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Confruntat cu bâlclul poUtlc fi confuzia provocata da pre,edintele Constantine·scu
-. _- -·· · ._ ·.
fi partidele coaliţiei, cara au pus România in penibila .
situaţia de a .avea simultan două guverne fi doi premieri·
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•PI e'ed'ntele Constantinescu J.a revocat din lunc:ţie pe Radu Vasile
fi J.a numit pe Alexandru _Atbanasiu premier interimar • După oe
timp de Z4 de ore a refuzat să se supună deciziei ~ui, aseari -· ·-Radu Vasile a anunţat că nu mai contestă inlocuirea sa din funcţie •
Candicla1i pentru postul ele prinHninistru sunt Minea Ciumara, Ubn

r!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iaiiii~~. Spineanu, CGnstantin Dudu .,..eseu .. Radu Sârbu •în sediul guvel'l1
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nului dOinilaă incă o atmosferă .ele confuzie •PDSR ... aetau (t•l''lp9rar) elin Par•am 1 at •PNTCD ·in pragul windării •Imaginea
,ar ,.â"'ei _.. gun llleetată de criza politkră , · · ). · ,. . - · •·~
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• 'lllî 100 t}'{fi 1~ 1111111
•Piinea noaatai eea de toate
zilele dă-ne o noai astăzi- •• ·
., -.- i · • SpeclaH,ut
. ,
'avertizes'l'ă: Tăiatul_.

UŞI ŞI FERESTRE DIN

PVCAR",AT

GEA• TERMOPAN
Prolle 1IR2Ai: Gennania

· lnOBILIER LA .
COMANDĂ .
FftU~E ŞI RECLAME

porcilor nu
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eate doar Paa
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simplă
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094107211 .

AniJ 8-dull. Maniu bl28

1 FDST VÂNDUT. -

~

·-

- f_

. .· .:- ... ·. ·1:

.. -~:

Ymeri seara, in faţa Primăriei Arad, "Adevărul" vă oferă

fii

ARUMA

VJNALCOOL

.. . '

Pentru Bdelhatea ta. ~devărnl~ fi-a oferit in fleeare lan.l tiin
aeest an eAte 1 O premii. Dar aenm, in Iona eadonrllor,
DEVĂ.RUL~ TI·A PREGĂTIT O MARE SURPRIZĂ.1 VINO VINERI,
DECEMBR.IE, IA ORA 18,00, IN FATA PRJM..\JuEI, plll"fielpă la wpea a J4e1 ea
premftlor de fidelitate ~ pofl i[ 1dg• S teJevm.re -'or, 2 frlgidere, 2 seturi de
1•11011tlli41'!1", 3 arngaze, 2 teleiMne _.lle G~ 16 .. e=H a eAte soo.ooe lei.
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COMERCIALE
.MATERIALE IMPORT
-.. •cALITATE
• SUPERIOARA
STR. VIŞINULUI NR. 74
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SPAŢII

TEL: 087/2248811
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nAdevărut• tţl

ale Crăciunului un strop
de bucurie. Lasă grijile de-o parte'' viRo
vineri seara tn faţa Primăriei, unde iţl
oferi un minunat e•• '' t tie ...ua.le .. •
speeta al felelerle
tie la"""al•
bl..l ta ....lst INJMITKII I!Ăill:~ ..

Sfintelor
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aduce tn preajma

Sărbători

cln pagi-
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DECENTE
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..,_ ACTVAUTArJA ABĂDIANĂ

Pagtna2- ·-ADEVĂRUL

Miercuri, 15 decembrie 1999

S.la mică: Dupa faptii şi,..

~'I'RE

• Teatrul de Stat Arad prazinta sAmbătă, ora 18, spectacolul
.,Noaptea Tncurciturilor" de
Oliver Goldsmlth, iar duminq, de
la ora 19,00, spectacolul
"Capcana" de Roberl Thomas.

plată (SUA)

15,30; 18.
.. CONOEB'I1l
Filarmonica de Stat Arad,·
stagiunea 1999-2000, prezintă
joai, 16 decembrie 1999, ora
19,00, la Sala Palatului Cu~ural,
OMMATOGBAm
concert-simfonie. Dirijor Gerardo
· "'Dacia: Detec!W-<16 VOI8,..Jilll..-J._l.!i!rot,llo; Solj~ Adliana Bera.
nevoie (SUA) 9,30; 11,45; 14: 16;
Tn program: G. Rossinl·~
18; 20
UvelljJra la opera .Wilhelm T~;
Mureful: Quinta Royal~ Edward Grieg: Concert pentru
(SUA) 1O; 12.30; 15; 18
pian şi on:hestră in La Minor; A.
Arta: Mesaj de departe Dvofak - Simfonia a IX-a ,Oin •
.
. Lumea Nouă'.
.
·
(SUA) 15; 17,30

• ,Astăzi, Soarele răsare la
019 7 şi 45 de minute şi apune la
019 16 şi 36 de minute.
• Au trecut 349 de zlte din
acest an. Au mai rămas 16 z1te
pană in llnul2000!
• Praznicul zll8i:'I>IS8ricaOrtodoxă: SI. Sfinţit Mc.
Eiefterie, Suzana şi Vah cei Nou;

Biserica romano-catolicl:
Silvia; Biserica greco-catollc6:
SI M. Elevierie.(sec. 11)

!

m~a~i:~!~~~:~
dome~ii
de

La Arad: Chie Maria; Rostat
Mihaela Casandra; Chi_~ florlna
. Nadina; Drăgan Cosg0n :\/~site;
Micoroi Alexandru; ~ta.J~aria
Marta; Ambru.ş P~4la'l~ora; ·
_ • Havran:' Vipret~anu~ Bene
. Seba_ssnttaann ~
'\1~_"
tf•ii>i\ţ.lapş Alina,

-Ma~·~~

La' lii8li~-'Hi:ifr6uzache Clc6

.,, Laurenţiu; Cioata Dorlş.
.

La Llpova: Zaha ~ore.na

' - - , Vlvlana.,

..

.. '
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METEO

Vremea va fi predominant

·.'"'

Tnchisă, cu cerul' mai mult
acoperit. Pe alocuri vor cădea

.

'

ploi ce izolat vor avea şi cetader
de aversă. VIntul va sufta In general moderat, cu uşoare intansificiri din sector vestic. Izolat
dimineala se va semnala cea!i·
_Temperaturi maxime: 4 la
s•c; Temperaturi minime: -2 la

. '•

+re.·

-.

~~

Maboorolog da serviciu,

•

.

·'·

.CABINET

• PIE'fE, TÂilGUIU

IITOMA'l'OLOGIC .
este zi de piată la
Pancota, Beliu, Buteni, Slctău:·. - Cabinet stomatologic privat,
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de
Macea, Vânătoli, Pecice: Siria.
Tot astazi se desfăşoară· ta'rguri Biserica R~te), telefon 256665,
deschis zilnic intre orele 8,005!1ptămănale la Beliu şi Birteni.
12,00 §i 14,00-20,00.
Măine, joi este zi de târg
.INTRERUPERI DB
săptămânal la Curtici, Nădlac,
.
CUREMT
Sebiş, Cermei, Săvâr,in,
' · In Arad: Joi: Bd. Decebal;
Secusigiu, Zerind. .
.
Unirii, Dragalina, Aviator
•FABMACIA DE SERVICIU
Georgescu (p), Calea Romaln noaptea de miercuri spre nilor Bl. C, O, E1, F1, <31, 11, H1,
joi este de serviciu, cu program K2, 1<2-1, Paris, Mozart, Dacilor,
non-stop, farmacia .ELIXIR", din Romei, 9 Mai, Bistriţei
Piaţa Soarelui, strada Volnicllor, ·
VIneri: S. C. Tricoul R~u
bl. 245, tel. 259980.
In judeţ: Nu sunt prograFarmacie 11 SinapiS", Bd. mate Intreruperi de curent
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul Stil,
.
•APOMETRE
.
In perioada 13-17 decemtelefon 282369 şi şi "Noua
Farmacie", strada Andrei brie se citesc apometrele pe
străzile: Micălaca bl. 601-620,
Şaguna nr. 15, talefon 948, sunt
de serviciu cu program non- Grădinarilor, Sulfinei, M.
Manole, G. Doda, Coşbuc, A.
stop.
Guttenbrunn, T. Vladimirescu,
•coNMJLTA'JII ..
Crisan, Gh. Birla, B. Mărăcine,
TRATAMENTE CU
Clu)ului, făta soţ. Clujului cu soţ
JIROGRAM NON-STOP
Zorilor, Abatorului, Mărului,
Cabinetul .Apollonia", situat
Poseda, Muşcatei, Ficusului,
la. parterul blocului din spatele
Sunătoarei, Trifoiului, Bl. X, CaL
Casei Albe (zona Gării),' str.
Aurel Vlaicu, S. Ballnt.
Miron Costin nr. 13, se. A. ap. 1, Mătaseşti, Micălaca bl. 701-bl.
tel. 251225, efectueaza llata· 734, trenului fără sot, Trenului
mente injectabile (intramuscular cu soţ; Privighetorii, 'Tismana,
şi intravenos), aerosoli, şi anaDorobanti, Zona Gării Araduilize labora1or.
Nou, CuZa Vopă, Ghica Vodă,
Cabinetul este Inchis
Selimbăr, Splaiul Borcea,
24, 25, 26 fi 31 decembrie, Reşiţa,Micălaca bl. 351-367,
respectiv 1 _f12 Ianuarie 2000.
Kogălniceanu.
Astăzi

ADELAROŞCA

:.

pli

_ PRETUL AURULUI
'
· _,

cele

1
1

.

'

AG~r;..uEr::ŢIEI

DUPĂ

PENTRU EVITAREA
LA CASIERIE
1.01.2000 VĂ INVITĂM
.· SĂ ACHITAŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.99
: : · ·. (octombrie, noiembrie, decembrie)
până la data de 22.12.1999.
· '
·

PROGRAM CASIERIE 8,30.12,30; 14-18,00.

·

·

,

modă Ellis. Ellis a ·reuşit

sa

remarce la difente _ll}anitărguri, expozi~i.

Recent, la Geneva,

Oiga-

nizata atăt in \liră căt şi peste
hotare.
·
Aşadar, aprecierile cliencăt şi ale specialiştilor din
ldornen,iu au făcut ca .EIIis" sa
strălucească lncă o dată ... ' ·

acest an. Alături de
firme din România, la
tate a fost invitată si
Ellis, căreia i-a fost dac';errtată
.Steaua de aur pentru
tate". Decernarea acestui

Dflrtfl LASC

•· Profesorii din invăţământul superior
40
· · .• • •.. · · da stat au suspendat greva . ~·- ·. . _.
După

o zi de grevă, profesorii universitari arădeni de la
stat au- suspend11t eceastă
formă de protest... • ·
"Deocamdată greva s-a
suspendat. Aceste mă$url
ne-au fost comunicata de la .

Ha es

p

exclus

să faceţi

sau

să primiţi

SCORPIONUL (23. 102.1,11). Vă confruntaţi
cu situaţii~ evelliitletrte
Miu mi, 15 '
' 111 , menlelor din ultima
şi a .
care vă vor pune răb
"., ,..,NBERBECUL (21.03· modului in care aţi acţionat pen- darea şi calmul serios la Inear·
~20.04).
Problemele tru a efectua· acolo unde este care şi nu vă ·va fi deloc uşor.
-__.financiare· care apar in necesar corecţiile de rigoare.·
~sa_GETĂTORUL
Â •aceasta zi nu sunt In Numai ~ ve~ putea ob~ne
aJ( 2 2. 11.21 .1 2).
măsurii să vă de_a planurile
(eZUitate superioare celor prece-Capacitatea 'dvs. de
peste cap.
dente, făcănd mai pu~nă risipă
adaptare este mare, dar
TAURUL
(21.04· de efort
stresul in care vă desfăşuraţi
20._05). E drept cii
activitataa ar putea sA vă creeze
momentan ceea ce vă,
anumite probleme de sAnătata.
preocupa sunt chestiuL,"WCAPRICORNUL
nile de natum personală, der nu
. Arad, Piata Gării · '
~(22.12-19.01). Odata
se poate spune că nu vă faceţi
cu apropierea sfArşltu·
_
telefon
235221
.•
.•.
:.
treaba cum trebuie la serviciu.
~lui de an, vă este din oe
...,GEMENII (21.0S.20.06).
tn ce mai greu să vă COl oat tb a~
a 1!'4 • Persoanele căsătorite
ontaază mochetă
asupra problemelor care au
'se pot dedica cu pasilegătură cu serviciul, deşi face~
' l
une problemelor de
eforturi in acest sens.
familie, Iar cele solitara pot
VĂRSĂTO(tUL (20.01·
începe cu succes noi relaţii.
10-20~1.
19.02). Unii dintre coAceastA zi este favorabilă pracle_gi .nemulţumi~' de
ticării jocurilor de noroc.
.
realizările dvs.' Tncearcă
FECIOARA (23.08· sA vă pună beţe in roate şi ape~ RACUL (21.06-22.07).
~ ConditiHe initr.ile-nu sunt
22.09). AcumulărHe de lează la tot lelul de tertipuri pantru
,
natură materială ar fi
~deosebit
incurajaa vă distrage amţia, .sperarid că
binevenita, mal ales J!S(fel veţi .reuşi să greşiţi".
toare, dar sunteţi ho~. lh prag de sArbători, der,
tărât să duceţi pănă la capăt
rnPEŞTII (20.02·20.03).
ceea ce a~ inceput, deşi unele deocamdată, acest lucru este. un
deziderat.
luauri mai pot suferi amânare,
fără să vă afecteze poziţia şi
BALANŢA
(23.09·
In primul
22.10). Afectivitatea
rănd de treburile dvs. şi nu vii
dvs. crescută este
in1eresează ce lac ceilalţi, nu veţi
benefică relaţiilor cu
\\ ~ Se impune sA face~ o
avea de furcă cu nimeni.
partenerul
de
viaţă.
Nu
este
~ analiză sever.l a eveni-

vreme

0
.-:::=

- Vinda •• .. ·

1· ·

la preturi
ca o reducere

ft

.

li

-~~ r~~i3.07-22.08).

g

... '

~-

se opresc. Marea
~en1or profită de

şi circulă cum- vor ei.
există reguli şi din acest

se intamplă deseori accidente. Oare consumul de
energie electi'l<:ă este intr-atAi de
mare incăt oflcialită~le nu pot
IAsa semafoarele deschise?'.
Redactor da serviciu,
Ş. T.
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• Tot luni, pe str. And,_t'
Şaguna din Arad, Truţă HoriaPetru"de 58 ani, profesor la
Liceul •Vasile Goldif Tn timp ce
conducea autoturismul AR-02·
' KBJ, 1-a surprins şi acciden\l!t
--'-T...".,,.;l grav pe Gal Nomert. de 14 ani,
elev la Şcoala Generală _1.
Băiatul se ang9lase in trav:ersarea şoselei pe trecenea de
pietoni, aflăm de la Biroul de

cen-

:~

'

-~

Nouă, elevă la ŞCoala Generală
din Făntânele, care se angajase
.fn traversarea şoselei printr-un ...v
loc nepemnis şi fără să se asi·

_gure

'

..."..

. e

·..

''"

.,

.__

Luni, in jurul orelor 10.00•
. •pe raza localităţii Fântânele, ·
·Radovici Sorin·. de 36 ani, din ·
Arad, In timp ce conducea sub-

intre orele 20,00-08,00

Piaţa

·...

.~:i::t.~:;:~:pc:~
~preocupaţi

Elevi accidentap

087/214214

reclamA
nerespectarea obliga~ilor contrac1uale . .,l!u nu am apA caldă .
Intre orele 7,00·13,00. Azi·
dimlneaţli am făcut o sesizare
la dlapecerat, au dat drumul·
- ' calda cu o presiune fan.
tastlc6 dar Imediat s-a oprit.

-·.,

de

şi accidentat-o grav pe SabAu
Carmen, de 14 ani, din Tisa

a

1

vizite napreconizate.

turismul AR-{)2-BKX. a surprins-o

·'··

, ..

sediul centrat' Alma Mater,. sorii din lnvătământul superior
aflat in-capitală. S-a luat de stat se află in aşteptare. Mai
trebuie men~onat faptul că stuaceastă declzle datorită faptului că deocamdată nu avem .denţii yor merg, din nou, la
cu cine discuta" (n. n. ·referire cursuri In ritm normal. PAnă la
noi ordine. ..
la criza 94vemamentală).
O. B.
~ar. deocamdată, profe.

\

• >

:1

~~:;;~~;~~·;:;;,
._.i a calităţii
executate de Casa

P

·

arlă.

,Adevarul" va ascullă
.'

a

cum:.industrie, comelţ.

da

BANCA NAŢIONALĂ.
Pentru gramul de aur de
24Ki preţul cu 'ridicata -161.041 lei/g, iar preţul de
achiziţie - 144.936_ lei/g.
Preţuri valabile ieri:
PIAŢA NEAGRĂ· Aur 14
~ K cumpărare: 85.000 lei/g,
·. vAnzare: 100.000 leilg. ·
A1,1r_ 18 K cumpărare;
110.000 leilg,
vAn zare
130.000 leUg.

este încă o recunoaştllre
inbematic>nală
mărcii "EIIis".
creatoare este d-na

a decernat premiile
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LLl "llil'r s'rtJniO"
. Este probabil foarte dificil

să realizezi un spectacol

ar·

mai dificil este
despre un astfel
de spectacol. Ultima premieră
ART STUDIO • Suflete
curate, de IQan Peter, după
V,. Şukşin - a oferit celor
prezenţi in 1O decembrie, la
Teatrul Vechi, şansa de a
recupera o stare de spirit pierdută sau ascunsă in nişte
zone aproape uitate ale fiinţei.
trăirilor, însă şi

să vorbeşti

• La concurs pot participa (cu un
nelimitat de tah>'ane) atllt abonaţii 'cAt 'li cltiltc>riil
care cumpără ziarul de la chiO!fCUri.
e Decupaţi talonul, aduceţl-1 vineri, 17
decembrie, ora 18, pe platoul din faţa
Primăriei Arad ' ' introduceţi-1 in urna special amenajată.
•

Cel~

4 piese care

alcătuiesc

fiicei, un

lui) in montarea lui Ioan Peter.

tanăr îşi împărtăşeşte aspioa~

Tenta de mise-en-abime din

ile naive spre cunoaştere unei
tinere mahmura şi un băiat de
la ţară încearcă să deprlrdă
trucurile de pe un platou dil fil-

uHima scenă (Vanea tu alei)
este sustinuta retrospectiv prin

şi

a cicălelilor soţiei

şi

mare ... Eroii lui Şukşin sunt
spontani, plini de viaţă, histrionld, imaginativi. Ei depăşesc

starea de conflict
du-1, ci gravilând
lui şi, in cele din
tandu-se.
Spectacolul

nu rezolvâJlo
ludic in jurul
unnil, adap-

realizat de

apărut

în ziarul "Adevărul", in
data de 20 noiembrie a. c.,
prezenta situaţia grea in care
se află luliana Laczko. La doar
34 e ani, luliana trăie'lte din
mila oamenilor. Datorită handlcapulul său, nimeni nu-l
oferă un loc de muncă, delfl a
absolvit Şcoala generală specială pentru surzi din Sibiu.
Eate specializată in confec:ţioner imbrăcămlnte croitorie 91 confecţioner pensule.
In urma prezentării cazului
In presă, mal mulţi oameni de

..

1111Dif1Hfii11CAH

teatrală

in

este

această ultimă

scenă

- când îşi fac apariţia
Personaje
apaJ1inând
Platoului de filmare şi. in
mijlocul lor, Vanea, omul de la
ţarii, invitat să joace in film.
Personajul Vanea nu

exprimă

atât incompatibilitatea intre
bililatea

trăirii

directe cu artifi-

cialitatea filmului/teatrului.

Intre cele patru piese se
remarcă

Mlcroscopul, prin
verva cu care joacă acllori1i·H
(potriviţi perfect personajului
interpretat). prin răsturnările
comice de silua~e şi prin felul

MULŢUMIRI
s.uflet au venit in sprijinul
tinerel femel. Printre el se
n.umără fi S.C. Esparo Forest
S. A., reprezentată prin dl.
Vlorel Golan, director general
'fi dl. Mihai Stan Niţescu,
Acettla au ajutat-o pe lullana
cu patru tone de lemne in valoare de aproximativ 2.500.000
de lei.
Prin Intermediul ziarului
nostru lullana Laczko mulţu
mette tuturor .Pentru sprijinul
acordat, fi speră că cineva il
va oferi un loc de muncă pentru a·fi asigura singură traiul.

Maşinăria

omul simplu şi sofisticăriile
lumii moderne, cât incompati-

UN MARE NUMĂR DE
PREMII-SURPRIZĂ VĂ AŞTEAPTĂ

Articolul "Pentru că este
surdo-mută, o tânără este
condamnată la foame fi frig",

legate-Urile dintre scene.
demontată

in care

personajele se
adaptează la aceste schimbări. Actorii trupei Art Studio

fac

faţă

cel

puţin

onest per-

sonajelor intruchipate. Sunt
unii la care este evidentă
plăcerea

spectacolul: Suflete curate,
Microscopul, Cosmosul,
sistemul nervos fi o bucată
de slănină şi Vanaa tu alei apar ca nişte incizii in sufletele

unor oame~i simpli (prefera~!
lui Şukşin), pentru care viaţa
înseamnă griji, muncă şi
votcă. O ~e îşi aşteapta băr

batul plecat cu lunile la
muncă, un tată se vede
neputincios In faţa griplor vle~l

Ioan Peter mărturiseşte pe viu
despre eroii lui Şukşin, ni-i
arată aşa cum sunt. fără dislmulări, dar şi fără foJ1ări
patetice. Este un spectacol
care impresionează prin este-tica imaginilor, prin minuţiozi
tatea cu care regizorul a cize--

lat cele mai mărunte detalii de
formă. Nu am detectat nici cea
mai mică urmă de amatorism
(Tn sensul peiorativ al cuvântu-

:Lt

Gardienii publici. de pe

'<i

raza comunei Ghioroc I-au

de a juca şi talentul
(Andrei Elek, Luana
Botaş). iar alţii care' lmpresioneză prin profesionalismul
Interpretării (Laura llea, Alin
Flămânzeanu). Ca ansamblu,

lnnăscut

reţinut 'fi
poliţie

de

predat organelor
pe Ples Liviu, in

r.·...__

.-~'
..

vârstă

de 32 ani, cu domicJ.
liul in Ghioroc, 'in noaptea in

care acesta a

·,~

pătruns forţat

in domiciliul unei

' ~ -""
-·l-

bătrân&,

obligând-o la raporturi sexuale. Tot in această săp
tămână, gardienii publici de

p~

:/,'f

<;'•!~f;

'

serviciu la o societate cu _

i ...~

capital privat străin i-au surprins pe Vlas Eduard
Hortenzln, din Arad 'li
'Sferdea Aurelian, tot din
Arad, care incercau să sus·
tragă
cu autoturismul
primului dintre ace'ltia cantitatea de 100 kg cablu de
cupru. Au fost predaţl
organelor de poliţie. La
H.C.L. nr. 71/1997 s-a incheiat proces-verbal lui Ban
!:_onstantin, din corn. TI- ·
li'lca, jud. Sibiu, pentru trecerea pe spaţiul verde 'li lui
Ambro Gheorghe, din Arad,
care a construit coteţe pentru animale de casă, fără
.aprobarea colocatarilor. La
Legea nr. 12/1990 au fost

J.'

.:A

'

'

:{+~
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•
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1

fti~

'(:1
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•. r- .:~
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~f

sancţionaţi contravenţional,

perfect. Le mu~umim şi lor şi
lui Ioan Peter pentru aceasta

pentru comercializarea lemnelor de foc in alte locuri
decât cele autorizate,
Covacl Emanuel ' ' Stoica
Bobl, ambii din Arad. La
Legea nr. 81/1991 au fost

bucurie pe care au rl'uşit cu
siguranţă si! o transmHa publicului prin spe~tacolul
Suflete CU'i!te,

sancţionaţi contravenţlonal,

'1

pentru refuz de legitimare,
Penea Ioan Dobre 91
Tur.turica Ovidiu, din Arad.

,!

cei zece actori

funcţionează

'

"'•· .-

<--·.
;; .

"

,,.. '
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Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, magazinele şi-au impodobit vitrinele şi ... atat. Pentru că mizeria din
jurul lor nu intereseaZă pe nimeni. Este şi cazul spaţiului din spatele magazinului Auto Moto din zonş Sta~el

CFR, spa~u care te intămpină cu o imagine de co;mar. Oare ce-o zice
etara spq~ului cu pricina?

\
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vor desemna şefii dâi Cat8drii. 'La
Faruttatea de Inginerle este decan

distincte

Economice se va d8slilnţa ull11And
să funcţioneze Tn loc două facuM~
distincte: Facultatea de Ştiinţe

Teologie. Cele două facultAti nou
infiinţate vor avea 'consilii d~ conducera distincte. Primele alegeri se

spus diree.torul administrativ al

Economice şi Facultatea de

vor face la 17 decembrie cAnd se

TurcBf.

montarea buteiHior de aragaz, s-au
produs. lncendH ' explozii ~
toare.
Tocmai pentru asta. dt. L cot.
Ioan Sechel, şeful Biroului inspec\iei
pentru prevenir•a Incendiilor din

cadrul Grupului de pompieri •Vule
Gotdlf" din Arad atrage atenţia că
este necesarA respectarea unor
reguli elementare:

• Nu
8III(IIIZ ...

.;:.

AllJ\))

Arad a sosit Hotararea de Guvem
tn care se specifica faptul că
Facultatea de lngin-,rie şi Ştiinţe

alături

de cele

două

amintite mai sus funcţionAnd in
continuare şi Facultatea de

dormitoare, la o distanţă mai mică
cu venirea frigului,
oamenii apeleazA la fel de fel de
de doi metri de swselo de cAldurA.
surse de căldurA. Una dintre ele:
• Se interzice folosirea bulell·
aragazul cu buteHe. Din nefericire, . llor fanl regulator de presiune, cu
pentru ci nu s-a ţinut cont de unele garnituri deterlorate, cu furtun de
reguli de bază in folosirea şi
cauciuc ce prezintă crăpături sau

-~ ELECTRONIC·._~~·;,,,___.. _~. :~.-

.

·' ...

.1

propri-

Inginerie. Astfel, Universitatea.Aurel VlaiaJ" va avea trei faa.lltaţi

Odată

~ ·-:,.~~:~~·.,·:' -~
~

Primăria.

- ·-[a·-·mljtOCullunii octombrie la
Universitatea ..Aurel Vlalcu" din

1:I'J1'd :! ~! I,J 1:1 :!IIe:ll:! iJ 11

Oferta CONNEX valabila pana la.
31 Decembrie 1999
PJ:Imele 3 luni de abonament gratuit

.

Dar,

:tJO))Il~I(~JÎlll Li\ IJNIVI~IlSI'fil'l,l~ll
"1\IJIU~L VLJ\I(~IJ"

-·-.- ------- -·

Moş Crăciun?

depozltaţl

butellile de

boxe, - · subsotLrl,

Popa Petre iar la Şlinţe Ecouomice
Marius Herbei este decan interimar.
.Structura

de

conducere

Universilâţila rămas aceeaşi"Universităţii

a

ne-a

,Aurel Vlalcu", Florin

gazului de butelie In reclpiente
Improvizate.

Reamintim ci, la Tnceputut anului, pe strada Ardealului din Arad,
din cauza unei garnituri uzate, au

avut loc scApAri de gaz. Casa lui
I.V. era ·sa f i e . - 1n Intregime
deftăcări.

Cu cităva ""'""' Inainte, 1. P.
a fi prevăzut la capete cu code pe strada Cuza Vodă din Arad a
Here melalice.
• Distanţa Intre butelii ' aragaz fost şi mal ghinionist Tot ca urmare
.sA fie mai mare de un metru. . , .a scăpăriloi de gaz ale butelie!, In .
e Veriticarea ~ buteJ- bucăt!lrle s-a format amestec
11or de aragaz se face cu ernulsie de ""Pioziv. A unnat o explozie putara~săpu~u cu flacărA
nk:il. f'ere\11 casei au fost ~.
d
de la
, brtchete el<:.
• Aprinderea foculu! la aragaz ~1 prăbuşindu-Se peste cinci
se face pe principiul ,gaz pe persoane care au fost grav rănlla,
suferind In plus şi arsuri grava ...
tlacinl'.
• Este Interzisi tr........
Afadar, nu-l de giumlll.
'
fănl

' (

_,

'
.'
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AfOST fORMAT GRUPUl DE INITIATIVA
•
~ Al GRUPUlUI POPUlAR PNlCD
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Radu Vasile a declarat marti • de vot in Parlament", după
seara, după intilnirea cu par1a~
negocieri în interiorul PNTCD sau
mentarii care il susţin,
"s-a q,.~ lideri ai coal~iei guvefnaineninchegat grupul de iniţiativă al tale. In opinia lui Radu Vasile, lnfi..
Grupului Popular din PNŢCD".
inţarea Grupului popular "nu poate
"Această· iniţiativă are in
fi in nld un felinteqJretală ca o for.
vedere întărirea unită~i partidului, mulă de disidenţă", scopul său
in condi~ile in care s-au inregistrat fiind de a asigura o mai bună efi..
in ullimul timp o incălcare gravă a
cien!ă Intr-o perioadă dificilă, mai
Statutului partidului, o derogare de
ales in perspectiva alegerilor, fie
la organismele specifice, demoele la tennen sau anticipate.
cratice ale unui partid, precum şi o
El a arătat că detaliile cu
ser1a de abuzuri şi chiar Uegalilă~,
care soot opera uoor acţiuni arbi- · privire la modul de organizare a
trare voluntara·. a spus Radu grupului, de la purtător de CUVint
pină la alte elemente, vor fi
Vasile. El a arătat că acest grup
se bazează "pe o Ideologie speci- prezentate uKerior, iar urlnătoarea
şedln!ă a grupului va avea loc joi.
fică partidelor populare din
Intrebat cum se impacă docEuropa" şi pe un program "la care
se lucrează şi care va fi cunoscut trina Qţupului cu cea a PNŢCD.
uKerior". In acelaşi timp, a spus Vasile a spus că doctrina populară
Vasile, ."grupul îşi va fixa decizia
este doctrina aeştin - democrată.

ca

i

1

ti1esoJ a decis, lllli noaptea, revocarea din funcţie a primului ministru
Radu V aslle şi 1-a desemnat pe ministrul Muncii ~~ Protecţiei Sociale,

Alexandru Athanasi\1, In funqa de
premier interimar.
Tn continua-re, redAm Integral
dedara~a purtătorului de cuvint al
f'reo;edinţiel. Răsvan Popescu:
"Confoon Constituliei Romaniei
PfOŞOdinlele este datof, in baza
calului 80, să vegheze la buna
funcţionare a autorilă~lor publice.
Pr8~edinte1e Romaniei a constatat că primul-ministru Radu

am:

Vasile se

află

in imposibilitate de

a-şi exercita atribuţiile, datorită
demisiei majorităţii membrilor
Guvemw, ceea ce pune Guvernul
in irnpostliitatea de a functiona.
Tn acelaşi timp, preŞedintele

Romaniei a luat act de faptul că
toate ~ din coalitia guvernamentală.
·

rWas acestuia sprijinul politic.
In această silu~. în baza i~rtî
colului 106, alineat 2, coroborat OJ
articolul 105 din Constitutia
României, preşedintele Romaniei i~a

revocat din functie pe domnul Radu
Vasile prin de'cretul nr . .426/13
decembrie 1999. Drept urmare, in
baza articolului 106, alineel 2, din
Constitu~a României, preşedintele

R<manieil-a numit. p r i n - "'·

427113 decembrie 1999. pe domnul
Alexandru Athanasiu, ministrul
M'uncii şi Protecţiei Sociale, in
funcţia de prim~ministru interimar,
pentru a indeplini atributiile primuluiministru pină la form8rea naulul

Guvern.
Preşedintele

miniştrilor

~i

exercte

Tn continuare atributiile ministeriale
ptnă la formarea n'oului Cabinet.
demisionari au acceptat
reia

mar1i

NOUl PREMilR VA APARTINl TOT PNTCD
•

.a

ţaranist

1

pentru rezolvarea silua~ei.

Ion Diaconescu
declarat. marţi. că viitorul prim-

Liderul

Preşedintele PNŢCD şi membrii

ministru va aparţine PNŢCO şi ca
repartizarea posturilor in noul
Guvern se va face conform algoritmului politic.
·
Ion Diaconescu a apreCiat că
nu vom asista la ·o aiză politică de
amploare", exprimindu-şi speranţa
că in scuri timp se va găsi o ~

Biroolui de Conducere, Cociidonare

li Control nvor desemna pe viitorul

pre'mier dintre următorii candida~:
Mircea Ciumara-, Ulm Spineanu,
Constantin Dud~ Ionescu şi Radu
Sirbu, a anunţat, marţi, liderul
ţărănist Ion Diaconescu.

lehamite pur si simplu.
Nu-mi daU demisia pentru că sunt
prtrn.rninistru constituţional, dar nu
doresc să folosesc acesl lucru ·şi
să creez o R9nnanentă in.stabilitata şi suspiciune că aş ll'!llări cu
orice preţ un scaun care mi--a fost
transferat intr-o manieră consti~lă. Nu mă pol lupta nici cu
preşedintele, nici cu liderii de partid. Ti asigur pe mul~ că voi fi un
senator extrem de activ, dar atrag

: guver~
majoritate.
Va fi o situaţie dificilă di'1, toate
punctele de vedere", a spus
,

namentală

nu mal

~·'·'
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9,00TVR~

10,00 Dor ~ tai.
10,30 Scuza~t Pardon!
Mersil-râ.
11,00 TVR Cluj-Napoca
12,00 Punct od1~ • oai.

IVRZ

7,00 S.nta Bamar. ~rel.- .
7,45 Obsnia ~ s ..
8,30 Cuier de ambala -

rol.
9,15 Care pe an~ rei.
10,00 Umbl străi'le: flwlc:ezi

PROTI

7,00 Pro TV eal tăul

10,00 Tinir fi "::~tit~ s.
10,50Uitlmafro
~s..
11,45 Pensacola ·S.

12,30 o cisnlclo poofoctii ••.
12,55 Ştirile Pro 1V • Of"q»

5,00 Guadalupe • s.
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6,45 Dragoste fi - . r o l .
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14,30 Ev.l<al
15,00 Memorialul Timl·
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.
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22,00

20,55 30 de .rinduri pen-
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.

. istorie
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2,30 Ştirile Pro 1V. rol.

10,45Angelo-oai.
11,30 Nimic peraQnal ~ s.
12.25 in sli"ffl, Iubirea -noi.
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In direct, cu
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2,00 Focus ~rei.

~

1995
21,59 DecerUn
ŞUA.
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7,00 Selector
10,25 Reactor ~ rei.
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11,00 Atomix cu Dinu ·rei..
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· · 22 •45 Uclgafl de ~ SUA. 1998
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- · ŞUA, 1996
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19,20 Dulce ispiti~ s.
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2 0 , 3 0 - ...... 1971 •
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21,30 Provocana naturi - 8.
22,00 Trucurile afacerilor -

17,45 Pacientul englez~
dramO, SUA. 1996
20,30 Drumul sprs Holly·
wood -dramă, SUA, 1997
22,00 stargate • s.

ŞUA, 1996

.-ri'!'. nJliUiicll popu-

18,25 Comorie Unii

111

~;,45 Riplrea • comedie,

8,00 Matinal "21"
9,00 Alo, tu alegll
10,00 Cafeaua de zeCe,
12,00 Mag.Zin· "21"

18,00 Defoo1ul """""" ....

10,00 Jackie fi o.-.n •

13,15 Rizbolnicll stelart -

RADIO

18,00 Cite ceva d~epre
drogoo1e"film
17,30 Underdog ·show desene arimale

18,45 Ştirile lnle<sat

21,20 Anunţuri

esţa

F

11,00 Şlirie lntersat
11,30 Dulce Ispiti~ s.
12.15 Obiectiv ecooooic
12,30 Şoaptele care pre.
vestesc mo.tea -"lltm, rei.
14,00 Aradli prin gan c:hei
-roi.
mană

18,20 Anunţuri

20;00CiubT

8,55 Deschidefes ~····-l.i
9,00 lrtersat Music
9,30 Crima de la miezul
noPIII " film, rei.

9,50 Anunţuri

ln .cOOunuare programul

a ziei

lnger aii batiC: s.

TYARU

17,25 Divertisment

17,00 C-rl fi bogoJI· s.
18,00 Focus • Sport .. Meleo
18,55 Cip Art
19,00 Karaoke show '
20,00 Coml..-ul Rex ~ s.
21,00 Cl5 Proteslonlftll- s.
21,30 Apel de '-'lfB'I\ll
22,00 Cip Art • rol.
22,05 Focus
22,30 Revista pnooel
23,35 Politica de mâine
0,30 Luptătorul kung fu cln

17,25 Dragost.. fnvlnge
ep. 85,86
•
18,591:lecenrim1
19,00 ObseMolor
19,55 La ndli ari, Voull

coaliţie deţin 164 de locuri,
amlnte,te "Flnanclal TTmes".

15,30 V""""'' ă la

RAzvanTucaiuc

pentru

'i

coaliţiei

8,00 Ştiri TVA ·rei.

P"'"""' ·

României

aderare.
··
Demisiile minl~trllor au
pus in evidenţă, in afară d_e
nemulţumirile unor membri al
PNŢCD faţă de activitatea lui
Radu Vasile, ~i divergenţele.
mai vechi din cadrul partidului, dintre aripa condusă de
Radu Vasile
elementele mal
tradiţionaliste. Anali!jotii apreciază că, dacă Vasile va fi con.· Strins să demisioneze, există
riscUl ca partidul să se
· scindeze t;i s~ ia fiinţă a· nouă
formaţiune politici In jurul
premierului demis.
PNŢCD deţine 112 din cele
485 de locuri din Parlament. in
timp ce restul partidelor din

lJ;OO Qimineaţa cu Prima ~
Magazin matinal • Meteq,
muzică, revista presei,
bualtăria ziei
12,00 Celebri ti bogoJI· rei.
13,00 Poitica de mâine-noi.
15,00 Bilanţ. rol.

16,00

15,00 IUsfi1ata ...
16,59 De<:eoTUn
17,00 Ştiri

datura

inceperea negocierilor da.

La rindul său, ",Financi_al
Tlmes" arată că lnsatlsfacţla
din Interiorul coaliţiei de la
putere datează de luni de zile,
In condi)llle In care Ingrijorarea opmiel publice faţă de
slaba perfonnanţă economică

rol.

13,15 Pretender • s.
14,00 Deceptil ~ s.

0.00 Twln Peaks ~ s.

3,30 A vocaţii·
4,30 Galactica ~ s.
5.30 Suflet de fefMie ~ s.
6,15 Nisipurile din Miaml • rei.

5,00 MUZICĂ; 5,00 " 6,00 BuleW1

12,00 Baywatch Nlghta ...
12.59 Dec:emUn
13,00 Şlrie amiezi

18,30 AngU. s.
19.25 Vremea de acasi
19.30 Acasă la bunica ......

3,00 Si mori de rts • s.

s:

ul~s.
11,00Mount.Roylll~s.

20,00 LuptitorU • 8cţlune.

ctJnară

unitatea

PRIMATY

15,30 Iubire afânti ~ s.
16,30 Luz Clar1ta~ s.
17.25 Vremea de acasA
17,30 Rosallnda • ultimul
episod
.

fiecare
23.00
Retrosp'ec:tva - APTR, 1994
23,55 Nocbma
0,05 Urni> slri!ine: gennenă

fiecare sfert de onl; 6,00 ~ 7,00 RON·
DIMINEAŢĂ· INFO PRO cu Dan
!fi Laura CAiăceanu; 7,00. 10,00
FM PANĂ LA 10 ru Flavius E$11ican;
10,00 • 13,00 MIHAI CU NOI cu'Mihai
Oobrovolachi; 13,00 ~ 1-4,00 "13·14 CU
ANDREI" cu Andrei~; 14,00 ·17,00
ORAŞUL SUB LUPĂ cu CâtAtin L.ApuşcA;
17,00 ~ 19,00 STAR STATION M1X cu Mihai
Gu"ei; 19,00 • 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZICA
cu CAlin Gheolghe: 21,00 • ~ob l'fiO F~
EXPLORER cu Niki Slanciu; 22,00 ·.. 24.80

-,

7,30 Căs<iia ~.rol,.

menţine

7,00 Karaoke Show .- ref.

9,59 Dec:emUn
10,00 Stiri
10,10 Vo1 cuc:er1 Manhatlan-

pînă ce summlt-ul UE de la
Helsinki va fi aprobat candi-

"Wall

comentează

aderare la UE.

El a mai arătat că. in cazui in
care există un la\: disponibil, ar
accepta să ocupe şi o poziţie Tn
delega~ parlamentară la Consliul
Europei, al cărui preşedinte a fost
inainte de a fi numit prerr>er.

8,ooomn.aţa-..

1VB1

tru a

• •

ANTENAl

amine exprimarea publică a
poziţiei lor faţă de Radu Vasile

guvernamentale - mlnată de
dispute intre \iil in cadrul celor
cinci partide componente • t;i
pentru a pregăti mal bine
economia in declin a ţării de

Vasile. Radu \'3sile a afirmat că
nu se consideră suspendat din
funcţia ~e secretar general al
PNŢCD, înlrucl1 a fost investit in
această foocţie de Congresul per-

7,00 Observat()(

7,00 Matinal na\iOflOI

a ţării a dus la cret;terea popu·
larităţli principalului partid de
opoziţie, PDSR. Totuşi, politl·
cienii din coaliţie au decis să

Street Journal Europe'",
intr-un scurt articol Intitulat,
ironic, "Revolta din decembrie".
Potrivit acelula,l.cotldlan,
criticii premierului Vasile,
inclusiv pre,edintele Emil
.constantinescu, consideră că
Vasile a făcut prea puţin pen-

să-si

făcut

tn care se persistă in starea de
nelegalitate, prin încălcarea prerogativelor Parlamentului, PDSR
va lua Tn considerare, inclusiv,
dedanşarea procedurii de suspendare a preşedintelyi. In cazul
tn care Radu Vasile şi-ar da
demisia din funcţia de premier,
PDSR va renunţa cel mai prroabil. la acţiune pentru că dispare
obiectul disputei.
· ·

aderare,

1
Radu Vasile a anunţat
seara. că renunţă să mai conteste
inlocuirea sa din funcţia de pnr
mier Şi că ~ste hotărit ca de luni

s-a

cu partidele din coaliţia majoritarcl, prin revocarf3a lui Radu
Vasile din funqa de premier, a
declarat, marţi, preşedintele
PDSR, Ion lliescu. după şedinţa
Biroului Executiv Central al partldului.
PDSR consideră că această
criză politică trebuie rezolvată pe
cale consti~lă in Parlament,
Iar singura procedură permisă de

zură.

Demisia a 'apte mlni'tri al
Cabinetului Vasile a antrenat
România intr~o criză politică a
cărei declan,are a fost amînată pînă după summlt-ul UE
de la Helsinki, unde s-a decis
Invitarea ţării la negocieri de

RADU VASilE
RENUNTi •••

reia activitatea de senator.
dar' nu va renunta la functia de
secretar genera ai PNŢCD. ·
Vasile a deciarat că, In pofida
incălcărtl Constitu~ei, nu doreşte
să prelungească starea de instabilitate la nivelul Guvernului. •Mi

mo~unea

___

PDSR consideră că ieşirea
din actuala criză se poate asigura
prin <alegeri anticipate pregătite de
un guvern de specialişti. în cazul

este

Presa străină comentează
criza politică din România

Romaniei a cerut

demisionari

Constitu~e

de cen-

PDSR a decis să se retragă
ternporar de la lucrările Senatului
şi Camerei Deputaţilor pînă la
rezolvarea pe cale con~onală
a crizei politice declanşată de
lnstitu~a preziden~ală, Tmpreună

·<.
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MU~~UMIM: DIN!

INIMA. PAR!IDUIIUI!!
~ (Urmare din pagina 1)
,
.. •
Pe de altă parte, talibanii n-au avut diplomaţia necesară pentru a comunica cu premierul !fi i..au răspuns cu aceeaşi monedă.
Premierul a fost atacat din interiorul partidului, mai ales prin
Remus Opri,. in acela'i timp, raporturile dintre premier şf
preşedin ~ele Emil Constantinescu s..au deteriorat considerabil.
Cauzele •unt diverse, dar cea mai Importantă ar li. lupta pentru
Şefia p·Jrtidului. Să mai adăUgăm că nici preşedintele
Const" tinescu n-a ţinut aproape de partid, aşa că imaginea fostului n ounolit de pe vremea lui Coposu s-a spart tn lăn'dări. Cel
puţin tr~i centre de interese are partidul: talibanii, grupul de la
Br~ov :)i Cotrocenii. Trei, Doamne,'' toţi amatori de politică. .
Şi a-:eosta este cea mai gravă ~cuzaţie care se poate aduce
PNŢCD. PAntru că disoluţia partidului se repercutează asupra
.tării. Să n,.t .Jităm că acest partid in degringoladă ese principalul
partid al co.•liţiei de guvernare. Acest partid trebuie să dea tonul
in conducer ~a destinelor naţiunii. Cum e condus partidul, aşa e
condusă şi ţara. Iar 1•..~-:rurile acestea se cunosc demult. Nu mai e
nlci.o taină pentru noor.eni că tn interiorul PNŢCD luptele sunt la
cuţite, iar criza actuală • u consecinţă firească a acestor lupte.
Şi n-ar mai trebui să ne mire criza şi din alte considerente.
Doar s-a scris in presiJ de o bună bucată de vreme că se aşteaptă
depăşirea momentului Helsinki pent.:u schi~barea p~~l~i.
Acest lucru il ştia toată lumea. ln_clus1v premierul. Nu111a1 ca atât
Radu Vasile căt 'i gruparea adversă din partid a~ dovedit o li~
totală de profesionalism. Este clar că, din punct de vedere politic,
premierul trebuia să fie schimbat: s-a făcut un simulacru de
reformă, fapt ce a adus reproşuri din partea organismelor internaţionale; premierul nu mai este sus~nut de o parte reprezentativă a partidului din care face parte; premierul nu mai asculta de
partid şi·!fi făcea propria politică; mif;:cările sociale au ca obiectiv
inclusiv schimbarea premierului şi pacea so~ală e mult prea
importantă acum, după momentul Helsinki. Toate aceste considerente altele clamau schimbarea premierului.
Atâta doar că această schimbare trebuie făcută amiabU, prin
compromis intre părţile in conflict. Talibanii trebuia să ofere ceva
in schimbul dem_isiei premierului. incăpăţânarea acestora a generat incăpăţânarea premierUlui.
Consecinţe!& sunt catastrofale pentru partid şi destul de
grave pentru" ţară. Partidul ar putea ajunge la o nouă scindare 'i
asta ar insemna. dispariţia sa momentană de pe e'ichierul politic.
dacă
Apoi, in eventuâlitatea numirii unui nou premier, nu se
acesta va trece proba de foc a votului din partamerit, pentru că
40'de partamentari sunt alaiuri de Radu Vasile. Şi chiar dacă noul
guvern ar trece prin p()rlament, tot aceiaşi 40 de parlamentari
ţărănişti ar putea face destule !Şiicane coal~iei. s.ar_ guverna ~
muchie de cuţit într-un moment cănd ţara are nevooe -de staboh·
tate. . .'
_ .
_.
.
.
Cert'e5te că occidentalii ne-au Intins o mână să ne salveze
din prăpastie, Iar noi răspundem prin lupte politice. de mahala şi
inconştienţă condamnabilă. Ţărăni,tii, impotenţi şi depăş~i de
situa~i. fac experimente politicianiste cU propria ţară, transferând
criza politică·din partid tn ograda intregii ţări.
· Dacă criza nl! se rezolvă până la Anul Nou, RomAniei i se
poate ura pe bună dreptate La mulţi anii In sensul că până la
aderarea în UE vor trece mulţi, mulţi ani. Aşa că, drept mulţumire,
să cântăm ca pe vremuri: Mulţumim din inimă partidului

•·

REVOLUTIONARILOR DE LA
ARAD ESTE OABERATIE"!
'
.

.

.

vardului irl Zona Boul Roşu: "La
acea vreme nu exista o legisla~e care să ne ajute. Oricât
de prefect era Avram
Crăciun, nu era suficient doar
să arăţi cu degetul pentru ca
să croie'ti un bulevard peste
o zon_ă privată." '

l
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ACI'IVISTUL DE PARTID
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Nicu loţcu, preşedintele
tinerilor pedişti, este angajatul
partidului. Se ·deplasează
aproape zilnic tn teritoriu şi ~ne
·legătura cu filialele. Constatând
această eficacitate organizatorică, se pare că liderii PD vor
imbrătisa iniUaUva arădenilor la
scară 'n'ation8Jă. Nicu lotcu ne-a
prezentat câteva dale staUstice
privind situaţia PD in judeţul
s-a
Arad: 25% dintre primarii ară
desprins in urma conferinţei de deni sunt PD-isti, unu la sută
presă organizate de către PD
dintre cetătenii cu drept de vot
Arad. "Monumentul este cât
sunt membri de partid şi 80%
se poate de prost- amplasat, dintre viitorii candidati sunt deja
iar realizarea lui artistică este
stabiliti. Spre exemÎ>Iu, pentru
.îndoielnică". Democratii locali
Primăria Aradului există, până
sunt de părere că, piaţa din faţa acum. două solic<tări (se pare
Primăriei nu trebuia mutil13tă in
că Emali9il Voicu şi Lucian
asemeriea hal, monumentul Atanasiu). Ne-a surprins ini~ati
putănd fi amplasat in faţa Băncii ·
va democratilor de a intocmi· O·
Nationale. Pe de altă parte,
.Cartă albă'' pentru toate loca.sculptorul" Călărăşanu din
lrtătile judeţului, care să contabi·- Timi~ara este doar profesor de
lizeze atât investitiile care. se
~esen ... "Mon)Jmentul este
impun cât şi modalităţile de
făcut la sărăcie, din sponatragere a_ unor credite neramsorizări Vi din obligaţii: evibursabile. ·· ·
dent, va oe~i tot la fel, dar va

mutila una dintre cele mai
curate

pieţe

centrale din

ţară.

Timişorenii n-au acceptat să
.spargă Piaţa Operei." Preşe

dintele Gheorghe Seculici a
punctat:· "Nu revoluţionarii
arădeni sunt primii din ţară
care ridică un astfel de monument, ci CLM Arad .este sin·
guru! din lume care a acceptat ""' ceva."
Legat tot de arhitectură,
Gheorghe Seculici a răspuns
criticilor venite din partea
preşedintelui PDSR Avram
Crăciun privind gătuirea bule-

-·

-·-·-··'--·

.•·:NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLATOR''
Conferinţa

de presă de ieri, a economic au, răbufnit şi pe plan
municipale a PNR, î-a politic", spune Savici, care este"'
oferit preşedintelui Alexandru părere că măsurile fiscale JroSavici prilejul de a-1 cita pe puse de către Remeş nu au nici
Măgureanu, care a spus că ,.nimic
un suport economic ~ tocmai t. ~~
nu este întâmplăto(". Savici a această cauză Remeş a }ăccl
reformulat ideea lui Măgureanu în pasul inapoi.
contextul actualului .,circ" guverna- ·
• Radu Buda, avoca~,
mental. In opinia sa, deznodămân preşedinte al organizaţiei d~
tol era previzibil, având în vedere - tineret, ne-a informat ca din 16
viitori candidati pentru consiliile
lupt~ subterană intre Emil
Constantinescu şi Radu Vasile local şi judeţean, şase au vârst.
pentru fotoliul de preşedinte al sub 30 de ani. • VeronicaArdelean, purtătoarea de cuvânt ·
fNŢCD. • Mergând mai departe
··pe lin1a citatelor, Savici i-a dat a organizaţiei,· a invitat preSa 1a
dreptate si lui Silviu Brucan care a centrele de vârstnici din AraduiNou, unde'- prin sponsoriz.Ye
spus ir[Iădiat după revoluţie că
românii au nevoie de cel puţin 20 PNR' - mai multi elevi vor me ':40
de ani pentru a-şi schimba men- cu Colindul, joi vineri.
' . S. TODOClif·
talitatea. • .Complica~ile pe plan
'
.
organizaţiei
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celular la tombola ro-mcom l

Da~· ·slrb!torl

totur este- posibili
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JNVESTlTII DE PESTE

ZEC:E MILIOANE DE
DOLARI
. Adrian Niţu ne-a prezentat
situatia la zi a Zonei Libere
CurtiCi: ,.Au fost trei licitaţii,
·s-au semf1at 11 contracte (7
ha), iar investiţiile aferente
sunt până acum de peste
. zece milioane de dolari (700
de locuri de muncă). La
primăvară va fi demarată o
Investiţie de două milioane
ECU la Aeroport, pentru linia
carg(l.
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~,MONUMENTUL

1

Luna cadourilor
poate să tină 3 luni!
'

.

.

~·_,--

$ Dacă te abonezi la Dialog în decembrie, primeşti

3 luni de abonament gratuit,
la oricare lip de abonament Dialog!

• Telefoane la preţuri excepţionale!
.
.
· : :. " $ Poli gaştiga unul din cele 10 pr~ de dlle· ·

ROMCOM Arod
str. ·Eminescu nr: 3 ·· : · .. ;:100 de milioane,codoucleloDiologl
-!" ~- ~ .
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COHCERT DE COLIHDE SI 30 DE COPil MERG PE JOS PESTE 5 KM
OBICEIURI DE CRĂCIUN
sa

parcurgi 5·6 km pe jos
tot atât şi după
masa, in fiecare zi, este ceva
care extenuează chiar şi pe un
om matur, dar atunci pe nişte
copii, care pentru a ajunge la
cursuri, trebuie să facă acest
luau Tn fiecare zi?
ln jur de 30 de copii din Şiad
şi Rogoz sunt obliga~ de impre·'
jurări să parcurgă aproape şase
kilometri pe jos pentru a ajunge
la staţia de autobuz. Şi aceasta
pentru că, spun ei, şoferul nu a
dimineaţa şi

Consiliul

Judeţean

Arad,

ordlestra .,Rapsozii Zarandului·,

Invitat de onoare al spectacolului
·este celebrul taragotist Dumitru

Fundaţia cuftural-umanitară

Fărcaş.

.Gheorghe Zamfir", cotidianul
.Adevărul· organizează vineri,
17 decembrie 1999, la orele 17,
pe platoul din faţa Palatului

Realizatorul Petrică Paşca a
Inclus in program alături de
grupul de colindători şi orchestra
populară .Rapsozii Zărandului",
Piţănlii si colindătorii din Secas,
Colindătorii din Petriş - cort>eş'ti

administrativ, un concert de ~

linde

şi

obiceiuri de

Crăciun.

Obârşia, sollsta de muzică
populară Maria Petchescu,
lmpreună cu un grup de colindă

-

tori din judeţul Timiş, Grupul
vocal-instrumental din Vârfurile.
Tn cadrul spectacolului va
avea loc supertragerea premiilor

de fidelitate

organizată

de ziarul

.Adevărul".

it~ON'~Eli'TUl:-pD~Cll.tlND~

Disperare

vrut să intre după ei până in cel
mai apropiat sat, care este
Şiadul. .Nu vrea să intre după ei.
Şi vă daţi seama cât de greu
este pentru nişte copii ca in
fiecare dimineaţă şi după-ami·
azâ, pe timpul acesta să meargă
ata ta drum pe jos," spune unul
dintre părinţi.
Mulţi dintre ei merg la Şcoala
generală din Craiva. iar altii chiar
mai departe,la liceul din Beliu.
Radu Torsin, directorul CTP,
ne-a spus:. Autobuzele au

(Şi)

trasee fixe. Totu", nu am ştiut
despre situatia din zona reSpectivă, pentru Că nu ne-a ·informat
nimeni. Vom vedea ce este de
făcut. • Cum ulterior nu l-am mal
găsn pe dânsul pentru a vedea
cum s-au rezolvat lucrurile, am
vorbit, din nou, cu unul dintre
părin~i copiilor.A fost aici cineva
de la CTP şi ne-a promis că din
ianuarie problema se va rezolva," spune dânsul. Să sperăm.

fiHCfl BOGfiRIO

la Lipova

~~~JJ:A.-. ~.-~B!!:.~~J~t!.~~~~~i.~t!IJ SUTE PE FA~ILII AU RJNUNT4T

Sena concertelor de col1nde,
cameră dirijate de orofesorii Crina
de FilarmoniCa de Stat,
Brad şi Dan Boar
este inaugurată anual, de Uceul
Tntre timp directorul liceului,
de arte .Sabin Orăgoi". Pe bună
ptof. Silvia Demian, aranja in
d~p~te, deoarece, ~rin trad~ie, . hol expoziţia. Pe pupitrele pentru
p~mu care p_omesc 1n seara de
ştime, acoperite co ştergare
_ a)un. cu cohndatul sunt copiii.
româneşti se aranjau icoanele
·: Concertul de duminiceă seara a pe sticlă, realizate de Claudia
fost mai muk. a fost chiar un spec- Crişan. din dasa a Xli-a B. cea
taca!, organizatCKii rezervându-şi
care a făcut şi oficiile de prezenlibertatea de a reinnoi formula
tatar.
succesului.
Pauza a fost tot un moment
In deschidere am ascultat a1 spectacolului. Un ~rup de
~Gloria• pentru solişti, cor şi
suflători şi-au ocupat locul pe un
orcheslră, <;>PUS 589_ de Antonio podium amplasat in faţa bustului
VMJid1, partitură pnmrtă prin ama- lui Beethoven si au interpretat
bilitatea d,oamnei praf. HOrvath cunoscute cfmtece de Crăciun
Tunde, gestul dovedind că fimba· din repertoriul international.
jul muzicienilor este unic.
partea a doua 'a cuprins
~e~tarea acestei pagini vocal· exclusiv colinde româneşti,
Stmfon~ce coroborează eforturile
inclusiv folclorice, cântate in
corului .Eulherpe" şi orchestrei de dialect, p~trătoare ale purită~i
găzdune

sufletului românesc. Corul
.Eutherpe", formatie serioasă cu
frumos palmares' international,
emoţionează şi convin'ge la
fiecare ieşire in public.
Emoţionează prin calitatea
vocilor, valoarea repertoriului şi
convinge prin ştiinţa cântului,
starea indusi! publicului fiind
una de împăcare cu sine şi de
intrare in armonie cu lumea tn
aşteptarea Bucuriei Naşterii
Domnului.
Suit~ de surprize, una mai
?greabolă _ca_ ceal.altă, s-a
mche1at la 1eş1rea dm sala de
spectacole, când tinerii colindă!ori au oferit publicului (sugestivă
i~v:_rsare de roluri) m.ere, nuci ~
v1n 10~r~ agapă cr_eşttneasca SUl
genens.

DfiHfl TOPOR

LA CALDURA ŞI LA APA CALDA
Sărăcia

i-a impins pe
foarte mulţi să renunţe la
încălzire şi la apă caldă. Nici
lipovenii ce stau la bloc n-au
făcut excepţie. 280 de familii
au
depus
cereri
de
debranşare .• Adică mai mult
beneficide jumătate din cei
ază de serviciile URBIS-ulul
(un fel de ARTERM allipovei)"
ne-a declarat dl. Ionel Jichita,
secretarul Primăriei Lipova. '
Suma pe care trebuie să O
plătească o familie. lunar, se
ridică la peste 700 de mii de
lei. Cum se descurcă oa·menii,
numai Dumnâzeu ştfe. Cert
este că URBIS-ul pierde bani
cu nemiluita din cauza
debranşărilor. Asta deoarece
mulţi au fost, puţini au rămas

ce

cei ce aşeaptă agentul termic
de la URBIS . .
Dintre cei (putini) rămasi,
150 d~ familii pot beneficia ele
subven~ile pentru căldură. Ce
au primit oamenii nu trebie să
ne mire. Nici mc'icar praful de
pe toba care s-a bătut pe toate
drumurile că fericrti (?!) cei ce
vor primi subvenţii. Prostii! Pe
lăngă faptul că banii promişi nu
sunt chiar atât de multi, ei bine,
nici măcar· un .lipo_Vean n-a
văzut un leu din subven~i.
.Formularele sunt preg-.
Banii nu i·am primit încă.
Aşteptăm" - ne mărtu.riseşte
secretarul Primăriei. Da, dar
până când? - se întreabă
lipovenii, şi pe bună dreptate.

H. OPitEfiH

..
Oala Arad, a continuat zilele trecute acţiunea de atragere de
membri simpatizan~ prin şcolile
din municipiu. Astfel, reprezen·
tantii institutiei ·care ofera consut.taniă şi faciină~ in domeniul auto,
au împărţit carnete de membri
simpatizanţi elevilor din Şcolile
generale nr. 3, 20, 21 şi celor din
Liceul .Ghiba Birta". Directorul
ACR - Arad, dl. Victor Jucu, ne-a
spus că in lunile octombrie.:
noiembrie au devenit membri
onorilici 2500 de elevi şi studenţi,
iar de--a lungul intregului an, 4500.
Tn mod normal, carnetul ACR
costă 32000 de lei, însă elevii au
devenn membri ·fără a plăti vreun
ban. Este şi un cadou făcut·
elevilor de ACR, in preajma sărbătorilor de lamă..
•

f ..HfiSTfiSfiCHE .

Corul LlePulul PP.dngogte va s ..stln@ 11

CONCERT DE COLINDE LA CATEDRALA
Recent, la Chisindia s-a
un moment de mare
sensibilitate românească, a VI-a
adunare generală a Asociaţiei
pentru Lneratura română şi cultura poporului român {Astra),
Cercul Chisindia, Despărtămă·
ntul .Porlile Zaoandului". '
ln or'ganizarea deosebită a
d~ui dr. Florin Bârneţiu, preşe
dinte, acţiunea a debutat cu vizitarea frumoasei văi a Păiuşenl·
lor, incluzând popasul din apropierea unei frumuseti naturale
deosebne .Sfinxul Zărăndean".
La Biserica din Păiuşeni, cu
ocazia a 70 de ani de la sfintire,
un grup de cinci preoţi in minte
cu protopopul de Sebiş,
Beniamin loja, a inăllat un Te
Deum.
'
Intr--un cadru natural deosebH
la cabana de la-Hurezu s-au
susţinut comunicările ştiinţifice, in
prezenţa unei asistenţe de rezonanta, a unor personaiMti cultu·
rale 'şi politice, judeţene ş;' locale,
(G. Ghiper, G. Pele, 1. Gavrilă, M.
Floruţiu, G. F~. 1. Stan), pre. profesorio ingineri,,din zonă,
asistenta.
Comunicările stiintifica s-au
ridicat la un Inalt niVel de ine<fg
desfăşurat

.

'1811sibni1ate românească.
Cum ar fi: .Necunoscuta
dăinuie, de strălucnor spirit romă·
nesc, pe piscuri zârăndene" (Dr.
Florin Bârneţiu), .Fiotila de
monoxilă din zona_ Şindioara ~
Buteni" (Vitalie Munteanu),
.Texte inedite privind. mitul
.trandafiru" al celor 13 generali •
maghiari din 1848149_, păstrate in
arhive" (0. Someşan), .Sufletul
tancului dfitcantat in spiritul
zărăndean"
(C.
Avram),
.Toponimia butinceană - expresie a continuită~i româneşti din
zonă" (C. vaşca), .Unitate prin
cultură şi spirit românesc" (pr. V.
Nan). Lucrarea preotului protopop Beniami~ loja.•In memorlam - pp. preot Ioan Adam

celui
ce aa reliefat
fost mareJe
român,
Bnldean"
personalnatea
~~i~~:S!~t:. un an după
Un moment cu lotul deosebit.
a fost omagierea de către dr. F.
Bârneţiu,
preşedinte
al
DespărţămAntului ASTRA Zărand, a marelui român preot
protopop Petru Bejan la

~d'.:~:'!~n:~~~A~
Acţiunea s-a incheiat cu

linzi şi cântece romaneşti. A
doua zi - 12 decembrie - in
Chisindia, numeroa~e formaţii
artistice din zonă au prezentat un
program de o mare sensibilitate
creştinească, de colinzi închinate
D~ui Iisus HriStos!
Mannestările de la Chisindia
• Paiuşeni s-au inscris intre cele
mr1i importante ale Asociaţiei
ASTRA, din ultimii ani.

.Parc". Licitatia a fost
căştigală de pUternica firmă dÎf1
Sibiu .Comtex·. care şi-a
adjudecat complexul la suma de
2!1,5 mHiarde de lei. Precizăm că
finna .COMTEX" de~ne un laiiţ
de magazine de profil şi alte
spaţii comerciale in Sibiu. D. l.
din

.·
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lei po estigioase şcoli arădene. ,_

Corul Liceului Pedagogic .o.
ŢIChindear va colinda in aceste
zile la Inspectoratul Şcolar,
Prefectură, Primărie, Consiliul
Judeţean, Tribunal. Direcţia agri-colă, Universitatea .V. Goldif şi
Universitatea .A. Vlaicu", Cotidianul .Adevărul", Polilie, Directia
pieţelor, SIF Banat-Gdşana.
'

~~~~~~;~~~;~~~~~!~~!~~~~~;~!~~

Nu a dispărut bine mirosul benzinei fi motorinei purtate voiniceşte de români la
vecinii sărbi, că s-a fi inventat o altă reţetă de îmbogăţire rapidă. Veţi vedea imedi·
al cum se .scurg" tone de gazollnă dinspre un sat timişorean, inspre Arad şi alte
oraşe. Faptele relatate de un cititor anonim au fost verificate de subsemnatul la
faţa locului. Bineinţeles, ,.incognito"' altfel riscam să fiu prins la Înijloc de
.mareea" albă sau roşie (depinde de culoarea gazolinei...).
•

COJISUMI MULT,
PLATEŞTI PIJTIN

Este, practic, visul oricărui cetătean;'
'-----~--....-...f..-7--"-.....;---...:...;...:...;;:..:,:_.J...jltn acest dezastru economic. Astfel,' unii
conducători auto caută tot felul de chich~e
şi .invârteli", pentru a circula cu maşina mai
sărbători,
mult, plătind mai puţin. Benzina, respectiv
Nădlac
motorina cu preţuri tot mai prohibitive, de
parcă s-ar urmări ca maşina să devină un
lux, un capriciu de duminică.
Comuna Variaş este o localitate a
11 joJde,ţuii1Ui Timiş, aflată la circa 50 de kilode Arad. A nu se confunda cu Variaşea
a
ul mic din apropierea oraşului nostru. CoSlovaciior şi Cehilor din Romăria, Nova Hula, Stara Hula,
muna este locuită de români, sărbi, putini
in colaborare cu orchestra popu- Timişoara, Yukova, Nădlac şi
Aleşd.
.
·.
maghiari şi ţigănimea aferentă. Mulţi localnici
lară .Salasan" din Nădlac, orga·
au abandonat agricuKura, sau au trecut-o
nizează in perioada 16-19_ decemProgramul va mal cuprinde !ji
pe plan secund. Prioritatea este acum drubrie a.c., Festivalul căntecului
prestaţiile oaspeţilor din Ungaria
mul căi mai des spre cămpul cu sondele
popular slovac intitulat .Prin (Bekescsaba şi Komlos) şi
petroliere ale statului. Această veritabilă
.. -F""'-', f'lădlac este ... ",ediţia 199_9_. Iugoslavia (Bacsky Petrovac,
.goană .după aur", e întreţinută de ţigani
Festivalul a fost organizat cu spoi- Pivnica şi Kysac). Cu acest fesli:
care trăoesc exclusiv din această indeletn~
.,._ jinul statului slovac care a finanţat · val folcloric orga-i doresc să
cire. Dar şi această tmecherie are reguli
inln!gul program. Pe scena Casei deschidă manifestările cuKurale
nescrise. Nu poţi veni singur, nepoftit. să te
de Cultură din Niidlac vor evolua prilejUite de sfint* sllrbălort de
· ·
· lilră să .cunoşti".
aproviZionezo,
' c:Anlăreli dq muzică populan1 sb- lamă.

co-

Corul Liceului Pedagogic
.DimHrie ŢIChindeal" (dirijor prof.
Petru Juriţa) va susţine, joi, 16
decembrie, ~le 17, un concert
de colinde la Catedrala Ortodoxă
(Piaţa Mare).
lubnoril colindului traditional
românesc sunt invita~ să pao\iape
la minunatele momente de inălla-
re spirituală, oferite de elevii ..".;.,.

SONDA, O ŞANSA ••
PENTRU nEGARE

Ş. T., un ţigan versat şi autoritar In

acest .business·. vorbeşte despre acest
trafic nestingherit: .Treaba merge strună, zi
şi noapte. Singurul necaz. e transportul, că.
drumul e rău şi desfundat. Când nu-i uscat,
poţi intra doar cu tractorul, dar hicl atunci nu
eşti sigur că nu te impotmoleşti. Altfel, mai
merge lumea cu câruţa, maşina sau chiar
cu bicideta. Din aia solidă, să tină BQ-100
litri. Nu po~ acţiona fără un meseriaş, de
preferinţă un fost lucrător In domeniu. S-au
lntâmplat din cauza asta nenorociri, gazolina e cea mai afurisnă dintre lichidele infla·
mabile; arde Intr-o dipă, nu poţi s-o stingi."
Mai aflu că sondele sunt la circa 2·3
kilometri, In plin cămp şi culmea, noaptea e
cel mai perij:Uios.•Te prind repede, dacă
văd farurile maşinii." Ţiganul fa!'e teoria
monopolului In domeniul .scurgerilor" de
gazoiină. R. ş., fiu! lui, .plânge" şi el pu~n
pe umărul tatălui, probabil nemu~umit de
ultima colă·parte: .La incepUt, numai două
trupe îndrăzneau sA meoagă la "muls", dar

• s-au
i
Nu mai ştn cine-i şef, cine-i hamal, mai nou
stau la coadă. Câştigul? E cum ţi-I faci.
Depind& de mijlocul de transport şi filiera de
desfacere. ln satele învecinate, inclusiv cele
din judeţul Arad, primeşti doar 4000-4.500
leU litru. Nu merită să mergi la oraş, pentru
căteva mii de lei in plus."

GAZOLINA ·,.MOARTEA'.'
MOTORULUI?
Romeo T., mecanic auto, spune că
folosirea prelungită a ·gazolinei, chiar
amestecată cu substante TETRAETIL, duce
la obosirea şi moartea' lentl, dar sigură a
motorului. Combinaţiile cu benzină sau
motorinA au acelaşi efect, deci
economisirea nu-şi mai are rostul cănd
tarăşti maşina la service .•Uita~. de exem·
plu, cum duduie motorul Daciei mele, care
mergea ca albina, Inainte de a băga rahatul
ăsta in ea," spune Romeo. .
•
• •

. ~ ••. .

··"._·

. "- '

•

Acest material nu judecă, nici nu con·
damnă .. N-ar avea cum, căci .paoadisul
petrolier" se află In judeţul vecin. Dacă am
folosH ini~ale in loc de nume, am făcut-o
pentru a respecta dorinţa martorilor - unii
direct implicaţi. Teoretic_, aeum .scurgerile"
ar putea fi suspendate. Practic ... aveţi gri)li
ce puneţi In-,~

:,_
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TAIATUL PORC~OR NU
. DOAR OSIMPLA TRADITIE

''

îh;;m,V;;,i;i;lt;;;a.i,;M.ureşulul se confrUntă
~fl08!8 de paradoxală: este cea mar
zonă a judeţului, dar ~ cea mal
defavorizată din punct de vedere
economic. Degeaba se intinde
~
Drumul Naţional nr. 7 pe o sută de
kilometri, deoarece .In afarA de
- Nu este bine, deoarece numai In murklplul
poduri, hanuri tur~tl fi ben·
Arad am descoperit, recent, opt _cazuri de
1richinalozâ.

'

f

TUDOR.SORIN

1

1

- can. arJisoluţla?

-i

- Soluţia evitării aoestel contamlnllri este cât
se poate de simplă: liecare gospodar are posibil~
tal8e sa cănsuHe In oomunA un specialist. Cu atAI
.llll!!_mutt cu cât aceasţa consultaţie este gratuită ...
-'1!1 blna, dupA ac:aslă consultaţle, gospodarul purce~-la tâiaraa porcului. Ce-ar mat
trebulllll facă? ~--..__ ,
- Ar trebui să urmareascA respectarea
normelor de igienă eiementar.t recitlientete de
prepei'Bf8 a cAm ii trebuie sa fie cât se- 1J0* de
curate, Carcasele trebuie să fie lăsate
· răceascA, Iar carnea nu se prelucrează niciodată

sa se

ta căldură.
Dr. Tuder S.rin - o carte de vizită
impresjonantă: 6 ani director de Complex
la Nădlac, .zece ani directorul Direcţiei
S~nitar- Veterinare a judeţului Arad,
acrua/mente medic • şerla Circumscripţia
Veterinară

din

Mare.

majoritatea arădenllor
preocupa~ de o
singură activitate: tăiatul porcilor. Este o
tradiţie rurală cât se poatB de evidentă. Intrebarea noastră este următoarea: simpla tradiţie
este suficientă?

.

..

-Sângele?
- Sângele este cal mai mare mediu de cultură
mlcrobianA. Chiar şi din punct vedere ~. valorificarea sângelui ar trebui eliminata.
-Maţele?
.
·- Cel mai bine ar ti să fie achizitionata de ta
ma9azinele specializate şi omologate 'dln punct de
vedere sanitar-veterinar. Dacă nu. atunci trebu.iese spălate si cură tate cât mai bine. .
- Mul!i·.:arădenl. afumă mezelurile. Este
bine? ·
·
- Este bine, dar mezelurile,

'.:.•

SE CAUTA UN LIDER AL VAII MUREŞULUI

"'

'

"

1~

slănina,

·-··-.··

zlnlrll, pentru lOCuitOri nu e-a .propun sA promoveze. In mod uni- "'
rnl~at nici un leu." La aceast4
tar (dincolo de orice bariera
QOncluzie au ajuns primar1i şi oon- politiCe) un consilier judeţean~ un •
siilentlocall.lllf!__Piuli', Llpova, parlamentar. De ce? .Daotreca
Conop, Barzava~e. lnvftt1111le lUni oond'llonate III
SM~in, Petr1,, Birchlof, Bata
it"'Clf!lll_l politiC, Iar %0nala care
ln consecinţă, pentru viitoarele n·au o au·llţlnata_f_ormll tunt
alegeri locale şi generale, lgno·rata-·cu dea ava!l~':_iSI.~-N.fi
.. C...
reprezentanţii acasta! zone lşl
~
••

.'#.

etc:

00

nnceie··mstnbulrea1ionurnorvâlonce·i18motonnll
~&;,;;...

'

',,
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bază de protocol, Direcţia
Generală pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară Arad

Pe

(D.G.A.I.A.) a preluat de la sucursala judeţeană PECO Arad
bonurile valorice pentru motorinA.
Joi, 16;12.1999, specialiştii DGAIA
de pe IAngă 'primăriile din judeţ
sunt convocaţi la sediul DGAIÎ\
pentru preluarea acestor bonuri şi
a formularelor necesare distribuirii
lor. Pe această cale, sorlcit pe Pl):

:•-~'

'C

"

• ·''·'""'-'
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• ' .•
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să spnjine această acţiune,
punăndu-ne la dispoziţie pe

mari

A

-"; •.•

__ ._.;,

,)~,;..,,i;: ,.,._,,, ,:\:,~

octombrie. La ridicarea bonurilor,
cei lndreptăţlţi vor depune o
perioada distribuirii bonurilor declara~e pe proprie răspundere
casierut gestionar şi casieria privind suprafaţa lnsamanţatl.
primilriei, astfel lncât actiunea sa Declaraţia neconformA cu reali·
se desfăşoare cu respectarea tatea conduce la sancţionarea
intocmai a prevederilor legale. · celui care a dat-o cu amenda de la
Informez pe toţi cel ce au înfiinţat 1 O milioane la 15 milioane conculturi in toamnă (grâu, orz,. form art.· 7 elin Ordonanţe de
orzoaică) cA beneficiază de aceste
urgenţa 142/1999.
bonuri valorice, indWerent dacă au
Director general,
.depus sau nu declara~a până in 5 AVRAM GHEORGHE FLUIERAŞ

'·

A

LA BARZAVA: 15 CANDIDATI
' DE PRIMAR
.

jam-

-Intrebarea d-voastră este cAt se poate d<i bolinele etc. trebuie sa fie afumate ta fum rece.
· Mai muH, după ce-au fost afumate, mezelurile trepunctuală şi incerc să-i dau un răspuns p'
.bule uscate in cămări cu venti1"11e. la oorânţl de
măsură: tradiţia, în acest caz, nu este suficientA!
aer. Attfel, riscă să se altereze...
,
-Dece?
·
·
- Ce sfaturi le-a~ mal da -pOdaritor ari- Deoarece simpla rulare a unei activitAti
anuale depăşeşte limitele tradi~ei. Gospodarul danT?
- Doar unul singur. să nu se grăbeascA şi sa
român, ca' rob al tradiţiei, s-a oblşnuK cu un adefor1eze epuizarea acestei Indeletniciri traditionale
văr ancestral: porcul lui este intotdeauna sânătos,
nimeni din-neamul' sâu ·no s-a ImbolnAvit de intr-o singurA zi. fn mod normal, o astfel de' activitate se desfi!şoară pe pai'CUISUI a o8l puţin două
trichineloză sau de salmonată şi niciodatA n'll
.
.
mers cu probe la veterinar...
·
. zile.
.
.
DOitQ SINfKI
- Şi crede~ cA nu este bine sl'respectlm
Foto: ONOJtiQ FELEA
aceasta traărţle?

-.r.-""'.

,.
Siluetă· pe Valea Mur~ului, comuna Barzava
.Intinde peste şapte sate: Mon~. U.la~nţ capruţa,
Ba1uţa, Dumbrăviţa,. Groşn Noi şi Slatina de MUr9!1. Are
sub patru mii de lOcuitori şi doar treisprezece consilieri
tocafi. Cu toate acestea, pfimarul Adinet Vladimir Popovld
na declai-ă: .Până Tn prezent s-au Inscrii nu mai pu~n
. de cl"f'sprezece candidaţi pentru postul de primar.
Da ce? Deoarece salarut este bunicei, dublu faţă de
cit la Tn mânA un profesor, Iar doritori! niHI p~ni."
l? fa\3 acestei avatan'l" de candida~. primarul din
Barzava este cât se poate de optimist: .Sunt un liberal
convins. Vreau si văd cu ce argumente vin contracandid~! mei. ln ceea ce mă prtv"'/18. am fiicut atăta
! ţAt am putul In actualele corldipi de austeritate nu
1 -,tiu ce puteam face mal mutl Problema e~lă. dar
. nu sunt bani pentrusokJtk>n"rea acestora .. .".
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DOitQ SINfiCI

in zona ~raiva ·
'

-;; . :

CenMfii ,_,.".,... - - . , . ,., -• •uit.
f-iJii u ..,...._ IJii .............,..,. ,.. asi . . llllÎÎIN. Ac.fti 88...,.1, ..-.Jio
2'Nasfţfe.

"supa de piiră·
daică". Felul doi şi desertul e mlmăliga cu
Vă..,._..,._ ia
dulceaţă .•Nu le dAm multă alimentaţie, el
fa1,.. ea:nni.
-nu putem. Suntem tare încurcaţi. Avem loc de ,coelă, munci In Al .· fie, din nou, elevă. Dar a·sta·nu va fl posibil. c;latorll de un milion şi jumătate."
. Simona Goşler s-a născut in urmă cu 15. Doar dacA se va găsi cineva C!lre s-o ajute.
Din 1,70 ha pământ sunt semanata doar
ani. Pe când avea şase luni, părinţii ei-"s-au Până atunci. este obligată să se zbată cu· -20 de ari cu grâu. Banii de alocaţie se duc pe
despărţit. A rămas impreună cu mama
fiecărei zile.
sodă şi săpun. In cocină au o scroafă. Dar
care a crescut-o in satul Coroi.
n-au cu ce s-o hrănească. "E stabil,
Craiva. Simona ar fi trebuit sa fie elevă In
nu·i nimica de ea. Nu 'tiu dacă are 80 .
clasa a noua. Chiar dacA a invAtat bine
kg". Pentru iamă, mâncarea de bază
fn·şcoala generală .Şi s-a inscris in
sunt "croampele. Din croampe nu-l
a noua, greutăţile familiale au
mei scoatem pe pruncii Aftla".
să renunţe, cel puţin in acest an
Cu toate că mănâm;ă pe apucate,
şcoală. De patru ani mama Simone!
doar una dintre gemene e bolnavă: voimbolnăvit de ciroză hepaticâ. De parcă
mită zilnic.•N-am dus-o la doctor, el
n-ar fi fost suficient, dol ani a stat pe pat ·
nu sunt j)anl".
IBIDrcrac•e semiparalizată la picioare.
Copiii Anei Leucuţa nu ştiu ce
Imediat dupA ce Simone a inceput clasa
înseamnă ciocolata, sucul sau bom·
a noua, mama cade din nou la pat. Trei
boanele. "Ă,tla ·daci vid ciocolată la
zile mi merge la şcoală, pentru a 0 ingriji.
oareclne merg şi stau .douA ceasuri
Apoi lipsa banilor nu-i permite să mai
pe capul lor pi{IA le di ' ' lor o
unneze cursurile liceale.
bucliţlcă". Copiii nu ştiu că există
Până In februarie au trăit diri ajutorul ,
Paşte, CrAciun sau zi de naştere .•Nici
social. Pensie nu, atte venitUri, nu: Ca să
intr·un an de cind sunt pruncii n-au
aibă o~ de pâine, Simone merge şi
primit un cadou ele' Crlclun, Nici
lucrează in sat, la oameni. le mal ajută~
miiCllr o ciocolatA".
.
·
Pentru toată lumea sărbătQrile sunt
vecinii cu ce pot.
Ciroza hepatică o chinuie pe Ana
un prilej de bucurie. Atunci fiecare famiBulcâ, mama Strnonei. Ea stie care sunt re"lla cramp• na-1 mal
J111
lie incearcA sa plină pe mead ceva mai bun.
gulile regimului pe care ar trebui să·t respecte
.
plwacll
lată că In familiile de care am ami.ntit
şi ştie să ar avea nev.oie de internare. Din
'La 28 de ani, Ana Leucuţa din Rogoz, Cn'iciunul nu va aduce .tumina speranţei.
cauzA cA nu are bani nici pentru una nici·pen- comuna Craiva are şase oopii de 10, 8, 7, 5 şi siguranţă vor lipsi brazii, cozonacul şi o mân·
tru a.lta. stâ acasă, Tn pet. Intr-un pat de o sin- gemenele de trei ani. De un an şi jumătate s-a care pe masă. Ana Leucul!l ne spunea că
gurA p9fS08nă pe care noaptea n Imparte cu despărţit de tatăl copiilor. Din cauză că .,a .dacă a·o lovi ai avem făinA, prunţll or
Simona. In casA e mai mult decit modest. băut prea mult, a fumat prea mult, a furat mânca plă"<lntl". DacA nu,
rlbda, ca de
Nici macar strictul necesar nu exista. In loc alocaţla '' m-a blltut". . _
'..
obicei.
•
de c:Ovom~ In faţa patului stă. aşezat un sac
Famlba.Aner Leucuţa riumăf.i 12 membri. . In special, 1a familiile nevoiaşe exislă
de ratie.
. · .
·
•·
Singurul venit e alocatia qopiilor. 390.000. De acest condiţional: dacA. Ce-ar fi dacA puţinul
Simonij·Şi-!1 văzut ·tatăl. care loeuieşte Tn 'pensia alirnen~. 225:000 de lei, au beneficia! pe care noi, ce ilai~ n avem l'llm împărţi cu
Mediaş •• de do.uă ori: in clasa a, patra ~;-tn, . doar'două luni. Oe.p săptămână pe masa lam~ aceşti semeni ai noştri? DacA ne-am p~pune
această vară. Cu toate cA tatăl ~a propus Să
tiei Leucuţa n-a.(ost.o bucală de pâine. La gra.._, ca de sărbători să avem o inimă mai mare nu
se mute la ·Mediaş, Slmcina nu-şi poate .diniţ6 copiii nu·prea merg fiindcă_ n-au ce Să le .doar pe_n!ru_ noi, ci~ pentru ei, cel necAji~?
pArAsi mama bolnavă. Cu laorimf In ochi ne ... punA de mâncare. "Cel care merg ta 'coall .
1
spune el cea mai mare dorinţă a ei este să mai rabdă. Numai dimineaţa mAninCi".
:
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PllARII PlATESC
BOIAUACU ,_
.18.000 lEI KG

.,

După Apateu, zona Craiva este a dqua zonă din
judeţ unde secultivă andei kapia pentru bolii. Ca ştia
Apateu, la Craiva şi In satele aparţinătoare, aproape
fiecare familie produce boia. Elena Pinţa are o moarA

de mAcinat boia. Moara este alcătuită, de fap~ din·
mori. Prima, cu ciocane, realizeaza o mărunţire
grosierA. Prin a doua moarA, cu piatră, măcinişul din
prima moară se transformă intr-o pulbere fină·.
Localnicii spun că a doua moarA .fliţeazl" boiaua.
Adică o finisează. In general, fal)1ilia Pinţa macină
boiaua proprie, care reprezintă 100 de kilograme
anuaL Un măciniş !nseamnă 10-15 kg de ardei
yscaţi. Problema cultlvatorilor de boia este desfa· ·
cerea. ,PIIarll nu dau decât 18.000de lai pentr~ ·
kllogramul de boia'.
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Aflate in uragol. .le&ăr-ii-economice ·

·Miercuri, 15 decembrie 1999

Taxele locale pe anul 2000
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• Sectorul ,_
·rivat-vâ-intra În 8•revi fiscali ... ..
dfl_Ci, ftânG la 25 ÎtlnUIIrie, dQVerftUI nU adoptă
r
8
ordonant,a de modificare a I.e•ii
IMM·urilor
8
La sfi,..ltul săptămilnil tre. eule, s-au întâlnit la Braşov
reprezentanţi ai intreprinde·
rilor private din ţară, in cadrul
Convenţiei Naţionale a Con·
aillulul Naţional al Intreprlndarllor Private Mici fi
Mijlocii din RomAnia (CNIP·
MMR), pentru a hotărî dacă
IMM-urile vor declanta sau nu
o grevă fiscală. Filialele locale
ala CNIPMMR au anunţat de
• • •
ma mu It d e o 1una Ca onten·
ţionaază
'
si Intre in grevă fiscală, nemulţumite de fiscali·
tetea excesivă, de Impozitele
pree mari percepute de stal
Cu toate acestea, guvernul
.. _ , nu luat nici 0 măsură in
··
favoarea IMM-urilor. De
· asemenea, printre dificultăţile
, ... . · cu care se confruntă intreprlnzătoril privaţi pot fi
amintite: accesul greu la cre,,.
dite, nivelul ridicat al
dobinzilor, blocarea accesului ia spaţiile ti utilajale nautillzate da firmele de stat. Din
cauza acestora, sectorul pri·
.,
vaţ se afli in pragul sufocâril
economica.
La intilnirea de la Bre'ov
8\1 participat '' reprezentanţi
al Guvernului, al băncilor, parlamentari.ln cadrul seminarulUI cu tema "Problemele IMM·
urllor astAzi" •·a discutat, In
principal, despre Legea 133
privind stimularea intreprinză.
torilor privaţi pentru lnfl·
lnţarea '' dezvoltarea IMM·
urllor.
Participanţii
la
Convenţia Naţională a CNIP·
MMR au cerut Guvernului ''
Parlamentului să acţioneze cu
prioritate pentru aplicarea
Imediati a Legii 133, care,
defl a apărut In luna Iulie,· nu

a

,_

·.:

se aplică ·nici acum. Ordo- nomlce fi, ulterior, la relan. _nanţa de modificare a Legii sarea economiei naţionale.
privind IMM-urile se află, de
Piintre facilităţile de care
mai multe zile, la Ministerul IMM-uriie ar beneficia, conFinanţelor, pentru avizare. Şi, form Legii 133, amintim: slmcu siguranţă, va mai trece plificarea procedurii de infl·
destul timp până va primi '' lnţare a .unei Intreprinderi,
aprobările celorlalte institUţii
accesul la spaţii 'i utilaje
Implicate. .
.
nefolosite de societăţile de
La Convenţia Naţională a · stat, servicii de asistenţă, crinCNIPMMR au participat
. reprezentanţi ai 53 de filiale sultanţă, facilităţi econom~-d'
financiare, fiscale fi bancare.··
1n ţară, printre care 'i cea
arâdeană, al cărei pretedlnte,
Reprezentanţii IMM-urllor
Mundtoril de ia ARIS şi-au promis sodetă~l. dar şi cu plivire
Gavril Popescu, ne-a declarat: a-au arătat nemulţumiţi •' de
luat
salariile, In cele din urmă, Ja·stEidiul privatizării", a spus
recentele
modificări
aduse
.
,.S-a hotărât la Bra,ov să mal
astfel că acum societatea este la viceliderul sindical Romulus
dăm un răgaz, un mic respira, regimului operaţiunilor de
zi, cu aceste obligaW faţă de ei. Ba bău.
guvernului, până in data de 25 încasări fi plăţi intre perSe pare că In 20 decembrie,
Totuşi, sindicaliştii de la fabrica
ianuarie 2000. Lg,gea 133 tre- soanele juridice (plata in
de strunguri rămân In continuare la F.P.S. Bucureşti vor avea loc
bule aplicată de urgenţă, de numerar să nu depă,ească 1
in grevă japonez~ .•Sindicatul discuţii cu reprezenta~ ai finnei
aceea .guvernul trebuie s6 milion de lei, plăţile zilnic
Libe_r ARIS a. trimis o notă germane 'ţ{eiler şi conducerea
adopte, cat mal curând, arda- . efectuate· maxim 10 milioane
·preşedintelui
F.P .S., ·Rac!u ARIS, despre posibil~atea prenanţa de modificare. Dacă
de lei, iar plafonul de casă să
Sârbu. In care se solicita un luării socie~i arădene.
guvernul nu va face acest 'nu dep6f&aScă 5 milioane de
G.C.
răspuns-cu privire ia creditul
_lucru până in 25 Ianuarie, 'lei).
intreprinzătorii privaţi din
toată ţa(a vor intra in grevă

.l~~ s_alariile ~-.au p~atit

·greva Japoneza contanua

fiscală."

Ce inseamnA, practic, o
gravi fiscală? Nu altceva
decât neonorarea plăţilor pa
care intreprinzitoril privaţi hi
au către stat. Ce repercusiuni
ar avea o astfel de grevă?
Spunem doar at6t: ţinând
·cont de faptul că circa 6S.70%
din buget a format din taxele
91 Impozitele plătite de IMM·
uri, o grevă fiscali a intreprinzlitorllor privaţi ar aduce
mari prejudicii bugetului de
stat.
· lntreprlnzătorll privaţi conaiderâ că prin aplicarea Legii
133 a-ar rezolva o mare parte
a dificultăţilor cu care se confrunti! IMM-urlle. Iar acest fapt
· va duce_ la oprirea crizel eco-

Dcnumli-ea
bincU

~li= PRIVAnZAREA ASAlVAT "VICTORIA" DE lA liCHIDARE

preţlll'l foarte bune. Vrem un
. ·Pw&D6CIIve
contoareledeapăcaldă.Credcă
management foarte agresiv şi
In prezent, Victo1!'a are 0 cifră In căteva luni, acesta va fi lansat
dorim să scădem chettuielile de de afaceri lunară de 1,1 miliarde pe piaţă. Vreau să formez un
produ~e. In acest sens, toUiuxul lei, iar ponderea salariilor este de colectiv puternic de proiectan~ la
productiv va fi monitoriza! cu aju- 550 milioane de lei.•Trebuie să Victoria. De altfel, din totalul
!arul computerelor. Astfel vom schimbăm acest lucru. Unde ton- vânzâritor, pe viitor, ceasurile vor
vedea unde sunt pierderile şi dul de salarii depăşeşte 15% din reprezenta doar 15%. Ne
vom acţiona punctual pentru opti- cifra de afaceri deja se nasc gândim la o diversificare a ofertei
mizarea productiei. O mare serioase semne de Intrebare.·
noastre. Avem această capacişansă pentru VidOria este că am
Aş zice chiar că firma 9 tate. De cănd VICtoria S-;'1 privatireu~it să-I cooptlim pe post de nerentabilă. Nu trebuie să zat, se-simte o schimbare de aticonsilier pe inginerul Gh. se-nteleagă de 'aici că salariile· tudine, mai multi partenen ne-au
Contra~. un om care a lucrat la sunt prea mali. Dimpotrivă, vreâu contadaUn dori"18 de a intra in
această fabrică ani bwli, incă de ca oamenii să căştlge bine pe afacen cu noi", afinnă diredlorui
la lnfiinţarea sa."
viitor, dar pantru asta este nevoie Măinescu.
Pentru a scădea cheltuielile, ca fiecare angajat să fie bine caii·
Redresarea societli~i VICtoria
la Victoria se va realiza o cen- ficat şi să-şi dea tot interesul la nu se va putea realiza peste
~
trală tennică proprie, fiind deja locul său de muncă. Dacă toate noapte. .lnsă eu mereu am fost
1
•··Iorai un p·uţ de 92 metri vor merge aşa cum eu şi cu con- un luptător şi un optiJl''st. Simt că
prod!JGătoare de ceaaomice din
In plima fază s-a trecut la o· adAnclme, pentru allmentarea sllielii mei plănuim, pănă In anul această fablică poate fi pusă pe
Rom&nia, a cunoscut, după reorganizare a posturilor. Din fabricii cu apă rece.
2002 fabrica va avea 700 de picioare. Avem şi exparie"18 pri' 1989, un regres continuu. Faptul 300 de angajaţi ai fabricii, 100
Dar pentru a mAri produdivi- angaja~, faţli de 300 In prezent,• vatizării Remat şi o forţă financia·
că datoriile socie~i a11 depăşit erau neproductiv!. Pierderile tatea muncii, pentru rentabi- apune acelaşi vorbitor.
ră mai consistentă. Şi poate in
de patru ori capital~! social, a cumulate s-au adunat " din pro- lizarea produselor, trebuie făcute
Deocamdatli s-a obpnut un plimul rând am responsabilitatea
adus unitatea Intr-o situaţie dis· ducţie. Astfel, pe piaţa germană investipi In tehnologie .•Pentru contract extern mai bun decât de a da un salariu celor 300 de
peratli. Mai multa lncercări de un ceas se vindea cu 4 mărci, anul 2000 avem In vedere · cele precedente. Sunt In per, · oameni de la Voctoria. Căci nu e
privatizare au Ioel nereuşite. In fapt ce producea la fiecare invelltiţii de paste 10 miliarde de fectare şi altele, unul pe piaţa 'totuna. să pui pe liber atăţia
cele din urmA, societatea bucată o pierdere de 0,68 mărd, lei. In luna ianuarie vom educa canadianA, iar altullntr4:1 ţară oameni ori să te zbati pentru ei
ar6deanl, Baza de Aprovizio- spune directorul Măinescu fi două prese de mare precizie şi arabă.
să le oferi ~ de ~ ~
nare Producţie fi Desfacere a adaugi: .Nu se putea continua productivitate. Doar aceste utilaje
Pe de alll'l parle, s-a 11ecut la existenţa•, conchide Ioan
_:,,
achiziţionat pachetul majoritar de .,.... Am reuşit să achiziţionAm """ coste aproximativ un miliard ofensivă şi In ceea
priveşte
Măinescu.
acţiuni(64,5%)deţinutdeF.P.S.
materie primă de cea mai bună de lei", precizează ee. Ioan contoarele de apă rece .•Se
G. COI'ISTfii'ITII'IESCO
, ......_.• _ .__e.c.•loa-n•M•ă•in•es-cu,;,,•d•lreotor--•ca,;,l.itate_;,.,;di.·n..;p;.rod"o.;ucţia.;":";.,inllllta;.;.m.,ă;;,,.,;la;.,;..;,Măi;,;',;,;ne&Q;.;,;;,;,u._ _ _ _ _ _...:,..lu;.;cre;,;;;;az;;;ă;.l;a.;u.;,n.;;p,;,;ro;;;lect;;.;."~pe.;;;ntru,;.;;_ _...;.F,;;,oto;;;.;.;:fi; ;L; ;.,;M;.; ,;,fi; ,RI,; ;,;,;fi; ,I'I;,;OT;;.:. !I

general la BAP.D. Ared, ne-a
dedarat: .Finna noastră avea In
plan alte lnvestipi pentru acest
an. lnsă stAnd de vorbă cu consilierii rtl9i, am considerat cătrebule să facem ceva pentru
Victoria Arad. Aşa că ne-am
canaliza! atenţia pe aceastA
direcţie. Am acţionat rapid, pentru că după calculele noastre
orice lună pierdută, lnseamnă
pentru această fabrică o pierdere
' de 500 milioane de lej. La
Victoria ··am gAsit o anume
atmosferă de neincredere. şi
poala am simţit şi o oarecare.
stare de indisciplină."

-·

•

tran~port;

•
mijloacelor
de
taxe
pentru eliberarea
certificatelor,
locale stabilrte in sume fiXe, valo-. avizeiOr şi autoriza~ilor In dame·
rile impozabile, precum şi amen- niul construcţiilor; ·taxa pentru
zile se indexează cu indicele de folosirea mijloacelor de publici·
Inflaţie de 50.6% şi se aplică tate afişaj şi reclamă; alte taxe
Tncepând cu data de 1 ianuarie locale (folosirea temporară a
2000. Astfel, cetăţenii vor plăti: loculilorpubliceetc.).
impozitul pe cladiri (variază in
Persoanele fizice îşi vor plăti
.funcţie de felul şi destinaţia impozitele şi taxele tocate ta
dădirilor, de exemplu pentru un
Direcţia fiscală a Plimăriei, şi nu
apartament de 60 m. p. de la Finanţele arădene (camera 3),_
suprafaţă construită, Impozitul va
aşa cum s·a făcut până acum.
creşte de la 360.000 de lei pe Agenţii economici pot plăti aceste
1999, la aproximativ 540.000 de obligaţii la ambele instit_l.lţilaau
lei pentru anul 2000): impozHul plin cont bancar.
·
pe teren (funclie de zOnă, zona A
D. fiLEXfii'IDRESCO

29 noiemblie
~-JJ'""""'
Arâd:lmpozitele ş·1 taxele
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Dacia de 6.000 de dolari.
Proiectul automobilului de
6.000 de dolari, pe care
grupul francez Renault
doreşte si-1 creeze pentru
statele in curs de dezvoltare
.Incepe să ia contur" şi se
preconizează

comerciali~

zarea sa incepând din anul
2003, a declarat p~iniele
Renault,_j.ouis Schweitzer,
'tettîeĂFP.
.
Automotiilul de 6.000
dolari urmeaza să fie asamblat pe liniile constructorului
român de automobile Dacia,
un\le Renault
C!eveRit
acţionarul majoritar.
Legea creditului ipote-car, promulgatA. Legea
instituie cadrul general de
acordare a creditului ipotecar
pentru investitii imobiliare,
destinat să finanţeze construirea, cumpărarea, real>i~
litarea, consolidarea sau
extinderea imobilelor cu des-

a

tinaţie locativă, _industrială

sau

comerpială. · ·
Creditul ipotecar se acordă, In conditiile prezentei legi.
de către instituţii financiare
autorizate, pe o .perioadă de.
minimum 5 ani, pentru persoanele juridice şi de minimum 1 O ani pentru persoanele fizice.
Clubul clumaţllor •. ~u
vernatorul Băncii Naţionale a
României, Mugur lsărescu,
crede că România va primi
tranşa a doua din Imprumutul
stand-by până la sfârşitul
anului. şi a afirmat că a fost
anunţat de negociatorul-şef al
FMI in relatia cu Romania,
Emanuel z'ervoudakis, că
România nu ·mai face parte
din grupul ţărilor cu probleme, pentru care FMI ar fi
vrut să aplice noua filozofie a
fondului (Ucrailll!, Ecuador şi
Pakistan).
..
PrognozA' optlm,iată.
România, după trei ani de
cădere economică accentuată, ar putea Inregistra in
anul 2000 o creştere economică, de 1,5%, bazată pe
export, această situaţie fiind
inclusă in scenariile de
evoluţie economică a ţării
pentru anul viitor. După cum
arată ţintele de indicatori
macroaconomici luaţi in discupa, România ar inregistra o
lmbunătliţire a sit~pei eeo:
nomice, reflectată printr-o
inflaţie mai scăzută, o
apreciere in termeni reali a
cursului de schimb şi ie~irea
de sub spectrul incapacitătii
de plată.
•
Curs leu/dolar. Cursul de
schimb leu/dolar ar putea
avea rn· anul 2000 o apreciere in termeni reali, respec·
,tiv creşterea să fie sub rata
Inflaţiei. Această situaţie va
depinde de finanţarea
externi!, care se speră să
crească substanpal odată cu
procesul de integrare in UE.
Privatizare lAS. Guvernul
a publicat, luni, In Monitorul
Oficial, Ordonanţe de
Urgenţă, privind privatizarea
fostelor lAS. Biroul permanent al Senatului se va
intruni, miercuri, pentru a lua
o decizie Tn privinţa retrageoii
legii de privatizare a lAS.
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VÂNĂTOREŞfl
După

cum este cunoscut, in faţa Camerelor reunite ale Parlamentului a avut loc
asumarea răspunderii guvernamentale a Legii privind Statutul funcţionarilor publici.
Pentru a face cunoscut cititorilor noştri principalele prevederi ale noii legi ne-am
adresat senatorului de Arad, proL -IY. dr. hlllf- , _ Bold, membru al Comisiei de
Administraţie Publică şi organizarea teritoriului, unde legea a căpătat fonna finală. ·

..,,

..

.

·

••

- Ce semnificaţie are noua Lege a
funcJI<>narllor publici?
''
- Legea face parte din sistemul legislativ pen1ru
fundl\mentarea pen1ru administraţia pubfiCă a unei
autonomu reale şi a unui inatt grad de profesionalism • corespunzalor prevederilor art. 72, alin. 3, 1~
era .i" din Constituţia României - pentru buna
funcţionare a statului de drept.
Avand la bază standardele Comunltătll
Europene, legea unnăreşte fonnarea unui funcţion8r
publk: de carieră, neutru din punct de vedere pubriC,
capabil să-şi Indeplineasca sarcinile ce fi revin in
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, făcând parte
dintr-un corp al funcţionarilor publici compatit?il cu
structurile similare din ţările europene.
- De fapt, Legea Instituie un cadru general
de reglementare cu l'flvlre la Statutul funcţiona
rilor publici, lncepana cu definirea noţiunilor de
funcţie publică fi funcţionar public?
'
·

·- Nonnal. Funcţia publică reprezintă ansamblU
atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autorităţi

._.,

....-.,

.•·

.......

sau instituţia publică, in temeiul legi, In scopul realizării competenţelor sale. fiind detalialli in Anexa
Legii. Corespunzător acestei definiri, functionar public este persoaAa numită intr-o iunctie publică,
totalitatea acestora constituind corpul ftinq;onanlor
publici. Funcţionarii publici sunt impărţiţi in trei categorii, dafin~ In raport de nivelul studnlor, fiecare
.categorie fiind 1tnpărţită In două grade profesionale,
care constituie o etapă in cariera fl.n;ţionarului public, corespunzand unei poziţii Ierarhice, fări! a fi
legat de post sau de funcţia publică.
Cond~lile pe care o persoană trebuie să le
lndeplinească pen1ru a ocupa o funcţie publică au
fost stabil~e avand.u-se In vedere imbinarea calităţilor şlluncţi!!i de cetăţean şi specialist, realizăn...
du-se un corp de elllă. tehnocrat. al funcllonarilor
publici, care să se supună interesului ruiţ;ooa1 şi
binelui publ'oc in prWnul rand. ·
-In acest scop s-a lnlrcJclw ., lege concep.
lut de stabllltata a Junqtonarulul public, ., _,.

sul prot&jlrll acestuia faţA de schimbările
polltlce11
- Evident. lncepând cu ocuparea postului nunai
prin ooncurs pen1ru selectarea funcţionarilor publici
exduslv după criteriul competenţei, continuand cu
asigurarea promptă şi eficientă, liberă de
prejudecăţi, corup~e. abuz de putere şi presiuni
politice a tuturor activită~lor efectuate, stabilitatea
este ca un corolar al activităţii funcţionarilor publid.
Dar aceasta in condiţiile continuai verificări a competenţei printr-un sistem de notări anuale, consecinţele obţinerii unor calificative slabe fiind Iracerea intr-o funcţie inferioară sau chiar eliberarea

din funcţie.

·

- Calltalea de funcţionar public este lncompallblli cu orice altă funcţie publică?
- Da, cu exceppa cafită~i de cadru didacllc.
Sttlliniem că funcţionarii publici nu pot deţine funcţii
In regiile autonome, sodelaţile oomerâale ori in alte
· unităţi cu scop lucrativ. Pe acelaşi timp nu pot

=~=~~~~~~=
ile ce le revin In
publice pe care le
funcţiile

deţin şi

nu pot fi mandatari ai unor persoane in ce priveşte
efectuarea unor ecta in 1egăt1J!ă cu funcţia pe care o
Indeplinesc.
Aceste prevederi au urmărit dezvoltarea unei
etici a funclionarilor publici, a unor noi mentalităţi fi
prncticlln relaţiile dintre administraţie şi cetăţean,
avand ca· rezultat final aeşterea eficienţei administraţiei publice precum şi creşterea increderii
ce1ăţeanului In fwncţionarul public.
- Prin Lege se prevede Instituirea, la nivel
central, In subordinea Guvernului, Agenţiei
Naţionali a Funqtonarllor Publici?
- Pen1ru crearea şi dezvoltarea unui corp profesiOnal de funcţionari publici se infilnţează acest
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care elaborează PQIIticile " strategiile in domeniu. elaborează şi avizează
propunerle de ecta noonatlve In domeniu, verifică
mocU de aplan a le!r'aţie'. stalllleşte allrile de

...

Leul, pe când conducea treburile unei
de partid, a fost atenţionat de un
consilier ci vulpea. se tot muta nehotărâtă
intre douA grupuri, intre doamne fi
domnişoare. Intrebati de ce nu •
hotărâtă, vulpea, tlmldl, a rllspuns:
.ştiţi. .. eu nu sunt doamnA, dar nici
-domnişoa~ nu sunt ..• "
Leul, după o scurti '' profundA mecll.taţie, a ajuns la conluzla că vulpea • ...
fată cu moravuri UfOare
a hotii'At s-o
treacă in pre~diu.
.
La o tedinţi .asemănătoare s-a constl·
1ult ti asociaţia generalii a vinătorilor fi
pescarilor (fi-Sportivi) legalizati prin
· decretul prezidenţial Nr. 211/1984, act
normativ abroga! ca urmare a intrării In
· vigoare aL 103 din 1996.
Deci, monopolul AGVPS a fost demolat de noua lege 91 rămâne la opţiunea
fiecăru) vânltor dacii dorette si vâneza
ca· fi până acum, sau grupele de vână:
toare să-ti gospodărească terenurile
arondate de la stat, respectind legea
vânătorli fi dlrectivele ministerului.
fedlnţe

respectiv salarizare,

aeează şi

baza

de date, precum şi atte atribuţii, lncheind cu evidenţa
funclilor pub4ice şi a tuturor funcţionarilor publici.
Tn acest context, subliniem că funcţiile publice se
slabilesc pen1ru fiecare autoritate şi instituţie publică
in parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a
consiliului judeţean sau, dupâ caz, a consiliului local
cu avizul consultativ al Agenţiei N,aţionare a
Funcţionarilor Publici.
Iar pen1ru o bună colaborare intre funcţionarii
publici şi autorităţile publice se instituie eate o
comisie paritară, in alcătuirea căreia intra in număr
egal reprezentanţii desemnaţi de conducătorul instituţiei publice şi de sindlcatut fl.n;ţionar11or.
- In fonna prezentată, la care aţi participat
direct, ce nu vă satisface din prewdarlle acestei
Jegl?
.
- Deşi s-a dorit a fi un cadru general pentru
totarrtatea funcţionarilor publici, răman toluŞi In afara
acestui cadru mutte categorii de funcţionari publici
(din cadrul Preşedinllel. Par1amentutui, Curţii constituţionale, Curţii de Conturi, Consiliului legislativ,
Avocatului Poporui!Ji şi Consitiului Concurenţei etc.).
In ilcelaşi timp,
!"<><l nejustificat - deşi se
acceptă şi la discuţiile cu reprezentanţii guvernului In serviciile descentralizate ale ministerelor şi attor
organe centrale din unităţile admitiÎSIIativ-teritoriale,
.la funcţiile publice de execuţie nu au fost cuprinse
două categorii importante: proiectant, proiectant
principal gradul III, Il, 1 şi respectiv cercetător ştiin\i
fic, c:en:etător şliinţific principal gradul III, 11, 1.
In fine. pen1ru a ne rezuma numai la acestea.
considerăm necorespunzătoare principiilor de
autonomie a instituţiilor publice şi necesitatea reducerii continUe a aparatului birocratic, prevederea
crearii Agenţiei Naţionale a FuncţionarilOr Publici. Ar
fi fost suficientă crearea unei Direcţii (sau serviciu) in
cadrul Departamentului Admlnistrapei Publice al
Guvemului. Dacă legea ar fi fost dezbătută in plenU
Senatului, eu sunt convins că aş fi reuşit să conving
penlru acestă soluţie. Fiindcă sunt o multitudine de
agenţi care ţi1 de primul-ministru sau Guvern, ca o
condiţie a unor salarii nejusti1lcal de nwi fi a lipsei
de_conlrol8814lfl1111L11Ci depuse.

In

A consemnat,

D. ZĂVOIAfKI
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aproape cinci luni, termen in·

care vânătoril se pot constitui in organl·
zaţli juridice non profit, confonn legii 21
şi 103 să se inscrie la minister. Plini
atunci, daci licitaţiile se vor desfltura in
acest an, vânitoril se pot asocia la· ori·
care din asociaţiile de vinAtoare care
s-au constituit conform legii 103 fi si
participe la licitaţie cu Intreaga grupi
pentru terenul eare I-au avut până acum.
In numele adevArului, rog tefll de
ocoale f! colegii Ingineri silvic!, vAnitori.
..:..
sau nu, si indrume 19ţl vAnătoril In apll·
carea fi respectarea legii 10311896. A'a
să ne ajute Dumnezeu, Iar collnzlle
CrAciunului fi frumoasele datini .si ne ·"
aduci din nou bucurie In suflet.
·'

' . ·...,
··'f-•

Tuturor, La Mulţi Ani In 2000 ••• _

Cu llllmi

VLAD IANCIOGLU
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prima grupă valorică?
- Este o promovare normală, venită după
ani de prezenţă in eşalonul intai. A contat
EIJCP<lrien(a primită In decursul sezoanelor.
- ŞI, preSUpiUl, transferanllllul Cristian

~··

tamaş

_,

..

· - Echipa s-a ·intărit. mu~ prin a'ducarea

.•

. Prin atit trtl Ylotorl! ob!fnute In etapa de la Tlrgu Mure,, CSM Conar Arad a
promovet In 11rl1 1·4 1 Sup•rllgl,l Nt11onale masculine de tenis !;le mfa6.
Ptrformtn1• nu 1 putut trtot ntobatrvaiA dt opinii publlol locali, alegerea
no. .trlln priYinl• celui mal bun tportlv erldean 11 alpiAmAnll oprlndu•. ., cr..
dam justificat, 11upra antranorulul•jUcltor Valentin Dobtl. -"•dar ... ,
acestui juoitor. Rezultatele sunfvlzlblle. că aştept sprijinul sponsorilor din Atad III n
.-~"""" ." este o
foarte bunii.
mulţumesc pentru implţarea In 8Ciivităta d-lul
1. Alexandru Weber, managarul clubului. · ·
~ Partlclpafl fi la .Memorialul
poa:IUffl, ţintim
13.
Angallncu" din Capitală?
- Cum aţi re~ si
~ Desigur. Vor ~ prezenţi oei mat valot~
da C.S. Universltalea 1
un.em"-l-_10
al Rornânllll, la dlvll!Se categorii da
sunt recunoscUţl drept o forţă in tenlsul de
partea CSM
Arad se vor
masi românesc.
- In paralel cu ascensiurea. noastră calitiltivă, aş şublinia faptul că formaţia craioveană a
slăbit prţn plecarea lui Lucian Filimon şt
Laurenţiu Capră In străină-. Ei nu au avut
drept de joc in campionatul intern, spre deosebire de anii trecuti: Consider insă că victoriile
Incheiem cu o precizare necesară. fn
realizate in faţa oftenilot nu sunt intamplătoare
cazul atingerii obiectivului, CSM Conar se va
şi intenţia noastră este să le repetăll).
inscrie, dacă situaţia financiară i-o va perm~e.
-Cine este favorită la tiUu?
- Părerea mea este că bucureştenii de la in cupele europene lntercluburi. Ar fi prima
Stirom. Pentru poziţiile următoare ne vom bate . participare arădeană in probe mascuUnA a
alături de Armătura'Zalău ş;'c.s. Universitatea acestei intrecerii
1 Craiova. In altă ordine de idei,
să adaug

IN IJEMORIAM MONICA, DIANA §1
LAURA, PE PODIUM
IOAN POPOVICIU
Jucătorul

. din această
' lume, la vârsta

. -~

.·

.,

de 78 de ani,
maestrul emarit al sportului,
antrenor emerit de tir Ioan
Popovlciu~ un
adevArat
model pentru
-'-'-'~· generaţiile mal
prin muncă şi dăruire a
performanţele sportive ale
Aradului. Ziarul ,,Adevărul" fi cititorii acestuia, Clubul Sportiv UTA
ti Federaţia Români da nr n aduc
pe această cale un ultim omagiu,
transmllind sincera condoleanţe
familiei lndollate. Dumi>ezau si-1
odihnească In

..

pacei·

Elemer Tordai a fost desemnat de
F.ederaţia Română de Baschet (FRB) cel mai bun
baschetbalist al anului 1999, a declaraţ agenţiei
MEDIAFAX antrenorul- Ioan Anlooescu.
Tordai, care ev.oluează la echipa Petrom
Sibiu, actuala campioailă natională, este urmat in
clasamentul FRB de Cornel SaneScu (Carbochim.
Cluj), Ovidiu Scobai (ISA Piteşti), Claudiu
Fometescu (Soced Bucure,ti) şi Cătălin BurlaCu
(Polimoldrom laŞI}
·
.
. . .
In clasamentul fetelcr, plimele tnilloi:uil Slllr' ···
.
ocupate de jucătoare care activează la forma~i
din străinătate·: Monica Brosovszky ~~ Diana
Ciupe. care evolueaza la echipa Diosgyor KSK
Miskolc (Ungaîa) şi Laura Niţulesi:u care joacă la
o formaţiei din Atena. Larisa Sarghei·(Rapid
Bucureşti) şi Anca Stoanascu (ICIM Anld) ocupă
poziţiile patru, AISpediv anei, In clasamentul FRB.
- AntonesoJ a precizat că in alcătuirea aceclasamente s-a luat in considerarea, in prirhul
lftld, evoluţia jucătorilor ş1 jucătoarelor la echipa
~lă. dar şi prestaţia lq' In partideta din campionatul intern.
.

Sala Sporturllor din Arad a găzduit la sfAr,ltul săp
tlmAnll trecute, pe parcureul • trei zile, Memorialul
.,Gheorghe Ola" la fotbal In sali rezervat copiilor nbcuţl
In anii 1987 '11988_. In cele ce urmeazA vom face o scurtă
radiografie a fazei judeţene a tradl11onalel competiţii.,

=======-----

,·

Şllată că a -mai trecut o etapă din
Superllga _Naţională la polo pe apă.
Reamintim că echipa noastră Aslra Arad a
jucat acasă cu Sportul Studenţesc
Bucureşti, câştigAnd ambele meciuri cu 13-

4 (4-0; 2-1; 3-1; 4-2). respectiv13-8 (1-1; 41; 4-2; 4-4).
Celelalte rezultata Inregistrata de la
meciurile ce s-au disputat au fost:
• St,aua ·Rapid 6-8 (1-2, 2-2. 2·2. 1-2)

9-3 (2-0, 3,1,2:1. 2-1)
e CSM Ctuj• if~:-'

llfnamo

,-

' .,

',,~ •. "'4'11 (1-'8,1-2; 1·1,1;3)

ec~uiOradali·

6-7 (2-2, 1-2.2-1, 1-2}
,·..--· ·-

17-4(S.1,1·1,5-0,6-2)
11-6 (4-1, 3-0,1-2, 3-3)
0 eeaewent:
·"'
1. Steaua - 16 puncte; 2. Dinamo - 16

CSMCiuJ.. ·

puncte; 3. Crişul Oradea - 11 puncte; 4.
Rapid - 11 puncte; s •. Astra Arad- 9 puncte;
6. CSM Cluj - 5 puncte; 7. Sportul
Studentesc - O puncte.

'

fiU"fl BOTfl(l

·•.

;-

•.
•

·.
•
,.,.."';.

:f -r.":

'~---

..

.'

. '

~

:

...

~

..

,.

-

.

..

'

--:-.~--·-

...

<.: .
;

. .··-·

·.-- -~---

1

'

AoEVĂRUL - Pagina Il

PUBUCITATE.

Miercuri, tS decembrie 1999

S.C.
DAEWOO
"FRANCKMAR" ~r~ AUTOMOB)LE
··
ARAD
ROMANIA

CUMPARA CATJ,OUL TAU

DE SARBATORI!*

DEAI.ER AUTORIZAT
Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179

,

· Vă

oferă

autoturisme din gama
DAEWOO
in cele mai atractive conditii:

'
NUBIRA. LEGANZA. MATIZ, MUSOO, KORANDO,
- CIELO. TICO. DAMAS. LUBLIN. AVIA
.- Se pot cumpăra in rate 'i leasing cu avans de 20% .
.- Se asigură service in perioada de garanţie 'i post garanţie .
.. Dispunem de service modern cu dotare de specialitate
înaltă calificare.

'i

personal

G-1-MOTOR
Telefon 251411

Vinde numai prin

.. ,_ ..

-CIMENT ALESD
39.000 lei sacul

,.

.. ,j

Iare inclus' TVAJ .

1

..

,.

-

_,

j

'~

~;

41

:~
'

· • depOZite,
- maşini de cBstrtbu\fe,

··

,·· · . · · ' · 5. Ultima

. '
.

··~

1. ActMtatea principală;
. .•
\.''
2. Tipurile de produse distribuite;
'
3. De cănd distribuiţi aceste produse;
4. l.oglstlca de dlsU1biJ\Ie, cu Informaţii detaBate despre: . · · .

· · · ··

ciment
~-. Alesd
'

<~-~~-.

-~

Policolor, companie producătoare de:lacun, vopsele, răşini şi cemelun · .·
tipografice, işi extinde reţeaua de di~ibuţie in intreaga ţară. . ·
Armele Interesate In distribuirea produselor Pollcolor sunt rugate să t11mfli o' ·
acriaoare de intenţie care să cuprindă următoarele ctetaUi:
_,

-'

-agenţi de vânzări;
balanţă financiară a firmei.

<
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'
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Com~rcializează

so
import BELG

.

'•....

·.···'

·._Stover

>Consum 0,11/orăpt1000W ·
> Nu are ]levoie de c~tajizator
>Caldura economica cand şi
unde dorjţi
.
>Sigurantămaxlmă •·
> Aprinde te electroni ca "

.
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HECTARE GRATUITĂ
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;si~
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Premn • 7 Nlssan Almenl
.

.

,
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'

..
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., '

eAftiga

=- ·

X

. P-ţa Spitalulut1C Parter

. Tel: 057 256801; 092 444485; 092276615:.
----------------

.

.. -....._

.

i
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·... i-5~~

3 LUNI ABONAMENT GRATUIT- -·

CONCURS CONNEX- NISSAN

..

s.~

.
... ti'poţiVino
la Arai ··' ~~!;:·1
suplimentar un LAPTOP lOSHIBA P

.....

In fiecare zi intre orele 8-17
.

·>

· -~ . · ~"'- CONN&X

·· Prezentarea şi modul ·.
. de functionare · · · ,,,

·,

1

PANASONIC GD 90 -18! USD* · · ~
PHiliPS SAWY
• n USD• xiii .
NOKIASttO-t3tUSD* ALCATELEASY'--. 65USD* ~·<'
'NOKIA6tSO•t65USD* SAGEM
~-6!USD* z!~
NOKIA 6110 ·165 USD* BOSCH 908
• t65 USD* 8~~
NOKIA SilO· . H USD* MOTOROLA dSto • 65 USD* ~Hi
ŞIEMENS Ct5
• 99 USD* H~~

~-

ar............ t2A 1EL:271121
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sticlă

irnport Ungaria
cal. 1 tip JAMINA .
•
Ţigle CSARDAS

~-

COAME GLAZURATE
FOLIE PENTRU ACOPERIŞ _·

.·· .,".

.

abilităţi

.

. '---

valabilă până

c•o· -· •··

··

•.,,_; ·

ABONA!I.I:ENT GRATUIT
.

·•

NOI DĂM TONUL COMUNICAŢIILOJti"

lnfolon România . ' '

el-~!.!"!:-)

~CONII:Iii:X

-.. · .

_....,;_~=

~"--·•~"lfX",Ia ............ ~··~- ...... TY"=
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ELECTRONIC SHOP

E
LS
.:~:.c ...
Canon

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ

Case de marcat fiscale

OPTIMA ''·
'
GERMANIA

MARI REDUCERI DE PRET
imprimante, consumabile. -- .

Spiiifa Gll.Maglm Bl.W (Mbbtl)

Firma autorizată pentru vânzare-service

i _:.

Copiatoare, fa"url, calculatoare,

..,....... 5 . . . . . . . . . _ _ .

Te1IJ!'u: 0571l70lll; l70lle,_Arld

Arad P·ta UTA bl U 1·2
. -_ _. . , . - Tel. 271 123, 271 642 ·

.'

x

la 31decenabrie 1999.:

+ 3 14UNI**"*

comerciale, desen.

··

SAP EL

.

--~ •

ITALIA·

Oferim soluţia Optimă ... fără codificarea produselor'

.••

asigurătn!!fSteGV.!ÎIG\e~Ha

'

S. C. READY SRL Arad

TEUFAX:i

stt. Vlcenţiu Babe,, 22A

Raxon

272727]

OMOLOGATE DE MINISTERUL FINANTELOR

,

. _, .

IN DIRECT! ffi@flfDCDffi

....
.. {
-

-~

•

! ·.

A

·..

.· .

STICLĂ TERMOPAN!

Lucian Blaga 24
tei.:OS7/281800

L

·.

Conec:"tare GRATUITĂ ....... --~·~pi.,...

C.V. se depun la sediul firmei: Complex Podgoria,
etaj 1, până la 17.12.1999.

- -;;;~"'\!t

·.

·-~<

USI,
' .FERESTRE CU

Conecteazjj-te acuna!

CERINŢE: tânăr(ă), vărsta maximă 30 ani, ...",.,;;-11

superioare,

! .

-~_L ,.- "-"'

49$""
EliMCSSON A·'Kt'l·8s*
59$""
N<>KIA 6'158"
239$"*

REFERENT MOBILIER DE BIROU
.,

astăzi:.·
·>

SI<El\4'ENS

•.• _,. : ·-

angajează

la:

---

-·

Ol"ertii

·

1

fie de calitate şi din import?

• Casa dvs .. poate
avea de
,_.

Ţigle

>it·
' .

să

Apelaţi

............

-.

.. ,

termopan

.

MARI REDUCERI
DE PRETURI.
'
+
. + Ţigle TANGO.
+ Ţigle KERINGO

Miercuri, 15 decembrie 1999

· + Preferaţi ca această tâmplărie PVC cu

.

.· +

:·

.. ---.·DORITI
_, OTÂMPlăRIE ·-·· -·
MODERNA PENTRU CASA DVS.;»

.-,,

-

•

,.

PUBUCITATE

Masura economiei tale
· ;. ÎN EXTRASEZON
. ··.
.

.. -

.... .

.

'.;..:-'
'

.

...

..

-'

. -.::

':·'

:;

. .

;.

·-----~

'

- .:---~ -~-- _____·_ -

;-.
-

-

-

··--·

-~ ... ~---

.

------ '. ____ :__ ..____ "_:,____ .·--~---·_; __
_

. 1"

...

'!".

-

.

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

.

-··

..

~

:

1 ~-'

-

~
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C ••VICTORIA" SA convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor, in data de marţi, 28.12.1999, ora 10, la sediul
S.C.•Victoria" SA, str. Mărăte,ti nr. 44-46, Arad pentru toţi acţionarii care sunt înregistraţi in
registrul Acţionarilor la sfllr,itul zilei de 24.12.1999 cu următoarea

dealer autorizat

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE lJ_
CONTROLULUI FINANCIAR DE
STAT AJUDETULUI ARAD,
Unitatea percepţia nr. 6 ŞIR IA

DERMATINA S.A.

Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ pentru vinzare
in temeiul art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr.
11/1996 a următoarelor· bunuri:
Wnde
• 'l'ractar O 650 1994
1 buc. preţ 49.500.000
• 'l'raclor U 650 1984 1 buc. preţ 31.500.000
•. ECHIPAMENT DE PROTECTf
• Plug PPx3x30
1 buc. preţ 4.950.000
'
•aZME'MĂNUSI'PELERINE'SORTURI'
• Grape slalara
1 buc. preţ 1.8oo.ooo
~COVOAREPVC'MATERVILPT.PRElATE' ·..
Licitaţia se va organiza la fostul sediu S.A.
- "AURORA" TÂRNOVA, nr. 782, in ziua de 23-XIIARTmfTEHN/CfDI/CAI/C/IJCSJ, PVC 1999, incepind cu orele 9,00.

la pteţ de poducăP:

~ţ7.'!t:a'lld

n

IDformapi supUmanlara la lai. 131319.

care vor participa la adunare se vor prezenta cu buletin de identitate sau cu procura
specială,

iar reprezentanţii legali, pe bazâ de mandat special de reprezentare.

IN CAZ DE NEINDEPLINIRE A CVORUMULUI STATUTAR, adunarea va avea loc in data de
29.12,1999 la pceeafi oră 'i in acelafi loc. .
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
(1287043)

1287059
1

'fiRE ' TUBURI' FURHJNE ' CIIEDERE '
'FOOE PWPROPILENĂ
ETICHETE AIJTOCOLANTE

-=-- '"

BENZi ADEZNE

"

<

Societatea Comercială
·"Parc" s. A. Arad
organizează

ReveiD9n 2000·

pentru grup or':Jnnizat de 40 de persoane.
Consiliului Local Municipal Arad,
lnformaţ;i :a telefon 280786.
In Consiliul de Administraţie al S.C. Salubritate SA
Arad,
· ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~
Reprezentanţii

V

. =t:. .
".-

-.

pentru data de 28.12.1999, ora 10,00, la sediul
societăţii.
-- __ ~ - ·• ;· . , , ~ .

NOKIA.3210**·129$*
ERICSSON 1018**· .tOC*~
BOSCH 509**· 39$*
MITSUBISHI MT 35"*· 69$* ··~-

ORDINEA DE ZI

'·-

Până

la 31.12. oferta CONNEX:
·..·

la 31.12. oferta QUASAR: ,.,,._

·telefoane Incepind de la 39$*.
·te conectezi ş1 &$ti
diract Iti Suparconcursul

!nscris

.
Piaţa

'

-"

66

. _

vă oferă următoarele

INIŢIERE PC COPil
OPERATOR PC
CONTABILITATE

A. Iancu, nr.10, tei:057-211.822

PÂNĂ LA
20 DECEMBRIE
10%

)

REDUCERE

'·

..,

SC "STRATEGIC
INnRNATIONAl COMPUnR SCHOOl ARAD MINERAL OIL SRL

Mag. QUASAR

~,.

cursuri:

LIMBA ENGLEZĂ
AGENT VÂNZĂRI
PUBLIC RELATIONS

Orad~

-

Sarm a•• Anul
ae4hd ia A.rad. Str. Aadrel - - 99-101
ANGAJEAZĂ

• LUCRĂTORI COMERCIAL! pentru staţia de distribuţie
carburan~ in următoarele condiţii:
·
- studii medii
- stagiul militar satisfăcut
- experientă in domeniu de 3 ani

DIPLOME AVIZATE M.E.N.
PLATA fN 4 RATE

INFORMAŢII ŞI INSCRIERI:
PIAŢA SPORTURILOR BL.25 (IIRUC)

TELEFON : 23 03 09, ORELE 8-18.

BelaţU la sediul ncoraa181 tlla Anii.

.(4808847)

:
80CIETA1EACCliEACIAIA

fi•_:

SA

i

~

pregăteşte arădenilor ceva!!!

*

Cu ocazia sllrbătorilor de lamă, persoanele fizice
pot achizi~ona autoturisme DACIA, model Berlin&,
· , Break sau Nova, la preţ de fabricii.
. .. •
.

*
,.

!

IATSA SA AAA!l facilitează cumpărarea
autoturismelor DACIA tn SISTE.M RATE, cu plata
Tn avans a doar 30% din preţ, restul unnând a fi
eşalonat pe o perioadă de maximum 5 ani,.
REŢIN UTili
· •
. · ,. .
Autoturismele Dacia cumpllrate şl Tnmatrlculate ~
la !lata de 1 Ianuarie 2000, NU VOR FI SUPUSE

DE

*
.

REGLEMENTĂRILOR EURO 2
· IATSA SA. singurul dealer autortzat 91 agreat de · ; ' ·
..t> Automobile Piteşti, vA ,..teaptlla magazinul din .
~ . l_nclnta servle&-4JIUI din Calea TlfTll9orll nr. 2-4,
-

·.

Tel. 0040 057 287366

-.

.

' .

' _; c - ••
,:,, ··- r

·• ·-::: '' ~--

•

~-·-·----.,..•--

---

.

.,".,
_,..__ _.
~~

.

*"1'' i"''"'"··

Ofertele-

"'·"'''41\""Y ··"''"·· ..•

l';·:•;';·>s><''•( .._·~• . SI vor dEpu!IE pană In llatll till\ .·

·.15.12.199~ •:~x~\J\''rn ::_•t;~;:~l

•'-·<:·''iilf'·.
·

DACIA· O MARCA DE CURSA LUNGA.
REAUTATE ŞI NU VIS
1121700-()
.-,._

'-·.".·.·.:.~·

~ ·~
. '

c

~.

(12170~)

QUASAR 1999-21f00,
.
-11 superpremli de zeci de mDioc.ne, marele premiu :
DACIA 1310.

. _.re priveşte directi

·•

·1. Numirea administratorului desemnat Ci!ftigător
la concursul de selecţie.
.
.
2. Modificarea actului constitutiv privind administrarea societăţii in conformitate ·cu aprobarea de
principiu dată de AGA.
3. Diverse.
Tn cazul neindepllnirli cvorumului acţionarlior,
adunarea se va ~ne in data de 29 decembrie ,1999, la
aceea!fi oră.

. -·. ~·,,.:... ~~

• co~ ti primele trei luni de abonament
gratuite.

Până

V

CONVOACA ~DUNAREA GENERALA .
ORDINARA A ACTIONARILOR

·. :J· ~
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PUBUCITATE

Co_m[!~ter

Centrul teritorial de

pregătire

----

Verde". TelefOn :250!i47.1(3l
Vând urgent gheretă

informatică
organizeazA urrrNitoarele curaurt

in

UlAizan> Windows 98 (Iniţiere)
Programat: 11.01.2000 dimineaţa
19.01.2000 după-

autorizata, str.
Poşta

Ullllzan> AUTOCAD 2000·(20 <;1 30)
Programat: 15.01.2000 după......,..

utnlza..., Wlndowa, Word '1 Excel
Programat: 19.01.2000 după masa

Programat: "ta cerere dupA masa

do----

VAnd

Important

societate comen;ială. Informatii teleton 221169. (37944)
•
Vând spa~u comercial parter bl.
301, se. E, Micălaca III, suprafata
139 mp. Telefon 232141, după oia
18. (37937)

-.eN:Iist programaU afutor

tuturor celor
interesati SPATII
~
'
IN PAGINILE
ZIARULUI NOSTRU
pentru felicitări de sărbători

.

!INFORMAŢII: 280904~
OFERTĂ SPECIALĂ
CARCAsA ATX 23IIW
PLACA DE IIAZA
SlS 630, 8US 100,11211o
AMD K&-2 4llor.tiz

SOUND YAMAHA + BOXE

SDRAM 32MB Pc1DO
MONITOR14"
TASTATURA
MOUSE+ PJID

~

Vllnd garsonieră, confort 1. s1are
excelentă. preţ 10.000 OM.
lnlcomaţi telefon 263953. (37916)
Vllnd garsonieră Spaţioasă. gen

apartament 1
zugrăvită,

cameră,

nouA

balcon inchis, poziţie
excelenta, langă sta~a de tramvai
t~!~~ţ~ 6 ~~00 OM. Telefon
.7 . 7983\
Vănd urgent garsonieră zona
300. Micălaca. Telefon 283382 ..
(38016)

1

şi

VÂNIĂBitEBENURI~
Vând 1200 mp teren intravilan,
cartierul rezindeţial Grădişte.
Telefon 092.559.049. (37891)

twJ!ff}J)I= ;t;:Hm~l
••.ţUMiH J j, ti
11

1

1

1

1

Vând apartament ultracentral,

VInd Dacia 1310, din 1992.

. Telefon 238937. 379

Vănd Go~ III Turbo Diesel, lnsais
·persoană fizică, 4 uşi. Telefon ·

Telefon 255344, 253070, 253218,
094.797.812. (37622)
. Vănd apartamente: 4 şi 2

· 092.344.865; 092.916.365 (38026)
VInd GOLF Diesel, nelnmatri-culat, din 1983. Telefon 258688.

camere. Telefon 223552. (37579)

r(3--,7935):-;:--:----,,.-==-=--:o

Vlalcu, amenajat ocddenlal. Telefon
220400. (37836)
VInd apartament 4 camere, bloc
dln cărămidă, str. Simion Popa.
. Tetelon 255133. {37961)

VÎNZĂRI CASE 1 ~~
Vând

casă

impreuna cu alimen-

tară,

vad bun (7 camere) loate
dotările, gaz. Telefon 280495.
(37963)
OCAZIE! Vând VILĂ NOUĂ, 6
camere, 2 Intrări, posibilitate

negociabil. Telefon 285485.
(37800)
Vând casă in Gal. teren 3.600
mp. Telefon 287690, 254477.
VAnd casă central, 2 camere,
bucătărie,

baie, curte

renovată.

Telefon 286211. (37684)
OCAZIE! VInd CASĂ toata utl900 mp. Telefon
092.239A71; 256543, plnă Ta ora
16. (373971
lltăţile, suprafaţa

vand

casă

cu curte, 400 mp,

mobilier. Telefon 092 599 416.
(37578)
.
Vand caSă cănlmldă, Curtlci, tot

confortul, rate, variante. Telefon
464292. (37612)

'

Vllnd casă central, parter- privatizat, etaj_- ap!.rtament_Telefo_n_
234882. 1376571
Vând casă 12 camere (6+6
demlsol), 85.000 OM. Telefon
270694 şeara sau 092.532.181.
(3n64)

VÎNZĂRI APART~ENTE--ICAMERA
lliiill

·Vând tractor U-650 -şi plug.
Telefon 146, Şicula nr. 64'.
(4112535)
Vllnd remorcă RM2, s1are foarte
bună. Telefon 149A, Beliu.
(4112538)
.
Vând RABA basculantă cabină
dublă, stare foarte bună, preţ
18.000 OM, nsgociablt. Telefon
098.592528, după ora 21.
(5213498)
Vând Seat lblza Special, fab<lca~e 1991, 101.000 km parcu"'l,
1000 cmc, consum 5-<llltri/100 km

VInd motor GOLF Dleoel.
Telefon 254901.
VInd avantajos NV LOPE
AUTO FOLOSmE, dlverM dlmenslunl. Telefon 259339; 583027.
(37387}
Vllnd Meroedes 280 SE, mtJtiple
Tmbunătă~ri. neinmatriculat. stare
de funcţionare. Telefon 092 706
535, 092 536 585. (37562)
VInd urgent Audi 100 CC, cu
vama plătltll lntsgral. Telefon 092
706 535 sau 219979. (37562)
Vând urgent Lada 1500, stare
foarte bună de funcţionere. Telefon
092.666.699. {37587}
.
Yând Volvo 850- 20 V, 1994,
lnmatriculat. Telefon 272812;
284476. (37730)
Vând (sau variante) BMW 524
TD din 1986, str. Constituţiei. nr. 55.
Telefon 286748; 092495640.
(37774)
Vllnd urgent (schinb) VW Passat
Combl1600. 1988. Telefon 057-466613. (3042174)
·
Vllnd Dacia '96, 3.900 OM, nego.·
dabll. Telefon 238425. (37821)
Vând Mercedes 2000, model
1980, tnscris persoana fizicA.
Telefon 412288. (37819)
_
VAnd Dacia 1310, an 1986 şi
Talbot Horlzon. Telefon 092 774
129. (37817)
Vând tractor U'650 lhsals In circulaţie, cu CIV, plug, disc, remorcă
In stare perfectă, localitatea .
Şepreuş nr. 441. Telefon 532504.
(37983)
·
____ _vând Ford E~~ort_cornbi,_ ~!'1994, motor 1,6-16V, clima. lnchldere centralizată, alarmă, jen~ aluminiu. Telefon092.893197. (37862)
Vând tractor U'650, s1are excelentă, preţ 4.000 OM. Telefon
230697. după ora 17 sau 0921
250.339. (37869)
Vând Opal Omega, s1are foarte
bună. Telefon 092.570.652. (37881)
Vănd urgent Dacia 1310, an fabricaţle 1991, 12.000.000 lai, negaciabil. Telefon ?81995, orele 7-15.
(37876)
I'Oc:Ai:iASi;xjwru'LulcoiEEil

VInd TV COLOR, modele cu
design deosebR 'i de flm1e bune.
Telefon 260807. (37449)
Vând TV color: Vestel, Sony,

P!lilips; sigilate;

preţ

negociabil.

T.elefon 210631. (37742)
Ocazie! Vllnd ieftin cameră video
canon Hl8 digital zoom -140', ecran
lateral color (LCD) rr.;;-:8! '99. pret
370 USD (paritate 1,9). Telefon
092.281.515; 092.465.756: (37604)

tn oraş, aspeet şi stare excelentă,
5.000 OM, negociabil. Telefon
057/282137:092.419.337. (37893>'
Vând Dacia 1300, CIV, numere
noi, VT 2001, preţ 1300 OM, localilalea Zăbrani telefon 349. (37904)

i
•
390 OM, nsgoclabil. Telefon
092.281515. (37604)
Vând Ieftin INSTALAŢII
SATELIT şi boxe 50 '11. Telefon:
Arad 231'471; lneu 511485.
{37337}
Vând maşina spălat automată,
import, nouă. Telefon 270518.
(37811)
preţ

Vând camion MAN T.D. lzotermă, an fabricaţie 1987; 6,5 tone,

inmatrlcufat, CIV, cu

trapă

hldraullcă,

stare perfectă. VInd
DACIA BREAK 1310 alb, lnma·
trlculat, CIV, fabricat 1993, stare

perfectli,

preţurile

negoclablle.

Relaţii

tel.!fon __ 0571270706;
0571279517. (379111
Vănd talon Dada, nou, 300 OM,
negociabil şi piese de Dada avari·
ată. Telefon 262905, Mlcălaca ..
(37912)
Vând ARO 243, 3.700 OM, sTr.
'Constituţiei nr. 46. (37924)

Vând convenabil Dacia 1310,

2 bil, 2 holurl, confort sporit.

atr. Horia, compus din: 4 ca""'"',

mansardare, tnctlzlre centrali
gaz; curent trlfazlc, 120.000 OM,

485USD + WA

ora 19. (37917)

235676. orele17-21. (37376)

HOD 4,3G8 UDMA

PLACA VIDEO SIS AGP .
" FDD 3,L"/1.44M8

după

Vând puncl alimentar dotat

._;o..}

Vănd apartament4 camere, zooa

891111

Piata Soarelui.

"'""""""""" apl"-1"

. VAnd urgent apartament 3
-eamere, deoomandat, confort 1, c:er)..
trai, preţ negociabil. Telefon

MATRIMONIALE~

gheretă

283613,

Vănd apartament 3 camere, bloc
253. Micălaca. Telefon 093/
280.836. (38006)

ltf'TRME DE PE &CUI. RMI.UTIEJ

zona

telefon.

absaMI. mai muie CLnUt patpnm Cf1*Mne
de_~~~~Jn.~Ji~:
·

Dlplomefe sunt elibenlte cu avizul MtNISTERULUt lNVĂŢÂMÂNTULUt
sluden~. ~omsri şi la cumpărarea calculatoar""!r BB

ARAD, CLOSCA 2
TeiJFax.: 251838

Informaţii

Informa~! la gh""'tă sau la telefon

Cursanţi cae au

- Cl!lculatoare ·
c Imprimanta
- Retele _. ,._;-Soft •
-Service

Vlaicu.

1

bl. X34.

281m. orele16-23. (37884)
Vllnd spa~u ultracentral, 160 mp,
situat in curte. Telefon 276898.
(3m5)
Vând spa~u comercial 80 mp,
amenajat A.P. + pcpicărie. lnlormaţii
Olan nr. 134 sau telefon 276781.
(37498)
.

UlUizano ServlcH Internet

Se a<:oJ'd!i reduceri pentru: elevi.

Şcoalei

Telefon 092 774 129. (37817)
Vând spa~u comercial mic,

(www. ftp, e-mail, ebat)

1
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Vând calculator Pei"ltlum nou,
600 OM, TV color stereo. Telefon
563070. (4609326)

. vand maşigi spalat automate.
import. Telefon 270518. (37811)
VAnd en-gros, maşini de spălat
· automate şi TV color. Telefon

(laci a papuc. Telefon 464027.
(37926)
Vllnd camlaletă lveco 3,5 torie,
CIV, 1981, ro~ duble, persoană fizica, preţ 6.500 OM, negociabil.
localltatee Drauţ nr. 500, lalelon 36.
(37927)
Vând (schimb) tractor U-650 In
stare de funcţionare cu U-.450.
Telefon 264607. (37934)
Vând VW Passat 1800 cmc,
1990, persoană fizică Mercedes

094.870.419. (37850)
VInd TV color, maşini de spălat
lăzi

'i

Bus 207, pentru piese. Telefon

092.344.865. (38026)
Vănd Volkswagen autoutllltanl,
1964, Şepreuş. Telefon 532530.
(37955)

VAnd camlonetă Flat Oucato
Diesel, preţ negociabil. Telefon
094.929.182. (4125772)

frigorlflce

şi

congelatoare.

Telefon 251392, orele 9-17. (37878)
Vând vitrină lrigorifică pe orizontală, compartlmentată. 180180 an, 1
an garanţie. Telefon 289667.
{34661)
. VInd frtgider, 1 an garanţie; pl8la
tn rata. Telefon 289667. (34661)
Vllnd m...-.ă de spălat automată
Boch ~ Prlvileg, 100 OM in rate, 1
an garanţie. Telefon 274118.
(34661)
.
Vând TV color 100 OM, 8 luni
garanţie. Telefon 274118. (34661)
Vând combina frigorlflcă 1 an
garanţie,

plata fn rate. Telefon

. 274118. (34661)

Vând congelator cu sertare Tn

rata,

1 an garanţie. Telefon 289667.
(34661)
VInd diferite TELECOMENZI
pentru televizor (185.000 lei),

Vând Dacia, foarte buna, 1700
OM sau la schimb cu Dacie avariată
+ dif8renţă. Informaţii telefon
.772.264. 5226699
vand tractor 640 din 1995. localitatea Seleuş nr. 105, telefon 1n.
(5226700)

video, satelft, transformatoare
llnU. Totefon 092.368.888. (37160)

'h'fNHNiH1 ~·- 1

sigilate,
Tol•'"'" 094.267.

1

VInd CANTARE ELECTRONICE '1 CASE MARCAT FISCALE
avlzate de Ministerul Finanţelor,
pentru comerţ servicii, restaurani, benzln~~- T~lefon 272727;
092.264.526. <372501
Vând TV color, diagonală mare.
Telefon 211491. (37834) .
VInd TV COLOR en-groe, andetalt, gamă dlverslflcati, preţu_ri

minime;

garanţie.

Telefon

vand telefoane mobile, noi:
Nokia, Siemens, Sony C1,
Motorola. Telefon 094.544.832;
092.528.181. (37914)

n

run J9, nou.

464640. (37918)
Vând talavlzoare color. Grundig,

Telefunken, Nokia-stereo, teletext,
telecomandă.

Telefon 264004.
(37919)
Vând TV color, noi, garanţie 1-3
- ani. Telefon 092.793.598. (37931)

Vând aparat cafea Saeco, preţ
289456; 092.239.242. {37464)
Vând TV color, diagonală foarte
avantajos, ofer garan~e. Telefon
094.924.748. (37939)
mare, TXT şi bandă largă. Telefon
211491. (37834)
VAnd TV COLOR 1.000.000·VÂNZĂRI
2.000.000 lei, garanţie 6 Juni.
Telefon 244904, orele 9-17.
_____ Vând TV color diagonala de 70 _
cm, convenabil. Telefon 21149(
{37834)
Vând TV color, vldeorecorder,
hand
pes1a 20 sortimaşină spălat automată, cuptor
mente. Telefon 289458, 0921
miaoonde, calorilereledrfc. Tetelon
239.242. (37464)
284S04. (36793)
v.and avantajos:.· MAŞINI
SPALAT AUTOMATE, CDNGELATOARE, combina frlgoriflce,
frlgldere, TV color; OFER
GARANIIE. Telefon 259339;
563027. ( 7387)
.
Vând TV color, combină frfgortflcă, congelator. maşină de spătat
automată. Telefon 285010. {36790)

\ ·

DIVERSE

•

Vindem TV COLOR, stereo,
150 modele, mari, miel, vizibile .
zilnic, tntre orele 10-20, preţuri
convenabile. Telefon 280260,
211213. (37257)

•

.

'

.•-.

-

,_·:.

.,..
.. .;;:

.
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,_
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-~
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'
·'

• (Urmare din pagina 14)
Vând 2 porci gra9l. Telefon ·
222318,413122. (37824)
Vănd flcal do găsc;.l, p!OIIplt
Telefon 284781. (37820)
Vănd aparatură cabinet stoma·
lologle, aparat radiografie sloma·
lologle, mese consultaţii glnocolo·
gle, pedlalrfe şi medicină general.il.
Telefon 092 257 420. (37844)
Vănd uşi de lemn, radiatoare
eleclrioe, maşină de scris, mese da
birou. Telefon 275898. (3m5)
Vănd lenmotaka Berella, convac.

1

!

1

r

li
1i

toare

şi

SOCOM PIELARUL ARAD
angajaază CONFECŢIONERE feţe
lnc.llţămlnta calificata (ma,lnlote,
la masă) ŞTANŢATORI. lnl""""1f'

telofou 238116 aau oedlul oocl·
etătll, atr. Ghlbo Blrta nr. 16.
(37516)
SIRIUS angojaa~ AGENT DE
TURISM fi VANZATOARE-GI!S.
TlONARE. Telefon 255545. (37879)

boilere pe gaz. Telefon

253973. (37851)
Vând banzic Italian şi motoreUI
Hoinar.TelerOO 09492i689. (37866)
vand sămanţă de varză,
extratlmpurie şi Mercedes 115, VT
2000. CIV, negociabil, piese din'
d8Zil)embrare. Mari' Ioan, locali~

TV cotor,
chiuvetă

nrma luminoasa,

biclclelă.
combină frigdriflcă,

inox,

frigider, maşină de călcah Telefon
280026; 094935453. (37850)
.

...

,~aur~
lanţ bob cafea. Telefon 092/
344.705. (37983)
VInd EUROBOLŢARI ter·
molzolanţl,

·.~-

!

4

•

garanţie;

300x250x200; 3.600 lellbucata; t
mc • 24ll.OOO lei. Telefon 281491;
092.381.750. (37996)
.
Vănd canapea piele 3 loaot, 200
OM. Telefon 289667. (34661)
vand remorcă de 5 tone,

.

i·' ;.-:':,,

cu

semânătoare

spre
,
zona Grădl,le. Telefon 287566,
231727. {37929)
lnchlriez spa~u comerdal, B-<M
Revoluţiei nr. 66. Telefon 257383,
duprafaţ4 20 mp. (37936)
Primim doi bălo~ in gazdll sau
Uneri casaloriţl. ştr. Şcoalel nr. 111A.
Şega. (37940)
. rnchlrlez apartament mobilei
, pentru doull persoane, %Ona
Poetului. Telefon 247085. (37941)
lnchinez (ofer) locuinţă ultracentral, str. Eminescu, incalzire, apă
calda pe gaz. Telefon 094.106.079.

se ,.NOSFERATU".SRL,

.,
~--

=

270437; 094.554.874.
NON-STOP
-,"" BERVICII FUNERARE
.
COMPU:TE.
Sicria, rnpete, cruci, lmbăfol- .
mat, api!lat, imbrăca~ prosoape,
batista: panglici, batlcurl.
cata'falc, sfe,nlce, steag doliu,
coroane, jerbe, coraci, cozon~cl,
colivă ti CAPELA. ORGANIZAM
POMENit
PENTRU
PENSIONARI
REDUCERE 10"4.
OFERTA: sicriu+ respete +
cruce = 750.000 lei.
. , GRATUIT: trai.sportul sicriului
la domiciliu, lntermedlem
obţinerea actelor de deces,
fotovidoo, fanfară.
.ANGAJĂM
FER. c

GERMANIA, AUSTRIA,
FRANŢA, ITALIA, SUEDIA
(pleciri zilnice).
BELGIA, OLANDA, DAIIIE• 1
MARCA, ANGLIA, FINLANDA, NORVEGIA, SPANIA,
PORTUGALIA, UNGARIA,
IUGOSLAVIA fi poţi fi un
cilitor clftigătorl
NOUl Reduceri da tarife fn
luna DECEMBRIE! Reduceri

,,AXXON ROMÂNIA TRADING"
angajeazj AGENT VANZĂRI pentru judeţul ARAD. Rugăm trl·
m1te11 C.V. la ta1e1on 0561182748.
(37928)
.
SC ,.GULOAL" SRL angajeazi:
vtnzitoare bljuterll, lucritor pentru casă amana~ lucritor pentru
agenţie Imobiliară, meserlafl
pentru repara~! bijuterii din aur.
lnlonna~l taielon 280811,cnte ~
16. (38011)

suplimentare pentru: elevi,
studenţi, pensionari '' grupuri. B-dul Revoluţiei nr. 35,
telefon 251871, 252727;

~;~~·~te~le~fo~ln 270562.

PRESTĂRI SERVICII

NONSTOPe

NOUI!I REDUCERI DE

IMOBILIARE

Cumpăr apartament 1 cameră
sau garsonier~, prefer: centru,
Vlaicu sau Micălaca. Telefon
250209. (37961)

-

Repar TERMOTECI gaz.
Telefon.092.989.017.(37945)
f!eparăm ARAGAZE, MAŞINI
SPALAT, frtgldere,.lnstala!ll electrice-sanitare. Telefon 270098.
{37953)

fOierl TORNADO In·
ecr1e serie noul, categoriile: B, C,
CTE. Telefon 2115945, 094/
804.543. 37950

·

DIVERSE

SC .SERVAGROMEC" SA
ARAD oferă spre vinzare, aellv
SĂVĂRŞIN; inchiriere SPAŢII in
ARAD
VI.AOIMIRESCU pentru
producţie, depozit, birouri.
lnlormaţH 280712. {37870,

, .' ,, +PIERDERI

Cu

CUMPĂRĂRI DIVERSE

-.._.

·:..:-,'

.--..

--

porumb boOOe şi ştiute~;
plata pe loc. T - 094.784.588.
(37410)

_
..or:-.:

.'

'·

1- •

.! .. :...

. '•
·:.

· .. ·.·>

·conducerea Companiei de
Transport Public Arad regreti
dispariţia celui care a fost
IOAH POPOVICI1J,
colaborator de nepreţul~ ",.
llzator al minunatelor macheta
ale autovehlculalor care au
func~onat In Arad. Suntem alitur! de familia lndollatl In aceste clipe grele. Dumnezeu al'·l
odlhneascll 7960 ·
··

Un ultim omagiu fostii mele

colege
VI!ROJQCA.
-Nu te. voi uitai Vlotlla. (37967)

..
__ .... ------

Transport in Arad GRAl\JIT.
Noul Se plitett• avans so%;
' '
Suntem producitorl nu elmpU
c:omen:ian!L NOUl Se pl~te 50%
..,.,., restut intr-o luni. (e}

îl' CONDOLEANTE îl'
Profund

lndureraţl anunţtm

decesul fiului '' nepotului nostru
ADRIAN lfi'OC,
intr-un tragic accident.
Dumnezeu să odihnească ln

pace sufletul lui buni Părlnţll:
Petru '' Florica, unchiul Mltru ''
mă'"'"

Doina. (39705)

1nduremi. Dumnezeu să-I odihnească tn pacei Familia lenif'ISCU Ioan ,1 Mihaela. (39706)

namărg_lnltă

durere
decesul Iubitului
noatrll. SOl ..fi
.

Suntem, alături de colega
noastri IŞTOC LAVIN,IA In
clipele grele prlc!lnulte de d..;.;
SUIB<>!UIUI el
/UlRIAM
fi transmitem sincere condoleanţe familiei Indurerat&.
Colectivul SC .FRIGORIFER"
SA. (37989

•

..-roc:

.

Cu adlnc.i durere anunţăm ..,
ultim omagiu cumnatulul drag
.
.ADRIAN lfiOC.
.
Suntem alături de famlllli

îi'

-

Handlcapaţllor

,..... inlfl.o luni.

~
ADJIJ.&N,
lnchitem speţi comerciale pentru
la numai 29
magazine, depozite, producţie etc.
de ani, fntr-un
elefon 281060 1281036.
tragic accident..Tnmormlntarea
nchiriez spa~i comerciale şi
va avea loc, astizl, 15 decemdepozit pe Colea Llpovel nr. 113,
1999, ora 13, de la domlcll~
vizavi Restaurant Flora. Telefon 092
ul din str. Odobeacu nr. 11.
921103. (37401)
· Oferim spre lnchlrtere hal.il proSoţia Lavl.nla
fiul Ionuţ
!nou, Astorla. . ducţte, 300 mp. TelefOn 250692,
Wl.ilUfl.JIIOj, {37591)
412119. (37768)
Cu adinci durere In auflet
Cumpăr porumb boabe şi aur.
lnchlriez camerllftOITIQblleUI, la
anunţă111 Incetarea din vla!i.
Telefon 094.7n.259 '' 243905.
casa. lnfonmaţil telefon 231563, · dupl o grea suferln!i a cotul ce
(37899)
.
orele
18-20. (37826)
· a fost soţ, tată, bunle, străbunic
Cumpăr griu pallllcaţle, ~
Ofer spre Inchiriere o camerA
. POPOVIC:IU IOAN
mari, preţ avantajos. Telefon.
pentru feta, acces bucăUirie, bale.
antrenor emerit de tir fi con094.513.021' (4115772)
Telefon 251670, dupA ora 17.
Mruc:laJ o!t ma<:hete de nootaf.
(37861)
gle, In vlroUI de 77 anl,lnmor- .
CERERI ŞI OFERTE
Ofer spre tnchlrere spaţ1u comer-. mAntarea va avea loc de la
. DE SERVICII
Clei, centrat,. 80 mp. Tele!Qn ·· .Capela ClmiUrutiil Pomenirea,
098.591.042. {37871 >
.
. joi 16 decembrie .1999; ora
Ofer spra inchiriere ap8ltament 2
camere, mobilate, parter, Vlaicu, ' ·t4,30. Familiile lndoliate:
. anticipat 6 luni, 150 OM; ·Telefon
Popovlclu, Elekea, GhÎnceva,
092.970,040. (37873)
- .!\'VL (286M3).
,,
Cumpăr

!lsoclaţla

Neuromotor din România·
AHNR·FIIIala Judeţeană Arad lfl
exprimi cela mai sincere condoleanţe'' este alAturi de familia POPOVICIU in greaua incarcare priclnulti_ de plerde:rea
prealubitulul soţ tată, bunle fi
prieten
IOAJf POPOVIC:IU.

730.000,Iel.

=:---.anunţăm

ÎNCHIRIERI

· Colectivul
llbllotecll ·
Aducem elncarele noaatro
mul.lumlrl tuturor celor coro
Judo!ono Arad "''" ollturl ela
no-au Ioel ellturl fi no•ou
colega ŢOCOI LETIŢIA In
p ,,.,ue tncercere prtclnultl de
lmplrllfll duroroo cind om
f .., .:erea In nefiinţă a tati lui alu.
condua·o pa ultimul drum, pa
f11ncere condoleanţe fomlllol
draga noastră
lndolloto. (37920)
IUII.I!ft'I'UI .JANKA. Dumnezeu &•O odlhneat.cll
o ogl do o
aoc at o
l'amlllllo: REVILAK, RUCK,
Romtnl do Pelhodraml Claofcl
KONNAT. 38025
eunt ollturl do META JUDE In
cllpela grele ale deoplrţlrll da
Colectivul 8C ,.CHRIS" IR
mama ea fi tranamlt familiei,
oduce un uKim '' pioa omag!
alncere condoleanţe. (37958)
oelul ce a foat un om deoaeb
fi colaborator de excepţie, •
Suntem allturl cu sufletul de
POPOVICRI IOAN.
prietena noaotrl dragi MI!TA
Odlhnoaacl·n In pece
JUDE ,, de fiica el MADĂLINA,
Sincera condoleanţe famlllo
greu incercata Tn aceste zJie. tn - tndoliate. 38028
care MAICA a trecut Intr-o alti
lume, allbarlndu-se de sufeîl' COMBMORĂ111 îl'
rinţă. Dumnezeu s-o odfh ..
neasc.lln pacei Mihaela Brad fi
familia. (37957)

. ·lonJorle - : 1 8 0 . - - l o l
.. cruci, mipere •· ..crtu, etc.
OFERTA: aicdu, lllnlef1e, cn.o. ·.

-,, ... ,

'Î1' DECESE

.,

OCCIOENl'ALA:

de Universitatea Vasile Goldlş pe
numele Tecar Remona. lt·declar
nul. {37867)
Pierdut carnet student eliberat
de F8cultatea de Marketing,
Unive(Sitatea V. ~ pe numele
Roman Daniela. li declar nul.
(37959)
•

'1

15

.. imbilaimat, Tmbricat,. CWh elbal
·•lcrie: 400.000-1.600.000 ...
• aict1e lUX
.
..

Pierdut carnet student eliberat

Cumpăr

Dacia papuc, an 19951998. Telefon 222806. (37835)

TOTUL fiHR-UN Slf!IGUR LOC,
.LA P~ DE PRODUCATOR, CAUTA TE
fi
OPERATIVITATE

vă oferi:
zilnic Bpnt Geimanla
PASSAU • REGENSBURG •
NORNBERG • HEILBRONN •
STUTTGART • KARLSRUHE •
HEIDELBERG • WORZBURG •
FRANKFURT • MAINZ •
GIESSEN.
SERVICII: cllitorleln autocare noi, moderne; 2 bagaje
grwtufte; lnooţftoan> de bord; o
mosi caldi in Ungaria.
Informaţii. •' fnacrierl la,
AGENŢIILE PLm: ARAD, lele·
Ion 05'7·252291; LIPOVA, telefon 057-561377, telefon 057..
583011; TIMIŞOARA, telefon
.056-200119; lUGOJ, telefon
056-359851; REŞIŢA, telefon
OSS-224904. (c.)
'

ŞCOALA DE ŞOFERI, col.
RliSU LUCIAN face Inscrieri.
Telefon 283696. {37925)

Şcoala

RO-STYl COMPANY
flnni producitoafa de ak:rie, atr.
M. Emlnncu nr. 4 (vluvl Cinema
. MUREŞUL), telefon 211929,
094.531.715, 094.558.712

PREŢURI

~

automate la domiciliu, Calitate.
Telefon 259146, 094.241.398,
(37740)

=

CUIPĂRĂRI TERENURI, B11

' •

str. Ghiba Birta nr. 26, telefon

Europa:

Reparăm MAŞINI SPĂLAT

' ·-~

Inmormintarea va avea loc
lzi, 15 decembrie 1999, ore 14, la
Cimitirul Eternitatea. Soţia fndo.

Cillilorefll cu autocarele
noastre moderne fn

REPARAŢII lrtgklare, c:ongelacalie 1982, aparat de sifon + !Utiuri
C62, localitatea Vlnga nr. 366.
toare, cu piese nof '' secondTelefon 460227. (37909) .
hand. Telefon 270822. (37389)
Vănd instant pe gaz 1().131../rm.
Execut lucrirl NC LZIRE
Telefon 252313. (37918)
CEifTRALE • SANITARE (cupru).
Vănd haina blana Montan D'ore,
Telefon 094.381.882; 216552. (c.)
mătase plapumă sau draperll,
diferita obiecte şi mobilă. Telelor .
233903. (37923)
.
.
Repar la domiciliul cllantulul:
FRIGIDERE, CONGELATOARE,
Vănd Ciobănesc German I..Ujlle 7
cu garen11e. Telefon 094.257.151."
Telefon 286258. (37924)
masa biliard şi pat .otll
(37792)
'~
.·
;~~)esc. Telefon 094.777.270 ..

Vând LEMNE FOC tăiate, _".
tare. Telefon 277027. {37942f ·
ea gaz, ms n a ,
bucătărie, calorifere, ofer un· an garanţie. Telefon 092989017. (37945)
Vând finmă 250 dolari şi plan.
Şepreuş. telefon 532530. (37955)
,Vând mobilă tineret şi
neextensibil, preţ 450 OM. T
092.966.568. (37947)
Vând accesorii termotecl:
Valllant, Junkers. Telefon 092/
731.284. (37945)
Porc gras de vllnzare. Telefon
.
.
233668.'(37962)

Mclaup tlllof.

sot
!lată.

Angajăm SECRETARĂ cu abllitlţl contabile ti calculator, vtrSta maxim 35 ani. Interviul vineri
17 decembrie. Telefon 210555;
210255. 7887

SUP-29, semănă

vand scaun trlzerle hldreullc.,
Telefon 247565. {37936)

~

Cu adinci durere anunţ Tn·
cataree din vfajii, a Iubitului meu

toare SPC-6, Dacia 1300, an fabri.

t..- ;. .

~--

Cu adinci durere anun11m
lncatarea din vlaţla Iubitei !IONIra mamă, soţle tlaoacrl
POPA VIRONICA,
In vlrstă de 47 ani. lnmor•
mantarea va avea loc azi, 15
docembrle 1999,'i>ra 13, la Clmftl.
rut din Slnlcoloul Mic. Familia
lndollaUI.

AngajAm T MPLARI, virala
maxim 25 ani. Interviul vineri, 17
decembrie. Telefon 210555;
. 210255. (37887)

lalea Şirla nr. '1019. Telefon
531371. (5226697)
Vănd maşina de &palal automata,

ADEVĂRUL - • ..,._

PVBUCITAT.B

Miercuri, .15 decembrie t 999

Salariaţii Prlmirlel CDNOP
sunt alături de familiile ARDE·
LEAN ' ' NERKIND In greaua
pierdere prlclnulti de docosul
celui care a fost.
prof. ARDELEAM IOAN.

Dumnezeu si-1
pacei Soţia
Loredana.

Cu
nesflr,lti triste!•
aducem tn memoria celor ce
I-au cunoacut '' Iubit amintirea
celui cara a fost un om de
omenie .
Vlceprimarul
. Comunei· . aleasă cinste
.IIAVU auu:şAH ~
Conop. (4809328)
de la c.lrul despărţire au trecut 6 tunl. Dumnezeu sl·l odihColectivul magazinului ,;ZIRI·
nească Tn pacat NemAngAlatl
OAVA" aduce un ultim omagiu
fn veci, soţia Mărloara, familia
celui care a fost colegul nostn.l
Bure~U ti Pop. {37952)
·
POPOVICI1J IOAH,
un om de o aleasă omenie,
devotat sl_ujltor al comerţului
arădean fi transmite alnc.re
condoleanţe colegei Popovlclu
Maria ' ' familial lndollote.
37998

• J;,

'i

;

..

Suntem alături de familia SÂCĂRUŞ in greaua Incercare
cauzatA de deceoul celui care •
fost

...: •..i

IIA.claup~
fi transmitem sincere con-

doleanţe.

Familia
Nicolae. (38007)

Crlateo

:-. •''

S.N.P. PETROM Sucursala
PECO • Arad, eate alături de
domnul ŞUTEU MOISE, la
decesul tatilul alu. Sincere
condoleen\8. (38021)

•
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FRIGI O ERE
TELEVIZOARE ' .
CONGELATOARE
RADIOCASETOFOANE '< '·t:·'
ASPIRATOARE
- COMBINE MUZICALE
ARAGAZE
MASINI DE SPALAT
; · FRITEUZE
COMBINE FRIGORIFICE
MIXERE,.
CUPTOARE CU MICROUNDE
CENTRALE TERMICE 23-27 KW
HOTE
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Produse electronice si electrocasnice de cea mai inalta calitate:
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EXEMPLU DE CALCUL
pentru 1.000.000 lei/ 1an
Rata Dobinda
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Astfel pentru 1.000.000 se achita
. dobinda de numai 308.74$1ei

s:
ti

'

<

=

UJUO.UUU+308.746=1.308.746

<

1. 83.333+47.500=130 833
2. 83.333+43.541=126.874
' 3. 83.333+39.583=122.916
4. 83.333+35.625=118.958
5. 83.333+31.666=114.999
6. 83.333+27.708=111.041
7. 83.333+23.750=107 083
8. 83.333+19.791=103124
9. 83.333+15.833= 99.166
10. 83.333+11.875= 95.208
11. 83.333+ 7.916= 91.249
12. 83.337+ 3.958= 87.295.
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