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UN ARIDEAN A, DAT PESTE
DU'I LI BISCRUCE CAP SISTEMUl DE PENSII
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"Elementele-cheie pentru anul in curs sunt restrucprivatiza;.,a, Trebuie să neutralizăm găurile
ec:Ononliie - gigan~i industriali nerentabili - să
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a nu afeCta partea

mai 2
aparţin
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Ele nu1 au· foSt rostite recent, ca unnare a tnchelerli acordului

cu FMI. A.ceste cuvinte erau rostite in mai 1995,-in faţa unui ziarist
de la p~tigioasa publicaţie Financtal Times. Concluzia ziaristului, după p analiză a situaţiei economice a României, in primăvara

.
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lru fost defavorizaţi de

Deeretul·Lege 68/Jqqo ~ P4fru Costea a demonstrat,
prin Curtea Constituţională, neeonstituţionalitatea
art. z din deeretul eu priein~ .. · , ·
· --48,~

pe măsura apropierii alegerilor". Aceste fraze ii
srvernatorului BAncii Naţionale a RomAniei, Mugur

lsărescu,

.. -·
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~ Milioane de români

a economiei.

N~~:~~~~:;var fi toate tipurile de presiuni, din ce in ce

'

~

sănătoasă

.. ..-;

a ajuna intr-un

moment Crucial.

J

Guveinul de la Bucuretll se putea lăuda cu o stabiiHate
declinul producţiei fusese stopa~ ba chiar se
inregistra o cre~ de 3-4 %, deprecierea leului fusese oprită, ,
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ÎN ARAD III EXISTA .000 DE L~CUINTE

îar cabinetul tocmai aprobjllegea privatizării băncilor. Tot în acea
primăvară, la presiunile FMI t;i du~ citeva luni de tergiversări,
Parlame~l aproba legea insolvabilil!lii, ""' cum fusese boteza.
tă legea ;;imentului. Erau attep- faptele, in economia reală.
Dacă zia
1 de la Flnancial Times ar reveni azi la Bucureşti, el
i-ar put
lu.-, declaraţie identică guvernatorului Băncii
Naţionale, !ar cOncluzia sa ar putea fi aceeaşi: România se află Tn .
faţa unui moment crucial. Privatizarea băncilor, pe care guvernul !
o promisese, in faţa organismelor financiara intema~onale, pen- 1
Iru 1994, a incepu1 abia in 1999. Cii despre problema co!ofilor
industriali, aceasta continuA să se afle şi azi pe agenda gliVIII'- 1
nanţilor.

Fondul
de

intemaţionale

Proprietăţii

de Stat de-abia a selectat

' NATIONAL ATE· NEVANDUTE.
'

băncile 1

iuvesti~i

ce ar urma să se ocupe de privatizarea
·unor coJm;i precum SIDEX sau Alro Slatina. Comtim, un fel de

(Continuare-in pagina ~
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PREŢURI

Aflat in vizită la Arad. Valeriu Tabără avenizează:
_;o_

'

·~

Jl ,

reducerea cheltuielilor publice. Cam ceea ce trebuia ai se

. . .
~~in1~.

.'.

.

. ..

SIDEX al >griculturii, abia a fost lichidat in această primăvară. 1
Condi~ile impuse pentru derularea noului acord cu FMI prevăd o ,
pollticli fermă de I'B!llructurare ti privatizare, limitări ale cret!&- 1
rilor de salarii in--Mctorul de stat. politici de creditare reatricthl!e, •l
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IC1UALII GUVERNANTI LICHIDEAZĂ TOTUL '1
NU RESTRUCTUREAZA NIMIC
> + Programul ASAL este un pro-

DECENTE

la tamplărle din

ALUMINIU

Vă oferă

• TAmpU!rle alumillu dk1 ~
si romanesti

e• P.V.C.
~-""' lalniOij>an
Rolele jaluzele
şi

Telefon: 279699; 11922925511
Aract Str. Voinidlor, Nr. 34.

gram de distrugere a agriculturii
românefti + Proprietatea funciară
fără tehnica aferentă este doar o
povară
+ România
riscă să ifttre intr-o

_.-·.:.._

catastrofă economică

,1

Pa strada, iD cartierul
iD localitatea la sa iDiâmplă multa lucnul
IDiaraunta. Vrei să la cuno,ll, vrei să aftllol ca sa palraca iD Jurul tău.
Vrei să
ca fac, dar mai ales ce nu fac aulorilăţila locala, 1:11111 la
rapr8Zfală cai pa cara 1-al ales, cum sunl chelluiJi bllllil tăi. Vrei să 81
zilnic flina 'i coracllDformal? Al nevoia da un :dar ia cara si liii••U
rillpwt\la intrabărU. cara la bimânlă?

,w

ABONEAZA-TE LA. Âbli~
•

• Pentru luna septeft;!brle; preţul
abonamentului este de numai 20.000
lei • Se pot face abonamente 111 pe
unnlltoarele trei, 'lase luni o;i un an •
Abonaţi! pot cao;tiga lunar 1 O premii
de. fidalilate in valoare de o jumătate
de milion de lei fiecare.

li; :~ .
~

dr·
sur
căi

es~..

terf

+

La sfirfltul
anului, allonaţflor
le vor fi oferite pre•
mii speeiale in va·
loare de seei de ~ni·

lioane de lei,

'
UŞI ŞI

FERESTRE
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C.
GIEAM TERMOPAN

.

• MOBILIER MOI)ERN
LA COMANDĂ
• AMENAJĂRI SPAŢII
COMERCIALE

• MATERIAI,.E IMPORT

MOBILIER LA

• CALITATE

COMANDĂ

FIRME

ŞI
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ACTUAUTATEA ABĂDEANĂ

Pagina2- ADEVĂRUL
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• Astăzi, Soarele răsare la
""' 6 şi 31 de minute şi apune
la ora 20 si 4 minute.
• Au irecut 238 de zile din
acest an. Au mai rămas 127
de zile până in 2000!
• Praznicul zilei: Biserica
ortodoxă: Sf. Mc. Adrian ~i
Natalia; Biserica romanacatolică: Cezar de Arles;
Biserica 9reco-catolică: Sf.
Mc. Adrian şi Natalia.

2Gang.L..t

'f' ,..,ft~BERBECUL

(21.03·
~... 20.04). Pa'nă in prezent
,....,_.norocul a fost de partea
411... •dumneavoastră, însă nu
este bine să vă bazati numai pe el.
Dacă veţi greşi, nuinai dumneavoastră va trebui să suporta~ consecintele.
.
TAURUL (21.1)4·20.05).
Dacă doriti să aflati adevărul desPre o perSoană
cunoscută, nu vă baza~
pe afirmatiile altora, ci
aOOrdaţi-1 pe ce in caUză. Veţi avea
parte de o surpriză plăcută!
GEM.ENII (21.05-20.06).
Spuneţi-vă părerea doar
atunci când v-o cere cine'va. Nu ascultaţi de sfaturile unei persoane
mereu nemulţumite, pentru ca veţi
ajunge ca ea.
f'. ~ .... RACUL (21 .116-22.07). O
~ problemă spinoasă o
~
,: rezolvaţi numai cu aju(. .
) toru1 unei pen;oane inftuente, care· ş.tie să nego-·
cieze. Folosiţi-va de această ocazie
pentru a vă mAri cercul de
cunostinte.
LEUL (2l.07-22.08). Nu va enervaţi
din cauza unor probleme minore,

m
&\

La Arad: Ardelean Alin
Sebastian, Rubani Lucian,
Augustian Timothey, Monori
Robert Şamu Kinga, I;iă
şe
Florena. Ban Man·uela ef0r ,
Dtăgan Darius Daniel, c·
Pâi
Alexandra, ';l<lî;:c·~udlii şi
lorena Maria. ' ~ '

/

.

r
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La

Rox~rdaCiiStfan Daniel.

:~::~

. . .·.

zonele

Vremea va fi predominant

joase.

frumoasă, răcoroasă noaptea şi
dimineaţa. După-amiaza. la

TemperallJri maxime: 24 la
27"C . T emperai1Jri minime: 91a

12" c.

munte, izolat se vor semnala
averse de ploaie însoţite de
descărcări electrice şi uşoare
intensifii:ări de vant. Dimineaţa,

-

Meteoroio9
DANA GĂVRUŢĂ

sfintirea plăcilor comemorative,
lansarea cărţii .Din istoria
corriunei Oi.eci" a preotului
Pavel Vesa, spectacol artistic
cu participarea corurilor din
Dieci şi Aradul Nau, a fanfarelor
ortodoxe şi baptistă din localitate, a corului Emil Monţia şi a
artiştilor Laza C.f'ezevici şi
Luminiţa Baboi, acompania~ de
formaţia Ionică Luca.

Consiliul Local din comuna
Oieci organizează sAmbătă, ~8
august, sărbătorirea a 560 de
ani de la atestarea documen·
tară a localităbi, 21 O ani de la
înfiinţarea şcolii şi 120 ani de la·.
infiintarea corului bisericesc.
Irl program sunt cuprinse:
slujbe religioase cu Parastas
·pentru pomenirea celor trecti~
in eternitate, d_ezvelirea ~i

CINEMATOGRAFE

"..;-

Dacia: După faptă şi răsplată (SUA) 9;30; 11 ,45; 14; 16; 18; 20
Mur&fUI: Cum să devii newyorkez (SUA) 10; 12; 14; 16; 18
Arta: Gorila Joe (SUA) 15; 17; 19
.
·
Sala mică: lntălnire cu Joe Black (SUA) 15; 18
Grădina da vară: Gorila Joe (SUA) 21 ,00
Progresul: 007 şi imperiul :z:ilei de mâine (SUA) 18.00
:._
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s·ce
.

~acceptaţi
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şşa

(r,~
~cum sunt şi nu incerca~
\
să schimbati nimic. Aveti
nâvoie docir de puţinĂ

o<ilmă.

Arad, Piata Gării
Telefon 235221

. Vinda ••monteaza
mochetă

la preturi
cu o reducere
de 10-20°/e
FECIOARA
(23.08-22.09). Veţi afla noutăţi
care vă vor inveseli. Pe
deasupra, a sosit momentul să vă cumpăra~ un obiect pe
care vi-I doriti de mult. Nu exageraţi.
totusi. OJ cheltuielile!
. ~- BALANŢA
(23.09·
22.10}. Străduiţi-vă să
faceti totul cat mai bine,
deoci.rece Fortuna va fi
alături de dumneavoastră. In

În atentia·
membrilor
sindicatului
Federatiei
veterinaiilor
arădeni

La solicitarea unor membri ai sindicatului Direcţiei
Sanitar Veterinare a judeţului
Arad, medid si tehnicieni veterinari, condUcerea acesteia
convoacă marti 31 august
a.e., la ora 10, 18 sediul filialei
Pasteur pe toti membrii de
sindicat ·pentf-u a discuta
masurile ce vor fi luate ca
urmare a problemelor apă~
rute privind salarizarea personalului sanitar-veterinar.
Lider sindical
DR. SORIN TUDOR

AU PlECAT
DINTRE NOI

·î(.
l<ristof..
Iosif
· (1935); Raeţ Raul

Dorin
(1999);
Urzici .Floare (1916);
Misariif' Ioan· (1916);
Ardelean Ioan (1921).

27.08.99, orele16,00 are loc

·. va Con.lp!iEJi F~iala Alad. enunţă

Allunlna general6 1n sala micii.
a Casei Sindlcatelot (Pădurice).

dragoste insă, dacA nu o sa ave~
rtibdare. pute~ avea noroc cu carul!
SCORPlONUL {23.10·
21.1.1 ). Ave~ foarte multe
probleme de rezolvat,
încât este imposibil să te
duceţi la bun sfârşit singur, fără sa
apela~ la ajutorul altor persoane.
Din păcate. altă solutie nu există.
SĂGETĂTORUL (22.11·
21.12). Rela~a bună pe
.-J care o aveti w consoarta
~vă dă un Sentiment de
sigurantă. Deci, nu va klsati influenţat de' alţii.·
•
'
CAPRICORNUL (22.12·
~...,.19.01). Chiar dGtcă un
. .., lucru nu va reuşeşte de la
.... inceput, nu ceda~. Ave~
grijă ce şi mai ales unde
vOlbiţi. pentru că vorbete dumneavoastră ar putea ajunge la urechea
unor persoane rău intentionate.
VĂRSĂTORUL (20.01·
19.02). Trebuie să munciţi
mai mult pentru a avea
succes. Desi nu vă convine să recUnoaşteţi, unii
colegi au idei mai bune ca ate' durri-

D

neavoastră.

PEŞTII

(20.02·20.03). A~
situatia de sub
control si ati intrat in panică. JUdeCati limpede
· ceea ce aveti ~ făcut CU
calm şi tact, ~' treCe peste problemele ivite.
scăpat

Majorarea cu 10,4% a tarifelor la transportul in comun a
intrat in vigoare. Până la o nouă
majorare. care nu-i exdus să se
petreacă peste vreo citeva săptâmâni din cauza recentei creşteri
a preţului carburanţilor, vă
pmzentăm noile tarife instituite de
Compania de Transport Public
Arad (CTPA).
Astfel, o călătorie cu Iramvaiul fn municipiu a ajuns la 1.800
lei, un abonament pe o linie 52.000 ;e;, pe două linii - 83.500
lei, pe toate liniile- 120.500 lei, iar
unul săptămanal pe o linie 18.000 le.i. O călătorie Arad -

DIRECTIA
REGIONALĂ DE
POŞTĂ TIMIŞOARA
Revoluţiei nr.
0rganizează in fiecare

S.dul

2zi

~. -. J

V

: 1

.Joi, 26 august 1999

e PIEŢE, TÂRGURI
Astăzi,

este zi de piaţă
la Curtici, Sebiş.
Bata, Gerrnei, Zădăreni, Ghioroc,
Săvârşin, Secusigiu, Sântana,
Tărnova, Zăbrani, Zerind. Tot
astăzi au loc târguri săptâmânale
la Curtici, Sebis, Cermei,
Săvărsin, Secusigiu.'Zerind.
·
Mâine, se desfăşoară târguri
săptămânale la lneu, Şepreuş.
agroalimentară

la parterul blocului din spatele
Casei Albe (zona Gării), str.
Miron Costin IV. 13, se. A, ap. 1,
tel. 251225, efectuează tratamente injectabile (intra~scular
şi intravenos), aerosoli, E.K.'G.,
ecografie şi analize laborator,

eCABJNIIT

.:..'<;:~".STOMATOLOGIC

'

Cabinet ~logic privat,
Bd. Revoluţiei rir. M iwilavj de
fARJIIACIA DE SllKVICIU Biserica Roşie), telefon 256685,
in noaptea de joi spre vineri
deschis zilnic intre orele 8,00este de serviciu, cu program nont2,00 şi 14,00-20,00, iar săm·
stop, farmacia ,.Cristiana",. bătli şi ~k:a ~~ orele 9,00Calea Timişorii nr. 36, telefon . 21,00.
287057.
ÎNTRERUPERI DE
Farmacia .,Crai Nou Alfa",
sitUată la parterul blocului 68,
CURENT
cartierul Alfa, telefon 277644 şi
In municipiu: Joi: ·Cartier
,.Noua Farmacie", strada Andrei
Micălaca Bl. 361, s.c. eamom
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt
SRL Cartier Micătaca Bl. 532,
de serviciu cu program non-stop.
533, 534, 568, 569, 570, 571,
1 CONSULTAŢII ŞI
572, $73 ..Vineri: Bal!~stiera
TRATAMENTE CU
·•
Mk:alaca.
PROGRAM 1'101'1-STOP
Jn judeţ nu sunt p10gran_~
Cabinetul .Apollonia", situat intreruperi de rurent.
Şirnand_

e

e

Ghioroc a cresrut de la 7.100 la
7.800 lei.
•
Pe rutele preorăşeneşti (la
autobuze) preţurile sunt: Arad AIUnis - 7.200 lei, Atad - Horee 5.500 lei, iar Arad -Zimand 3.900 tei.
ln ceea ce priveşte reparaţiile
la linii care se efectuează în
Aradul Nou, dL Petru Cuvineanu,
directorul adjunct al CTPA ne-a
mai infonnat că in citeva zile
acestea vor fi fina~e . .De săm·
bătâ sper să se circule nonnar, a
apreciat dl. Cuvineanu.
Pană atunci, in orele in care
se lucrează la Unii, călătorii pot

circula între Pia\a Romană şi
Podul Traian ro tramvaiul, la<
intre Gara Aradul Nou şi
Traian, cu autobuzul.
Dacă sâmbătă cei â!lel!;x;u;
iesC in zona Traian~Aradul NoU

pot circula aJ tramvaiele, locuitorii
ce doresc să ajungă In aceeaşi zi
intre Podgoria şi UTA cu tramVaiul. nu o vor putea face, cel
pu\in intre orele 8,00 Şi 1.s:oo:
deoarece se vor efectua lucrări
de reparatii ta-Podgoria. Intre
orele 8,00-16,00, călăţ9.rii pot
folosi autobuzele CTP~AWR!.:ill'i

.

' 11.'

DOCTORUL VETERINAR DIN ZĂRAND~=-"'
CERCETAT PENTRU FOLOASE NECUVENITE

·Aruncalf tn braţele primariilor
care i-au primit ca pe o belea
pentru bugetele goale, medicii
veteri~ri, unii dintre ei neJ)Iătiţi
de luni de zile, nu au fost uflaţi de

Zărand, Uncruţ Nicolae este
ce<cetat de poli~ştii din Chişineu
Criş pnntru primire de foloase
necuver.ite, comunică Biroul de
presă al IPJ Arad. El ar fi primii

serviciu (castrarea animalelor in
speţă) sume de bani cuprinse
intre 20.00.0. şi 90.000 lei,
mentionează sursa cit3tă.
luindu·i pe rând poate,se va

••=o!l ,·:\'.
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VA ASCU..TA

La teldonul dl-in......, :&S0944o
.;- •a.oo

Cadrelor Militare in Rezervă
inwe
şi Retragere din Serviciul
. Gram
Român de Informaţii con· .
Mucius Scaevola,
voacă pe to\i membrii in ziua ,
de vineri, 27 august 1999,
orele l3,00, In sala mare de
'!pSdinţă a Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Arad.
Comitetul FIUallll

tlomel cti
După

inlocuire,

trece. De GB nu
pentru care au
nu

rămână retoricăl

. Redac*lr d8-aarvlclu,

-

Ş.P.

..

de. ~inori,

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD
Editon S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad

-· 0.,";-

•cODFISCALR lf>l!l9~·CODSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT
J 0211l!M6din 31 X 1991eCODSIRUES020956601etSSN 1220-74ll9

Reala

Jiw ~ ••

Mi '
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*1iW 2000 Arad. Bd Revoluţiei nr. M1.

Telefoane: SECRETARIAT- 281802, fax 280655, 280625;
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA
PUBLICITATE'. 210775. MARif:A PUBLICITATE- 180904;
CLUBUL PRESEI - 280989. .
' .

Coasilial de adaaiaistraţie: DOR.:I, ZĂ VOIANU
(presedinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (viccprc~.;,;;nte) telefon 110776; MIRCEA _CONTRAŞ (rcdactor·'ff)
telefon 281802, 280854: NICU COJO(:ARU (dircclor comercial)
telefoo280904; DOREL BARBU (conlabil~~cf) telefor>lll1791,

de la ora 10,00, 1~
se<Jiu, vanzarea prin licitaţie
publică deschisă a două
autovehicule, tip ARO 320 şi
DACIA 1304.
Relaţiile privind autovehiculele. şi condiţiile de participare se pot obţine la
telefon 0561199416 si
0561191999 Servicul Mijloace Tehnice.
DIRECTOR,
Ee. Popescu Corneliu

\

~==~~~~~~~~-'·

F11iala ARAD a Asocia\iei

..:·,·./.; . ~

Asociaţia Naţională lmpotri-

membrii ~ &lmpatizanlii că vineri

'

,.,PREGĂTffiEA PROFESORILOR'~
Ieri, la Casa Corpului Didactic din Arad s-a Nicolae Pellgrlni. La răndul lor, Cei 30 de profesori
sub _gene,ricul .Pregătirea profesorilor",
1101' organiza stagii zonale pentru cadrele profeso·un sefninar condus de profesorii Otilia Păcurar~
rale şi inv.ăţătorii din zonă. Temele seminarului de
(Liceul Moise Nicoară) şi dr. Dorin Her1o (Liceul ieri au fost: .Tehnici de lucru intr-un uminar
'Economic). Aud~oriul a fost format din 30 de cadre
' interactiv" .• Individualizarea predării prin·
didactice (învăţători şi profesori) aduna~ de pe toată
cunoa,terea inteligenţelor multip~-~~.,4
raza judeţului. .Programul a fost lansat anul tre.Redactarea de pl..,uri ~!1@111În3rli".
cut in luna iunie de ~tre Ministerul Educaţiei
O. BQUfln
Naţionale", ne spunea directorul C.C.D. Arad •
desfăsurat,

COiepal de ............ MIRCEA CONTRAŞ (redaetor-sci):
AUREL DARII<: (sccr..-:tar general de ~cda.cţie) tel~fo~ 2'81802,
280854; MIRC[A DORGOŞAN (sef scct1c actuaJttăll); telefon
281855; 280003; IOAN IERCAN'(!cf sectie politică), telefon

280943; DORU SAVA (~fst.::ctic social~ceonomit), telefon 281738;
\'ASIL.I': FILIP (sef se~tie eu'llură-invătământ), telefon 281855;

~

280003; ALEXANDRU CIIEBELEU (sef sectie sport), telefon

. '-~

281701; SORI!'j GJIIL[A {sef sectie tlncrct)'telefon 281855,

i·

280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943;
NICU COJOCARU (~fscc\ic publicita~c) telefon/fax: 280904.

..

Tiparaleacutat la lwpr•
i1t1 S.C. MEDtAGRAF s.A.
ARAD,-· Feleaeukd F.N., tew- ~fax-.
/
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~ .(A sâ povesteaseâ de dou~ site-uri pe Interne~

si cele românesti, Ambasada a înfii'ntat un site 'pe Internet, care
coOtine date despre peste 50.000
de exportatori din Marea Britanie,
domenli1e lor de activitate etc. Din
cele spuse de domnul consilier s-a
desprins ideea că pentru a-şi alege
un partener britanic, o firmă
românească n-are decat sa acceseze site-ul respectiv.
La fel stau lucrurile şi pentru
firmele romănesti interesate în a
participa la reconstrucţia provindei
Kosovo, şi in general a Iugoslaviei.
Tot pe un site sunt firme britanice

cursul dim_inetli, acesta s-a întâlnit
la Gamera de' Comerţ Industrie şi
Agricultură Arad ru reprezentanV ai
unor firme arădene care au relaţii
cu firme britanice sau care doresc
să colaboreze cu firme englezesti.
Tn mare parte, activitatea

s8cp-

1

unii comerciale a Ambas8dei Marii
Britanii este îndreptată spre identificarea di_stribuitorilor pentru expor-

turife ~din ·Marea Britanie. Din

\.

păcate·,

România nu

' 1 piatA care

reprezintă

o

să sară in ochii exportatbrilor englezi, spune Popa. ~De
1 1 multe ori, partenerul roman aşteajr
tă ca cel ~rlt!WP _sa Iniţieze o colaWia;s, $1'k!!tă nu ·e prea bine.
C~mparativ cu alte ţări, relaţiile
române-britanice sunt destul de
slabe~, a dăugat consilierul.
Tn judeţul Arad, Marea Britanie
•1
e prezentă cu doar 13 participări in
· arădene, ocupând abia

~

care isi oferă serviciile in acest
sens. Firmele românesti le pot contacta (la adresa httP: /www.brittrade.com./KosovoJindex.html) pentru colaborări de genul antreprenor
(firma britanică) - subantreprenor
(cea românească).
Ne-a suprins faptul că dl. consilier Popa a refuzat să vorbească
cu presa, motîvând că a fost
sanctionat fiindcă a răspuns o dată
ziariŞtilor şi nu mai doreşte încă o
sanctiune! Fără comentarii.

u~

investitor
in ierarhia
exPorturilor şt in cea a importurilor
din judeţul Arad, Marea Britanie ·e
pe lodul 6", ~f spus Ludan Palcău,
vicepreş~dintele C.C.J.A .. prezent

j
1

economice dintre firmele brita'nice

1

Arad, formaţia de dansuri din

Buteni,

serbarea populară tradiţională
Târgui codrenilor de la
Văsoaia. Participă

V

"ADEVARUL" SPONSORIZEAZA
~i,~fi;;, :. ROMTELECOM·UL .. : ..
.

•
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de Telecomunicaţii Arad; Blroul Relaţii Publice
curile 3 si H, afectând astfel
un număr de 115 abonaţi.
Ne cerem scuze pentru

Către Redacţia ziarului

·

1

aPli-

• in jurul orei 22, F.T., un tanăr
de 19 ani, a fost transportat de
urgenţă din gară, la secţia chirurgie
a Spitalului judeţean, datorită unui
traumatism toracic.

• W. M.. 27 ani. a fost trans-

portat la spital cu traumatism cranio
cerebral deschis.

M. MICAtl

l;va~ori,
-,

..

torul anunt:
Directia de Telecomunicatii
Arad vă informează că datorită
unor lucrări de înlocuire si mo-

mai sus 'este doar pentru' intormarea publicului. deci nu va
face obiectuf unei facturări uiterioare.

...

COMISARII GARZII ALO, AMBULAN"ţA!
FIHAHCIARE. ÎN
,.~ ACTIUNE
...~ ..

neplăcerile provocate şi vă
multumim pentru intelegere.
Mentionăm că· anuntul de

DIHCTOR COMF.RCJAL
existente. în perioada 25.08·
30.08.1999 nu vor funcţiona
1•1- CIOCA DA~~~. ·~':.
~ 1'·-·'~
posturile telefonice ale abo·
~~-....-.-:·)!.
,\
,
naţilor de pe strada Ghiba
Birta ~i P-ţa Spitalului, bloP-~. ManlfPSiând inţPI"~"...,. faţă d .. ~...,.ulăţiiP
rmaneia,... prin ea...-. probabil, trc><...,. RO:\I'n::u>~OM-ul ( dflt!ii nu ne f"'xpli«-~im cun• direc~orii in.4iti·
tufiri gă.~ mili.1.~ .S.. lf"'i pru•ru DJOdPrni7..a......a
birourilor ~ SC"diilor inst~utWi., dar nu d~puo de
eâtrva zeci dr mii de IPi pentru a-şi informa
abonajii) .....mqta ,.,Adevărul" a hotărât să - n ·
sorÎ7.P7A" ap.-.rilţia aec-Mui anunt ia paginile ziandui.
Din rPSp"-'!t laf.;"i dr cititori., dia respect fafă de
abonajii llOMn::LE<:OM-

b.:.";"",;,;",;,.,;,,;,.,;,",;"",;"";""",,b===============~

.. '"' ·

,~
". devărul"

Vă facem cunoscut, in vederea inlormării cititorilor, urmă-

dernizare a retelei telefonice

. . . Flaviu Popa (1n dreapta imaginii/ se' irfteaptă ca"'#;' ;
fţtp~:;;,c.• firmele româneşti să-şi găsească parteneri
.· ·
·•.:C.:>c'·'····
brltanic/navigând l'fl lnter_n•'.t:_. __ . .- - - · - ~

Pornind de ;a unele sesizari,
Comisarii Gărzii Financiare au
solicitat de la ParchetUl de pe
lângă Judecătoria' Arad autorizatie
de percheziţie pentru donlialiul iui
Gaga Ioan, elin Arad, Bd. Revolu~ei
nr.10.
,...
Jmpreună cu reprezerifan~ de
la Poliţia Economică, comisarii
Gărzii finai1dare au găsit în
amintitului imobil: 57 cartuse
ţigarete Luky Strike, 67 cartuŞe
Kent si 24 de cartuse Royal Club.
Nici uOul dintre pachetele de ~gări
nu erau marcate. Din declaraţia
dată de proprietar. a rezultat că
marfa fusese <lprovizionată din
magazinele duty-free din zonă şi
era destinată comercializării ulterioare prin A. F. GAGA. Pentru
ţigările in cauza nu au putut fi
prezentat nici un fel de documente
legale de prOvenienţă.
Tigarile au fost confiscate .rn
totalitate. Pe deasupra a fost
cată o amendă contravenţională de

·,., · · ;ry

)!("

.

. -

V

·_ A

n urma măsurilor spec1 i
întreprinse. au fost identifica~ şi sunt
cercetati în stare de retinere, comu-.
nică Bi'roul de presă 81 IPJ Arad,

JY

_- . ,

KOVACS ARNOLD. de 17 ani. din
Peregu Mare, fără ·ocupaţie şi
antecedente penale, autorul furtului
comis in noaptea de 28/29.07.a.c.
când a pătruns in locuinţa lui
Handula Tibor, dhi Pecica, d~ unde
a sustras o bicideta Şi bunuri în va-

>·;-~~~,, ;ii2_,-,,_,~:.,,c;.:6;~~--i..V\ 4f:k"_&JPJx.dt_i:~~~:;.;X-,':ii\J&"_~~;.'
Pe Suzana Kopka am întâlnit-o clătind rufe
la ·una din' fântânile arteziene din satul
Vânători. Am intrat in vorbă CI,J femeia ca să
aflăm de ce preferă să limpezească hainele în

plină stradă. Zadarnic. Suzana Kopka nu ştia
să ne vorbeacă decât in limba ei. Adică in

Covoarelor li se aplică aceeasi practică: acasă

In 24.08.a.c., orele 17,00 pe

spălate, la ..artezie" limpezite: Femeile bat d'"-

raza

mul cu hainele până la una din intersecţii, ca
să nu se obosească să tragă apa din fântână.

TEODO!tA MATICA

Gazul a fost preluat de poli~e.

. D. L

Foto:

ŞTEFAtl MATYA~

de

acţionat·

!ii

com-

normative la regimul circulaţiei

de

pe drumurile publice
(in

către cetăţenii străini

mod deosebit a tirurilor),
fiind verificate un număr de
19 persoane din asemenea

au

fost

asancţioriaţi pentru diferite

fapte un număr de 9 din
care un număr de 5 pentru
nerespectarea vitezei legale
admise. iar 4 pentru nerespectarea culorii semaforu-

lui electric.

RUTIERE In puncte
fixe şi pe trasee, au fost

testate şi verificate 3.683
autovehicule in_ trafic, s-au
reţinut

13 certificate de

inmatriculare
pentru
defecţiuni tehnice, au fost

aplicate 236 amenzi pentru
încălcarea Legii circulaţiei,

in valoare de 19.640.000 lei,
s-au ridicat în vederea suspendării

9 permise de con·

ducere, din care două pen-

tru conducere sub
băuturilor

influenţa

alcoolice,

respectiv Stan Viorel, din
Arad, cu autoturismul AR·
02-CRD; Kappandi Lajos, .
(AR·02-FTY); ambii din
Arad.
• SANCŢIUNI In total,
s-au constatat 310 încălcări
ale diferitelor acte norma-tive, sancţionate cu amenzi

in valoare de 22.640.000 lei.
Au fost constatate şi un
număr de 24 infracţiuni.
·

urmează

a fi prezentat Parchetului;

VALKO IOAN, de 19 ani. din
G~niceri,

care impreuna cu o altă
In
noaptea de .
29130.05.a.c. a pătruns in magazinul
persoană,

S.C .•CHARLY" SRL din Arad. de
unde a sustras bunuri în valoare de
12.000.000 lei. Tmpotriva autorului,
Parchetul a emis mandat de
arestare )l<eVenlivă pe timp de 5 zile..

OELEVĂ DE 12 AHI SI-fi
PIERDUT VIATA
Lfl VOIEVODEHI
•

ungureşte. Aşadar, prin translator, am aflat că
la Vânători. gospodinele isi spală rufele acasă
si vin la ..artezie" doar să ie clătească. Inclusiv

50.000.000 lei.

au

"fi

RUFELE SE SPALA IN ,,
v FAMILIE SI SE CLRTESC IN PUBLIC'

f<.':~'

lucrătorii

poliţie rutieră

categorie,

OLI. B.

Nr. :u2/1.4187/&5.08.1999

figărl;o.lără-limllll

instrumen-

V

. . GE!tLitiDE KtiAP
Foto: AL. MA!tlfitiUŢ

Direcţia

1

solişti vocali şi

tiştL

ansamblul foi-

....... _ .. ' . '-A.---~"~·-····- •'.

• in urmă cu o zi, A.l., 79 de
ani, a fost găsit decedat la domidliu.
Marţi seara Serviciul de ambu-'
Jantă, a fost solicitat pentru trei
_caz~ri mai deosebite:
.
• La ora 19,50 H.C., 66 ani. din
'•Arad a sufeHt un traumatism prin
cădere de la înăttime, plăci contuze
genunchi.
'

analizată,

pentru prevenirea

Casei de Cultură a Judeţului

duminică. 29 august. orele 11,00,

,.-----------.

.

de

clor1c .,Doina Muresulu1" al

Primăria comunei Chisindia si
Directia Agricolă organizează

~r bntanu:;_.:~ucas.

Pentr~- de~·7e"'i.~fii.{0;

şi postfaţă

TÂRGUL CODRENILOR DE LA VÂSOAIA

ntut.'palllclpllril

Partener serios. Avem

Eugen Amion
Cornel Udrea.

Goldiş şi

baterea incălcărilor actelor

s~.Bartea britanică este un

t

Gheorghe Şora şi lulian Puşcă.
Volumul, atyărut în condiţii

Mihai Eminescu, Vasile

j

·

Elie Miron Cristea~. semnată de

Timotei Seviciu, Ep'iscop al
Aradului,
lenopolei
şi
Hunedoarei, avertisment de

·zile, cartea "Doi ardeleni despre

1

locul ·

prefaţă
semnată de Prea Sfintia Sa dr.

grafice deosebHe, are o

La editura •Viata arădeană" a

văzut lumina tiparUlui, in aceste

MARII BRITANII AFOST LA ARAD
Ieri, s-a aflat la Arad consilierul
comercial al Ambasadei Marii
Britanii la Bucureşti, Flaviu Popa. in

- Pagina3

:;+.,;;,.<.·~ 'i-Rufele se clătesc1n stradă.'"'''.''~'"
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localitătii

Voievodeni, comu-

culare AR-01-CNR, a surprins şi
accidentat mortal pe minora

na Birsa, POJ;NAR VASILE. de

ARDELEAN ALINA-VALENTINA, ·

25 ani, din Târnova, judeţul Arad,
conducator auto la S.C. ~TOMATE
PROD~ SRL lneu, în timp ce conducea microbuzul proprietatea
firmei avand numărul de inmatri-

de 12 ani. Fetita, elevă la Scoala
Generală din Ehrsa, se anQajase
in traversarea şoselei, printr-un
loc nepermis şi fără să se asigure,
comunică Poliţia.

ÎN ARAD MAl EXISTĂ 5.000 DE LOCUINTE NATIONALIZATE NEVÂNDUTE
-Domnule director,
lume are unele
nedumeriri legate de noile
chirii, în special în ceea ce
priveşte calcularea lor, dar
şi altele legate de aplicarea Ordcnanţei 40.
-Să auzim.
- Mai intii, n-ar strica
· să reamintiţi care este
aşa-zisul tarif de bază
folosit la calcularea
chiriei, pentru că se
vorbeşte de tot felul de.
încă multă

tartfe "fluctuante" .•.
- Tariful de bază este unul singur şi el este
limpede stipulat in Ordonanţe 40: pentru suprafaţa
locuibilă, adică pentru camerele de locuit, tariful este
de 2.000 lei/mp, in vreme ce pentru celelalte
suprafeţe, respectiv pentru antreu, tindă, bucătărie,
cămară, baie, WC - tariful de bază pe metru pătrat
este de 800 lei, Iar pentru spălătorii, uscătoril, ~oxe,
n '""''""-·tariful de bază este de 450 de leilmp.
- ••coste tarife de bază se redu~ totuşi tn anucondiţll ...

- Exact, aceste anumite

condiţii

fiind: camere si-

'
'
;:Convorbire eu. di.AURELDAMIAN, direetOrul S.C. RECONS SA Arad"
~-.c
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~CONSILIERUL COMERCIAL AL AMBASADEI
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hiate··la··sUbSOI, derT;iSol sau-~mansarnă, Unde taiWUi.
de bază se red1,.1ce cu 15%, sau locuinţe lipsite de
instalaţii de apă, canal, curent electric - ori de unele
din acestea -sau locuinţe constituite din materiale de
construcţii inferioare, locuinţe la care tariful de bază
se reduce cu 10%. Ce ar mai trebui spus la acest
capitol este faptul că, chiria nu poate depăşi 25% din
venitul net lunar pe familie, in cazul in care venitul
mediu net lunar pe membru de familie nu depaşeşte
salariul mediu net lunar pe economie. Să nu uit însă
ceva: este bine să se şt,ie că această prevedere nu
se aplică in cazul chirtilor pentru curţi şi grădini, tarifele rămănănd aici cele cunoscute: 50 lei/mp in
comune, 75leilmp in oraşe şl100 de leilmp in Arad.
Şi încă un lucru: şi aici, ca şi in cazul locuinţelor,
chiriile se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe
zone, diferenţiere realizată prin coeficienţii previlzu~
in Ordonanţă.
- Şi acum, v-am ruga să vorbim puţin despr8
coeficienţi! care se aplică la chiria de bază, coefl·
cienţl pe care mulţi nu-l înţeleg...
- Pentru început, aş rean'linti aceşti coeficienţi
care se aplică in funcţie de zona in care se află

':'"'~-

locU'irîţ3:.ASttel.'·pentiU

•

•

.

•

.

.

-,-:ee:. <. ": •

·,,~

~

ZOi-îci A-~ ZoOa...ce·ntraia-·::coefi~

cientul este de 3,5, pentru zona 8- 2,5, pentru zona
C - 2 şi pentru zona D - 1,5. Cum se aplică ei este
simplu: după ce s-a ob~nut totalul chiriei, in funcţie de
categoria de suprafaţă a locuinţei (suprafaţa locuibilă,
acesta se fnmulţeşte cu coeficientul
corespunzător. Bunăoară, dacă la o locuinţă din-i:ona
centrală rezultă, dupa calculele de mai sus, o chirie
de 100.000 de lei, aceasta se înmulţeşte inai apoi cu
unul din cei 4 coeficien~. in cazul nostru cu 3,5, ceea
ce dă, în final, o chirie de 350.000 de lei pe luna.
- E clar.- ŞI acum alte câteva întrebări foarte
arzătoare spiculte din scrisorile primite ta
redacţie. Prima: in Arad se mai aplică Legea
112/1995, Legea caselor naţionalizate?
- Se aplică, de ce să nu se aplice, ce, 8 fost ea
cumva abrogată?
- Nu, dar cu tevatura din ultima vreme nu mal
ştii ce să crezi. Apropo, câte locuinţe naţiona ..
Uzate s-au vândut in Arad conform Legii 112?
' -Circa 7.000 din cele 12.000 existente.·
'" -Spuneţi-ne, că se discuta in fel şi chip, cite
din aceste 12.000 de
sunt vile "aca-

parate .. de nomenclaturişti?
- Glumiti? Nici una, toate sunt, de fapt majoritatea, aparta'mente fn blocuri - restul fiind locuinţe in
case vechi, obişnuite. Din păcate, o anume situaţie
(Bucureşti) - şi acolo nereprezentativă - a fost generalizată din motive politice la nivelul întregii ţări.
-Asta cam aşa e. Dar, in stâ.-,lt, bine că, cel
puţin in privinţa Aradului lucrurile, sunt lămurite.
O altă intrebare legată tot de apllca'i-ea Legii 112:
Curţile şi grădinile nu se vând odată cu casa?
- Nu, legea introducând aici o prevedere foarte
curioasă şi care ne-a dat şi ne dă muttă bătaie de
cap. Mai exact, potrivit Legii 112, se vinde casa şi
terenul aferent, prin teren aferent inţelegandu-se doar
terenul pe care se află casa.
-Ce absurditate! ŞI curtea cui revine?
- Dacli in privinţa vânzării grădinilor lucrurile mai
pot fi discutate, in mod normal, in privinţa curţilor nu
văd ce s-ar mai putea discuta, ele trebuind să poată fi
cumpărate odată cu casa.
- Trebuia, dar câte nu se intamplă pe dos in
ţatra asta? Parcă această prevedere este singura
dată aiurea in cei 1 O ani de 11 democraţle"
românească?

MIRCEfl DORGOSAtl
Foto: MARCEL CflriCIU
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CAMERA DEPUTATILOR A ADOPTAT
LEGEA CASELOR NATIONALIZATE
Camera Deputaţilor a
adoptat, miercuri, in absenta
PDSR, PRM şi PUNR, legea
caselor na~onalizate.
Legea a fost adoptată cu
198 de voturi "pentru",
aparţinînd deputaţilor din coa-

liţie şi celor din ApR. In
favoarea legii a votat şi deputatul independent aparţinînd
PNR Constantin Drumen.
lmpotriva proiectului de 1ege au
votat patru deputaţi UFD,
Valentin lliescu (PUN.R) şi

Corneliu Clontu (PRM).
La vot au participat şi
miniştrii Valeriu Stoica, Traian
Remeş şi Radu Berceanu.
Legea caselor nationalizate
urmeaza să fie dezbătută de
Senat, in sesiunea ordinară.

Anul şcolar va incepe la 1
septembrie, la nivelul intregii ţări,
conform Comunicatului semnat,
.
· de ministrul Educaţiei,
Ândrei Marga, deşi ministrul
Sănătătii, Hajdu Gabor, a cerut,
in aceeaşi zi, ca deschiderea
cursurilor să fie amînată in cel
puţin şase judeţe, din cauza epidemiei de meningită.
"Pinii la aceasta oră nu
există o recomandare scrisă
imperativă din partea autorită~lor
sanitare de aminare a anului
şcolar", se afirma in oomunicatul
Ministerului Educatiei Nationale
(MEN). In replică, Mircea 'Popa,
directOr general in Ministerul
Sănătătii (MS) a declarat pentru
MEDIAFAX
Hajdu Gabor "şi-a
asumat răspunderea să semneze un ordin prin care se amină
1nceperea anului şcolar in· şase
judeţe .. , cu precizarea că, de la
caz la caz, Direcţiile de Sănatate

CERERILE DE RETROCEDARE SE DEPUN ÎN TERMEN
DE ŞASE LUNI DE LA INTRAREA IN VIGOARE A LEGD
Ministrul Justiţiei, Valeriu
Stoica a declarat, miercuri,
după ce Camera Deputaţilor a
adoptat pe articole proiectul de
lege privind restituirea imobilelor naţionalizate, cii cel mai
important lucru pe care trebuie
să-I inţeleagă foştii proprietari .
este cii, in termen de şase luni
de la intrarea in vigoare a legii,
ei trebuie să-şi prezinte cererile.
•oacă nu o fac in acest termen, nu il se mai oferă această

posibilitate", a spus Valeriu
Stoica.
El a arătat că una dintre
"inovaţiile" legii este reducerea
lanţului birocratic, in sensul că
~foştii proprietari adresează cererea de restituire direct actualilor deţinători ai imobilelor
revendica te.
Ministrul Justiţiei a mai spus
că, atunci cind nu este posibilă
restituirea in natură, foştii ·proprietari pot opta pentru

despăgubiri băneşli.

PotrivH lui Stoica, proiectul
de lege iniţiat de Guvern consolidează drepturile chiriaşilor.
ln opinia ministrului Justitiei,
acest proiect de lege reprezintă
"rezu~atul eforturilor uriaşe ale
partidelor din coaliţie" şi chiar
ale opoziţiei. El a apreciat că
elaborarea acestui proiect de
lege s-a făcut intr-un timp
Indelungat, după "ani de zile de
negocieri şi consultări".

ca

i
vor decide, pînă sim- judeţe, intre elevii im,nl;,,",;
bătă, 28 august, eventuale
restul popula~ei, nici o p~~~cL'""'J
amînări şi in aHe judeţe. Această
univocă privind cauza menindecizie a fost comunicată printr--o gHer şi cii "a rămas o incoerenţă
notă Ministerului Educa~el, in
in abordarea sanitară a probleaJrsul zilei de miercuri.
· mei".
Mircea Popa a mai spus că,
."In judeţele in care Direcţia
de la decla_nşarea epidemiei de
meningită, care a inregistrat pînă
in scris,
in prezent aproape 3.300 de ·'lui şcolar,
cazuri, dintre care majoritatea o sunt autorizate (... ) să ia di!<!ttei.f
reprezintă copiii şi adolescenţii,
In consecinţă", precizează comuMS a comunicat permanent nicatul MEN. Inspectoratele din
MEN informaţiile privind evoluţia judeţele iaşi, Botoşani şi
acestui fenomen.
Suceava au anunţat deja decizia
Cele şase judeţe pentru cere de aminare a deschiderii anului
ministrul Sănătatii a cerut şcolar.
aminarea inceperii ănului şcolar
Inspectoratele şi direcţlunile
sunt cele în care există cel mai
unnă~lor şcolare trebuie să intremare număr de îmbolnăviri:
prindă măsunle necesare pentru
Suceava, laşi. Botoşani, Bacilu,
igienizarea şcolilor, "depistarea
Neamţ şi Constanţa.
elevilor atinşi de epidemie şi
Tn comunicatul semnat de indrumarea acestora spre
Andrei Marga se· ătifiril ~ ~nu
medic",.SOJJil@i.,.fRU,!l" in.>P..wmi. . . ~·
,.
există nici o delimitare clară;·pe. cat.
Publică

1

Sanitară ~~~::=~·~~re~com~~a;n:~d~ă;,

lc~~~~~rJ
~.,;o,mls,,a" ··;~ridldfdi~

a

acceptat, miercuri, reconstituirea
dreptului de proprietate asupra
pădurilor şi păşunilor plnă In limita
a zece hectare de familie, spre
de camera Depulaţilof,
care a propus reconstituirea in Umila a zece hectare de autor.
Modificarea aceslui articol d'm
legea privind retrocedarea
terenurilor agricole şi a pădurilor a
fost acceptata la propunerea
PDSR. Un alt amendament al
PDSR referitor la retrocedarea a 5
hectare de pădure a fost respins
cu patru voturi "lmpotrivă" şi trei
"pentru".
Senatorii PDSR au spus
legea trebuie să opereze cu un criteriu lllic şi anume cel al J'9CX)OSti-

familie.
Senatorii din Comisia juridică
au decis, marti, că retrocedarea
terenurilor agricole trebuie să se
facil In limita a 50 de heclare de
familie, spre deosebire de valianla
Csmerei, care prevedea restiluirea
a 50 de heclare de autor. Membrii
Comisiei juridice şi-au dat seama
cii acest criteriu al restituirii pentru
familie crează confuzii, pentru că
intervine imposibintatea reconstituirii concomitenta a dreptului de
proprielale pentru soţ soţie.
Comisia juridică urmează să
·gaseasca o soluţie la această
prnblemă,la sfi~l dezbaterii legn
iniţiate de ţărănislul Vasile Lupu.

ca

In cepilala Andaluziei, Sevlla. continu·a· întrecerile Campionatului
Mondial de atietism. Marti seară, au
fost programate nu mai pUţin de şase
finale, dintre care una, cea de an.ncarea ciocanului, a revenit sportivei
române Mihaela Mellnte, cu 75.20
metri. La triplusalt am aSteptat cu
int6res evolu~ile sportiveiOr noastre
Adelina Gavrilă şi Cristina Nicolau. Din
păcate, prima nu a intrat nici in finala
de opt, terminând pe locul 11. iar a
doua s-a clasat pe locul opt cu 14.38
metri. Proba a revenit 'grecoa1icei
Tsiamita Paraskevi, cu 14.88 metri~
1500 m bărbaţi a fost o cursă
'splendidă, câştigată in final de marocanul El Guerrouj, in 3.27~65.
Cea mai spectaculoasă finală a
ils! cea de 800 m lemei, acolo unde
l)81ru sportive aspirau la aurul mondial.

S-a impus
Ludmila Formanova
. ST. matne,
~.
d .
.Instruirea ere dou"a ob'-~01 -spe-..
~uv-c;
(Cehia )• -10 1. 56.68, urmata la doar
i
danezi în probleme
principale. ln primul rând
ciiteva sullmi de secunda de
~ .ii;ll; k;;;l~·
. )
~,
de. fafi'~Je;a.-v~tiue in instruirea liderilor de grup ai
1 (M
b
1
M
.
agricultură
instn.ir 15 fer.; l.::;~;.:~~=:.!~fel încât in
uto a
ozam 1c ş
· vor
---·~=··
Masterkova (Rusia).
mieri arădeni din cadrul·
Cea mai mare surpriză am inreAsociatiei fermierilor din
ducă proiecte legate de progistrat-o la aruncarea discului bărbaţi,
RiJmâniă, filiala Arad. La conblemele fermierilor .•In al
acolo unde căştigătorul a fost nescontat, americanul Anthony Washington
ferinţa de presă de ieri, orga- doilea rând, ne vom ~~i~l~
reuşind, cu 69.08 metri, să stabileascii
nizată cu aceasta ocazie de instruirea fermierilor
1
şi un record al competiţiei~
Oficiul judeţean de Consui- organiza~ile profesionale din
UIIima finală a zilei a ils! cea de
tanţă in Agricullură Arad, la
care fac parte-, a pr11cizat
hotelul .Astoria-, au participat
10.000 de metri in .care s-a impus,
Lars Emborg. Despre toate
conloon .calculelor hârtiei", etiopianul
Lars Emborg şi Jes Biering,
acestea, dar si despre alte
Haile Gabriselassie.
specialistii danezi care vor probleme legate de agriculAAI consemnat in ultima cursă de
tine cursUl de instruire, Mircea
tura românească, văzute şi
marti, calificarea facilă In finala probei
Nicoschi, preşedintele Aso- "'coi'rt&lllate·de danezi, vă vom
de 5ooo de melri. a Gabrieiei Szatxi,
ciatiei fermierilor din Romănia; informa
pagina ţje
iar' din condu'cerea OJCA
aceasta câştigând fără probleme
Agricultură a ziarului nostru.
prima semifinala.
Arad au fost prezen~ GheorFLO~HTROT
ghe Alexa
Leonard Zorili.

rn

LEO SFfiRA

ANTENA1
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~

TVRz

TVll1
7,00 Matinal national
9,30 Matineu de vacanţă

~

11,00 TVR Cluj-Na-

poca
12,00 1VR lnlo
12,051VR lasi
13,00 TVR' Timişoara

14,00 1VR lnfo
14,10 Santa Barbara- rei.
15,00 Atletism, C.M.
de la Sevilla, rei.
16,00 Convietuiri magazin
' ·
17,00 Vatra cantecelor noastre
17,30 O familie ciu-

-

dată-

.,.

"

"....

s.

18,00 Fotbal: Maardu Levadia - Steaua Bucura,ti, in
direct
20,00 Jurnal • Meteo
• Sport
20,30 Festivalul Mamaia '99, in direct
22,40 Jurnalul de
noapte
22,50 Reflecţii rutiere
22,55 Atletism, C.M.
de la Sevilla, in
direct
23,55 Pariul trio
0,00 Festivalul Mamaia '99, ln direct

PROTV

7,00 1VM • Tele-ma_tinal
8,00 Desena animate'
8,50 Tip-top, mini-top
-rei.
1 0,15 Limbi străine rei.
10,40 O familie ciudată- rei.
11,1Ci Star Trek

7,00 Bună dimineaţa,
Pro 1V e al tău!
10,00 Tânăr şi n e l i .
-rei.
10,45ln numele fiului rei.
12,30 Newsradio- ep.
23
13,00 Stirile Pro 1V • O
propozi~e pe zi
13,1 O Liga splonllor -

Generaţia următoare

rei.

- s.

14,40 Mom;tril- ep. 43
15,00 Familia Bundy 159
15,30 Ştrengărtţ8 - ep.
88
16,t5 Tânăr şi nelinlftit
- ep. 819
17,00 Stirile Pro 1V • O
propoziţie pe zi
17,40 Fotbal: DlnamoMondercange, in direct
19,30 Stirile Pro 1V
20,30 Malrose Place ep. 140
21,30 Mercenari! - ep.
30
22,25 Stirile Pro 1V
22,30 Prietenii tăi - ep.

12,1 O Ecranizări Mircea Eliade: Amnezie

- 11
13,10

Dragostea
contează - s.
14,00 Emisiune in
limba germană
15,00 Rebelul - s.
16,00 Grecia- s.
16,45 Santa Barbare

- s.
17,30 impact
18,00 Nimic s.fânt- s.
18,45 Ştiri bancare
19,00 Pentru dvs.,
doamnă!

20,00 Atletism, C.M.
de laSevilla. in direct
22,45 Modasty Blaise - comedie, Anglia,
1965
0,40 1VM • Mesager

80

23,00 Millennlu~. 39
0,00 Stirile Pro 1V •
Prolit •'o propozi~e pe zi
0,30 Convertiraa fetelor - comedie, SUA,
1982

7,00 Stiri
7,1 O Cafea cu parfum
de femeie - s.
TVACASĂ
8,00 Cutia cu jucării
7,00 Lanţurile iubirii - 10,50 Stiri
11,00 Kellv - ep. 22
rei.
11,30 Âventurl in
7,45 Preciosa - rei.
junglă - ep. 15
8,30 Căsuţa poveş 12,00 Tropical Heat - s.
13,00 Stirile amiezii
tilor- rei.
13,15 'viitorul incepe
9,15 Inger sAlbatic - s. azi - s.
10,00 Celeste sa 14,00 Esmaralda- s.
15,00 Ape liniştite- s.
intoarce- rei.
16,00 Zodiac
11,00 Viaţa noastră - 16,10 Luz Mar1a- ep. 70
17,00 Stiri
rei.
17,25 Salutări ... Vouă!
11,45 Dragoste ' i 17,25 Elena, viaţa mea
putere- rei.
- ep. 16, 17
19,00 Observator
12,30 Milady- rei.
19,55 Salutări ... Vouă!
13,30 Maria- s.
20,00 Răsturnare da
14,15 Cerul da fier- situaţie - actiune, SUA,
1996
.
rei.
21.45 Brigada mobila
16,00 Preciosa- s.
22,15 Observator
17,00 Celeste se 22,45 Minutul Zero
23,10 Salutări ... Vouăl
intoarce ~ s.
23,15 Profetul- acilune,
18,00 Dragoste
SUA,1998
'
0,10 Sprijinul -dramă,
putere- s.
18,45 Inapoi In viitor - SUA,1988
des. anim.
19,30 Viaţa noastrA - 7, 10.TELE7ABC
Bună dimineata,
s.
România
'
9,00
Lou
Grant- rei.
20,15 Inger sAlbatic 10,00 Stiri
s.
10,30 Dintre sute de ziare
21,05 Concursul .Stai -rei.
11,10 Derrlck- rei.
Acasă!"
12,15 Reporter Tele 721,15 Lanţurile Iubirii rei.
12.45 24 din 24 - rei.
- s.
13,15 Drumuri printre
22,10 Mllady- s.
amintiri
23,00 Perry Mason: O 14,00 Medici la datorie •~
iubire pie!dută - acţi 15,00Stili
15,15 ~ost Meridian
une/poliţist, SUA, 1987

'1

PRJMATV
7,00 Traieste vara cu
Nadine ~ rei.'
8,00 Dimineata pe plajli
12,00 Karaoke show rei.
13,00 Pretutindeni cu
tine- rei.
14,00 Nimeni nu a. perfect- s.
15,00 Jerry Springer
talk-show
16,00 Pretutindeni cu
tine- s.
17,00 Trăieşte vara cu
Nadine
18,00 Focus • Sport •
Meteo
19,00 Mandat pentru
crimă - acţiune, coproducţie,

1990

20,30 Apel de UIQ8Ilţă
20,50 Real TV
21,00 Karaoke Show
22,30 Show-ui de
noapte
0,00 Focus
0,30 Fotografii ucigaşe
-dramă, SUA, 1988
16,30 O singură viaţă ep. 192
17,30 Documentar
18.00 Stili
18,10 (ou Grant-epA2
18,55 Pariul Tria
19,00 Secţia de ROIIţle ep. 39
~
19,55 Loto
20,00 Actuai~atea Tele 7
20,30 Documentar
21,00 Dintre sute de ziare

21,55 Pariul Trto
22,00 Unia tntâi

23,00 Denick - ep. 65
O,OOStiri
0,15 Ora H

f TVINTI!RSAT

TVARAD
7,00Ştiri

.
7,10 Cafea cu parfum
de femeie - ep. 284, 285
8,00StiriTVA-r&l.
8,30 Divertismem- rei. ~
10,00 Emisiune In lb. bulgară- rei.

i2:~~~-

10,50 Ştiri
11,00 Kelly - ep. 22
11,30 Aventuri in junglă
- ep. 15
12,00 Troplcal Heat ep. 37
13 00 Stirile amlazii ~ •
13:15 initoru!Tncape azi
- ep. 14
14,00 Esmeralda - ap.
96
15,00 Apa liniŞtite - ep.

104

•

~

16,00 Zodiac
~
16,10 Luz Maria- ep. 70
17,00 Stiri
.
17,20 Salutări... Vouăl '
17,25 Divertisment
18,:!0 Anunturi
.·
18,31) Stiri lVA . , ., -·
19,00 6bselvator

~~:gg ~t~tu':f"ii pe noi
21,45SII1lVA-<el.
22,15 6;,.. '3MIIor
ln continL are program
Identic cu c-~ al Antenel1

8,55 Deschiderea pro- ~
gramului
9,00 lnteiSat Music
9,30 După şoc - film
11,00 Ştirile intersat
11,30 Echipa de şoc
12,00 Solo- film
12,00 Radical Power
12,30 lntersat Music
12,45 Sărutul de la
miezul noppi - film
14.15~Provocarea naturii
14.45 Safari
15,15 Desene animate
15,45 Joia bănăţeană
17,45 Emisiune in lb.

..
;;:}~
,. .r ....

germană

18.45 Ştirile lntersat
19,30 Echipa de şoc
20,00 Arizona Heat film
21,30 Microb- sport in
direct
23,00 Radical Power
23,30 Ştirile intersat
0,00 Erotica

1997
18,30 Intre două lumiCaro1ionagll
SF, SUA, 1997
spaţiului - S~, SUA,
20,00 Foamea - s.
1996
11,30 Soluţii extre ne- 20,30 Evadare· din
· Abs!)lom- SF, SUA,
dramă, SUA, 1996
1994
13,30 Prieten fi
22,30 RlQisOdie in roz
duşman - lhriller, SL.•,
· - comedie, SUA, 1995 .·
1997
15,1.5 Inamicul pu- 0,00 Iubitul meu se
insoară - comedie,
blicului - acţiune, SUA,
SUA 1997 ·
1997
17,00 Comoara din : 1,45. Jurnalul Pantopod - comedie, SUA, 1 !ului Roşu - s.

HBO

10,00

... _
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'·-·ACTUALII GUVERNANTI LICHIQEAZA TOTUL ŞI NU RESTRUCTUREAZA NIMIC
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. . 1eri, pre,edintele PUNR
Valeriu Tabără a făcut o vizită in
judeţul nostru. După o scurtă
oprire la Azoma, coloana off..
cială s-a deplasat la Sanevlt, la
Altar si apoi la Romgera
Sântanâ, unde·a avut loc '' o
conferin1~ de presă. Pe acest
traseu,.'"'d'eputatul Valeriu Tabără
a fost însoţit de Ioan Mot;,
presedintele PUNR Arad,
Gheorghe Zgărdău 'i Emil
Roman, vicepre!?edinţi !!ji de
Ioan Cuzman, pro,edlntele SIF
sanat..crisana. ·

lncurajează doar intermediarii,

ignorând producătorii !li consumatoril. Aici este problema .. .''.

Deoarece Serele. n~. mai au
timpul 1e~u - fiindcă
CET-ul a Intrerupt furniZarea căidurii pentru neplata datoriilor-

Tncălz1re ~e

11omgara Sânlana- a aaă
iniMm de\1811
lnainte de a intra in comuna
sanlana, in dreptul unei frumoase
recolte de cânepă, Valeriu Tabără
era aşteptat de către oficialităţile
din localitate: Constantin Ciurel,
primarul localităţii. Ioan Balog,
directorul Romgera etc.
La Sântana, s-a organizat o
conferintă de presă. Valeriu
Tabără sk. inceput discursul prin
a arăta Ca "abia alei văd terenuri
lucrate mai consistent." Ce-i
drep~ am anat ca Valeriu Tabără
este ·cons.ltean şi coleg de liceu
cu Ioan Balog ...

Azinna - a llnnă

Pană in 1990 Azoma era
.mecanicul-ser al zootehniei
romanesti. ApOi, cererea de utilaje
agricole 'a scăzut incet, dar sigur...
Astăzi, so!icaăriie pieţei au scăzut
brusc. "Vindem active - declara
directorul Lamoş - ca să ne plă·
tim datoriile către stat. Din tot
ceea ce producem, 60% dăm la
stat. Apoi plătim materia primă,
fumizorii si angajaţii ... ".
-La
Y<1Jeriu'T-nl'll''
'ilftat ca 1h'tlri!lf'eă importatorii de
maşini-unelte pentrU agricultură
sunt scuti~ de 1 taxe vamale, producâtorti romani plătesc la vamă
taxe pentru tot ceea ce importă

A4Qma..

f ·,.

·~

La Sanevit, preşedintele
Valeriu Tabără a rămas uimit.
Fabrica de seringi este .tlp-top",
poate produce pentru toată
Romania şi nu numai, Tnsă ... mi,nistruJ Săntilli'n-a vizitat-o nick>dată. Fabrica este modernă in
toată puterea cuvântului, poate
sta oricând lângă partenerii occidenlali, numai ca lipsesc comenzile. Iar cum Ministerul Sănătăţii

,·_ ~
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dinJi!rălnăii.te. Mai mult, datorită
...,..,~_profesionalismului'" actualilor
guvernan9. un om care lucrează
zi de zi la Azoma primeşte un
salariu de 1.200.000 de lei, iar un
disponibilizat cale stă acasă
încasează 1.300.000 de lei.
"Astfel se încurajează nel,mca" ~ spunea directorul tehniC
Jurcol.
Faţ4 de ace5te probleme, fostul mintSiru · 61 Agriculturii a
răspuns in felul următor: .,Dacă
nu merge nici agricultura, nu
poate merge nici amontele
acesteia. Actualii guvernanţi
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Cred că lidorU aflaţi astăzi ~a
putere n-au n1cl mă~ar _vocaţ•a
guvernării. Româma nscă să
ajungă intr-o catastrofă eco-

Jlooare bani să achizitioneze seringi, nici Sanevit-ul arădean nu
poate livra marfă, la infinit, pe
datorie. Ba. mai mult, uneori chiar
se importă seriogi. EVid.ent,_ pe
comisioane grase ...

Seraia au ajwls... salarii
Următorul popas al lui
Valeriu Tabără a fost ia Altar.
inainte de 1989, Serele arădene
erau cunoscute in toată lumea. Se
recoltau 14.000 de tone pe an, iă:r
95% din producţie era destinată
exportului. Acum se recoltează
sub 2000 de tone şi doar 5% din
producţie merge la export.

serele functionează doar ca niste
salarii, incălzite doar de Soarele
in cadrul conferintei de presă,
bunului Dumnezeu. "Chiar si a'a Valeriu Tabără ne-'a declarat:
c ne declarâ un şef de_se'c~ePUNR sprijină propricurticenil au le!ilt inaintea noa.·· 'lce>tal:ea,._actualele proiecte de
tră cu roşiile pe piaţă."
lege car.e se dezbat in
"in 1996 am avut la dispo- Parlament nU"pOt ff"âpllcate.
·zlţfe un credit BERD de 3,5 miOrice Guvern care va veni după
lloane de do~~ri", spunea direc- 2000 nu le va putea aplica !Şi va
torul Mot. "Am făcut documen- . fi silit să le reanalizeze. Cred că
taţia, aU venit alegerile, iar se impunea un referendum,
dolarul a sărit de la 3500 la deoarece costurile despăgubi7000:Tot patrimoniul nostru nu
rllor sunt extrem de mari. Cine
mai acoperea suma ... Am pier- ne despăgube!!jte pe noi de
dut reţeaua de magazine, au ceea ce--am construit intre 1950
dispărut CLF-urile, s-au dus şi
si
0?"
199
ang!Osi,tll .. .''.
• Primarul Constantin Ciurel a
In fata acestor 'probleme,
Valeriu Tabără a rămas ingan- făcut o declara~e şocantă: "Sunt
durat: "Actualii guvernanţi
primar din 1972, dar niciodată
lichidează, nu restructureazA.
n-am trait asa de rău ca acum.
N·u există protecţie vamală,
N-am m_ai pOmenit a!!ja ceva: nu
creditele sunt inaccesibile, iar mal po~ să faci nici o investiţie,
programul ASAL este un pro- nu-ţi mai poţi plăti angajaţii şi
gram de distrugere a ,agricul- nu mai poţi turna o palmă de
turii române!!jti. s-a.u distrus trotuar. Deli sunt membru
serele, industria zahărului, a PSDR, cred că ţara este prost
uleiului, a cărnii etc. Când vom
guvernată.''
mai putea repara aceste strică'
DORO Sll'lfiCI
cluni? Nici In zece ani de zile.
- Fato: ŞT. MfJTYfiŞ

-·\~~~-:~~-,~,,, ROMÂNIA ESTE IARĂSI IA RĂSCRUCE --~~;
Gala~ 'şi
toţi ace~ti
situaţia
.

_.;,. (Urmariiilln pagina 1)
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lntrebarea ar fi ce s-a in~implat, totu,t,_r~ ace'ti patru ani,
·-~"'": ..~ _.. cu intreprinderile mari, aflate in dificultate. Un raport al FPS, ·
...
· ·--..:_-:"'·
din 1996, arată că in perioada 1993-1996, a.ceastă instituţie a
,
· · -- .•. --·-..... alocat fonduri pentru restructurarea societiţilor comerciale,
b;.·~ .. _.,_. . -~···;d-c--!ft Valoare totală de peste 1 ..500 de miliarde de lei. Numai
~ ·_ . -.~- _ -·:ro~rtat la cursul mediu do schimb al anului 1996, aceasta ar
c-.i'.
insemna aproape 500 de milioane de dolari.
e
__
_
Raportul FPS- cuprinde '1 o listă a societăţilor care au
., .
prim1t banlfM!l!!:u restructurare. Printre acestea se numără
...,_.~~~:,.._·.,.- :;_~proape toţi cimiplonii ineficienţei, intreprinderi care utterior
:. -...;:_ · . -:~: ._ au ~m~!ut liste~e cu mari datornici sau C}J societă~ supuse
~~ ~h1dăm. In pnmlivara anului 1996, un grup de 25 de paria"1:;._ --~_ · _ m_entari, d~n toate fonnaJi~nlle politice, fie ele de la putere sau
>". ___
.!li"
a depus o
privind
...._.~<.;-\~. : ·
campanre1 agricole cu 1100 de miliarde de ·rei { aproximativ
~
400 de milioane de dolari), bani proveniţi din rezerva Băncii
: ·. -._.. ~:..:~ NaVonale. Fondurile um:'au să fle alocate sub fonnă de cre,· --~-. -- _
dHe cu dobinzi subvenţionate, rambursabile pină in decem·, __
_ "
brie 1996. Legea mai prevedea însă că restanţele la credite 'i
;. _·~--~··-,.-dobirw unnau să fle reeşalonate in 1997 !f11998, recuperarea
~7". banilor căzind, practic, In sarcina viitorului guvern, oricare va
..,
~'o.. · fi fost ei.
·
~- ....,. .. ,,_--'..,...
Proiectul a fost aprobat Imediat, fără multe discuţii,
., .. ;.· .
~~;~"""'Comentatorii punind aceasta pe seama apropierii campaniei
> _· :- -~~- .- :; .__ electorale. Nu se 'tie ce efecte politice a avut această lege, in
-. · -- ·.-· \. ~-. -...__- \..'- cete dln.J.•m:tă. Cert este că rezultatele. in plan economic, nu
. • "'t-,.. s-au
vara lui 1996,
au venit,
,
·
- · ·faţa sediului Guvernului, pentru că nu aveau _cui să vîndă
_ ""'
re~lta Reţelele de achizipi se aflau sub contro.lul unor mari
, ,
societăţi de stal In primele luni ale acestui an, prin hotărtri
·~.- """-_ ·-i..:_, •~ guvernamentale, au fost acordate credite in valoare total~ de
·:.•.:'(· _,: .:,--' ·;,_.. : •. 550 miliarde de lei, pentru trai dintre cela mai neperformante
~intreprinderi : Tractorul, Roman
STDEX. Deciziile s-au luat
urma unor grave '1 demonstra~! de protest, organizate la
o.-
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·
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s..,ov. Cu
bani,
intreprinderilor
n-a cunoscut vreo ameliorare, ele continuind să fie adevărata
pietre de moară pentru economia românească.
Nici cei aproape un mlliard de dolari, suportaţf de conbibuabilul român pentru men~nerea in viaţă a Bancorex, nu
s-au dovedit a fi o investiţie tocmai bună, din moment ce
banca n--a scăpat de lichidare. in orice caz, dacă ceva a pri-.
sOsit guvernelor române!!jti după 1990, aceasta a fost generozltatea. Pro,edlntele FPS Radu Slrbu a spus, intr-un Intorviu acordat MEDIAFAX, că nota de plată pentru menţinerea,
in toţi ace,ti ani, a Industriilor nerentabile, se ridică la 7 miilarde de dolari.
Timpul zgircenie!, anunţat de FMI, para să fi venit cum nu
se poate mai prost pentru politicienii de la Bucure'tl fi
anume cu un an '1 ceva inaintea alegerilor. Ca 'i in 1995,
guvernatorul Băncii Naţionale va avea dreptate să vorbească
de presiuni politice, menite a mai prelungi viaţa unor colo'i
Industriali, măcar pină ce oamenii vor mal blga oda ti
buletinele in urne.
In plus, o declara~o a primvlcepre,edintelui PDSR Adrian
Năstase, I-ar putea face pe funcţionarii FPS să o lase mal
moale cu privatizarea. Liderul PDSR a critica~ la sli~itul săptămlnii trecute, intenpa FPS do a privatiza portofoliu! sAu do
acţiuni, pină la sfi"'itul anului 2000, socotind aceasla drept
un gest disperat ' ' un abuz al actualei admlnlstraţll,
amenlnţlndu-1 pe funcţionari că vor fi tra'i ia răspundere,
după alegeri. Funcţionarii FPS au motive să se teamă, din
moment ce PDSR este marele favorit al scrutinuiui din 2000.
Limitarea •1 mai drastică a cheltuielilor publice va putea
scoate in stradă categorii de bugetari precum cei din
invăţllmlnt '1 sAnătate, in faţa carora guvernul este obi,nult
să cedeze !fl să mai găsească ceva ~ndurl. Iar dacă alfa s-a
Intimplat pînă acum, nu există nici un 31gumont că va fi altfel,
Inainte de alegeri.

Săp(ămâna

deeiziilor
importante
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Săptămâna viitoare, mai
exact pe patru septembrie, la
Bucureşti va avea loc Consiliul
Naţional ai PNR. Deşi la Arad
ordinea de zi n-a ajuns încă,
pre~inteie filialei, Teodor Mara,
es1e de părere ca vor fi dezbăMe
probleme de maximă importanţă,
vizând in primul rând structura
organizatorică a partidului.
Oi pre~inte a mai menţionat
ca. in ceea ce priveşte organizaţia
locală, după o perioadă !atentă,
se va continua organizarea in teritoriu .•De asemenea vom incerca să intensificăm discuţiile cu
alte formaţiuni politice locale
pentru o campanie electorală
constructivă. Deocamdată discuţii au fost cu PUNR, dar vom

O~dl_,.,a\,

dar dapă buget
priveşte legea
retrocedării caselor nationalizate,
dl Mara este de părere ca orice
sistem legislativ presupune o astfel de lege şi fără ea nu se poate
trece la reformă in România.
.PNR respectă proprielatea privată ~i i'i afară sprijinul pentru
votarea legii in Parlament, insă
cu o observaţie in sensul el
despăgubirile trebuie făcute cu
dreptate, dat in concordanţă cu
bugetul de stat pe anul in
curs."
OI Jlf'l'iO'fmte îşi mai exprimă
speranţa ca parlamenlarii s.l găn-.
dească mai muK de dala aceasta
şi s.l facă o lege ap6cabilă pe termen lung şi nu doar pentru câteva

ln ceea ce

zie.
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"NU AVEM NIMIC ÎN
COMUN CU MIŞ~AREA
LEGIONARA"
in cadrul conferinţei de pres>!
a UFD Arad, liderii filialei au făcut
rţ;tferire la cAte.va aspecte de
Interes iocal si central.
VFD nu e.;,. partid lqionmPreşedintele UFD Arad; dl..
· Geiu Roman, afirmă ca acest partid ocupă un rol foarte important
pe scena politică românească,
constatandu-se totodată o grupare a forţelbr de dreapta in jurul
UFD. ,,Acest lucru s-a întâmplat
ca urmare a numeroaselor
apeluri făcute d~ dl. Vosganian
pentru contracararea polului de

tele Organizatiei municipale,
RaduOnea.
'

-fiseală

oebmuilnaui
in urmă cu o s.lptămanil
liderii UFD Arad erau încânta~ de
actiunea demarată de PNL.
p.;,;.ind strângerea de semnături
pentru modificarea Constituţiei in
sensul garantării proprietăţii private, acum ei consideră că totul
nu e decât o campanie el.ectorala.
~La fel este şi refaxarea fiscală
promisă de PNL, care nu poate
avea loc din t;auză că acordul
stânga".
cu FMI, impune ni!rte măsuri
UFD dezminte, de asemenea,
drastice", a afirmat Ioan Boţiciu,
acuzatiile venite din partea unor consilier judeţean.
adverSari politici, cum ca partidul
Referitor la organizarea in telui Vosganian ar fi o mişcare
ritoriu, dl. pre~inte a afirmat ca
legionară. ,.Partidul nostru desunt in curs de finalizare incă
ranjează prin liderii pe care ii
cinci organizatii locale, printre
. are fi prin programele de · care Chişine~-Cri!!j. Conop,
guvernare pe care le pro- Macea, Săvă~.
movează", a declarat pre,edinfi.
Deşi,

s.

"ti·fiM VĂZUT tiiCIODfiTĂ CERSitiD
PE OtiOL CfiRE LOCRĂ!" ,
~Aş fi vrut-o.
- Dar dacă acum
locuiefte cineva in ea?
- sa o răscumpere
cumva. Şi dacă stă cineva in ea s.l i-o plătească
slatulla fostul proprielar.
- V-aţi inscris in
pa11d?
- Nu. Nu mi-a plăcut

politica.
- Ceva cu o lege cu
impiirţltul pămantului.
- Nu numai păman

tul intră in discuţie, ci 'i
casele naţionalizate. E
vorba de legea proprietăţii. Care este părerea
dvs. in legătură cu
această lege?

-Nu stiu.·

-

DaCă 3ţ; fi avut o
· aţi

fi

vrut-o

. - Cu cina aţi votat
pAnă acum?

lucreaza cu tragere de
inimă. Lucrează unii, dar
alin nu lucrează.
. - Cfl ziceţi de c:Onducerea ţării?
- Nu zic nimic.
~ Vă place cum
conduc?
-Imi place.
~ Speraţl să IOflm
'din criză?
-Eu cred că vom~

din criză.

- In '92 cu PDSR şi ,
-Caro ar fi soluţia?
In '96 cu Convenţia.
- Numai cu lucru', cu
- Dar in 2000 cu
ajutoare şi imprumuturi
cine veţi vota?
nu ajungi prea departe.
-Nu ştiu.
Dacă nu lucrezi să ai surVe"
1a vot? plus de productie, nu laci
:Da~ marge
nimic. N-am
nicio- Caro· credeţi cli-1
<VItă cerşind pe unui caro

·

vazut

=.::~ t'!!..:;a merg

~.......::....:._~..:......:.-.::::----:..:......:.

,•. -.--··

contacta 'i celelalte formaţiuni
de centru."

Dialoguri politice in lutnea satului

u~·~•?

·~.:

. --···~

De curând reveniţi din concediu, liderii PNR Arad au rein-ceput şirul conferinţelor de pres>!.

nomică."

candamnală, cara
.. incăpăJânaază
să trăiască
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WNDR~E MQQDOlOGI~E DE APtiCAI1E lff'RmDERilOR ouoDB/1999:de ·j
.Potrivit

prev~?erilor. O.~.G 98/1~99, benefida~ă _d~

pla~ compensatom salana~1 mcadra~ cu contract mdrvrdual de muncă pe durata nedeterminată la societa~ comerciale, companii naţionale, societaţi naţionale, regii
autonome sau alte unită~ aftate sub autoritatea administraţiei publice locale sau centrale, unităţi ~~ instituţii
finanţate din fonduri bugetare ~i extrabugetare, care sunt
disponibiliZa~ prin concedieri colective efectuate in procesul de restructurare, reorganizare. inchidere opera~onală,
privatizare sau lichidare.
Nu beneficiază de plăti compensatorii salariatii
incadraţi in aparatul prop~iu ~i in serviciile public'e
descentralizate ale administraţiei publice centrale şi
bcaie.
Este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal efectuată in decursul a 60 de zile calendaristice, in condiţiile.prezenlei ordonanţe, a unui
·număr de salariaţi. după cum urmează: cel puţin 10
salariaţi dintr-un total de 20-100 salariaţi e cel puţin 10%
din personal, dacă angajatorul are incadra~ între 101-300
de salaria~; cel pupn 30 de sa !aria~ dacă angajatorul are
incadra~ peste 300 de salariap.

A. J. o.· F. P. Arad următoarele dorumente: hotărârea
AGA de aprobare a programului de restructurare
pl"ogramul de restrudurare şi documentele care atesta situa~a pierderilor sau a arieratelor e certificarea programului
de restructurare eliberată de ARDe copie de pe contractul de vânzare-cumpărare
Agenţia Judeţeană pentru Ocupa re ~~ Forma· re
Profesională Arad va aproba programele de restructurare
in termen de 30 de zile de la data prezentării lor. in termen de 3 zile de la aprobarea sau respingerea programului de restructurare, A J. O. F. P. Arad va instiinta Î1l
scris angajatorul.
' '
In cazul reorganizării, salaria~i disponibiliza~ prin concedieri oolective beneficiază de măsurile de protectie prevăzute de OUG 98/1999, dacă planul de reorg8nizare
este confirmat prin hotărâre a judecătorului sindic rămasă
definitiva ~i executorie. Planul de reorganizare va
cuprinde: număr personal existent la data întocmirii acestuia; numărul personal care urmează a fi disponibilizat si
număr personal necesar pentru desfăsurarea activităm
urma reorganizarii. Termenul de 60 de zile in care se' pot
face disponibilizările curge de la data răcnănerii definitive

e

i;,

a hotăarârii de •
Pentru a beneficia de prevederile OUG 98'1999, es!e
obtigatoriu ca oontractul individual de muncă să fie desfamare p anu 1u•
cut în temeiul an. 130, alin. 1, lit. a, sau b din Codul
reorganizare.
In cazul inchiderii
Muncii. De ·asemenea, in carnetul de muncă al persoanei
disponibilizate se va insaie de către personalul autoriza!
operationale, salariatii
mentiunea ,,beneficiar de drepturi conform OUG
dispo'nibilizati pri~
9811999~. după confinnarea saisă dată de A. J. O. F. P. concedieri coiective
Arad.
benefiCiaza
de
Disponibilizările colective pot fi rezultatul restruc· măsurile de protectie
turării, reorganizării, inchiderii operaţionale, privatizarii,
prevăzute de ou'c
tichidarii sau falimentului.
98/1999. Hotărăre<J
Restructurarea poate avea loc tn cazul societatilOr 0.1
AGA sau a Consiliului
capita integral de stat sau la care statul detine cel
o
de Administratie va
treime din capitalul social, in cazul societăţuoc 0.1 caPital --stabili numărUl
integral privat sau la care actionarii privati detin peste
persoane
doUă treimi din capitalul social Precum si in Cazui instituti- urmează a fi
ilor ~~al altor unită~ finantpte din fonduri'bugetare şi el>CtrBbilizate. Posturi
bugetare.
intate ca urmare
fn situatia in care ooncedierea colectivă este rezultainChiderii operationale
nu pot fi reinfiin'ţate decât după transferul de proprietate.
tu! unei reStructurări, programul de restructurare va
contine numărul persoanelor ce unnează a fi disponibi·
Termenul de 60 de ~ile in care se pot face disponibilizaie precum şi numărul de personal necesar pentru
lizările rurge de la data hotaririi AGA sau a Consiliului de
desfăşurarea activitaţii în urma restructurării. Dacă
Administratie.
Salari8ţii disponibiliza~ prin concedieri colective in
restructurarea se desfa~oară tn etape, programul de
cadrul procesului de privatizare beneficiazâ de măsurile
restructurare va cuprinde numărul de personal disponibide protecţie prevăzute de OUG 98/1999, dacă sunt
lizat corespunzător fiecărei etape si data inceperii
etapelor. Angajatorii pot solidta acord8rea măsurilor de
îndeplinite următoarele condi~i: e contractul de vanzareprotecţie pentru salaria~i disponibiliza~ colectiv in baza a cumpărare ruprinde clauze referitoare la disponibilizari
cel mult două programe de restructurare, cu conditia ca
de personal prin concedieri colective e prospectul ofertei
aceste-a să nu fie prezentate in cursul aceluiaŞi an.
publice de vânzare de valori mobiliar,e sau documentul
Desfacerea contradelor individuale de muncă se face in
de ofertă în situatia vănzarii de valori mobiliare prin
•
termen de 60 de zile de la data aprobării programului de . metode specifice pieţei de capital conpne informa~i referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colecrestrudurare. Dacă disponibilizarea se realizează in
etape, termenul de 60 de zile rurge de la data prevăzuta
tive şi valorile mobiliare văndute sti reprezinta cel puţin o
pentru liecare etapă.
treime din totalul valorilor mobHiare emise.
Programele de restructurare vor fi evaluate de catre
Termenul de 60 de zile in care se pot face disponibiAgenţia Romană de Dezvoltare. Aceasta, pe baza evalizările curge de la data semnării contractului de vânzareluării efectuate, va certifica, in scris, programul de restruccumparare sau a întocmirii raportului final privind rezulturare în termen de 30 de zile de la data depunerii protatele ofertei publice de vânzare sau a raportului de. congramului.
filmare a tranzacţiei pe piaţa de capital.
Tn vederea aprobării programelor de restructu~=are,
Salariaţii disponibiliza~ prin concedieri colective ln
societăţile comerciale vor depune cu adresă la cadrul procesului de privatizare beneficiazA de masunle

1

Putin
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de protecţie pl"evăzute de OUG 98/1999 şi in cazul fuziunii sau al divizării a unor societăti comerdale la care statul
detine cel putin o treime din caPitalul social. Termenul de
60 'de zile in Care se pot face disponibilizârile curge de la
, data rămanerii definitive a hotărc1rii de fuz1une sau de
divizare. '
Salariatii disponibilizati prin concedieri coled:ive de la
angajatorii Care intră in Procedura de lichidare sau .fali-.
ment beneficiază de masurile de protectie prevăzute de
OUG 9811999 dacA:
·
.
e procedura de lichidare are loc potrivit Legii
31/1990 si disponibilizarea personalului se realiZează în
termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial a hotărării AGA
e procedura de lichidare are loc potrivit OUG
88/1997 ~i disponibilizarea personalului se realizează in
termen de 60 de zile de la data rămăneriî definitive a
hotarârii de lichidare
e procedura de faliment are loc potrtvit Legii 6411995
şi disponibiliz.area personalului se realizează în termen
de 60 de zile de la data rămănerii definitive a hotărării de
deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului de·

l

ang.âjaţi CU ju.mătate

1

e detin actiuni sau parti sociale reprezentând mai ·
mult de so/o din totalul drepturilor de vot in AGA
·
e sunt autorizate să desfâsoare ectivităti economice 1·
pe baza liber€i initiative ca perSoane fizice Sau independente sau AF
·
• dacă in termenul de 60 de· zile indeplines.. te oondi~- .:·
ile de pension are pentru limită de vârstă si muncă
depusă sau la cerere.
"
'
Suma totală de bani acordată cu titlu de plată oom·1_
pensatorie se stabil~!e diferenţiat astfel:
•_ 6 salarii. medii n~te .P•. unitate pentru. o vech~e in _
munca de pănă la 5 a~
__
·
•- ~ salari1 medl~ nete p$ unitate pentru 'b vechime in
·
munca Intre 5-~ 5 am..
., -~- _ ,
.,.
.
•
~
e_12salamme?unetepeunft1) J~~edlime. ·~munca ~ste 15 am
..
•
ll!l!l!"~
'1'1.~
. ~laţlle co_~~ensatom ~e platesc, de ;egulă, _lu
ex1stand P_?S1b1i1tatea ach1taru acestora,;""--iO. Singur
tranşă sauJQ _d9uă tran~. ·
,.
. ~~ata mtr-o singură tranşr!e face tn urmatoarele

J'
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e
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. ·,. 1
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1
a
c~c~e~s~~i~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~'~'~!~!vor
~:
deplasează, in-~lui,
preşedi~\ie,
guvern,

administra~· publică locală ~

alte

o

~!.~~~~§~g~~~~~~.,~~·ata

'

23.-

't•',

normă

de a-si cons•tua:·pentru dezvoltarea sau asocJei'~-'l!tof\lere.·aQ_ezactivitatea
'-ci<llelii'!'l'"'
·- vpltarii a unei se. desfăsurarea unei activi} C!6nlell .
Potrivit prezen.: · pe cont propriu, achizitia.·'narea sau,asoc.ierea în vederea
__..onante anga
Ulu
, -'
•
achizitionălii sau inventar agricol
........, >''
au urmăinvestirea pe piaţa de capital
. ··
in cazul investirii pe piata de capital,_ sumele investite
nu vor putea fi retrase timp de 1 an de la.Cfej)Unenk~
Plata în doua transe se face pentru constituirea unei
asociatii familiale, infiiiltarea sau asocierea in vederea
tnfiintării unei se.
.
.,
Persoanele care au be':lefiţ::J~Uffiflăţite compen~
satorii intr-o singură tranşA sao:·lft'illfd ~ ....~ ··!'!!
ază de scutire pe o periOadă de 2 ani de Ia p!at.J ir.pozi- _ .~
b.llui pe profit, pentru cei ce au înfiinţat SC irTterrnE!iîCie-6'1 J~l
i
luni de la data disponibilizării ~i de la plata impozitu!ui pe
181uni
veni~ pentru cei _auţo~~~- ~ă_d~!~şoa.re activit~~ ·eco- 1 ~.
e cu cel puţin nom1ce pe baza liberei ll'liţiallve. .-,_,:;-- .~,----~.;f~ 1
1
60 de zile inaintea
Persoanele care <JU beneficiat de p!ă!ile compen~;
i
· vor
satorii intr-o singură tranşă sau in două tran~suot obli- ·
.
comunica in scris organizaţiilor sindicale măsurile de
gale ca in termen de 90 de zile de le data l'ncasării
~
dîsponibilizare a personalului, motivele ce le-au generat
sumelor să facă dovada oUtilizairii lor, in _caz ~r fiind·
precum şi informaţii privind numărul de salariaţi ce
obligate să restituie comisionul de 1%.
"'
-urmează a fi disponibifizati
Salariaţii disponibilizaţi beneficiază de ajutor de
tt in cadrul perioadei de 60 de zile vor acorda prea- ~omaj ~i ~e aloca~e de sprijin, Afutorul de _:;g:maj se sta'
vizsalariatilorceunnează·afidisponibilizati
bileste la data disponibilizării, se suspendă pe perioada
Plata' compensatorie reprezintă o Sumă neimpoaco'rdării plăţilor compenşatorii ~~ se pune in plată
zabilă egală cu salariul mediu net pe unitate realipt tn incepand din prima luna după expi~:pedoederpentru
'una anterioară disponibilizării.
•
~~n~::~~~cx:n=~-Şomaj.ee~ ceBenefidază de plă~ cornpen~ sai~ <isponl)l- . ~rerea beneficiarului care intruneste conditiile prevăzute
lizeti care au o vechime in muncă de·minim 6 luni in
de lege, începând cu data de i!Îb\i._l;l_nO.inQi_J.uoi după
ultirOele 12 anterior disponibilizării, la angajatorul care i-a
expirarea perioadei pentru care s-au acordat plă~le camdisponibilizat.
...P;Bnsal_c?rii. Cererea se depune iti ţermen de 30 de:--zfte de
!Sreptul beneficiarului la_plata cpmptK;1s8tOM
lâ-expli"iu'ea.:pcM ~_tru, canJI;., t !!Oii:lat plă~le
incetează la data reincadrârii tn,Î.Jnltatea din care a fost
compensatorii.
_... __ ·.
...
'
disponibilizat, sumele primite intr-o singură tran~ă sau in
In perioada de preaviz. salari~
st :gaş §ti-perdouă tran~e se restituie în limita plă~lor aferente perioadei
ticipe la serviciile de ~cedl;re'""~lec~.vă realizate
ulterioare incadrării în muncă.
A J. o. F. P. Arad.
'
.. ,.... .......
Nu beneficiază de plă~ compensatorii persoanele
Plă~le compensatorii, ajutorul f!..t;._~omaj sau aloca~a
care:
de sprijin, aflate in derulare la dafa intării in vigoare....
.
• sunt Incadrata prtn ~de funcţii_, av$00 tun~ ,pr~nte! q_rdo:~·g.eyf ._ah~,Jn continuare, in
de bază la o attă unitate · _ _
_
.. _.-, , >-.~ ·b.Jânturifnjt,~J)itliJrata şnn condiţiile sl!brute prin actele
,_
• cumuleaza pensia 0.1 salariul; CU' elCePţlâ' Pe~-- normative care au reglementat aceste dreptUil.
~-

c) să asiste nemijlocit, gratuit ~~
resbicţii sau condi~onari la maniArt. 14. - Examenul de intrare în profesie (atestare) se sus~ne potrivit
festări şi adunări 0.1 caracter public, indusiv cele artistice, culturale şi sportive.
Regulamentului adoptat de Colegiul Naţional, după un an de la incadrarea
La manifestarile artistice, culturale şi sportive ziariştii pot să asiste in mod graintr-o f!Slctie redactionala, sau practica liberă netntreruptă, dovedită prin
tuit numai dacă p~:~blica~a are o rubridi specială în care mod obişnuit face astautoriza~ a de liberă· ini~ativa, memoriu de activitate publicistica şi reaxnan- fel de consemnări si numai dacă au fost acreditati in prealabil la organizatorul
darea scrisă a doi ziaristi atestati.
manifestatiei;
'
'
Absotven~i facultă~lor de jUma~sti~ pOt susţine examenul de intrare in
d) să bene!ideze de sprijinul şi protecţia organelor de online pulllică cind
profesie,la recomandarea redacţiilor, imediat după angajare.
desfăşurarea activitaţii profesionale ~i condiţiile impun acest luO'U;
.
Art. 15. - Prin atestare, ziaristul îşi asumă obligaţia de a respecta in
e) să fOlOseasca în activitatea sa mijloace d.e inregtstrare sau transmitere
intreaga sa activitate profesională prevederile Constitu~ei Rornănlei şi ale
a suneb.Jiui şi imaginii de tip profesional.
prezentei legi, precum şi principiile dOOntok>gici! prevăzute de conven~i~
Art. 20. -în exercitarea profesiei, ziaristul are drepinternationale in domeniu, consemnate in anexa prezentei legi.
tul la confidentialitate asupra surselor de informare.
Ari. 16. - Tn soopul asigurării accesului neîngrădit la orice lnfonnaţie de
Aceasta poate ·fi ridicata numai la cererea procurorului
Interes public necesară documentării jumalistice, organele şi institupile publice
adresată instanţei de judeca~ sau dired de catre
ale statului, orice alte institu~i cu adivitate publică ori agen~ eoonomici ale
judecător in timpul cercetării judecătoreşti in
căror activltă~ sunt de domeniul public pot să·~i desemneze imputemiciţn
caztd in care au fost sau se pune iri
pentru reta~ile 0.1 presa.
.
Persoanele desemnate au obligaţia de a răspunde solicitarilor ziarişiBor
sau ori
integritatea
unei
fizice
a unei colecaflati in documentare şi de a le asigura accesul la informatiile soHcilate.
siguranţa naţională.
'Raspunderea pentru informaţia neadevărată, totală Sau parţială, pusă1n
protecţia secretului
cirrulatie 0.1 bună stiinta de o sursă oficială, chiar dacă această sursă nu a
profesional, documentele, carnetele
rost mentionata ca ătar-e. revine persoanei oficiale care a produs-o.
de insermări, benzile, casetele, filmele, fotografiile sau alte
Art. '11. -Orice infonnatie provenită dintr-o sursă a cărei răspundere nu
mijloace de stocare a infonnayei~ precum şi aparatele_ destinate practicii profepoate fi angajată trebuie verificată inaintea publicării ori confruntată cu persionale ce aparţin sau se află asupra ziaristului sunt inviolabile.
soana fizica sau juridică la care se referă.
•
Perchezilionarea ziaristului, a domiciliului ori a biroului sAu poate fi efectuTn cazul in care stirea este apreciată că prezinta un interes deosebit penată numai in ~ndi~ile legii.
,
_
tru _informarea cetaţenilor şi operativitatea publicarii sau difuzării nu ~rmit~
Art. 21.- Activitatea profesionala a ziartstUul este recunosrută ca munca
verificarea sau confruntarea, informaţia poate fi făa.rta public cu obi"IQa~a celui
de creatie intefectuală.
ce o transmite de a preciza că aceasta provine dintr-o sursă incertă. Această
Pe.ltru compensarea efortuh.Ji sP~c. inpus de practicarea profesiei,
mentiune înlătură răspunderea ziaristului si a mijlocului de presă pentru informan:ia inoorectă 0.1 obliga~a de a transniite utterior o desminţire sau, după
ziaristul beneficiaza de reducerea impozitului 0.1 20% pentru veniturile reacaz. de a republica informatia corectă.
lizate din activitatea editorial-publicistică.
Art. 18. - Ziari!itila' le este interzis pObNcarea de infoona~i. fotografii, artiPentru cărti traduceri sau alte luaări publcistice ziaristul beneficiază de
cole sau orice alte materiale care aduc atingere demnită~i. onoarei sau vieţii
•
.
drepturi de auto; impozitate in oondiţiUe legii.
particulare a unei persoane ori care prejudiciază măsurie de protecţie a tineArt. 22. - Ziaristul care se deplasează pentru documentare 10 stramătate
rior sau siguranţa naţională.
·
_
sau pentru a insoti delegatii romanesti in vizite oficiale ori pentru a participa la
Aceasta interdictie nu se aplică fată de persoanele care au incalcat drepdiverse activit1ti i.Îtematio.iale, de orice natură, este considerat in interes de
turile si libertătile attOra, orttinea publică sau bunele moravuri precum şi in
serviciu şi beneficiază de paşaport de serviciu. pe baza Cărţii de presă, elibecazul in care Opersoană publică prin faptele sa~ a afectat interesele oomu·
rat in conditiile legii la cererea redacţiei in care îşi desfăşoară activitatea.
nilaţli ori dacă acestea au o lef,dătura' directa cu funcţia ori atribuţiile persoanei
Art.
Transmisiile telefonice, prin telelaxuri sau orice al!e mijloace de
incriminate, 0.1 oondi~a ca astfel dEt informa~i să nu violeze drepturile persotransmitere, prerum şi bimiterile po~tale efectuate de ziar1şti in interesul servi·
nale ale tertilor.
Art. 19'. -·Ziaristul este liber să--şi exprime opinHie pe~ unei informăii ciului, cu mijloace apartinănd unor unită~ cu capital integral sau maj<Yitar de
stat, beneficiază de reducere de 50"k a tarifelor, indiferenţ de ziua ~i ora la
şi documentări corecte, obiective ~i nepărtinitoar~. In acest scop, in·
care se efectuează.
.
exercitarea atributiilor sale profesionale, ziaristul are dreptul:
Art. 24. - Mijloacele de tranSport aparţinând ziaristului sau organului dei
a) sa solicite-~~ Să primească informa~i de interes pubUc din parte_a ~nsti
tutiilor, organiza~ilor de orice tip- de stat sau particulare-, persoanelor juric:fiCB • preSă pe care il reprezintă pot să poarte un semn distinctiv, dovedit pe baza
unei delegaţii sau aaeditări, dind sunt utilizate pentru deplasări in interesul
si 'a cetatennor, fără a fi supus unor presiuni, amenin~ri. condi~onări sau
serviciului.
;(,tirridălî;'

•

Siorlarilor de rnvalidilate"Qr. 111.

111
1
0.1 care 'se
ziaristul precum si
de parcare ori amplasare.
·
·
.
Art. 25:·, · pentru tratarea unor afecţiuni şi boli profesiollak{.beneficiază de tratament preferenţial in unită~le spitaliceşti şi rerupeJaţgrii ale
__
..
·
Ministerului Siinătăţii.
/4JJ, de asemenea, dreptul la pension are daca au, prestat 25 de ani de
activ;tate, femeile şi 30 de ani de activitate bărbaţii, cu pensie integrală,
indiferent de vâ~. dar nu mai pu~n de 50 de ani pentru femel, Şi 55 de ani
pentru barbaU.
Ziariştii care doresc Pot fi reincadraţi după pensionara la acelaşi organ de
presă sau la alt loc de mUnca conform pregătirii.
.
Persoanele încadrate tn condiţiile prevăzuteJa.ainiafiJI. precedB;Ot ~efi
ciază de salariu integral, corespunzător funcţiei, de spor de vechime in
niuncă, precum şi de drepturile de pensie. La incetarea activită~i aceste per:
soane au dreptul la recalcularea pensiei in funcţie de vechimea _dobândită- şr
de salariile realizate după reincadrare.
Art. 26. - În timpul activitătii profesionale ziariştii bene!ldazi,_ Il$ baza
Garţii de presă, de o reducere cU 50% la transport în comun urban şi interurban şi de o reducere de 60% la--unităţile.de'
·
.
.
efectiv plătite si pănă la nivelul costului real se acoperă pnn det.lucenle pe
baza de liste din impozitul datorat administra~ei financiare, <!e..,.OI.ăiiiU:a!it.,gjj,j!

.
- _. .·
· CAPITOLUl V --' ~..~,
· • .
DISPODlll TRANZITORII SI RNALE~, .•.

acordat reducerile...

~··

Art. 27. - ZiariŞtii aflâ~ în exercitarea unor acU vită~ profesiol'!~îii ~~~
dedina, in prealabil, calitatea plin prezentarea C~rţii de presA.
" ··~ '
Art. 28. - Tn redactarea oricărui material, ziaristul are ol:i_lga~a de a evita
aprecierile sau acuza~ile nesus~nute de argumente ori fapte certe. etichetările
sau expresiile ce pot aduce atingere demnită~i persoa~...qri~-~enţa
nmbajuiui sunt oontrare bunelor moravuri. Aceas~ ob1Jjfâ'ţfe nu reVIne Ziaristului in cazul unor genuri ori materiale publicistice care nu con~n nominalizări
sau elemente directe de individualizare, dar fără fok>sirea Ulii.JIIi'nbsi suburban.
;.....,...,..r...in cazul reCatan1 unor fapte certe, ziaristul poate insera in materialele pub- ---"'
&cistice elemente stilistice care accentuează ironia, zeftemeaue. satira, chiar
-)
dacă acestea ruprind nominalizarea autorilor morali sau direcţi ai faptelor.
_ ,s ·
Art. 29. - Insulta, calomnia, ameninţarea, şantajul, lovirea sau orice ade_
de violentă cauzatoare de suferinte 'fizice, de distrugere sau degradare a~
rumente!Or cametekw' de insemnâ.ri, benz»or, Casetelor, filmelor sau totQgrafib ori adu~a in stare de neintrebuinţare a aparaturii folosite in vBf:ie~a
sau in timpul docurnentării, savârşite impotriva ziaristului pentru a-l intimida
ori pentru a-1 determina sa renunţe la o an~mita documerttare ori la con:
tradarea unor surse de informaţii sau să publice unele date, fapte, nume an
documente, constttuie dfOJmstenţe agravante pentru CEl care a PJIT1Is vr~
din aceste fapte.
~
. __
.
Acţiunea penală se pune in mi~care la plang~rea ~lalistufiri s~u a
redactiei 0.1 exceptia cazurilor in care aceasta se face d1n ofiou.
Art. 3o. - NeresPectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea
penală, civilă, oontravenţionaiA sau disciplinară, după caz ...
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Pentru eă banii de Ordonantă întânie

~. i~llN~'~'illli\J)J~ilN'':~~l\.,

(

1)1\'r I•J~S'I,I~ : DISPONIBILIZATII FAC NAVETA
5i t~.J\1• SIS'I,Ir~IIJl.,â fo-;i 1)1~. _IJI~NSII
.:.~ ÎNTRE DIRECTIA' MUNCII ŞI CEC
NU DA" BUZNA CD
CERERII

.i<~incercăn.f' să-Şi ~i~tig~ . tate invocată de' P~ru Costea, '
drepturile care consid&rtl că i se prin Incheierea din 21 iulie
cuvin, Petru Cos!&!' a apelat la
1998..
Sectia comercială şi contencios
lfP~ adoÎînistrativ a TribunalUlui
v
Arad. El a invocat ,,excepţia de
CONŞTITOTIDNALA
neconiltltuţionalitate a dispoziţiîlor Decretului~Lege nr. ... '"
"
68 din 8 februarie 1990", solicitând ca Direc~a de Muncă si
După indelungi dezbateri.
Protectie Socială Arad - Oficiul Curtea Cons!Hulională a consl·de PeOsii .. sa~i recunoasca derat ci a fost'legal. sesizată
. .•
dreptul de incadmre in grupa a intrucăt dispozî\!ile art 2, alin. 1
>"~·~a de muncă precum Şi acot· din Decretul-Lege 6811990, deşi
·
darea s.porufui aferent pentru preconstituţionale, produc
-"" ,pBrioada 15 iufie 1971-4 noiem; efecte după intrarea in vigoan>
.$' brie 1998. când a luetat laS. C. a Constitutiei din 1991. Drept
..r Conslar .S••A,fiin A,!:lild. in moti- urmare, cUrtea a constatat că
-var~Tii sale s-a sustinut _.apare , discriminatorie
:~. că dispozitiile Decretului-Lege recunoattorea beneficiu lui
l!'enţionat incald.preinoderlle drepturilor r<>speclive doar In
·,. ·_.;- art 16, alin. (1) din Constituţia favoarea persoanelor care
- ' României, respectiv principiul sunt lncă in activitate la
~
egalltăţii cetăţenilor in faţa legil locuri de munci sau tn activi~
~'·· ~ia autorităţilor publice, fără ~ c:aracteri>:ate prin condiţii
:__, .. privilegii 9i fără discriminări, deosebite, nu flln favoarea
întrucât erau aplicabile numai celor care anterior au tucrat
persoanelor 'in activitate la in acelea'! condiţii. dar
'
data intr.ă:ri~ tn vigoare, nu fi inainte de intrarea in vigoar:e
persoanelor pensionate . . a Decnrtului-Lege nr. 811/1990,
Consrderând că Decr'etui-L*!J'I ·. au Incetat raporturile lor de
68~0 core•punde art. 15. ahn. muncă, prin pensionara sau
-- · 2 d1n Const1tuţ1e, ce consa..eră . din alte m. otive. ori s-au
principiul n=~,Yi\a.tiil;c~ ~ 18 locuri"- munci
J..l~~'
. a aălârtop::· ·care nu au acelafl cariu:ter.
~ 'l'eclamantul~i. In schimb, Acest tratament Juridic dire::
~:. . '
instanţa ara_de.ană a ses!zat renţiat încalcă principiul ega~

il..

că'

'admisă exc';;pjlâ"ile"'
neconstitu~onalttate ridtcată de
PetruGostea din Arad .. Pnn
DeciZra nr~ 87 ... deh~<ttvă ş•
obh~aton? • dm. 1 lume ~ 999 •
publicată m Monrtorul Ofietal nr.
352/~6 07.1999_. un complet _al
Curţu ~Cons~~~~'tonale a s~btht
că "drspozrţ<de art. 2 • ahn. 1 •
din Decretul-Lege 68190 • pentru înlăturarea unor lnechl~
in salarizarea _per~onalului,
sunt neconstttuţronale,_ in
masu~a In ·care 88 aplicA
numat persoanelor de la
locurile de muncă ~~ ac li·
vltâţile care, potrivit ~eglementărilor ."•istente pană In
anu• 1969 Ş1 după aceea. erau
prevăzute _să fie încadrate In
grupele 1 f 111 de ~uncă, nu fi
celor cam au fost oncadrate In
asemenea loc un d<if muncă
:'au act~vttă~l antenor datei
rntrăril rn vrgoare a !ctulul
normativ respectiv. Altle!
spus. ~~uror celor care nu ~u
beneftCl~t de preveden.le
Oecret~IUJ·Lege 68190 • datonlă
faptului că la dota apticării ace&lulll nu mar e~ angaJa~ la "~
loc de muncă mc~drab1l '" gru
.~le 1sau. li, dm d1verse '::'ot.ive,
h se cuvm compensaţnl<:. de
·rigoare. Aoeste compensalfi se
vor deduce din recelcularea
sala:u~?r cuvemte sporuntor

CURTEA

DA DREPTATE
ARADEANULUI

1,

.':l

'î·r .
.!'"

•

DEOCAMDATA

urmare a deciziei Curţii
Constituţionale, "''i oei care până
la 31 ia.nuarie 1990 tucmsera inttunu1 dîn sectoarele respective,
dar 1a 1 februarie 1990 munceau
in altă parle, rjimăseseră fl!lnlloe
de muncă, se pensionaseră la
limită de vârstă sau pe caz de
boală ori invaliditate, Pol soli<:ita
sa 11 se aplice 'li lor. reboactiv,
prevederile Decretului-lege
61l/1990. Pentru a-l informa pe cei
ulleresaţi cum il}l pol ob~ne drepturile, am luat legătura cu Ilie
Voicu, şef Birou verificare pensii
la Oficiul de PenSii de Stat Amd,
care ne-a spus: "Am luat
cunoştinţă despre Decizia Curţii
.

Constituţionale~ am luallegătura

cu Ministerul Muncii pentru
lămuriri suplime~lare privind prooedura ce o vom urma. Aşteptăm
Decizia Ministerului pentru a

putea demara această activitate,

care presupune alocarea unor
sume mari de bani." Se
estimează că in urma recalcularii
pensiilor vcx trebui alocale căt&va
mii de miftarde de lei Şi va fi nee&-

sarun'o'Oiumuriaşdemuncăpe~>
tru a tace dreptate milioenelor de

~romăni defavoriza~ in to~ aceşti
ant Si totul a pornit de la un

~' ~·:~~~~lu~=~~~r;:· :~~~~;~:~~~~!:~· 6!rt ~!~~ ;,:;~m;~ ~:..final. totul se va ~..
-. 4.-

Cbial'

dacă

sunt

•

Remtn mar
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·

Am luei legatura cu Liliana
Soliu director economic al
Ăgen~ei Judaţene de Ocupare
şi Formare Profesională Arad.
care ne-a spus. in legălUră cu
benii aferent! celebrei ordonante: .Noi am vira! banii la
CEC lncă din 13 iulie a. c., prin
Ordinul de plată nr. 2198199.
pentru 33 de angaja~ disponibilizati de la S. C. UTA S. A.,
trimi\ănd şi tabelele anexe.
Probabil Inci! nu s-au făcut
Tncărcările pe oonturi la CEC. ·
Oricum, benii sunt la CEC ••:
oamenii să fie linişti~ că de luni
vor putea probabil să-şi ridice
banii.· Aşa că. 'ţintică răbdare...
•

P.S.

Aşa

FLORinTRur

-;,1'
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•
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cum v-am informat ln ziarul de ieri, lucrurile.
. incep să Intre pe făgaful nor· ~
ma!. C.E.C.-ul a începui să
plătească sumele compen- ·.
satorii pentru persoanele
disponibi!iplte..
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· Noile liste de medicamente comperr
Perioadele pentru care Pol fi pre- .
sate
gratuite vor intra in vigoar~ scrise medicamente sint p,ină ra trei
· ·inoeplnd cu data de 17 septembrie, la o zile tn afeqlunile acute, de pină la&lună de la publicarea lor in Monitorul
10 zile ln cele subacute şi de pînă la
Oficia~ prima urmind să cuprindă 269 de
30 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni
Denumiri Comune Internationale, iar a cronl(:l;l.
doua 146, a declarat. lu'ni, agenţiei
Medicii pot prescrie. la o consuiMEDIAFAX, Alexandru Clocilleu, laţle, cel mult trei produse, In limita
preşedintele Casei Naţionale tle
unui plafon maxim stabilit de
Asigurări Sociale de Sănătate.
preşedintele CNASS, cu consultarea.
Casele de asigurări vor i~ con- Colegiului Medicilor din Romănra.
1racte de fumizare de servicil cu farmadBolnavii care se externează pot
11e acreditate, cu condiţia ca in l.l'litate să primi medicaţie pentru maximum 30
existe permanent un farmacist care sa de zile. prescrip\ia urmind să fie
asigure a~ confinuă cu pro. . lnscrisol in carnetul de sănătate.
•
duse specifice. •
Contribu~ personală a siguratului ·
eliberarea medica· pentru medicamentele eliberate pe
Prescrierea
men1e1or vor fi consemnate obligatoriu bază de prescrlpţie medicală va fi •
·In cametu1 de sănătate. de către medic următoarea: 40 la sută din preţul de ·
'li rarmacist. POl prescrie medicamente referinţă pentru medicamentele al
~seu gratuite medici din discăror preţ de vinzare cu amănuntul
pensare. polidinici sau spitale, care au este mai mic de 50.000 de lei; 20 la
incheiat contract âe IUmlzare de servicii sută din preţul de referinţă al medicacu casele de asigurări de solnălate, in
mentelor al căror preţ de vlnzare este
limita specializarii pe care o au, cu mai mare de 50.000 de lei, in ambele
exce~ medicilor de famirle care pol
cazuri allăugindu-se o taxă fixă de
prescrie ati! in 1imi1a compelefl\eî, ch şi 2.000 de lei, sumă ce nu se percepe.
p~ oaza recomandărilor date de speproduselor mai ieftine de 10.000 de .
eia~
lei.
•
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care au fost disponlbillzate şi
nu şi-au primit banii". ne-a
spus Roncea, adăugănd că nu
şi-a primit nici banii de şomaj
pe ntru lunile iulie si august.

z:·!;:'FfibiLE I.ISTE DE MEDICAMEHTE~~;~&~
}COMPEHSATE ŞI GltATOITE VOit IHTitA 1
~· ÎH VIGOARE PESTE TitEI SĂPTĂMÎHI A.

asiguraţi

CRIZA DE

Valul de disponibilizări
colective, modul elegant de
aruncat muncitorii in stradă care a afectat si intreprinderile
arădene. a inmultit numarul
şomerilor din judeţ.ln speranţa
că
banii
promisi
prin
Ordonanta 9 le vor asigura o
vreme
trai decent, până ~~
vor găsi un loc de muncă,
disponibilizaţii s-au resemnat
cu gândul de a fi şomer In
România zilelor de azi. Din
păcate, după aproape două
luni de a~teptare, oamanii n-au
vazut nici un leu. Ion Dumitru
Roncee ~ste din localitetea
Şoimoş nr. 318, şi pănă la 1
i~lie a fost angajat la S. C.
UTA S. A . .Am fost disponibilizat cu Ordonanţe 9. Pentru a
mă interesa. de soarta banilor
promişi am fost .la Direcţia
Muncii. Acolo mi s-a spus ca
au vira! banii la CEC încă din
1,3.07.1999. MergAnd la CEC
ni s-a spus că ei n-au primit
încă banii .de la Direcţia Muncii!
Mai muil, nici nu figuram pe calculalorul lor. Mi s-a spus să
.revin săptjlmina viilllale. Au 118cut deja 50 de zile de când am
fost disponibilizaţi şi nu ne-am
primit banii. In situaţia mea
sunt ~!eva zeci de pei'S08IIe

LA~ AGENTIA

'

BCR CURTI CI

~u
Jijnti'}"
·~:l:i«ifproessiife!ivii4î~"
it:'r"J&n'ile
...
,:_:p~-~-····~1.
0
~L1bgiile
"!' 1> de muncă,
~
.";4!1•!#'
'-'•~7<-.
-~A--<~~--"'<:"l'l't~·.~-.,."
~·-;
!#
•
.
.-..
·
.
.
.
.._.,,.,._,,_-..~'*J.
·•· •. :.,. ~ ..
~--+.<~.
spun special~. sunt deler· solicitat expres să le aducă. Din 15 nu s-a mal lalea că se află intr-unul din cazurile de incapaci- catului de concediu medical persoana încadrată in
,_·.
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~şi de situaţia econoniică. Cu cât cresc irl<l>catorn economici, oferta de noi locuri de. muncă 'i
bunăsta:ea popula~ei. cu atât SCade numărul'pro.
ceselor rn sfera raporturilor de muncă. In domeniul
bancar, caracterizat printr-o mare st;obililate a
forţe! de -~~ncă şi .un nivel extrem de Inalt al
Sălarillor, litigiile sunt foarte reduse. Dar tolu'li ele
mai ape(: Un exemplu: criza de la AgenJia BCR
Curtld. · c")'·'·
·

· <"'.

·. •

.,Punctu~ de lllacare al conHiclului dintre directorul Ag~ BCR C..rticl, L.ală Marian 'li o anga)ată a bancii pe Postul de analist programator.
Bulboacă_ Angela, este '"'rceput diferit de cele
două părţt ..Nu pot să-mi dlau seama. Cred că a
~manipulare. Se pare "!'a fost interesul unei
care lucrează acu~ •n locul meu. An1 rost
chematA să dau o declaraţie că sunt de acord saml desfaCă contractul de muncă. Asia a rost
lnamte de ~ rn4. îmbolnăvi", susţine Angela
Bulboacă. D~rectorul agenţiei spune a~cev_a:_ .In
1997 am avut un control de la Centrala bănetl 'i' de
la suCUI'SIIIă, care a consm.tat că ln dosarul ei personal nu are acte de studii. An1 scllci!at sa le pre..
zlnfe. O lună m-a tol amănal. ln 14 octombrie am
-(<;,:~
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prezenta! la serviciu. ln 17 am luat personal legă·
tura cu ea: •Nu vin, nu avem ce discuta. Ave~
dosarul de personal, faceţi ce cred~• mi-a spus·.
Cpnform directorului, In 20 octombrie angajatei i-a
rost trimisă o adresll să se prezinte la serviciu. in
21 o alta cu un delegat care nu a fost primtt ~ ln
fine in 27 una prin poştA. cu conllnnare de primire.
In 29 octombrie lui Angela Bulboecă i se desface
disciplinar contractul de muncă, decizia directorutui fiind moiNată de .atitodine necuviincioasol,lipsil
decomunicareşiabsentenemotivate•.
Femela depune la Judecătorie o contestaţ;e
impotriva deciziei de desfacere a contractului de
muncă 'li prezintA un certificat medical eliberat de
Dispensarul Curticl conform căruia începând cu 15
octombrie era In concediu medical, după ce
1i!cuse o criză de liere. Certificatul acoperă perioada 15-21, din 22 apărând o menţiune că a fost
Internată la Spitalul judeţean Arad.
In susţinerea ilegalilătii desfacem contractului
de· muncii ea mai invocă fupw! că a anunţat la ser·
lliclu că se află in concediu med'rcal şi .a va dwedi8C8SIIucru .cu mai multe colege".
Judecătoria a respins contesta1ia · ~~ pentru
motivul că n~ s-a putut dovedi că a anunţat un~

•;,;H>-'

-r,_,o:; •

-

•

tate prevăzute de lege. :rribunalul Arad care a
judecat apelul menţine sentinţa Judecătoriei.
Unnează recursul la Curtea de apel Timişoara
care socofe~e că redamanta se afla in incapacitate de muncă alunci cănd i s-a desli!cut rontraotul. fapt ce atrage nulitatea decil:iei .fiind lipsit de
nrlevanţă faptul că incapacitatea de muncă e
fost sau nu cunoscuta d& angajator" ·(sic n.n.).
In consecinţă dispune incadrarea petentei In
funGtia detiriulâ anterior. Curtea stab-e ~ plata
unor des!Îăgubiri. Decizia 180/IŞSIC/1999 este
definitivă.
.
.Cu chiu cu val am fost nrfncadrata pe vechiul
loc de muncii dar tara să-mi dea să fac ceva•,
spune Bulboacă. A rămas incă ln suspensie problema banilor, .Ar fi trebuit sa primesc salariile
pentru perioada cât nu am putut lucra dar am
primit doar o despăgubire. Am făcut o plângere
pentru blocarea contului agentiei. Judecătoria a
eliberat o ordonantă preşedinlkilă prin care direotorui e obligat sa-nii plătească' resM de bani. E un
Miron Cosma al doilea". spune femeia.
. Oouâ chestiu". il nedumere•c pe directorul
&gen1îei BCR din Curtioi. Dacă pe orice imprimat
de certîfcal medical scrie că .La obţinerea certifi-

.t\i .. :..o. ••

•
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muncă este obligată să anunţe Intreprinderea
(instil~a)". cum poate considera o instanţă că
este lipsit de relevafl\ă dacă angajatorul ~tie ori nu
că salariatul ~pseşte motivat sau nu? In cursul procaselor nu s-a doVedit că Banca ştia de incapacitatea incadratei in momentul când i-a desfăcut
contractul de muncii. (0-na Bulboacă spune că o
va da In judecată pentru mărturie mincinoasa pe
coi!~Qe care ştia că e bolnavă). In al doilea r.!ind el
este de părere că relncadrând-<> (lucl'u deja facut)
lncalcă legea lntrucăt postul respectiv ecllivalent
unuia de contabH presupune cel p~n studii medii.
La dosarul de personal există Insii doar un certificat de absolvire a unui curs de perfecţionare a
pregătirii profesionale, Iar Grupul şcolar Ind. Curtici
informeaztr cii engejata băncii a terminat 12 clase,
dar a eşuat de două .ori la bacalaureat. Ori conform Direc~ei. muncii .persoana care a terminat
liceul teoretic in 1970 fără diplomă de bacalaureat
nu poate fi angajată ln 1991 pe post de contabil."
Ar putea rezulta de aici o interesantă situaţie:
dacă desfacerea contractului de muncă a fost
abuzivă, nu ar putea fi considerata la fel şi reincadmrea?
•
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DISPOZIŢII

GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament contine
prevederi privind organizarea şi funcţioncirea
unităţilor de invăţământ primar, secundar,
pmsUiceal, in conformitate cu Constitutia
României, cu Legea lnvătămăntului, cu Statuiul
Personalului Dida.ctic si' cu actele normative
elaborate de Ministerul' Educaţiei Naţionale şi
de alte m1mstere.
Art. 7. Structura anului scolar se stabileste
prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale.'ln
cazuri de epidemii, calamităW naturale cursurile
unităţilor şcolare pot fi suspendate la cererea
directorului şcolii şi cu aprobarea Inspectoratului
Şcolar judeţean.
~··

ORGANIZAREA ŞCOLILOR
Art. 9. Reţeaua şcolilor care organizează
cursuri de zi, serale şi la distanţă, precuf1l şi
planul lor de şcolarizare se aproba anual de
inspectoratele şcolare şi se avizează de MEN.
Art. 12. Şcoli de invăţământ general obligatoriu se pot infiinţa in următoarele condiţii: a) in
fiecare localitate, in care există cel pu~n 5 copii
de vârsta claselor respective, pentru fiecare
clasă se pot infiinţa şcoli cu clasele 1-IV; b) in
locali!~ in care numărul elevilor ce urmează sâ
fie inscrţşi şi să urmeze clasa a V-a este de
minim 5, se pot infiinţa cu clasele I-VIII; c) in
localităţile in care există şi populaţie aparţinând
minoritătilor nationale pot fi infiintate in aceleasi
conditii 'scoli sau sectii pentru' invătământul
obligaioriu, cu predareli in limbi ale minoritălilor
respective; d) in localitătile in care tunctionează
numai scoli cu predarea' in limbi ale minoritătilor
naţionale pentru invăţământul obligatoriu irebuie să se organizeze clase cu predarea in
limba română, chi;lr dacă numărul copiilor
cuprinşi In aceste dase este mai mic de 10, in·
condiţiile prevăzute de Legea lnvăţământului la
ari. 17; e) in localitătile izolate sau cu efective
mici de elevi pot fi or9anizate scoli cu clasele 1IV sau V-VIII, cu'predare simultană, dacă există
cel puţin 4 elevi de Vârsta aeestor clase, dacă
au fost cuprinşi toţi copiii de vârsta claselor 1-IV,
respectiv V-VIII din localitatea respectivă si
dacă şcolarizarea copiilor mi se poate realiza
intr-o altă localitate in condiţiile prevăzute de
Legea lnvătământului la art. 17; 1) in invătămân
tul primar Şi secundar se pot înfiinţa, cOnform
prevederilor Legii Jnvătământului, clase de
învăţământ alternativ. lnfi'inţarea lor se tace pe
baza propunerilor insp<;>ctoratelor şcolare,
avizate de Comisia Naţională pentru Alternative
Educaţionale şi cu aprobarea MEN; g) pentru
copii cu boli cronice MEN organizează, după
caz, grupe sau clase in cadrul unitătilor sanitare; h) acolo unde există resurse umane si
materiale pot fi infiintate unităti de invătământ
special pentru elevi cU diferite· handicapuri; i) in
sistemul de învăţământ pot funcţiona unităţi pilot
şi de aplicaţie desemnate 'de_ MEN in vederea
aplicării unor proiecte de inovaţie in cadrul programului de reformă a invăţământului de stat; j)
in sistemul de învăţământ la nivel gimnazial pot
funcţiona clase cu profil sPortiv.
Art. 13. La liceu clasele se constituie la
inceputul primului an de studiu (pe filiere, profiluri şi specializări), in funcţie de opţiunile exprimate si de rezultatele obtinute la examenul de
capaciiate, proba de aptiiudini şi după criteriile
proprii şcolii.
•
Art. 14. lnvăţământul postliceal de specialitate se org~nizează de către MEN, din proprie
iniţiativă, sau la cererea agenţilor economici, a
ministerelor şi a altor instituţii interesate; prin
ordin al ministrului educatiei nationale.
Art. 15. Oferta educaiională pentru
jnvăţământul seral şi cu frecvenţă redusă se va
face pe baza curriculum-ului national intr-o
formă adecvată acestor tipuri de organizare a
invătămăntului.

CONDUCEREA ŞCOLILOR·

Art. 20 Numirea cadrelor de conducere
(director, director adjunct) ale unităţilor şcolare
se face conform Legii lnvăţământului şi a
Statutului personalului didactic.
a) Directorul unită~i şcolare este direct subordonat Inspectoratului şcolar general al judeţu
lui, al municipiului Bucureşti);
d) Directorul-este preşedintele Consiliului de
administraţie şi al Consiliului profesoral;
.
e) Directorul sau directorul adjunct este
preşedintele Consiliului pentru curriculum;
f) Directorul reprezintă, juridic, unitatea
scol ară in relatiile cu alti parteneri;
' g) Inspectoratul şeolar va decide numirea
unui-director adjunct'la fiecare 15 clase dintr-o
unitate scolară.
· ·
·
Art: 21 Consiliul de. administratie este
organul de decizie al intregii activităţi şeolare Tn
domeniile curricular, extracurricutar, al pro~
gramelor de dezvoltare a şcolii, de activitate cu
comunitatea locală, politică salarială, financiară,
de personal, administrativ etc.

Componenţa: 11-21 membri (2/3 din membri
vor fi cadre didactice).
Art. 22 Activitatea Consiliului de
Administraţie este reglementată de regulamentul propriu de funcţionare (parte componentă a
Regulamentului de ordine interioară).
Art. 24 Consiliul pentru curriculum este
compus din reprezentantii ariilor curriculare si
directorul scolii.
'
'
Art. 2S La nivelul fiecărei unităti scolara se
constituie comisii şi ·colective de luciu.'
Regulamentul de ordine interioară .al fiecărei
unităti scolare va stabili si alte comisii si
normele. de functionare ale acestora in functie
de specificul fiecărei scoli;
'
d) Atributiile si responsabilitălile comisiilor si
colectivelor sunt' stabilite prin R.igulamentul &,
ordine interioară.
'
Art. 26 Din programul managerial al scolii,
aprobat de Consiliul profesoral şi Consiliu!' pentru curriculum rezultă principiile, criteriile de
ordonare şi indicatorii de performantă ai activităţii celorlalte comisii organizate ia nivelul
şcolii.
.
Art. 27 Consiliul pentru curriculum elabo-·
rează programele şi planurile de activitate
anuale şi semestriale; ele sunt supuse spre
aprobare Consiliului profesoral.
Art. 28 Proiectarea şi evaluarea activitătH
semestriale/anuale sunt realizate de ConsiliUl

interesele şi legăturile cu comunitatea locală;
Art. 37 Numărul total de ore din schema
orară stabilită de scoală nu trebuie să
depăşească numărul' maxim de ore pe săp
tămână indicat in planul cadru.

EVALUAREA REZULTATELOR
ELEVILOR
Art. 41 Evaluarea rezultatelor elevilor la

învăţătură se realizează in mod ritmic pe par-

cursul semestrelor in conformitate cu metodologia Serviciului National de Evaluare •il
Examinare şi reglementărilor MEN.
·
Art. 45 In invăţământul secundar şi
postliceal, evaluarea se face prin note de la 1O
la 1.

ÎNCHEIEREA
CCOLARE

SITUAŢIEI

_, Art. 80 Elevii de liceu se pot trarT!lftllo&® la
tin rofilla altul, in cadrul aceluiaşi liceu, în limita
efectivelor de 30 de elevi la clasă, cu aprobarea
Consiliului pentru curriculum, prin exaq~ene de
diferenţă. Examenele de diferenţă se organizează inainte de inceperea propriu-zisă a
anului şcolar, în perioada reZărvată pentru-cor.igente; obiectele pentru care se sustine examen
suni cele prevăzute in planul de invătământ al
prdfilului solicitat şi pe Cl!re elevul nu le-a studiat la profilul de unde provine; se sustin examene _separaitf pentru fiecare Sru'p ft"~i~.- .

~

.~~~~E·~:·~lic~e~u~se

81 Elevii
potlransfera
de
· de
de la o formă
seral
invătământ de zi, cu
inM~i'll>-."..,nioJ
următor, dacă au media anuală
tiecare obiect de studiu, de tl!l:JIIIllloo,ll;uwnita 11
efectivelor de 30 de elevi pe clasă, cu
barea Consiliului de administraţie; elevii
cursul de zi se pot transfera la seral, In anul de
studiu următor, pe bata cererii părinţilor
(susţinătorilor legaH) in limite 'Bfedlveklr de 30
de elevi la clasă, cu apobarea Consiliului de
administratie.
· '
Art. 83 Elevii se
lnvăţământ

,.
.
Art. 47 La sfârsitul fiecărui semestru, invătătoruVdirigintele convoacă Consiliul profesoriior
clasei, pentru stabilirea notei la purtare a
elevilor in funcţie de comportarea generală in
şcoală şi in afara acesteia; notele la purtare mai
mici de 7 (suficient in invătămăntul primar) se
·:;o
discută şi se aprlibillilltdeo'
.
. · .
·
l
de către director; decizia si
profilul
~s~e~· •J
note mai mici de 7 (suficient pentru invăţămân- vor· da examene de diferenţă), in limilek> afec.
-i:
tul primar) sunt aduse la cunostintă Consiliului tivelor de maxim 30 de elevi pe clasă, cu apro· "i
Profesor~! de către invăţător/diriginte, prin barea Consiliului de admi~tratie pe baza acorraport sens.
dului celor doi directori. ~' ·o:-~·;' .:;,~
.
Art. 48 Sunt declaraţi corigenţi elevi care
obţin medii an·uale sub 5 (insuficient pentru
·
.
_,l
invăţământul primar) la uou! sau oouă obiecte l'-o'1" 1 '··
- •
.~de studiu.
·
Art. 102 Elevii trebuie să aibă aromix>rtare
. Art. 56 Sunt declara~ repetenţi: a) elevii civilizată atât in scoală cât si in afara ei, trebuie
care au obţinut medii anuale sub 5,00 (insuti- să cunoască şi Să respecte'iegils..statuWi-,.regucient la învăţământul primar) la mai mult de lamentul scolar si cel de ordine interioară, redouă obiecte de învăţământ; b) elevii care au
1 de Circulaţie şi cele cu pp<r~:iv~!ir~~e~i:l~a~t~,~~~~:NI
obţinut. la purtare media anuală sub 6,00 (sufi· normele de tehnica·.,

RESPONSABILITATILE
ELEVILOR

invăţământul

1I~~i~dte:~:~~~~b~:~~::::~

primar),
indiferent
de 1:~IFOI•eq;ie civilă
i
cient laobţinute la obiectele
mediile
de· studiu;
c) elevii
corigenti sau amânati care nu se prezintă sau
nu pronlovează exanienele de corigenţă; d) elevii care absentează motivat peste 120 de
<;colare; elevii din clasa a IX-a:. ao111 :1 sccîlilll"fl
''profesională sau postliceală, se pot'reinscrie la·
aceeasi unitate scolară in următorul an de lor,
invătământ, fără proba de admitere; e) elevii
exmătriculati, cu drept de reinscriere.
·t
· integritatea naţională a ţă \~~~~~:~~~;,e;~;
căile de acces in spaţiile de 1<
fumeze si să consume băuturi
f!roguri; sâ posede-.I•Sin!llill
Art. 62 Examinarea elevilor corigenti se
de către profesorul care a predat elevuiui obiec- caracter obscen sau pornografic.
Art. 104 Elevii au obliga~a sâ poarte asupra
tul de invătământ in timpul anului scolar; in
absenta terTieinic rnotivată a acestuia, exam- lor carnetul de elev şi să-I prezinte
inarea 'se face de către un alt profesor de spe- profesorilor/învăţătorilor pentru ·consemnarea
cialitate dirv şcoală, numit de conducerea liceu- notelor/ calificativelor, precum si părintilor penlui, sau de la alt liceu, numit de Inspectoratul tru informare in legătură cu situaţa şcolară.
Art. 105 Elevii din invăţămăntul obligatoriu
scolar, la solicitarea directorului liceului.
utilizeze cu grijă manualele scoJ<at·e
' 2) In toate cazurile, profesorul examinator trebuie
le restituie în bună stare la
i
este asistat de un profesor de

EXAMENUL DE CORIGENŢĂ

pentru curriculum şi supuse aprobării Consiliului
profesoral şi Consiliului de administraţie (managerii şi şefii comisilor pe arii curriculare).
Art. 29 Consiliul profesoral este alcătuit din
totalitatea cadrelor didactice din unitatea
scolară respectivă. Directorul sau directorul
tate sau de special~ale.
Bdjunct este preşedintele 90nşHiului profesoral. · ·-nator
cicordând nota sa.
La şedinţele Consiliului profesoral participă,
3) Elevii care nu se prezintă la aceste exaca invitati reprezentanti ai părintitor, asociatiilor
elevilor.' ai autorităţii locale, Si parteheiilor mene sunt declaraţi repetenţi.
Art. 63 Examinarea se fa.ce din i(ltreag&.
sociali etc.
materie
prevăzută de progr8m:efe ŞC::013re pent~u
• Consiliul profesoral
întruneşte ori de căte
anul respectiv de studii.
ori preşedintele socoteşte necesar.
Art. 67 După Incheierea examenelor de
Regulament:
Art. 31 Consiliul profesorilor clasei lt~l ·corigenţă, elevii care nu au promovat la un sin·
gur obiect de invăţământ, pot solicita inspecdesfăsoară activitatea la nivelul fiecărei clase
(an de studiu) contribuind la o•ientarea şi con- toratului şcolar reexaminarea; care se va putea
silierea elevilor şi părinţilor, la elaburarea fişelor face până la Inceperea noului an de
de observare a fiecărui elev. El se intruaeste ori invătământ. Comisia de reexaminare va ti
de căte ori dirigintele socoteşte necesar, ;}entru numiiă de Inspectoratul şcolar, preşedintele ei
armonizarea cerintelor educationale ale fiind directorul şcolii.
cadrelor didaCtice, evaluarea progresului şcolar
şi ·a comportamentului fiecărui elev, analiza
Art. 71 In invătămăntul general
volumului temelor pentru acasă, pentru sta- calitatea de elev se dobănde~te prin inscrierea
T
bilirea de măsuri educaţionale comune şi pro- in unitatea scolarii.
_punerea de recompense sau sanc~uni.
2 ) In invăt,ământul liceal, profesional s, i
- Presedintele Consiliului profesorilor clasei
postliceal, inscrierea elevilor In primul an se
este dirigintele.
tace la cerere, pe baza rezultatelor ob~nute la
Art. 33 Consiliul profesorilor clasei
examenul de capacitate şi, după caz, la proba
stabileste:
de aptitudini in limita numărului de locuri aproa) Notele la purtare pentru toti elevii dasei;
bat. In cazul in care elevul inscris/admis nu se
b) Recompense pentru elevii cu rezultate
prezintă la cursuri pănă la 1 octombrie fără sâ
deosebite.
'
justifice absenţele, va pierde cal~atea de elev.

se

CALITATEA DE ELEV

CURRICULUM

TRANSFERAREA ELEVILOR

Art. 35 Fiecare şcoală îşi va construi
Art. 78 în invătământul obligatoriu si profeschema orară proprie pe baza planurilor cadru sional. elevii aceleiBşi şcoli se pot transfera de
de invătământ elaborat de MEN, conform la 0 dasă la alta cu aprobarea directorilor coorproiectului managerial şi curricular pe care n donatori, in limita efectivelor de maxim 30 de
realizează (in funcţie de ,.personalitatea· pe
elevi la .dasă. De asemenea, se pot transfera
care intenţionează să şi-o creeze, i~ timp elevii de la 0 scoală ia alta, din aceeasi localişcoala).
.
·
tate sau judeţ,' cu aprobarea celor doi directori;
Art. 36 Scoala decide privind numărul de in limita efectivelor de maxim 30 de elevi la
ore pentru disciplinele obligatorii (in cazul existe(lţei plajelor.orare- 1'2 ore) şi celeo~onale . das!rt. 79
liceal
postliceal,
in funcţie de:
"
elevii aceleiaşi unita~ şcolare se P"t transfera
a) utilizarea eficientă a resurselor umane şi de la 0 dasâ la .alta cu acelaşi profil, cu apromateriale; b) interesele elevilor; c) pregătirea barea Consiliului de adminisira~e. de regulă, in
peronalul~i didactic; d) ceri~ţele părinţilor; e)
1 Hmita efectivelor de maxim 30 de elevi la clasă.

1~ invălămănful
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SANCŢIUNI

' · •·_:

Art 109 Elevii _ care s.ă_vârsesc fapte ce aduc
·lrtlngere iegifor Tn _vigoare. ~ntului regulament şi Regulamentului de ordine interioară vor
fi sancţionaţi in tun~e de grav~atea faptelor cu:
;
a) obsEKVaţia individuală.:şi.mustrarea in faţa
clasei; b) mustrarea în faţa Consiliului
Profesoral; c) retragerea temporară a bursei; e)
'·
eliminarea din scoală pe o perioadă .-,9'5 zile;
·'
f) mutarea, temporară sau definitivă, la altă
clasâ paralelă; g) pierderea. d,efinilil(ă)• bur~i;
h) mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la altă şcoală; i) exmatricularea din şcoală
de reinscriere in anul următor in
~ă'-UIIitW '16®
Li ;1 ! ., de
studiu, cu excepţia elevilor clasei a IX-a '
anului 1 ŞCOI!Iă profesională sau·poslllcsi!L!&,-Jl.-~"1
care vor susţine, dacă este cazul, din nou,
proba de aptitudini; exma~ f;lc:ealnd
elevul a acumulat 4 de ore de absenţe: j)
exmatricularea, fără drept dt> ~e •. din
toate unitătile invătământului de stat, ca 'lirmare
a unor fapte deosebit de grave.
Art. 110 Elevii din licee. şi'Oii pro~~-~şi
postliceale, care absentează nemâtivat 20 de
ore la diferite obiecte de studiu, sau 1O% din
totalul orelor la un singur obiect, cumulat pe
intregul an şcolar, vor fi avertiza~. ei şi fami!Uie
lor, ca. la 40 de ore absente nemotivate don
totalul orelor de studiu, sau'20% absenţe din
totalul orelor la un singur obiect, cumulate pe un
an şcolar, vor fi exmatricula~.
:
. . .
Art. 111 Sanctiunne de la ari. 110, punctele
j) şi k) nu se apliCa in lnvăţământul obligatoriu,
iar in cazul sanctiunilor de la punctul 1) activ<tateâ de la dasă va fi substituM .cu au a1t tip de
'
activitate in cad rut scofii in conformitate cu
1
prevederile Regulamenlului. de ordine interiOară.
2) Este obligatorie lnştionţarea pă_rinţilor
elevilor propuşi pentru sancţionare inaonte de
Intrunirea şedinţei in care se decide sancţ<onarea.
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-Ce alte avantaje oferă liceul?
- Liceul oferă si alte avantaje incurajatoare: • nu se p'ercepe nici o taxă de
inscriere: • pentru elevii merituoşi se
acordă, sub formă de burse, scutire parţială
sau totală de taxe: • taxa se poate achita şi
în trei rate iar in cazul achitării integrale la
inceputul anului şcolar se acordă o ffidueere
de 10%; • sunt asigurate condiţii pentru
locuit in cămine şcolare şi pentru servirea
mesei in cantinele fund~ei: e elevii se pot
transfera in a~e unităti ale invătământului de
stat sau particular,
·acordul'unită~i prim~
toare şi in condiţiile stabil~e de MEN.
-Când şi cum se fac inscrierile?
- Pentru că in acest an şcolar perioada
de înscriere 23-29 august se suprapune cu
cea a examenului de capacitate, vom face
inscrieri până in 29 august ora 19,00, iar
pentru elevii care au sus~nut capacitatea in
această lună, vom primi notele ob~nute la
examen de la centrele in care acestea s-au
desfăşurat, urmând ca u~erior candidaţii să
depună şi fişa de inscriere eliberată de şcolile la care au absolvit dasa a 8-a.
• In cazul inscrierii a cel mutt 120 de
candida~. ~partizarea pe clase se va face
in ordinea descrescătoare a mediilor
ob~nute la examenul de capacitate şi a opţi-

ru

Pentru Florin • O vara se.

defineşte prin incandescenţă. O

iubire se naste din întâmplare.

Zilele trecute, am stat de

vorbi cu o

tânără

care

practică

prostitu~a de mai binE~ de un an.
Am aflat câte ceva din viata
un_lli prostituate,
in schimb
stăm de vorbă cu o dansatoare
prin barurile de noapte.
Cristina, cum il RJace să i se
este convinsă că singu· u!Jde se poate descurca
cte bine este ... bara. La
slri1~te••se
(cel
pentru
de

·.f

azi

J.l

f'~.

'
L~
4.\
~ ·"""-!=~
stau

.,

Cl'lstlnei:

aşa.

1at

-...

·-:,.·

Odată

pentru totdeauna. Felicla

... Pentru Julia - Şi dacă norii

. .

accepte felul meu de a-mi
câştiga existenţa. Asta imi
place!
- Vremea trece, frumuseţea odată cu ea, ce vei
face peste ~va ani?
- Tmi găsesc un băiat cu
situa~. mă căsătoresc, fac doi
copii si totul va intra în normal.
In ce priveşte serviciul, cred că
am răspuns la intrebare atunci
cănd am spus că-mi găsesc un
băiat cu s~uatie. Dacă băiatul
are bani atunci eu n-am nevoie
de Servici. Corect?
- Daci tu spui... ·
- Tţi spun eu că treaba
merge) Am colege care, zicem
noi, au ieşit la pensie 'din
această meserie. Şi-au găsit
soţul cu bani, dragostea i-a
apropiat şi totul s-a transformat
intr.o căsnicie extrem de durabilă Asta sper şi eu să fac...
A con~emnat:

SOJtltt GttiLEfl
Foto: V. 11US(fl
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,.Adevărul"
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Arad a

amănunte.

Ş.T.

etc.

- De oblcelln hlp-hop se pune accenul mal mult
pe voce. De ce la voi e diferit?

- Noi am pus accentul şi P.8 instrumente deoarece
este foarte important..•
-Care sunt fonna~ile pe care le lmitalf?
- Nu imităm pe nimeni! Noi suntem ca stil intre
RAC.L.A. Şi Mafia.
-Cum alege~ subiectele pieselor?
· - Subiectele pieselor Stlnt diferite Şi le alegem din
viaţa de cartier...

-De tănd ·~ inceput sa tăntaţl,.pe bune"?
- Cântăm din martie Şi am susţinut nouă concerte

locale.

. -care a fost cel mal

""''It?

~ \~=-~ cel de ':' Niidlac unde .sala" a foot l!ll !'"ţŞ.Ji.' ii$aliân cl~.li;;;e"~iii ~e 'ăutFralţj
~:,:h•· ·t&-·a·;;.'J~n Tms•-"rrManrl

·

poezie? .Adevărul" Tineret lţi ofera

·SPONSORIZAt DE MAGAZINUL
BIG STAR
DEPEB-DUL
IEVOLIJ'fiEI IR. 24. LA PODGORIA
Raspundeti

un co~. al tău, unde să-ţi po\i pullll-

. ca Şi tu versurile.

lngropatlnpiJo- ~

-.~ns~ţ__~s:~.~ ~-;_,~~~;n"i"..fjl~,-r~~~

cursul "BIG STAR". Aşteptam
da 15-31 august a.c..

·- :.:,::_:__; ~ _~
!"•

tălmăcesc

corect la lntrebalea din tatonul coricursu-

Malamud de Aliisl<a?

· Prenume-

·In accen~ nolane de visuri.
Pătrund

pană la fund nelnţelesul a.Minl "

Străbat

scrisorile IIOSSire In pertoa.

solitar nerostitu-ml gand.
Picurând
In izvor de fllnlllni; ilmire8.

7T."~~~~

~

·

Punct
Adanc

lui şi· pute~ iOtra Tn posesia ·premiilor .,BIG STAR".
Scrisorile cu răspunsul corect le aşteptă!." pe adresa B-dul
Revolu~ei nr. 81, secţia Tneret ·ADEVARUL. pentru con-

Intrebare: Care este originea câinelui

~c~

~!~J!!!f!'!:

::::>

D®Jbl~
o

Intr-un adevărat spectacol
.de sunet şi lumină, cele două
formatii vor cânta piese care
se vor constitui în primele lor
albume ce vor ieşi pe piaţă în
această iarnă. Vom reveni cu

·

muzică simfonică

CEL MAl BUN. ~.o
PRimN AL TÂU!

Nume:. ..• ": ·

la emisiunea .Fiţi

- Da! Instrumental suntem foarte diferiţi de ceilalţi,
chiar şi de B.U.G. MAFiA ..• Noi avem viori, efecte de

(~ONt~IJit.Q

:-Adresă: < .: _]~~~~i-:.~--

arădeană,

cu ochii pe noi".

oonsiderăm că

orizonturi
suna mileniul trei şi
rămanem
.
pe al istoliel. men1 •

Cele trei rnari premii sunt oferite de se
Speed Partner Nădlac (telefon 094-631006 si
fqx 057/4~3665).
.
Cel raai bun prieten al tău se va simti bine
alături de noi!"Trimiteţi răspunslllie pe

.. r
· ·

un gest

osandit de marele IJOft

• ••

. Plin nopţi red
. QJ şoapte-n flori de mai

adresa:

B-dul Revoluţiei nr. 81. Adevărul • TIOOfel. pentru .Cel mai bun prieten al tăur. -

caut iubirea.

DORIN AHGELESCU ·ARAD

.
·-·-·

,_n··.

Sâmbătă, la sfârsitul acestei săptămâni. D'iscoteca
Severina din oraşul lneu va
găzdui un megaconcert hiphop.
Pe scena discotecii vor
evolua trupele R.A.S.A. şi
Fumătorii, aceştia din urmă
fiind premiaţi pentru cea mai
bună
formaţie
hip-hop

HIP·HOI•

~:-.:~.l~ ...~-...:;....,.J-,.....-.;.._~......_,;_..-,......___;.,··." ·,.;;a,.v:.+', ,..,...,.;..~-~~::--~-.....;..,..,_.,...._ __ ...:.~ ;..,.·.;.:.~
ŞI in Arad ~i-au făcut apari~a formaţiile hip-hop.
-care ar fi piesele voastre cele mai bune?
Două dinb'e ceJe mai cunoscute, provin din acelaşi carti- .. Păcat", ..Rop-Stac", .Respect" sunt doar cateva
er. Micălaca. Este vort>a de Fumătorii si RASA. Dacă
din piesele noastre reprezentative prin care dorim să
primii deja au fost prezentaţi in ziărUI nostru, acum .,ridicăm• Aradul.
·
·
oonează
prezentăm pe RA.SA
- Planuri de vfllor?
-Bună băieţil Mai intii ar trebui si vi pezeuta'
- Avem deja opt piese şi dorim să sCoatem un
cititorilor arădenl care nu vă cunosc...
album ln cel mult două luni. Asta depinde dacă vom găsi
-Suntem doi frati: Stelian (nume d8 scen-A
unproducător.AmmaidorisăparticipămlaunshclYihipDEMENTU') şi Adi (VERSATU'· HIP ·HOP).
hop la care
cante doar fonna~i arădene de acesl geo.
-Cum a~ deflnl muzica pe care o tănta~?
·
OLII1PIU BUI..Zfltt
- Cântăm un hip-llop clasic. muzică foarte aswllată

melodită?

S. G.

-

)JI~GACONt;ERT

In Ame!ica...
.
- Care ar fi diferen1ele dintre voi '1 celelalte for·
maţii consacrate din România? Diferă cumva linia

grei se dud De iese-n luciu Luna/ E
ca aminte să-ti aduci/ De mine-ntot·deauna. Vasiie

-

"Severina" din htea

sa

spun că ar fi bine sa mă uiţi.

fost aaeditat la cel mai mare evenj..
meni pop al anului.
Concertul super·starulul
Jullo lglesias, de pe stadionul
Cotroceni - Bucuresti, un concert
produs.de Sfinx ExPerience CDA.
Un reprezentant al secţiei Tineret
va fi prezent la conferinţa de
presă şi la concert de unde vom
trimite relatări. Fiţi cu ochii pe
.Adevirul .. pentru a putea fi
conectaţi la tot ce se tntamplă
astăzj In lume. Şi bune " rele!

arăt

l

tem că iubirea dintre noi s-a
incheiat demult. De ~ceea vreau
să-~

s.

sa.;

cu o iubire. Tu -prea plinul, prea
suavul, prea incandescentul.
Miruna ... Pentru Sorin - Mă

Cotidianul

p rerea

- In primul rănd pentru că
bine! Apoi, imi place să fiu
să dansez, să câştig
i foarte multi. N-are nici o
legătură stripteaSe-ul cu p~
tu~.a..
,
· ,
·- Deifl nu" poţi nega că
n-ai fi avut oferte tentante ...
- Ce înseamnă oferte ten!it.tan,te? In bani, probabil, dar să
·i că eu niciodată n-am accepun bărtlat doar pentru faptul
bani. Meseria mea
~~~~~~~·~lunci când porneste
~
·Î!_l· se starşeşte atunci
ulttmul·acord dispare.
aceea, fata care practică
~~~~~·~~1.11 n-are dec& să se
in culise unde se sChim.
in hainele de oraş.
. ..
·"" ,.- Spune-mi, cât câştigi o
fatl care p,~actică această
profesie?
-Am onsalariu fix, riu mă
mândri. i:u el deoarece nu e
mari!": Tn schimb tumez
~~~uH. beau băuturi fine şi imi
să mă coafez după
.~ +••ltirr1ele reviste. Toate acestea
....._:,- c:gs;.ă. !ar eo mă trezesc la
f... s~ fiecărei luni că rămân
cum ~~~ne în popor "cu
buzele umflate" deoarece
."
banii se duc tot_ aşa cum vin.
.-.Asta el Mă scoate bacsisul
care mai pică de la clienti ;ri tim..
pul dansului. Şi
'

ceritate. Tu şi Vara, iubirea mea de-~

acum. Acum pentru mereu. O van1

tEICLUSIVITATE! J

..: Dl> ce faci striptease?

'ţ

Apoi, vin conSecinţele neaşteptate.
Tu - soluţia problemelor mele:
mirare, neastampilr, solitudine, sin·

,.,.. .

k.TILI"§I8titate , l~cruările nu

!i:

·~

- Practicând această profesie, ţi-ai putea iritemeia o
familie?
- Nu ştiul Până acum n-am
prea iubit. Şi chiar dacă am
făcut-o mi-a fost jenă să
recunosc. Oricum, ar trebui să
mi găsesc un bărbat care să

ziarul nostru nu găzduieşte o
pagină dedicată iubitorilor de
animale, in schimb inaugurăm
astăzi un nou concurs, unde
puteţi câştiga in fiecare lună
trei premii constând in hrană
pentru cel mai bun prieten al
dumneavoastră, câinele ·sau
pisica preferată.
Alina T. (Arad, 17 ani) • ly
multumim pentru frumoasele
urări. Sunt sigur că pisica ta se
va bucura de pe urma acestui
concurs. Completează talonul
şi răspunde corect la i~tre
barea noastră.
Maria F. (Arad, 21 ani) •
Poezia ta va intra in paginile
Adevărul • tineret chiar In săp
tămâna care urmează!
Teo
(Curtici, 24 ani) -Ar
fi bine să te adresezi unui
sexolog. Şi asta căt mai rei'&:
de, s-ar putea să fii, totuşi. bolnav.

;<g~~:S:R".t FoRMAtiAIARfifCAHTAi'J,
~~~rin DESCHIDERE LA B.U.Ct MAFIA1·~~~

de~inimă

şi

~ Diseoteea

V. FILIP

Deelaratii

un băiat eu
ies la- pensie''

de lnscnere.

a s 1u a a pe s ra a e eacu u1 nr. 1
Arad, corpul P+1 (fosta dădire a Abatorului
vechi) un test constând din întrebări de
inteligentă si din întrebări ce vizează
cunostintele de limba română si de matematicil. Intre nota obtinută la a'cest test si
cea de ta examenul de Cljpacitate se face
media aritmetică si din nou in ordinea
descrescătoare a acestora şi a opţiunilor
exprimatesevorocupacele1201ocuri:
e Programul acestui concurs este astfel
alcătuit încât elevii, care eventual vor fi
respinşi, să poată participa in 30 august ora
14,00 la redistribuirea in alte şcoli, Oiganizată de lnspecloratul Şcolar Judeţean la data
şi ora menţionată mai sus.
e lnforma~i suplimentare se pot primi la
telefoanele 256391,256845, int 17. .
- Care va fi structura anului de
tnvăţământ?
.
- Cursurile scolare vor incepe în 13
septembrie, ora' 8,00 şi se vor respecta
reglementările MEN privind structura anului
şcolar.
- O ultimă tnntrebare: unde va
funcţiona primul Liceu particular din
Arad?
- Tn campusul universitar, la blocul P+1
(str. FeleaCului), care este dotat cu tot ceea
ceestenecesarunuiinvăţământdecalitate.
A consemnat

pregătirea de bază căt şi cea suplimentară..

•

.'

Dacă se vor 1 ~scn~ste~20 de cand~~
~ vedasu~~nfle ;"
t ~ Fa~gust

ă"'mănt

mv .-.
.
. .
• .- L1ceul particular nr: 1 d1n ~rad este
mfi1nţat de Funda~a Umvers1tara .Vasile
Goldiş". şi are avizul de funcţionare nr.
37434/19.07.1999 eliberat de Ministerul
Educaţiei Naţionale. Liceul se constituie ca
o alternativă a invătământului de stat, este
organizat şi fun~nează pe principiul nOnprofit, respectă standardele şi se află sub
indrumarea şi controlul MEN.
-Care sunt profilurile liceului?
. -In anul şcolar 1999 • 2000, liceul va
fun~a cu 4 clase a căte 30 elevi in profilurile: • real, specializarea matematică •
informatică, intensiv limba engleză: • real,
specializarea chimie-biologie- intensiv limba
engleză; e uman, specializarea filologie intensiv limba engleză şi limba franceză; e
economic, specializarea.finante-contabili~.·
-Ce ne pute~ spune despre cadrele
didactica ale liceului?
- Procesul de învătământ va fi sustinut
de profesori cu foarte bună pregătire prOtesională iar prin programul prelung~ se oferă
posibilitatea pregătiri.i. §UPfimel)tare gratuită
lâ'1îbii!c!ele de interes. Tn acest
All-inod. deşi pare paradoxal, sub aspecl financiar liceul este preferabil pentru părinţi
intrucăt in schimbul unei taxe anuale situată
intre 4
5 milioane lei se asigură atât

--=:-~~=-=~~~

Aşa după cum aţi putut
Vedea, pagina de tineret se·
zbate să vă ofere mereu noi
surprize. Şi premii cât mai
multe. Concursul .Big Star"
şi-a căştigat deja un bineme~tai renume. Premiile ajung in
casele voastre doar dacă citiţi
cel mai tare cotidian local din
România, ziarul .Adevărul".
Prin rubrica .Noi intrebăm, voi
răspundeţi" am căştigat căţiva
colaboratori de valoare. Aşa că
scopul a fost atins! Am primit
multe scrisori care ne criticau
pentru lipsa, uneori, a rubricii
.Colţul poeţilor". Am receptat
mesajul şi încercăm să
rezolvăm si această scăpare.
Ba, mai mult, la finele fiecărei
luni vom premia cea mai bună
poezie publicată in pagina
tineret. Astăzi inaugurăm un
nou concurs care va apărea
doar joia. Ca răspuns la scrisariie voastre, trebuie să spun că

. 11'A'[J!

După cum am mai informat, din această toamnă va funcţiona primul liceu parti·
cular din Arad. Directorul acestuia va fi cunoscutul profesor Hora~u Hoară, care a
avut amabilitatea să ne dea câteva informaţii despre această nouă instituţie de
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Pa~na 1 O - ADEVĂRUL

SPORT

meciul cu Molru pentru şansa
acordată. ilalianul a precizat
că nu pentru asta 1-a trimis in
U!ren, ci pentru că timp de o
lună s-a pregătit la nivel profe..
sionist. Şi ceilal~ junoori vor
intra. după ce vor fi pregătiţi şi
psihologic pentru un debut In
liga a doua. la Rubinacci,
vârsta nu contează, personali·
lalea jucătorului fiind pe

inlălnirea cu
veţi afla mai

CPl Arad-Frontiera Curtici 0-2. Podgoria
0-3. Crişul Ch. Cnş-F.
C. ineu 0-3, Victoria Nădlac-'Păulişana Păuliş
4-1. Romvest-Şoimii Lipova 0-1, Comera·
Crişana Sebiş 3-2. Minerul' Moneasa•Semlecana Macea 3-2, Dacia Beliu-Tricout
Roşu 1-1. Motorul Arad-Giona Arad 4-0
Etapa viitoare (27-29 august): Gloria
Arad-Podgoria Ghioroc; Crisana SebisPAu~ PAutiş: Tricoul Roşu-ciişul Ch. C~;
Şoimii PAncota-CPl Arad; Şoimii lipovaMotorui Arad; Comera-Romvest; Semelcana
Macea-Dacia Beliu; Frontiera Curtici-Minerul
Mei easa; F. C. "*>-VICtoria Niidlac
GNoroc-Şoimoi PAncota

1
O

o

2
1
3 1

O

2 O 3
2 O 3
O 3 2
1 O 3
O 2 2
O 1 4

.18.P.Ghioroc

O 1

1
1
1
2

3 O
3 0 .2,.

3 O 2
2 1 1
2 1 2
2 O 3

Astfel. vineri (ora 17 ,00),
(ora 17,00) şi

S

7-13
7-17

4
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Un arbitru. loveşte un jucător şi
declanşează isteria generală

ten dinlil oi"'l ne-a vizil8t la
re<lac\ie dl. Ioan B4rdaş vtcepresedintele AS FlacSra
1\>flri. cai........, - o poveste
"" ta prima vedere pare inctt!dtbilll. C*le ş>ar 1 P<*JI 'incllipU că'
1.11 de ta1>a1 poate teM cu
pidooU un jucător? Couseciacesluo gest ~ al 8miiNtui
Pelru Maghiar au fost grave. d\4)6
cum """" să ne oecunoască dt
~

sa spunem că "' jocul de

.Otnlle":

Ţopari • Zărand (soor 2-

2. ~ min. 83) au olicialart>i-

P-. iar
cbserValor din partea AJF a fost

n: Qlaru • Mllghllor •

,.

omul-probtemii v. Şteliinescu.
D1Hcum ,.isloria" jocuU. o pe seama d-lui Ioan BArdaş:
.Ne-au funt pe laţi. Gol din
ofssald, doua ellmlnlrt din
- . . noastr1, ce mal holl't 1a
drumul tnare. Dar .circul" a
Inceput prin mtn. ao. cind ta un
fautt de joc. ~ a fost p
el eliminat (dupl Juriu). In
momentul te'irii de -.,. teren,
asistentul Petru Maghiar 1-a
lovit cu piCiorut pe la spate pe
jucAtorul nostru. declan~nd
isteria genorati. Daci nu pe guon, Intre cel doi, era
mieei. .Centratut" Otariu a
ta mine li m-a,l'\lgM s.l-t
lovesc, si dlu tn et Nu am

clei s.t1 plece lnso~lll da ""'"'"
nntantul poliţiei, dar rnulţirMa
dezlinţuitl l·a vinat pe
Maghiar, care a fost tov il 'i
llnprofcal cu noroi, plnl s-a
urcat Intr-o ~ini. Din cite""'
ln\'tles ~ ceitaql oftcialt au avut
1*\'a da.., b--~~

tor.•

Cu faf:-play. el. BAnlaş ne-a·
spus Cll regreiA cele ~ şi
. . suporta consecinţete regulamenlare. <Iar ceft!: .Aceşti atbilri
s.tl nu mai otlcieze niclodatl,
pentru ci J!tl "-! joc da fotbal.
Dacă ~ nu I-ar fi lovii cu
picionll pe acel jucilor, nu s-ar
fi ajuns la asttet de incidente

.....-.

Astăzi. la C.C.J .. AS ~
~ ~ aşteapl6 senti}IP. dar...:
.Daci nu vor fi scoşi din lnij. cel trei. sunt decis s.tl merg

pe eate ierarhici, pfonl ta
~ti, In c~utae:a <hptlţil.
..., cum ..., mat fkut-o. Mai
mult, voi spune multe despre
actuala conducere a AJF ·

Arad, flindcl, pentru a spune
cine este cu adevW1ot Selejan
nu mi poate lata n - · . a
lrcheiol dl Bărdaş.

~~~ ~~~

teama spectatorilor care
_,pe gamun. Dupl vreo 20

--~·- "~-- ~

de

de - ·

bfi!IMia, de

ar11ttri

~

raoe
a-mi ....,.,.;"." -

....

de-...-.Meghiar...

DflftlEL satiDOft

a

.trlcoloritor• este Ul\8
spunem
Rusia şi Cuba, forţe de necontestat ale boxului amator, nu au
atllţia sportivi califoca' In .,.,.,....
timut act al.,mondiaiela".
In semifinaie s-au calificat. IA
ordinea categoriilor: Waldemar
Cucereanu (51 kg). Crinu
Olteanu (54 kg), o.icfou Bobămat

extraordinară. Şapte pugilişH

romAni, din cei zece plecati la
lupta, au reuşit cafificarea In
semifinale.
asigurAndu-şi
medatlita de bronz. Perfor-

l RESTANTĂ,

, . .,..

ţ.

.

f :·
t
. J'

. .

.

~'"""'''"
'+·r~~rn,

,. ......."

' ···'n,effi.'<''

•

Flacăra-lnter

.:Sibiu o-1 (Q-1). De~
:menţionat ..;,,
~~este ·doul.• zi~

ct\

".zdele de ied'!

.(1'. ..w'1

(57 kg). George Lungu (60 kiJ),
·
lucian Bute (67 1\Qj, Manan
..
(Simkgion).(71 kg) şi Adriiln Dlaconu
,·. •· .
75
E1avi ~ de fostul mare
campion, Francisc Vaştag sunt
~
decişi să schimbe stritudrea a
' .· ·
căi mai multe medalii 1\k»
·
daimsua:es.
. · ·-•._·,l "._

""'""""'-'~t·

$PUDOft

'
~

Stac1on .Teiecom", teren bun. timp
spectatori 75. Au marcat:
Oprescu • min. 36, Grad - mln. 39.
căldwos,

Rtvis (min. 63 - Muresan) - Rus (mn.

55 : Sabou), Volocaru (min. 46 •
~-

..

C. Turzll: Ceclan-Kereslesz,

Dudea. Gtozav,l.IJcNiln. ~..........
Rus (mi~. 63 • MarinCaş), Sitviişan

vor fntâlnl F. c: · Fodor (min. 63 ·Oltean). Kalay.
Au arbitrat fără probleme: Flolin
~tiTA, fn cadrul' Marcu
;:. (Oradea) • la centru. Mircea
'etapei a v.a,. , . . Toderid .. s-. •~...... dll\
~---'~.,.....,)-'i'Ptţ"--''W

~,.

• ' "-

;, • ,.,;..

,,,<ţt:'_~

' - - - - - " ' - - - · -_ _
,..
_•.- _ _.·...;·:..;...;:..;:,._ _ _ _ _ _ _...;...;_:.;...J

. Dinamo !l Stnua la an ~ dt ~
rnanşa

1

j

g·--:"f,,:
~- ~

· Aslizi se disputll
retur a partidelor turutui 11 pre!munar al Cupei UEFA. edllt 1999-2000. Reprezentantele ţării noaslre, echipele bucureştene Dlnaroo şi ~ se
găsesc la un pas de a accede in tmJII al Cupei UEFA. după ce in manşa tur au ~ -~.) . ·~
săsei11l<Jnălascon.ricalegooice.infalaunorag-saiJLI!L · • 7
· 4' · -~·'"'·~
• or.o 17,00: Dinamo • F.C. MQI([IIalalllgll
in
In direct la PRO-; 1.. _

t .

~-

tur'!i

.

Bărzava şi

etapei a Uda:

Viitorul ICRn Arad · lnaonte Sânmarton 2·1: AS
llledi' il eseu · SlilnJinţa Dorobaroli · 1-0: Amloria lnau

- Unirea santena 1-2; Viitorul Şepreuş · Voinţa
Semlac 3-0 (!. j.); Vlttoria Zăbrani - Olir4>ia Bllrzava
1-2: Şoimii Şimand • Înfrăţirea lratoşu 3-2; Viclona
Felnac . Şiriana Şiria 3-2: Recola Apalllu • l.nlaa
Şeilin 6-2; ~ Ţopari • Dlnaroo Zărand 2-2..

UASfi"EftT

1. Săntana
2. Şepreuf
3.Feklac
4.1CRTI

3

3

3
3
3

2
2

5. Vtadimdescu 3

6. Apateu
7.

Şeitin

3

..... 3

8. Dorobanţi

3

9.A.Inau
10. Şiria

3

11.Şima00
12. Bărzava

3
3
3

13. lratoşu

3
14. V. Semlac 3
15.Zărand

3

2
2
2
2
1.'
1
1
1
1
1
1

o
o
o
o

o o
1
o
o 1
o 1
1.
1
ţ

7-4

1
1
1
1

5-5
5-5
5-5
6-8

·O

2

2

7-6
3-5
7-8

3

2
1

6-8

1

o
o
1
1
1
1

1

o
1
1

o

t

2
2
3

4-11

2-8

9. Mit

2
2

1

O 1

2

1
1

2

.1

13. Horia

4-3

4

12-4 .3

-~ 9-3 3
O 1 ·.-~el

o

1

O 1: ~

1

1

2
2
2

1
1
1

Oo
o 1

2

12. FăniAnele2

2-

o

""-'·

'''do.'"---~

O

O 7-3

o

o

1. o

1
1

1

1
O 1

O

1

~~

~ 1 3-{) (1?)

6

):.~~""'

1 .,., 3'
1"3-7 iA :
2 2-6

·!"' --·

~--~·

o o

10· FC

.

2 ~ ..:.,-:
J....
. ·.
:1 ..s.
2 2-18 O ţ

~;.'~ ti O
S.rfa ~

_,~_",

~·
-

fc

Buteni- ~ 3-1: Gura
··~. ~
vtm.ne 1-1; lunea Teuzului -t>e2
1
4-3 3
1-2; Hasmas- .U" ~ "·0 Dinalntlţ.. :_:,""'-2·1 3- ~-.:.·c~
!Jiu. ai.. .•~\• ....a
7-7 _3
stat.
·.
..-

s%•

3

3-4

~ ~

3-•

1 1

1

1

1

1-3

O

• ·

Q.RSflltEifl'

'1:Socodot 2
2. V.llanlci1K.t2

O~ 1

.2

Draut. Cerrilei 2-1; Socodor • FC

-

2

9. Salu Nou 2

Q.AS811EftT

1. D. Sebiş2
2. 0ezna 2
3. Buteni 2
4
1

HăŞma~

-, Şicula. Satu Nou 3-{): Comlăuş ~ s..44aT a
~ 2-3; V. Berechiu • ~ 1-0;.. 6. \farfuTile 2

,

&SW.

~.....

2

"'"-,

.~,

_..6 .... ,. -.~
a.~ -~. . o 2 2-6 ii ;~:•;

o

1

10. Glogovăţ 2
11. Ususău 2

3

3. Drauţ

4. Nădab '···2 2 O
• SAnlaani 3-1; Covăsăoţ • Ususău 9- .A~
2 ·· "1>dl
O; Cruceni • Horia 3-1; Secusigiti •' 6. Nadăs
2 '1 O
Glogovăţ '99 6-1; Munac ·Salu Mare 7 . ~
2
o o

2: Covăsănt
3. Sinleani
4. Salu Mare
5. Cruceni
6. Zimand
Cuz
7. Munar
a Secusigiu

4

• Blpe Wii. . . . i*OQIWI.zA dDul i . .
partide: Oorobafl\i · Armonia 11*1 fi Til>&ri

'Adi;Masc:u..

Seria A

Făntănele- Pecica 3-3; Arlrit Arad

1 Pecica

4
4
4
4

l

Rezultatele etapei a 11-a
2.{); Zimand~~

10-5
9
7
8-2
11·7. ·~· 6
6
a-6
6-5
6
10-10 6
6
8-9

li

-:11

1/cea, fn mec#'
;(Qsflmţă din ca.ţ1 Sabou .......62. respactiv ~ •
.
.
W'dnll etapei a 1~ min. 85.
Telacom: ~ 8ugallu.
;_ Diviziei B de fofit!
~al, ser/a a /1-a,; Grad. Varga, Berar~. Annan. Oprescu,

.

R~le

'
;:1

!. F. C. ARAD HlECOM-INDUSTR
.11 "B"' J S. C-TURZII3-1 l2-0J

Sânlana este ~ formaţie cu punelai maxim, Wpll cele 270 de minute ale ~ la
polul opus. Ţopari, Zăbrani. sarvnarm şi Zărand nu au
cunoscut gustul succesului. Surprinde neplllcut
~ Voiro!ei Matea la ~şi jumiilalioa
de duzini de goluri Incasati de feilineni, in
deplasare.

";, ..

......
Ieri. in "Cupa României "'. TuiJore"

2

o o 17-1

2

O

6

O 11·1 6

·

GJ!l>honţZ

2
2

o

o

B.llălmagiuO

11.Q&da2

~- ~-··

QC--7-2

6.

>.."

••

o· 6-2 ~y-"'•;.
g. -· '" . ''l

l1 ~1 df;; 3--"_.,. '""'i
r

o
0

O

~- L..
~ t~

2 .:

8

~'
9. Bocsig 1
o o
1Q..,lT Sebif2 ~ o o

7

.:, '"'7 ·--·····

..~~'

; ;~ ..

.

performere fiind echipele din

sperăm noi. nu vor rAmine
ness ICiionale ~· Cu

~căceiCiftVOCi<"*" ,O
.....
drept. nu pot să inchei.

_..._...;,

Zărand. Dacă

...-~...,..... r-·~

- d e teama~.
dar el a luieroll ftnalul
ului,
JOC.

etapă,

1

.

la HrJusbl (SUA) se aliA In
fazele superioare ale C.M. de box, rezervat
seniorilor. Din lndepiirtata
Americii ne-a parvenit o ştire

LA TIPARI, MAGHIAR- SÂNTANA·SINGUUECHIPi
INCITAT LA VIOLENTA o!D!![CLAJ1!J.~aceaslă
•

~ ;~

.]1' . j

o. sauoon

.,.

1

;,;-;;

1

ROMANIA ARE ASIGURATE
_l~· A_~,-.-~.CAPTE M.EDAUI "MONDIALE''-manţa
·
plină desfăşurare
remarcabilă. dacă
că
f;cf ~

,fOTBAr:·cAMPIONATUL JUDETEAN ~=onOARE~~\·
.. ·o·

;

:li ~1

fără apor~~~~o_,.

A

6
6
3
3
2
1

3-8

putul avea loc

j

sponsori, precum: SC .M GA ',
SC .Auto MDA', Telecom. Linie.
de •a următoarele cluburi:
Gl Motor, se .Cazino A.G:. se
Motorul, Aslra şi Box Club Arad, . .Gambrinus·, Br:aun Union.
CFR şi UMT Timişoara, erişul .SIIva Lazăr" Vărfurile, Querin
Oradea. CSM Zalău, Nicolina Matinal, se .,Aioma·. se .Astrar.
laşi. CSŞ Baia Mare. lauruc
Se •Verbiţă", dar ~- rămâne
.,•. ~ -..
Sighet, Armata Tg. Mureş şi deschisă.
Cămpia Turzii.
lubit,orii acestui sport vor
ln condiţule In care sărăcia avea ocazia să~ vadă la lucru pe
se răsfrânge şi asupra aceaslei câţiva din medaliaţii .na~iona~
ramuri sportive, aceastl editie a
lelor" din acest an.
.Centurii Aradulur la box nu 'ar fi

slmbătă

13
16-5 12
10-2
11
10-5 · 10
8-5
10
9-9 . 9
4-4 ·. 9 ..':10-12 9
9-7
7
13-12 7
11-10 6
6-15
4-8
6-15

(ora 10,00 ·finale) pe
arena de box din Aradul Nou se
\/Of intrece peste 100 de pugilişli

neroşi.

20-5

5-6

duminică

petitie de acest gen din tară a
cărei tradiţie nu moare. şi asta.
datorită unor .frulnoţ;i nebuno· ai
nobilei arte. precum: Victor..
Mihali, Dionisie Szekely, Ftorian
Bprna şi a unor sponsori ge-

CUISfiHEHTUL
4
4
3
3

săp
secţiei de

acestei

in organizarea
box a AS Motorul Azorna Arad
se va desfăşura a 21-a ediţie a
•Centurii Aradulur. singura com-

DAHIEL SCRIDOH

1. Motorul Arad 5
2.F.C.Ineu
5
3. PAncola
5
4. Tricoul Rosu 5
5. Şoimii UIJ(iva 5
6. P. Păuliş
S
7.CPLArad
.5
8. Fr. Curtici
5
4
9. V. Nădlac
tO. C. Sebis
5
11. Glona Arad 5
12. Romvesl
5
13. Comera
5
14. Crişui Ch. triş 5
15. Moneasa
5
16. Dacia Baliu 4
17. S. Macea
5

1.

"f~I~N'fiJilililllill) IJI. IJI"

tllmăni,

- !e

Rezultatele
etapei a V-a

sfărşitul

La

partea italiană.
multe din faxul
care ne va fi trimis la redactie
de conducerea ,Bătran'ei
Doamne·. Cert este că pănă
la finele acestui campionat
trebuie puse bazele formării
unei socielăti pe actiuni. ,.lncă
suntem de'parte de lumea
bună a fotbalului, dacă ne
uităm doar la baza IIJ>ortivă
a
clubului" • a spus dl.
•Conferiftţîf~ lenciu.
I'ITA
lri;P,.._. .. ;,:!'!\-:
.... ,lf<lll!.
Săptămăna viitoare. dl.
!!<IT
.
. ...... "'' ··~"···- •.. ~·Gandolfi va avea o lntAinire
prjmul plan.
Referitor la nedumerirea cu jucătorii, prilej pentru a se
unora că tehnicianul UTA-ei discut~ şi clarifica modalitatea
nu a jucat fotbal la nivel Inalt, de incasare şi procentul
acesta a pus punctul pe .i": fiecăruia din cele 3.000
.Nici Zeman, Mallesanl ori OM/jucător, promisi In cazul
Zacharonne nu au jucat foi· ajungeni la baraj. Deşi investibal nicAieri, dar au ajuns torul italian e supărat pe
antrenori mari ... •.
evoluţia UTA-ai la .baraj". nu
.Vicele" UTA-ei, dt lenciu, · se pune problema neplăţii,
ne-a prezentei pe scurt lntAI- numai că aceasta va fi făcută
nirea avutâ cu investitorii eşalonat şi procentual. CAt
Gandolfi şi Sallami, care sunt priveşte salariile restante pe
hotărâţi să meargă Inainte cu
luna iulie, ele VOf fi achitate tot
toate pAnzele sus. Despre
Tn
cursul siptimănii .care
reorganizarea clubului şi alte
aspecte vitale, stabilite la urmează.

:.

J'~

!~"""'""=:~~======~.-, ~...:j

CU TOATE PÂNZElE SUS

Ieri dup6-amiazii, la sedoul
clubului UTA a avut loc
tradiţionale fntâlnire sAptămA·
nalll cu presa, din partea
clubului fanion al Aradului
fiind prezenti Ioan lenciu •
vicepreşedinte şi lorenzo
Rubinecci · antrenor principal.
De la inceput. antrenorul
.alb·roşiilor· a ţinut să subli:
nieze: ,.Sli nu mi-o luaţi in
nume da rău, dar imi place
s.l mii exprim intr-un limbaj
da stradA. Nu vin de la
Oxford sau Cambridge, sunt
o persoanA simplă, cara
vorbeşte direct. Asta nu
InseamnA că nu vii respect
munca, ori ci nu aunt o peraoani educatli."
Referitor la programul de
pregAtire, Mister a schimbai In
antrenamente procentul de
muncă. pentru eli vizeazA o
ImbunAtAtire a tehnicii indivi·
duala şi a· echipei. De asemenea, el crede cA nu este
~ ziua cAnd jucătorii VOf
privi rn ochi publicul. deoarece
unul trăieşte pentru cellllalt.
..Aienettore" ne-a povestit cum
AHn Drligan Hl mulţumit dup4

joi, 26 august
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rătlăcbjlle
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A. n opinia muHora. focul reprezintă cea mai
radicală metodă de distrugere a buru&
-

1

·''

nilor. Dar deşi miriştile sunt arse complet
toamna, In primăvara următoare terenurile
sunt pline de buruieni. Explicatia? Focul distruge planta aeriană nu şi rădăcina sau rizomli
adânc ancorati în sol.
Singura metodă ~ prin care se elimină
tllllt!l buruienîle anuale şi perene este erbicidarea miriştilor folosind erbicidul total $i universal Rout!dl4f". In urma contactului cu frunzele, substanta activă este translocată in
intreaga plantă dislrugâr.d·o definitiv. Rezerva
de sământă de buruieni din sol este
desfiintată, ceea ce va aslgw.t un teren curat
şi in primăvara următoare.
Rountll4f" nu are activitate In sot şi orice
cultură poate fi înfiinţată imediat după aplicare. ·
Nu există buruieni rezistene la Rountll4f" sunt eliminate Inclusiv blruienile care vă fac
cele mai mari probleme:
• CostreM - Sorghum haJepen9e
• Pirul - Agropyron repens
Pălămida

•

- Ci-sîum

atW1IS9

• Turita - Gallium

• Stuful - Phragmites communis
• Aochita rândunicii - Coovolvu/us arvensis
şi

TOATE celelalte ...

MOI'ÎSANTci
Food •Health •Hope•
MONSANTO ROMANIA S.R.L.
Distribuitori:

Str.

s. c.

Tel/Fax: (01) 230 55 50
256598
•

Nr13

S..C.. SAGA PRODIMPEX S.R.L

~#tJPAEWOO

~ KOBER ROLAC

--..

t: Vă oferă
!

~··

1
~·

" ,..

·

·

EN-GROS de la depozitul situat în
str. Moţilor nr. 1/a:

Tel: 0!12-628532

DEALER

1 a

Distribuitor al produselor KOBER ROlAC
.. .
In judetul ARAD
:->.

Contactati: Gabriel Băeaşu
la Tel/Fax:
335 27 06

~-

D_RI,\!E:

·. T~$j(

AiAo

·~·.; - vo~ele, emailuri, ~odori,_ lacuri nitro-

celiiloziee, Durolac (lac parcaet), diluaoţi
.;•~:·sisteme industriale de protecţie poliuretaoice, ·
dor-cauciuc epoxidice, lilchido-melaminice. ..

IQI~UIIJI.Uii:~UM..UiAJl.U.IIil:
- grund de imbibare pentru zidirie
-~milavabile pt. Interior: SINMAT ŞI
il....,... .
INTERMAT
- Lavabile pt. Interior:ROLSTAR
- Lavabile pt. lnterior-exterior:AQUALUX
- Lavabile pt. Faţade coloraţe:DECORAL
· ~.. Lavabile pt. Faţade albe:ACRILU:X

.

··.NOU: J.a comenzi ferme de minim 2(două) tone
se pot livra produsele nuanţate la culoarea dorită.
Contactaţi-ne la tel: 057-283876 sau la

tellfax: 057-283892
KOBER • VOPSEAUA PREFERATA!
O DATĂ APLICATĂ, DE MII DE OBI

·?"..,

SPĂLATĂ!

.

~

IZ . ·. ·
Tn orice zi, i'n perioada 24 iulie-31 august
IATSA S.A. vă oferă şansa să conduce~
un MATIZ 1

Plecarea se face de la sediul firmei din
Calea Timişorii, la ora 1O. · ·,
,

încercaţi un MATIZ pentru a-i descoperi

.. ,

calitătile

•

1.

(659298)

.., . ...,

-

l

'

1

Pagina 12 - AoEVĂRVL

PVBUClTATE

LICITATIE

Joi,

U august t

J

ALEGE OFERTA SABOTEL

CONSiliUl lOCAl VlADIMIRESCU

CADOU~

TELEFONUL BOSCH COM 608

organizeaza In data de 17.09.1999. ora j5,00
la sediul Primariei, str. Revolutiei nr. 4, Vladimirescu,

BANI DE BUZUNAR

LICITAŢIA PUBLICĂ

.

pentru concesionarea parcei!Jior: 2 x 1000 mp.
2 x 2500 mp.
2 x 20.000 mp.

/"fF~! teren extravilan In zona de agrement ~~ 152 mp

a23~ ~40. •

teren intravilan (în vederea construirii unui garaj).

TNIPREUNA OU OFERTA ODNNEX

{973818)

CONECTARE GRATUITĂ

SC "ECO MOTORS co:• SRL
~

)

OPEL

ACUM ŞI ABONAMENT CONNEX START 6 $/LUNĂ""

angajează:

' REPREZENTANT VÂNZĂRI
- studii superioare,marketing
management
~ experienţa în domeniul vânzărilor
constituie un avantaj
- Umba engleză

EMOL

~utilizare

P.C.
•
- stagiul militar satisfăcut
-carnet de conducere cat.B

~~ LINF~~~N~l~OM ~.~

~

WII!NERBERGI!R

SISTEME DE ZI DARlE· POROTHERM
.. -

.

Organizarea, I1J.ceplln6 cu hm•·eeptembrie 1999, a
CURSULUI- DE "CALIFICARE în meseria de mecanici

'

colabo~are cu D. M.P. S. Arad_, . ,,;~ •s .

.•

matini de cusut, in

SECRETARĂ

-

"•

2 LUNI ABONAMENT GRATUIT***

INSCRIERILE se fac la sediul societăţii dlri'Anld, str.
lndependen~&i nr. 3, până cel târziu 9.09.1999.
_

- experîentă în domeniu
- limba maghiară, engleză
·-utilizare P.C.
-aspect plăcut

.. ~

--

~

:

~villli t::~~• Splaiul GaL Gb. Maghmi Bl.3_19B (Mi~et): C~
- _J

/J."'

asigură:carte

din Ara

i

..... ,_.·--.1

........ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - . . .

de muncA.
cursuri de perfecţionare,
salariu atractiv

Cererile se depun la sediul

-,

~~~~ărir:\~~!'r:\~~: ani
'"~"'S'flw·fă>;.-~ "i -~,.;
e ~coala minimă 8 clase
~
INFORMA ŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. ~
:.,, ,

"arci·-.. maximă

.

~- _. -1
-~

CONDIŢII DETNSCRIERE:
•"·'•·· '·. . -~:·· - "">·- 11::-~J-e de preferinţă bărb~, cu stagiul rnmtar satisf.\cut
•

VOPSITOR AUTO
- experienţă în domeniu
- stagiul militar satisfăcut

Se

-~.,:.,..__

,•

':;;.,

c:r

societăţii

tt!I1 ThJJFu: 0571270111; 270100, Arad 1 ,,
TehnicA de calcul
~ 11
<
- PC
Garanţie 3 ani
·~ $!!!!RX@· 2 7 ·. ~

1

- lrnprlrnante

Calea Aurel Vlaicu BL9

1

(lf"

~· 1
J

c

oplatoare

EPSON

o MINOLill

l ~ T u;L~<.

r:r Belt'url
'
·
r- o
DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII
c:r Mobilier ·dia bfro'i;
.:"" ~
.",Pădurii colţ cu Eftlmle Murgu Tel: 057 • 256189
:lF Maşini de numărat bancnote ""l:'.-.. ; ..,-t c:rcentrale telefonice SOLOMON
1 :;.~,
VINDE:
1
. 1

·CĂRĂMIDĂ IMPORT UNGARIA

. 30 X19 X19,36 X 21,5 X 19
• PLĂCI GIPS ·CARTON KNAUF
• FIBRĂ STICLĂ ; CĂRĂMIDĂ STICLÂ
• UŞI.GEAMURI.PODELE-LAMBRIURI
I'!UN•STQP

'

,-&. .

.-

'·

· OCULUS
Bucuresti,
M.C. MORARU, utilizeaza
·<t.ASERUL EXCIMER,~eelritâi modem
~
echipament in corectarea vicii:ll<o~r~~d;;e~r;~~:fr:-df•
condwiăeTh.

• PAVAJ CURTE·PODELE LAMtNATE
·MEMBRANE HIDROIZOLANTE

.~ '.~~·
{ '.

\

CENTRw).. OFrALMOLUGIC

·VATĂ

.

~-

MIOPIA. HIPERMETROPJA,

S'

·Diopt:Piile El.vs.• poh~ ·reduse considerabil
! sau chiar aduse la zero, in cateva minute !

i Tel.

ASIGURĂM TRANSPORT

F

01. 280.21.14, 280.21.15, 280.21.16
01 280 21 17
E·mail: oculus@eye.l'o_ .

~a=x=·~=-·~=·~·~·~~--~----~~~~~=j

BB

-.

CQ,~p.,uter

-P

••

iliiiitilll ARAD ,. Str. N.Sâ1Ce$CU nr.12 tell'fax: osr~2&o55~. Z60S66,;"Z:;;;;;;;,_
. f'I.C:IIEŞ'I'I -ROMANIA

~
,

·

prtn

i

Gl MOTOR ARAD

Tei/FaJD 0571251417

1

.

""*""•liliP""

·.

~-

· -~ wmon &~td=J!H!!4n!lhwlonin!rll.l· ltLAif. ·

·

•

l'rogramnt! 13.09.99 după masa
~
· · (RC,WORD,.JilXCEL,POXPIIO)·
_
3,UtilizaR PC ÎD Birotioii

Progrcunal: 27.09.99 după mW<t~;:,"~.
2.'Utillzare WORD
l'rowam.at 19.10.9.9 dupâma'Si!l~~"

..

X!!!!!brG!M~•"'•'**'"'""""o!ORttapliolpîolipintlllillndl:
§indrile ~!.!Hoa.nr m m....;, !!!!lt!mti ~la loD!e 1om111t dt '""""'
.

2.'Utlllira:re baze 4e date
masa

06.10.99 dimineaţa

Mml!m!y bt:!mf'?'atoonr O"'W'er!"' peobv ~ o.ilt li ...W...._. ~ 9

Kt!.Sffmlri ~ Gll!tj.!!d;Cc"""" kpiltla lft!:

organlZeaZlfl următoarele CUIS,U!'i.'

Pn:iţie1re Windows 98
Programat: 25.08.99 după

S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞ'ft""""'"~.......u-.mt.pnl.nd;....:

Mem!!rM!! ~tgtoclr!t pe boz6. ~lurrui """liait ..... ltmooplooli~ ... ,. apli<i
prio lip,. .. ~~a:n lo<JI!llini ti. l·hm pe ..,.~ori .W.rilo li
""",;.~

Centrul teritorial de pregătire
in informatică
•

Important:

__".,""'c~j;'"

··

.

.

.

__

.

c-..~antll e•nt au •b•oivlt mal multă cvnnwl pot primt dl~
de c•liffcaro Tn meseriiM:
- pwgramator aplle&lli mt gN_tluM t~tudH •uperiOanll) , -

anatlat programM<H" a)utor
-cpenrior

"~--

r-·._;"_-r--

Olptomefe !I!.Jf1t eliberate cu avizul MINISTERUlUilNVĂŢĂMĂNTUlUI. .
. ·
Se acordA reduoed pentru; elevi. studenţi. '1""""' 'li la curnpârarea CQicuatoamfor BB

·-

...·.·':

-·"'

.
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PUBUCITATB

Joi, 26 august t 999

MATRIMONIALE ~iti)

Angajează:

Str. L. Rebreanu nr. 95

+AGENT VÂNZĂRI
.
Conditii: -vârsta max. 30 ani
..• - earnet de conducere cat. B
'~""· .
-studii superioare (avantaj)
·- dinamism si perseverentă.
Relatii: vineri, 27.08.1999, la sediul firmei
'
din Micălaca,
str. Radnei nr. 262.
(5224289)

ANGAJEAZĂ
• electricieni auto, având vechime 5 ani
- tlnichigii auto, avind vechime 3 ani
-lăcătu'i intreţinere

. - 'oferi TIR marfă, avind vechime 5 ani

Vând

INFORMATII: telefon 256308, 256306.
'

(5224265)

~~~~)
DISTRIBUITOR AUTORIZAT ANGELI, IPCO, ALEXANDER

Angajează:
• Agenţi comerciali
Se cere - vârsta maximă 30 ani
" - ./:. experienţă in domeniu min. 6 luni.
Se oferă: - maşină
- salariu atractiv + bonus.

l

,_--_Se_o_f-~r_~_7rssa-ta_~ -~- ~-i:'-tr_~_~ -i~-n-i

EVA LUX.

_~ -~:_.- ~- ~ _

Arad, B-dul Revolutiei 97 (in fata Teatrului), tel. 282223 .

•.

.
'

•

...::. program de lucru flexibil.
--.-...
__
_·_ _. . .
...:_•·_._ _ _ _ __"
lnfDrn!lttilel.lfax: 211531; 092480524 sau str. Dorobanţllornr.111A.
(5224254)

~J!Mfl~(~~

·r·:...
'. -.

Arad· puteti cumpăra

• TELEVIZOARE ·MAŞINI DE sPĂLAT • COMBINE MUZICALE
• RADIO CASETOFOANE • LĂZI FRIGORIFICE • ASPIRATOARE
Toate de renumite firme:
* PHILIPS * GRUNDING • SAMSUNG • SONY • ZANUSSI
Preţuri cu adaos comercial foarte mic.
VIZITA ŢI ACUM MAGAZINUL

..

~perator calculator
Se cere:- cunoştinţe contabilitate primara

Tn

a inceput vinzarea seminţelor de grâu 'i orz de toamla preţuri subvenţionate. Dispunem de cele mai valoroase soiuri de seminţe ELITE '1 1-1 pentru toate
zonele de cultură. Plata se face la ridicarea seminţelor
prin: filă CEC, ordin de plată vizat de bal)că, n!J111erar 'i

""'""
nă

cupoane agricole.
. • Relaţii suplimentare la telefoanele: 057-289063 sau
057-275156. Program de livrare: zilnic de LUNI până
VINERI intre orele 07. 15.
(5224282)

din 24 august 1999 .
)Jr·illllmil'e'bt<w••l>ll•~e.!' . Consiliului· judeţean

societate

a concernului BBAG

.•.. ;;~~'!!·~··· . .

ANGAJEAZĂ

...

1. INGINER TEBNOLOG
- specialitate - studii superioare industrie alimentară fermentativă

- cunoscător al limbii germane (engleza facultativ)
- cunoştinţe de operare PC
- vârsta maximă 30 ani
- de preferintă bărbat
Cererile şi curriculum vitae se depun la Departamentul
resurse umane al societăţii din Calea Aurel Vlaicu nr. 270,

1~

unle.

judeţean

~·

Sucursala
PECOArad

·

Arad in

rizaţiei

1, din Legea nr.

' '·

Arad sa

convoacă in

'adlr~.'.ă...e.lltr~ordlnară, in data de 31 august 1999, ora
12,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1: .Proleci de hotărâre privind aderarea Consiliului
judeţean Arad la Conferinţa Regiunilor cu Aeroporturi
(ARC).
'.

GRA'I'l.JI"J' rorinlol4: 20 _,cundu
To•rif - 64!'>0 lc:i / 30 N<:eundc:

obţinerea

auto-

de mediu pentru

obiectivul: .STATIE DIS·
TRIBUTIE CARB.URANTI
CET Arad, situată pe str.
Calea Zimandului F.N., D.N .
79, intersecţia cu centura
nouă - partea stângă, in
sensul de mers spre
Oradea".
Eventualele contestatii
se pot depune la Agentia de
protecţie a mediului Arad,
B-dul Dragalina nr. 16.
{5224280)

2. Proiect de hotărâre prfvlnd modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Arad.

3. Diverse•.

..• ..

°

casă prin asoda~e, 3 camere,
dependinţe, garaj. lnfoona~i tele-

. Soli cită

DISPUNE:

Consiliul

(5224244)

,.

trai, 3 camere, pivniţă mare, bun
263832,092.842.346. (25681)
pentru privatizare. Telefon
vand garsoniera, confort 1,
233658, orele 15-18. (25611)
zona Micălaca, str. Simfoniei.
vand apartament 3 camere,
Telefon 092.626.185. (26077)
Alfa, 12.500 OM, negociabil.
vand sau schimb garsoniera
Telefon 270856.
confort 1, toate utilităţile, zonă
Vând apartament 3 camere,
ultracentrala, cu apartament 4
Alfa bl. 1, se. B. ap. 5. Telefon
277844. (25635)
camere + diferenţa şi una uşă
nouă de 1 m din stejar. Tetefon
Vând apartament 3 camere,
252906. (25386)
confort 1, et. 9/10, Vlaicu,
vand garsoniera confort 1, gre-.
Stomatologie. Telefon 244145,
243669. (25685)
sle, faianţă, Mica Iaca, str.
Săva~in bl. 173, se. o, ef. IV. ap.
Vând apartament 3 camere,
50,8.500 OM. negociabil. Telefon
Vlaicu, Stomatologie!, 15.000 DOMO.
092 994310. (25393)
negociabil. Tele on 2418 .
Vând garsonieră confort 1,
(25684)
Mioriţa. bl. 230, et. 11. Telefon
vand apartament 3 camere, el
220132. (ZZ219)
1, Micălaca. 19.500 OM. Telefon
vand garsoniera Gradişte. etaj
262575. (25688)
III, confortabila. Telefon 231065,
vand apartament 3 camere,
seara. (23029)
decomandat, Micălaca, ilt. 11.
vand aarSOiniE!ră confort 1,
Telefon 260656. (25288)
C(~~~~:r)'
Vând apartament 3 camere,
Telefon
i.
. et. IV.
Mlcălaca,
zona 300. Telefon
"""'"""·
.
255133. (23243)
Vând ieftin garsoniera. confort
Vand apartament 3 camere,
III. Telefon 240992, orele 19-21. . ·Alfa bl 8
A ta· 11
6
(25614)
• oc , se. , e J • ap. ;
Vând urgent apartament 1·
16.500 OM. Telefon 094.141.911.
(25677)
cameră, central, et. 1, preţ 12·500
Vând apartament 3 camE!'re.
OM. Telefon 24 9806. (2572 6)
decomandat, Vlaicu, imbunată~t.
Vând urgent garsonieră, con- .. Telefon 231105, luni-vineri, orele
1, et. III, Mlcălaca,' parchet,,. s-17; 092 684 626. (25907)
gresie faianţă. 9.600 OM. Telefon
Vand apartament 3 camere, el
249806. (25726)
1
Vând apartament 1 cameră,
• Tmbunatăţit. Alfa, bl. 4• preţ convenabil. Telefon 057-281331,094
str. Crasna bl. F, se. A, ap. 26,
176 584 . (25684)
Gradişte. (25538)
vand urgent apartament 3
Vând urgent apartarhe'nt
Camere, zona Alfa, negociabil
camera, total imbunătă~t Telefon
18.000 OM .. Telefon 270672.
257184. (25427)
(25656)
vand garsonieră confort 11,
vand apartament 3 camere,
~ependinţe, ultracentral, parter,
Fortuna. preţ negociabil. Telefon
094 266 220. (25917)
Legea 112. Telefon 233230.
Ocazie! vand garsonieră
(25866)
Grădlşte, 10.000 OM. negociabil.
. Vând apartament 3 camere, tn
Telefon 253326. (25856)
zona 300. Telefon 272019. (25716)

in

69/1991 a administraţiei publice. locale, republicată,

~ · . ~~~~.

·'·~~..,

CONDIŢII:

r·

In temeiul prevederilor art. 61, alin.

(3039752)

mixtă română-austriacă

IL., ,F•re!ledlintele Consiliului jui:leţaan Arad,.

1:·

.

S.C. ARBEMA S.A.
componentă

cen-

confort 1,

Vând apartament ultracentral,

DISPOZITIA
Nr.l39
'

~

'

până la data de 31 august 1999,

CONSILIUL JUDETEAN ARAD
'
\,;AitsiNET PREŞEDINTI:

'edlnţ6 extraordinară

.

garsonieră,

imbunătătiri. et. 11. Telefon

-~-

..
. •.. · ·

telefon 211792. (25998)
vand apartament vilă, zona
Podgoria, 70 mp. Telefon
270199. (25994)
Vând apartament două
camere, ultracentral, et. il, două
balcoane, unul pe bulevard.
Telefon 251722 după ora 17,
accept intennediar. (26041)

Angajează:

,.".,·

.._,,

• AGENŢI COMERCIAL!
• FACTURISTĂ
Condiţii: - vârsta maxima 30 ani
- experienţă in domeniU
- disponibilitate program prelungit

Sa

afa~il:

~~;1ţ:.· cJ~J)n 285025 ~au

- camet conducere cat. B.

- salarizare

avantajoasa
- pregatire specialitate.

lnfonnaţii la telefon: 057-270777.

15224261

!

i.1
concurs a
- secretar sef Universitate; ,
. ,_;, ..
- secretar principal Serviciul Rectorat;
• referent Serviciul Rectorat;
- secretar sef facultate.
Condiţii de participare la concurs: .studir superioare,
cunoştinţe de operare pe calculator.
Informaţii suplimentare la telefon: 256391, interior 19
(Serviciul Resurse Umane).
· · (973820)
~

.··

'

..

~;
...;.-

·""'·':.

.

· ·---

~:-~.:.· ;'

apartament camere,
13.800 OM, etaj inferior. Telefon 270856. (25510)
Ocazie! vand apartament 2
camere Vlaicu, 9.500 OM.
Telefon 270656. (25510)
vand apartament 2 camere, tn
Alfa. Telefon 275336. (25389)
vand (schimb cu una cameră)
apartament 2 camere, et. il, bl.
252, negociabil 22.000 OM.
Telefon 262681,411102. (25473)
vand apartament 2 camere,
central. Telefon 233272; după
ora 16. (25514)
vand apartament in casă, 2
camere, bucătărie. baie, gaz,
gradina + 1 familie, zona UTA,
informativ 18.000 OM. Telefon
249206, 092 294 842. (25529)
Vând apartament 2 camere,
decomandat, ultracentral, zona
Mini Maxi Plus. Telefon 094 778
723. (25570)
vand apartament 2 e<:mare,
Micalaca şi 3 camere Alfa ..
Telefon250209. (23243)
··
vanc1 apartamen• 2 camere,
bucătăne (tip s~lon 514), parchet,
faianţă, telefon, satel:t, Gractişte.
bl. R, se. r~. ''P· ~1. zilnic, preţ
13.800 OM, nag·JCiabil. Telefon·
237046. (2554;)
·
vand apartament 2 camere,
Piaţa Gării, et. 4/4, balcon inchis,
Micătaca,

fon 057-211804, 057-280656.
(25691)
;
Vând apartament 3 camere.
confort 1, 2 băi, boxa, garaj,
21.000 OM, tară garaj 19.000
OM. Telefon 277499, Alfa. bl. 84.
(26007)
vand apartament 3 camere,
mobilat modem, imbunătătit, iafll.
briuri şi uşi stejar masiv, 'parter,
zona 700, preţ 35.000 OM,
Telefon 094.245.879. (25992)
Vand apartament 3 camere,
Tmbunătă~t. decomandat, et. IV,
Alfa. Telefon 257946, 235524.
(25990)
vand apartament 3 camere,
supercentral. eventual schimb,
variante. Telefon 252860. (26028)
vand apartament 3 camere,
str. 0.1. Suciu. Telefon. 222933,
dupa ora 18. (26052)
·
Vand apartament 3 camere. bl.
303/4, 30.000 OM. Telefon
259282, 092.990.853. (26068)
vand apa.1ament ~ camere,
Alfa, 12.~00 OM negociabil.
Telofcn 270856.

Vand (schimb)
camere, Vlaicu, bt
et &!8.
imbunătătit. Telefon 281215.

(2~:J a~rtament

4 camere, el
Vând apartament 2 camere, 76
1, acoperiş ţigta, tot confortul, Alfa
mp, zona 300, et. 11. blocurile din
(sta~e lramvai). Telefon 257857.
faţa, preţ 26.000 OM. Telefon
Vând apartament 5 camere,
288535. (25928)
·decomandate, îmbunătăţit, el
vand sau schimb cu autotuIV, Micălaca, 16.500 DM.
rism in stare bună, Diesel,
Telefon 259399. (25881)
apartament 2 camere. confort 1,
Vând a;lartament 4 camere, el
zona Micălaca. Telefon 057III, Micălaca 500. Telefon
259839. (25946)
264060. (25533)
.
vand apartamenţ imbunatătit,' · · vand apartament 4 camere,
ieftin. cu 2 camere, preţ negociadecomandat, imbunălătit, et. 1,
bil, Micălaca. Orizont Telefon
ConfecţiÎ, 14.000 OM, ne9ociabil.
267327, orele 17-23. (25953)
Telefon 244515. (25704)
vand apartament ultracentral,
vand apartament central, 220
80 mp, bun spaţiu privatizare, . mp, necompartimentat, mochetat
preţ 9.500 OM, negociabil.
Integral. Telefon 221206. (20766)
Telefon 285746, 092 991 283.
Vând apartament 4 camere,
(26003)
decomandat, renova!, mobilat
Vând urgent un ap~rtament
nou . .zona Mioriţa, et. 1. bl. 222.
ultracentral, compus din 2
Telefon 466244. (25456)
(Continuare in pagina 14) •
camere şi dependinţe. lnfonna~i

-

·.· -~-

...... .,.t.:;,

\
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Vând apartament 4 camere,
parter, Piaţa Agroalimentară
Vlaicu, confort 1, îmbunătătit.
Telefon 272723 sau 2892S 1.
(25851)
Vând apsrtament 4 camere, in
rate. zona 300, vedere la mal.
Telefon 261764, 252025.
(25876)
Vând apsrtament 4 camere, 2 .
balcoane, 2 băi, imbunătătit,
partial mobilat, et. 1. zona 700,
preţ 30.000 DM. Telefon 094 245 .
879. (825992)

· 2 aparta-

mente,

intrări

separate, trifazic,

garaj, curte, grădină, încălzire
proprie, posibilităţi multiple,
accept variante. Telefon
285485; 092.607.568. (25507)
Vând casă mare, confort
o'ccidental, încălzire proprie,

~··

grădină,

f

'
t

singur in curte.

Telefon 251042, 094.397.419.
Vând casă 4 camere, baie,

~··

bucătărie, încălzire centrală gaz

'~-

metan, zonă centrală, Vladimirescu. Telefon 414207.
(20632)
Vând casă nouă ne(moblfată), tot confortul, încălzire
gaz, apă, trifazic, garaj dublu,
Alcatel, satelit; preţ 65.000 OM
negociabil. Telefon 248548 sau
092.295.353. (23010)
Vând casă in Lipova str. N.

~:
~~

•.

~~
~~.

~-

f.

~··

~~-

~~

~-

localitatea Fântănele nr.
zibil până vineri sau telefon
21210691talia, Brescia. (25648)
Vând, in Cladova, casă odihnă
nouă. 3 camere, bucătărie. baie,
30.000 DM. Telefon 284019.
(25546)
Vând casă 4 camere, încălzire
centrală pe gaz, canalizare,
cablu, zona Grădişte. Telefon
238613. (25390)
Vând casă 4 camere, cu gră
dină, in Grădişte. preţ 65.000
DM, negociabil. Telefon 276724.
(23223)
Vând casă mare, cu gaz. grlidină. 2 băi. 2 antreuri. str. Bucegi
nr. 12. Telefon 248535. (23213)
Vând, schimb cu apartament 2
camere plus diferenţă. casă
mare. ocupabilă imediat, gaz,
telefon, apă canal, trifazic, pret
informativ 36.000 DM. str:
Clopoţeilor nr. 14. Telefon
263828. 273778. (25340)
Vând casă 3·4 camere,
Micălaca si alte zone. Telefon
250209. (2J243)
Vând casă central, negociabil.
Telefon 094 552 104. (23181)
Vând casă 3 camere mari;
grădină 53 arii, pomi, 80 km de
Arad. 6.500 DM, negociabil.
Telefon 246148. (22863)
Vând Casă nouă, grădină mare ·
in Frumuseni. 17.000 OM, negociabil. Telefon 289078. (22339)

Vând casă cu grădină mică,
sau schimb cu apartament + diferentă. Telefon
Bălces6u nr. 22 cu curte
262884.
.
comună.
Telefon 245738.
Vând casă 3 camere, str.
(5224880)
Clopoţeilor nr. 2A, preţ 32.000
Vând casă mare, stil occider>DM. Telefon 211726, 094 899
tal, comuna Vladimirescu, str.
562. (25902)
Ştefan cel Mare nr. 41, preţ
Vând casă Aradul Nou, 3
100.000 DM, negociabil. Telefon
camere, dependinţe, grădină.
267951. (25281)
Telefon 057-278908. (25691)
Vând casă cu 3 camere, lratoş
Vând (sau schimb cu apartanr. 370. Telefon 249506. (25492)
ment 2 camere + diferenţă) casă
Vând casă mică cu grădină
mare la Sânpaul, nr. 272 .. in Aradul Nou. str. Crângului.
Telefon 092 226 357. (25666)
(25493)
Vând casă, pe şoseaua princi- ·
Vând casă mare, Cuvin nr.
pată, la lratoş nr. 83. Telefon 092
3/2, magazii 120 mp, pivniţă· cu.
691 339. (25700)
boltă 200 mp. cu posibilităt! privaVând casă cărămidă, tot contizare, depozit vinuri, suprafaţă
fortul. grădină, centru Şiman~.
totală 2750 mp, acces din 2.
. Telefon 251496. (25897)
străzi. Telefon 461205. (25502)
Vând casă (apartament in
·Vând casă Sânicolaul Mic,
curte). ultracentral, 2 camere +
toate cond~iile. Telefon 233822.
mansardă, bucătărie, baie,
(25494)
încălzire centrală, negociabil.
Vând cas·ă. tot confortul,.
Tel elon 223984, după ora 16.
comuna Vladimirescu. Telefon
(25679)
255981,092 284409. (25558)
Vând casă, anexe, grădină,
Vând casă cU etaj, zonă cen-gaz. str. Razelor nr. 21, Grădişte.
trală, avantaj deosebit Telefon
Telefon 238964. (25594)
283399, (25562)
Vând casă in Frumuşeni nr. '
Vând casă comuna Vladimi164 (pret 11.500 DM) sau
rescu, str. Bisericii nr. 15.
schimb cu apartament 2 camere.
(25563)
Informatii telefon 057-253167,
Vând urgent casă Calea
288938.' 092 891 709 după ora
limisorii, 20.000 OM, negociabil.
"
18. (25932)
Teleion 211028. (25571)
Vând urgent CASA In
V~nd casă nouă. tip vilă,
GALŞA. Informaţii telefon
suprafaţa construită 140 mp,
466723. (25930)
garaj, apă, canal, încălzire cenVând (schimb) casă 3 camere,
trală proprie pe gaz, cartier
Pârneava. 33.000 DM: Telefon
Subcetate. str. Radu de la
250754. (25932)
Afumaţi nr. 26A. lnfonmaţii după
Vând casă 3 camere, depenora 19. telefon 280704, 092 344
dinte. grădină. str. Milan
816. 092 778 625. (25582)
Tabacovici nr. 42C, Mureşel,
Vând casă cu grădină mare,
30.000 DM. negociabil. Telefon
localitatea Zimand Cuz nr. 114.
057-286562. (25938)
Telefon 233658, intre orele 15Vând casă. Vladimirescu, 4
18. (25610)
camere. bucătărie, 2 băi, gră
Vând casă mare in Lipova,
dină, piscină. Telefon 414188.
35.000 DM. Telefon 561628.
(25977)
(25619)
Vând casă 4 camere, tot conVând casă ·in Zimandul Nou,
fortul, in Gai. Telefon 274106.
nr. 145. Telefon 277531. (25623)
(25974)
.
•
Vând casă, cartier Poltura.
~Teleion 248113. (25956)
·
Vând casă cu grădină în
Păulis, pret 12.000 DM. Telefon
094 245 879. (25992)

f
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Micălaca

VÂNZĂRI SPATII
casă

in comuna

1

mobilată,

teren 1400 mp, cu
toate
anexele necesare.
lnfoonatii Macea nr. 317. (25875)
Vând· casă ocupa bilă cu gră
dină, apă, gaz, Pârneava.
Telefon 094.773.308. (25724)
'
Vând casă, Subcetate, str.
·Gtadiator nr. 16, 38.000 DM,
negociabil. (25710)
Vând urgent casă in curte,
comună, 108 mp, gaz stradal,
telefon,
.zona _ Biserica
Sărbească, eventual schimb
apartament la bloc, zonă buoă,
pret f9.500 DM. negociaU!.
Telefon 284471, 094.873.62~.
(25635)
'
Vând ·casă 3 camere, bucătărie, hol, baie. spaiţ, garaj
neterminat, curte şi grădină,

Vând convenabil COMPLEX
motel - restaurant - bar,
deosebit, zonă agrement.
Telefon 094.588.882. (253381
Vând firmă m1xtă paste
tatnoase cu casă proprietate (3
camere + dependinţe), hală
mare de producţie, 2 ma!Ş,ini de
tăiţei, 1 malaxor; site !Şi rafturi
pentru uscat, microbus inscris,
gaz. telefon, apă. curent trifazic.
Telefon 286333. (25265)
Vând, in Cenmei, imobil con\pus din: clădire P+ 1 41 O mp,
magazie 600 mp. ptatfoonă !J<!tonată 1.150 mp, teren aferent
7.000 mp, telefon, apă curentă,
canal, curent trifazic 40 KW,
acces drum judeţean, posibilltă~
)

plată rate anuale. lnforma~i teleIon 248402. (23169)
Vând SC . KARDEŞLER
IMPEX SRL, cu RESTAURANT
(bucătărie echipată modem) şi
BAR in funcţiune, clientelă formată. Informaţii telefon 094
245 879. (26038)

VÂNZĂBI 'rERBNURI

joi, 26 august 1999

300x250x200, 3.600

(25522)
Vând Oltcit,,an 1988, stare
foarte bună. Telefon 094.834.010. (25707)
Vând Dacia papuc, Dacia
1310. CIV, taxe. Telefon 484027.
(25708)
Vând Volkswagen Golf 1,6
Diesel. 1988, prin dezmembrare.
Telefon 513036. (5225411)
Vând Dacia avariată cu CIV.
Telefon 233907. (25633)
Vând Renau~ 19 Turbo Diesel,
1994, multe extrase. Telefon
462590
şi
094.773.365.
(5225483)
Vând urgent Dacia 1300, an
1976. Telefon 277085. 092.848.567. (25860)
Vând tractor U.650, disc, plug,
1994. Telefon 421072, Sebiş.
(5226730)

Vând intravilan pentru constr. Cincinal Pavelescu
nr. 1, colţ cu str. Gladiolelor
(malul Mureşului). lnfoonaţii teleton 286333. (25285)
Vând 10 ha teren agricol,
Pecica, 800 DM. Telefon
488785. (3038386)
Vând intravilan pentru construcţie str. Oiaconu Coresi nr. 2
colţ cu G!;ldiolelor (malul
Mureşului). Telefon 286333.
(25266)
vand multicar, stare foarte
Vând 1/2 ha teren in Dealul
bună, motor Brasov, inscris, cu
Viilor, /neu, livadă, si cabană de
CIV. Cărand nr. 1ii9..(522672.6l
lemn, preţ informativ 1500 OM.
Vând Opel Vectra an 91. stare
Telefon 259741, după ora 17. · perfectă şi VW Golf 11, impecabil,
(25841)
ambele inmatriculata persoană
Vând urgent teren intravilan
fizică. Telefon 094 169 665.
1100 mp, str. Dimitrov. 70.000
(25588)
DM. Telefon 249806. (25726)
Vând Cîtroen Xantia, an 95,
Vând avantajos 6.5 ha, titlu
tun extra, înmatriculat de o lună,
proprietate. in Simand. Telefon
preţ 17.300 DM sau variante .
289078. (22339)
Telefon 094 184 885. (25566)
Vând pământ in hotarul lratoş.
Vând Opel Kad~tt 1.6 Diesel,
2,30 ha. Telefon 270199.
an fabricatie 1985, neinmatricu~
(25975)
lat, preţ 1'.700 DM, negociabil,
Vând grădină in Sânleani, pe
str. Armoniei nr.. 1/C. Jelef~~
strada principală, 20 m front
057-288150: (25920)
.
stradal. apă. gaz. Telefon 092
Vând Renault 19, inmatriculat
355 941. (26011)
persoană fizică, 1990, stare perVând teren arabil 1,6 ha in
fectă. 7.800 OM. Telefon 092
Variaşul Mare (cu titlu). Telefon
226 357. (25666)
245111. după ora 16. (26076)
Vând Lada 1200, stare
functionare, 800 OM. Telefon
092 226 357. (25886)
Vând (schimb) autoutilitară
Vând motocicletă de viteză
Dacia 1304. izotenmă, fabricată
Gilera 125 ce, inmatriculată, 6
1998. Telefon 094 566 859.
viteze. răcire apă, 2.500 OM,
(25670)
negociabil. Telefon 094 159 594.
Vând tractor U650 şi plug.
(25906)
lnfonma~i 512655. (25670)
Vând Opel Vectra, Euro 2, an
Vând urgent FORD SIERRA,
1992, preţ 5.400 DM. 'lnfonma~l
inmatriculat persoană fizică,
telefon 279674. (25887)
2.000 cmc, an fabricaţie 1990,
Vând urgent Dacia 1300.
culoare ro,ie, stare foarte
1.000 DM, negociqbil. Telefon
bună, preţ convenabil. Telefon
094 896 48.3. (25694)
092 529 611.
Vând Dacia 1310, an fabricaţie
Vând remorcă 7 tone, stare
1990, culoare albă, VT 2001.
ireproşabilă. Seleuş, telefon 206,
preţ 2.000 OM, negociabil.
după ora 20. (25888)
Telefon 094 200 914. (25661)
Vând VW broscuţă (2 buc.) cu
Vând convenabil Dacia O km, · piese de schimb. Arad, str. Nucet
orice model, livrare imediată.
nr. 1. bl. 543. ap. 10. (25874)
Telefon 094.391.896. (22021)
Vând Dacia 1310 Break. an
1987,
necesită
repara~ii
Vând Dacii O km. Telefon!
caroserie, preţ 1.000 OM.
094.157.830; 248423. (23047) 1 Telefon 288013. (25882)
Vând avantajos anvelopa
Vând motocidetâ IJ Juptter 3,
auto, folosite, in stare foarte
350 cmc, cu ataş, perfectă stare
bună. Telefon 563027; 259339,
de functionare, informativ 600
262616. (5224868)
OM. LoCalitatea Zimandul Nou
Vând Renault 21 Nevada,
nr. 203, după ora 17. (25694)
1991 benzină, injectie, înscris
Vând Trabant, in state
recent. Telefon 094.698849.
exceptională. Telefon. 251498.
porumb boabe.
Vând BOLŢARI termoizola(25391)
(25897)
•
latea Vărşand nr. _?62. Tclcrc"'
tori 4 modele, pavele, borduri,
Vând VW Passat combi, alb,
Vând Renault Express, Diesel,
530192. (26073)
etc. Telefon 245689. (20375)
1600, benzină, 1988. Telefon
an 1991. preţ 7.200 DM. Telefon
Vând usă stejar, cu toc, stare :
. 488613. (3038390)
279674. (25687)
CUMPĂRĂRI
exception'ată. Telefon 243779.
Vând urgent Peugeot 305
Vând convenabil VW Passat
GTX. inchidere centralizată, gea(2569i)
·. •>C
CL, an 90, cu motor 1600 injecţie
Cumpăr actiuni: Arădeanca,
muri electrice, genţi aluminiu,
benzină, inmatriculat persoana
Metalimpex.' BAT, Cimve~t, ·
Vând PLASĂ GARD zincată,
persoană fizică. preţ 3.600 OM,
fizică. Telefon 269175. (25565)
Astoria, Pâncotas. Telefon
1
orice dimensiuni, PLASĂ RAnegociabil. Telefon 288451.
Vând acumulator in garanţie şi
094.557.938. (2541
BlTZ
CUIE CONSTRUCŢlf,
(25573)
Renault 16. Telefon 286623.
str. Vrabiei nr. 4. Telefon
cumpar presă -~~m'~~-~~{i:..
Vând Dacia 1400, an de fabri(25624)
beton. Informatii
289997, 275701, 094,558.552.
catie 1995. Telefon 466091.
Vând urgent Dacia vişiniu me7 48. (25577) •
1110939 221161
(2sS60)
taflzat, din mai 1995, cu bord CN,
Vând
LEMNE
FOC,
tăiate,
Vând Dacia 1310. in stare
trapă, spollere, preţ informativ
esenţă tare, orice cantitate.
foarte bunl!, an fabricaţie 1989, • 3.900 DM. Telefon 278895, după
Telefon 278488.
preţ. negociabil, 2100 DM.
ora 20. (25644)
Vând cazan ţuică, nou, 170.
tnfonmaţii telefon 244980, după
Vând Saviem 7,5 to, 4.500 DM
litri. Telefon 094.698849. (25391)
ora 16, sau Şepreuş 181 A.
sau schimb cu cereale. Telefon
vand pavilion apical populat,
(25672)
280667, 092 891 709, orele 8capacitate 36 familii, miere·
Vând Dacia 1~10, 1999, multi16. (25932)
ple îmbunătăţiri, preţ foarte avar>Vând tractor L445, stare bună,
Telefon· .
257667 familii
sau albine.
094.917.920.
tajos. Telefon 094.206.599.
RK, fără cabină, preţ negociabil.
(25288) •
.
(25638)
Telefon 286052. (25947)
Vând microbus Toyota Diesel
Vând Dacia papuc Diesel, preţ
_ 8+1, din 1988, persoană fizică .. · 5.000 DM. Telefon 232037.
Telefon 094.645.923. (25840)
(25939)
Vând Cielo, cu toate extrasele
Vând Dacia 1410, 53.000 km,
sau la schimb, orice maşină, preţ
stare foarte bună, preţ 2.900 DM.
8950 DM. Telefon 056/219869;
Telefon 287066. (25983)
094.291.600. (25625)
Vând camion, capacitate 3;5
Vând mobilier, fotolii, canapea,
Vând urgent Opel Vectra
to, basculant, inmatriculat, preţ
dulap, balansoar, ceasuri vechi.
Turbo Diesel, tntercooler "95 cu
negociabil 4.000 DM. Telefon
Telefon 250209. (23243)
toate
extrasele.
Telefon
414199. (25978)
•
Vând LEMNE FOC, tăiate,
056/219869;
094.291.600.
Vând rulotă, preţ convenabil.
·155.000 leVmc. Telefon 220853.
(25625)
Telefon 094 123 712. (26005)
(25522)
Vând Dacie O km, sau schimb
Vând Mercedes 320, benzină,
Vând calorifere fontă, toate
cu una veche + diferenţă.
full extra, an 1991 şi BMW TD
tipurile; garanţie totală de la
Telefon 056/219869. (25625)
524, an 1991, ambele înscrise
30.000 lei/elementul, str. P.
Vând Dacia 1310, stare foarte
definitiv. preţ negociabil. Telefon
Rareş nr. 77. Telefon 276859,
bună, an 1986, 2.700 DM, n"'!D094 245 879. (25992)
220659. (23178)
ciabil. Telefon 253830. (25883)
Vând Dacia "97, 4.200 DM,
Vând EUROBOLŢARI TERVând Fard Sierra înmatricula~
negocia~il. Telefon 238425.
MOlZOLANŢl cu garanţie
2.500 DM. Telefon 220853.
(25988)
strucţie,
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GEF FACILmES angajează
AGENT COMERCIAL fl
FUNCŢIONAR BIROU. Telefon
281981. 825989)
Angajăm VÂNZĂTOARE,

absolventi liceu pentru ma·
gazin alimentar. Telefon
257946, 235524. (25991)
Angajez BUCATAR pentru
grătar (minuturi), Micălaca,
·Piaţa
Soarelui. Telefon
092.356.215. (26060)
SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează DIRECTOR V ÂN·
ZĂRI in domeniul PIESE
AUTO. Condiţii: studii supe·

rioare, cunofti:lţe operare cal- ·
cu lator, cunoscător limba germană. carn':!l de conducere
categoria B. SE OFERĂ
SALARIZARE ATRACTIVĂ.
Informaţii: Calea Lipovei nr.
256, zilnic, intre orele 12·13.
26048
.

PRD,.ĂRI SERIICD
SCOALA

DE

ŞOFERI

,.BELC", curs nou, categoriile
B, C, E. Casa Sindicatelor, telefon 223004, 216570. (25439)

stradal (30-40 mp). Telefon
251.587, 279612. (25652)
Dau in chirie apartament 2
camere, mobilat, et. X, Fortuna,
100 OM, anticipat, prefer o
pereche tânără. Telefon
257452. (25915)
inchiriez (ofer) apartament 34 camere, nou, Alfa. Telefon
211146 (25936)
Prim.esc elevă in gazdă, stf.
Prunului nr. 62, Grădiste.
(25951)
•
'Ofer închiriere apartament
bloc 2 camere. ultracf3ntral, civilizat, complet dotat, 200 OM/
lună. plata anticipat 3 luni.
Telefon 254841. (25952)
Farililie serioasă inchiriem
unei eleve (studente) 1 cameră
bloc uttracentral, intrare decomandată,
baie separată,
_condiţii deosebite, 100 OM/
lună (inclusiv intre1inerea).
Telefon 254841. (25952)

Efectuează

zilnic transport de
peisoane in GERMANIA, AUSTRIA ti FRANŢA. la pn>fUri ac:ceslblle cu autocare moderne.
NOUl!! rTAUA cu tranzit AUSTRIA, SUEDIA cu tranzit POLONIA fi UNGARIA la BUDAPESTA.
IMPORTANT! Prin ,,ATLASSlB"
cilltori in toată EUROPA:
BE.LGIA, OLANDA, DANEMARCA, FINLANDA, NORVEGIA,
ANGUA, SPANIA. PORTUGALIA.
Pentru grupuri o~anlzate,
inchlriem auţocare
mfcrobuz.e
moderne.
"ATLASSIB" efectuează Hr·
vicii de mesagerie, aslgufilri ~
puteţi

'i

-·icărţivarzi

Ag,•nliile 'ddllnn_centru: telefon
fi AUTOGARĂ,

AGENTIA DE TURISM

'

"SEMOVĂTOUR"
ARAD
OFERĂ:
• excu- • FRANŢA 20 SEPTEMBRIE ŞI 5 OCTOMBRIE
.
• PREŢURI DE EXCEPŢIE la

'i

MAMAIA, NEPTUN, SATURN
EFORIE NORD.
-excursillunareJn EGIPT, ITALIA,
SPANIA, GRECIA, ISRAEL,
ANGUA. MAROC, MAREA EGEE,
AUSTRIA. FRANŢA; săplămănale
in: OUBAI, CHINA si TUNISIA,
THAILANDA • MEXIC, la pr•l•rl
fără concurenţi.

-excursii indhltfu• fir CROAŢIA
UNGARIA.
'.
1

Execut ZUGRĂVELI,
preţuri

la

accesibile. Telefon

253155. (25955)

.

INMATRlCULEZ autotu·
risme fost temporare pe NON
PROFIT. Telefon 210366,
094.24=5=57=2=.==--~~-·_]

DIVERSE·

Primesc o

elevă

. Ofer pentru inchiriat apartament 2 _camere, 80 OM/ lună,
anticipat 1-2 ·ani. Telefon
. 248436. (26002)
.
.
lnchiriez (vând) GHERETĂ
INCHIRIERI
· OBOR. Telefon 280957,
Caut să închiriez casă,
244630. (26075)
'
apartament, garsonieră, in ...
inchiriez apartament 2
Lipova. Telefon 563027.
camere, mobilat, zona Vlaicu, ..
(5224883)
150 OM. Telefon 210366,
··-"- Dau in chirie garsonierA
094.245.572.
4nobilaUI, Mlcălaca. Telefon
232059, după ora 16. (25668)
PIERDERI
Închiriez (vând) apartament

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~0~·.1!40~m!p[,3camere~~-
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fi bun soţ fi tată MOŢ
SIMION. Inmormintarea va
avea loc, vineri, 27 august,
ora 12, in localitatea Şiclău.
Soţia Eva, fiica Emilla cu
soţul Iosif, vetnic indureraţi.

tristeţea fără

de sfârtlt din
sufletul meu,
acum, cân
se
i de când ai plecat de
mine, iubita mea soţie,
MAGARIE ELENA.

Familia Gheorghe fi familia
Cucu anunţă cu durere incetarea din viaţă la vârsta de'
25 de ani, după o lungă şi
grea suferinţă a celei ce a
fost CUCU MIHAELA, logod•
nică 'i fiică. inmormântarea
va avea loc, vineri, 27 august,
o•a 14, de la domiciliul din
str. Coloni~tilor nr. 47.

IJ

SC "NOSFERA'I'U" SRL,
str. Ghiba Sirta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874
Sprijinul de eate aveţi nevoie .
in momentele grele
NON-STOP
SERVICII FUNERARE COMPLETE.
SICRIE: diferite esenţe f
modele occidentale. RES
PETE: pânză, mătase (setun
complete), ·Ilo;~!. CRUCI: lemr
fi
metal.
ACCESORII:
prosoape, batista, panglică
neagri, -batic uri, .mânere
lumânări, catafalc, sfeşnice,
steag de doliu. SERVICII·

.·~.

-. -,- -·

implinesc ~apte ani de
destinul nemilos şi crud
de lângă noi pe cel
fost soţ, tată, socru fi

spălat, imbălsămat, imbrăcat,

transport intern ~'i inter
naţional; ASIGURAM colaci,
colivă,
coroane, jerbe,
fotografii profesionale, fan
Iară; ORGANIZĂM pomeni;
INTERMEDIEM gratuit obţi
nerea actelor necesare
Jnhumării. Oferta brad: sicriu
brad, res'pete, cruce - 750.000
lei. TRANSPORTUL SICRIU
LUI LA DOMICILIU, estE
GRATUITIII. Experienţa noas
ră, este garanţia dum11aa
voastră! (c)

avut mai scump/
Nu te vom
niciodată! Dumnezeu să
ibă In pacei FAMILIA.
pământ."

~CONDOLEANTE~
Suntem alături de doamna
Felicia Stoinescu 'i familia,
la greaua incercare prin care
rece, prin dispariţia celui
carţa a fost prietenul nostru,
conf. dr. ing.

RADU SftiNESCU.

.].'

·--~

.. Dun_mezeu să-I odih
neascăl Robert t1 Corina
Farl<as. (25956)

·'·

Mulţumim

pe aceată cale
colectivului ClubulUi Sportiv
Municipal Arad pentru
dragostea şi înţelegerea, cu
care ne-a inconjurat, la durerea priciouită de moartea
mamei. Familia Şiboteanu.
(25986)
.

.

.

Depllngem dispariţia a prietenului nostru
drag,
RADU STOINESCU, · pe care n~l vom putea uita
niciodată! Odihnească-se in
pacei Familia MIHUŢ MIRCEA
şi IOSEFINA. (26026)
matură

...

Sincere condoleanţe co1egului nostru Sorin Cordoş fl
familiei in clipele grele
despărţirii de cel ce a fost
co~f. dr. 11\g.
,RADU STOINESCU.
Serviciul STI.·SD Arad.
(26055)

.

: ,..."_~,.

-

Deplângem -incetarea din
a scumpului nostru
frate, cumnat ~i unchi
·

•:;

viaţă

august,

din ŞICLĂU. Rămânem c
speranţa
revederii
in
Dimineaţa Invierii. Fratele
Ioan, cumnata Floricuţa,
nepoata Rodica cu soţul Valy
Pui-Mo . (26089)

totdeauna cel -ce ne-a
bun cumnat t;i unchi,
PAVEL. Te vom plânge
ul Cumnata Rodica,
natul Aurel fi neP.91iia

.

'

'

se

an de lacrimi fi
1,li~~~~.~."'~! un
când ne-a părăsit

MOT SIMION,

.. -

·......-_..J ••

.

8eziua
ta de
nattere, 32
ani,
PALCONI
DELIA
MARIANA,
născută Mitoalca, un dor de
ne apasă mereu. In loc
urăm .,La mulţi anii", pe
tău sunt lacrimi
în pace, sufleltll
in urmă mare
Mitoalca Maria,
fi fiul Vlăduţ.

IDIICD nNEIIII t

·---.

'

·,.

Nimic nu
poate fterge
durerea

dEt 74 ani, a celui' mai iubitor

in gaz.dll.

Telefon 285068. /25954) ·
Primesc 2 eleve (studente),
din judeţ, in gazdă, confort,
central. Telefon 235958.
(25960) •
, .
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona 6
Vânători. Telefon 223988.
(25964)
1nchiriez .apartament 3 camere, bloc, nemobilate,
Micălaca. Telefon 263303.
(25979)
lnchirfe'i" ·apartament-,~
camere. dependinte, telefon,
frigider, satelit, mob'itat, confortabil, doresc multă seriozitate.
Telefon ~.6~;1,3 sau 269190.
(2S9\J5)' •·.< ,<. '·;; '<0 ··; ';• ·C

.. 'Corona), RevolUtiei nr. 44. '
P~erdut -cerii.Îicai de inmaTelefon 092.826.9i7; 241585.
triculare SC BRAMSED SRL
(25647)
Căpâlnaş nr~ 164, comuna
închiriez apartament 2
Birchif. judeţul Arad, eUberat
zona 300, lunar 200
de Registrul Comerţului
111ata anticipat 12 luni.
Judeţul
Arad, sub nr.
TelefOI\ 057}41j1 ...241; 094.
J02/846/15.06.1993. It declar
827.809, dupa ora 22. (25648)
nul. (25925)
. _Caut să inchirie_z apartament
P1erdut car:net sănătate, .elâ,..
2 camere, semimobilat, central,
berat de Dispensarul 6'Arad,
ofer 100 OM + cheltuielile, plata
pe numele Cădar Stela Lucia. ft
lunar. TelefOn 094.555.075.
declar nul. (25904).
(25617)
.
.
.
Pierdut legitimatie de servldU
lnchiriez garsoniera mabilali,
nr.
3485, eliberată de SC IMAR
numai tineri căsătoriti. Telefon
SC .. D~AL-CO" SRL solicită
· ŞA pe numele Tască Marcel. O
279039,
orele
18-21.
(25676)
autorizaţie de mediu pentru
declar'nulă. (25949)
. Dau in chirie locuinţă pentru
ghereta din Arad, Piaţa
Pierdut carnet şomaî nr.
o familie fără copil, 1 cameră, t
Romană, F.N. Eventualele
44498, eliberat de OMPS Anid, ·
bucătărie,
1
cămară
alimente,
1
·
contestaţii se pot depune la
pe numele Vovciuc Mihai. 11
cămară lemne, apă, cablu "
Agenţia de Protecţia Mediulu~
declar nul. (25987)
grădină, str. Zambilelor nr. 10,
Bd. DragaUna nr. 16. (25976)
Pierdut carnet somer nr.
'Gai. Telefon 271317. (25701)
8719. eliberat de DMPS Filiala
lnchiriez casă noua cu etaj
OFER AVANTAJOS VALU·
Sebiş. pe numele Mera Cornel.
pentru sediu firmă, cabinet
TĂ ÎI1IPI'U"'Ul cu garanţii imodeclâr nul. (5213466)
biliare. Telefon 250783;
medtcal, birou notarial etc. in
12)
Arad, str. Lăcrămioarelor nr.
DECESE
11. Telefon 254139 sau
CEDEZ CONTRACT INCHI- . 092.53!).301. (25720}
.
.
RIERE valabil pe 12 ani pentru
lnchiriez spa~u comerci81. B_.
Cu adâncă durere tn suflet
C()MPLEXUL .HANUL DE LA
dul Revolutiei nr. 6. Telefon
anunţăm moartea fulgeră
RASCRUCE"
MOTEL,
094. 708.200·. (22343)
RESTAURANT, BAR. Infortoare a lui BUDAI IOAN, soţ.
maţii telefon 094 245 879.
tată 'fÎ bunic. inhumarea Va
lnchiriez- apartament• 2
2603=8~=====---.J camere, central. cu tot confor- avea loc, vineri, ora 14, de la
domiciliul din str. Luc:ian
tul. Telefon 211995. r2569si·
Blaga nr. ·12, la Cimitirul
lnchiTiez garaJ, bl. 716,
Pomenire·a. Dumnezeu să-1
Micălaca. 20 OM. lunar.
Se citează la Biroul Notarial
odihnească în pacei Familiile
Telefon 265273 . .(25534)
Public, din str. VăHug nr. 2. penBudai şi Gorgan, lndoliate.
Primesc in gazdă 2 ele~.
tru dezbaterea succesiunii . ultracentral. Telefon 211842,
defunctului Kovacs Anton Miroea
după masă. (25880)
Cu adâncă durere anunţăm
Peter, decedat la data de
Primesc in gazdă 2 eleve, . decesul iubitului spţ şi tată
03.04.1999, Arad, pentru data·.
str. Banu Mărăcine. Telefon
IVAN ZOLTĂN senior. lnmorde 5 octombrie 1999, ora 1O,
237559. (25841)
mântarea va avea loc', azi, 26
numitul KovacS Tiberiu, fiu, cU
Ofer spre inchiriere spaţiu
august 1999, ora 16, in satul
domiciliul necunoscut. (25893)
comercial central, amenajat
DOROBANŢI. Familia indo·
pentru diverse activităti.'
liată.
·
1
Telefon 223746 seara sau o94 ·
620 016. (25715)
Cu adâncă durere anunţ
.
lnchiriez
spaţiu de locuit, cu
incetarea din viaţă a scumpu-.
.,SEMO TRAVEL"
tol confortul, la casă, Aradui
lui meu soţ BRĂDEAN
Agenţie internaţională, face
Nou. TeJefon 057-27;8908.
ALEXANDRU.Inmormântarea
excursii de excep~e:
l25691)
va a~ea loc, vineri, de la
ISRAEL-27 septembrie;·
Primesc 2 fete In gazdă,
domiciliul din str. Oituz nr.
ITALIA, FRANŢA, SPANIA·
Arad, Bd. Revoluţiei nr. 71. ap•. 181, la Cimitirul Pomenirea.
28 septembrie.
&. (25656)
Telefon 057·256041, Bd. V.
Dumnezeu să-I odihnească!
_ l?au in chirie spaţiu comer- . Soţia indollali.
Milea nr. 11. (26080)
cial ultracentral, vitrină

..-..:

~ COMEMORĂRI ~

Zdrobiţi de durere anunţăm
incetarea din viaţă in vârstă

t
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PUBUCITATE

...,i.' WORlD TRADE.

v.· (Ja'îl .-.

Organizează

PARTENERUL TĂU IN AFACERI CU:
Hârtie de ziar; Hârtii si cartoane tipografice

Tel. 092 557 223/ Fax: 092 159 059

Hârtie copiator PRIMA COPY

HArtie imprimanta; Hârtie de sais; Hartie fax; Caiete

Tel. 094 613 587/ Fax: 064 435122

i

~

Căutmn

li!.

'

Deoozite In Clui si Bucuresti
firme p6ntru colabofate cu profN de

distribuţie

·-

.

manitoba@inaxtro

TEXJI.kE ENGINEER

·.-· -- ..

-._-,

-.--

"'~

calorifere da a.luminlu .
import Italia;
+ vopsele lavablla; ..
+aplica tavan;
.,.,
• adeziv pentru gras . .
faianţă;-....._
•.·
• glet pennw.~

~':\'
(

••

••

'

•

·"'~

1

·~

'

'o--;~·~

<.,,--_:·_;:~

ProurarÎt luni- VIneri: 9-11; Sâmbăta: Yt1t
-,,.

Din Septembrie al doilea
' · Salon de bronzat

,

··

1-

'

a111 ready 1o know you.
(973812)

Plata UTA bloc 1.8
~.;:;:~,:;<o.,;. .' Tel:289413

-"'~'"n••• ARADULUI! , · ""!·
Salon de bronzat
.

S.C. Management Servieej.R.L

WE OFFER GOOD FUTURE POSIBILITIES.
.·,

·~·~

_·.

•

3. Proiectare asistată (AutoCad)- 4 septembrie
Plata in rate
Cu nuri autorizate, diplome calificare, perfectionare eliberate de Vll\oi!STERUL MU:'I!Cll.
.
(5224259)

CONDITIONS: you know to spaak and wr1te In English
.. .
languii!Je.
'
.
·
ff you a111 curlous to kJlOW us, -

..·.· .·. . ~j

ARAD, STR. ,At4DREI ŞAGUNA NR. 38, TEL. 257323

• u'i metalice (u'i biiÎI·
data) pentru apartamente;
• gresie, faianţă import
Spania, Italia;
• parchet fag, stejar,
carpan;
.

For our textite company we are
tooking for ambitious people who
like to work in a young team as

e-mail:

- '1
""l

S. C~ ROlAND PlUS S.R.l.
VINDE:

• De calificare-perfecţionare 1o meseriile:
l. Operator pe calculator fi reţele de calculatoare
dimineata - 7 septembrie, după masa - 1 septembrie
2. Secrehari (prelucrare documente pe calculator)
după masa - 9 septembrie
. '
3. Contabil (teorie ~i aplicaţii pe oalcalator) . .· .
după masa- 7 septcmbne
.
4. Programator ajutor- dupl masa- 10 septetn\>rie
·
.1. Utilizare Word- (tehnoredactare). 9 septemlirie
2. Utilizare Excel- (calcul tabelar)- 30 august

S.C. MANITOBA TEX S.R.l.
Sir. Ursului 22
Ph.: 057-250505;
Fax: 057-281322

CURSURI

* De instruire în:

sau magazine specializate in papetărie. ·

.~

joi, 26 august 1999

M:EDIASOFT
·_):~-~:;__Xrăd:· -S't~ ...\ i
-~·-;i,··a' ~ ... 5. t~ t.'·ra \ o'57h:~s~6"·· .,,,,\- :

=~ CONTACT S.A.

•.

-.

B-dul Drogollna ntf~·

VladeliD8terlalepentrulnstala1HIA eele mal add pa Jud 1

Person~l colilical

Osedinta de la:

Tel:211669
4. , . . profesionale

e CABLURI ŞI CONDUCTOR! ELECTRICI
........~
eAPARATAJ ELECTRIC (PRIZE,INTRERUPĂpr=. AŞ:):
e CORPURI DE ILUMINAT
e BECURI ŞI TUBURI FLUORESCENTE
e TABLOURI ELECTRICE
.
t
e TUBURI PVC ELECTROIZOLANTE

'SaPmale'"!:.:.__-.,L
'

'

13.600 lei

Orar: 08-22 luni-Duminica .•~: .·J.-d@'~

t
f

.Mad,Sir.l\nlhi şaaun.nr.s....uar.wllili!lli~'*"'·'l 1';·< ·.
Telefon: 251311, mobil: 092 n~.

KNAUF
·ootOBAND

S.C. INSTALCO S.A.

. 'clîraetarlstlcl da gtet ,1'
· Ipsos import Belgia, de •
ce;nnai bună calilata, la
. . saci da 40 kg - pret · "
'i~~.o~o lei/sac i~cluslv ,:
~(- ~<:::_·~h.-'" TVA. ... :-~.tt:~-;
''"'"'EN GROSV•~'-~j
. Ţiglă 3500 lellbuc . ·•

,,

(52241 83>

ANGAJEAZA

.'~;ij
.. ,.,"..
. 1

···~

-~:~~~---,.-~--iE-_"1

• SUDORI AUTOGENI • SUDORI "LECTRICI
• IN:ŞT~LATORI SANITAR! • ELEtJRI~ENI . ;.,_
.LACATUŞI II'CONSTRUCTORioFINISORI_

CONDI~17>-

domiciliul statlll "lri'lilbrilcr,lul MAo.r·~';t
- experienţă In domeniu
..
- vArsta maximă 45 ani

Ciment, var, cărămidă f.&.
.. prin depozitul din str.

~~1

.
--~~~~~-

·.

,; Preparandlel, nr. 43,-;:

... TELEFON 284560•..•
(6682

1 '

.

•
•
•
•

ksma

O nouă ofertă tiem1-=~~-k
·.:·_··~···· ~- Whirlpool! -~.

B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST)
Mlc;Aiaca - Piaţa Soarelui (vizavi da Po.tă)
Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884
Vanlilatoal9
•
.
Apaat aer <XJndifonal
. .
Plasă da geam pentru IAfl!al
·
Pompa submerslblla, ·de -suprafaţA

.

+ FU!Ul da udat

,r

~

.

,·.-

/

-

+Gresie, faianţă, ada2iv pentru lj:it şilllĂJi
+!Vsca, wpsele, diluanti si lawl
.

NOU!'
Produsele: elaclrlce,. ele 1
~
gospoo lli•esc si agricol se vand şi cu .

• Acumulatori aulo
·~

iN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA

.

.

,

electrocasnice,

vă oferă

-~-~~

,..,.

din luna august,

>_".,_

pr,eţlui .Ql~ QM~···IIIII~dil!l'tllilil*.lllll...t;· <~{~

VIZITAT! MAGAZINUL NOSTRU
DESCHIS 'iN UPOVA, VIS A VIS DE
PIAŢĂ
.
.. . , •

• Motocositoare
• lnat>atoa19 eledrice
'
+ Fole solar da 4-10 m fA\Ima
+ Bure1e tapterie, musarna, irnl1aţle da piele
+lmpietitură de sârmă pentru gaid
• Plasă rabllz, cuie construcţii, alactrozl
+ Roabe, belonlel9, motoalll eledrice
• Hidrofoare, compresoare. aragaza,
frigidere. congelatoa"e. televizoare

--~,:-~t~-r-• :· ...: i,:;~.:_·;~~;~~-~~:~J~JF~ .~i(.~ -~
Whirlpool, liderul mondial în pmduse

• Combina rT1U2icale

vtndute roptoare cu microunde.

PlATA 1N UTE. AVUS O.
TRANSPORT GRATUIT iN ORAŞ

CUMPĂRĂTURI

MAl

MARI DE

5.000.000 LEI.

WHIRLPOOL
_;..

·,

~-

-··::··~::·· .
.. . . •

]

.

~·~

~N ...~~-J'
Vă aşteptăm

-~·

in magazinele:

~:·~

.

·--'" ~

lnfoton-Str:Lucian Blaga, nr.1o'l'il: 057 -:!81.800 -.-..
· Ziridava- Str. Revoluţie~ nr. 39- 41; Tel: 057-253 ~el."
· Zas8 PIOieus- 1Piaţa UTA,·-bL U3; Tel; 057 -;::!1$11111
'

- Autdturismele din gama OAEWOO se pot cumpăra cash.Tn rate şi leasing
•'·-·NA asigură service in perioada de garanţie şi post garan~e
.
• Dispunem de service modem de specialitate şi personal cu lnaltă calificare

.

\

~

~

~~)f~v.
-·-

ARAD

,TeJ;'eş7 1 287838; 950, Fax: 057/ 287366, Tel. ITP: 278811

. Tel: 0t ~.321.27.32: Fax; 01- 321.l7~
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DiJ1iibulli;.'GrtiWCD - aucurejti ~

Str. Stefan cel Mare nr.2 - 4
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