilor al căror venit (2) Cererile de acordare 
net mediu lunar pe membru a ·ajutoarelor lunare se 
de familie se situează intre depun şi se inregistrează la 
450.001 lei si 600.000 lei, o primăria localităţii sau a 
sumă de 200.000 lei, dar nu sectorului municipiului 
mai mare decât cheltuielile Bucuresti in a cărei rază teric 
ca incălzirea ~i apă caldă torială ·se află locuinta de 
menajeră, confirmate d~ aso- domiciliu. · ' 
ciaţia de proprietarii chiria~i (3) Depunerea cererilor 
ori în factura individuală; se va face individual sau 

c) familiilor al căror venit prin asociaţiile de propri
net mediu lunar pe membru atari/chiriaşi, până· la data 
de familie se situează intre de 25 a fiecă_rei luni, pe 
600.001 lei si 750.000 lei, o baza veniturilor din luna 
sumă de 100.000 lei, dar nu precedentă celei pentru 
mai mare decât cheltuielile care se acordă ajutorul· 
cu încălzirea ş.i apa caldă bănesc. 
menajeră, confirmate de aso- Art. 9. - Ajutorul bănesc 
ciaţia de proprietari/ chiriaşi lunar acordat potrivit dis· 
ori in factura individuală. poziţiilor prezentei ordo\: 

{2) limitele de venituri nanţe de urgenţă nu con
. pentru acordarea ajutoarelor stituie venit impozabil ~i nu 
băne~ti prevăzute la alin. (1) se ia in câ.lcui-la stabilirea 
se indexează o dată cu vehi- altor dreptorFŞi Obliga~( pre
turile populatiei. iar cuantu- văzute de· normele leg~le in 
mul ajutoruiui. bănEisc s.e vigoare. . " 
modifică in . .f'!~cţie de Art. 10. - (1) Prim~ 
evolu~a preţului energiei ter: verifică veridicitatea ~u'
mice, prin hotărâre <1' mentelor depuse 'i trans: 
Guvernului.·· • .. mit lunar, până la data de 

10 a lunii următoare, 
fiecărei asociaţii de propri
etarilchiria'i sau beneficia
rilor individuali de factură 

· un fOrmular al borderoului 
de plată, in care sunt 
inscrise numele titularilor 
ajutoarelor băneş.ti ş.i 
sumele maxil11e de care 
poate benefil;ia.fiecare. titu-
lar. ._._l ·'.t .... _ 1 

(2) După repartizarea pe 
familii a ·cheltuielilor cu 
în-călzirea locuintei sau la 
prirriirea factlJ[ii irldividuale, 
asociatiile de proprietarii 
chiriasi ori be.neficiarii de 
factură individvală vor com
pleta, pe propria ră-spun
dere. sub semnătură co
loana corespunzătoare din 
borderou cu sumele efective 
datorate de fiecare benefi
ciar al ajutorului bănesc. 
Dăcă suma de plată este 
mai mare decât suma ma
ximă înscrisă in borderou de ~; 
către primărie. in dreptul ti-

. tularul\li. respectiv se Inscrie 
sum'a .lila'ximă prevăzută in 
c(lloana completată de către 
primărie, dif~Nenţa urmând a 
fi achitată de către titularul 
ajutoryhii băn'esc ia asoci
aJia de proprietari/chiriaşi 
sau la casieria furnizorului. 
. Art.;13.- (1) Declararea 
unui număr mai mare de 
membri de familie sau a 
unor venituri mai mici decât 
cele reale, in scopul vădit de 
a obtine foloase .materiale 
necu'venite, constituie in
fractiunea de fals, uz de fals 
şi 1nşelăciune. după caz, şi 
se pedepse~te potrivit dis
pozitiilor Codului penal. 
Tentativa se pedepse~te. 

Ordonanţa de urgenţă a 
-Guvernului nr. 170/1999, a fost 
publicată in Monitorul ofi'cial al 
României nr. 54115 noiembrie 
1999. Ea cuprinde categoriile de 
persoane care beneficiază in 
mod gratuit de· asistenţă me
dicală, medicamente şi proteze 
in baza unor legi speciale. 

Fac parte din această 
oateagorie: 

a) persoanele care şi-au pier
(fut total sau parţial capacitatea 
de·muncă, marii mutilafl;--rănitii si 
urmaSii celor care au d8cedat ca· 
urmare a participării la lupta pen' 
tru victOria Revolutiei din decem
brie 1989, persoanele care au 
fost retinute in perioada 16-22 
decembrie 1989 ca urmare a pac
ticipării la acţiunile pentru victoria; 
revolutiei,- precum. Si persoanele 
care, in perioada l6-25 decem
brie 1989 s-au remarcat prin 
fapte deosebite in lupta pentru 
victoria revoluţrei şi care deţin 
titlul de Luptător pentru Victoria 
Revolut~i Române din decem-
brie 19S9; . 

b) V!lteranii' de' război· Şi vădu; 
vele de război; • 

c) persoanele persecutate din 
motive politice de dict'!.tura 
instaurată cu incepere de la 6 
martie 1945, precum si cele 
deportate in străinătate ori i:on-. 
stituite in prizonieri. 

Persoanele prevăzute la !it. a 
beneficjază şi de următoar_ele. 
drepturi: 1 .•. -~ 

• acces gratuit la tratament, 
şi consultaţii in spitalele ~i poli
clinicile Ministerului Săn.ătăţii,_ 
Ministerului Apărării Naţionale ~i 
Ministerului de Interne; 

e medicamente gratutte; · 

e acordarea gratuită de pro
teze pentru rănitii care si-au.pier
dut total sau partial capacitatea 
de muncă; '. . · .. · 
. . • acces gratuit in sanatorii şi 
in bazele de tratament 
apa~nând Ministerului Sănătăţii, 

,Ministerului' Apărării Naţionale şi 
Ministerului de lnterne . 

Persoanele prevăzute la lit. b 
beneficiază şi de urrllătoarele 
drepturi: 

• asistentă medicală gratuită 
in toate institutiile medicale civile 
de stat sau militare; · · 

· • medicamente gratuite atât 
in tratament ambulatoriu, ,C;ât şi 

. pe timpul spitalizării; · · --'· :-
• bilete de tratament gratuite, 

in limita posibilitătilor existente, 
in staţiuni balneoclimaterice, pe 
baza reglementărilor stabilite de 
către Ministerul Apărării 
Nationale, Ministerul de Interne, 
Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale şi Autoritatea Naţionaj6 . ,.- .•.. , 
pentru Turism; 

e ob~nerea gratuită de către 
iiivalizii de război a· protezelor, a 
cârjelor, a ghetelor ortopedice. a 
cărucioareiOr si asigurarea, cu 
priorit;3te şi in' condiţii avanta-
joase. a aparatelor auditive şi a 
implanturilor · cardiace, a 
mijlo~celor moto şi _auto speciale 
pentru cei cu handfcap lacoma-
tor. 

Persoanele prevăzute la !it. c 
beneficiază_ şi de urmlitoarele 
drepturi: 

• asistentă medicală gratuită; 
• medicamente, in.mod gni

tuit şi prioritar, atât-Tn··tratament 
· ambulatoriu, căt şi pe timpul spi- .. > 
talizării · ' 

" 

DrePturile· sotului 
supravieţuitor 

·ftl@I_Q.~TU~,- -.~_C)_~~-~,~.~Jl9Q~!2S.,,.l; 
· Legea 319/1_944 recunoa~te soţului 

- 7 supravietuitor următoarele drepturi: 
A~'--~· }~ -un drept de moştenir~. i~ con?Urs ... 
'jl . • ' w.toate clasele de moştemton legali; 
i. · - un drept de mo~tenire asypra 
).: .. ..,.. mobilelor si obiectelor gospodăriei cas-

nice, prec~m si a darurilor de nuntă; 

1. Consiliul ~ocal are initiativă si inchirierii de bunuri sau da servicii 
hotără~te, cu respectarea 'legii. i'n publice de interes local. precum şi 
problemele de lllteres l.oc_;ll,.,clf . asupra participării,.cu capital sau cu 
exceptia celor care sunt date prin bunuri. la societăţ( comerciale pen
lege in competenţa altor au'torităţi tru realizarea de lucrări si servicii de 
publice. interes. public local, in condiţiile 

2. Consiliul local are wmă- !egO; j- . . . 
toarele atribuţii-principale: · ~ numeşte ~i eliberează din 

a) alege, din rândul consilierilor, funcţie, in condiţiile lagii, pe con
pe viceprimar sav •. după caz, pe .. ducătorii agenţilor economici ~i ai 
viceprimar!;. . · · " . · instituţiilor publice, de interes local, ' ·, - un drept temporar de abitaţte 

asupra casei de locuit. · 
Cota sotului supravietuitor Tn masa 

succesorală variază in rapoit ae clasa 
'de moştenitori-cu Care vine in concurs. 

Astfel, • când vine in concurs cu 
descenderitii defunctului, indiferent de 
numărul acestora, are drept la 1/4 din 
moştenire. • când vine ·in concurs. cu 
părintii si fratii defunctului are.dreptulla 
1/3 din 'moşienire; • când vine in con
curs nvmai cu părin~i ori fra~i defunctu-

lui are dreptul la 112 din mo~tenire; • 
când vine in concurs cu ascendenţii 
ordinari (bunicii, străbunicii etc) indifer-
ent dacă acestia sunt ascendenti după 
tatăl sau mania defunctului si coiateralii 
ordinari (unchii, mătu~ile ~i verii primari 
ai defunctului), are dr,eptull~/'rdin 
moÎtenire. · · · · '· -·~,. J .. · 

n cazul rn care nu există .mos te ni!'.;~ :.. 
!ori legali din cele patru clase c~nos'· 
cute, ori deşi există, ace~tia sunt 
·nedemni sau renunţători·, soţl!l 
supravietuitor culege intreaga 
mostenire 'a sotului decedat. · · 

b) aprobă statutuj 09munei sau care se află sub autoritatea şa; 
al ora~ului şi regurâmentul de j) urmăreşte. controlezi, ş\ ana~, 
functionare a consiliuluf, pe baza lizează activitatea agentilăi,eco
statutului şi regulamentului-cadru nomici şi a institu~ilor publice, care 
orientative,.elabOrate de Guvern; se află sub autoritatea sa; 

c) aprobă studii. prognoza ori- . k) instituie norme specifice pen-
entative şi prOgrame de dezvoltare tru institu~ile publice şi agenVi eco
economiCQ-socială. de organizare. nomici de interes local, care-se afiă 
~i amenajare a teritoriului; . sub autoritatea sa. cu respectarea 

. · .... : 

.,.. ·-~· 

Din· moşteni_re, prima datl! se sţa
,bile~te partea cuvenită soţului {de 1/4, 
1/2, 1/3, 3/4) iar ceea ce rămâne se 
imparte inţre moştenitorii aflaţi in con
g~rs. ,, 

• ;J a{!lifjfi! ;J ţf~ 
Recuzarea dă. posibil~ dispqziVile enunţate. 

latea pă~lor de a cere ea ·Propunerea de 
llnul sau mai multi · tecu.Zare se face verbâl 
judecători, procurori, grEi- sau in scris pentru fiecare 
fieri de şedinţă sau un judecător, procuror, grefi
anum~ expert să nu par-' er de sedintă etc. in parte 
ticipe la judecarea ~mei şi înainte de inceperea 
'anumite:!lricini, Tn cazurile oricărei dezbateri. 
determiiiBte de lege. Când motivele de 

Catyrile de recuzare recuzare s-au ivit după 
sunt nm~tiv prevăzute de inceperea dezbaterilor. 
dispozi~ile art. 24-25 ~i 27.· · partea va trebui să pro
C. proc. civ. şi se inte- pună recuzarea de indată 
meiază pe prezumţia că ce acestea Ji sunt cunos-

, celui recuzat i-ar putea .eţ~te. .. 
lipsi spiritul de imparţiali- Norma juridică. fiind 

' tate necesar pentru dispozitivă, iniţiativa 
soluţionareă cauzei. recuzării apartine.părtii 
datorită uneia dintre situ- interesate, Caf-e nu are 
a~ile, expres prevăzute de obligaţia să o i~voce . 

. . ' 
Art. 30-34 c. pioc. 

civ. reglelll{)ntea~ă pro
cedura de reZolvare a 
cererilor de recuzare a 
cărei caracteristică este 
aceea că nu au loc dez
bateri contradictorii, 
părţile ll1J se citează,_ ş,j . 
Gererea de recuzarţt si, 
examinează. in came.r;_B 

. de conSiliu. ; 
Dovada motivelor ·de 

. recuzare se poate face. 
. numai p~in înscrisurl, prin· 
inceputuri de dovadă 

. scrisă comple.ta.te cu 
proba cu ·martori, iar 1n 
lipsa acestor dovezi se 
poate folosi şi proba cu 
martori. · 

d) a probă, la propunerea pri- criteriilor generale stabiltie piin lege; 
marului, org<lnigrama, numărul de 1) organizează servicii publice 
personal din aparatul prorpiu al de gospodărie comunală, transport 
consilului, precum şi ragulamentul local, retele edilitare si altele, in 
de organizare şi fun~onare a aces- conditii de eficientă si Operativitate, . 
tuia. De asemenea, aprobă organ~ şi asigură buna tUnc\ionare a aces-
gramele ~i numărul de personal la tora· · 
regiile autonome si la serviciile pub- m) ~pro~ă. in condiţiile legii, 

.- loca1ice ?e s_pecialitate ale):qn,siliului planurile de organizare ~i de dez.. 
1 

. , . , voltare urbanistică a localitătilor din 
e) aprobă bugetul'locSI, for- componenţa un~~lor administrativ-

, marea, administrarea ~i executarea teritoriale. precum şi de amenajare 
acestuia; aprobă virările de credite a teritoriului şt-măsurile necesare 
si modul de utilizare a rezervei realizării acestora; aprobă. potrivit 
bugetare; aprobă imprumuturile ~i . competenţelor legale, documenta~
contul de incheiere a .exercitiului :lfe ·tehnica-economice pentru 
bugetar. . - ' · lucrările de investitii de interes local 

f) stabile~ie impozite şi taxe , Şf asigură condiViie necesare rea
locale. precum si taxe speciale, pe lizării lor, la termen şi in condi~i de 
timp limitat, in oonditiile legii: 

0 
calitate; 

· g) administrează domeniul pu- n) asigură. in cadrul coml)e-
blic si privat al comunei ori al tentelor sale. conditiile necesare 
oraşului şi exercită drepturile pre- bunei funcţionări a instituţiilor de 
văzute de lege cu. privire la ragiile învăţământ •. sanitare, de cultură, (je• 
autonome pe care le-a1nfiinţat: tineret şi sport. potrivit.legiij· 
- · h) infiintează institutii si agenti· o) ia măsuri pentru crearfila 

·eco.nomici' de .interes· loca_!; conditiilor necesare petrecerii timpu
ho!lirăşte asupra concesionării sau ivi liber al cetăţenilor şi asigură· 

~-'-: - . '. . . 
. . 

• ·. ,~ . . 
. ·- ·J . ·.• . ,. 

' ... /) .. !..- ·-:--- -, . 
. . : ;'l. ,-;..• .,.-... 

desfăsurarea activitătilor stiintifica, 
culturale\ artistice. sportive Şi de 
·agrement; 

p) acţionează pentru refacerea 
şi protecţia mediului inconjurator in 
scopul cre~terii calităţii vie~i; con
tribuie la protectia si cQ/lservarea 
monumentelor isiorice si de arhttec
tură, a parcurilor ~i rezerva~ilor na-
turale· ,....._, 

rJ' contrl.b~e 1â• realizarea 
măsurilor de ·prote~e şi asistenţă 
-socială; . . (\ • 

s) asigură libertatea comerţului 
şi a concurenţei loiale şi încurajează 
libera initiativă, in cond~iile lagii; 

s) infiinţează Şi asigură 
funCtionarea unor institutii de bine
facere de interes local; ' 

t) asigură apărarea ordinii pu
blice, respectarea drepturilor ~i a li-

• bertăţilor fundalll{)ntale ale cetăţe-
nilor; • 

ţ) organizează targuri, pieţe, 
oboare, locuri şi parcuri dedistra~i 
.~i asigură buna fun~are ·a aces.. 
tora; 

u) conferă persoanelor fizice 
române sau străine, ·cu merite 
deosebite. 'titlul de cetăţean de 
onoare al comunei sau al oraşului; 

v) hotărăşte, in condiţiile legii, 
asocierea cu alte autorităti ale 
administratiei publice locale sau 
judetene pentru realizarea unor 
lucrări ~i servicii dş-·fnteres public, 
precum şi colaborarea ·~u agenţii 
eeonomici din tară sau din străină
tate, in scopul realizării unor ·~uni 
sau lucrări de interes; 

. x) hotără~te stabilirea legăturilor 
de colaborare, cooperare si fnfrătire 
cu localităti din străinătate;' .' • 

y) sprijină activitatea cultelor reli
gioase. in cond~iile legii. . 

3) Consili~l local exercită şi ake 
atribu~i stabilite prin lege sau prin 
statutul comunei saţ~- al oraşului. 

. .. 

.. ' ... 

• 

., 
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. ~!!!~ DEOCAMDATA, NICI SAlARII, 
,.,..-.·:'· ·' NICI BANI PENTRU PRODUCTIE VERIFICAREA SE FACE lA ARAD, 

SELECTIA, LA BUCURESTI , 
Muneit:orii eont:inuă greva Japoneză 

Muncitorii de la ARIS şedinţa Executivului cazul negocieri, fără rezultate con-
lucrează, însă ei au rămas In ARIS nu a fost trecut pe crete. 
grevă japoneză. Tn urma con- ordinea de zi. Practic, ~a .Luni este termenul limită, 
vorbirilor de săptămână tre- această oră nu se ştie nimic · dat de sindicalişti, pentru ela-
cută de la Guvern, ei aşteaptă concret. Mai mult, preşedin, rificarea situaţiei. Aşteptăm 
cele 20 de miliarde de lei pen- tele F: P. S., Radu Sârbu a un răspuns scris", a precizat 
tru reluarea ciclului de pro- spus că: .ARIS s-ar putea pri- Lacsan Ştefan, liderul 
ducţie. valiza prin lichidare." Sindicatului Liber ARIS: 

-
Pentru ca ARIS sa Declaraţia a surprins pe sindl- Oamenii de la ARIS nu şi-au 

primească suma ·promisă, tre- caliştii de la ARIS. primit banii de lichidare pe 
bula emisă o hotărâre de , . Jeri, la Prefectura Arad a luna octombrie. 
Guvern. Joi, f8 noiembrie, in avut loc o altă rundă de G. COrtSTflrtTirtESCO .. 

~ 

1 1 

30 de arădeni eer bani pentru dezvoltarea agriculturii 
lnscrise ;n cererea de De asemenea, dovada 
finanţare şi in prqiectul ane- capacitătii de cofinantare mai 
xat. .Tn urma verificării pe poate ii făcută oriritr-o 
teren, se va Intocmi un pro- scrisoare de garanţie din 
Qes verbal de control, care partea unei bănci, prin care 
este inclus in fişa de verifi- aceasta !şi face cunoscut 
care. Cererea de finantare, acordul de a-i da solicitantului 
documentele anexate şi' fişa un credit suficient pentru 
de verificare se vor constitui finalizarea proiectului, in siju
lntr-un dosar distinct, dosar atia In care proiectul' acestuia 
de finanţare· .. mai spune va fi selectat şi dacă va 
directorul Fluieraş. ~ . Incheia un contract de cofi-

După data de 26 noie"l- nanţare. · _ · 

. (":-.-·----~) 

U~l@f:IICONDUCEREA N·A AJUNS LA 
NUMITOR COMUN CU SINDICATELE 

Joi, sindicatele din CON
STAR .s-au Tntălnit cu condu
cerea socită~l. pântru a Incerca 
rezolvarea principalei solicitări a 
angajaţilor, caa de majorare a . 
salariilor . 

mari. Noi cerem un procent 'mal 
mare. Deocamdată, n-am ajuns 
la nici o înţelegere", spune Ioan 
Andrleş, liderul sindicatului din 
productie. 

o vom accepta. Dacă nu, ne 
gândim să lm;eparn actiunile de 
protest: grevă de avertisment, 
până la grevă generală. Oricum, 
conflictul de muncă este, lncâ, 

Pentru sprijinirea agricul
turii şi dezvoltarea rurală din 
România, Uniunea .Euro-· 
peană a lansat un program 
de finanţare - a unor proiecte 
de investiţii In zona rurală. 
.Cererile de finantare in baza 
unor studii de fezabilitate şi 
(sau) memorii justificative şi 
plan de afaceri.- privind asis
tenţa financiară acordată de 
UE in cadrul programului spe
cial de pregătire pentru 
SAP ARD, au fost depuse la 
noi până in 12 noiembrie",· 
spune Avram Fluieraş, direc
torul general al Directiei 
Generale pentru Agricultură şi 
Alimentaţie Arad: . 

brie, aceste dosare vor. . .Despre.proiectele depuse 
ajunge la D.G.A,A. care le va fă noi, aşa la prima vedere, 
prezenta - _prin Direcţia pot spune că sunt Intocmita 
Generală de Dezvoltare de la superfi~ial la binişor. 
Rurală şi Programe ·din Tnsă In perioada. 15-26 
Ministerul Agriculturii - noiembrie, dosarele mai pot fi 
Comitetului TehniG National ajustate, cu completarea 
de Selectie. Acesta va selec- Informaţiilor solicitate anterior. 
ta dosarele cere vor beneficia Iar In măsura ln care avem 
de finantare. timp liber, noi li putem ajuta 

. 
"\.6~_..,.:(~·-:-;..s.:::·-
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.Conducerea ne-a propus o 
majorare cu 25% a salariilor. Tn 
condiţiile In care 1$_ noi salariile 
sunt Intre 600-800 de m!l, majo
rarea asta nu reprezintă nimic, 
când toate preţurile sunt tot mal 

Luni după-masa, va avea lOc 
o şedinţă de sindicat cu toţi 
membrii, şi se va analiza pro
punerea conducerii. .Fiecare 
membru trebuie să decidă, nu 
doar liderii. Dacă membrii sunt 
de' acord cu varianta conducerii, 

deschis", adaugă Andrieş. _ 
Marti, 23 noiembrie, sindi

caliştii se vor întâlni, din nou, cu 
conducerea CONSTAR, pentru 
ale discutii. 

'GERUrtDE KrtfiP 

Sindicatele din finante si vami 
ameninta cu, greva uerierala 

• • 
' Sindicatele din finanţele să clarifice cadrul legal referitor Turnu, Gheorghe Gliga, ne-a 
publice ar putea amâna greva . la statutul funcţionarului din sis- declarat: .Luctătorii vamali cer o 
de avertisment programată temui financiar. Sindicaliştii au· saiarii!are corespunzătoare, 
pentru luni, organizănd in loc o decis să înceapă acţiunile de h'-

La D.G.A.A. Arad s-au· 
depus 30 de proiecte, cele 
mai multe pentru investitii In 
exploatarea agricolă; t;lar şi 
pentru imbunătătirea pro
cesării şi ambalării produselor 
agricole. De asemenea. sunt 
şi câtexa proiecte depuse de 
unele con'silii locale pentr,u 
dezvoltarea Infrastructurii. 
.S-au depus proiecte cam din 
toate. zonele judeţului", 
adaugă Fluieraş. ' 

Tn aceste zile, mai precis 
In perioada 15-26 noiembrie, 
structurile descentraiizate ale 
ministerelor implicate in acest 
program (MLPAT, MAPPM) şi 
DGAA verifică, pe baza unor 
fişe de verificare, conţinutul 
fiecărui dosar, respectiv exis
tenta tuturor documentelor. 
/Totodată: se verifică pe 

teren realitatea datelor 

Dacă un dosar va fi selec- pe solicitanţi", mai spune 
lat, solicitantul va· incheia un Fluieraş. 
contract cu Agenţi<~ Naţională Programul special de 
de Dezvoltare Regională, pregătire (SPP) este un pro
contract In baza căruia se va gram-test, menit . _să 
derula proiectul In sine. pregătească derularea pre
Condiţia cerută in aceste gramului SAPARD, ce va 
dosare este ca solicitantul să oferi României fonduri de 150 
facă dovada existenţei capa- mlioane EURO, In perioada 
cităţii sale de coflnanţare 2000-2006, SPP este o sansă 
(50%).- Aceasta se face prin oferită agriculturii şi'dez
_extras de cont pe numele ti- voltării· rurale ce nu trebuie 
tularului proiectului, ·caz rn ratata. De aceea, proiectele 
care solicitantul trebuie să prezentate ·trebuie să fie bine 
dovedească faptul' că dis- lntocmite, pentru că, In 
pune, la momentul depunerii functie de .aceste proiecte, 
cererii, de. finanţare de cel există posibilitatea diminuării 
pu~n 50% din valoarea totală sumelor pe care România 
a cheltuielilor eligibile, ce-i .urmează să le ~rimească. 
revin ca parte de .cofinanţare. • GEitUrtDE KrtfiP 

grevă japoneză, (jupă ce protest luni, 22 noiembrie, cu o ~ ·~amant de sector pentru 
reprezentanţii Uniunii grevă de avertisment de o oră, lamli,'pregătire profesională 
Sindicatelor din Finanţe-Vămi Tn timpul căreia angaja~i direcţi- adecvată şi protecţie pentru 
au primit,)oi, promisiuni din ilor şi circumscrlp~ilor financia- salariaţi din partea Direcţiei 
.partea. ministrvlui Decebal re, trezorerillor şi cei a_l Gărzii Generale a Văm~ot-, conform 
TraianRemeş, privind clarifl- FinanCiare ar urma să-şi Intre- normelor prevăzute de Codul 
carea legislaţiei referitoare la rupă activitatea. Sindicatele Vamal. Dacă nu le vor fi 
statutul funcţionarului din vamale arădene, afiliate la soluţionate solicitările, sindi
finanţe. Sindicaliştii au USVF, vor lucra, Tncapănd de cetele din finanţe şi vă mi 
redeschis, In cursul acestei luni, cu. o banderolă albă pe 

ţ· 
br~ ?Adre, "AU'AilE4- ACC..;:;teîf\- BADM TRECE IN v4 l>D..f R.. 
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· ă tă • · fl' 1· d amenlntă, că de la 1 decembrie s p mdm, .con 1ctu Ei muncă braţ~ In semn de protest '1 I/Of 
declanşat anul trecut. Ei cer lntări controlul asupra per- vor declanşa greva generală, la 
Ministerului Finanţelor să-le soanelor şi autovehiculelor care nivel na~al, prin oprirea acti
dubleze salariile, să le asigure. tranzitează punctele vamale. vitătii la locul de muncă. 
condi~i mai bune de muncă şi Liderul sindical din Vama flfnnOS rtilsTĂSfiQfE 
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AGITAJIE PE \1 

PlAJA VALUTARA 
Cursul de sehimb 
leu/dolar e. 
Leul a pierdut in ultimele 

două zile lncă 400 de unill\tl In 
rapprt cu dolarul americim. 
Creşterea cursul4i leu/dolar 
aminteşte de criza din martie 
1999. Ceea ce părea la Inceput 
o creştere mai rapidă a cuosului, 
dar fără a produce ingrijorare, 
acum s-a transformat intr-o 
temere tot mai mare din partea 
dien~lor, băncilor şi populaţiei. 

.Cu creşterea asta a 
Inceput lumea să se isterizeze 
că BNR nu m.ai are valută să 
ţină cursul şi că acesla se va 
duce ~i mal muti. ToatA lumea 
s-a aşteptat ca BNR să inter
vină, joi, dar nu s-a Tntâmpla~ 
astfel încât băncole . au urcat şi 
mai muH cotaţiile", a spus dea
lerul unei bănci, iar acest fapt a 
produs agitaţie pe piaţa Viillu
tarli .. 

Deşi creşterea cursului, 
respectiv acceptarea de catre 
BNR şi su~nerea impiiCitl! a 
trendului, are In spate motive 
legate de creşterea Inflaţiei sau 
lli<XIitlcai>a ~ cornelţului 
extern. , __ _ 

Ieri. mUte bănci ş; case de 
schinb valUtar cln Arad vindeau 
rnB1t8 germanA şi cu 9700 de 
lei, Iar dolarul aJllerican la o 
c:daţie de peste 18.000. t

6 ' . c. 
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VOR FACiliTATI FISCALE $1 .. 
REDUCEREA TAXELOR VAMALE 

Camera de Comert 
lnduştrie şi Agricultură Arad a 
organizat adunarea trimestrială 
a secţiurlii comerţ ~i impOrt 
export. Cu această ocazie, au 
fost invita~ reprezentan~ ai instl
tuUilor implicate in domeniu. La 
intrunire a ·participat şi 
Gheorghe Drăgănescu. director 
,la Direcţia Licenţe din cadrul 
Ministerului Industriei şi 
~ului. Acesta a prezentat. 
o informare· Cl' privire- la 
Memorandumul privind exportul 

confecţiilor de lână In S.U.A. 
Reprezentantii firmelor arădene 
au fost interesati de unele 
aspecte ale Legii: 133199, cu 
privire la sprijinirea şi dez
voltarea I.M. -uri lor. Oamenii de 
afaceri arildeni ar dori facilităli 
fiscale si o redUcere a taxelor 
normal8. De asemenea. s·a. 
discutat pe tema licenţelor de 
import-export, a procedurilor 
vamale şi regimului acor<Uirit 
edeverintelor pentru I.M.M. -uri. 

, - . . G.C. 

.··· ... ·. 
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1· vârturil~ 1 lA SINGURA PlAJA . 
PARTICUlARA DIN JUDEJ NU SE PERCEP TAXE! 

In urmă cu un an de zile, 
Nicolae-Crainic inaugura prima 
piaţă particularil din judeţul !,rad, 
cea de la Vătturile. Tn fiecare zi 
de maf\i, fan\ a plăti taxă, comer
cian~ şi preciJpe~ Tşl vând pro
dusele agroalimentare. chimica1e 
şi industriale. Din cei 2500 mp, 
căţi are piaţa, 100 mp aunt 
acopenţi. In acest perimetru se 
~ftll ş; mesele, Tmpărţite pe seo
toare. Vin la piaţa privata ,din 
Vărfurile neguslori şl ~ 
din toată comuna, der şi din 
C!)munele, învecinate .• Este un 

\ 
. -. \__......-' 

-~. 

lucru bul'l pentru noi, cei mai Mermeştl' - · • . ' · 
bătrâni, care mergem ma1 greu la ~ Crainic w' gândit şi 
pieţele din Gurahont seu '_la crescătorii de animale; 
Hălmagiu. La doi paşi de casă· . deschizând un_ punct de Pr"elu
găsim tot ce ne dorim numai bani crare a lapteltn 1n Vatfunle. J-M> 
să ave,;,", ne spunea Pavel scutit, astfef_pe aceştia de dtu
Tatnaş de 70 de ani, din Avram mun inutile ŞI obositoare _la Arad 
Iancu, nr. 213 _ De aceea~i sau Brad, unde:ş• von~eau 
părere sunt Manoara Crainic si laptele pănă aaJm spune intre
MărMa. Sida. ...__ tntai- pnnzatorul dm vartunle. De la 

, . pe care.......... acelaşi intreprinzlltor sătenii pot 
nit tn ptaţă .• vm aoci In fieCare ~ procue şi butelii de aragaz 
malţi şi mă aprovizlonel pentru, pe care părlâ nt/ de mull trebuia 
toată_ saptilrnâna. e bine ciJ ş.a să 1e aducă de. ~ v.;,.--: Brad 
iJilndtt clnev!! Şi la noi, il _bol&âni". sau Glnhont · ~\ 
8pUOIIII baba Sida de 76 eni. din · . ' -~ VOKO SIDfl 

·.' ':-.·, 

·· •... 
.. __ · .. ~~ ·: t. . 1 ,;: .- .. 

~ ·-· -.. 
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Tari lele pentru energia elec
trică nu se mai pot modifica, plnă 
la s~rşitul anului, ca urmare a 
devălorizării monedei n;oţionale. 
deoarece teglementările Ti1 
vigc:>al'e nu prevăd qeot o modifi. 
care pe trimestru. a declara1, 
miercuri, Jean Constantinescu, 
preşedinlele Autorităţii Naţiclnale 
de Reglement8j'9 In domeniul 
Er\efgiei. 
'" Ultime mcidtftcare a tar11e1or 

s-a- produs la mijlocul lunii 
'odDmllrie ' ' ' • . .-· 

Jean constantines<:b afinÎlă 
ca· scumpirea· energiEi! electrice 
depinde şi de alli factori decit 

. •.. · . . ~. -·' --~. ~-- .• . •', ~ '•; ~.-., ~- .;J 0 <'~N' 

ŞOMAJ 
110 DE ANGAJATI 

1 

Tn .:ilele următoare, 
Regla Autonomă de 
Drumuri Municipale va 
disponibiliza temporar un 
număr de 170 de angajaţi 
pentru că in anotimpul rece 
Instituţia nu efectueaz 
lucrări de reparaţii. 
Director.ul general RADM, 
ing. Caius Parpală, ne-a 
declarat ca .in perioada de 
iarnă vor. Il menţinute doar 
echipele de intervenţie care 
vor acţiona, in caz de· 
nevoie, pentru lucrări de 
dezăpezire." Personalul 
intrat in 'lomaj_ tehnic va fi 
reincadrat in munci la 
inceputul lunii martie, cănd 
vor fi reluate lucrările de 
lntreţinere la drumurJie 
municipale. 

F. n. 

cursul de schimb al moneCe1 
naţionale. dar nu crede că pro-
6uc4torii de energ~ vor cere 
......... tarifelor, pînă la sfirşitul 
. anului, In cazul in care se oon
stată o modificaf8 a ace- fac. 
tori. PolrivK reglementărilor In 
vigoare, după eliminarea sub
_ven~ei lncruci"'te dintre con
sumaii:Xi - şi cei casnid, 
In această toamnă, ANRE şi 
OficiU Coocxen!ei sini Singurele 
~- oi!acceptemoti-. 
ficarea tarifelor CONEL. Jean 
Constantinescu nu exch:lde Tnsă 
faptul că Guvernul s-ar mai pullla 
~ 1n nl0dif.ce.'881arifeklr. 
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'1'VR 1 . 'I'VR 2 PRO TI 'I'V ACASĂ 

7,00 Gafa sporlurifor • 
rol. 
9,00 Desene animate 
10,00 Acum poţi afla
Fenomene paranor· 
ma le 
10,30 Vă place filmul? 
11,00 Ari-mania 
12,00 Garantat 100% 
12,45 Muzica da capo. 
al fine 
13,30 Lumea şi noi 
14,00 Arca Marine! 

· 16,30 Război Impotri
va Maftel 
17,25 Teleencfclo· 
pedfa 
18,00 Mare schimbi
loara· ep. 3 
19,00 Perechea 
potrivită • cu Tanla . 
Budi- .emis. dlstr. 
19,30 Carol ,1 com· 
panla .- s. 
20,00 Jurnal • Sport • 
Meleo ·' 
~0.30 Surprize,· sur
prize 
22,30 Dr. Qufnn • ep. 
8 
23.)!0 Jurnal 
23.25 Săptămana 
sportivA 
23,35 Masca • thriller. 
SUA, 1993 cu Beverly 
Johnson, Gregory 
McKinney 

TIRI 
7,00 Ceasul deşteptA
tor 
8,00 Universul. cre-
dinţei . 
9,00 Desene animate 
9,30 Klkl Rlki Mfkl • 
magazin pentru copil 
11.00 Viaţa satului 
12,30 Tezaur folcloric 
13,30 De luni pAnă 
duminlcll · 
14,15 "Marea 
harababură! Strada ... 
16,00 Lumea blr
baţilor • s. 
16,25 Auto Club 
17,00 Blankenese -. 
s. . 
17,50 Speclaco.lul 
lumii 
18,20 Trupa de ,ac 
18,55 Tragerile Loto 
Special 
19,00 Perechea 
pobivllă 

19,30 21 cu Ştefan 
Bănică Jr. , 
20,00 Jumat• J>,leteo 
20,20 Folballnfo 
20,50 Zodia \liP 
21,50 Valul uclgaf • 
actiune,' SUA, 1995, 
cu· Denzel Washinj)· 
ton 
23,:io Gala. aftetisnv
lul mondial, direct 
1,00 Pariul Trio 

. , 

7,00 Special 1998 • rei. 
8,00 Desene animate 
8,30 Legendele vii ale 
mărilor - doc. 
9,00 Osia lumH 
9,30 Pas cu pes 
10,30 Curier de ambe 
sexe -rei. 
11,15 Desene animate 
11 ,40 Mari ansamblurl 
folclorice 
12,00 1V llml,aare 
13,30 Cronica 
Amazonlel • doc. 
14,30 Atlas 
15,00 Roadele mării • s. 
18,00 Obsesia· ep. 76 
16,45 Sanii Barbara • 
ep. 1035 
17,30 D-ale verietAţllor 
18,30 Furtuna secolului 
• doc. 
19,25 CAnd ploua cu 
fluturi 
20,05 Teatrul Naţional 

· de televiziune prezintă: 
. O batistă in Dunăre de 

7,00 Cartea vlrtutllor • 
ep.2 
7,20 Crayon Box- d.a. 
7,40 Regale Arthur- ep. 
20 
8,00 Conan Aventu1erul • 
d. a. 
8,30 Tom şi Jerry- d. a. 
9,00 Tanlrul Hercule -
ep.8,9 
10,00 Lois fi Clarlc - ep. 
49 
11,00 Promotoo 
11,30 Magazin de 
tehnologia lnfolmaţlel 
12,00 Profesiunea mea, 
cultura • talk show 
12,55 Ştirile Pro 1V • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tAI - ep. 96 • 
Dhanma şi Greg • ep. 19 
* Clubul condamn,aţllor
ep. 12 • Bully, spaima 
vamplrilor- ep. 55 • Fete 
de bani gata • ep. 34 
17,00 Profashlon 
17,30 Super Bingo • Uve 
ţ9,30 Ştirile Pro 1V 
20,00 Vacanta mare la 
Pro TV ' 
21,00 Frantlc • CAutare 
disperatA - thriller, SUA, 

5,00 Guadalupe • s. 

5,30 Renzo •' Adriana -
rei. 
6,45 Dragoste fi putere 
-rol. 
7,15 Acasa la bunica -
rei. • 
7,30 Căsuţa pova,tllor -
rol. 
8,15 Rosallnda - rei. 
9,00 Inger sAlbatic- rol. 
1 o,oo Luz Clarita - rei. 
10,45 Angola - 191. 
11,40 Nimic psrsonal -
rei. 
12,25 Martor mut • rei. 
14,15 VIaţa noastră.- s. 
15,00 Cart'!'! cArţflor- d. 
a. 
16,00 Fotbal 11 Calclo: 
Transmisiune directa 
* Vremea de acasa 
18,00 Mlcuţele doamne 
. s. 
19,00 Floara de aur • s. 
• Vremea de acasă 
20,00 Columbo se duce 
la colegiu - SUA, 19~1, 
cu Peter Falk 

Dumitru R. PopeScu 
22,00 Fotbal: Meci din 
Campionatul Spaniei 
23,55 Nocturn~. Muzica 

1988, cu Harrison Fard, • Vremea de acasii • ·-
Emanuelle Seigner 21,45 Nisipuri mf,cA-

si natura 
0,05 Panoramic Jazz. 
cu Florian Lungu 
0,45 TV Mesager 

22,45 Ştirile Pro TV · 
23,00 OZ. Inchisoare loara • SUA, 1992, cu 
federală. ep. 12 Debora~ Rallin, Michael 
0,00 Transfer de merno- Nouri 
rie. thrlller, SUA, 1996 23,30 Motown Live 1999 

RADIO PRO F~ (92, 1 MHz) 
1,00 • 7,00 MUZICA; 7,00 • 10,00 
DIMINEAŢĂ DE WEEKEND • cu 
Flavius Eşnican: 10,00- 11,00 CINE· 
VE~lTE - cu Ada Rosetti şi Augustin 
Sbinlă; 11,00- 14,00 CheFACI IN 
WEEKEND. cu Vaii Bărbuiescu; 14,00 • 
16,00 TOP 30 AIRPLA Y PRO FM · cu 
Cristi Schnebli; 16,00 • 17,00 PRO FM 
GREA TEST HITS · cu Marius Vinliiă 
(rei.): 17,00 • 19,00 PRO FM PARTY 
LINE - cu Vlad Craioveanu; 19,00 -
20,00 PRO FM EXPLORER · cu Niki 
Standu (rai.); 20,00 - 2,00 HOT PARTY 
MIX • cu DJ Miko; 

TVR2 
7,00 Furtuna secolului -
rei. 
8,00 Desene animate 
8,30 Legendele vii ale 
mărilor - doc. 
9,00 Orizont spiritual 
9,30 Napoleon (IV). 
10,20 Videoclipuri 
10,35 Desene animate 
11,10 Arca lui Nloe 
11,45 TVR laşi 
13,30 np-top, minl-iop 
14,30 Mapamond 
15,00 Roadele mlrll -
s. 
15,50 Un cantec, o 
gl~mă ... 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Sania Barbara -
s. 
17,30 Tn pas cu voi 
18,30 Strategia de 
război In Imperiul 
Romtm-doc. 
19,20 Retrospectiva 
premiilor APTR, 1993 
20,25 Integrale: /Net 
WetWet 
'21, 15 Gre'l"lll• Inimii -
dram~. SUA, 1986 cu 
Diana Keaton, Jesslca 
Lange 
22,55 nme out 
23,4Q .Cabaret ... 
cabarel 
0,30 TVM • Mesager 

PROTI 
7,00 Cartea vlrtuţlfor
d.a. 
7,20 Creyon Box· d.a. 
7,40 Regele Arthur- d.a. 
8,00 Conan AventuriaNI 
-d.a. 
8,30 Tom fi Jerry :. d.a. 
9,00 SUper Abracedabra 
9,30 Lassle 11 • ep. 17 
11,00 Lupta pentru liber
ata: Praga · Revoluţia de 
catifea - doc. 
12.00 Profe~f despre tre
cut . talk show 
12,55 Ştirile Pro 1V - Un 
altfel de jurnal 
13,25 o propoziţie pe zi
(elroSPeclfva săplămănli 
13.30 Te uiţi şi cA,ugil • 
Extragerea c4rţil ~le 
,Te uiţi şi cAştfgr 
13,35 Ce se vede 
13.50 Preţul corect 
14,20 Chestiunea zilei • 
retrospectiva saptAmănft 
15,00 Jonny periculosut 
-comedie, SUl\. 1984, cu 
Michael Keaton . 
16,45 Echipa mob11i 
17,11il Bevarly HUla 
90210 ·S. 
16,00 Te Liţi şi ~1 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Cupldon • ep. 11 
21,00 Moarte pe riu -
dramă, SUA, 1994 
23.00 ProcesuiOtapei 
1,00 Fotbal: Magazin Liga 
Campionilor 

.. ... ··' 

5,00 GuadaJupe- s. 
5.,50 Nisipuri 
m~catoare - f. rai. 
7,30 Căsuţa pova,tllor • 
rei. 
8,00 Floare de aur - rol. 
9,00 Inger sAlbatic -
rezumatul săptămanii 
10,00 Mlcuţele doamne 

-rai. -
11 ,00 Acasă la· Geo 
Salzescu cu Ruxandra 
Săraru 

11,30 Ooctoruf casei 
12.00 Jackie Collfns -
Hollywood 
12,30 Columbo se duce 
la colegiu rei. 
14;15 VIaţa noastră- s. 
15,00 Cartea cărţilor -
d.a. 
16,00 Fotbal: IL Cslcfo 
* Vremea de acasă 
18,00 Mfcuţele doamne 
. s. 
19,00 Floare de aur- s .. 
• Vremea de acasd 
20,00 Acasă la rcmănl -
muzică populari! 
• Vremea de ava~ 
21,30 Morile de vint ale 
zelior • SUA, 1988 cu 
Jaclyn Smith. Robert 
Wagner, David Ackroyd 
23,15 MOtown Live 1999 
1,00 Fotbal Anglia 
Premier League ' 

.. 
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AN'I'ENAI 
7,00 Odiseea americană
doc. 
8,00 Poveşll cu caţef 
8,30 Desene animata 
9,00 Secolul femeilor • 
doc. 
10.00 casa de platril 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Express cu 
Stellan Tanase 
12,59 Decennlum 
13,00 Cu Ţopescu de la A 
la intlnit 
13,30 Fotbal: Oţelul G• 
tap • Gloria Bistriţa • In 
direct 
17,50 Fashlon CUI 
18,00 Dragostea lnvlnge 
-ep.43 
18,59 Decennlum 
19,00 Obselvalor • 
20,00 Fotbal: F. C. 
Steaua Bucuretll • 
Petrolul Plota,u · 
22,00 Obselvalor 
22,30 StrAina • lhrlller, 
SUA,1987 
2,00 Univers Intunecat - · 
SF, SUA, 1993, cu Blal(e 
Pickelt 

TELE7 ABC 
8,00 Ştiri 
8,10 Dintre sute de 
ziare- rei. 
9,00 Ţara splriduşllor 
10,00 Practic la Tele 7 
11,30 Lumea In clipa 
2000 ·rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 Celebritate - ep. 
129 

PRIMA '1'1 
7,00 Emisiune pentru 
copil 
11,30 Po~ pescăreşti 
11,30 Spori Magazin 
13,00 Motor 
13,30 Apel de urgenţll
ral. 
14,00 Real TV ·rai. 
14,30 Dosarele Y ·rol. 
15,30 camera ascunsă 
18,00 ComlaaNI Rex • 
s. 
17,00 Celebri fi bog8p 
- ep. 187 
18,00 Focus • Bport • 
Metao 
18,30 CUp Ari 
18,35 Popular 
Divertisment 
21,00 Mandat pentru 
crimă - acţfunbe, SUA, 
1990 
22,45 CUp Al)· rai. 
22,50 Focus + 
23,00 Show-ut. de 
noapte 
1,00 In caz de forţă 
majoră - dramă, SUA, 
1986 

18,00 Rendez-vous la 
Tele 7 ~ emisiune de 
divertisment cu muzică 
şi voie bună 
19,00 Globetrotter - cu 
Cristi Dumltrache 
20,00 Telejurnal 
20,45 Şoapte - lhriller, 
SUA, 1989 cu Petor 
McNeill 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

RADIOSEBIS 
6,00 Faaclnaţla muzicii; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 Floarea din 
grădină - topul muzicii populare; 9,00 
La sfil'lil de sliptlmlnli; 11,00 Ţop 
21; 13,00 Clubul adolescenţllor; 
15,00 AstAzi te slirbătorlm • muzică 
populară şi dedicaţii muzicale; 16,00 
Rock da House; 17,00 Top 
RomAnia; 19,00 La mulţi anii • dedl· 
caţll muzicale; 20,00 SimbAtA 
ImpreunA; 21,00 Şueta cu Magi -lalk 
show; 23,00 Latlno party; 0,00 Dlaco 
Dance 21; 3,00 Weekend nocturn 

ANTENA 1 
8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animate 
9,59 Dacennium 
10,00 Desene animate 
11 ,00 Handbal masculin: 
Steaua Bucureşti - San 
Antonfo Porlland 
12,30 O alegere buni • 
comedie, SUA, 1929 cu 
Stan Laurel . . 
12,59 Decennlliin • · 
13,00 Duminica in lamiHe 
14,00 Fotbal: Astra 
Ploieşti - Rapid 

· Bucu .... U, In dlracl 
·18,50 Decennlum 
19,00 Observator 
18,00 Dragostea 
invinga - ep. 21 · 
18,59 Decennium 
19,00 Observator 
19,50 TeleEuroblngo 
show . 

22,30 Meciul Mecturilor 
cu Adrian Păunescu 
0,30 O' şansă pentru 
fiecare 

TELE7ABC 
8,00Ştiri 
8,10 Telehoppfng 
8,20 Ţara spiriduşilor
re:. 
9,30 In justiţie- rai. 
10,30 Cocktail Domino -
ra. ~ 

! 2.00 Cintecul 'i casa lui 
13,00 Om unu a venk 
15,45 Drumuri printre 
amintiri 
16,15 Cutia muzlcalli 
17,00 Faţa destinului 

PRIMA 'I'V 
. 7,00 Emisiune pentru 
copil . 
12,00 Vacanţă t ia 
Pebişor - raţele culinare 
cu Pelrişor Tănase 
12,30 Tradiţii- emisiune 
folcloricA 
13,00 Pozlla minut- s. 
13,30 Chic - emisiune 
despre modă 
14,00 Cinemagla .· 
14,30 Minciunile bir· 
baţi lor· dramă, SUA, 
1994, cu Kirk Douglas . 
16,00 Detectivi de eill4 ... 
17,00 Cele~rt fiiJogatf 
• s. 
18,00 Fot:us ~ Spo,rt • 
Meteo 
16,30 CHp Ari 
18,35 Menajera- come
die, 1990 cu Martin 
Sheen 
20,00 Ga,te sălbatfca -
acţiune, Anglia 1 !)85 
22,15 Clip Ari· rai. ' 
22,20 Focus Plus 

18,00 Portretui'unul artist 
18,55 Pariul Trio 

' 19,00 Dincolo de anul 
2000 • doc. ' 
20,00 Telejurnal 
20,30 Docun11lrllar 
21,00 Dintre sUte de ziare 
21 ,35 Pariul Trio . 
21,40 Lolo 
21,45 Vlrglnltate 
dramă, SUA, 1989 
23,15 Arcub Uve 
0,00 Ştiri 
1,00 Ora unu a venit - rei. 

.' 

." .. ' . 

. '.;" 
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Sâmbătă, 20 noiembrie 1999 

'1'1 ARAD 
7,00 Odiseea ameri
cană- doc., ep. 17. 18 
8,00 Stiri 1V A • 191. 
8,30' Politica fără 
prejudec4~- rei. 
10,00 Casa de piatră 
10,30 Roata de rezervA 
11,00 Orient Expres • 
talk-show 
12,59 Decennlum 
13,00 Cu Ţopescu dela 
A la Infinit 
16,40 Fashlon Club ~u 
Doina ~evintza 
17,00 Fotbal in direct. 
Divizia A Ursus Steaua· 
Pelrolul - repriza 1 
18,00 Un c4ntec de pe 
uliţa noastră 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator· 
20,00 Emisiune de 

· tra.dlţil şi folclor 
21,00 Divertisment· 
21,20 Anunţuri .. 
21,30 Ş!iri TVA- rei. 
22,00 Observator 
Tn continuare program 
identic cu Antena 1 

'I'VINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersllt Muste 
9,30 Talul o un loc de 
joacA • film, rei. 
11,30 Enclclopedla 
canină - Terrierul 
12,30 Caravana muzi
cală. film 
14,00 Impact • rol. 
15,30 Lumea ani· 
malelor sălbatice 
16,00 Viu aau mort -
fllm 
17,30 Bumerang- 13 
18,00 Aventurile lui 
Hucklebery Flnn- 18 
18,25 Haideţi să ne 
jucAm!. 18 
18,35 Micile lecţii ale 
vle~i -11 · 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Neon Rlder - 8 
20,05 MAmica, detec
tiv particular - 8 
20,30 Muzica şi film cu 
Alecu Chirilă -direct 
22,00 SorA', soră • film 
23,30 Stirile lnlersat 
o.oo Erotica 
0,40 Inchiderea progra' 
mului 

BBO 16,45 Coco,atul • 
10,00 Desene animate .. aqţiune, 1997 

11 ,00 DragA, am 18,45 DlnjungiA in 
junglă - cpmedle, 

micşorat copiii- s. SUA, 1997 
11;45 Ingerii fi 20,30 Ziua 
echipa de fotbal • Independentei.· SF, 
dramă, SUA, 1997 SUA, 1996 
13,15 Philadelphla - 22,50 DespArţlrea -
dramă, SUA, 1993 . comedie, SUA, 1994 . 
15,15 Radlorockada- 1,00 Arsenalul Morpl 
comedie, SUA, 1994 -acţiune, SUA, 1997 

ATOMIC '1'1 
7,00 Selector 
10,15 Freestyle 
.10,30 Romanian Top 
100 
12,30 File de poveste: 
.IRIS" - STRADA TA 
13,00 High Actlon · 
Adrenalln · 
13,30 Clnematomlc-
rol. . 

'I'V ARAD 
7,00 Secolul XX- doc . 
8,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,30 Emisiune de tradl~l 
~i folclor • rei. 
9,30 Anunţuri · 
9,40 Divertisment 
10,00 Godzilla • d. a. 
11,00 Handbal mas
culin Tn direct Steaua 
Bucurettl San 
Antonlo ·. Potland 
(Spania) 

12.30 Stan '' Bran 
12,50 Decennium. 
13,00 Duminica In lllml-
lle , 
14,00 Fotbal In direct 
Divizia A Ursus: Aslra -
Rapid 
17,45 Ştiri TVA 
18,00 Fotbal In direct. 
Divizia A Ursus: Astra-
Rapid . 
19,oo observator 
In 'continuare program 
identic cu Antena 1 

BBO 
10,00 Dragă .am 
micşorat copiii - s. 
10,45 Guvernanta
dramă, SUA.-1969 

· 12,45 Filmul lui 
Goofy • animaţie, 
SUA,1995 
14,00 Speed: Cursă. 
lnfern~t~i • acţiune. 
SUA, 1994 
1 ,,oo Stargate • 1. • 
1'6,45 Shfne - dramă, 
SUA; 1996 
18,30 Totul despre 

'··'· 

. . 
\ . 

14,00 K. Lumea cu 
Mlchelle 
16,00 Selector 
18,30 Atomlx cu 
Michelle- rei. . _ 

· 21,30 Febra • party 
music 
22,30 Vlbraţll .. 

23,30 Klub Blzzar 
0,30 Insomnia 

'I'VINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramul.ui 
9,00 lntersat Muste 
9,30 VIu sau mort-. 
film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 GrAdini In 
miniatură - s. 
12,00 Muzică popula<t 
14,00 Muzică şi ftlm cu 
Alecu Chiriţă 
15,30 RAzboiul 
micilor cerceta'l • film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kelly- s, 
18,25 Pantera roz: c d. 
a . 
18,35 Desene animate 
18,45 Ştirile lntersal 
19,20 In llfara oricărei 
lndo)eli - fllm 
21,00 Eurocops - s: 
22,00 Distrugătorll • 
film 
23.30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progre
mului 

sex- s. 
19,00 PAzlnd·o pe 

Tess • comedie, SUA, 

.1994 
20,30 Ochi pentru 

ochi - .thrlller, SUA, 

1996 

22,15 Ed Wood -

d"fmă, SUA, 1994 

0,15 Joc murdar • 
dramă, SUA, 1997 

1,45 Jurnalul 

Pantofului ROfU • 1. 

14,00 Interactiv 

18,00 Selector 

18,30 Alomfil CIU 

Mircea 

21,30 Selector 

22,30 Album ehoW 

23,30 lneamnla 

'.:. .. 
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ROMÂNIA- SPARTAK_ 
SUBOTICA 72-35 (34-12) 

Ultima repetitie generală a 
echipei de baschet feminin a 
României, In vederea confruntării 
de miercuri cu Germania, &·a 
dovedn a fi o reuşită. Aseară, la 
Sala Sporturilor • Victoria". fetele 
pregătite de George Mandache şi 
Magda Jerebie au dispus foarte 
clar, după un joc ce nu a semă
nat deloc cu primul (In care 
oaspetele s-au Impus la limită), 
de Spartak Subotica. Cu absen
tele meciului de joi, Monica 
Broşovszky şi Daniela Colceag
Moroşanu in mare vervă, 
selecţionata ţării noastre a con
trolat disputa, adversarele fiind In 

avantaj o singură dată {0-3, min. 
3). Apoi ... desprindere autoritară 
şi diferenţe neaşteptate, conforta
bila pe tabelă. lată cătava repere: 
8-3 (min. 6). 15-4 (min. 10). 2IHI 
(mln. 18). 41-12 (min. 23), 72-35 
(min. 40) .. Pe parcursul intălnirii 
au fost aruncate in luptă mai 
multe jucătoare ( nu toate com
ponentele lotului. tolljşl), .cinciur 
de start ftind Stoenescu • Nastor • 
Broşovszky - L. Niţulescu -
Colceag Moroşanu. 

Au marcat Brosovsky 18. 
(2x3), Colceag-Moroşanu 15, L 
Niţulescu 14 (1x3), Păşcălău 9 
(1x3), Nastor 4. Mandache 4, 

Stoenescu 2, Matei 2, Ciocan 2. 
Serghai 2 respectiv Vldovic 14 
(1x3). Rus 9 (1x3), Vuragic 6, 
Kovacic4, Terzlc 1, Veselovski 1. 

Din fericire, organizarea 
deftcn&ră din prima partidă (cănd 
fără să fie vinova~ de situava cre

. ată prin lipsa arbnrilor desemna~. 
Adrian Budurean şi lulian Julean 
au făcut muncă de voluntariat, 
oferindu-se să oficieze meciul) nu 
s-a mal repetat. nmiJO"lnli Radu 
Bucerzan şi Adrian şeba au fost 
la faţa locului, alături de 
antrenorul federal Jean 
Antonescu. 

fiD~IfUt "filtffiU 

~~,!!!![1 DOAR WEST PETROM JOACă ACASA 
Prima etapă din returul 

Diviziei C de fotbal se dispută 
·mâine, de la ora 11,00. Din 
păcate pentru noi. arădenii, 
derby-ul etapei, Universitatea 
- lnter nu se va mai disputa, 
deoarece, după cum bine se 
ştie. interiştll s-au retras din 

• C". Aşa că studenţii vor sta, 
Telecom joacă In deplasare, 
la Timişoara, cu CFR, doar 
.u· West Petrom putând fi 
urmărită acasă. · 

Elevii lui Plo del Monaco 
lntălnesc pe Cuprlrom Abrud, 
preşedintele executiv al 

gazdelor, Flevius Măduţa 
·spunându-ne că ,.In mod nor· 
mal, Weat Petrom ar trebui 
11 ci,tlge". 

Aşadar, mAine, toţi ochii 
pe .petrollşti". 

LEO SFflRA 

I~O'I'IIill .. , ))Jl71Zillll • "IJII.SIJS" 
Ieri, In avanpremiera etapei 

a XVIII-a a Diviziei A. prima din 
retur, la Craiova: Universltatea
F. C. Naţional 2-0 (1-0). Au 
marcat: CI. Nlculescu • mln. 
43, Bătranu - mln. 63. 

Restul rundel se desfă
toară după următorul pro
gram: dmbiitii: C.S.M. 
Reşiţa - F.C. Oneşti: Dlnamo
Farul Constanţa: Oţelul Galaţ~ 
Gloria Bistriţa; Steaua-Petrolul 

Joi după-amiază, Comisia Campionatului Judeţean de 
Fotbal a avut de lucru mal mult ca de obicei, anallzdnd o 
serie de, fapte grave din ultima etapă a Diviziei D. Din 
·păcate, nu toate sancţiunile luate au fost in spiritul fi litera 
regulamentului, aşa cum le place ajefiştilor să declare cu 
orice ocazie. 
• u-.te roty. nu e ro!f!i! 

Ploieşti; f',C. Argeş-Extenslv 
Craiova;- Ceahlăul Piatra 
Neamţ-Rocar: F.C.M. Bacău
F.C.Braşov. dumlnlcl: Astre 
PlOieşti-Rapid. 

C. MKE~IE 

arbitrul Claudiu Tripa cel care 
şi-a asigurat şi .un C!lrli(icat 
medico-legal prin · care 
intenţionează să-I aaucll Tn faţa
instanţei pe agresor. 

• Alte sancţiuai 
Alţi doi fotbalişti ai formaţiei 

Camera, Constantin Joldea şi 
Mădălin Van au fost suspenda~ 
pentru 3 etape pentru lovirea 
adverş~rului. La fel a păţit-o şi . 
pâncotanul Ioan Danci. 

... 

-~ fi ~Il ij ~ !;1 i 1J ŞCOALA GENERALĂ 18 • ÎN 
TOPUL HANDBALULUI NAJIONAL 

Ionuţ Lupescu. Bogdan 
tobonţ, Laurenţiu Roşu. trei 
nume 111_ari ale fotbalului româ
nesc, cărora li se mai intămplă 
şi .accidente", fiind eliminaţi de 
pe teren. stau. câte o etapă 
sau mai multe Tn functie .de 
gravitatea abaterii, conform 
regulamentelor Tn vigoare. Nu 
este cazul unor nume .,sonore· 
din fotbalul autohton. precum 
Onoriu Dobra sau Dan Suciu 
(ambii Frontiera Curtici) care, 
deşi au fost eliminaţi in etapa 
trecută la meciul de la 
Romvest, nu stau, conform 
aceluiaşi regulament. el au fost 
.consolaţi" cu ... avertismente. 

Adică, mai pe inţelesul tuturor. 
,proptele" dinspre vamă sunt 
mai .cu muschi" decât ale celor· 
din Şoseaua Ştefan cel Mare 
sau Bulevardul Ghencea. Se 
vede treaba că mai marii 
ajefişti au invăţat din fabula 
.Câinele şi Căţelul" de Grigore 
Alexandrescu, acolo unde 
dreptatea nu este pentru căţei. 

• Măduţa. pUII .. -•s 
:15 etape! 

Nici arbitrii nu au scăpat 
.neurechiaţi". Cea mai aspră 
pedeapsă a incasat-o Traian 
Enoiu pentru vicierea retultatu- . 
lui la jocul: Frontiera Curtici -
Camera (3-3) şi anume 3 etape . · 
de suspendare. Cu una mai 
puţin a luat asistentul Ioan 
Diaconu pentru inexactităţi Tn 
luarea deciziilor la partida 

. . 

-. 

'. 

'· 

sâ ... bătă 
TVR. 2: ora 22.00 - Fotbal, 

Primara Division: Valencla· 
Barcelona (d) 

Antena 1: ore 13,30- Poala!, Divi- .. 
zia A: Oţelul Gala~- Gkxia Bistriţa (d) 

ora 17,00- Fotbal, Divizia A: 
Steaua-Petrolul Ploieşti (d) 

~•·. , . Prima TV: ora 11,30 - Sport 
magazin 

Arsd transportul la com~i şi 
arbitrajul. 

După ce a făcut alergie la 
culoarea roşie C.C.J. a trecut la. 
lucruri mai. . .'negre. Pentru 
apucăturile de karatist, portarul 
Comerei, Ovidiu Măduţa. a fost 
sanctionat cu 15 etape de sus-

Romvest-Frontiera Curtici. · 

pendare .• Victima" sa a fost • 

Ci!LIK MKE~IE 
DfiKIEL SC~IDOK 

TV Acasă: ore 16,00 : - Rugby: 
Steaua- T ou Ion {d). 

ora ·1,15 ' Fotbal,' Premier 
League: Everton-Chelsea (Tnreg.) 
Dundnică 

. TV ROMÂNIA 1: ora 23,35 • 
· Gala atietismului mondial, In direct de 

la Monte Carto 

Recent s-a pus punct turu
Jui campionatului naţional de 
handbal rezervat juniorilor III. 
Şcoala Generală nr. 18 din 
Arad a aliniat două echipe, 
şmbele sub aHe titulaturi, care 
au avut evoluţii foarte bune. 
Forma~a de băieţi a jucat sub 

. denumirea CSŞ LPS Arad, 
reprezentănd. această grupare 
din lipsă de fonduri şi pe baza 
vechii colaborări existente. 
Antrenaţi de prof. Pompiliu 
Moldovan şi Ştefan Deacu, 
handbeliştil s-au clasat pe locul 
1, nelnvinşl. S-a remarcat 
scheletul echipei format din 
Sărădan. Avram, Flonta, 
Bistrian şi Csontos, aceştia 
Inscriind In, total peşte 25 de 
gofuri pe meci. adică aproxima
tiv 90% din reuşnele echipei. o 
remarcă specială poate fi 
adusă lui Flonta, cu o con
tributie lnsemnată la succese (o 
med\e de 13 goluri pe meci). 
Şcoala Generală nr. 18 a asi
gurat baza sportivă. echipa
mentul " mingile iar CSŞ LPS 

Fetele de ·la Generală 18 
au participat la Intrecere sub 
denumirea de A.S.Ş. Avram · 
Iancu, ob~nând victoria In patru 
din cele cinci meciuri su~nute 
şi ocupând, astfel, poziţia 
secundă. Lotul pregătit de prof . 
Monica Anghel şi Pompiliu 
Moldovan le-a cuprins pe 
Căiămar - 13 goluri realizate, 
Anghel - 33, Bonchiş. Covaci -
15. Szabo- 10, Szocs- 15, . 
Chindriş - 1 O, Abrudan - 1. 
Sălăjan. Lătău, Pop- 2. 

Ieri, in Divizia D CltiŞflttfl SEBIŞ • 
ŞOIMII_ LIPOVA 2-2 (1-0) 

TVR 2: ore 22,55 - Tlme out 
Antene 1: ora 11,00 - Handbal 

masculin Steaua Bucure,!!_- San . 
Antonio Portland {d) . ' 
· ora 17,00 - Fotbal. Divizia A: 

"'·· ·Astre Ploieşti-Rapid Bucureşti (d) 
ora 22.30 - Meciul Meciurilor · 
PRO TV: ora 23,00 - Procesul 

etapei 
. TV Acasă: ore 16,00 - Fotbal,- il 

' ~AS RornMazio Roma (d) 
ora 0,00 - Fotbal. il Calclo: 

Juventus Torino- AC Milan (Tnreg.) 

Rauşneta sportivilor au fost 
1adlitate de o serie de sponsori: 
Traft (prin d-na Sănlndan şi dl. 
Dudaş, fost elev al antrenorului 
Moldovan). Cos Company 
(patron dl. Ocru Cosma) şi SNP 
Petrom (director Marin Duţă). 
Handbaliştii şi antrenorii lor ~n 
să mulţumească lnlmoşilor 
sponsori, fără ajutorul cărora 
participarea Tn campionat nu ar 
fi fost posibilă. 

fiD~Ifl" "filtffiO 

_ Stadion; .Crlşana", teren t>Un; 
timp rece, .spectatori: 100. Au 
marcat: Moţiu - mln. 6 şi 70 
respectiv Trif - mln. 56, Stai -
mln.90. · 

Formaţii: Seblf: Laza -
Jurcă, G. Olariu, Ferlcean, 
Negru, Sas, Luca, Cândea, 
Cimbrea. Lupşa. Mo~u. Au mal 
jucat: Dlmolu, Blaga, 1. Olarlu. 
Antrenor: Sandu Gaica. 

Llpova: Popa - Pop, Slei, 
Albu, Stoiu,. Ghiţă, Tril. Lăcătuş. 

CUM SE FACE TRAGEREA LA SORJI LA EURO 2000 . 
Echipa naţională a României, care a 

fost condusă de antrenorul Victor Plţurcă 
Tn meciurile de calificare din grupa a 7-a 
a preliminariilor Euro 2000, ar fi fo~t 
desemnată cap de serie la turneul final al 
CE, dacă ar fi clştigat unul dintre meci
urile de acasă, cu Portugalia, scor 1·1 şi 
cu Slovacia, scor .0-0 aau cu Ungaria, Tn 
deplasare. scor 1-1. .. • 

Naţionalei "tricolor6" I-au lipsit 11 mllmi 
pentru a fi cap de serie la turneul final al 
Campionatului European din anul 2000, 
care se va desfăşura Tn Belgia şi Olanda. 
Reprezentativa României, care are un 
coeficient de 2,600; a fost devansată In 
clasament de naţionale Spaniei, coeficient 
2,611, care, astfel, se va alătura, In postu
ra de cap de serie, echipelor Belgiei şi 
Olandei (ţări organizatoare) şi Germaniei 
{de~nătoarea trofeulul). 

Acest clasament a fost realizat pe 
baza mediei de puncte pa .partidă in pre: 
liminariile Cupei Mondiale din 1998 " a 
Ca111pionatului European din anul 2000, 
excluzind, pentru ambele competiţii, par
tidele de baraj. 

In acest moment, nu .e ştie exact 
mOdul In care se va .efectua tragerea la 
sorţi a grupelor turneului final al Euro 
2000. Cu siguranţă, capii de serie vor fi 
.cei de mai sus, Indiferent de sistemul 
tragerii la 10111. 

Comitetul Campionatului European, 

prezidat de preşedintele Fed8raţiai Vă prezentăm In continuare clasainen
. Germane de Fotbal, Egidius Braun. se va . lui ooeficien~lor celor 16 echipe calificate la 
Intru ni pe 1 O decembrie, la Bruxelles şi va Campionatul European din anul 2000: 
decide una din următoarele variante de. 1.Spania 2,611 
grupare a echipelOr pentru tragerea la sorţi: 2.Românla . 2,600 

1. o urnă cu cai patru capi de serie 3.Norvegia 2,500 
(Belgia, Olanda, Germania şi Spania) şi 4.Suedia 2,388 
una cu celelalte 12 echipe (România, 5.01anda ·.· 2,375 
Norvegia. Suedia, Cehia, Iugoslavia, 6.Cehia ... ,, 2,300 
Portugalia, Franţa. Italia, l'.nglia, Turcia, 7.Germania 2,277 
Danemarca şi Slovenia). · · · 8.Belgia • · 2,250 

2. o urnă cu cei patru capi de serie 9.1ugoslavia. . 2,222 
(Belgia. Olanda, Germania şi Spania). 11.Portugalia.. c 2,100 
alta cu următoarele 4 formaţii din clasa- 12.Franţa · 2,100 
meniul coeficienţilor stabilit de UEFA 13.1talia .•. 2,062 
{RomAnia, Norvegia, Suedia, Cehia) si 17.Anglia 2,000 
Tncă o urnă cu celelalte 8 echipe caliti-· 18.Turcia 1,937 '· 
eate (Iugoslavia, Portugalia, Franţa. 19.Danemarca 1,937 
Italia, Anglia, Turci;~. Danemarca şi 36.Siovenia ·· · 1,000. 
Slovenia). Cu o săptămină Inainte de tragerea la 

:i. 4 urne diferite cu'clte 4 echipa sorţi a grupelor turneului final al 
fiecare. In funcţie de clasamentul coefi- Campionatului European din anul 2000, 
cienţilor ştabilit de. U.EFA. după CU(Tl care se va desfăşura la Bruxelles .• va 
urmează: · avea loc. la Tokyo, tragerea la sorţi pen

Urna A: Belgia, Olanda;- Germania, tru preliminariile Cupei Mondiale din 
Spenla 2002, competiţie găzdultă de Japonia şi 

Uma B: RomAnia: NorviiiJia, Suedia, Coreea de Sud. Pentru faza europeană a 
Cehia · acestor preliminarii, UEFA a propus FIFA 

Urna C: lugotiiiYia, Portugalia, ca sistemul de tragere la sorţi să fie lden-
Franţa, Italia . tic cu cel stabilit pentru calificarea la 

Um.a O: Anglia, Turcia, Danem8108, Coupe du Monde 1998 ti Euro 20po, 

Danclu, Matei. Filimon. Au mal 
jucat: llioni, Păuna. Antrenor: 
Mircea Dumitru. -

Au •rbltrat cu g'"'ed: Emil 
Arsa - la centru, Mihai 
Hălmăgaanu. Silviu Mocanu. 

Observator AJF: Dorin 
Vătran. 

• La juniori: ()-3. 
• Jocul a fost eehllibrat, cu 

inu~lple ocazii de ambele părţi. 

Echipa gazdă a ratat mult ti a 
fost egalată rn minutele de pre
lungire de o formaţie a .şolmllol" 
care a crezut până In ultimul 
moment 1h şansa ei. • Crişana a 
disputat primul joc In acest oam- · 
pionat cu noul echipament, 
având lnscrip~a I.S.E.B., firmă la 
care este patron domnul Inginer 
Dorel Valea. 

GEW GROZfl 

IJA!HIJJ;II)le .,e:~~l! ~qJ.S,MJP:!J. 
ASTRA ESTE FAVORITA 

Astăzi (ora 16,00) şi mălne 
(ora 11 ,00). bazinul acoperit 
,Delfinul" din Arad este gazda 
unor interesante partide de polo 
Intre echipa locală Astra şi CSM 
Cluj. Arădenii vin după o ..dublă" 

~~:~:i~~~ul~ă~~~~~~!t~~n ~~t~ 
fizic In ultimele sferturi. Interpelat 

. In legătură cu disputele progra
mate la Arad, antrenorul Astrel, 
Barbu Ghiţan. ne-a declarat 

--~·următoarele: "Nu avem 
lndlsponlbilltăţl In lot. In mod 

normal trebuia sii cAştlglm, 
chiar dacă, din căta am auzit, 
adversarii s-au Tntărit cu jucA
tori din Moldova. In cazul unor 

· prestaţll slabe fi al unor rezul
tata negative, existi posibili· 
tataa să continuăm lntlnerirea 
echipei şi d renunţ6m la cel 
ce nu ~n pasul." . 

Sperăm că poloiştll nottri -· 
. care pomesc drept favori~ - Tşl 
vor apropia victoria In ambele 
lntâlnlri. · 

fl."il~qfio 

Comisia Campionatului Jucătorii Cristian Niţă. (Gloria 
Naţional din cadrul Federaţiei Buzău) şi Paul Iacob Mihai 
Române de Fotbal 1 amendat, (OiimPia Satu Mare) au fost sua-· .. 
joi. clubul dlvizioar B"Gaz Metan pendaţi o etapă şi amendaţi cu. 
Mediaş. cu suma de 5 milioane c11e 300.000 de lei. Preşedintele 
de lei, deoarece gruparea din clubului Juventus Bucureşti. Ion 
Mediaş nu a asigurat condiţiile . "Ciuclea, a fost avertizat pentru 
necesare exercitării atribuţiilor nerespectarea regulamentului In 
reprezentanVIor mass-media. 

Aceeaşi comisie 1-a sus· privinţa acx:eaulut llt Clbina 11111-
pendat 1 O etape şi amendat cu trtlor. " 
euma de 2 milioane de lei, pe CCN l-e auspendet o ~pă; 
jucltorul Florin Arhille (lnter amendat cu IIUINI de 560.000 de . · 
Arlld), pentruJnjutli" lovlrelllbl- lai, pe jucltorul Gheu Sala 
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Pagina 1 O ~ ADEVĂRln. TINERET·DIVERTISMENT 

... 
ŞTRANDUL "N~PTQN" SE PREGATEŞ,TE 

PENTRU •• ~ SARBATORILE DE IARNA 
1 "P&VIRU COPII VOR EXISTA, P&\"'UU PRL.liA DATĂ, CARUSELE ... " ~ 
spune LVCIAN CORDOŞ • patronul firmei "Siesta" 

· Iancu Sălăjan, Iris etc. Am inţelae cii tacotelor, firma ,.Siesta" pune ta dispoziţie 

an, 
da al\1 colaboratori, a pregătit arăde· 
nllor, ndeosebl tinerilor, cAla o surpriză. 
Mi refer la mult gustatale spectacole In 
aer liber cu muzică rock, dance ti co· 
Unde. Na amintim că. In anii trecuţi l-aţi 
adus In mijloc~! arădenllor pa Ştefan 
Hru,ci, C.argo, Pasărea Collbrl, 
Laurenţiu Cazan, Sanda Ladofl, Ducu 
Bertzl, Gheorghe Gheorghlu, Drăgan 
Muntean, Nicolae Furdui Iancu, Din~ 

ave11 .Şi in. acest an un asemenea Intreg echipamentul tehnic şi toată logistica 
. proiect. • acestuia, urmând ca plata artiştilor să fie 

- Da. având Tn vedere momentul intrării suportată de firma cotaboratoare. In funcţie 
In anul 2000. ne-am propus· ca in acest an de aportul acestora intenţionăm să aducem 
si! realizăm un mega-festival, In aer liber,. pe Ducu Bertzi, Mircea Rusu Bend, Pasărea 
reuşind astfel să aducem căldură Tn sufletele Colibri, Narcisa Suciu, Cargo, Dumitru 
spectatorilor şi să le marcăm acest evanl- Fărcaş, Veta Biriş, 3rei Sud Est, Valahia, L 
mentcuoamintiredeneuitat. A., A. S. 1. A., Bug Mafia, La Familia, 

- Unde se vor des~ura aceste dr- Cătălina, Paraziţi!, Vama Veche, Viţil de Vie, 
bitorl muzicale ale arădenllor? Iris, Nicu Allfantis Band, Alexandru l',ndrieş, 

-lncepând de anul acesta, ca urmare a Ioan Gyuri Pascu, S.tana lzbaşa, Pulu 
dorinţei noastre de a crea o atmosferă cu- Codreau şi alţii. Dacă o firmă arădeană are 
adevărat de sl!rbl!toare, dar şi pentru că In vreo preferinţă din numele expuse mal sus 
faţa Primăriei clrcula~a era compromisă, In sau un alt cap de afiş, a cărui presta~e ar 
serile de speclalxll, din cauza miilor de spec- putea si! o sus~nă financiar, credem că 
tatori, dar şi prezenţa caruselelor, a acest lucru ar fl un cadou pentru angajaţi, . 
punctelor de vânzare, am decis ca Intregul colaboratori şi chiar pentru Arad. Aportul 
ansamblu să fte montat pe platforma de la unor astfel de firme va fi răsplătit, pe lângă 
intrarea ştraridului Neptun, lângă podul satisfacţia morală, şi de un pachet publicitar 

. Decebal. Decizia s-a luet ca urmare a dis- . pus 'la dispozitie In contrapartidă de către 
cuţiilor purtate cu Primăria Arad,. având firma noastră. In acest sens as prefara să fiu 
oonvingarea că ne vom inţelege foarte bine solicitat la telefon 0921709487: · 
cu Gospodărirea Comunală Arad, societate . - Când ne-aţi putea .sp~ne, concret, 

•cu care am colaborat perfect ta festivalul din programul detaliat pe zile al manl· 
zilele eciipsei, directorul Ovidiu ~arian fiind festărllor? · 
un om deoseM. ~ Promiţând o colaborare strânsă cu 

- La cine v.aţl gindit l!J.IIncl!nte pe ziarul ,,Adevărul", vă propun să revenim cu 
arădeni, In perioada acestui mega-festJ. o dls~e !s lncaputullunli decembrie. 
val? · A consemnat, 

• Mim~onez dinainte că In cadrul speo. . SO!tll'l CitULEA 

,'( 

·Sâmbătă, 20 noiembrie 1999 
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"DE Lfl RU$1 ... " "CU T~LPILE .. 
GOALE" IH MUZICA ROMfiHEASCfll 

• Nicola. cunoscută publicu
lui sub numele de Nicoleta 
Nlcola, revine in forţă cu un hit: 
,Cu tălpile goale", după succesul 
din ·g~ de la preselecţia 
Eurovision unde a ocupat locul al 
doilea cu piesa ,Balerine". 
· Maxi-single-ul lansat cu două 
săptămâni in unnă şi Intitulat .Cu 

. tălpile goale" face parte din 
proiectul .Propaganda" pe care 
Radio PRO FM 1-a iepsat in acest 
an. 

Despre schimbarea radicalA a 
stilului muzical, dar şi a look-ului, 
Nlcola ne-a declarat: .,Este ca '' 
cum m·af 11 nAscut a doua 
oară. Am vrut să fac ceva 
deosebit." Şi 1-a ieşit, de ce să n
.o recunoaştem! Piesele noi, print
re Care ,.Hallmah" ·sau .,D.e 
fiecare dată", i se potrivesc atăt 

. de. bine, incăt putem afirma cA" 
Mihai Alexandru, soţul el, a ştiut 
ce şi cum să scoată I)OU din talen
. tul eL şi versurile lut.. 

Media Pro Muslc vă 
prilejuieşte lntălnlrea cu Nlcola, 
oferindupvă 3 casete cu maxi-sin

. gle-ul ,Cu tălpile goale", dacă ne 
spune~ numele complet al căn-
tăreţei. . 

~ .. De la rufl" ... , piesa de 
debut a celor de la Proconsul. s
a lansat de curind in acelaşi 
proiect ,Propaganda" şi a adus 
formaţiei afirmarea Intr-un timp 
relativ scurt. Infiinţată in martie 

anul acesta, Proconsul găseşte 
calea ideală spre afirmare cu 
texte rupte din viaţă din realitate. 
Bogdan Marin - voce; Dragoş 
Dincă - chitară; Raymond Vancu -
clape: Robert Anghelescu • 
Keyboards; Wisky Karoly -. bas şi · 
Yali Petricenko - tobe au pregătit 
pe maxt-single-ul .,De la ruşi" ... 
Tncă trei piese şi un remishouse la 
căntecul .Am decretar.dur,ă care 
va apărea primul album. ntrebet 
ce aduce nou Proconsul in 
plesajul muzical autohton, 
Bogdan (voce) ne-a declarat: 
,.Proconsul este o trupă ce 
cântă intotdeauna llve fi cred 
cA a sosit momentul IA ae ·"'. 
revlnilla astfel de concerta '''"· 
RomAnia. Nu vreau sA judec pe 
nimeni, dar este foarte simplu 
să te duel la un concert cu 
banda sau cu CD·ul fi sA faci 
flguraţle pe scenA .. Pentru noi 
cea mal mare plilcere este de a . 
cânta pe bune, adică llve." ' ·" 

Vă puteţi convinge că .De la 
f1141" ... e ceva .pe bune" căştigănd 
cele 3 casete oferite de media 
Pro Muolc acelora dintre voi 'care 
ttiu din ce proiect face parte 
Prcconsul, 

. ' . Din Bucureşti, 
CltiSTII'IA POP 

. : P.S. Afteptăm scrisorile 
voastre pe adresa B·dul 
Revoluţiei nr. 81, Acteviirul ,._.,. 

·tineret ConCUI'II. ' ~- . 

, ~~NIMIC NU A FOST INTÂMPLITOR" UMUSE 

Cu un debut fulgerător '' o ascensiune fulminantil, 
grupul 3rel Sud Est a reu'lt sii se afirme in peisajul 
muzicii rominetti. Promovând un dance nord-american 
c~ Influenţe soul, cel trei constănţenl rau,aac de un an fi 
mal bine aii ridica aiillie de concerte in picioare. 

Pentru voi, cititorii paginii .,Tineret", am p~rtat ~n 

nu 
enţeazi!. 

'- Pu,toaicele v6 ldola· · 
trtuază ... 

- Da, asta este adevărat. 

.. 

. \ -·;-- . scurt dialog cu ll)embrll grupului 3rel Sud Eal 

TotuŞi. nu vrem· să se creadă 
despre noi că suntem o trupă de 
.pratty boys" ~i nimic mai mult ·1 . 
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re~flt, peste no;oot,e. 
ai deveni~ vedete. Cum cre
deţi el! s-a lntâmplat asta? . 

. -In primul rănd trebuie să !ţi 
spun că n1.1 a fost nimic lntâm· 
pll!tor. Nu a fost ceva de genul 
•hai să lncercăm şi si! vedem 
ce_ iese•. După ce ne-am consti-

· ca grup, am 
piese, ne-am dat seama oi! 
genul ăsta de muzică cere oare
cum de la sine coregrafie, aşa 
ca ne-am pregătit 

-V-aţi slmţlf vreodată 
lnftuenţaţi de alte torma~l? 

- Nu prea. Nouă ne plac cer 
de le Backstreet Boys, dar asta 

- Ce proiecte de viitor 
-~? . 

-·In primul 1'6nd să şHI că nu 
. ne vom deconspira. Pot lnsă să-: · 

ţi spun că avem un proiect 
comun cu o căntăreaţă R'n'B. O 
să iasă ceva trăznet · 

- De-abla si! alicuftl 
TUDOSE 

. . 
.· -~~~_;/~ 
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~~~etus\~ ~· I}E VORBA CU SILVIA ŞTEFANESCU · .... 
CASTIGATOAREA FESTIVALULUI -~ 

Inceput apune-ne c:flteva. 
cuvinte dnpre_ tine... . :. · 

-Am 17 an1, Zodia· Leu şi· 

·-. -.,;'< 
w ... < 

. , . .. '\;: 
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Silvia StPl<in""''" s·a născut la 17.08.1982 în 
Bucureşti. p"remil obţinute: Festivalul .,Cătăllna" :laşi • 
tocul! (1994), Festivalul Naţional de Muzică pentru Copil '' 
Tineret· Bucure'ti ··locuit (1996), Ursuleţul.de aur ·Bala 
Mare • locul 1 fi trofeul (1998), Festivalul ,.Armonia" • 
Bucurattl • trofeul (1998), Festivalul ,.Mihaela Runceanu" 
Buzău • trofeul (1999), F<-stlvalul de la lllamala ~ 
PJIC'iUI"IIIIIJa ........ eftorltă .. priafiiiPaal (19119). 

sunt e evA la Liceul .Spiru ••ti mal mult in ~l'llfi dec:At 
Harar din Bucureşti. · acasil? . 

-: Al reu' It să al ~n pai· . - Pllrin~tor le-a fost grau la 
marea de Invidiat la doar 1? Incaput. dar acum ma înţeleg. 
ani. Cine _te-a sprijinit In Mai ales că de aproape un an 
această prec;oca. carlerii am reutit să-mi satisfap un 
artisticA? capriciu - să-mi cumpăr telefon 

- Am fost ajutata foarte· mobil... Astfel pl!rin~i mă sună 
'mult de către ·Fundaţia. cam de cinci ori pe zi ... Fără 
Culturală Phoenix. ŞI pl!rin~l a~ exagerare! · 
avut un rol important:.. · -:- Cu fcoa18 cutn te dee-

- Apropo .... c~m ee' curei? . .. 
ltnpaci piirlnţli cu faptul că - Bine, toţi profesorii niă 

. ' 
'• ' . ,":·. 

'· 

înţeleg, Iar diriginta mea mă 'Runceanu·. 
sprijină foarte mult. Sunt Tntr· ·. -La Mamala c~tn a fost? 
adevăr oameni de treabă şi nu · ,_. - A fost o nebunie: frig şi 
Tml crează greută~. . , fum lnecăcios pe scenă, In 

. -Pe când un albutn Silvia culise nu era decăt o singură 
Ştefănescu? In că pere şi ... · .ne călcam In 

- Sper să. n scot In primă' picioare"... , . 
vară. Momentan este In lucru, - Ce sfat~ri te-al da celor 
Deocamdată nu am decAl care vor să urmne o carierii 
patru melodii... \. .artlstici muztcali? 

-Ce model artlştlc al? - Nu vreau să le dau sfa· 
- Skunk Anansie - este o tut'i, vreau doar să-i avertizez 

sol'tStă mulatrl! care cinti! rock· că dacă vor să cânte nu vor 
punk alternativ.. mai avea timp liber, prletenl, 

- Din Romlnla ce cln· via~ particulară ... 
tiraje de muzicii pop 1~ plac:? - Ce te enervează eeltnal 

- Monica Anghel şi .Paula tiiN? . . 
Selling. . · , - Plictiseala fi să nu' ~u 

- Care consideri ci a fost blgată Tn saamă ... 
cal·mal.lmportant ptami~ - Ce lţl place cel tnal 
c:a,llgat de tine până acum? 'InUl!? . ' . 

- Trofeul .Mihaela 1 -Imi place enOilTI să rad. 

•' . . -·- .. -
__ .·. 

. .. 
'. 

' . .;_.. . 

. - Crezi in existenţa unei 
• torţe divine? . . . 

- Dal, Cred Tn Dumnezeu . 
·Dar ... aş vrea să ştiu tot. mă · 
pasionează 'i. domeniul p_are-
normalulul, · • 

-. Ce planuri de viitor ai, 
In afarii de lanearea albumu-
lui? . 

- Sll Intru la facultatea de . 
psihologie şi să cănt pe ll)arile 
scene din · Londra sau 
MOncihen... · 

- Ce le transmiţi cititorilor 
ziarului ,.Adevărul"? 

· ..: Si-mi asculte piesele, 
difuzate la radio sau TV, In 
continuare si să-mi cumpere 
albumul pe C.re n vot lansa In 
2000. 

- --· 

· · · A coneitmnat 
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· • .. "PEHTRO CA OH BARBAT SA AIBA 
SOCCES, ESTE IMPORTANT SĂ E CE VREA'~ 

ciare cele mai 
din România -
simţiţi ill!plinit din punct de 
sional? 

- Cred că a fost o foarte mare şansă pro
fesională pentru mine să ·lucrez la această 
societate. Dacă intot<leauna am f6st pasionat 
de meseria pe care am avut-o, de data aceas
ta au fost momente ,in care m-am simţit de-a 
dreptul fascinat de oeea oe fac ... 

- Aţi avut multe satisfacţii de-a lungul 
timpului. Mai ales în plan profesional. Aţi 
avut însă, bănuiesc, !fi insatisfacţii ••. , do
rinta pe care nu le-aţi realizaL. 

- Sigur, pot să spun că am avut parte clEi 
multe ·realizări. Pot să spun chiar că am aY!lf: 
noroc profesional. Sunt şi insatisfadiL Sunt o 
persoană care nu sâ mulţumeşte cu' ceea ce a 
realizat intotdeauna o realizare treoe la capi
tolul realizări ... Mă.gAndesc intotdeauna la 
viitor ... Imi pare foarte rău că din poziţia (le" 
care o am nu am putut să fac mai muHe pentru 
dezvoltarea economică a oraşului, a zonei şi 
dacă vreţi, chiar a ţării. Mai apoi este firesc să c 
nu mă iubească toată lumea, să fiu invidiat 
căteodată pe drepţ aHeori Pe nedrept Uneori 
însă aoeste lucruri imi transm~. aşa. o amără
ciune pentru că in sinea mea nu am. dorit 
decăt să fac oeva bun. 

- Sunte~ una dintre persoanele care au 
avut posibilitatea să vadă multe locuri din 
această lume. Care ar fi locul care v-a reţi
nut in cel mai ina~ grad atenţia? 

-:- Este adevărat că am avut şansa de a 
călători foarte mutt. in foarte multe tări. MuHe 
locuri mi-au aţras atenţia, dar singUrul loc in 
ca-:e m-am sim~t cu adevărat bine a fost... 
acasă. ",_i-e greu să fac un clasament acum. 
Peste tot sunt oameni car-8 o duc bine 'i 
oameni care o duc rău. 

-1>entru ·omul care a călătom a!M de 
mult, care a avut posibll1tatea să· vadă 

am i 1 uman. 
Cred că atitudinea mea faţă de femei s-a 

- Din pbte, in ultimii cinci ani n-am mai inscris in această umanitate. Sigur că de 
fost intr-un concediu adevărat. ·Dacă maine foarte muHe ori am vrut sa le şi cuceresc şi !re-
cineva m~r spune că trebuie să plec in con- buie să spun că de cele mai multe ori a!_Ţl şi 
-cediu, m-ar pune in mare încurcătură, pentru reusit. Această notiune, de infidelitate, mi se 
că nu aş şti cum să fac aoest lucru. Cred că pare foarte discutabilă. Dar cred că am fost 
pantru un om de condiţia mea, un oonoediu ar fidel tuturor prieteniior şi pdetenelor mele. Cu 
trebui să fie undeva, intr-un loc linistit, unde să foarte mici excep~i. sunt prieten --cu toţi cei cu 
mă pot gandi la oeea oe am făcut: la oeea oe care am fost vreodată ... Cei care nu m-au tră-
n-am făcut. Nici Intr-un caz nu m-ar tenta ma-· dat, care au avut o atitudine deschisă faţă de 
riie plaje ale lumii, marile staţiuni ... ·' mine imi sunt prietehi. şi azi .. .! 

-Ioan Cuzman este mereu la patru ace, · -Oare ar fi pasiunile ctvs.? 
este un om foarte elegant. Cum reuşeşte - In primul rând oMul. Am cM şi continui 
acest lcuru? Cine se ocupă de garderoba să mese foarte muH. Am ajuns intr-o ~ţie 
lui? · · cu care mă mândresc. Am ajuns să pot să 

- Mă imbrac in general cu luauri pe care . spun că ştiu des4JI de multe lucruri încât să 
le cumpăr din România. Poate că am·avut · recunosc că nu ştiu foarte mutte lucruri. Am 
aptitudini legate de "realizarea" ajuns să pot să recUnosc că nu cunosc ceva. 
eleganţei Pasiunea mea este să cunosc cât ritai mult din 

• Dialoguri··' . 
neeonvenţionale 

când mii ştiu. eu sunt oei 
care îşi cumpără costume, cămăşi, pantofi, 
lenjerie, parfumuri. Şi asta probabil pentru fap
tul că am avut prilejul dintotdeauna să călă
toresc mult. să lucrez in industria oonfecţiilor şi 
să~mi mai dezvolt gusturile pentru o 
îmbrăcăminte in general elegantă şi-n acelaşi 
timp deoentă. 

·- Oamenii născuţi sub semnul Balanţei, 
zodie din care face~ şi dvs. parte, au un ta
lent deosebit in a face cadouri. Bănuiesc că 
din acest punct de vedere nu dezminţiţi 
zodiacul. ~ fi curioasă însă care e cadoul 
pe care l-aţi primit şi v-<1 făcyt cea mai mare 
plăcere? 

- Aţi reuşit să mă pune~ in mare încurcă
tură. De foarte puţine ori oamenii au reuşit să
mi facă cadouri pe placul meu. Alegerea unui 
cadou este o chestiune extrem de dificilă. O 
carte ar fi, cred, lucrul oei mai frumos pe care. 
~ putea primi cadou. Mi-a plăcut şi-mi Riaoe 
să primesc cărţi! In viaţă, însă, pentru mine 
este mai important ceea ce dai, nu ceea ce' 
capeti. De aoeea, dintre cal~tile umane cea 
pe ccire o apreciez cel mai mutt 'este altruismul. 
Trebuie să dai, dacă poţi. fără nici o rezervă, 
fără nici un gand că trebuie să primeşti oeva 
inapoi. 
· · - FJindcl a venit vorba de altruism, 
ştim că de puţină vreme familia dumne• 
voastră s-a îmbogăţit cu o persoană ... 

- Este adevărat că ne-am imbogăţH, in 
sensul că avem o fetiţă pe care am hotărât să 
creştem, faţă de care manifestăm multă 

dragoste şi pe care vrem să o ajutăm pe un 
timp mutt mai indelungat şi care cu adevărat 
ne îrnbogă~te viaţa. 

- Vorbeam mai devreme "despre 
Balanţe. Se spune despre barba~i bala"'ă 
·că .fidelitatea nu~ partaa lor tare" .• 

- Mi-e greu să fac o caracterizare a mea 
in acest context. Am învăţat de"la viaţă către
buie sa ai rela~i bune cu oamenii şi ca unnare 

varii domenii . 
- De ce crede~ că are nevoie un bărbat 

pentru a se simţi puternic? 
- Un barbat trebuie să ştie, in prin\~1 Mnd, 

oe doreşte de la viaţă. Trebuie să ştie cum să 
obţină oeea oe doreşte de la viaţă. Un barbat 
trebuie să fie hotărât şi-n acelaşi timp raţional. 
Şi dacă este raţional şi nu este dominat de vicji 
eu crede că are toate şansele să reuşească. 
Pentru un bărbat este mai putin important 
daCă este frumoS. El trebuie să !i8 serios atun
ci când se cere şi mai lejer atunci .când viaţa o 
impune. Pentru ca un bărbat să aibă succes 
este important să ştie oe vrea şi să nu se lase 
dărâma! de situaţii colaţerale. 

- Care ar fi filmul care v-a plăcut cel 
maimutt? · 

-în ultimi ani nu prea am avut timp să văd 
filme. Tn urmă cu foarte mulţi ani, in ado
lescenţă, am văzut un film care m-a impresio
nat, a fost, pot să spun, o lecţie de viaţă. Este 
vorba de o producţie RDG: .Dragoste de sep
tembrie·. A fost o dovadă a modului cum se 
rezolvă o probterqă famnială. T 0\i avem astfel 
de probleme... ·· · 

- Dar cartea? 
- Cartea de căpătâi este .Cel mai iu~ din-

tre pământeni" a lui Marin Preda. Această 
carte m-a impreOOnat prin aoeea că 'eroul prin
cipal, deşi pe nedrept a avut de indurat nişte 
suferinte incomensurabile, a avut de fiecare 
dată pUterea de a se ridica in picioale.>ji de a 
merge inainte ... 

- Dintr-o femeie frumoasă, dar mai 
puţin dotată intelectual şi una mai puţin fru. 
moasă, dar foarte inteligentă, pe care aţi 
alege-o? • 

. -Dacă se poate, le-aş alege pe amăn
două. Orice alegere este dificilă. Soootesc însă 
că e bine ca lăngă tine să ai un om inteligent. 
Un om inteligent reuşeşte să găsească soluţii 
şi la problemele trecătoare. Frumuseţea este 
oeva trecător, inteligenţa este oeva persistent. 
Şi atunci cred că e uwr să .deduce~ oe aş 
alege. . ~-· . 

- V:'IJnui!Umeacl .. 

. ·<-'";.: .. , DÂnfi'LA~ 

"BUTOIAŞUL ATOMIC" LA J9 DE ANI "MIORITA": VERSIUNE MODERNA ... 
Diego Armando Maradona, ex

slarul folllalulul argentinian, a implinit 
săptămîna trecută frumoasa virstă · 
de 39 de ani, pe care şi-a anlversat-o 
cu fast, d~r intr-un cadru intim, la 

· reşedinţa sa din Buenos Aires. 
. .. Campi<;mul mondial al anului 
1986, care s-a mai "rotunjlf' fn uttima 

vreme, inconjurat de "garda sa de 
corp" formată din sotia sa Claudia, 
fiicele Giannini Oi nOra şi Daii"J1a. 
Nerea, precum şi de părinţii şi rudele.' 
sale apropiate, a tăiat tortul anivetsar 
in uralele invitaţilor şi a făcut o 

. demonstraţie cu o minge de golf, 
noua sa pasiune. ' 

-~ "BATIGOL" A INTRAT LA .~. APi , 
- Cu ocazia unei reuniuni de binefacere. organizată in favoarea spi-. 

talului. "Neyer", din Florenţa, Gabriel Batistuta a schimbat ghetele cu 
aampoane pe o bonetă de polo pe apă. Organizatorii i~au cerut fotba· 
~istulul argentinian să facă o demonstra~e de virtuozitate şi să demon
streze că este un golgeter la fel de bun fn apă, ca .şi pe uscat. 

"Batigol" a primit provocarea şi a demonstrat că mnnile sale sint l_a 
fel de îndeminatice ca şi picioarele, marcind un număr insemnat· de 
puncte in poarta echipei adverse. ; ". _ , 

După ce a primit felicitări din partea fanilor săi pentru evoluţia şa 1 

meritorie, de data aceasta rn bazin, Batistuta a declarat ·că nu face nici 
un secret din faptul că după fotbal, polo este cea de-a doua. pasiune a 

,·88. . . . . 

-Tntr~o vreme, la Roma erau 
foarte mutte monumente r:idicate in 
onoarea diferitelor persoqalităţl. 
Cato Tnsă a respins propunerea· de 
a i se ridica şi lui unul, motivând: 

- Astăzi,. la Roma sunt la modă 
oamenii care nu au stabJi. 

• 

~. 

. ' 

Un cioban din Comuna 
Ciochina, lalomiţa a fosţ ade
menit de două amazoane locale 
la o partidă de sex·şi a sfl~~ prin 
a fi bătut şi jefuH de noile sale 
cuceriri. 
· El a povestit poliţiştilor. că h 

timp ce se afla, miercuri, intr-:t~n 
bar din comună, a fost acostat 
de cele.l:Jouă femei, care i-au 
propus o partidă de sex, care 
urma să se desfăşoare intr-un 
loc mai discret, la complexul 
Privighetoarea. Pe drum însă, 
feme~e s-au răzgindn şi au decis 
să ia doar cîte o aminlire de la 
amorezul de ocazie, aşa că I-au 
bătut, i-au luat banii şi I-au 
părăsit intrco plaot~ţie de' 
salcîmi. . ·. 

După cileva ~ de oeiCe~ri. 

aur", unde am mAnat un curcan 
excelent! Era delicios, cântărea 
paisprezece ti~. era umplut cu ciu
.Perci şi castane. condimentat. 
fraged, se topea in gură. N-am lasat 
decăt oasele. ' · • · 
. ,· - ca~ aţi foslla masă? .. i'ntllibă 

. ·FIIos_oful antic- Diogene a fOst .", 
odată· intrebat care ar fi cea mai 
potrivită oră pentru. masă. El a· 

pri~tenuJ. . ,, . . . . 
Rabel8is povSSt~& ·unui pri: . - Doi, răspunse Rabelais . 

eten: _,_,. __ , _ .:..Doi?- repetă, mii-at, celă!_all 
~Am fost aseară la .Cocoşul de• .-.Da. doil Curcănul şi cu mine. 

'-. '-

•"" •' . 
. -,,, 

poliţiştii )e-au descoperit pe oele 
doua femei, Vasilica Ruga 'i 
Stana Cojanu, care încă se mai 
gindeau cum să folosească 
•prada"o· cei 1,5 milioane de lei 
pe care li luaseră de la cioban. 
Versiunea modernă a MiOriţei 
s-a tncheiat fericit, cu agre
soarele In arest şi cu ciobanul 
le\:Utt de amoruri pasagere. 

.· . 

. . ' 
', :,_~ 

ADEVĂRUL - Pagina Il 

Cel mal scump ceas 
de mină din lume 

Un ceas de mînă băr
bătesc din aur galben, semnat· 
f>.atek Philippe, a fast vindut, 
duminică, la Geneva, la licitatie 
cu 1,918 milioane de dolari, 
devenind cel mai scump din 
lume, informează AFP. 

Ceasul a /ost fabricat in 
·1922. El este dotat cu două 
cronometre, unul comandat cu 
un singur buton şi celălalt cu 
oprire automată. Acesta este 
ceasul cel mai complicat fabri
cat in acea perioadă. El a fost 
cumpărat de ul) colecţionar 
arab. · 

Un alt ceas fabricat tot de 
elveţianul Patek Philippe, 

"Calibre 89". s-a vindut cu trei 
milioane de dolari, in 1989. 
Acela nu era însă un· eeas <le 
mină, ci cint~rea şase kiiO_; 
grame. El este considerat cel 
mai elaborat din lume, avind 
33 de "complica~i". in limbajul 
ceasomicarilor. 

In cadrul licitatiei ·de 
' dUminică, un ceas nUmit •Le 

Coeur" - al unui alt ceasomicar 
· elevetian de la inceputul se

colului 19, Piguet et Meylan -
din aur si email, acoperit cu 
perle si iurcoaze, fabricat In 
1820 pentru piata chineză, a 
fost adjudecat cu 1,421 mi
lioane de dolari. 

Plii:»~&'G&"~~ 
~~~-.....;'..~-"..,;:_;:~,;.w~"~"""'.:;..,';..,."-·' . ' -~~~~~ 

- Mamă, cum ~ai cunoscut - Cum? Şi astăzi? - Intre-
pe tata? ~ · abă GeorQicti . 

.. • -. Eram să mă înec şi m-a • 
S<livat. . , .. .· . . : , Un functionar care doarme 

- De asta nu vrea tata FII cu capurpe birou se trezeşte 
.!nvăţ să.inot! ·' .. , • · brusc, se uită la ceas şi 
· ·• .. exclamă: 

'- In tramvai, un bă;·bât -La naiba! al'i1 lucrat o oră 
rriestecă mereu gumă. După in plus 

• . vreo jumătate de oră este 
interpelat de femeia din faţă: .. : . - ~ vrea să trăiesc plina 

-· Degeab·a imi vorbeşti la 6 suta de ani! - suspină 
a!Ma, sunt complet surdă! soţia, . . • . . 

• 
; - Micul George ~-a dus 

,prima dată la scoală. A doua 
zi, mama TI trezeste:· 

: . . - Georgică, scoală, trebuie 
să te duci la şcoală! 

- Imposibili - intervine 
soţul 

-Dece? 
- Pentru eli de.zece ani 

incoace tot ·la patruzeci ai 
rtmasl · ,, .. 

Orizontal: 1. E in pom - Contal*-şef lncep;!itor 
2. Umblaţi de colo-colo 3. Conform realităţii - Cu 
c;ot la cap! 4. Umblat Clf mânuşi. 5. Ocol~i ... de 
lege. 6. Singur ca ... pasărea - Sunt din Ardeal... - ... 
suci! la cap! 7. Mioara (pl.) , umblă cu propteaua 
(pl.). 8. Chestie de in~ntare (fem.), 9. 1 se calcă pe 
urme - Intrat la apă. 10 .. Stă in faţă - Chiar aşa, 
există .. 

. Vertical: 1. V10 la pivniţă - Ţin de· ciolan (dim.) 
2.'Făcut cu haz (inf.)- Puse la numărat. 3. Casa cu 
muzică - Cânta! la mare. 4. Merge la grămadă, in 
galop. 5. RoŞu. de lux, la pat' Pe ici, pe colo (fem.). 
6. Vin pe fascicole. 7. Cătat pe jos! -Prăjitură cu ... 
noroc (pl.) 8. Dă in plâns - Luat iar de la capi 9 . 
Păcurice pe malul apei- Pe 'Stradă, in Franţa. 10. O 

,-t--Ir bucată rămasă la capăt -.Priflsă,<le'apă. · 
Dicţionar: Acaju, Rue. 
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Candidatura României pentru 
~in~a OSCE in anul 2001 a 
fost acceptată, vineri, de partici
pan~i la summ~-u1 de la Istanbul. 

Declaratia finală a summilului 
OSCE de la Istanbul ·salută şi 
acceptă cadidatura României•. 
Şefii de stat şi de guvern din 
statele participante la OSCE vrx 
adopta declaratia finală in jurul 
orei 14,00. ConÎorm ultimei vari
ante a documentului, acceptată 
de toate delega~ile participante, 
expresia folosită pentru confir-

marea candidaturii României este 
mult mai- categorică faţă de vari
anta iniţială, care "saluta .şi spri- , 
pnea· candidatura României. 

Preşedinţia OSCE pentru 
anul 2001 presupune un efort 
fil"!anciar ma~e atit pentru 
Romania, cn şi pentru Ministerul 
de Externe de la Bucureşti. 
"Efortul nostru de pregătire pentru 
a prelua preşedinţia OSCE in 
2001 a inclus şi calculul bugelar. 
'Am făcut o evaluare a surselor şi 
,va fi_ o prioritate a guvernului Să 

asigure, în gîndirea bugetară pe 
anul viitOr, fondurile necesare", a 
declara~ pentru MEDIAFAX, mi
nistrul de Externe. Andreţ Pleşu. 

·sunt sigur că lumea va 
Intelege· că functia de pre
şedinte al OSCE implică o imen
să responsabilitate, care nu 
poate fi tratată in m<J? uşuratic. 
Este un angajament pe care ni 
~am asumat şi la sfirş~l căruia 
trebuie să se vadlică l-am meri
tat", a pre_cizat ministrul de. 
.Externe. 

Doeumentele finale ale summitului 
, OStE au fost adoptate 

Rusia şl Occidentul au 
11 a<lolptal declaratia finală a sum

mitului OSCE de la Istanbul şi 
au semnât o •carta de securi
tate" pentru Europa, dupa două 

zile de discu~i i~tense despre 
conflictul din Cecenia, 
relatează AFP. 

Declaratia finală. cuprinde 
uri comprcim;s lndel~ng'negocl· 
at, care~ ii . r~:unoaşte 
Organizaţiei pentru Securitate 
şi Cooperare in l':uropa 
(OSCE) o competeniă in ceea 
ce priveşte căutarea ~nei soluţii 
politice a conflictului din 

Cecenia. T otuşl, docu111eotul nu 
este da natură să impiedice 
ofensiva armatei ruse împotriva 
republicii separatiste. Carta de 
securitate, care"Consfinţeşte 
anumite reguli de conduită pen

tru statele membre şi dezvolta 
capacităţile OSCE, a fost adop
tată cu ·o intirziere de 24 de 
dre~ din Cauza unor diverQ"enţe 
priVind chestiunea cecenă. 

1 
Noi experţi 

egipteni însărcinaţi 
anchetarea catastro

oeingului 767 al corn• 
paniei EgyptAir au sosH, joi, 

in Statele. Unite, in timp ce 
polemica dintre Egipt şi Statele 
Un~e in legătură cu· ipoteza că 
la originea dramei ar fi sinu~ 
ciderea Copilotului a luat 
amploare, relatează AFP. 

Ambasadorul egiptean la 

Autorităţile egiptene neagă, 
insă, această tendintă "sinuci-
gaşă" a copilotului. ' . · 

· In vîrstă ·de 59 de ani, tală a 
cinci coi>ii, Batlufl unna să lasă 
la pensie pe 4 martie anul viitor. 
Fost pilot al armatei egiptene a 
aerului, el se angajase la 
Egyp!Air in 1987. Unii martori 
I-au descris ca trecind printr -o , 
stare depresfvă în perioada 
care a precedat cursa din data 

Washington şi-a exprimat de 31 octombri<i.· 
nemulţumirea şi a criticat. joi,· PotriviUransC:ri~J parţiale şi · 
"scu(gerile de informaţii" şi preliminare a·conversaţiilor din 
"speculaţiile" care se fac Tn cabina piJoţilor, inregistrata de 
legătură cu ancheta. "E nevoie una dintre cele două cutii ~gre 
de prudenţă ,i. serio_zilate", a , ale avionului, copilotul ar fi spu$ 
declarat ambasadorul Nabll_ inainte ca avionul să-şi inceapa 
Fahmy la postul america~ de prăbusirea catre Atlantic: "Am 
'televiziune NBC. luat hotărlrea. lmî pu_n credinţa -

Oficialii cu rang inalt <lin -.in miinile lui Allah•. -
cadrul ayia'ţiei civile au Inceput Chiar dacă aceastA frază a 
să .ascult~ înregistrare~ c~u _fost pronunţată, ~a nu car~cte
vocile din cabina piloţilor, iar' · iizează un act de sinucidere, a·-. 
acest lucru vll dura '"cel puţin explicat ambasadorul egiptean. 
plnă sllptamina viitoare•, a Anchetatorii NTSB, care au-
declarat, joi seara, purtălt>rul de recunoscut oficial că este vorba 
cuvint al Biroului National pen~ despre vocea lui Battuti, nu au 
tru Siguranţa TranSporturilor formulat oficial vr&O concluzie irt 
(NTSB), Ted Lopatkiewic:z. legătură cu semnificaţia acestor 
Dintre aceşti oficiali face parte cuvinte. Eventualitatea unei. 
şi vicepreşedintele opera~unilor deficienţe tehnice a aparatului 
de. zbor ale Egyp!Air, Hassan B-767, care.s-a prăbuş~ cu 217 
Mucharrafa. persoane la bord,' a fost Insa 

Ancheta Intreprinsă pînă· Tn îndepărtată de experţii.ameri-
prezent de NTSB se concen- · cani. • , 
trează in special asupra moti-· "Egiptenii nu se sinuCid", a· 
vaţiilor .copilotului Gamil El .decla<al, joi, ministrul egiptean 
BaHuli, bănuit că a vrut să se al Turismului, Mamduh al-
~nucidă in momentul iri eare a Beltaghi, intrebat, .la Paris, 
preluat comand~ a~i'?riulut .. , despre acc_identulr Boeingului 

,_ 

~ _ .... . , 

767. "Egiptenii au fost intot
deauna- obsedaţi de eternitate,' 
de viaţa de dincolq", a afirmat 
ministrul egiptean în cursul unei 
conferinţe de .presă. "lslamul dă 

· ·vajoare· vieţii umane.· O per
soană care se sinucide nu va 
avea parte de judecata finala", 
a explicat oficialul egiptean, 
subliniind că in aşteptarea_ 
rezultatelor defintive ale 
~nchetei "este preferabil sâ riu 

se facă analize premature, care 
nu co(espund realltaţii". NTSB 
şi-a aminat, totuşi, decizia de ~ 
inmina conducerea anchetei. 
Biroului F'ederal_de Investigaţii 
(FBI), pentru a nu provoca 
Iritarea autorită~lor egiptene. 
Pre'şedintele NTSB, ~lm HaQ;a . 
precizat, marţi, c~ aceasta 
decizie îi aparţil)e in exclusivi
tate. O int1evedere. Intre louiS 
Freeh, · director_ul FBI, şi 
anchetatorii egipteni a avut deja 
loc, marţi, la cartierul general al 
FBI, a· anunţat, joi, cotid.ianul 
"USA Today•, fără a· da alte 
detalii. 

Iritarea egiptenilor rărlline, 
cu toate acestea, limitată, pen~_ 

tru ·Că· ei sunt .Principalii ali8ţi ·al 
Statelor Unite in Orientul 
Mijlociu. Ajutorul anual ameri
can acordat Egiptului se ridică 
la circa 2 miliarde de dolari. 
- La rindul lor, autotftăţile 
americane s-au declarat 1ngri
jorate• de proliferarea unor 
•specula.~i exagerate" şi a unor· 
"teorii extravagante" in legătură 
cu accidentul Boeingu!ui 767. 

.. ,. 

.;..· .. 
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Rusia. retrage 
trupele din . 

Transnistria 
până la sfâJ1tul 

anului2000 
Rusia şi-a luat angajamentul, 

la su~l OSCE de la Istanbul, 
că işi va retrage 1rupele 
desfăşurate .in Transnislrla plnă 
la sfirşitul anului . 2000, 
informează AFP. 

Fortele ruse din regiunea 
separatistă Transnistrla sunt 
ultimele trupe ruse desfăşurate 
pe un teritoriu străin împotriva 
vointei liderilor acelei tări. 
Declaratia finală a summliului 
Organiza~ei pentru Securitate şi 
Cooperare in Europa "salută 
angajamentul Federaţiei Ruse 
de a incheia angajarea forţelor 
sale pe teritoriul Moldovei pfnă la 
s~l anului 2002". . 

Initial, In conformitate cu dis
poziţiil<i Tratatului asupra focţelor. 
conventionale din Europa (CFE), 
Rusia Si-a luat angajamentul că 
"va retiage ·sau işi va distruge, 
plnă la sfirŞitul anului 200t, 
armamentele conventionala si 
echipamentele sale, Hniitate prin 
prevederile tratatului". Consti
tuţia adoptată de Republica 
Moldova interzice stationarea 
tocţelor str.line pe teritoriul ţă~i. In 
urma unor negoderi complicate, 
ruşii au propus să- ~i retragă 
armamentul din Transnislrla pînă 
în anul 2005; au declarat surse 
diplomatice. 

Transnistria, regiune majori
tar rusofonă, si-a autoproclama! 
independent'a in momentul 
destr.lmării toStei URSS, teman
du-se că ii vor fi limitate drep
turile in Republica Moldova, 
majoritar romanofonă, reamin
teşte AF;P. Artnala a 14-a rusă, 
comandată, pe atunci, de gene
ralul Aleksandr Le~ed, a pus 

~ capăt războioului care a izbucntt · 
in 1992, oprind. înaintarea tru- ·· 
pelor Republicii Moldova. De 
atund, prevalează un statu quo. 
Transnistria consideră men
tinerea trupelor ruse pa teritoriul 
Său ca fiind garan~ de facto a 
independenţei sale. 

·suntem îngrijoraţi de. abun
denţa informaţiil~r imprecise, a 
speculaţiilor exagerate, a teori· 
Uor extravagante in legătură cu 
aşa-zi~ conSJ)ira~i", _ a declarat 
purtătorul de cuvint al 
Departamentului de Stat, 
James Rubin, care a făcut un 
·apel la "calm". Criticind presa 
ameriCană pentru df 
răspindeste astfel de teorii, 
Rubin a aCuzat şi "unele p1edii 
arabe şi egiptene", care emil 
ipoteza unui complot,.afirmind, 
"fără dovezi, că aparatul a fost 
victima unei conspiraţii". Rubin 
a transmis un avf;}rtisment 
voalat catre Qflcialii ~mericani 
implicaţi in anchetă, subliniind 
că ar da dovadă de "irespon
sabilitate" dacă ar pennlte, sub 
acoperirea anonimatului, unele 
scurg"eri de informaţii. Rub!n a 
mai spus că nu există nici o 
problemă intre guvernele ameri
can şi egiptean, in pofida 
atmosferei polemice care incon-
joară acest caz. . · 

Misterul legal de cuvintele 
rostite de copllot ar putea fi 
lămurit săptămina viitoare, 
intrucit NTSB a anunţat că lrăn
scrierea tc:Jnversaţiilor in arabă 
înregistrate in ·cabină ar urma 
să fie incheiata zilele urmă· 
loara. 

Avocatii familiilor- victimelor 
au Incepu( joi, să depună cereri 
de despăgubire impotriva com
paniei aeriene ·egiptene, 
ad'"esindu-sâ în acest sens tri
bunalelor ameriCane.· Tri ter
menii Convenţiei de la 
Varşovia, modificată prin acor
dul Asociaţiei Internaţionale a 
Traficului Aeria~ (IATA), semnat 
§i de Egipt, familiile victimelor 
Bvionului EgyptAir_ trebuie să 
primească de la companie o 
prima despăgubire de 133.000 
de dolari pentru fiecare per
soană decedată in atcident. 

' .. . : 
~.. "{"-

• 
'~. -~ ·,\··· 

J·:.447_ 24?@... @-@ & .. 2 c 

.. _;; 

. •.· 

Sâmbătă. 20 noiembrie 1999 -' 

-·-
PriJn..ministrul britanic Tony Blair • 

tată pentru a patra oară 
Sotia prim-ministrului britanic Tony Blair, Cherie, in vîrstă 

de 45 de arii, este însărcinată cu al pairulea copil, inforrnează 
AFP _ Este -pentru prima dală in acest secol cind un premi~r 

britanic are un copil in timpul mandatului. 
Vestea a fost "o surpriză totală" pentru familia Blalr, care 

este "lncintală", a declarat, joi, un purtător de cuvint al guver
nului. Copilul se va naşte in luna mai. Potrivit purtătorului de 

cuvint, familia Blair "este dezolată că nu a putut anunţa vestea ' 
cea bună tuturor prietenilor, inainte ca ea să devină publică". 

Argintăria lui AdoU Hitler a fost 
scoasă la licitaţie pe Internet . 

Citeva zeci de seturi de 
argintărie care i-au apartinut 
lui Adolf Hitler au fost pro
puse, joi, la licitatie pe 
Internet, infonnează AF'P. • 

Argin!ăria este vîndută de 
fiica unui soldat american care 
a adus-o din Gennania după 
cel de-al doilea război monqi
al. Licitaţia este organizată de 
·către casa Grea! Gatsby's. 

Obiectele de argint au un 
preţ estimat intre 500 şi 8.000 
de dolari, iar vinzarea a 
inceput in 13. noiembrie şi va 

_ dura pină'simbălă-
Două tabachere, 'impo

dobite cu vulturul cu zvastică, 
au fost vindute joi cu 7 .000, 
respectiv 8.100 de dolari. 
Multe dintre obiecte sunt mar
cate cu initialele A.H .. 
• · Obieciele persoanale ale 
lui Hitlec par a fi foarte cău
tate. O ·altă casă de licitaţii 
americană a vindut, marti, cu 
17.000 de dolari, o agendă 
telefonică manuscrisă a dicta
torului german, adusă tot de 
un soldat •. după război. 

s.c. JACKSON INTERNATIONAts:i:L. 
Achiziţionează de la populaţie şi de la 
societăţi· comerciale CEREALE din 

recolta~_,ului 1999, după cum urmează: 

·, 

·' 

-·~~~::.~. 

. :._ .. 

ORZ \\.'\,;\ , , -pretachizitie·1.1001eUkg.· --· ,, .• " . . .. -..... ~ _, ~ ' ' 

·:.~' 

,:-· 

GRAU FURAJER\ ,,~preţ achiziţie ·1.150 leilkg. 
GRÂU,PANIF}CAT!B:preţ achiziţie-1.350 lei/kg. :" · 
PORUMB >:: ----~ lilpreţ achizitie ·-1.030 leilkg. "'-:_ .. -·?':· ·i'.-, La·-'"' ee\ii'iOP,'fYA.ul 'pentru~ tomerc:jale • ' ' 
Recepţia: BAZA FNC ARAD; ŞtJ:. Turde.i 1 

.. ··-'J...·,,_.-. 
Orar:·8.00 ·18.00 · · · 
Telefon: 057 • 271 

Plata se face la UTIL30 zile bancare de "":: .;\\'1?:-L~it 
data raceptlel,respectiv data facturaril. 
Functie de OPTIUNEA celulcare preda 8n•iiiAIA plata se poata .. 
face In PRODUSE Ong lnt&, motorina, anvelopa) SI BANI 
TNGRĂŞĂMINTE~. '"~ 
• AZOTAT D.E AMON .. , 25.000'1el/sac/50kg. 
• COMPLEXE 15X15X15'::i 195.000lel/sac/50kg. 
·COMPLEXE 20X10X10}"'195.000 lel/sac/50kg. 
• COMPLEXE ~9 · 205.000 lellsac/50kg. · 

. ·UREE . ·· . ' ~·- . ·160.000 lel/sac/50kg. 
• NITROCÂI..CAR . . . . - • 1.25.000 lellsac/50kg. 

FOARTE IMPORTAtre ... ·",•.' • 
fn limita unul plafon de 50 milioane lei ZILNIC, flnna 
achlziţionează şi plăteşte TN ZIUA LIVRĂRII porumb 

.-
'··'· 

boabe la preţul d_! __ ~so lei/k!': ~ li'TI!:_______ ·-. · 

vinde la licitaţie mijloace fixe disponibile, · listei 
care se poate consulta la sediul societăţii din Şos. Timişorii 
Km 7. . 

JNFORMATD TELEFON: 
-25o6:J6; 25o646; 092.-~59$ . 
·iri data-de 6.XII:1j!99.~ se.v~rnapeta In fiecare- marţi .pAnă 

la lichidare. · - · · 
(4808563) 

S.f~. 'I'RANSUJ\Ili\ S.A. 1\lli\U 
ANGAJEAZĂ 

• Director. inginer auto, .S ani vechime _ - • 
; Conducător auto la transport călători • 5 ânl vechime 

, • Conducător auto TIR • 5 ani vechime 
-Impiegat auto. liceul, 5 ani vechime 

, • Eleclridan forţă, vechime 5 ani · 
• Electriclan auto; vechime 5 ani. 

EXECUTĂ: -INSPECŢII TEHNICE PERIODICE (ITP), pentru orice 
tip de autovehiarle; · . . · . 

. . . . .. reparaţii' auto (de luni pană sămbătă Tntre ~ 7,30 ' 
16,00) ' . 

·JNCHIRIEAZĂ: • spaţii de depozitare şi 'birouri. 
Relaţii la sediul sOcietăţii sau la telefoanele. 256308, · 256309; FAX: 
256302.. . ' - . .. . .. 
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Convoaca Adunarea Generală Ordmară şi Extraordmară a Acţionari lor· pentru data de 8 
decembie 1999, ora 14, la sediul societăţii din Calea Aradului nr. 1A, loc. lneu, jud. Arad, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Independent al Acţionari lor la data de_ 30 noiembri~ 1999, cu . 
următoarea ordine de zi: 

A. Pentru Adunarea Generală ordinaris 
1. Aprobarea Proiectului de·Buget de Venituri ~~ Cheltuieli pentru anul2000 

·2. Diverse · 

. ' 

B. Peatra Adunarea Geaerală extraordinaris 
1. Aprobarea completării şi modificării statutului şi contractului de societate conform legislaţiei 

in vigoare şi unificarea lor intr-u·n singur document numit act constitutiv. Modificările şi com-
pletările. la statutul şi contractul de societate sunt: · • · 

Moclificări la statutul ~ contractul SOCietăţii 
Art. 9' din statut şi art. 4 şi 5 din contract vor avea următorul conţinut' Capitalul social poate fi 

redus prin: • micşorarea. n.umărului de acţiuni • reducerea valorii nominale a acţiunilor • 
dobândirea propriilor acţiu.ni, urmată de anularea lor • alte procedee prevăzute de lege. Capitalul 
social se poate mări prin: e emisiunea de. ac~uni noi e majorarea valorii nominale'a _acţiunilor 
existente e emisiunea de obligaţiuni; e alte procedee prevăzute de lege. Majorarea capitalului 

• social prin emisiune de acţiuni noi se poate face d. legislaţiei in vigoare şi prevederilor prezentului 
act constitutiv prin: e oferta publică primară de vânzare (el. Art. 1.2. i2 din Regulament nr. 6/1995 
ai.CNVM) care necesită autorizare prealabilă a CNVM • distribuirea de acţiuni la valoarea nomi
nală către administratorii societăţii in limita sumei reprezentând cota de participare a administrato
rilor la profit (conform art. 5.2a, din Regulament nr. 6/95 al CNVM) care necesită notificare din 
partea CNVM • distribuirea de acţiuni la valoare-<Jominală către toţi acţionarii existenţi şi 
exercitarea dreptului de preemţiune intr-o societate deschisă (conform art. 5.2b din Regulamentul 
nr. 6/1995 al CNVM) care. necesită notificare din partea CNVM. Acţiunile emise pentru majorarea 
capitalului social cf. art. 5.2b din Regulamentul nr. 6/95 al CNVM si art. 211 din legea 31/90 vor fi 
oferite pentru subscriere la valoare nominală astfel: e conducerii societătii In limita sumei 
reprezentllnd cota de participare a administratorilor la profit (beneficii) • celorialţi ·acjionari, prO
porţional cu numărul de acţiuni deţinute, pentru diferenţa rămasă. 

Art. _1 O şt 11 djn statut şi art. 6, 7 şi 8 din contract vor avea următorul conţinut: e capitalul 
social este reprezentat prin actiuni nominative emise de societate si ele vor cuprinde toate ele
mentele prevăzute de lege • valoarea nomlrială a unei actiuni este de 1000 lei • actiunile sunt 
dematerializate • societatea va ţine evidenţa acţiunilor aŞa cum 'prevăd reglementările legale 
pentru societăţile deschise • acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, ·care nu recunoaşte 
decât un proprietar pentru fiecare acţiune e cesiunea acţiunilor se face in conformitate cu preve-
derile legale pentru societă~le deschise e societatea poate dobândi propriile sale acţiuni in scopul 
cesionării acestora către administratorii societăţii in limitele şi condiţiile aprobate de Adunarea 
Generală a Acţionarilor şi in conformitate cu art. 103 şi art. 104 din legea 31/90, modificată şi 
republicată in 1998 • conform prevederilor art. 101 din legea 31/90, orice acţiune plătită dă drep
tul la un vot in adunarea gener~lă pentru acţionarii care deţin un pachet de acţiuni mai mic sau 
egal cu 20% din capitalul social şi se limitează numărul voturilor aparţinând acţionari lor care 
posedă un pachet de acţiuni mai mare de 20% din capitalul social, aceştia având drept de vot 
doar pentru 20%,, indiferent de mărimea pachetului de acţiunl deţinut. · . 

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă· acestora dreptul <te a alege şi de a fi 
ales in organele de conducere. de a participa la distribui.rea profitului conform dispoz~iilor legale 
precum şi alte drepturi prevăzute de lege. Deţinerea de acţiu~i implică adeziunea de drept la actul 
constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile in cazul trecerii lor In propri
etatea altor perso.ane. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iat 
actionarii răspund in limita valorii actiunilor r,:. le detin. · · 

acestora (se va prezenta dovada elib~rată de ORC) e să nu fi suferit condamnări penale defini
tive care ii fac incompatibili cu calitatea de administratori (se va prezenta certificat de cazier judi
ciar) • să nu aibă calitatea de administrator la o societate comercială conct.~r.entă s~u cu obiect 
de activitate identic sau asemănător cu al S. C. Tricotaje'lneu S. A. (se va prezenta declaraţie) • 
să nu detină actiuni sau părti sociale care conferă mai mult de 5% din dreptul de vot la o societate 
comercia.lă concurentă sau' cu obiect de activitate identic sau asemănător cu al S. C. Tricotaje 
lneu S. A. (se va prezenta declaraţie) e să nu deţină acţiuni sau părţi sociale care conferă mai 
mult de 5% din dreptul de vot la o societate comercială concurentă sau cu obiect de activitate 
identic sau asemănător cu al S. C Tricotaje lneu S. A. atât personal cât şi rudele.şi afinii până la 
gradul al doilea inclusiv (se prezintă declaraţie).e să şibă pregătire profesională şi experienţă in 
activitate dovedită prin: diploma de studii superioare sau studii medii tehnice (dovedite individual 
d_e fiecare administrator), copdiţii a căror neindeplinire va duce la pierderea calităţii de adminlstra
to'r precum şi alte diplome de specialitate in domeniile management, mar~eting, afaceri, analize 
econOmice sau evaluări afaceri e să aibă aptitudini legate de procesul decizional e să aibă 
cunostinte in domeniul relatiilor economice internationale • să aibă cunostinte· si experientili în 
'dom8niui restructurării, manâgem8ntului financiar, eValuării afacârilor, condi~rcSre~trebuie înd'epli
nite de cel puţin jumătate din membrii echipei care formează Consiliul de Administra~e. e Fiecare 
administrator va constitui o garanţie in limita a 2000 de acttini Salariul directorului general se sta
bileste.de Adunarea Generală a Actionarilor, la care se apiică·sporul de vechime si atte sporuri 
legcite; e remunerar~a membrilor cOnsiliului de administraţie se ·face astfel: • priffiirea unei in
demnizaţii lunare stabilite de Adunarea Generală a Acţionari lor e primirea unei participaţi! anuale 
din profitul net al societăţii, stabilită de Adunarea Generală a _Acţionaritor. _ . . · 

Art. 18 din statut precum şi toate prevederile din statut şi contraG! referitor" la Comitetul de 
Direcţie se anulează. .. . ... :, 

Completări la statut fi contractul societăţii .. 
Cap. 1 se completează cu: • emblema societă~i este concretizată priR siglă sau marcă şi 

deosebeşte societatea comercială Tricotaje lneu S. A. de alte societăţi de acelaşi gen (adică cu 
produse similare) şi care este înregistrată la Oficiul d& Invenţii l:tandarde şi Mărci. · · 

Cap. despre Adunările Generale se completează cu: • la şedinţele Adunării Generale pot par
ticipa ac~onarii personal sau reprezenta~ prin acţionarii desP.r.maţi in baza procurii speciale apro
bate de Adunarea Generală a Actionarilor din data de 14 10.1999. Actionarii care. nu pot participa 
la Adunarea Generală a Actionarilor si nu sunt de acord cu anumije puncte de pe ordinea de zi 
publicată-in presă, VOr p)mUniCjl in SCnS J>Eirsoanei mandatele prili procură J?Unttele _din ordinea 
.de zi pentru care votul lor este impotrivă. · . · _ 
· Art. 17 din statut, referitor la atribuţiile C. A: -se completează ci.t: ··elaborează strategii de dez
v.oltare pe termen scurt, mediu şi lung e întocmeşte studii de fezabilitate, planuri de afaceri şi 
evaluări legate de activitatea curentă, investiţională şi de dezvoltare a societăţii comerciale • 
_incheie acte juridice prin care societatea poete să constituie participaţi! in natură la alte societăţi 
Iri valoare de până la 50% din valoarea contabilă a activelor corporala ale societăţii şi participaţi• 
in numerar de-până la 30% din activul net e incheie acte juridice prin care să dobândească. să 
instrăineze, ·s~ inChirieze, să schirribe sau să constituie in garanţie bunuri.aflate in patrimo.1iul 
societăţii a căror valoare nu depăşe~e jumătate din vaiO'ilrea contabilă a activelor. societăţii la 
data încheierii actului juridic. · · 

• Capitolul dispoziţii finale se completează cu: • documentele la care acţionarii vor putea So 
aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul sunt: e bilanţul contabil şi contul de profit 
şi pierderi împreună cu raportul administratorilor. şi cenzorilor • bugetul de venituri Şi cheltuieli 
aprobat pentru anul în curs e rapoartele financiare tri~estriale ş> semestriale e extras din proce
sul-verbal al Adunării Generale a Actionarilor şi extras din registrul actionarilor din care să rezulte 
humărul acţll.tnilor de~nute de către Solicitant. . ;· . ' · 

/ . 
z. Dl•ea•· ·- -- · ). 

·' Dacă la P.rima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar conform legii, se convoacă a 
doua Adunare Generală Ordinară si Extraordinară a Actionarilor in data de 9 decembrie 1999 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu ac6teaşi ordine de zi. ' '· · · 

'Art. 1.6 din statut si art. 9 din contract vor avea 'următorul cOntinut: e societatea este adminis~ 
!rată de către un Cdnsiliu de Administra~e. -ales de AGA pe o perioadă de patru ani, cu posibili
tatea prelungirii mandatului pe noi pPn,. ..... :.r- '"""' patru ani, dacă si~a indeplinit obiectivele si criteriile 
de periormanţe la care s-a angd,. .. prin BVC şi programul de investiţii, aprobate de 
·Adunarea Generală a Acţiondrilor ta inceputul fiecărui exerciţiu financiar e Consiliul de 
Administraye al S.C. Tricotaje lneu S, A.. este ales pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea AGA 
din 13.12.1996,'şi Inregistrat la QRC Arad • conform legislaţiei in vigoare şi prevederilor prezen- · Orice informa~! slljJifrrlentiîre sâ pot obyne dela societate la tel.: 057-511159. 
tului act constitutiv administratorii societăţii trebuie să lndeplineasc~ următoarele condiţii: • să ril,l ·. ifii'~''' CONSJUUL DE ADMJNISTRAT ... IE'~. ~ 
fig~reze pe lista cuprinzând administratorii cărora li,.s-a revocat mandatul din motive_ imputabile ~ 

~ ~ 

-::. 

CASTIGI ATAT CAT VALOREZI? 
' -MUNCA PRODUCTIVA LA DOMICILW! 

Companii Americane in ascensiune au nevoie de ajutorul tăul 
_-., .•. , Eşti şomer şi vrei să lucrezi? . . . _ •.. _ . · 

·_ Venitul pe care TI ai in prezent, te nemulţumeşte? · · c .• ,. ··· 
. M.unca productivă la domiciliu - Conditii deosebite - Câştig pe măsură! . 

. · _ lucrezi de acasă cât viei şi când vreil 
· •. · Cine nu doreşta, în timpul liber st căşti!le bani in plus, sau _chiar mai rriuft;· ~-.; 

să lucreze numa1 de acasa~ 
Toti vrem, pu~ni 'reusesc. Acum este posibil prin această ofertă: . · 

' Asamblare diferite articole . , . ' .. ;~ .... ,, ., .. 
_ "'" ~ · Dactilografiere diferite acte. · · · · · 

Traducerea din limba engleză'in română şi inveli!, ~1 nu numai! .• - · ,, .. . , . . . ; 
- Finisarea plicurilor poştale (pentru expediere) . . · .. · ' . · .- . 

Confecţionare diferite articole (pungi, flori artizanale, jucării de lemn, c~tii de lemn pen
tru bijuterii, etc.) Vânzare casete audio şi CQ. Procesare Email. Confectionarea de semnale anti' 
furt. Realizarea de lumânări decorative. · · · ' . 

• Vă. place să navigaţi pe Internet? Perfect! Acum ve~ fi plătit pentru asta cu 0,50 cen~ pe 
oră!!! Vreţi să fiţi de ajutor. unor firme? acum este momentul! se ca<Jtă persoane eare să preia 
com~nzi pri~ite prin intermediul Email. Scriitori, profesionişti şi amatori., ProgramatoriiC!jlc.ulator, 
difente ltmbare. . • . ..' .- , ,_ .. _· . · _ _ _ . 

Croitorie (hăinuţe pentru păpu~i, bonete, etc.). Acestea fiind doar câteva exemplţt- · 
Nu contează in ce parte. a lumti !!'ăieşti, acuma este yosibil, totu~ este să vr;i! ~ 

.......... ~ ....... ?i 
iNCEPEREA SELEC,T ĂRII PERSONALULUI 

MUNCITOR cu data de 15 noiembrie 1999, la sediul 
societă~i ARNETTA ROM din Arad, str. Independenţei 
nr. 3. · .,., .... , 

CondiţW 
·- de prefe'rintă . femel, ·cu experienţă Tn clonfecţif tex-

tite . - · ' . _ 
- .. varstă max. 40 ani 
- cunostinte pentru maşini triplok, ,simplă, 

UBERDEK,'butonieră, aplicat nasture. · ....... 
' - şcoala minimă 8 clase 

'"" Informaţii suplimentare 
la, telefon: 289244. ~ 

._·,. 

(9744249) 

' 

-

.. 

.,, 

.. ," 

.... 

. '~;: 
., 

. ·-~· 

'· 

• 

. . )-, 

·NU S~ CERE EXPERIENTA, NU EXISTA LIMITA DE V ARSTA! 
Sigur, ai ajuns la concluzia că si tu vrei să lucrezi de acasă. Trimite~ne până la data de 

·'"-, 27.1 u 999, Copie după a doua pagină a buletinului de identitate, pe adresa: se RO-INFp-SYS-
TEMS SRL. OP. 1. CP. 237. - -

PlACE CII VIIZI? j!{. _SIJJ'IĂ ŞI ALIIGII !!! . SOCIRATf RAUANi 

.. , :_ -' . 

•' 

i' .- : 
• . 't 

J ' --- . , __ 

1900 Timişoara. Veţi primi imediat informaţii .necesare pentru a putea·lncep6 să lucraţi de 
acasă. Toate acestea le veţi primi sub forma unui colet poştal pe care il veti plăti la postă in 
momentul ridicării cu suma de 36.000 lei plus taxele postale. · ' ' 

GARANŢIE! Dacă in timp de 30 de zile de la data primirii coletulul f\U sunteţi pe deplin satis
făcuţi de oferta noastră din motive obiective, retumati'coletul Şi veti primi banii Inapoi, fără a vă fi 
puse întrebări. · . · · ·. - · ' ' - · · 

Poţi căştiga nelimitat, lucrând de acasă, doartu hotărăşti cât vrei să câstigi!.Exemplu: cu 
realizarea lumânărilor decorative poţi căştiga lucrănd de acasă 4 orE! pe zi, io0.000-1.100.000 
let, 8 ore 1.100.000-1.500.000 let. · ~ ~ . 

Acum~~~.~~ ~~!~J:?n~i!~d~m~o~~~~~~~~ş~~~f!t1:;~!tă! 
NOI AVEM CHEIA SUCCESULUI TAU! 

SCRIE-NE ASTĂZI ••• MÂINE· . 
VEI PUTEA CÂŞTIGA! 

--· ·..• --
'·,:· .. 

. . 
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. '-.:'· ........ 
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"Lansează noua versiune a prc)grarnmh~ 
de contabilitate şi gestiune colmeJrci<llăl 

v4.0 

. ' 

1 

Telefon 259214, orele 8-18. 
Vând Dacii O km, noi, orice tip.l (35976) .. 

Telefon 094 157 830. f33601l Vând 2 m"''ini Flat Croma TD 
Vând avantajos ANVELOPE 86 şi Mazda 86; ieftin. Telefon 

auto noi şi folosite, de camion, 2899175. (35973) 
diametru: 17,5; ARO, Jeep Vănd Peugeot 205 înmatricu-

. 15,16; autoturisme 12, 13, 14, lat persoană fizică, an fabricaţie 
15, 16, 17 ţoll. Telefon 259339; 1990, injectie, închidere ceritra-
563027. (4113081). lizată, geamuri electrice, gen~ ali-

Vând Mercedes 250 Diesel an a1e motor 1,1 i. Telefon 
fabricaţie septembrie 19S2, 092.208.018. (35969) 
înmatriculat persoană fizică, in Vând (sau schimb cu Dacia) 
stare excelentă, alarmă, jen~ PJ, Renault 18, an 1980. Telefon 
oentral. Telefon 094 616 315. 439199. (3042242) 
(35345) Vănd motor Golf Diesel. 

OM. Telefon 

vand color noi, 
Daev.oo. Telefon 288973. (36024) 

Vând TV color Philips, Sony, 
Pan'âsonic; negociabil; Q9i. 

·. Telefon 210631. (36028) 
Vănd frigider Arctic, ladă fri

goriflcă Arctic, maşină de cusut 
Singer, staVe amplificare 70 W. 
Telefon 246253, 247064. 
(36063) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

de la 1 kulunrle 1010 8 compatibil anului 2000 
8 rnultisocietate 

Vănd Mercedes "350 TD şi Telefon 094.185.221. (36008) 
Toyota Land Cruyser TD. · Vând motor S.aviem c!omplet, 

Vând mobilă veche de 
sufragerie şi mobilă combinată 
tip Nădlac, ambele în stare bună. 
Telefon 238516. (35766) 

1hbuUr siJ f•raţ diiJ IUJa să scriu şl slJ SDCOtaC! 
Telefon 092 227 450. (35293) stare bună şi cutie viteză. 

e&e vand Opel Rekord CoiT\I>i. Telefon 276488. 

. . . CONTABIL """ # 
vaflinc\lonacorect până in anul9999, de lli!l!eli~"'" 

8 versiune rnonopost sau pentru 
reţea 

Tnmatriculat, fabricatie 1979 Vând autobenă Saviem 6,5 
2.000 OM. Telef9n '286657: tone, 198Q, stare l)ună, CIV. 
(35372) · ' Teleton 276488. 

Vând en.gros HAINE second 
• liand GERMANIA, peste 20 
sortlmttnte. Telefon 289(56, 

. 092.239.242. (35449) 

ANIVERSĂRI lf!l 
Cu ocazia anlversăril zilei de 

na,tere, un călduros· "LA 
MULŢI ANI"" un buchet cu 34 
trandafiri ro~n. pentru 

dr.MOLDOVAN (~ 
MIHAELA 

din Tlml~oara. Stimă ti 
respect din partea familiei 

Heriău • 

. vand garsonieră conf<)rt 1. 
parter, zona Confectii. Telefon 
094.610.513. (35421). 
. vand garsonieră zona 
Romanilor confort III, proaspăt 
renovată, 5.700 OM. Telefon 
223392. (35517) 
Vănd garsonieră Miolita, 7.000 

OM, îmbunătăţită. Telefon 
272908. (35529) 

Vand apartament 1 cameră 
bloc contorizat. Telefon 257851: 
(35789) 

Vând apartament 2 camere in 
Alta. Telefon 263703. (35776Î 

Vând apartament 2 camere, 
parter, str. Banu Mărăcine. 

· (c.b.) 
Vând Fiat Uno Diesel, fabri- Vând Dacia'97, 3.900 DM 

ca~e 1986, Jo500 OM, negocia- negocia[?iL· Telefon 238425. 
bil. Telefon 094.801.326. (35453) (36002) ' 

Vând BMW 316 i, toate opţiu- Vănd ORcit fără 'l'O!Or; preţ 
nile, Tnmatriculat. Telefon convenabil. Telefon 222318 
094.517.764. (35470) duminica. (36027) . ' 

Vând urgent Citroen Saxo TD Ocazlel Vând AUTOU-· Telefon 092.938.376; 235021. 
(35618) ' 

: Vând apartament 2 Camere, Vând casA + loc de casă in 
nou, 1999, preţ negociabil sau TILITARĂ SAVIEM 7,5 tone 
accept· variante. Telefon stare excepţională; caroserl~ 

bloc G, elaj 1, Podgoria. Telefon Pârneava. Telefon 210373. 092.483.150; 092.245.500. motor, nou; CIV, 6.500 DM. 4.900.000 lei; TINERET SIL· 
233588, 094.617.976. (35725) 35565 
' Vând apartament.2 camere, '"''<'iv~â~nd;.,..ca"'s"ă'ce=n"tra~I.~A'ra-d~str~. 

. central, Podgoria. etaj 4/4 izolatie • Virful cu Dor nt. 2, singur Tn · 

(35605) Telefon 092.308.033. (36018) VANA, 4.000.000 lei; DORMI· 
Vănd camionetă Mercedes TOR TIMOTEI, s:500.000 lei . 

· garanţie 1 o ani: Telefon, cuite:(35710) · · 
Diesel3,5 tone, înscrisă per- l'fJ:'tl:ljllj!~'J~N ~~· 1 Telefon094809884.(35646) 
sciană fizică, stare perfectă, • • 11111111111 , ... , 1 _ vand maşină cusut Veronica, 

. 092.372.730. (35953) . 
Vând apartament 2 camere, . 

·decomandat, UTA, pret 18.000 
OM. Telefon 255133. (JS931) 

Vând apartament 2 camere, 
centrai, Tmbunătătit; 23.000 OM. 
Telefon 253326. (J5929) . 

Vând apartament 2 camere. 
Telefon 273628. (35998) 

Vand caSă, "!'fltral, parter-pr;.· piese schimb; urgent. Telefon 2. paturi, 2 geamuri, uşi de fier, 
vatizat, <n.aj-apartament. Telefon 092.483.150; 092.245.500 .. · Vâl:ld 486 DX2166, HOD 170 rezervor combustibil. Telefon 

. 234862. t3569i) · (35605) (270, 500) memorie 8 Mb (16), 253318. (35701) · 
Vând casă familială 2 camere Vând Dacia Papuc, 2.250 OM; monitor color, VGA (SVGA), tas- · Vând Chiuvetă mox, bibliotecă, 

bucătărie, anexe, curte. grădină: Dacia 1310, 1.600 OM. Telefon latură (combatibil Windows '95 covor, masă, uscă.tor . păr, 
gaz la poartă, Aradul Nou str. 464027. (35664)' . oftice, contab.) preţ 180 oM: cameră tineret, frigider, ladă, pat 
Spartacus nr. 19. Informatii tele-· Vând Dacia 1310, ·an 1988, Telefon 092.28t.515; 057- rabatabil, scurtă Alain Delon, 
fon2~47. (35564) · ' 1700 OM, negociabil .. lnfonna~i blană gri, convector gaz, cana-

vand casă 4 camere, telefon 287224. (35c13) . . 1 pea extesibil, boiler gaz, hotă, 
Vând urgent apartament 2 bucătărie, baie, grădină mare, Vând 2 bucăti Trabant, Toma- .100 OM. Telefon 094 840 399. orgă etc. Telefon 057-289693; 

camere, parter, Aradul Nou, po- curte asfaltată, incălzire gaz, triculate, 1 fără 'motor. iniormaţll · . Vând Tii COLOR en-gros, Arad, Vlalcu str. Poe1ului nr. 38. 
ziţie excelentă, . 9,:500 OM. 35.000 OM, negociabil. Arad. str. telelon 562600, Lipova. en-detall, gamă diversificată, (35533) 
Telefon 092.344.705. c36017) . Vasile Ureche, nr. 30. Telefon (4113099) , preţuri minime; garanţie. ~Vând tocătoare de tulei pe 

283278. (34908) Vând autoturism Ford S<:Orpio, Telefon 289456; 092.239.242. _ două rânduri. Telefon 286~80. 

li
>V'Ji.l:'(l'il=l· Vahd casă mare In Şotronea an fa~ 1!188, stare excelen- (35449) · (35410) · · 

i:l,l~: :1>:1. , , nr.64.Telefon416209.(35775) tă.Telefon271278.(35786) Vândapartament3camere, 
1 Vând casă centru Upova, In · Vând Dacia 1310, an 1987; . V:ând toată gama de telefoane Conf~i; aparat sudură; drujbă 

Vând apartament 3 camere, curte sau schimb cu garsonieră, Dac1a 1310, an 1981; Peugeot mobile, Sigilate. Telefon 094 267 electrică. Telefon·· 252783; 
parche~ faianţă, gresie, geamuri in Arad. Telefon 245738. 305, an 1979, persoană fizică. 307 sau 094 882 403. · 238062. (35655) · 
duble cu rolete, lambriuri, uşa de (4113096) Informaţii telefon 094.797.085; Vindem o mare gaml . Vând căţei Airedale Terrier, 
cireş. Telefon 289226. (35767) · Vând casă mare şi grădină, 466252, Pîncota. (5226682) de TELEVIZOARE COLOR sâmbătă, ia expozitia canină, 

. Vănd 2 apartamente, ultracen- sat Nadăş, nr. 115 şi Sălaş mare Vând 2 tractoare u 650; Ford STEREO, preţ convenabil. · ofer pentru imperechere mascul 
trai, (160, 140 mp) cu posibilităti aproape de sat. Telefon 276125; Scorpio D. Telefon 094.522.567 Telefon 211213, orele 10-20. cu pedigree, varoros. Informatii vand apartament 1 cameră 

bucătărie, hol, baie, rilini balco~ 
!~chis. gratii parter. sateln, (cabi
net medocal) in alb, imediat oru
pabil. 9.500 OM. Telefon 
237048. (35938) 

pentru sediu firmă. Telefon 094.600.332. (35121) : .. , după ora '19 sau localitatea (35970) , '·- ....... . . , . . :.',;~~~ 1 ) 420~;80, '. SebiŞ, 
·. 092.227.450. (35293) Vând casă cu grădină, 2 Răjlsig, nr. 237.(4112602) . vand TV color Germania, 

Vând apartament 3 camere, camere, bucătărie, antreu, baie, vand Dacia 1310. an 1995, stereo, TXT, modele noi, Vând foarte ieftin parc~et 
tmbunătăţit, din cărămidă, · gaz melan, în str. Tabacovici, nr. preţ 3.400 OM negociabil. deosebite. Telefon 563070. refolosibil; cozi mături. Telefon 

van<~ garsoniem confOrt 1, str. · 
Cenad, bloc 234, etaj 4 fără 
probleme acoperiş. balcon 
inchis, telefon, vedere la stradă, 
8.000 DM negociabil. Telefon 
266586. (35956) . 
Vănd apartament 1 cameră 

UTA, etaj 11, parchetat. Telefori 
270872. (35929) 

vand garsonieră confort 1, 
parter, bloc 233, ap. 12, str.; 
Cenad, Micălaca. (35!188) . 

Vând garsonieră confort 1;1 
. aranjată deosebit, Micălaca 300, 
parter, 9.900 OM. Teleofn 
271385. (36001) . . 

Vand garsonieră str. Patria, nr .. 
8, bloc 62-1, ap. 87, ne(mobilat). 
langă Fabrica Teba. lnfonna~l 
după masa. (36023) 

Vând apartament 2 camere 
el. 1Q, Vlaicu. Telefon 256Ş59: 
(35615) . 
. vand apartament 2 camere 

Vlaicu, 8.500 OM. Telefon 
24n52, după ora 17. (35416) . 

Vând apartament 2 camere 

răil:i~5'i;!ir.AA·'· cu garaj. Telefa-; . (35390) . 
Vând apartament 2 camere 

amenajat stil occidental zona 
gării; preţ 33.000 DM. Telefon;' 
094.160.581. (35503) . • . 

Vând apartament 2 camere 
mari, zona Confectii, bloc 12 
10.000 OM. Telefon 002.295.340:. 
(35571) 

Vând apartament 2 camere,· 
Podgoria el. 414, acoperiş garan
tat 15 ant, zugrăw lifei, uşi V<>P
site, complet aranjat, 20.500 OM, 
negociabil. Telefon 250966· · 
092.344.621. (35429) . ' 

· Vând apartament 2 camere 
zonă· ultracentrală, multipl~ 
Tmbunătăţiri. Telefon 465372, 
092 391 589. (35645) 
Vănd urgent apartament·2· 

camere, decom~at, ei. 1. str. 
Piaţa Spitalului, bi. 5. se. c, ap. 
3. Telefon 233148, 094 5f3 335. 
(35852) 

. .. 

O. 

Micălaca, negociabil. Telefon 12 (toşt Merfi). Telefon 28m7;. lnfo~i telefon 231- Beliu sau , (4809302) ,. · : 271027. (35469) . 
262391. (35813) 094.595.040. (35611) .' 420591, într" orele 7-16. ·.vând computer Pentium tas-, . · Vând haină blană Tarpagdn 

Vând urgent sub preţul ple~l. • Vând urgent şi convenabil, (3042235) latura Mouse, monitor 15 inch; bej; stofă lână' pură şi pompă. 
apartament 3 camere, ocupabil casă mare, comuna Livada. Vând semirernorcă. 750 kg, cu nou Telefon 583070 (4809302) pentru recircularea apei incălzire 
imediat. Telefon 249780. (35925) Telefon 412204. (35288) · CIV, tir. Telefon 244680; v·And maşină spălat · :;,~-~~~)lă. Telefon 280390. · 
. Vând apartament 3 camere, Vând casă cu etaj în roşu, _094.187.243. (35n5) ~utomată 1.000.000 lei; TV \V "A~ bar·lip T""""" ~ -. _ 

cf.l, zona Polivalentă, cu gara
1
·.; locuibilă, în Fântanele. Telefon Vând urgent Renault 19/35 color 930 000 lei· ladă frigori -N """"" -v,.... T' 4561 (3 · ' - fectă, Terpe Pav' el,' .Cued, str. 

apartament 3 camere, d. 11. zona 60. 5984) Turbo Diesel, consum 5%, albas- flcă 1.400.000 lei, ofer garanţie. 
Intim (Aleea Făget), negociabile.-. · . Vând casă mare in Frum~.. . tru metalizat, an fabricatie 1994 Telefon 259339; 563027. . Carpini, nr. 316; preţ convenabil. 
Telefon 223165. (35560) . · ' "'·

1 
~ ~11 negoo

0 7
'abil şi·in 2-3· .117.000 km, pret negociabii .. (4223081) '·, .. (3t"~ dozalorde bere, 2 brate, 

Vând apartament 3 camere, · ra e. e 8 00 5 - 270834. 11.500 OM. Teletoii 259520, vl-:i .. Vand TV'llolclr, deosebite, cer- . Mioriţa, preţ 18.500 OM. Telefon (36013) zibilorele 13-18. (35375) casă plastic. Telefon 259353. import Italia + 10 butoaie 
092 397193 (3

5931
) · Vand casă în Lipova. pret Vând Dac· 6 1- ă 1410 (35084) Artlerna; preţ deosebn. Telefon 

· · · 1'nfonnat1'v, 22.000 km.-Telefon' la er 
10 

' 094 600 332 (35121) · Vând în lneu, apartament 3.•.·. 1995 Telefon 242841 (35658) Vând TV color. "Philihs,. · · · · • .· ce~ere, parter, vizavi Politie.- 057 - 562543. (4809303) V~ IMS. Localn&iea Tălagi~ Gruncling, Nokia, stereo, telk . Vănd canapea piele 3 locuri, 
Telefon094.147.714.(411260S) . Vând casă Chişineu Criş, str.' nr. 141, comuna Plescuta .. Telefon264004.(35412) 200 OM. Telefon 289667. 

Vând apartament 3 camere ttan cel Mare, nr. 36. Telefon · "(35680) . ' ' Vând TV color; maşini de· (
34661

) ·~«·'' -' - . 
decomandate, garaj, Fortuna.. 20591 · (4113191) Vând tractor u·445 l; preţ. ·spălat; lăzi şi coinblne frigorifice; 
Telefon 249450,-orele 16-20 ... Vand casă cu anexe şi gră- • .3.800 OM negociabil. Informatii frigidere, la preţuri şvantajoase; 
(
36033

) dină, localitatea Văr~and·, nr. Upova;057 .552762. (3231161j intre orele 9-17. Telefon 251392 . 
Ocazie! vand apartament 3 452· Telefon 253078· (4113192) Vân,d Dacia -1300, an 80, . (35493) 

camere. Vlaicu, negociabil, necesnă repara~! caroserie, preţ· Vând celulare noi Nokia 3210 T 1 1 468 ţurcane, îmbunătăţiri. Telefon 245134, 500 OM fix, Şagu, telefon 268. şi Siernens C25, preţ 360 şi 240 ee on °23
' după ora 

18
: 

092407 876 (36057) (35794) OM. Telefon 092.509.397. (
3042168

) · Vând 1800 mp teren intravilan Vând dulap 2 u~i. Telefon 
(II In 

5 
b 

1 1 11 
OM/ Vând (schimb) VW Pas$al (35539) , . ., 242100. (35n 2). . 

.YtJi\i~l·'•~',ll~i•H: l::r~~ Tel~n ~:2~7eS.044. (353oo)P· ' ~~:~ .;:,~3. b(~"c:t~1~9l1988. Vând urgent Nokia 3210 cu vand pianină Lubitz Berlin, 
.H ~ 1 · ,. Vând teren 1'ntrav1'lan' in· • · ·nlacă br.onz·, pre.t, negoc1'ab1'i. 

Vând Ford Cun'er cam·1onetă, meniu limba_ română, preţ 360 ,. Subcetate 921 mp Tel fim Telefon 266439, ore.le 16-23. 
Vând apartament 4 camere, 

280231 09
2

645958 
,·
3575

e) .1993, CIV, stare deosebită. 1 ~M. Telefon 092.404.987. (35745) · 
zona gării, contorizat.. Telefqn ; . . 2 Telefon 094.147.714. (4112505) .. tt35783l . . Vând soia boabe pret, 2S.OO 
223552. (35356) . A vdand 4·Ş ha pămant zona · Vând autobasculantă SRD 5 Vând vnr!nă frigorifică pe-o,;, 

: _Vând apartament 4 camer . r~ ul Nou; combmă Claas ton i t . 1 tă C V . zontală comparti ent tă leilkg, negociabil. Telefon 057 
toate imbunătăl'lrile zona 300e, . ~asa 2,80 m ~lus una_ pentru - e, nma ncu a • cu 1 şi , m a , 561971. (4113095) 
M M ' .. , , piese schimb Inclusă'" pret numere noi, în slare periectă,.cu 180/80 cm, 1 an garanţie. .. Vand maşină găurit automată 
. alul ureşutu1 ŞI garaj auto- . Telefon 

094 859 675 
(
35971

) • 'toate taxele şi impomele pe anul Telefon 28!1887. (34661) ' .. MG40; compresor: aparat 
rizat Telefon 259891, (35494) . . . Vând ter~n. a;.bil.in asociatie 1999, achitate. Informaţii Vănd fnglder, 1 an garantie;· sudură trlfazic. Telefon 512520. 

vand apartament 4 camere,· 1,
2 

ha, la curilci şi 1 72 ha -13 Tâmova, telefon 176. (35644) 'plata In rate. Telefon 289667-. (35954) · 
Calea ~adnec, bloc 107, multiple. SâiJPaul. Telefon 244552; dupii Vând autocamlon MAN 19331 (34861) Vând garnitură hol, co•vor.·1 
imbunatăţin, aer condiţiona~ tel&- ora 

19 
(
35958

) · · ·, .eu remqrcă, an ·1986, perfectă vand maşină de spălat. Telefon265241. (35974) 
ton, garaj, mobilat (ne~obilat). · , stare tehnică, pret 36.000 OM -automată Boch şi Privileg, 100 Vând 2 vaci eu laPte, comuna 
Telefon 259214, orele 8-18. il} n 1 \.\ j \1 d .j -m..l negociabil. Telefon 279260, orele OM in rate, 1 an garanţie. . Dorobanţi, nr. 121. Telefon 
(35976) ~ &-16. (35992) Telefon 274118. (34661) . -535172. (35966) 

Vând apartament 5 camere · Vând motoare Passat Diesel Vând congelator cu sertare, in Vând LEMNE FOC orice i ' 
·zona Polivaienta: Telefo~· 1,60; Ford 1,6; Ford2,3D~vand rate, 1 an garanţie. T.elefon cantitate. Telefon .214010. 

Vand convenabil Dacia o km, 094.284.902. (35965) m~ină spălat auto şi maşină vu~ .,289667 .. (34861) · (36016) , . . . 

. VÂNZĂBI. -
-~ CASE 111i1 
Vând casă cu spatiu comer

cial. Telefon 256859. (J5615) 
Vănd caSă 4 camere, încălzire 

centrală, în Vladimirescu, zonă 
· centrală, cuptor pelllru patiserie 

gennan, preţ negociabil: Telefon 
514207. (34546) . 

, . . 
,, . 

orice model, livrare ime~~tă. 
Telefon 094.391.896. (35966 

VInd FORD .ORION, an 
1985, înmatricula! fundaţie, 
preţ rezonabil. Telefon 284240; 
·270729• 094.799.979. (3193!ll 

Vănd sau Schimb + d1ferentă 
• Xantia, an 1995, km Mni, Full. 

· Extra, Tnmatriculat persoană; 
15.400 OM negociabil. Telefon 
287022; 094.164.665. (35703) 

.' .. 

canizare, preţ 1200 OM/bucata. Vând TV color 100 OM, !>luni · Vând circula(; sobă motorină; 
Telefon 094.891.457. (35990) garanţie. Telefon 274118. cazan ţuică; cablu trifazic. 

vand tractor L 445; remorcă 5 (34661) · . . • Telefon 267974. (36030) 
tone şi d~erite scule. Locafrtatea Vănd orgă Bonternpc5 ocatve, 
. Horia, nr. 213. (35989) · clape mari, cu suport; 200 OM 

Vând motor Ford Sierra 2,3 n~goc1abcl. Telefon 250859.· 
Diesel, dezmembrez microbuz (35952) .· -
Ford Transjt. Telef<!n 264781.. · Vând combină frigoriflcă 1.an · 
(35979)' · · · ,· " garan~e. plata In .. rate. Telefon . 

Vând 3 autoturisme marca 274118. (34661) . . . ' 
Qamas cu preluare contract Vănd computer 486 DX2/66 
Lizlng, an Mhz, 8 MRAM HOD 240, VGA 
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Sâmbătă, 20 noiembrie 1999 

r (Urmare din pagina 14) 
Cumpăr apartament 2 camere •... 

Micălaca • Vlaicu. Telefon 
250209;255133.(35931) 

CUIIPĂRĂRIDIVERSE 

Cumpăr porumb boabe şi 

ştiule~. plata la recepţie. Telefon 
094 764 568. (34894) . 
Cumpăr troliu mecanic com

plet Informaţii Lipova, telefon 
057.562762. (3231161) 

CERERI,IOFERTE 
DE SERVICII . 

,.STYL BRUNA" cu sediul la 
OROLOGERIE angajeazA 
MAŞINISTE cusut feţe incăl
ţăminle, subţiat şi termocl· 
menL Telefon 281291. (35706) 

Firmă PIESE AUTO caută 
A9ENT COMERCIAL ŞI VÂN· 
ZATOR. Telefon 094.607.244. 
(35981) 

PIERDUT BORSETĂ acte 
personale • BUGARIU. Ofer 
RECOMPENSĂ! Telefon 

CălătoJe'tl cu autocarele 
noastre moderne In 

Europa: · 
GERMANIA, AUSTRIA 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecări zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN• 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA; UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poti 11 un 
cilător cittlgătorl · 

NOUl Reduceri de tarife Tn 
kma NOIEMBRIE! Reduceri 
lSUplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru· 
puri. 8-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871. 252727; 
Autogara. telefon 270562. 

PVBUCITAT.E • 

'U' DECESE 'U' Se citează pentru data de 1 

26:11.1999, ora 10,1a Biroul'.~---------
Notarial Public T. Flldan '' M. 
Petru str. 1. Vldu, nr. 2, pentru 
dezbaterea dosarului succeso
ral privind defunctul Tlrltean 
Ioan decedat la data ·de 

· 04.05.1975, cu ultim domiciliu 
in Arad, pe eventualii mo,ten~ 
torl al acestuia. (35963) 

Cu adărtcă durere in suflet, 
anunţăm incetarea din viaţă a 
celei care a fost 

PALADE SABINA.. 
Tnmormântarea va avea loc 

astăzi, 20 noiembrie 1999, ora 
13, la Cimitirul Pomenirea. 
Familia indollatl. 

· Cu adinci durere anunţ In
cetarea din viaţă a Iubitei mele 

Schimb apartament 2 camere, fitce, 
decomandate sau vănd, ultra' . EUGENIA GHEORGHE 
central, str. Iuliu Maniu, bloc A; .· . in 'vârstă de 46 ani. inmor-
ap. 78, etaj 11- Deva. Telefon 054 mântarea va avea loc azi, 20 
• 217945 (Deva). (35721) noiembrie 1999, ora 14, la 

Schimb spaţiu comercial Cimitirul Eternitatea. Mama 

.(gheretă) zona Alfa, cu autotu- t:i=n=do=l=la=tă=·======~ 
rlsm Diesel. Telefon -244680; _ r 
.094.187.243. (35773) Reci zile de toamnă, !il fel cum 

Schimb (vând) casA central, vor rămâne '' sufletele noastre 
neincălzlte de dragostea pe care 

gaz, grădină, cu apartament am pierdut-o pentru totdeau-
bloc. Telefon 280087. (35933) na, prin trecerea in nefiinţă a 
· Schimb apartament 2 camere, cu apartament 3 camere. Telefon celei care a fost nepreţuită 

. 288651. (36010) . mamă'' soţle 
· MUNTEAN AUIUCA. ANGAJEZ FARMACISTĂ 

sau ASISTENTĂ FARMACIE. 
Telefon 276171, orele 16·20. 
(35964) 

7 'it ;Yr-'· jţt:=========~ 
Firmă producătoare de 

MEDICAMENTE, angajează 

Cft'ATII · 
lnchiriez spa~i comerciale şi 

depozit pe Calea Lipovei, nr. 
113, vizavi Restaurant Flora. 
Telefon 092.92.11.03. (35510) 

din Chl,lneu Crl,. Relaţii. 
despre inmormintare, la tele
fon 520856. Te vom plânge 
mereu: fiicele Claudia, Roxana 

1 so ul Gra ian. 

.. 

.";". , .. 
·'···-..: 

•' 

AGENT COMERCIAL, cu pro- · 
gram flexibil. următoarele Citaţie emisă la 17.11.1999. 

Albu Iuliu Ioan, născut la data 
condiţii avantajează; studii de 20_09.1978, in localitatea 
superioare, experienţă In Figel, jud. Tlmlf: cu uiti 
domeniu, domiciliu stabil In domiciliu cunoscut In munlc~ . 
Arad. Trimiteţi CV detaliat la p1 A d 1r v 1 1 1 bl 
telefon/fax· 056/219917. Relaţii u ra 's · as u • nr. • oc 
la telefon 092.836.059, (f, 718, se. A, ap. 14, jud. Arad, 

este citat pentru data de 
0974333) 24.11.1999, ora 10, la Biroul 

SC ,,PROIECT AR.lt.D" S. A Notarial Public .,Bora Maria", 
cu sediul In municipiul Arad, 

angajează absolventi. ·a Bd. Revoluţiei, nr. 57, etaj 1, ap. 
Facultăţii de Marketlng. 2, Jud. Arad, in calitatea de 
Cerinţe: licenţă, engleză mOftenHor testamentar, pentru 
cursuri - scris lfl vorbit, . a lua parte la dezbaterea suc-
cuno,tlnţe avantiate de Word cesorală ce va avea loc In acea 
'' Excel, domiciliul stabil In zi, in dosarul succesoral nr. 
Arad. Candldatele vorbltoare 9/1999. Va aduce toate actele 
'' de limbă franceză sau ger- ce le deţine in legătură cu 
mană, au prioritate. Informaţii: această succesiune (testa• 
Bd. Decebal, nr. 2-4. Telefon · meni, extrase de carte !uneia· . 
281585. (35999) . ră), certificate de stare civilA 

(nă,tere, clsătol')e, adopţie, 
Resta~rant ;,TAVERNA RO- deces), buletin de Identitate 

MANĂ" angajează OSPĂTARI sau carte de Identitate'' rriar-
~1 SARMANI. lnforn1ap11a.sed~ torl. (35782) 
ul firmei. (36000) -~=========::; 

Liceul Pedagogic ,.DimHrto 
Ţlchlndeal" Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea pos
tului de ADMINISTRA TOR can
tină, lntamat, fCoaiA • In data 
de 29.11.1999, ora 9.1nformaţll 
telefon 281533. (36022) 

Se citeazA plrlţll Blidar 
fân o,, Blidar lanot junior, 
Blidar· V. cu domiciliu ' 

· necUnoscut tn proces cu recla-
1)1anta Blidar Elima, pentr" 
uzucaplune, acţiune in Gonp 
statare caiHate de mOftenHor. 
la data de 30 nolembrte 1999, 
ora 8, la Judecătoria Llpova. 
(3231162) 

Se citează pentru termenul 
din 29.11.1999, la ora 16, la 
Biroul Notartel Public Arad, str. 
Vasile Mllea, nr. 33-37, numHuJ 

ŞCOALA ŞOFERI ,.BEL<:" Pantoş Ioan cu d,omlclllul 
completează 11 locuri, ~ necunoscut In dosarul succe-

gonlle B, B+C, E (22 noiembrie soral nr. 720/1999, defunct 

• ultima zi). Arad, Casa '::Pan!Df~::;R~oz=af~la:::. :'359::;=20::;) ::::::::;::; 
Sindicatelor, telefon 223004, · ,. 
216570, 094 939 335. (35648 Se citează pentru "ata de 

30.11.1999, la Biroul Notarial 
Executăm LUCRĂRI CON· Public Arad, str. 1. Vldu, nr. 2, In s cauză succesorală a numitei · 
TRUCŢII Interioare fi exte- Muntean Floare decedată la 

rloare, orice tel. 1elefon 
268657. (35373) data de 26.05.1996, In Flrlteaz, 

nr. 187, pe numiţii Muller Elena 
91 Muntean Vasile, nepbt da 
frate predecedat, ambii cu 
domlcUiu necunoscut. (35753) 

EXECUT: lucrări Interioare, 
gresie, faianţă, zugTivefl. 
Telefon 094.931.252. (35451) 

EXECUTĂM REPARAŢII 
AUTO la domiciliul clientului. 
Informaţii telefon 092.997.461. 
(36034) 

INSTALATQR AOTORIZAT 
execut şi repar INSTALAŢII 
SANITARE, INCĂLZIRE. Tele
fon 275390. (36036) 

DIVERSE ' 

SC "NAIMţ.N · PROD 
JNVEST" SRL sollcHI autoriza
ţie de mediu pentru Crama sit
uată In Arad, Mlcllaca, bloc 
310, ac. B, parter. Eventualele 
contestaţii se "pot depune fa 
Agenţia de Protecţia Mediului 
Arad, Bd. Dragallna, nr. 18. 
(35723) . 

Se citeazA pentru data de 
26.11.1999, ora 10, la Biroul 
Notarial Public ;,T. Flldan '' M. 
Petru" str. 1. Vldu, nr. 2, pentru 
dezbaterea dosarului succeso
ral privind defuncta Dan Ana, 
decedată la data de 27.06.1992. 
cu ultim dOmiciliu in Arad, pe 
eventuaHI mOftenltorl al aces
telil. (35963) 

Se citează pentru data do 
26.11.1999 ora 10, la Biroul 
Notarial_ Public T. Flldan şi N. 
Petru, str. 1. Vldu, nr. 2, pentru 
dezbaterea dosarului succeso
ral privind defuncţll: Vuc:ufescu 
Ioan decedat la data de 
23.05.1982 şi soţia Vucufescu 
Sldonla decedată la data do 
03.10.1983, ambii cu ultim 
-IIIU in Arad, pe eventualii 
moştenitori al acestora. 
(35963 

lnchiriez garsonieră la stu
denţi: o persoană 100 OM; 
două persoane 120 OM, pe 
lună, de la 1 decembrie 1999. 
Telefon 289693. (35533) 

bau In chirie spaţiu comer· 
clal. zona UTA. Telefol) 
289722. seara. (35788) 
Căutăm să Tnchiriem hală; 

minim 3.000 mp cu ulilităţl 
Industriale (apă, curent, beto
nat) pentru mlniproducţle şi 
depozif, str. VăriUI cu Dor nr. 1, 
2200 Braşov. Rela~i telefon 
092 358 982. (f. 0974310) 

Ofer spre inchiriere apar1a
ment1 cameră, bucătărie, baie, 
balcon inchis, terrnoficat, gaz, 
mobilat, Confecţii, pe termen 
lung pentru 1 sau 2 persoane, 
plata anticipat 3 luni. Telefon 
252178. (35654) . . . 

lnchiriez garsonieră n'emobi· 
tată, pe· termen lung, zona 
Vlalcu. Telefon 412205; 

. 249090; 094.589.976. 
Ofer spre inchiriere apana: ' 

ment 2 camere, mobilat, 
Mlcălaca; plata antiCipat pe 6 
luni. ln_formaţii telefon 26381.9. 
(35922) . . . 

Primesc tineri căsătoriţi In 
gazdă. Tele(on 285032. 
(35795) 

Ofer spre Inchiriere sparta; 
meni · 3 camere, mobilat, 
Fortuna: Telefon 2890t3 .. 
(35758) 
. .Caut sil inchlrlet spaţiu co
mercial In zona Alfa şi Boul 
Roşu. Telefon 51163·o: 
(4112509) 

lnchlrioez camerA mobilată 
central. Informaţii telefon 
285588. (35959) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 2 camere. mobila!, Vlalcu. 
Telefon 288651. (36009) 

Dau spre Inchiriere aparta· 
ment 2 camere, Vlaicu, 150 
DMnună: fără cheltuieli. Telefon 
287731. (36026) . 

PIERDERI 

1i' SERVICII FUNERARE îi' 

se: .,NOSFERATU" SllL, 
str. Ghlba Blrta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. , 
Slcr1e, respete, cruci, tm~ 

sămal, spălat, ImbrAcat, 
prosoape, batlste, panglică, 
batlcurl, catafalc, sfeÎnlce, 
steag doliu, coroane, erbe, 
colaci, cozonacl, colivA. 
ORGANIZĂM POMENI! ~ 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. . 

OFERTA: sicriu+ I'IISpete + 
cruce = 750.000 lei. · 

GRATUIT: transportul sicriu
lui. la domiciliu, lntermedlem 
obţinerea actelor de decea, 
fotovldeo, fanlară. 

NOUl Punem la dispoziţia 
Clle llor n Iri CAPELA. c. 

RO -SlYI.COMPANY 
Firmli produdtuurc de sicric1 

str. M. Emine~cu, nr. 4 (viziiiYt 
Cinema MtTREStJL), /elcfon 211929; 
094.537.715. TO'I'lJL NTR~lJN SIN
GUR LOCJ..I• pret de P:roduciito~ , 
CAI.IT AT• SI.Ol'ERATJVJT AT• 
OCCIDENT ALA. 

- îmblil!lihmlf, imbnkat, eotmetlz:at. 
-skrklux , 
·lenjerie dece~ 160.000-dOO.(J()(tlel 
-cruci, mânere. ~th:tiu, etc. · 
OFERTA: sicriu, lenjerie d«et1 

cruf:t!- 730JJIMt Lei. 
TRANSPORT In ARAD • GRA· 

TIIIT! 
Suntem producitori1 nu llmpU co--. 

mercianU. NOll! S" plitetle- ~,-;. 
lft'llll .. restul inlr-o luni. (c} 

'ii' CONDOLEANTE 'ii' 

Suntem alături do familia 
Palade Cătălin, in marea durere 
prlclnuHI de decesul mamei 

PALADE 8ABJNA.. 
Sincere condoleanţe! 

Colectivul SC ",NSTALCO" SA. 
(35997) 

Suntem aliiturf de domnul 
director economic Mircea 
Dlirlu, In momentele grele 
prlclnuHe de trecerea In 8111~ 
-a mamei sale 

DĂllĂUANA. 
. Colegii de la Ad. mlnlstraţla 

Pierdut chftanţfer agent tip de Drumuri '' Poclur1 a Jude!U-
UNITA, seria 0306801 • lu1Arac1.(36CJ05) 
0306850. h declar nul. 3573 ·.Colegii de · la Direcţia 

Pierdut legitimaţie veteran Sanitară veternfară Arad, 
MAl, pe numele Negrău d ta 
Florlan. b declar nulă. (35951) transmH sin-• con olean,.. 

d 
· colegei lor, dr. Masut Dorothea, 

Pier ut legitimaţie nevăzător · la trecerea .In nefiinţă a bUnicU 
eliberată de AN Arad .. pe sale 
numele Pefri'IO' PetrU. O~ •pALAIJE SABJNA.. 
nulă. (35923) · Dumnezau să o odlh.-d. 
. Pierdut autorizaţie nr. 2273 (36006) 
din 2 5. 5. 1990, eliberată de :=~:::::::;::::;::::;::;::~~:;;=:;; 
Primăria Arad, pe numele Tolh . Colegele de la se .,SCALA" 
losH. O declar nulă. (35985) · SA raionul Confecţii Femel, 

Pierdut carnet de student sunt" alături de colega lor 
eliberat de Universitatea de MILAŞ BABI in durerea priei-
Vest .VasHe Goldif pe numele nultă de moartaa mamei • 

Vancu Adina. 11 declar nul. . -~=aoac~~re~-~(380~~12~)ji:;~iei~~ (36004) 
Pien:Jut carnet de ~ eli- • 

berat pe rtumele · Lellk SA Casierie, sunt alături de 
Elisabeta, de DMPS Arad.)! colege lor MILA$ BASI, In dy-
declar nul. (36007) rerea prlclnuiU da daceaul 

nwnal-aoac:re.(38011) .. 
·, -.·. ~ .•. ... ... 

o 

. ,: ,; . ... . :.> --~·--__ ._. 
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Suntem alAiuri de colega 
noastră, prof. MERFI ANA, in 
aceste momente grele prici
nuite de decesul mamei. 
Sincere condoleanţe din 
partea profesorilor, anga
jaţilor '' elevilor do la Liceul 
Teoretic Pincota. (5226684) 

Colectivul SC ,.PISCICO· 
·LA" SA Ar;.d, este alături de 
familia PALADE CĂTĂLIN, in 
aceste momente grele priei· 
nulte de moartea mamei. 
Sincere condolean e. (36058) 

Suntem alături cu sufletul 
de familia MILAŞ GHEORGHE 
In aceste clipe de durere la 
tre.;er8a in eternitate a 
mamei. Familia Bosneanu 
Leonard. (36021) 

Suntem alături de familia 
PALADE in marea durere 
cauzată de moartea mamei. 
Sincere condoleanţe! 

Familiile Şeref '' Horvath. 
(36014) 

Suntem alături de prietenul 
nostru CĂTĂLIN PALADE, In 
greaua Incarcare pricinuită 
de moartea mamei sale: 
Familia Zdrem n. 

1i' COMEMORĂRI 'ii' 

Pios omagiu la 14 ani de la 
trecerea in eternitate a calul 
care a fost 

IIVI.ZAN NICOLA& 
Dumnezeu să-I odlhnoascăl 

Soţia 1 familiile Lupta '' 
Ponta. 35323 

Cu aceoa'l 
durere nemlr..
glnltă in suflet 
reamintim celor 
care au cunos
cut-o fi lubii•C! 
pe . 

HOTAilAJOI SOFIA 
născută , la implinirea a 

6 săptămâni de când ne·d 
păr.!sll, trecand la cele v"nlce, 
lăsănd un gol Imens in sufletul 
nostru. Parastasul va avea loc 
duminică, 21 noiembrie 1999, la 
Biserica Ortodoxă din Aradul 
Nou. Dorim să .ne intilnim in 
ceruri, draga mea soră şi cum
nată. Familia Sfăt. 35673 

Un gând, o la< 1mă 91 o ftoere 
la Implinirea a 2 ani, respectiv 9 
ani de când au plecat dintre 
nof, scumpll mei părinţi · 

.LAZAANA 
.J.AZA AVREL. , 

Dumnezeu să-I Ierte ti aă-f 
· odihnească in pacei FIIca 

Florlca Pârv cu soţul Mihai şi 
Cu tristeţe '' durere In nepoţii Daniela, Dan, Dana 91 

suflet na despărţim de cea Flavlus. (35771 
care a fost o mlnunatl soră, 
cumnată 91 mătu'ă Tristă 91 neuHatl va rAmine 

AUJUCA. MUJIITEAN, ziua de 21 noiembrie 1999, căci 
·De acum Inainte ne mal seimpllneşta 1an de dor ti Jale 

rlmln doar lacrimi, flori 9, de lntrebărl IAră rlspuno, de 
lumânări al ne amintească cind a plece! pentru totdeauna 

dintre cel dregl, la numai 51 ani, 
de căldura, bunătatea fi In mod fulgerător, cal care a 
dragostea ta. Dumnezeu si Ioel 
te Ierta '' si te odlhneascl-n · DUMITilU VEIU!Ip. 
pacei Fratele Ionel, cumnata Al luat cu tine tot co a fost 
Vlorlca 91 nepoţii Marius '' frumos '' adevărat. M~m pfar-
lasmlna. (36046) dut sensul '' echilibrul vieţii 

odată cu stingerea ta. 
S-a stins din viaţă ca o . Dumnezeu să te albăfn pas lui 

luminare, prea timpuriu, 91 să te aşeze in loc curat'' 
după o grea suferinţă cea fumjnos precum tkl fost sufle-
care a fost q fiică nepreţuită tul. Cu nemărginită durere, 

AUJUC::A MUJIITL\N, soţlll Vlonca, copiii: Codruţa 91 
Cu sufletul distrus de Ghlţl 91 părinţii Maria 91 

durere te plinge al tău tati, DllmHru. (35949) · 
In veci nemângilat, Bejan 
1 (36047) · O lacrimă "'! dor 91 jale pen-

;=o=a=n=. ~====::::::::::::::; · tru bunul meu prieten drag 
DUMrrRU VEREf. 

M·al lAsat cu Inima zdro- Dumnezeu să te odlhneaecă 
bHI de atAia durere prin ple· 
carea ta dintre noi, mult lub~ In _pacei Familia Slrlndan •. 

ta mea nepoată _; . ~(::35=:9:::5=0::) ========:1 
. · AUIUC::A MUMTEAN, •' · Se lmpllneşte un an de la 

a,a de timpuriu. decesul celui mal bUn ICJI, tată, 
Mingile rea '' speranţa mea socru şi bunle 
al fosr tu. Te va piA"nge -bEATCUTBODOR. 
mereu "ninlca_" ta dragi, Pomenirea fi parastasul 
Florlcu . (36048) duminicA, 21 noiembrie, la 

Catedrala Nouă (Podgoria). 
Etem va dAinui In sunetele Dumnezeu sl-1 odlhneaeclln 

noastre chipul blind al celei . :=;=:::' F::am:::;'::'la::·::3;:599:=5:=::::::::= 
care a fost ventoara noastră s-au scura 2 ani pe aripile 
dragă 

AUIUC::A MUJIITL\N. . vremii Insi durerea sapă tot 
Dumnezeu s-o odihnească . mal adinc In sufletele noastre. 

VIaţa lui o clipă ciMr fi Ioel să 
In pacei Mannefa fi Mltru1: fiei A Intrerupt cu aa 0 
36049) ~lcle.lnvăţător 

PATKO fl'EI'AN, 
· Suntem allturl de domnul fie·ţl ţărâna u,oarăl Mereu 
Cătălin Palada fi familia In Indurerati, familia. Parastaaul 
marea durere prlclnultl de duminicA, 21 noiembrie, In 
trecerea In nafflnţă a. mamei Ch lneu C . (Ag. C ) · 
acestuia, · 

SABINA • AIADlE, , 7 ani de nemirglnHI durere 
Sincere condoleantal de cind scumpa noastră filei 

Familia Grula. (38054 ~ mimică, educatoarea • 
BOJA.-DIA 

· · Slncenr condoleanţe dOm- din CURTJCI, ne-e părleJl ..In 
nL·Iul director Palade Cătălin, floarea tineretii al plecat/O, 
fa decesul mamei din pdrtea mingile Doarimo, pe cal ce 
colaboratorilor SC ,.P.A.B. na·a lăsat". Dumnezeu si ta 
Romlnla" SRL; (36059) odihnească! Plrlnllf fi fiica 

Dorin"!B- (38032) · 

Familia Sandu Ion eate ali
tun de familia Palade Cătălin 
tn aceste grele momente, la 
decesul mamei dragi. 
Sincere condoleanţe! (36059) 

, Primii fulgi de nea aii clzut 
azi '' sufletul tău plinge cu 
lacrimi sfinte dupA glngata 
ta mămică, 

AUJUC::A MUJIITEAN, 
stinsă atit de timpuriu! 

AlAturi de lina, Roxana, cu 
mult drag, colegii din cf .. a 
a-VI-a ImpreunA cu doamna 
diriginti, de fa Liceul 
Teoretic Chlflnau Crlf. 
(3t081) . 

-...· 

Dureroeoie amintiri lneoţaac 
aceaotă zi, cind cu 7 ani In 
urmA a trecut In lumea 
umbrelor, scumpul nostru 

11AHfESCU OIIEOROIIE. 
.Ne-am dospărţll fi a 

păcaf!Te vom păstra mereu In. 
vis ''"" rugăciune/Acum vedem 
cu-adevărat/CAlă durere natte 
despărţirea". Mama, soţia fi 

1. 14809304 . 

In 17 noiembrie 1999 s-;au 
Implinit 1 O ani de fa dispariţia 
draguluf meu }rate, conslll'er 

)laldfc, DOIIDf s.uiJJo 
CORNEL. (38050) 
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In 21 nolambrla 1999 

:.OJID~l1JQ)OJ CBrDmCBmOI~ 
; ,' :~~IŢlR. fT\IŢll.f.ln~fllR .. ,;c, .• 'ij 
:.-.:7;·~ .. -.,~_-I.U~·--.4i.Jl!J!J.4!Ja~l.Ş;c.J~f\tl& 

Universitatea de Vest · 
"VasUe Goldi'-" Arad ·filiala Seb" 

ORGANIZEAZA 
. CONCURS DE ADMITERE 
la urmAtoarele forme de TnviţimAnt superior 

FACULTATEA DE DREPT 
Organlzeazi examenul de admitere pa bazs a doul proba 

ti anume: 
• un test grfli da cunOfllnţe_gan.ale din Istoria Romlrllal ti 
Limba romAnă (gramaticA): · · . , 
• un leal de inlaligen!l ·, · 
Forma de invă!Amlnt: F. P . 
Dursta ele 'colarlzare: 5 ani . 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE . 
. ASISTENJ.Ă SOCIALĂ 

Organlzeazi uamenul e admitere pe bazs a doul proba 
ti anume: 
• un test grilA de cuniottlnţe generale de psihologie ti 
filosofle; . -
• un test ele inlallgen!l · 
Durata de fCOiarlzare: 3 ani 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE lli'ARKETING IN 
· TURISM ŞI ACTIVITĂŢI HOTELIERE 
Organizează examenul de ailmilere pe·baza a două 

proba: ' 
• un lest grilă de cuno,tinţe generale ele matamatlcA (alge
bră 'i analiză matematicA) fi opţional economie politici ~u 
geografie 
• un test de inlellgen!l · • . 
oureta ele fCOWtz8re: 3 ani 
COLEGIUL UNIVERSITAR DE FINANTE· 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ 
Examenul consli din douA proba: · 

• un leat grilA de cuno,tlnţe generala ele matamaticA (alge
bră fi anallzl matematicA) ti opţional economia politici aau 
geografia; 
• un test de lntallgan!l 
Durata de tcolarizare: 3 ani 

INFORMAŢII 
UNIVERSITATEA DE VEST" Vasile Goldlf" Arad· Filiala 
Sabit, talafon 057-422083; 057-422008; fu: 057-422083 
AdresA: Seblf, Bd. Victoriei nr. 10 · · 
PE PERIOADA EXAMENELOR SE ASIGURĂ caura la 
Hotelul Studenţesc Sablf, Bd. VIctoriei nr. 12. 
MASA sa asigurA la Cantina atudanţeuci • penelune, 
din Bd. VIctoriei nr. 4 

~7<1271) 

en1 ~f-r- a ·.. <: ... · . _1 
FUJIFILM IMAGE CENTER • 

!IIISEMNUL CAlliAŢIIlNrOIOGRAFIE . 
Arad 
Arad 

11-dul Ravoluli*i nr. 10 ' 
Calea Aurel lllaicu, bloc 1-3 

181./fax: 057125145U 
tel: 0571272655 

- :"' .. ·f,.o'· -_ ... ~-:-c~' -~~~'",..:U ~,. 
o <~~w'*'PI!IÎ ~ ~ h ~mati,.;·,.; 4~i dllartla (W13, 
10/15,13/18, 15/21)pehArtieFUJI, KODAKşiAGFA; 
• reducere minim 50% din preţtj ele clevaiopanl pentru lllale 11ma1e 
a.mpărale tl ~noastra; / 
• pentru fieca:e fim FUJI sau AGFA (hdc) 1i11111*8t .. naiiJIImlll pe 
loc un alun !1113 sau 10/15 GBATUm; 
o lolografli dp P8'1"1""1- viZII, buletin, parmla UD, ~. lvnlt, 
ecuson, 1111o1wnent, camat elw ... aet 4 bUc. cdor, 111 24 h IIIIU la 
rOOul; . 

-lo4rqd 111 studio cllrndzat (de .. !1113 la 30140) " ieporlaje ele o 
oalftale deosebltli, pe bazJl ele piOQIM11818; flmlri video dlf. ocazl; . 
-IDalill game ele lolograti pentru absolvenţi (ele llcau, gimnaZiu ••• ); 
• dlr"'lopArl 11me <iapozillv 'li procas1r1 a1b1roa!Ju (~ caz); . 
·lfllli0<1Jool1tablouri sau diforlle obiecte, lolograti ele raclamll; 
o tablouri color (18/24, 24130, 30140)" pollloto (2 _bUc. 819, 4 bUc. da 
la 313 111416,9 bUc. 213,.. da pe fimU clenW; . 
• raprocblert clipi !Wgiall şi dlapozllt.e (36 mm) plnl .. 18l:M an. - -
• TOTODATĂ VĂ OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ 

DIVERSIFICATA DE PRODUSE DE PROFIL: 
Flme, aperale lolo, boieri. rama, allume, huse, casele ~ • 
CD-rom, MO, prtdlse ._, Pollroid, fime şi rama ciapozillv, dischete. 
c6şti, lanleme, ochelari sqare si m~ altele la comandll. Pachele 
Al.b, eonr- GO şi carlei&<IIÎ rall"icM:ae (30, 60, 120 + 10112$) 

ORAR: ziln.ic 8-19 ·sâmbătă 9-17 . 
(c.b.) 

.< 
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PUBUCIT~TE Sâmbătă, 20 noiembrie 1999 

MOTOR . . . . --- ' IISTIIIIJ!Tn 
IIIC 11. PROOUSEJ.II 

Telefon 251411 
VInde numai prin 

NITIIIMIIŞ CUIIBBII 
DESCRIERE: alatem pentru 
acopo~~ din tabli de ......... 
zlncoti R 0,5 mm proflloli '1 
modulatl, cu strat pariat nu 
gronulal, din - colonlli. 
GARANŢIE: In condl!ll cOrecta, 
30 de anl __ ~ ~ "1)~ ~nil o ni!I:O~!t ii!O!i ti~. 

CIMENT ALESD ., 
DURABIUTATE: cln:o 1110 de ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185 mm X 450 mm. Element 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoporlre 2~ olomenle 1 mp 
GREU TA TE: 3 kg 1 buc.; cea. 8 
kglm.P _ ' 39.000 lei sacul [ara Inclus TVAJ 

111a11, J:alaa L Vlalctt . 
m. 257 (lillgă Peca Vlalca) 

'rrtLflu: rm J&89'141J 
(66827 

cirnent 
·Aiesd ... 

MINISTERUL FINANTELOR 
' D.G.F.P.C.F.S. a jud. ĂR~ , 
. CIRCUMSCRIPTIA nSCALA ŞI \ 
.'I"REZORERIA ORAŞULUI CH. CRI' 

, In temeiul art. 55 din O.G. nr. 1111998; prMnd exacuWM 

1

' sllltii a creanţelor bugetare aa face cunoecut prin prezenţa cA In 
zlua ele 25 nov. 1999, ora 10.00 1n localltalaa Ch.,lneu Crft, str, 

: GArii nr. 42 ee vor vinele prin UCITAŢIE PUBLICĂ unnlloaral8 · 

1

. bunuri,~ S.C. ARLEFRUCT, ~.A., doear ele exac:utare 
silitA nr. 611999: 

1. Gem ele plereloi 820 gr.preţlbuc. 208131812500 buc. 
. 2. Gem aaortal 1000 11' .preţlbuc. 22692 1812500 buc. 
3. Tocani ele legume 111 • •. 186531e15000 buc. 
4. ConcaubatDr puti 
- • 1 buc. praţ110.000.000 IIJ nr.Jmi.331M 

, 5. Unle Nebue · 1 buc. 80.000.000 181nr.lnv.3725 .• 

1 

8. Unle Sucro, auc ~H preţ 60.000.000 lelnr.lnv.3391 U · 
INFORMA ŢII LA TELEFON NR. 523053 " 

, -~ _ . (97~270_)JI 
--·-·---------~-· M • - --- •• :· • ~ 

S.C. AB.MIS S.A. 
Presedinlele Consiliului de Administraţie al societă~i comer

ciale in baza L~!lli 31/19!)0, O.G. 5/199'7, Legii 87/1997 şi a 
Statululul socletflll: ' 
. ;::_: ONVOAC .A, 

Adunarea GeneralA ExtraordinarA a Acţtonarilor, lnacrlflln 
Registrul Acţionarlor la data da 28.05.1999, la sediul socletA\11, str. 
Hunedoarai 42-44, jud. Arad, 111 ziua ele 07.12.1999, ora fO, cu 
lmlltoarea orclne da zi: 

• !OOtagrarea capltaluhll soclel, diminuat ca UI'ITIIn a dMzlrll 
socletA~i oonlorm proiectutll publicat in M. O. nr. 22n/20.08.1998. 

lnc8pAnd cu data ele 24.11.1999 inlorma\i auplmentara .. pot 
cbţlna la sec1ut socleli\i din Arad str. Hunlidolln!i 42-44, sau 1a 
tal8fon 260269. . 

Formularele ele ptOCUi specllieele rap III lllre88 ridc:A de la 
lidmlrUtralonJ socialA~ . 

Procurele se depun la sediul eocleiA!It cu o zi Inainte da 
~ Aduniri Generale. 

In cazul111 cara acţionai lli'8ZIIIlll nu lnlruneac ntmllrul ,_. 
sar ele acţiuni pentru ca adunilrea ~ fta statutarA, aa racorrvoacA 
In dala ele 08.12.1999, ora 10.1a sediul socletA\ii. 

o 

. _ . PltEŞEDINTE C.A., 
· • IOAN POHACI 

(4101!512) 

S.C. HO&HO TRADE S.R.L 

Orice tip sau cantitate. · 
Tel. Z79'739t 09481H4Z 

Str. Crinului nr. 2 co~· cu lufiu Maniu 
(vizayf de rwtaurantul FLORA) 
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Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE 
· ·· · pentru firmele colaboratoare din afara · 

ora,ului 'i judeţului 
CONDIŢII: . • Experrenţl In domeniul . confecţl! 
lmbrlcllmlnte · , , .. " . 

• VIrste "maxlmi • 30 ani 
• Disponibilitate la program prelungit da lucru 
• Cuno,tlnţe da limba ltallani 

Cel tmareup sa vor prwenta la sediul aoctallţll Tncapllnd 
cu data •~»riţialanunţului_rn ziar. . • . . , , 
. ~)i;i;LAF/.ILAR4-A VA FI A TRAtT'IVA, CONFORM . 

. 'c EXPERIENTEI DE LUCRU, (97432;1 ·., ;-;z 

' ~ --·~-- '' ----· ,_,_ 

t t B8m 8TELIERE SI ··· · 
mAHSPORT S8. ~--

.. . str. Poetului 
ar.U1/A 

An_gajea:d: 

• SUDOH ELECTRIC._ 
· ·-' , Condiţii: vechime minimA 5 ani· 

• lnlormaţllla 
· Welom :&7~; :189700, 

laterior 117 .. 
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