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BANCA COMERCIALĂ WEST BANI< SA. 
acordA dobAnzl avantajoase 
la depozlţele la termen ala 

persoanelor fizice 
(suma mlnlm/1 500,0 mlllel) 

1iună-~ 
21unl-51% 
~ -=~·--

BRAT ~ Tiraj mediu 
~ zilnievândue Anul XI, 

'nr. 2847 V"meri, 11 noiembrie 1999 t zo pagini t zooo lei 1 e-mail: ..-...- JS-948 
ln.......erull1111. 

Noiembrie 1996 • noiembrie 1999 

~~- -TREI ANI, DIN 
-

1PICAJLPIERDUn ... 
~ . . 

••. "Prefectura din Bratov a fost ore lntraglsub 
ploaie de pietre, sticla Incendiare '1 bara da 

etal"; ... 
~'·~.-... , . "Zeci da mii de studenţi din toată ţarii au 

'f It pe străzi cerând un trai mal decent" 

~-~--- . 
... .,Ceferi'tli sunt hotărăţi să blocheze căile ferate dacă 

ministrul Băsescu nu va fi demis fi cererile lor nu la vor fi 
.;.;: _soluţionate'~- · 

.... Ajun!fi la llinlta disperării mii de bucurattanl au 
cerut dabram;area da la căldură fi apă caldă" 

.,.,, · ··'"''"' ... "Lui Decebal Traian Remet 1 s-a pus pata p8 oamenii 
...", . Jn vArstă • el doretta cu orice preţ impozitarea pensiilor" . 

~ .... Opriţi dazm/lţul palatelor din marmură ti cristal" 
.... Impozitele 'li taxele continui si crească intr-un ritm 

ameţitor" . 
... "Mărfurile fi serviciile s-au sc;umpit cu 145% in 

ultimele 21 de luni' · . 
Am reprodus doar câteva dintre titlurile unor articole 

apărute in această săptămână, ele fiind semnificative pen
tru o anume stare da spirit care domnatte in ţară. O stare 
de spirit care coincida -in chip nedorit- cu implinirea, iată, 
peste două zile, a 3 ani de la victoria in alegeri a actualei 

· •• · .. '~ coaliţii majoritare. Spunem in chip nedorit deoarece 
nimeni. nlel C!blar eel mal inve...,..nafl ~upanl al 

~- ·: Pl\'f(:D-ulul ~ al lui FM~II lANuotantlat'HC!U DU ....... n 
putul lnu'l!laa la nok-mbrle 1996.eă. ~ lrPI ani 
R!)UB Put....., va eobubi adt de uault la eehll .prd- · 
prlllor ale.iitorl.Cft..4io ta·-.-.eral. ~-laii uaal 

'Ji:; ~,~.. ~~·:.:~In in minte acum secvenţa din cele
- bra seară de noiembrie '96 când proaspeţii câftlgitori al 

· ·""' alegerilor nu-ti mai încăpeau in piele de fericire, o stare 
normală dacă ne gândini că ea venea după 7 ani de anoni
mat fi de frustrări. O stare normală ti meritată socoteau 

., 

· -~""·"~ atunci mulţi romii ni sătui de bAibAiellla POSR-ulul ca ti da 
incetineala marilor transformări 8fteptata da aproape 7 ani 
da zile, capitol la care Convenţia Democratică ea 81'618 a 11 
cea mal tare. · · 

1 

' i -; __ ·. 

· Am răsfoit mal zilele trecuta cAtava dintre ziarele 
"'' apărute In acel noiembrie 1996, majoritatea lor arborAnd un 

ton superoptlmlst. De asemenea, aproape toate consam· 
.• -. ' nau cu litere ingrotate celebrele euvlnte rototlte de 

........,.tul pr.".,..lnte al RomAnk-1 In nu mal puţin 
. celebra sallrii de noiembrie 1996: .,De aeu• bul1nte eel 

:--~ , t!8J'e JK' •·or NRl'riOea UD vefl .al 0 dliiUIDeav- . 
· . tră. el eonducătorll _ .. _ Cuvlnta evident demagogica 

judecate prin prisma 8 ceea ca a urmat, dar atunci, In acea 
.>fi# . ...,. ela pireau 8 fi chiar adav6rata. 

. ".,,,, , . ·,:,"': ' MIRCEA DORGOJf'N 
(Continuereln ptl(lin• 5) .,. 

Si astm GREVA STUDENTilOR DE lA 
"AURH VlAICU" CONTiNUi•wvrJ 

•' 

·-
. ;"><,' . ·, . 

_ ..... 

În vreme ee Primăria Arad (ea de olrieeO se spală pe mâini ea Pilat din Pont 

CO MARUL CELOR 80 DE FAMILII DE PE 
"' 

· STRAZILE·TUBDEI 1 JIULUI CONTINUA 
fn 28 octombrie a. c.: lOcUitorii . · 

străzilor Turdei ~ Jiului au apelat la · 
un gest disperat blocarea drumului 
care duca spre poarta nr. 2 a foeW 
FNC . 

fn dimineaţa aceea, zeci de 
locuitori din zonă s-au adunat cu mic, 
cu mare, in faţa barierei instalate la 
intrarea dinspre strada Turdei. 

.Din cauza TIR-urilor care trec zi 
şi noapte pe aici, ni se dărâmă case
la. Po~ băga pullTIIA prin aăpălurile 
rezultate in unna trepida~ilor. De ani 
da zile e aşai O să ajungem c:alicl, 
bosdletari, dacă nu se vor lua măsuri 
da urgenţă. Am ajuns la c:apălul J'ăb. 
dării. nu mal putem!" Cuvintele au 
fost spuse de călre locuitorii din zona. 
care au ajuns la capătul răbdării. 

: '"'· CoJmarul da pe strada Jlulullldam pe strada TunleiJ 
DfiNA Lf'SC 

NICOL.f'E OPREAN 
·" :': "{rio;atlnuare in fJII,i!n• 6) .,. • 

PVCARNIAT ÎNCA O AlARMA fAlSA nw~ekend 
~::a':rtZt~'?:!: Pentru ea un individ a '""""'t ea TOAMNA CU OI TOATI 

~~TUNE lfBÎaiitiiNiilfBill ~~~ 
Tel-fax: 261461 ,. ,. ,. A ,. ~ddedurnono~~ 

"'~::.·~',..,, "MII~UICIARA"UmUIUTUDA ~.5 
UŞI ŞI FERESTRE : ~ T~ n!r;,:cr 

01::!~~~~~:Ă~c. •Telafoanala wturor llceelor din Arad 1a 10'c. r~luri n1n1me: .". .. 

_, .•,;:.·-#· 
'· ~ . 

au fost puse sub unnirlre 1 • 1 O'c. MNoro~og c1e Hrvlcl 

L_~~--~~------------_!!f~·u~'nP~: U DANAGĂVR 

• Pentru luna decembrie, preJUI abone- • La afArfltul anului, 
mantululeste da 27.400 lei 
• se pot face abonamente fi pa urml- abona111or le vor fi ofe· 
toarale trei, ;ase luni fi un an riie premii speciala In 
• Abonaţi! pot cAftlga lunar 10 premii de valoare da zeci de mi· 
fidelitate In valoare de o ·JumAtate de mi- l)oane da lai. llon de lei flacare, " ...., ______ _. 

.-

IIIIDL CaSti 18111.8 1.11 

PRETURI DECENTE 
la tAmpl6rte din 

' ALUMINIU 

tiBIIIGfWBJ) 
VA oferă 

• TAmpiArle aluminiu din 
import şi rom4ne9t1 ' 
•P.V.C. şi geamuri termopen 
• Rolete şi jaluzele · 
7elefon:2TP899;092292559 

. Anld, Str. Voinic/lor, Nr. 34. 
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19;U~~~iJI1iJ 
• Astăz1, Soarele rasare la 

ora 7 ~i 6 minute ~i apune la 
ora 16 şi 53 de minute. 

• Au trecut 315 zile din 
acest an. Au mai rămas 50 de 
zile pană In 20001 

• Praznicul zilei: Blaerlca 
ortodoxi: Sf. Ioan cel Milostiv, 
Patr. Alexandriei; Biserica 
romano-catollcl: Iosafat, 
Aurel; Blaerlca greco
catollci: SI. Ioan Milostivul, 
arhiep. Alexandria~ Cuv. Nil; 
Sf. Iosafat. 

:'f'v'e·n·:r,p ~~ 
·tit ... ; _.,··~C·, 

Arad: Covaciu Samuel, 
Stoica Radu, Novac Andreea. 
Molnar Brigitte ~ţiela. 
Ciol:tan Dana, '48rine'scu 

Corina. Mân. druţ~·u· ... · ·ylad 
Darius, L~ .. ~â. rlean 

Ma~~~~d~j,IUrk 
Eoflilli.----~..:J 

PRETUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru grsmul de aur de 241<: 
preţul cu ridicata • 161.203 lei, 
Iar preţul de achiziţie.· 145.082 
lei. Preţuri valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ ·Aur 14 
K cumpărare: 95.000 lellg, vArr 
zara: 105.000 leVg. Aur 18 IC 
cumparare: 120.000 lellg, vin· 
zare: 130.000 leilg. 

ln curaul dimineţii da 
Tari, la Intrare In localitatea 
Paclca a avut loc un grav 
accident da circulaţia. 

Vlctlmala acaatula au foat 
tranaportata la aacţla da 
chirurgie a Spitalului 

·. ' . . . 

'.: .. ·-
---; '· 
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ACTUAUTATEA ABĂDEANĂ VIneri, 12 noiembrie 1999 

LA "IDREL VLAICD" 
ŞI Ieri, in faţa Primăriei, .. ne-eu propus o mărire a bursei 

s:au adunat aproximativ 150 sociale cu 200.000 lei. 
de studenţi ai Universităţii Urmează ca această propu
,.Aural Vlaicu". OI. Alexandru nara sll ne aprobati! de 
Chera,, preşedintele Ligii stu- Guvern. Pe plan local avem 
denţilor, ne-a relatat că: .La promisiuni, dar nimic concret. 
Bucureşti, dl. Radu Vasile nu a Noi vom continua greva pănă 
stat de vorbi! cu noi. In timp ce vom primi un răspuns afi(l11ativ 
Ministerul Muncii şi Protecţiei la cererile noastre." 
Sociale s-a arătat (Ilai deschis MADIAI'IA MICAl'! 

· cu t:i Foto: AL MARIAI'IUf 

FUNDATIA "CORNfliU COPOsu·· ISI 
COMfMORwl PATRONUl SPIRITUAl 
• Fundaţia .Corneliu Copo- temele .Corneliu Coposu • 4 

su" (preşedinte Ioan Hul), In ani" şi .8 noiembrie 1945 • 8 
colaborare cu organizaţia noiembrie 1999". La ora 11, 
judeţeanll a PNŢCD, orga- la Catedrale Ortodoxa din 
nizează sAmbAtă şi duminică Piaţa Filimon SArbu va avea 
acţiuni comemorative. SAm· loc un parastas. Duminică, la 
bătă, la ora 10, in sala de ·ora 12,00, al doilea parastas, 
Consiliu a PNŢCD es•. p!ţl, .. ,la Biserica G~Catollci de 
gram al slmpozlonul pe pe strada Lucian Blaga. 

Furturi 
Poliţiştii I-au Identificat şi 

Incarcerat pe DUMITRU 
FLORIN, 31 ani din Motru, 
cunoscut cu antecedente 
penale, urmărit general pentru 
neexecutaraa unui mandat da 
1 ,6 ani Inchisoare pentru dis· 
trugere şi profanare de 
morminte. 

In urma cercetArilor efectu. 
ata s-a stabilit că Dumitru a 
sustras pe 3 septembrie a.c., 

Judeţean. Eate vorba da 
A.H. In vlratl da 44 da ani 

'' T.a. In vtraUI da 51 da 
·ani. Cal eloi au foat dlagnoa· 
tlcaţl cu traumatlam cranian 

'' .. atit In atara gravi. 
fi.B. 

.-
. ,, l . 

'. 

• '.,. ·:.>-.-.· ... , .. 
-;:/_" ·''><' . . . _ _. . ·• 

din haul sAlii de aşteptare a 
CFR Arad, bicicleta lui Csepei 
.Levente, din Reşlţa. 

De asemenea, Poliţia, TI 
cercetează In stare' de libertate 
pe PARASCHIV EUGEN, 312 
ani, din Borcea, judeţul 

Călăraşi, fărll OCU!Jaţle Şi 

antecedente penale ca.ra a sus-· 
tras de la aceeaşi persoană, In 
aceeaşi zi şi din acelaşi loc, o 
saooşA cu haine şi alimente In 
valoal'e_de 300.000 lai. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Capcană pentru hQ\ 
(SUA) 9.30; 11,46; 14; 16,30; 
19 . 

14; 

20 • 
12; 

Arta: 16; 
17; 19 
Sala miel: ·din· c•r 
(SUA) 15,30; 18, 
Prograaul: Sfera 17 (SUA) 

·. 
·%.'~ "'•-#.!Il::;"': ·.· ~ --~-,", ,. 

. 

Dllţla n:C.Utilll continuare ... -sasÎnultaJbDebtstulul Bat lUni] 

ru~anlii1MI~ iMr~tlwA iÎÎ uN MANolr oi.ÎRIIJAÎI nlviNrwa· · ·· 
Deşi munca laborioasă a 

poliţiştrtor a dus ia identificarea 
prezumtivului asasin al lui Bat 
Aurel, In persoana lui 
Negrlcloiu Remus, 25 ani, cu 
domiciliul in Timi~oara, acesta 
Inel! nu a fost găsit, fllnd dis· 
părut de la domiciliu. 

Negricioiu are antecedente 

H 

penale (furt şi fals. privinq iden· 
· litatea). De câţiva ani Incoace 
nu munceşte şi şi-a terorizat In 
permanenţă părinţii pentru a 
primi de la aceştia bani. 

Negricioiu ara o lnlllţime de 
·1.80 m, frunte lată, ochi 
albaştri, păr şaten, este tuns 
scurt, are ~orpolenţă atletlcă. 

SC8P 
VIneri, 1 are şanse de reuşită, dar trebuie 
~ rJ\'BERBECUL (21.03· să tineti cont cA existi! o mara 
~ .. 20.04). Asocierea cu o doză de risc. 

-'Jtlpersoană mai In vârstă FECIOARA (23.08-lfl 
.._ •vă este deosebit de 22.09). Sunteţi ma1 
favorabilă. Relaţiile cu partenerul sensibil (ă) şi lmpre- .... ~ 
de viaţă evoluează foarte bine. slonabil (ă), aşa cA evi-
TAURUL (21.04· n · . laţi discuţiile in contradictoriu 
20.05). Dorinţa dvs. de mal ales cu partenerul (a) da 
a vă Impune In faţa viaţă sau cu rudele apropiate. 
şefilor nu vA va aduce Ch1ar dacă este necesar, nu. 
decAt dlscu~i interminabile. luaţi nici o decizie, cAd ar putea 
rw1 GEMENII (21.05-20.06). ft subiectivă. 
. • ')"' "'lnclinaţi să cheltuiţi bani 

1 ,1' fintr·UM mod care vă MOCHETA 
•' dezavantajează şi, deşi 

vi se atrage aten~a asupra aces· Arad, Piaţa Gări/ . 
tul lucru. sunteţi loarte lncăpaţa- : Telefon 235221 . 
nat (ă). Vinde ,1 
RAcuL (21.0&-22.07).~ montează mocbetă 
Aval! de rezolvat o., • 1 ~ 1 
prob ema profeslonalli('...J a pre r 
care vă va obliga la o • cu o re ucere 
mulţime de drumuri. Acest lucru dl ID-21r/a 
vll Irită şi sunteţi tentat (ă) să 

Iru cA ve~ regreta. 22.10). VeV avea ocazia 
lăsa~ totul battă. Nu ceda~ pan- RBALANŢA (23.011· 

-~LEUL (23.07·22.01)., sa vA expuneV pundaie 
(i, 111 Cineva din familie va de vedere intr-un grup 
· \ ~ ...] avea o realizare socială mai larg de persoane şi cum pu

"11 de care sunteţi foarte tarea de convingere este ma
bucuros (oasă). VI se propune o xlmă, TI veţi lămuri pe cel mal. 
afaoara cara vA tentează şi ~ mulţi să vA accepte Ideile. 

Astăzi zi de piaţă la 
lneu, Llpova, Covăslnţ, 
Mişca, Moneasa, Şapreuş, 
Şlmand, Vladlmlrescu. Tot 
astăzi se organizează tărguri 
săptămănale la lneu, 
Şeprauş, Şimand. 

Mâine, sâmblltl, vor 
avea lo.c tArguri săptămanale 
la Felnac, \.lpova, Pâncota. 
Hălmaglu şi Moneasa, iar 
duminicA, la. SAntana. ti 
Vlnga. · · ·• 
• FARMACIA OI! SERVICIU 

. In noaptea de vineri sp~ 
simbAta este de serviciu, cu 
program non-stop, farmacla 
.,VATĂ", Bd. Revoluţiei, nr. 
12-18, telefon: 232087. . 

· Farmacia .,Sinapla"; Bd: 
Revoluţiei nr. 88, IAngă Noul 
Stil, telefon 282369 şi şi 
,.Noua Farl'(lacla", .strad111 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro-

TRA 
PROGRAM NON-STOP 
Cabinetul ,.Apollonie', situ-. 

at la parterul blocului din 
spatele Casei Albe (zona 
.Gării), str. Miron Costin nr. 13, 
se. A, ap. 1, t<JI. 251225, 
efectueazA tratamente 
injectablle (lntranuscular şi 
intravenos). aerosoll, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator. 
• CABINET STOMATOLOGIC 

· Cabinet stomatologic pri· 
val, Bd. Revoluţiei nr. 62 
(vizavi de Biserica Roşie), 
telefon 256665, deschis zilnic 
Intre orele 8,00.1-2;00 şi 
14,00-20.00. . 
•TNTRERUPERI DE CURENT 

In· municipiu: VIneri: Bd. 
RevoluVei 24-38, Coposu Bl. 
L1, L8. L10, Bd. AntonQspu 
81. 2-4, 11: 14, 16126. 

In judeţ nu sunt progra
mate Intreruperi de curent. 

AL~:! A ~~TI ~U:CID t$ 
. A ···- ... ·. . .. u 
-~· • LIN-IA VIETII ,.~0 ;~ 
087/214214 Vă ascultă, vi inţelege 

Intre orele 20,0_()..08,00 lfl vă ajută 

. :- . ~-
";:'\ . -_ .. 

.· 
. ·~· ·'_:, 

~·- •' 

;_"..,... 
' __ :;; ;·~ -.' ·" . 

Ara un tatuaj pe braţul drept şi 
este foart& periculos. Impotriva 
lui Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Arad a emis mandat 
de arestare preventivă.· . 

Poliţiştii TI caută In ciinii· 
nuare. 

Dfll'lfl LfiSC 

SCORPIONUL (23.~0. 
21.11 ). Din punct_de .•. 
vedere emotional sun
teţi sensibil (Il) şi v-aţi 

dori mai multă afecţiune. Evitaţi 
eforturile, Qăci sănătatea nu e 
grozavA. -.. · . 

SĂGETĂTORULrf 
(22.11·21.12). Veţi . 
primi o Invitaţie la o W 
petrecere, ceea ce vA 
va bucura nespus. De fapt, este• •· •
ceea ce vA dorea~. Sunte~ ener-
gic (ă) şi plin (ă) de umor. Iar 
acest lucru v-ar putea îmbunată~ 
rala~a cu persoana iubită. · 

CAPRICORNUL 
.-., -,.(22.12·19.01). Veţi 
...,::- -,avea parte de o lntlll· 

.-.nlra ImportantA In urma 
careia veţi obţine avantaje ne
SflE'rate. 
VĂRSĂTORUL 
(20.01·19.02). Inspira-~ 
ţla vă va ajuta sa 
rezolvaţi o problemă. 
extrem de importantă. A~ putea 
realiza un câştig consistent prin 
specualţil seu jocuri de noroc.,_ . 

· PEŞTII (20.02·20.03). Din 
păcate, viaţa sentftnen. 
tală a .uttar parcă să va 
mai ofere satisfacţii si 
rămaneţl tot singur (li\. 

După o perloadii, compa!ll• · 
familiei vii este benefică. 
Sânătalea este cam şubredă. 

• 
----..... - ... --...,,.,;·,:-:f_~· ... 

ooperatlva e re It : 
Banca Populara 

MINERVA 
•oord• urm•...-...ao dob•n•l 
,_-ntnl dQo•lt.lo lo tor .... nt 
11una - 84o/o 
31unl"... 8'7% 

· c. &luni • 89o/o 
&luni- 89% 

121un•·~ 88% 
"',...,..,'""""-,.pod<"""'*"'' . 

POZITnE autn MIGUIIIATE 1 

Acordam In sistem C.A.R. 
credite In re11m dt urganta 
~~ c::::>r~ 

c;redtte in regim normc;i - 1 U'la 
CII clobaftA'MN .. 

::::liiilt ::iiiilt ~ 
redl1e pentru ach2ltlonale W1uri 

cu doba:ldo anuda de . . 
~ c:=:::::» --==------=-=---
lnfornwtU J......U.dllt.._. · -_., 

P .. ta ....-halul de copil, 
M. M .. ....n.r llane• • 

.-u lo teur.x OST 1 U82a9 

'1 

1 

'',\:,_ 
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ACTVAUTATEA ARADEANA ADEVĂRUL - Pagtna3 

p?.i:$bQ SE EXTIND~ 
r RETEAUA DE APA 

e Interviu cu d-na jurist Luda Opri,, inspector ~ 
adjunct la Inspectoratul teritorial de muncă Arad 

- D-nă jurist Lucla Opri,, pe la sfâ~ltul 
"'liînll septembrie, a Intrat in vigoare Legea 
130/1999, Ce noutăţi a adus apariţia acestei 
legi? 

:_ Cu toate "că obiectul activitătii nu ne-a 
fost modificat, din Camera de MunCă noi am 
ajuns Inspectoratul teritorial de muncă Aracl in 
ceea ce priveşte funcţia mea, în ac~st 
moment sunt inspector şef adjunct interimar 
pe probleme de legislaţie şi rela~i de muncă""" 

- Asta da noutate! Lăsând gluma la o 
parte, vă putem lnfonna că la redacţie au 
fost făcute o serie de sesizări cu privire la 
convenţiile de muncă. 5-a schimbat ceva 

""' ."referitor la convenţii? 
-Legea 130 aduce In domeniul reglemen

tării conventiilor, ca forme atipice ale unui 
""""' de munca, ~ absolute. 
" Elementul de noutate absolută constă In 

posibilitatea beneficiarului de convenţie 
(prestatorul de servicii) de a incheia cu 
Inspectoratul teritorial de muncă {str. Gh. 
Lazăr nr. 20) un contract de asigurare. Prin 
acest contract îşi protejează şi asigură unnă
toarele drepturi: indemnizaţii de boală, indem
niza~i pentru Ingrijire copil şi dreptul la pensie. 

Totul in schimbul onorării obligaţiilor faţă 
de bugetul statului: CAS, pensie suplimentară, 
asigurări se sănătate. Pentru a beneficia de 
asigurarile sociale mai sus enumerate, per
soana interesată va plăti din proprie iniţiativă 
obliga~ile la buget, raportate la suma asigurată 

ce nu poate fi mai mică de salariul minim pe 
or::onomie, care in acest moment este de 450 
miilei. . . ' . 

O altă variantă este şi înţelegerea cu 
angajatorul pentru a-i plăU aceste asigurări. 
Dar. repetăm, dacă patronul ii plăteşte CAS.ul 'i pensia suplimentară este ca urmare a 
inţelegerii dintre cei doi, neexistând aici vreo 
obligatie legală. 

- In cele mal multe cazuri, patronii nLI 
se învoiesc să plătească asigurările. Ce se 
întâmplă atunci? 

- Inainte de a răspunde la Intrebare, tre
buie să precizez că acest contract de asigu
rare nu este obligatoriu pentru toţi cei care au 
conv~i civile. Acest contract rămane la lati
tudinea celui ce lucrează pe conven~e. lnsă 
este recomandat dacă persoana nu are allă 
formă de a-şi asigura drepturile de asistenţă 
socială şi de pensie. 

Acum, revenind la Intrebare, vă pot spune 
că, deşi nu au ·apărut Nonnele metodologice 
ale Ministerului Muncii şi P~ei Sociale cu 
reglementarea practică a acestui aspect, la 
Inspectoratul teritorial de Muncă Arad există 
unnătoarea uzantă: cei care s-au angajat cu 
conventie trebuie' să aducă o copie xerox a 
conven~ei. adeverinţă • decla~e de la patron 
că ne va comunica pe Intreaga perioadă de 
existenţă a conven~ei statul de plată al aces
teia şi ne va înştiinţa la Incetarea conven~ei. 

- PAnă acum am abordat doar cazul in 

care, convenţia este încheiată pentru o 
sumă de cel puţin 450 mii lei. Dacă angaja· 
lui s-a înţeles .cu patronul pentru maj 
puţin? 

- Avem două cazuri. Dacă cineva are 
încheiate mai multe convenţii ct.) diverse finne. 
iar suma totală de pe conven~e este de cel 
Mn 450 mii lei, atunci poate incheia contrac
tul de· asigurare. Dacă nu -are decat o con
ven~e pentru mai pu~n de 450 mii lei, atunci el 
nu beneficiază decăt de asigurările de sănă-
tate! • 

- D-nă Lucla Opri,, dacă incetează o 
conven!fe, se poate beneficia de 'orna)? 

- Cei care inchei~ contract de asigurare 
derivat din conven~a civilă, nu plătesc obligaţi
ile la fondul de şomaj. Prin unn,...., nu benefi. 
ciază de şomaj. 

- După toate cele expuse, flnnele mal 
au motive de teamă când e vorba de anga.- -
jarea pe convenţie? 

- N~au nici un motiv să se teamă de a 
angaja pe conven~i fiindcă nu li se aduce atin
gere fondurilor lor financiare. Asta in sensul 
că, incheierea unei conven~i nu implică chel
tuieli in plus fată de cele normale: cOn· 
trapresta~a muncii şi fondul de risc. 

- Ce credeţi că s-a realizat prin noile" 
reglementări? 

:-Toate acestea reprezintă o deschidere 
eXtraordinară a Ministerului Mundi si Protectiei 
Sociale faţă de aplicarea principiului conSti
tutional: .In Romania munca nu este 
rn9rădită". 

fi COIIS11mnal 
NKOUIEOPREfiN 

Locuitorii 
omunei Beliu s-au 
osit in marea lor 

majoritate de reţeaua de 
apă a comunei. Cu toate 
acestea mal sunt străzi 
unde reţeaua de apă nu este 
extinsă. Şi la fel stă situaţia 
'i in satele aparţinătoare. 
Dacă nu mai rău. Pentru că 
in Tăgădău, de exemplu, nu 
este reţea de apă decât pe 
'oseaua principală. Din 
acest motiv, Primăria 
comunei a ajuns la con
cluzia că reţeaua de apă ar 

ZIUA ŞCOLII LA LICEUL 
~.DIMITRIE JICHINDEAL•• 

Astăzi, la Liceul .Dimitrie 
Ţlchindear se va sărbători-la 187 
de ani de la infiintare - .Ziua 
ŞCOlii", după unnătorui program: 

se va desfăşura in sala festivă). • 
Depuneri de coroane. 

LA BÎRZE$11 
VA FUHaiOHA PRIMUL 

1 

ÎR"CDI'âftd 

• orele 8,30-9,30 - Pelerinaj la 
mormintele (cimitirul .Etemilatea1 

"'Tci'•llloi dascăli al s. colii: elevii 
1,' ~de liceu lnsoţlţi de dirigin~. 

"10,01).11,00- Moment festiv 
Tn fata statuii lui Dimitrie 
Ţichin'deal: • Parastas Intru 
pomenirea dascălilor şcolii; • 
Omagiu celor de azi pentru cel de 
ieri: alocu~uni rostite de invita~ -

, reprezentantii Prefecturii, Consi-
""'-r;llului Judetăan, Inspectoratului 

~...,. . 
" i · Şcolar Judeţean, Llceelor 
" ,. Pedagogice din Timişoara. Beiuş. 

Garansebeş, Deva, Arad {in caz 
de timp nefavorabil, acest moment 

• 11,00-12,30 • Lansarea 
revistei .Plus" {nr. 5 • 1999), a 

. cadrelor dldaclice de la Llceur 
Pedagogic .Dimitrie Ţlchindear; • 
Lansarea revistei .. Tribuna elevilor" 
(aft XXXII, nr. 38, nov. 1999); • 
Dezvelirea bustului .Mihai 
Eminescu • 2000", prof. Elena 
Cercei; • Spectacol muzical-ltterer. 
corul liceului {condus de prof. 
Petru Juriţl), corul daselor gim
naziale (dirijat de prof. Llvia Belle), 
recilal de pian ·Ana Maria Todea 
{VI-A), recilărl • grup de elevi din 
dasele a IX..a şi a Xlll..a (prof. T. 
Dragomir. prof. Gh. Crişan), ·•·"""" --...,------..;_ _______ _ 

SMERITĂ RUGĂCIUNE 
PENTRU PIEPAIANDIA DIN ARAD 
A-~ aduce aminte de incepu

turile unei FJ! pedagogice precum 
Preparandia din Arad, înseamnă a 

• cinsti şi deopotrivă a te reconecta 
·~- la un sistem de valori ce au spatia
.ollrat nu doar un edificiu şcolar: ci 
Indeosebi" o slare de spirit in cadrul 
căreia s-au ~t. vieţuind-arzand 
mari conştiinţe de dascăl. 

Valorile slujite cu o de~une 
impresionanlă ce o apropie de sblul 

~llfal·definjt de jertfă şi sacrifl. 
"" r.iu de către dascăfii intemeietori al 

Preparandiei ~rădene şi de urmă~ 
tarii lor -au însemnat implinirea 
acelui .Lucru romanesc", concept 
de o substantă ideatică, cu mare 
Tncurcătură e'motional-afectivă si 
·pragmatic militarită, elaborat ct9 
M"oise Nicoară şi Dimitrie 

-~ ftchindeal- redutabili şi pe nedrept 
. necunoscu~ de genera~fle actuale -

,-, ,...,ll"juptătOri neostenti intru emancipare 
naţională a românilor din Banat şi 

, Crisana<le la inceputul sec. al XIX· 
~' tea: . ,. ' . 

.. Lucru--<·. românesc· intru 
implinirea căruia s-au dăruit cu 
energie şi rară neodlhnă generaţia 
lui Moise Nicoară !fi Dimitrie 
Ţlchindeal a mai insemnat dincolo 

> de eliberarea confesional-culturală 
şi întărirea spiritului de·coeztune 
natională, respectiv a unită tii 
sufleteşti a neamului românesC. 
Tntru această Dumnezeiască 
lucrare au purces. cu credinţă, 
acum 187 de ani, la 15 noiembrie 
1818 cei patru profesori inteme
ietori ai lnattei Scoli Pedagogice a 
naţiei romaneşti din Banat şi 
Ardeal: Dimitrie Tichindeal, 
Conslantin Diaconovici" Loga, losff 

lorgovfcf şi Ioan Mihuţ 
Preparandla din Arad va fi slu

jolă in cel 187 de ani de atte şi alte 
genere~l de dascălklisclpoli, care 
fiecare-n parte şi toţi împreună, 
avandu·l drept model pe intaiul 
director Dimitrie Ţlchindeal, au cti
torii şi modelat conştiinţa na~onală 
român~ască intr~o admirabilă şi 
surprinzătoare pentru unu sincronie 
cu dinamica istoriei europene. Cu 
totii au probat mentalităti si com
pOrtamente culturale în CUprinsul 
cărora dialogul naţional european a 
fost o constanta a luctării lor-revăr

. sate cu generozitate asupra lnvăţă
ceilor dărui~ de Dumnezeu şi neam 
·spre cinstire şi formare: viitorii 
dascăli si preoti. 

Liceul Pedagogic .Dimitrie 
Ţichindeal" din Arad, urmaşul 
vechii Preparandii arădene, işi 
cheamă acasă cu dragoste pe 
foştii dascăli precum şi pe fiii şi 
fiicefe din ani şi ani prăznuirea zilei 

· inceputurilor sale. Celor ce nu vor 
putea fi prezenti In spatiul scolii, ii 
rugăm să-şi 'plece fruntea şi 
genunchi,i, inima şi gândul într-o 
tăculă şi smeritli rugăciune pentru 
lauda şi premărirea acestei slăvite 
scoli şi a intemeietoritor părin~..pro
fesori care ne-au transmis acest 
inăltător crez si in lumina căruia 
trebuie să trăim şi să lucrăm, să 
nădăjduim şi să visăm: .Preparan
dia această vistierie sfâiltă şi . 
veşnică" (Dimitrie Ţlchindeal). 

prof. DORU BOGDAN 
·Director al Liceului 

Pedagogic .,Dimitrie 
Ţichindeal" Arad 

.':.,<-"7~ 

. 
··."'-~· . .. ·::· 

'" ,,_,_-· 

Luni, 15 noiembrie 1999, ora 
11 ,00, In Sala Funda~el .• Vasile 
Goldiş" {B-dul Revolu~ei nr. 78), 
vă invităm la o Conferintă de presă 
privind simpozionul' Cu _tema 
.Influenţa poluării mediului 
asupra sănătăţii omului", care va 
avea loc in perioada 19-20 noiern
"brie 1999, In cadrul Forumului 
Euroregiunii Dunarea - Criş -
Mureş • Tosa. 

Organizatorii sunt pmf. univ. 
Viorel Coifan • preşedintele 
Forumului DKMT, ing. Dan lvan • 
preşedintele Consiliului Judeţean, 
prof. univ. dr. Aurel Ardelean ~ rec
torul Universitătii de Vest • Vasile 
Goldiş". prof. univ. dr. Francisc 
Schneider • preşedintele Confe
rinţei cu participare na~nală {Cluj, 
Timişoara, Bucureşti, Constanţa, 
laşi) şi internaţională {Ungaria, 
Iugoslavia, Slovacia). 

,,~;/ POST TELEFOHIC - --·~· 
- .... -Comuna An:hiş cuprinde mal. 

multe sate printre care şi satul 
Groşeni care reprezintă aproape 
jumătate din populaţia comunei, 
mai exact 1000 de suflete. 

Pană nu demutt legăturile cu 
exteriorul se făceau destul d_e • 
greu, in sat existând un telefon 
public şi unul la şcoala generală 
care deserveau toată localitatea. 

lnsă, prin grija primăriei din 
Archiş şi prin strădaniile primaru
lui Nicolae Valea, momentan a 
fost finalizată reţeaua şi in curând 
vor veni muncitorii să facă 
instalările la domiciliul doritorilor. 
"Centrala este automată, fixată 
pe 90 de posturi. Până acum 
s-au inregistrat 61 de cereri, 
dintre care 30 au fost deja achi-

};{~'ii.L·"4'~1ţ\;;,;:~ ",,,.,,,_ ''·· "· 

tate. Important este in primul 
rănd că s..a făcut linia 'li fiecare 
se va putea .... lega când va. dori'\ 
ne-a declarat dl. primar. • 

Un solicitant trebuie să 

plătească pentru un post telefonic 
600 de mii pentru reţllll şi 500 de 
mii pentru instalare · 

Satul Barzeş1i Sta1ea şi mai 
·prost la acest cap~ol; nu exista 
nici măcar un post telefonic acum 
In prag de mileniul trei. In curănd 
lnsă şi locu~orii din acest sat vor 
beneficia de on post telefonic 
pubtic. Măcar atăţ dacă, deocam
dată mai mult nu se poate. 

SORINfl fii1BRO~ 

Cea mai diversificată 
ofertă de telefoane GSM 
şi accesorii 1 

. ,:._· ' 

. :.· 

CU NOI NUMAI AFACERI BUNE 1 

. ,-:· 

trebui extinsă in ambele 
localităţi. Iar intreaga 
investiţie ar trebui să coste 
in jur de două miliarde. 

Pentru prima fază a 
lucrării ;;i anume întocmirea 
proiectului 'i a studiilor 
necesare S·fll organizat deja · 
licitaţia miercuri. "La lici
taţie au participat trei finne • 
lncă nu ne-am hotărât pe 
care dintre ele o vom 
alege," spune Pavel Ţica, 
primarul comunei Beliu. 

In ceea ce prive'lte 
inceperea lucrărilor 'li 
procurarea banilor necesari, 
Pavel Ţica spune: .,CEC-ul 
'fi Romtelecom-ul au 
cumpărat spaţiile in care 
funcţionează. Iar in lege se 
prevede că banii proveniţi 
din vinzarea spaţiilor pot fi 
folosiţi doar in interes pu· 
bile local. De asemenea, 
sperăm să mai obţinem 
ni'lle bani din programul 
PHARE: Iar in planurile 
noastre intră ca documen
taţia să fie gata până la 31 
decembrie, pentru ca la 
inceputul anului viitor si 
organizăm licitaţia pentru 
executare, t;i apoi, prin 
primăvară sii incepem 
lucrările." 

ANCfl BCICifiiUO 

ASOCIAŢIA CHINOLO· 
GICĂ ROMÂNĂ ARAD, 
invită toţi membrii cu coti· 
zaţia la zi să participe la 
Adunarea Generală de 
alegeri care va avea loc pe 
data de 13 noiembrie 1999 
cu incepere de la orele 10, 
la Palatul Minoriţllor (in 
curte la Biserica Catolică). 

Membrii se vor prezenta 
obllgatorju C!l carnetul de 
membru. 

PREŞEDINTE, 

Schill Gheorghe 
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SPECIALIŞTI IN 

MEDICINA • PREMIATI DE EXPOZANTI 
Ieri, 1 • s-a 

deschis AR-MEDICA '99, târg 
de medicină, aparatură me
dicală, stomatologie, farma
cie. servicii conexe. Organizat 
de Camera de Comert. 
Industrie şi Agricultură a 
Judeţului Arad, in colaborare 
cu Casa Judeteană de 
Asigurări de Sănătate, 
Consiliul Judetean al 
Colegiului Medicilor: Asociaţia 
Medicilor Stomatologi cu 
Practică Privată din România 
şi Facultatea de Stomatologie 
a Universităţii de Vest .Vasile 
Goldiş", AR-MEDICA a ajuns 
la a sasea editie. 

In acest an sunt prezente 

. ' ' 
ministral 

55 de firme din tară 
reprezentanti ai Unor 
internationale. Dintre acestea, 
35 au participat şi la câtev9 
editii anterioare, ceea ce 
demonstrează că târgui de la 
Arad este o manifestare con· 
sacrată în peisajul economic 
si medical. 
' Paralel programulurde 
tărg au loc conferinţe pe teme 
specifice domeniului medical, 
susţinute de medici şi profe
sori marcanti din Ar8d si din 
tară. AR-MEDICA '99 se 
bucură de prezenta prof. dr. 
Umberto Bar, din italia, care 
prezintă o expunere legată de 
tehnici chirurgicale stomato-

DAJDUGABOR 
logice. 

Expozanţii au pregătit 
câteva surprize specialiştilor, 
aceştia vor fi premiaţi de 
firmele ce expun la Sala 
Sporturilor până sâmbătă, 13 
nOiembrie. 

Timp de.· trei zile, 
specialiştii din medicină au 
prilejul de a lua contact cu 
ultimele noutăţi din .domeniu, 
cu aparatura si instrumentele 
medicale de uliimă oră. 

Astăzi, se asteaptă 
prezenţa la târg şi la' progra
mul de conferinte a ministrului 
sănătăţii; Hajdu 'Gabor. 

CiE~UrtDE Kltf'P 

PENTRU MANIFESTĂRILE DIN 
rl, CLM Arad s-a 

intr-o şedinţă extra· 
ordinară, in cadrul căreia· 
s-au luat in discuţie 
măsurile ce se impun pen· 

aplicarea prevederilor 
Ordonan,ei de urgenţă a 
Guvernu ul nr. 162 cu 
privire la acordarea de aju· 
loara băne'ti familiilor ale 
căror locuinţe sunt racor· 
date la reţeaua de termofi· 
care fi au venituri modeste. 
Astfel, consilierii au hotărât 
că Primăria va putea anga· 
ja, pe bază' de convenţie 
civilă, pentru aplicarea 
acestei ordonanţe, maxi'· 

• 345 DE MILIOANE DE LEI 
mum, 50 de persoane. Administrativ. Pentru 
Acestea vor avea. un salariu focurile de artificii de la 
lunar brut de 1.200.000 lei. miezul nopţii care vOr 

Tot ieri, consilierii · marca inceputul anului 
municipal! au hotărât să 2000 sunt necesare 60 de 
aloce pentru activităţile fes- milioane de lei, bani care 
tlve şi comemorative din vor fi suportaţi din bugetul 
luna decembrie suma de CLM Arad. 
345 de milioane de iei. .. Atât ._ penlr!J . Ziua 
Programul acestor acţiuni lilaţlonalli ·;, RomAniei cit şi 
va· fi aprobat de consilieri pentru comemorarea a 10 
până pe 18 noiembrie. Am ani de la Revoluţia din 
reţinut că-n acest an spac-•.. 1989, CLM Arad va finanţa o 
tacolele se vor desfăşura · serie de acţiuni festive şi 
pe o scenă amenajată in comemorative. 
Incinta 'llrandului Neptun Şi . Vom reveni. 
nu in faţa Palatului Df'Hf' l,fiSC 

SC ANDROMEDA SERVICE SRL 
ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 . , .. ,\, 

V ·vĂ OFERĂ 
URMATOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

V ' 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Şemineele Napoleon (Canada);. 

• Convectori (incălzltoare) • 2,~-
5,8 Kw (30-140 mc volum încălzit);· 
• Boilere cu acumulare; 80 1; 
120 1; 160 1; 
• Boilere cu 1ncălzlre Instantanee 
~apei; 

• tazane pentru încălzire centrală 
de 12·136 Kw; 
• Cazane pentru încălzire cantrală 
şi prepararea A.C.M. 18-40 Kw 
(WESTEJII, BIASI, SAVIO. GAIA) 

• Module pentru incălzlre cantrală 
de 120-1200 Kw; 

• Module pentru p;-apararea 
A.C.M. de 120-2411 Umln. , . 

• Arzătoare simple 'li automati.· 
zale paritru soba fi cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

OFERTA SPECIAli DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul are un grad inalt dlt transmHere a căl-
durii; · 
• Radlatoarele DUNAFERR LUX-N au un design 
'li aspect deosebit; 
• Sunt economicoase datorită calităţii superioare 
a materialelor fi a tehnologiei utilizate in produ· 
cerea lor; 
• Durată de intrebuinţare foarte mare; 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N sunt dlsponl· 
bile la diferite înălţimi (300; 500; 600; 900 mm), 
precum .fi cu lungimi cuprinse intre 400-3000 
mm; 
• Putere radlantă foarte mare 
• Garanţie 10 ani. . • 
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu 
preţurile radiatoar~Jor din oţel.'li aluminiu din 
toată ţaral 

•· 
'• .: -

• 

INCA O AlARMA FALsA: Pentru că un individ 
a anuntat că la ora 1 O va exploda o bombă 

IERI A FOST RÂN ELEVILOR DE LA 
"MOISE NICOARi" Si IASi ÎN STRADi 
IQrni:t!M[\ImliiOII!{U[:!ţ~II!CJH(:IIc[:t{I:I'Bii!!:t.!i::mlaJ 

Ieri, poliţi~tii arădeni au avut din nou de ~irectorul adjunct al liceului, dl. prof. 
lucru .. , cu căutatul de bombe. Aproximativ Gheorghe Herlo, care ne-a declarat: "l·am 
50 de speciali'lli din echipa de intervenţie spus respectivuluL cii este imposibil ca 
rapidă a 1. J. P. Arad şi echipa anti-tero a cineva să fi putut să pătrundă in llcell'dUpă 
SRI s-au deplasat imediat după ora 9,00 la ora 8. De luni, am angajat body-guarzi care 
liceul "Moise Nicoară". verifică in fiecare dimineaţă 1pe toţi cei care 

jurul orelor 9,00-9,05, ia secretariatul 
liceului a sunat o persoană care a cerut să 
vorbească cu directorul instituţiei. La insls- · 
tenţele secretarei de a ;afla cu cine stă de 
vorbă, parsoana de la capătul-firului a spus 
că este un fost elev al şcolii şi că la ora 
10,00, in interiorul Liceului Moise Nlcoară 
va exploda o bombă. 

Cel in cauză _,i-a continuat dialogul cu 

intră in clădire. Elevii intră pe bază de car
nete, iar profesorii şi ceilalţi angajaţi pe 
bază de legitimaţii. Cel de la capătul firului 
a susţintu însă că el a intrat in liceu şi a 
amorsat bomba la ora 8,15. Am fost obligat 
să anunţ Poliţia, chiar dacă nu l·an:) crezut 
pe individ." · - .. ., 

Cei peste 1000 de elevi ai Liceului Moise 
Nicoară au fost evacuaţi rapid din clădire. 
La ora 10,00 nu s-a întâmplat însă nimic, iar 
verificările de aproximativ două ore ale 
speciali'llilor au condus la concluzia că n-a 
fost vorba de nici o bombă, ci de o alarmă 
falsă. 

Dl. 11.-col. Nicolae Mlhuţa, adjunctul 
Poliţiei Municipiului Arad, cel care a con
dus acţiunea de la Liceul "Moise Nlcoară", 
a sugerat conducerii acestei Instituţii de 
invăţămân't să recupereze cele două ore 
pierdute, după programul normal .. "Asta ca 
elevii să fie siguri că nu vor scăpa de orele ~ · 
pierdute!". Conducerea 9i·a însuşit această 
propunere. .. ,.._., .-·. .. . _ ~ ~ , 

De asemenea, dl. eol. Teodor Pantea, 
'eful Poliţiei Municipiului Arad, a declarat: 
"Am luat măsura de a pune telefoanele 
tuturor instituţiilqr de invăţământ sub 
supraveghere, astfel incit nimeni să n4:9i 
mai poată permite să feei glume p;ciaste." 

De altfel, surse din cadrul politiei au 
spus că există toate 'ansele ca cel (cei) 
care a (au) telefonat la cele două licee arii· 
dene să fie prin'll '1 să suporte rigorile 
legii, care su"t destul de aspre! · ':• . , . , 

. , ~-'"";- . · Df'rtfl UISC 
• .·,-·~ .~.· F0to: VIO~L 110SCfl 
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$1 TU CU NOI IN TARA SFANTA! 

PELERINAJ 2000 
OrganiZJOazli EXOJRSII ÎN ISRAEL: . 
• 7 zile- 780 USO/persoonă 
•10 zile- 1000 USO/pcrsoonO 
•CRĂCIUN oi REVB.ION 2000 IOzHe· 1180 USD/pe ... 
•PAŞTELEa ... ~l2000 ;o,;~-.1050USD/penoan<l_ ··. ~ .. 

În pret sunt ·cuprinse aboolut tOate serviciile: 
•Obtinerea vizei de s&jurin lsra81; , 
• Avioare ~ automre moderne; 
• Hoteluri de 3 ~ 4 ..... ; . 
•3mesepezi; · . ..-. 
• Ghid pennanent 11 doe:unamJj;o In limba",_ 

. • As~urare medicala; 
• Vizitarea tuturor obiectivelor turis.tice şi religioase. 

Înscrierile"' loc: b agen~ile oubriza1e: 

Restaurant 

ltL:Uif;lllll:lll· 

ASTRA TRINin ~ 
~· 

'c'"-

;:tii!!~~Hed 2000/ 

.. _.;, .. 

• mâncăruri specifice 
• băuturi fine .--.. · 
• servire ireproşabilă 
• antren • dans • distracţie 

fn compania celui mal fndrăgit sofist de muzică populară 
bănăţeană, sârbească, al Aradului· NELU ZADIC, 

impreună cu formaţia sa extraordinară. ~; -:~· 

~~N'.fAciÂ~~~E;J din timp ~-ent.:" ~vă rezerva loc~ri. 
~"'ti~~~illv<·.~hg~;~:·.~J locurile fimd hmatate. _ _ 

"Pa: a4~epeăc-H 1 · (974247) 

. ·, 

: '• 

~ .. · . 

• 

•- -1 

,.,. ·1 .... 
. ::~-

··~ 



·.-~ -

• ·-.:0_- ·~ 

. ~· .. ·~ 

• 

Vineri, 1 2 noiembrie 1999 POUTIC ADEVĂRUL · - Pagina 5 

TINERII DESPRE TINERI 
Fostul prim-viceprel!edinta al PSDR - nemulţumit 

că 1n partid s-a Instituit o mică dictatura 
Inevitabilul s-a produs. guvern care duce ţara spre 

dezastru". De asemenea. dife
rentele de doctrină între sustină, 
todi actualului preşedinte al 
PSDR si tabăra celor care au 1 

plecat riu sunt de neglijat: ,.Au 
plecat aproape toţi membrii 
fondatori din 1990. Ei au venit 
pentru un ideal. Ne dăm 
demisia conştien~ că nu mai 
există social-democraţie. Nu 
ne mai regăsim in acest par
tid." 

PUll" ESTE FOfiiUE 
CORTfiT 

puţin .absurdă". ,.In măsura in 
care 38 de persoane îşi per
mit să desemneze 75 de dele
gaţi, lucrul acesta mi se pare 
absurd. In plus, odată ce la o 
conferinţă judeţeană se Intră 
cu buletinul, nu cu carnetul 
de membru, este clar că nu 
este in regulă ce.va." · 

ffplt AltE UŞILE 
DESQtiSE 

Mi!fcările studenţe!fli din ultima perioadă au fost analizate 
critic sau pozitiv de toţi liderii politici din România. Am fost 
curiot;i să aflăm ce cred însă liderii organizaţiilor de tineret 
ale partidelor despre acest lucru. lată ce am aflat: 

~~::~·-· ~~~=~ aa;~ Consiliului 
ale tll1ldanţllllr Local trebuie 

Noi sprijinim sustinuta de 
revendicările aceSta. Tn 
studenţilor, le acest sens eu 
considerăm chiar voi avea 
fireşti. Gravele sâmbătă, o in
probleme pe tâlnire cu--liderii 
care le tra- studentilor 
versează soei- arădeni, Pentru a vedea in mod 
e t a t · e a direct care sunt aceste reven
românească în dicări. 
aceste zile se Referitor la revendicările 

reflectă şi asupra studenţilor, care legate de mărirea burselor, singu
efectiv nu mai au din ce trăi. Nici rul oomentariu pe care n pot face 
bursele nu le ajung, nici părintii este că în Romănia, învăţămăntul 
nu-i mai pot susţine, pentru că ~ superior nu este obligatoriu şi cei 
bugetul familial e afedat de criza care optează pentru a urma o la-
economică. Credem Că guver- cultate trebuie să ia in considerare 
nanţii ar trebui să· se aşeze la de la bun început că vor avea şi 
masă şi să găsească soluţii nu dilicultăti financiare. • 
numai pentru studenţi, ci pentru M'AIImS SALIUAif • 
întreaga ţară. .. .. • ", .... !!:!115!1 ~ 

ApR este un partid care·pro-. "Aul&ill& -ap'Mf * 
inovează tinerii, oferă cadrul pro- Faţă de indolenţa şi lipsa de-
pice pentru afirmarea valorilor, de sensibilitate a factorilor politici 
aceea este ingrijorat de indife- este nevoia ca tinerii înşişi să-şi 
renta cu care trateaza Puterea Tntărească presiunea asupra instl-

ajunşi la 18' ani .• 
OTPDSR Arad, consideră 

mişcările de protest are' studenţilor 
îndreptăţite deoarece sunt gene
rate de mizeria şi sărăcia în care 
studiază aceştia, dar şi din cauza 
perspectivelor reduse de afirmare 
socio-profesionale pe care le au 
viitorii absolventi. .. 

GBEOR&iiE FALCA· 
... 1 d'ntale 11'1', P.D ..... 
cnid că ".. ana succes 
Partidul 

nostru şi-a pre
. zentat in că de 
· acum două săp
tămâni punctul 
de vedere fată 
de mişcările stU
denţeşti. Aceas
tă poziţie a fost 
directionată in 
favoSrea stu
denţila. Regrelul pe care fl am la 
această oră este că studenţii nu 
sunt uni~. că sunt influenţaţi în 
activitatea la. 

Reforma in lnvăţămar>tul 
romănesc a luat:Q in altă direcţie. 
Accesullirierila din mediul rural la 
f~cultăti este foarte redus. 
Studentii ar trebui să lupte mai 
mutt pentru burse sociale, pentru 
ca fiecare student să aibă şansa 
de a termina facultatea. , 

Deputatul Emil Putin, împreună 
cu .disiden~i" şi-au dat demisia 
din PSDR. După spusele 
preşedintelui, plecarea lor 
înseamnă o mare gaură în 
bugetul electiv al partidului, din 
cei 40.000 de membri plecănd 
aproape jumătate - respectiv 
membri din organizaţiile Arad, 
Hunedoara, Bihor, Botoşani, 
Timis, Brăila, Caras-Severin. 
Sub sloganul .Sunt oameni care 
nu stiu să piardă, dar si oameni 
care nu ştiu să căştiQ6·. au mai 
plecat din PSDR - Marius Mihai 
(din organizaţia de tineret 
Bucureşti), Mircea Dănuţă (fost 
vicepreşedinte şi preşedinte al 
organizaţiei Botoşani), Florin 
Cărbunaru (preşedintele organi
zaţiei Bihor), Rareş Olaru 
(Timiş), Dumitru lfrim 
(Hunedoara), Sorin Marinescu 
(Constanţa). Cristian Spirescu 
(organiza~a de tineret). Motivul 
demisiei este de mult ştiut: 
preşedintele PSDR, Alexandru 
Athanasiu, a inceput o serie de 
represalii la adresa celor care 
au votat împotriva sa şi o • vână
toare de vrăjitoare" prin organi' 
za~lle judeţene, ignorând orice 
merit al celor de la conducerea 
respectivelor organizaţii. Motivul 
neştiut însă - Putin nu vrea să 
fie responsabil pentru situatia 

Putin' a primit oferte de la 7 
partide şi probabil o va onora 
pe cea venită din partea ApR 
pentru că ,.Teodor Mele,canu 
este persoana care va câştiga 
alegerile prezidenţiale, par
tidul e capabil să scoată ţara 
din situaţia grea in care se 
află." In ·ceea ce priveşte situ
a~a partidului la nivelul organi
za~ei judeţene, Putin consideră 
că din 4000 de membri în Arad, 
80% din acestia il urmeazăc 
insă Putin mizează pe organi
zatiile teritoriale în care PSDR 
are 6 primari, 13 viceprimari şr 
90 de consilieri care vor 
impărtăşi hotărârea lui Putin, 
mai puţin, şe pare, viceprimarul 
de Arad, Sorin Neamţu. In ceea 
ce priveste conferinta judeteană 
a PSDR Arad, desfăşurată de 
curând, cănd au fost desemnaţi 
participan~i la Congresul din 20 

Tn legătură cu plecarea lui 
Putin la ApR, se vehicula infor
ma~a că el va ocupa un post de 
conducere în acest partid, cel 
mai probabil de secretar gene
raL P~intele ApR, Teodor 
Meleşcanu, spune că un loc 
de lider in partidul său se 
câştigă prin muncă: ,.Am 
avut mai multe discuţii cu 
membrii din PSDR. Dacă vor 
dori să vină in ApR, să vină, 
N-am avut negocieri pe pos
turi . aşa cum se obişnuieşte. 
Cei care doresc să mun
cească in partidul nostru şi 
vor munci bine, vor reufi să 
fie şi lideri intr-un viitor prt
vizibil." ApR ar fi avut nevoie 
pentru a fi primit in Interna
ţional a Socialistă de fuziu
nea sau alianţa cu un partid 
memtlru, cum ar fi PSDR. Putin 
şi-a dorit lucrul acesta, dar se 
pare că încercările sale in acest 
sens nu au fost incununata de 
succes. Poate că in partidul în 
care se va reuşi, Va munci mai 

protilemeie studeJTt~- tuţiilor publce. In acest fel ei nu s& · 
RADU &IIUIAD ,. 111111 vor lăsa amăgiţi de promisiuni fără 

Ca fost lider de sindicat stu
denţesc. consider că ei nu au ştiut 
cum să-şi ceară drepturile şi cao- cu faptul că nu se înţe
leg între ei, mă fac să mă găndesc 
că nu vor avea succes In derrier
surile la. 

...-reu ~ifti!Z :; acoperire de genul celor conţinute 
ApWiw • 8 t<l•a , 111 de Contractul tu tânăra generaţie 

Consider că o parte din reveri: sau manipula~ prin metode mai 
dicările studenţeşti trebuie subtile precum recenta scrisoare 

"sustinute, mai ales cele referiloare demagogicA a preşedinte.lui 
la c8zare. In cazul studenţilor din _ Constantinescu Iaţă de tinerii ŞERBA" POPESCU 

. ' 

. ce in ce mai dificilă in care 
află România: ,.E opţiunea 

lui Athan11siu sil·glreze. !'!\ 

OFD COrtSIDER CĂ 
· noiembrie, Putin o consideră cel mult_ -· · •• ASA rtU SE MAl POATE!•• • 

Organizaţia judeţeană u UFD 
şi-a expus, la conferinţa de presă 
de ieri, poziţia faţă de mişcările 
sindicale şi studenţeşti. Gelu 
Roman, preşedintele' organizali<", 

"Aeum slollozefte, Doamne, pe rollul tău ••• " ::':'p~=:::~n~~ 
Celebra replică a sfântului al cărui zile? E drept că şi Pruteanu .a luat-o în toţi UDMR-iştii că nu te joci de-a partiduL restructurării de căti'e guvernanţi. 

nume cu umilinţă îl port mi-a venit în minte freza• de la ai -săi, însă doar după îndelun- .Răul" trebuie stărpH de la rădăcină, pentru Aceştia manifestă o atitudine de 
zilele acestea asistând.la o adevărată mi- gale discuţii şi · că altfel sunt puse în pericol interesele dispreţ faţă de sindicate şi stu-
nune. Ceea ce era de necrezut s-a întâm- Uite că majore ale partidului. Intrebat dacă Csap6 denţi, refuzând dialoguL UFD-ul 
plat: un senator UDMR-ist, pe numele său va mai figura pe listele de candidati. Mark6 este de acord cu revendicările 
Csap6 J6zsef, a votat în Comisia pentru Bela a răspuns sec: .poate la PDSR". sindicaliştilor, pentru că .aşa nu 
agricultură a Senatului împotriva Legii Adică, oare ce crede organiza~a din Bihor, se mai poate", dar dezaprobă 
Lupu. Aceasta, cu toate că avea dispoziţie 1 UDMR nu-i că hotărăşte de capul ei pe cine desem- manifestările de vandalism, bie-
fermă din partea partidului său să voteze aşa. Cum a călcat unul alături de neaza drept candidat? Nem szabad, uram! carea Gării de Nord şi a dru-
.pentru•. linia partidului, .trosc·l Nu cumva şă vă Şi totuşi. minunea rămâne. Ar fi interesant murilor, (jin cauza acestora 

Cătrănit rău, preşedintele Mark6 Bela a imaginaţi că senatorul a scăpat cu atâta. ea în următoarea legislatură să-I auzim pe suferind oameni nevinovaţi. 

de dorinţa PD-ului de a Ieşi de la 
guvemare.e Referindu-se la situ
aţia actuală, Boticiu zice că la 
zece ani de la căderea Zidului 
Berlinului, .la noi zidul abia acum 
începe să se scorojească 'i de 
fapt este zidul Kremf01ulur. 

• O temă foarte discutată a 
fost proiectul UFD-ist de înfiinţare 
a Ministerului Familiei. UFD-ul 
crede cA acesta este necesar 
pentru că nici un minister nu are 
preocupări în acest sens. • UFO
ul nu este de acord cu desfi
inţarea sistemului de secOnd
hand în România, fie şi numai 
pentru faptul că in acest domeniu 
lucreaza In jur de un milion de 
oameni. dispus sancţionarea de urgenţă a rebelulul Da' de undei UDMR-ul a hotărât de Csap6 16zsef, senator de PDSR. vorbind · e Ioan Boticiu crede că ati, 

senator, retrăgându-1 din Comisia urgenţă să se analizeze minuţios cauzele impotriva placutelor bilingve sau împotriva tudinea lui Băsescu ar fi cauzată S. TODOQI 
şgricultură. Ce credea dl. votului respectiv şi intreaga organizaţie înfiintării unei'universităţi maghiare de lf.'~:::;.:::;..=..:.:.::::::;...::.,.;;.::::;..::::..!. ______ ..:.:..:..:.:..:....:.:..:.J 

~"""'""'li membru ţărăllişti, Bihor, de la care provine Csap6 să fie mo- stat...' 
!Acut de nitorizată. Asta aşa, ca să fie clar pentru Slt110" TODOQI 

.. A~\U\or ~H _ -~,,. -~~ Oriam te liţi.-

a\ ~ · ·· ~IIM'ptneli avea 
~- , ~n:ft~{ori.:mObil cu numai -
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V 
TREI ANI, DIN 

PACATE, _PIERDUTI ~ 
(Urmare din pagina 1) 

Din păcate însă chiar la îflceputul anului următor • deci ta 
doar trei luni de la căştigarea alegerilor - noua Putere a început 
să se clatine, partlilote din .,.....!fi- -Jorit.ri lllad .al 
malt pi'O'OC1Ipate d• lmpărfirea ~ reimpă>11rea -
tarilor dia Gav•ra şi de la Judeţe dt"!eAt de arJao
ai7.art"a prcigram•lor pooatru d!'~a ......,tăfllor prleln-.., prima lanaă, ca eare,.... eoafnmtaL Mai 
apoi, gâlcevile pe seama ciolanelor de tot felul au continuat. 
confruntarea desfăturăndu-se îndeosebi între PD fi PNŢCD, 
.,spectacolul" fiind de multe ori unul penibil- De altfel, la vremea 
respectivă ziaru~ nostru a scris nu o dată despre adevăratele 
.coride" purtate pe plan local pentru ocuparea unor funcţii de 
conducere de către nou veniţii la Putere, ...mleato.re lllad ba 
BCPA!U privlnp .,.,.. 27 (!) ........ !mbărl ori -nr-......... - fttreoallraoărl--..., la v.-eh•a "e.....U..fă" ti- J.........,. .., ,.v...,teă ere-
dbafă" aollor otăplinU · 

Am mai scris şi cu aH prilej. Nimeni nu acuză actuala Putere 
pentru schimbarea unor directori \i'Î inlocuirea lor cu propriii 
oameni, ba road ---.JupUi.....,._ partid:-- a 
ajunge la PaterP ti- priD --.a -- a ohflnt- aan
mlte a~CaP., ..-1 in ........... ba mod- ti-la 1101, 
.......,gajânda_. ba politică .. allt"Orl, -făad p.ntra 
...,..-.. haul 11"'1 din .._.ar doar, ..., ..., ......,.. 
-!Să O..~ 

Bun, dar acest lucru ar fi inţeles sau de in~les dacă pro
movarea în tot felul de funcţii s-ar face cât de cat fi după ni'te 
criterii profesionale, după capacităţi managerlale dovedite şi nu, 
în principal, după ataşamentul faţă de partid sau după suma cu 
cam ai cotizat la ob~nerea victoriei in alegeri. 

Fireşte, că nu peste tot s-a întâmplat aşa, dar s-a Tntâmplat în 
destule cazuri, iar rezultatele unei asemenea politici se văd in 
disperarea in care a ajuns România evidenţiată atât de ptastk: in 
cele câţeva citate din ziare redate fa începutul acestor rânduri. 

lntămplări petrecute doar într-o săptămână dar care, cum 
ştim cu totii, le poţi întâlni mai în fiecare zi. c-a .,., --.., 
laudă na •- ~ <"' atâc lii!8J puţin de>,........ ...... ._ 

.'j 
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(Urmare din pagina 1) 
Prezent la faţa locului pentru a aplana conflictul, 

adjunctul comandahtului Pol;ţiei "municipiului, dl. It 
col. Nicolae Mihuţa, a apreciat că ,,In cele din unnă 
~ ajunge la consens". . 

oamenii au ridicat bariera şi s--au retras la tre
burile lor abia după ce au convenit să se fnt§l
nească a doua zi la "Clubul Presei", 1n vederea 
găsirii soluţiei salvatoare. 

PROPUNERI DE. •• PROPUNERI 

PESTE J9..Q. DE POLITISTI !!. lfiHDfiRMI 
ftj! CAUTAT !rn CfiDfiVRUL UHUI 

TfiXIMETRIST UNGUR 
Siptămâna trecută, joi, un 

taxinelrist. oetăţean maghiar, a fost 
dat dispărut. 

Laszlo Kural, 63 ani, -a inlrat in 
Romania joi dimineaţa, prin Vama 
Nădlac. El transporta doi cetăţeni 
români. După intrarea in România, 
la aproxlmaliv 1().15.km de graniţă, 
cei doi I-au bătut măr pe taximetris
tul ungur, I-au de,JOSedat de ceas ~ 
banii pe care ti avea asupra sa I-au 
aruncat. undeva, ln camp, şi au dis
părut cu maşina acestuia, un 

Mercedes bordo, nou. 
Cei doi au fost prinşi ieri in 

judeţul Neamţ şi urmează să fie 
preda~ sub escortă poliţi~tilor din 
Arad. 

· Ieri, aproximativ 100 de poliţişti 
şi jandarmi au verificat zona in spe
ranţa că vor găsi cadavru! taxime
bistului. Din păcate, munca nu le-a 
fost răsplătită. Tn aceasta dimineaţă, 
poliţiştii insotiti de cei doi indivizi, se 
vor depJasa, 'din nou, la faţa locului. 

Dfll'lfl UISC 

. e Poliţia il cercetează pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de fami~ 
le pe Mlchlle Marcel, 40 ani, din Cluj, care nu a plătit pensia de Tntreţinere 
pentru cei trei copii minori. 

e Ciurar Dorel, 20 ani, din Şo~eş. fără ocupa~e. cunoscut cu 
antecedente penale a fost Identificat ca fiind autorul furtului comis pe 10 
noiembrie din locuinţa Paullnel Popa din Cennei. Pr8judiciul a fost rncuperat. 

COTIDIAN 
• 

Vineri, 12 noiembrie 1999 

sul la poarta nr. 1: este vorba despre dl. Ioan Bama, 
care de~ne si el o parte din FNC, cu fabrica ~ ~· 

. PEN'I'RU SI!NCTRJNI, SE , 
AŞ'I'EAP'I'A. •• LIS'I'ELE 

Şi, pentru că tot veni vorba de poarta nr. 1, inter
locutorul nostru ne-a spus ca 95% din maşinile sate cir
culă pe aici. Maşinile care se intorc la_ sediu vin doar 
pentru repara~i. asta fiindcă sunt plecate in ţară .. 

Dl. E. Siegmeth nu exdude faptul că unii şoferi vin 
pe poarta nr. 2, folosind. strada Turdei . ..Am vorbit cu 
cetăţenii de acolo, să::mi aducă liste cu numărul maşinii, 
dacă se consideră că şoferii mei circulă nebuneşle. De 
la intâlnirea de arum două sc'iptămâni cu cetăţenii, nu a 
venit nimeni cu redamatii, cu toate că am afirmat dar.- la 
cei la care se doyedeşt8 că n-au respectat restricţia de 
1 O km/h, vom merge până la desfacerea contractului de 
muncă! Oricum, in momentul in care am cumpărat 
FNC-ul, nu erau asa probleme. Dacă ar fi existat,. nu 
investeam aici, dar ăcum e prea tarziu." 

PROVOCAREA 

.. ·~ 

., .. -~-- ... 
-c,--",.gs.c. ROMTEXTIL IMPEX s.i[ ... 

i · -a i 
·cercetează in stare de arest pre
ventiv pe Filip Sorin • .Călin, 26 
ani, -din Vladimlrescu, ctl 
antecedenle penale (urmărit ge· 
neral). Filip Sorin Călin, aflăm de 
la Biroul de presă al I.P.J. Arad, 
-este autorul furtului comis in 

S.C. CONCA SRL Vladimirescu, 
de· unde a sustras bunuri in ·va-. 
loare de 2.400 DM. 

Impotriva lui Filip, Parchelul 
a emis mandat de arestare pre
ventiva pe timp de 30 de zile. 

t_ _.!. "AU) OU" S IUJ AUAU 
DIS'rtiiBumJB DE FOLII ŞI AMBALAJE DIN POLIETILENA 

Vinde la sediul său din Arad, Au rei Vlaicu complex Şaga 

.... ,.-. 

'I'EL. 057-246727 
• folleliţinie 4,20, grosime 0,15 
1 kg = 20690 lei+ TVA 
-folie tratată U. V. garantată 2 ani, lăţime 4,20 grosime 0,1 
1 kg = 22.9541el + TVA 
·folie lăţime 6,20, grosime 0,1 
1 kg 21.1151ei + TVA 
·folie lăţime 5,20, grosime 0,12 
1 kg 20197 lei+ TVA 

... 

ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

·,·. 

~.,,;~~;. 
,- ,., ' ~ 

2900 ARAD - ROMÂNIA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. · c::=va:-~ 1 . ,• 

. .·· 
.,,-. -· 

. .... -.-~~··. -·~· 
- ,_.,-.. : 
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Lfi SIBIU. PErtTRU fi 
RfiMÂrtE ÎH •• CĂRŢI'' 

ASTĂZI LOTUL NAJIONAL 
SE REUNEŞTE LA ARAD 

Pe o perioadă de trei săp
tămâni, C. N. de baschet feminin 
este întrerupt, deoarece 
reprezentativa de .senioare" a 
României intră in ,.focul" prelimi
narîilor Campionatului European 
di" 2001. 

Cannen Nastor şi Cristina Matei. 
Dacă le mai adăugăm şi pe ex
arădencele Monica Broşovsky şi 
Laura Niţplescu, acum ~stra
niere· in Ungaria, respectiv 
Grecia, ajungem la cifra şapte, 
adică jumătate din .nationala" de 
senioare. lată şi celelaite comp~ 

Iru a obţine .biletele" pentru 
Franta. In ultima etapă a turului 

Diviziei B, UTA are o sarcină 
grea la Sibiu, acolo unde 
gazdele, după un inceput bun de 
campionat au slăbit ritmul, 
devenind o echipă de pluton, iar 
acum caută reabilitarea împotriva 
unei fonna~i de tradiţie in fotbalul 
românesc. Elevii lui Lorenzo 
Rubinacci au nevoie de un rezul
tat bun în oraşul de pe Cibin pen
tru a nu se îndepărta prea muH 
de primele două poziţii in dasa
ment. Şi asta pentru că liderul, 
Gaz Metan Medias, pare a avea 
o misiune uşoară in Valea Jiului, 
iar in partida de la Câmpulung 
intre ARO şi .cenuşăreasa· 
seriei, Minerul Metru, se pune 
doar problema scorului la care se 
vor impune muscelenii. De altfel, 
antrenorul italian a accentuat 
importanta meciului de sâmbătă 
şi in cOnferinţa de presă: .Vom 
juca pe cartea atacului şi vom 
încerca să nu comitem aceeati 
greşeală in partidele din 
deplasare·, şi anume să 
începem să jucăm doar scorul 
de 1-0 pentru adversari. 
Săptămâna aceasta am lucrat 
mult la mentalitatea jucătorilor 
~i am convingerea că va fi bine 
la Sibiu." 

Pentru acest· dificil examen 
lipsesc Todea {suspendat}, iar 
Almăşan este incert până la ora 
jocului. In această după-amiază 
la ora 14,30, arădenii vor pleca 
spre Sibiu, după obisnuitul antre
nament de dimine8tă, ultimul 
inaintea jocului. O echipă proba
bilă e greu de prezentat 
deoarece .allenatore• Rubinacci 

de moment a 
iuci~onilor. Totuşi, ne hazardăm: 
Pap - Zaha, Găman, Botiş, 
Panin - Diaconescu, Mărgl-

1. Gaz Metan 16 10 4 
2. ARO C-Iung 16 10 2 
:J. t'C UTA 16 9 
4. Drobeta 16 9 
5. Corvinul 16 9 
6. lnter Sibiu 16 8 
7.ASA 16 7 
8. Apullum 16 7 
9. UMT 16 6 
10. Bere Craiova 16 6 
11. "U" Cluj 16 6 
12. Jiul P. 16 5 
13. Olimpia 16 4 
14. Chimica 16 5 
15. Flacăra 16 4 
16. "Poli" Tim. 16 4 
17. FC Bihor 16 3 
18. M. Motru 16 3 

nean, Bogo'/81 {Aimăşan), Ciba 
{Ciubăncan) - Kenţ CI. Drâgan 
{Mariş). . 

De partea cealaltă, Jnterul 
vine după scorul de forfait 
încasat la Hunedoara şi nu coo
cepe să piardă jocul cu· UTA. 
Antrenorul sibian, Adrian Văsâi, 
va miza probabil pe unnătoarea 
garnitură de start: 1. Colora • 
Stănilescu (C. Szeghedi}, 
Balaban, Toader, L. Colora -
Terchilă, Luca, Negruţ, M. 

1 ~ t~t~ i tj q\\ 1 1&1 111 {nOU t~11 
• Fotbal. Duminică, ora 11, e in campionatul judetean. 

in_ cadrul Divi~ei C, au loc m~:.:.; ;.,g_noare·: dUmini-ca.- Otă-~14:·' 
• unle: lnter Arad -lnter Petn1a fi' Apateu-Şimand, Şeitin-Zăbrani, 

. • Minerul Şiria-Şepreuş, lratoş-ICRTI, 

• in Divizia' O, etapa a XIX-a, 
astăzi, ora 14: CPL-FC lneu, 
Motorul Arad-Semlecana Macea, 
crişana Sebiş-Crişul Chişineu 

• Criş. Sâmbătă, ora 11: Şoimii 
Lipova-Gioria Arad, de la ora 14: 
Rom_vest-Frontiera _Curtici, Pod
goria Ghioroc-Tricoul Rosu, Co-

• mera Arad-Şoimii Pâncota: Durn~ 
' ·nică, ora 14: Dacia Beliu-Vidoria 

1 . ~ădlac. Păulişana Păuliş stă. 

Bârzava-A. lneu, V. Semlac
VIadimirescu, Sânmartin-Ţipari, 
Sântana-Dorobanti, Felnac-
Zărand. ' 

• Baschet. Duminică, la 
Sala Decebal, in cadrul campi
onatului de juniori. au loc meci
urile: ora 10, CSS Arad-CSS 
Timişoara (jun. 1 - tem), ora 
11,30, CSS Arad-CSS 2 Oradea 
Oun. 11- fem}, ora 13, CSS Arad
CSS 2 Oradea ijun. 1 -mase). 

ECHIPEI FC BIHOR 
-·~· REFIJZĂ SĂ MAI JOA(~E 

...!l}!;ăt<lrii echipei de fotbal FC pentru a susţine partida cu 
Bihor refuză să evalueze in Flacăra din localitate, orădenii 
ultimele partide ale turului Diviziei pierzind medul, la "masa verde", 
B pentru_ că, din luna martie, nu cu scorul de 3-0, prin 
şi-au prim~ salariile şi primele de neprezentare. Fotbaliştii fonnatiei 
joc, antrenorul echipei unnind să FC Bihor au declarat că nu vor 
susţină meciUrile cu componen~i intra pe teren, decit în momentul 
lotului de juniori, transmite core- in care clubul işi va ~ 
~en!JJI MEDIAF AX. ~ile financiare fată de ei. 
J~ ~ FC Bihor au Pe ITngă resta~ţele de aproxi-

refuzat, s1mbată, sâ efectua~~ ..... ~tiv 80 de milioane de lei, pe 
deplasarea la Râmnicu Vilcea. · citre. fe are c-Atre jucători, dubul 

··;:.· 

. ··-

FC Bihor datorează peste un mi
liard de lei fumizorului de energie 
tennică - Apatenn Oradea şi celui 
de energie electrică - CONEL 
Bihor. 

Adunarea Generală a FC 
Bihor, Tntrunită miercuri, nu a 
reuşH să sol~oneze problemele 
cu care se confruntă clubul ~i a 
aminat luarea unei decizii finale 
referitoare la viHorului echipei. 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean, Mihai Bar, a declarat 
că are promisiuni ferme de la un 
om de afaceri pentru obtinerea 
sumei necesare acoperirii datoriei 
către jucători. Bar a spus că nu 
poate fi vorba de renunţarea la 
disputarea ultimelor trei partide 
ale turului, .care ar conduce 
echipa la retrogradarea în Divizia 
D. Tn acest sens, antrenorul 
echipei a făcut, deja, pregătiri cu 
lotul de juniori. 

Szeghedi--i. Galea. 
fntalnirea va fi arbitrată de o 

brigadă din Bucureşti, compusă 
din: Alexandru Tudor, Gheorghe 
Badea şi Florentin !van. 
Observator din partea FRF este 
domnul Vasile Donţa (Gala~). 

Inaintea ultimei etape a turu
luf Divizi~i 8, seria a 11-a, clasa
mentul ~prezintă astfel: 

2- 28·13 
4 27-11 
4 26-11 
4 25-14 
5 25-12 
6 20-20 
4 23-14 
6 22-20 
6 26-27 
8 23-28 
8 21-28 
8 8-24 
7 13-16 
9 14-27 
8 16-19 
8 20-24 
7 10-25 
10 17-31 

34 
32 
30 
30 
29 
26 
25 
24 
22 
20 
20 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
12 

(+10) 
{+8) 
(+6) 
(+3} 
(+.5) 
(+5) 
{+1) 
{0) 
{·2) 
{-7) 
{-4) 
{·6) 
{-4) 
{-7) 
{·8) 
{·8) 
{·9) 
{-12) 

lată programul celoriaHe par
tide a ·rundei cu numărul XVII a 
Diviziei B: ARO Câmpulung -
Minerul Motru; .Poli" Timisoara -
Flacăra Vâlcea; ASA Tg. Mures
Bere Craiova; .u· Cluj - u'M 
Timişoara; Apullum Alba Iulia -
probeta Tumu Severin; Olimpia 
5atu Mare - Corvinul Hunedoara; 
Jiul Petrosani - Gaz Metan 
Mediaş; F.C. Bihor - Chimica 
Tâmăveni. 

. ciiLJtl MtiERIE 

Astăzi, la Hotelul Central din 
Arad se va reuni lotul national 
sub indrumarea antrenOrilor 
George Mandache şi Magdalena 
Jerebie. 

• CINCI-DE LA ICIM · 
Echipa campioană BC ICIM 

Arad dă nu mai putin de cinci 
jucătoare la lot. Este vorba de: 
Ancuţa Stoenescu, Andra 
Mandache, Anca N;t"lo<·"" 

· nente ale primei reprezentative: 
Bianca Vescan, Florina Păş
călău, Cristina Ciocan, lldiko 
Vass, Livia Strugaru şi Daniela 
Colceag-Moroşanu (ultima 
evofuând în Turcia). 

Se încearcă aducerea pentru 
aceste dificile confruntări inter
naţionale şi a experimentatei 
Mioara Chipăruş, care după 
şase ani petrecuţi în baschetul 
american, evoluează ac.um cu 
succes în Turcia. , 

• CIUPE ŞI SERGREI • 
IIARILE ABSENTE 

, Din păcate, două din arti
zanele calificării echipei noastre 
pe"ntru aceste preliminarii, după 
ce au terminat pe primul loc o 
grupă cu Bulgaria, Turcia şi 
Bosnia-Herţegovina, nu vor 
putea răspunde prezent· la 
această acţiune. Dacă Diana 
Ciupe {DKSK Miskolcz) este in 
plin proces de refacere, urmare 
a unei accidentări la genunchi, 
rapidista Larisa Serghei are 
probleme cu inima, rezultatul 
uHimelor analize medicale reco
mandându-i o pauză de căteva 
săptămâni. 

Aşadar, două piese .de cali
bru• nu vor putea pune umărul la 
tentativa RnationaleiR de senioare 
de a se califiCa la turneul final al 
C. E. din 2001, dar suntem con
vinşi că celelafte ,.tricolore· vor 
da tot ce au mai bun diJ ele pen-

• PROGRAM ÎIICĂRCA'I' 
După doar trei zile de 

pregătiri in oraşul nostru, naţio
nala va pleca la Subotica 
(Iugoslavia), pentru a sustine 
două meciuri amicale cU o 
reprezentativă de tineret 
iugoslavă, urmând ca joi, 18 
noiembrie şi vineri, 19 noiembrie 
a. c., in Sala Sporturilor să aibă 
loc partidele revanşă. 

Apoi, miercuri, 24 noiem
brie, la 18,00, la Arad, nationala 
României va debuta în prelimi
nariile c. E. de baschet, întâlnind 
Gennania, într-un meci deosebit 
de important. După doar trei zile, 
pe 27 noiembrie, vom întâlni 
Danemarca In deplasare, pentru 
ca miercuri, 1 decembrie, să 
întâlnim marea favorită a grupei, 
Lituania, la Vilnius. ' 

Obiectivul nationalei noastre 
este oblinerea a două victorii, cu 
G.ermania şi Danemarca ~i 
obţinerea unui rezultat cât mal 
strâns cu Lituania, care să ne 
plaseze cu şanse reale în lupta 
pentru ocuparea primelor două 
locuri in grupă, care ob~n califi
carea la turneul final. • 

Returul·acestor partide se 
va disputa in toamna anului. 
viitor. 

Nu ne rămâne decât să le 
urăm muH succes .tricolorelor" în 
dificila'lor misiune şi să sperăm 
că publicul arădean va fi, din 
nou, la înălţime, ca de atâtea 
aRe ori, purtând nationala noas-
tra spre victorie. ' 

DfltiiEL SCRIDOtl 

WESTPETROM -
MERGE LA BUCURESTI 

..., ..".. --
SA PRODUCA SURPRIZA 

""Magic" Johnson:, care a evo1uat în 
cadrul Ligii profesioniste nord-ameri
cane de baschet (NBA), va juca, din 
nou, în luna ianuarie, alături de echipa 
suedeză M7 Boraas, in!onnează AFP. 

"Magic" Johnson a mai jucat cu 
formalia M7 Boraas, pe 26 octombrie, 
în cadrul campionatului Suediei, 

-Decalată cu o zi, etapa IV-a diR cadrill 
pljmei grupe valorice aC. N. de baschet ma&

culin programează, în .. Şoseaua Stefan cel 
Mare" din Bucuresti, un meci interesant fată 
în faţă aflându-sâ Dinamo şi West Peirom .. 
Arădenii promit un meci de excepţie, mai ales 
că în uHimul joc elevii antrenati de Dragan · 
Petricevici au arătat o 'formă neasteptat de 
bună. • 

lndisautabîl, Oinamo porneşte~ favorită, 
însă "petroliştii" sunt capabifi de o su1priză. O 
eventuală victorie ar putea propulsa fonnatia 
noastră in prima parte a dasamentulul, ce dă 
dreptul de a merge în semifinale. 

Dinamo nu are probleme de lot, ceea ce 
nu se poate West Petrom. Atât 
Vereş cât şi complet, 

· 1 i scor 
84-60, a precizat managerul sportiw
lui, Steve Haney. 

Jucătorul american va evolua. pe 
14 ianuarie, impotriva formatiei 
Sundsvall. Johnson va participa,' în 
luna ianuarie, şi la alte partide alături 
de M7 Boraas, dar lista acestor partide 
nu a. fost dată publicităţii. 

SELES SPUNE NU 
Jucătoarea americană de tenis 

Monica Seles, aftată pe poziţia a 5-a 
a clasamentului mondial, nu va parti
cipa la turneul Masters, care va debu
ta, Săptămîna viitoare, la New York, 
deoarece a suferit o fractură de stres 
au anunţat, miercuri, organizatorii 
competiţiei, cita~ de AFP. 

Ca urmare a acestui abandon, 
franţuzoaica Julie Halard va fi cap de 
serie numârul opt al turneului Masters 
de la New York Halard participă, in 
acestă săptămînă, la turneul feminin 
de la Philadelphia, ultima competitie 
inainte de începerea turneului 
Masters. 

1:1 jl :! ii jl 1 f1:1 ''JYI 1 jfi l:j [1) fi Aii fi~ în IJ:iil 
Preşed1nteiL! F3deraţ1e1 Romane ' Această decizie a fost luată după 

de Fotbal (FRF), Min:ea Sandu şi se- ce a~ fost examinate fazele incriminate 
cretarul !l"neral,_ Adalb~rt Kassai,_ au ale partidelor Rapid Bucure~i - FCM 
decis, JOt, ca arbitri• Manan Salom1r şr Bacău, scor 2-1 (meci condus la centru 
~heorghe M01se să fie suspenda~ pînă de Salomir) şi Dinamo Bucureşti - FC 
1n sezonul de primăvară, a ediţiei de Naţional, scor 3-;2, (arbitru de centru a 
camp1onat 1999!2000, din cauza fost Moise), ambele intilniri liind dispu-
prestaţiel acestora 1n sferturile de finală tate, miercuri, in sferturile de finală ale 
ale CUpei României -Tuborg. CUpei Romăniei-Tuborg . 

,- .. >'•~ .. ... • , .. 

dar sârbul Petri-:evici ii va forţa, fără cei doi 
echipa având je suferit 

Ch,~stionat asupra jocului cu Dinamt·, 
coşgeterul din meciul West Petrom - SOCED, 
Zeliko Bubanja, ne-a declarat: RMergem să 
câştigăm. Dacă reuşim să ne apărăm la Simici 
ori Maroovici, victoria va fi fără probleme. Ştim 
şi suntem convinşi toţi câ Dinamo este o 
echipă ce poate fi învinsă, chiar la Bucureşti". 

West Petrom a pleca~ ieri dimineaţă; spre 
Capitală cu autocarul şi aSeară s-a cazat la 
hotel .Turist". Arbitrii meciului cu Dinamo vor fi 
Ciprian Câmpeanu (Bucureşti) şi Nicol~e 
Grigoraş {Buzău). Comisar FRB: Mihai 
Predescu {Bucureşti). 

LEO SFÂRfl 
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CAMERA DE COMERŢ ARAD 
DEPARTAMENTUL iNvĂTĂMÂNT 

11D1111fă ....,. ..... - aa ătoarelor earawia 

• Strategii de negociere '1 derulare a contrectalor de 

comerţ lnterriaţlonal; 
..... -

• Contabilitate; 

•1n111ere in utilizarea calculatoarelor (Windo-, Word); 

• Umbl atriilne (englezA, Italiană, francezi); 

• Operatori qamete de munci. 

lllf1lrmatii811P"meaa.ra la Rdlal CCJA Anii, 

Sir. ClafCIIIII'. 1, ADIIIB 81, .aaJal 1, 
, ~~-j-~~l(îil"~~-

.... : 11.11.111 .. 11.811.111 
(c. 219) 

L.-----------__;_~ --. 

cu sediul in Arad, Calea 
Romanilor nr. 35-37, ARAD 
ANGAJEAZĂ cu contract 

prestări servicii 

AGEN'fl DE VÂNZĂIU 
(produse alimentare). 

SALARIZARE MIXTĂ CU 
POSIBILITĂŢI DE CÂŞTIG 

NELIMITAT . 

Cererile şi c,v. se depun, 
luni, 15.11.1999, 

1a sediul se .AGROCON
SUL TING" SRL, 

din str. Mo~lor nr. 1 (langă 
TEBA), intre orele 10,00-

12,00. 

INFORMA TII LA 
TELEFON 

0571220044. 

, .. ... ...... 
. ' 
'; -~ . ARCOMMAT. 

GRUPS.A .. 
ml.af-lblllit 

St lliiMid lqt 11: 6587 
. iLf& 0010 51281719, 0010 51218333 

dealer autorizat 

DERMATINA S~A. 
Wnde la re/ de poducătoc 

ECHIPAMENT DE PROTECTE 
' 

l.._.,in•olu 20 o~a~un~.nolaJI.aJ.c 
'!Trif, 74"SU J.,i ~() .1. _ _. •c.•~u;._J.._. 

-•-.: 

. . 1 

PUBUCITATE Vineri, 12 noiembrie 1999 

Comisia de selecţie a Administratorului societăţii 
comerciale Gospodărirea Comunală S. A., 

numită prin Hotărllrea AGA, din data de 16.07.1999, invită candidaţii pentru funcţia 
de administrator al S. C. Gospodări....,. Comunală S. A. să-şi depună ofertele in 
plic sigilat până la data de 15.12.1999, ora 15,30, la sediul S. C. Gospodărirea 
Coaounală S.A. Arad, Calea Timi,oarei nr. 61. . 

Selecţia administratorului se va face in conformitate cu Normele metodologice de 
aplicare a Ordonanţe! de Urgenţă a Guvernului nr. 49 din 22 aprilie 1999, publicate in 
Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 213/14.05.1999. . 

Sunt admisa la concurs orice persoane fizice 'i juridice române sau străine singurit 
sau in asociere, care indeplinesc condiţiile de participare menţionate in art. 9. din 1- , 
Normele Metodologice de aplicare a O. G. nr. 49/1999. 

Criteriile de serecţie ale administratorului, grila de evaluare, modelul de contract de 
administrare, obiectivele, criteriile de performanţă şi indicatorii de referinţă precum şi 
documentele care sunt puse la dispoziţia candidaţilor de S. C. Gospodărirea Comunală 
S. A. se pot ridica la sediul societăţii din Arad, Calea Timl,oarel.nr. 61, incepând cu data 
de 15.11.1999. 

Odată cu ridicarea documentelor, candidaţii vor semna un angajament de confi
denţialitate. 

Evaluarea ofertelor candidaţilor se va face de către Comisia de evaluare jn perioada 
13.12.1999-27.12.1999, candidaţii fiind rugaţi să fie pregătiţi in această perioadă penttu 
eventualul interviu. 

Comisia de selecţie 
·"'' (4114711) 

Prin unităţile de desfacere cu amănuntul situate în: 
• Mag. nr. 1 - Strada Meţianu nr. 1 (CENTRU) 
• Mag. nr. 2- Calea Romanilor nr. 37 {ROMANILOR) 
• Mag. nr. 3- Faleza Sud, Bl. 35 (ALFA) ~.' ... 

• Mag. nr. 7 • Piaţa Spitalul de copii Bl. H {INTIM) 
• Mag. nr. 8 ·Str. Veseliei nr. 21 {CONFECŢII) 
• Mag. nr. 9- Str. Şcolii Bl. X-34 (ŞEGA) 
• Mag. nr. 10- C. A. Vlaicu Piaţa Agroalimentară {VLAICU) ' ·/. 

• Mag. nr. 12- Str. Plopilor 81. A 43-44 {VLAICU) 
• Mag. nr. 13 ·Calea 6 Vănători Bl. V-5 {6 VÂNĂTORI) 
• Mag. nr. 14- Calea Lipovel, 81. 108-D JMICALACA) 
• Mag. nr. 16- Str. Războieni 81. R {GRADIŞTE) 

.. -' • Mag. nr. 17- Str. Panaş Curcanul nr. 2 {CENTRU ·ZONA TRICOUL ROŞU) · · 
• Mag. nr. 18 ·Calea A. Vlaicu 81. K-Gară {ZONA GĂRII) 

Vă oferă o gamă diversificată de produse alimentare 
pentru onorarea TICHETELOR DE MASĂ. 

."· .". , " . . c, c·(974338) 

. ARCOMMAT 
.· GRUPS • .A. 

2900 Arad - Romania . 
· Str. Voevod Moga nr. 6!H;7 

Tai./Fax. 0040 57 281779, 0040 57 276333 

dealer autorizat zona de vest 

· LUBRIFIN 
VInde la preţ de rafinărie: 

ULEI MOTOR • . 
. ' ULEI INSTALATII FRIG 

Calea Aurel Vlaicu nr. 41·43 
Tel. ZS:l.29S 

Cu ocazia sfiln;itului de an, organizează_ 
festive, banchete, cocktelluri, recepţii (mese 
suedeze), cu băuturi fine, mllncăruri alese, aervire 
ireprot;abllă, preţuri fără concurenţă. 

Noul Aceste mese se pot organiza in salonul 
restaurantului cAt t;i la domiciliul clienţilor sau la 
sediul societăţilor. . · . . , . , . 

Capacitatea restaurantului cu scaune ~ de 300 
locuri, iar la mese suedeze până la 500 persoane. 

Coalllcta!Ht din timp ptntra a ri ,_ llf1IIIJ'IIIIUU. 
Nu plardafl oc•zla, căci o să vă pară răul 

V ..., ..., •. " 
a Act-eptam. ·~"''· .. ·. . ....,. - . · ti!UurJ 

~ARCOMMAT GRUPS.!. 
'-''. ARAD 2900 

( 
~ 
t 
' ; 
t, 

} 

J 
1 
1 
1 
l 

• ... Str. Voevod Moga nr.65-&7'~- · · 
email: arcommat_group@inext.ro ·'lilllt,c 

Tel./ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333 

TROCAL 
Germania 

Producem şi rnontărn 
uşi şi ferestre din PV C armat cu 

geam terrnopan 
Tel-fax 25 14 61; 094 50 72 11 
- Arad B-dull. Maniu bL 26 ap. 1 

În curând SHOWROOM- P-ţa M. Viteazu bl. M7 

'\ 

· .. - ·- .. ,.. 

. . _ ...... 
-~~-- "..:----"'~~:..:~:;" > ·~ 
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r 
•·• În calitate de distribuitor autorizat 
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POL/COLOR ,.,. 
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MATRIMONIALE (fii 
DORIŢI CĂSĂTORIE in 

GERMANIA? Pentru fete 
tinere, drăguţe, serioase, 
sunati cu incredere. Telefon 
2792'51 sau 093.207.324. 
(35006) 

DOMNI din SLOVENIA, 
handicap fizic, dorim 

cunoaştem pentru ce~~:;:~; j 
rie, persoane de 3· 
condiţie, vârsta 
Telefon 514755. 

Vând apartament zona Vând apartament 2 camere, Vând casă cu spaţiu comer-
gării, amenajat stil occidental, Alfa, etaj 1, decomandat, cial, 1.000 mp, 68.000 DM. 
mobilat parţial, preţ 35.000 14.200 DM negociabiL Telefon 092 292 559. (34873) 
DM negociabiL Telefon Telefon 270856. (35146) Vând casă mare, la cheie, 
094.160.581. {33539) construcţie 1997, Micălaca, 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament 2 camere, 230.000 DM. Telefon 092 292 
confort 1, zona UTA. Telefon str. Artileriei, nr. 6 (poarta 559. (34873) 
249246. {34642) auto Strungul), 10.200 DM Vând casă cu grădină 

Vând apartament str. negociabiL Telefon 277412. mare, localitatea Zimand Cuz, 
Ecaterina Varga, 2 camere 135155) nr. 112. (34662) 
decomandate, etaj 11, preţ Ocaz1e! Vând apartament 2 Vând casă 4 camere, 
26.500 DM negociabiL camere, Vlaicll, imbunătătit, încălzire centrală, in Vladimi-
lnformaţii telefon 231410. · 8.700 OM. Telefon 270856. · rescu, zonă centrală, cuptor 
(34687) (35146) pentru patiserie german, pret 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament 2 camere, negociabil. Telefon 514207: 
Maiakovski, el. IV, ţiglă, . garaj, Podgoria; negociabil. (34546) 
imbunătătit; garaj metalic Telefon 254910; 287772. Vând apartament lip casă 
lângă Şcoala Generală nr. 5., (35164) plus anexe, 2 camere. Lipova, · 
Telefon 255867,094.612 881. Vând apartament 2 camere, telefon 562734. (4113085) 
(34805) semidecomandat, parter, Vând casă în centru Lipova . 

Ocazie! 15.500 DM, aparta- Vlaicu- Dinamo. Telefon 057 in curte sau schimb cu similar 
ment 2 camere, decoman- -245161. (35191) in Arad. Telefon 2457.38. 

1 210555 2 (4113083) 
date, Vlaicu. Tele on . Vând apartament camere Vând casă cu curte, 40o . 
(34889) · decomandate. Alfa, etaj 4, cu 

Vând urgent apartament 2 garaj legal lângă bloc, corn- mp; mobilier. Telefon 
092.599.416. (34636) 

camere, Vlaicu, pret 8.500 piei mobilat şi utila!, renova! Vând casă, tot confortul, 
DM. Tele_fon 247752, după partial 1998 2 balcoane · : comuna Vladimirescu, nega-

Vând garsoni , ora 17. (34919) închise, 23.000 DM negocia- ciabil. Telefon 25598 1; 
Micălaca, el. 4/4, fără pro- Vând apartament 2 camere, bil. Telefon 254443; 275031. 092 _284.409. (34701 ) 

1.u'~'"'~. toate îmbunătăţirile, central, Podgoria, el. IV/IV,_ (35197) Vând casă in Lipova, zona 
8.000 DM. Telefon 235784, izolatie italiană. Telefon Vând apartament 2 camere, Piata Decebal. convenabil. 
092 308 400. {34848) 092.372.730. (34958) spatios, confort 1, decoman- Telefon 092 257 420. (34819) 

Vând apartament 1 cameră,_ dat.'VIaicu. Telefon 222937. · Vând casă in Felnac 
58 mp, ultracentral. Telefon Vând apartament 2 camere, (35203) · nr. 669. Informatii telefon 
222883. (34572) parter, superamenajat modem, 411149 Felnac, 25h17 Arad, 

Ocazie! 8.000 DM, aparta- bucătărie completă+ diverse, 271389 Arad, după ora 18. 
ment 1 cameră, balcon inchis, Vlaicu lângă Opel, 13.500 DM. {34922) 
îmbunătăţiri, Micălaca. Tele- Telefon 092.344.705. (34822) Vând casă in Felnac nr. 
Ion 210255. (34889) . . vano apartament L camere, Vând apartament 3 camere, 669. Informaţii la a<fresă sau 

Vând garsonieră confort 1\ ·mobilat, Moneasa. Telefon ·decomandat, etaj 11, Alfa, la Zădăreni nr. 67, seara sau 
stare excelentă, ocupa bilă 439174, seara. (34816) 16.000 DM (oonlort l).lnfonmaţii in Arad, Piata Avram Iancu nr. 
imediat, convenabil. Telefon Vând apartament 2 camere, telefon 258914 sau 5-6, Magazinul Pensionarilor 
·263953.(34997) Micălaca bL 107. Telefon. 094.264.760, după ora 18 .• Economat•, Tntre·orele 8-16. 

Vând apartament una 094.262.367. (35019) · {34716) : {34923) . 
cameră şi garaj zidit, zona Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 came{e, Vând sau dau in chirie casă 
Podgoria. Telefon 233317; ·confort 1, str. Spitalului.· oonlort 1 cu imbunătă~ri +garaj, mare, Calea Timisorii in 
{35047) Telefon 271841. (35026) in Alfa, la tramvai. Telefon Aradul Nou. Telef9n·287662. 

Vând garsonieră confort 1, Vând urgent apartament 2 .• 277499. (35044) {34856) 
faiantă, balcon inchis, telefon, camere, decomandat, el. 1, Vând apartament 3 camere, Vând casă 1500 mp, Gai. 
satelit. Telefon 234981. · str Piata Spitalului bl, 5· se et. IV, Alfa, îmbunătăţit, deco- Informatii str. Alexandru cel 
(34971) c,'ap. 3. Telefon 233146 şi mandat, 15.000 OM. Telefon Bun nr. 2,_Gai. (35046) 

Vând apartament o cameră, 094.513.335. (35076). 257946. (35002) Vând casă nouă cu etaj, 
balcon, Micălaca, zona- 700. Vând urgent apartament 2 Vând apartament 3 camere, parter 80% gata, grădină 
Telelon 279910. (34193) camere, Vlaicu, et. 1 O, decomandate, imbunătă~t, bill- mare,. Chişineu Cris, str. 

Vând (schimb + diferenţă) acoperiş fără probleme, 7.700 con, 2 boxe, parter, bl. 228. Dragos Vodă nr. 2. Telefon.~. 
garsonieră cf. 1. Telefol) QM. Tele{qn,,092,966.Ş02-i.~"'Telelon263240.(35065) 521186. {4113181) 
263688. (349H)_ ~-~-1-HI:l~35078) Vând apartament 3 camere;i·"\c:. Vând 2 case, localitatea 

Vând convenabil âparta- Vâr . ~parlament 2 camere, : ultracentral, et. 11, zonă liniştită, Şotron ea, .nr. 490 şi 516 .. 
--'"'• ""~"• 1 cameră, el. 1, el. III, faianţă, gresie, balcon inchis, spre curte, pe str. Ecaterina {35062) 

Grădiste. Telefon 222050, preţ neqociabiL Telefon Varga, preţ 42.000 OM, exclus Vând casă 3 ca~ere, 
287051. {34736) · . 0550. {34749) agentii imobiliare. lnfonmatii tele- dependmţe, Grăd1şte ŞI casă 

Vând garsonieră confort 1, ., ~·>d apartament două Ion 002 349 064. (34553)' mare şi pământ in Samos-
str, Poetului, 9.500 OM nega- camere, semidecomandat, v~nd, schimb apartament 3 cheş. Telefon 260360 .. 
ci abil. Telefon 285648. zona Eminescu, bloc cărămi- camere, str. Primăverii şi gră- {33546) 
{35139) dă, acoperiş ţiglă, el. III, gaz, dină, str. Crisului, Chisinau Cris. ,...,...=--,-..,.-..,....,--,-.,-------:;'1 

Vând garsonieră confort 1, parchet, 21.000 DM. Telefon Telefon265489.(33766) ' ·Vând (schimb) casă 
Micălaca, bloc 234, efaj IV. . 231035 -sau 094.391.266. Vând apartament 3 camere, Chişineu Criş, str. Plevnei, nr. 
Telefon 057 • 220131. (34271) Vlaicu, central, el. 5/10, bloc 6 A, cu apartament Arad. 
(35115) Vând apartament 2 camere, contorizat, scară intretinută. Telelon 266987. 1335891 

Vând garsonieră confort 1, decomandat, zona 300, bun şi Telelon 260384. (34242) ' · Vând urgent şi convenabil 
111. Vlaicu, neâm- pentru spaţiu privatizare. Vând apartament 3 camere, casă mare comuna Livada. 

l ,,....,..~,~~:ă~~~·· baie cu vană, bal- Telefon 256961; 251953. ct. 1, decomandat, el. 11, zona Telefon 412204. {34049) 
Îi 1 38 mp, 8.800 DM,;..h.J34601) . UTA. Telelon 253660. (34857) Vând casă, pământ 1,60 

Telefon 220338. {35105) · · ''":: Vând apar:tament 2 {două) Vând apartament 3 camere, ha, localitatea Variaşul Mare 
· Vând garsonieră bloc 711, · . camere, bi<?C Libelula, multi- . 'Alfa, 15.500 OM. Telefon ~;~tasc~~'::,~0~u2~~~~8+ ~:!f; Micălaca, loarte imbunătătită. ple îmbunătăţiri. Telefon 092 253326. (34921) . , ·. • 
Ta"•fnn092.810.065. (35172) 391 569 şi după ora 20 tele- 0 .·,Văd rta 1'3'' 18-20, telefon 281659, orele 

.,.._",.,,., Ion 465372 (34522) cazle. n apa men · .· .-10-17. (34675) 
apartament 1 cameră, .,. ' · ?'mere. oonlort 1, decomandat, · Vând casă în Grădiste, str. 
1 imbunătătit Vlaicu Vând apartament 2 camere, 1mbunătăţit, v1a1cu· str Poetulu • 
' 1. Telefo'n '242111i confort 1, decomandat, Piat,a ' · ' ' · 

1
' Prunului nr. 105, vizibilă sâm-

_bloc P5, eta; III, ap. 7. Telelon · · bătă, orele 10-12. {4113178) 
(35205) Spitalului. Telefon 250209. 273733. (34812) . Vând casă mare, cu loc 

1 cameră, _, (34421) Vând a~rtament 3 camere, spaţiu comercial amenajat, 

OCAZIE! VAND CASA 
toate u1ilităţile, suprafaţa 900 
mp. Telefon 092.239.471; 
256543 - până la ora 16. . 

Vând casă 3 camere, 
dependinte, gaz, canalizare, 
grădină 7'70 mp; 36.000 OM. 
Telefon 255976 după ora 16. 
(35141) 

' Vând casă central, parter -
privatizat; etaj - apartament. 
Telefon 234862. (35181) 

Vând case in Secusigiu nr, 
42 si 42 A, curte asfaltată, 
grădină mare, anexe, piscină, 
încălzire centrală proprie, 
amenajat tip occidental. 
Tel elon 289727. (35184) 

Vând casă cu etaj, central, 
singur in curte, intrare auto, 
curte mică, gaz, piscină; 
90.000 DM. Telefon 222373. 
(35208) 

l'(lifui!FJJJill~ 
Vând SPAŢIU COMERCIAL 

in B-dul Revoluţiei, 42 mp, 
amenajat cu toate dotările. 
Telefon 094.555.688. (35014) 

Vând hală industrială COM
partimentată, suprafaţa 252 
mp, in incinta Abatoru.ui 
Vechi. Telelon 094. 770.634; 
094.698.659. (35202) 

Vând spaţii co~rerciale 
3500 - 12.500 DM. Telefon 
222373. (35208) 

Vând (închiriez) spaţiu cen
tral (2 camere). Telefon 
259715, 280753, 098 621 
112. (35236) 

VÎNZĂBI!ERENURI~ 

Vând teren pentru ,con
stru~e •. Grădişte, zonă bună, 
toate utilitătile. Telefon 
253575,253366.(35096) 

Vând loc de casă vizavi de 
Biserica Ortodoxă din Radna 
(Upova2). Telelon 094.393.797. 
{33034) 

Vând teren intravll'an 2183 
mp Păuliş centru, posibilităţi 
apă curentă. Telefqn 238373; 
224498. (35165) 

Vând grădină mare, 2887 
mp in Voivodeni, la şoseaua 
Arad - Moneasa, posibilităţi: 
apă curentă, telefon, curent. 
Informaţii Sebiş, telefon 
420545, :orele H-19. 
(3042231) 

Vând convenabil Dacia O 
km, orice model, livrare ime
diată. Telefon 094.391.896. 

1 (34618) 
Vând Fard Escort Combi, 

1 ,8 Diesel, an 1992, Euro 11, 
servo direcve. inchidere cen
tralizată, trapă, preţ 7.200 
DM. neinmatriculat. Telefon 
270688, 094 592 275. 
(34916) 

Telefon·· Vând apartament 2 camere, zona SpitalulUI, multiple Calea Timisorii, nr. 114. 
zona Intim. Telefon 092.570.852. ' Tmbunătă~n. 38.000 OM nega- Telefon 286831. {34767) . Vând Dacii O km, noi, orice 
{35070) aab1l. Telelon 253282. (34947) Vând imobil nou in zonA· tip. Telefon 094 157 830. 

Vând apartament 2 camere;· Vând apartament 3 33801) 
Parter, zona· ·Podgoria, • _. . camere, turistic~. potenţial Motel, 

lmbunătăijt, Vla1cu, 13.000 DM. localitatea Baratca. Telefon· Vând autodubă lveco, 3,5 
îmbunătăţiri, uşi şi geamuri Telelon 270872. (34921) . 273730_ (34924) ' to. Telefon 259715, 280753, 

Vând apartament 2 camere, noi, termopan, bun privati, Vând apartament cu 3 ŞI 2 Vând casă 4 camere, 098 621112. (35236) 
centru, str. Călimâ·neşti, !ll,.:;-"~+are; 25.000 DM negociabil. camere. Telefon 247798, bucătărie, baie, grădină mare, .. · Vând remorcă mică, rnma-
1/4, suprafaţă mare, 29.000 -:Telefon 093.218.262. (35061). -::}41094. (35008) . curte asfaltată, incălzire gaz, · triculată, 2 roţi rezervă, 2 
DM, negociabil. Telefon . Vând apartament 2 camere, Vând apartament <:entral, 3 Arad, str. Vasile Ureche, nr. prelata,. preţ negociabil. 

1983; Dacia papuc. 
Telefon 464027. {34882) 

Vând urgent BMW 324 
Diesel, an 1986, persoană fi: 
zică, 9.000 OM, negociabil. 
Telefon 253527, seara, după 
ora 19. (34943) · 

Vând WV Golf Diesel, 
inmatriculat, preţ 2500 DM, 
negociabil. Telefon 259236; 
267236. (34979) 

Vând autoturisme Opel 
. Astra '96, Opel Astra '93 

Turbo Diesel şi Fard Escort 
'91 Diesel. Telefon 253930; 
281250. (34983) 

Vând autoturism VW 
Passat benzină, an 1992-
Telefon 287662. (34856) 

Vând Fiat Crama CHT, 
4800 DM, negociabil. Tel elon 
092.237.790. (35003) 

Vând Renault 21 Nevada, 
1391, benzină, injecţie. 
Telefon 094.698849; 279851. 
(35027) 

Vând Volk_swagen Combi 
Turbo Diesel Euro 11, 1992, 
recent iflamtriculat persoană 
fizică. Telefon 273415. 
(35067) . 

Vând Volkswagen Passat 
combi Turbo Diesel, 1987, cu 
motor defect. Telefon 273415. 
(35067) . 

Vând tracior U-650 M, fabri
catie 1991, stare functionare 
bună, pret negociabil. telefon 
057/216336. (35073) 

Vând convenabil 'Fard 
Sierra 2,0; AF 1991, neânma
triculat; 2.700 OM, set piese 
Valva 740 TD. Telefon 
256958 . şi 092.249.492. 
(35206) 

MILENIUl deceM
brie, tarif unic 195 dolari, 
numai prin MISTRAL AUTO. 
Viză, transport, plecări târg 
Utrecht, garaje specializate, 
)lOSibilităţi repatrieri. Sunaţi 
'i vă convin 1 Telefon 
01.321.08.62. 

negociabil, zilnic, str. M. 
Eminescu nr. 54 sau infor-
~~~~j'efon 092.203.237. 

· Vând Opel Ascona, 1987, 
3.000 DM negociabil. Telefon 
253000; orele 8-16. (34799) 

Vând Dacia 90, 2.600 DM 
negociabil. Telefon 238425. 
(34550) -

Vând camion Bucegi cu 
motor traclbr, stare bună, 
basculabil, fără CIV sau 
dezmembrare. Telefcm 
469142. (3042165) 

Vând Dacia 1310, an 1995. 
Telelon 057-561103, 092 987 
200. (34902) . 

Vând automobil mixt, marca 
Mercedes 307, .stare bună de 
funcţionare Şi piese de 
schimb pentru acesta. Telelon 
259213. {34855) 

235784, 092 308 400. conlort 1, etaj 11, zona 300, cu camere, 150 mp, parter, ideal . 30. (34908) Telelon 243112. (35228) 
(34848) garaj. Telefon 266975. firmă, 39.900 OM. Telefon Vând casă din cărămidă ·Vând avantajos ANVE· · 

Vând apartament 2 camere, {35050) _281195. (35089) . • (anexe), .comuna Nădab, jud. LOPE auto noi şi folosite, 

Vând Fiat Punte nou, in 
garan~e, rulat 6800 km, ben
zină, consum 5,5 litri, 5 uşi, 
dotări, înmatricula! capital 
social, se vinde şi SRL-ul. 
Telefon 280125 seara; ziua 
092.994.302. (34877) 

Micălaca, zona III, et. 4/4, Vând urgent apartament 2 Vând apartament 3 camere Arad. Telefon Arad 249591, de camion, diametru: 17,5; 
acoperiş ţiglă, decomandat,· camere, parter, Podgoria,_ (114 mp), dependinţe, posibili- . intre orele 10-17. (35090) ARO, Jeep 15,16; autotu-
imbunătăţit, 18.000 DM. faianţat, gresiat, zugrăvit dis- . tate racordare gaz; parter in Vând casă cu etaj, Grădişle; risme 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Telefon 235784; 092 308 400. persit, rolete geam, balcon casă, zona Spitalului Judetean. mumple imbunătătiri; grădină, ţoti. Telefon 259339; 

. . .... inchis. Telefon 220400. Telefon 231195; 220281. · str. Cehov, nr·. 3. Telefon 563027. (4113081) 
l~va,;t;;p;;t;,;;;;;;i2,;-;;;;:j (35099) (35213) 220384. (35103) Vând (dezmembrez) Alfa 33 
11 apartament 2 Vând urgent apartament 2 Vând in Batanla (Ungaria • injecţie. T,elefon 211213. 

re; decomandate, ce camere, baie. bucătărie, bal- (TI I~H:I:.!J 1 ~~ lk,l)'l>,'iU/'-..1 judeţul Bekes), casă particu: (3468<!-) 
imbunătăprt multiple, con, Piata Soarelui. str. Beius, (}ţf\ 1 BH6!~Vfij,J)0:Bef Iară, confort .. telefon, anexe ,-,-:-:--,---,,...-'-=---:--:-::'1 
Iuliu Mamu bl. 2-10, et. .nr. 2. ap. 18, Ar'ild. Telefon -••' '• '"' •• ' •• - gospodăreştl, grădmă, str. Vând camion Scania 10 

092 305 529. 265675. (35108) Vând apartament Saman- Damajanich, nr. 83; 32.000 tone, cu remorcă 18 tone. 
Vând apartament 2 camere, tha 4 camere, coborâtor; preţ OM. Telefon 0036/0668-457- Telefon 273492._(34803) 

hol mare, hol mic, partial etaj 1, parchetat, balcon· .negociabil. Telefon 057 • 142, sau la adresă. (35145) . Vând Oltcit alb, 1989, crv, 
imbunătă~t. Calea A. Vlalcu, Inchis, bloc contorizat, 231162_ (35031 ) Vând casă cu grădină 3600 ·înmatricula! firmă. Telefon 
Al. Tomis nr. 1, bl. X6, se. A, Micălaca (lângă restaurant mp, in Gai. Telefon 279908, 266010,262834. (34814! 

7, ap.'30, pret 17.000 DM, .Orizont"). Telefon 245115, după ora 17. (35142) · Vâpd BMW 524 TD din 
negociabil. Telefon 250966. ,, orele 17-23. (35154) 1986 (sau variante), stare ira-

Vând apartament 2 camere, · Vând apartament 2 camere, Vând casă Sâmbăteni nr. 2_ Vând casă nouă, cu proşabilă, motor, caroserie 
Confecţii, bl. 12, se. B, 10.000 îmbunătătit, Banu Mărăcine, Informatii Cicir nr. 2. Telefon mansardă, 4 camere+ anexe, rezervă. Telefon 092 495 640, 
DM. Telefon 092 295 340. confort 1: Telefon 235017. · 21618o.'dupAora 17 __ (35249) Bujac; 40.000 DM negociabil. 287144. (34811) 
(34941) 
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· · Vând BMW 524 TD stare 
foarte bună, înmatricula! 12 
luni, cu perspecti·•ă de inma
triculare. Telefc·n 222910. 
{34990) . 

Vând Dacia 500, stare per
fectă. Telefon 057 - 263607. 
(35000) 

Vâna .urgent Renault 
19X35, a_n de fabricaţie 1994, 
11.700 km; 12.000 OM, 
Telelon 259520. (34903) · 

Vând microbuz marfă 
Mercedes 207 D, an 1983 şi 
Renault 25, an 1983, neinma
triculate; Vârfurile - telefon 
122; Arad - telefon 252993 .. 
{35087) 
(Continuare in pagina 18) .,. 
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Vând urgent Renault 20 
Diesel, an 1981, persoană fi
zică, 2.300 OM negociabil. 
Telefon 092.926.974; 057 -
-283102. 35083 

Vând Renault 20 Diesel, an 
1980, persoană fizică, stare 
perfectă; preţ avantajos. 
Telefon 223859. (35064) 

Vând Dacia nouă, visiniu 
metalizată, 5. 700 OM;' str. 
Budai Deleanu, nr. 69, 
Grădişte. (35057) 

Vând remorcă RM2, pentru 
tractor. stare bună. Telefon 
149 A, Beliu. (2055843) . 

Vând tractor U 650, inma· 
trlculat 1995. Informaţii 
localitatea Gurba, nr. 262. 
2055844 

Vând Dacia 1300, elemente 
1310, 1982, stare foarte bună, 
CIV, VT 2001; 1.800 OM. 
Telefon 511551; 51·1499. 
(2055845) 

Vând microbuz VW 
Caravelle"Turbo Diesel, 1986, 
preţ avantajos. Telefon 
257826; 094.697.599. 
(35147) 

Vând TV Izoterm punte 
dublă, preţ 5.000 OM nego- · 
ciabil. Telefon 462593. 
(4114756) 

Vând Dacia Breck visiniu 
metalizat, an 1995, stare' per
fectă de functionare. Telefon 
094.855.838. {35132) 

Vând motor Renault Fuego 
+ cutie viteze, alte piese. 
Telefon 284071. (35129) 

Vând urgent BMW 520 
inmatriculat, CIV, stare bună, 
verde metalizat, preţ 3.500 
DM Telefon 092.567.081. 
(35122) 

Vând Opel Ascona 1,6 
Diesel, fabricatie 1"982, inma
triculat persoană fizică, 3.300 f:; ~~lnma~i telefon 284397. 

Vând Opel Frontera 1993 
Diesel, 4x4 Euro 11, neinma
triculat. Telefon 092.810.065. 
(35172) 

Vând Renault 21 benzinâ, 
an 1986, persoană fizică, preţ 
4.800 OM negociabil. 
Informaţii telefon 270716. 

. (35148) . 
Vând motoare: Mitsubishi 

Pajero, complet; Mercedes · 
bus cu cutie şi cadran; Ducato 
2,5 TD; Fiat Regata D; Fiat 
Uno d; Ford Escort; renault 
18, 21,25 D; Opel Kadet 1,6; 
Opel Corsa lsuzu 1,5 D; 
Peugeot 305 Talbot Diesel; 
cutii viteze Diesel; măsti fată; 
bară faţă, spate, diferite tipuri; 
chiuloase Golf 1,6 D; diverse 
electromotoare; diverse 
pompe injecţie; diverse alter
natoare. Telefon 094.872.611. 
(35125) . 

Vând pompă1de spălat cu 
presiune inaltă ~i apă caldă, 
marca Vap; preţ convenabil. 
Telefon 094.872.611. (35125) 

Vând Volskwagen Trans
porter 8 locuri, inmatriculat. 
1993 ~i Opal Astra 1994, 
injectie 1,6 cmc. Telefon 
28081'9; 271694. (35175) 

Vând autoturism Renault 21 
TL fabricat in 1992; injecţie, 
stare bună, inmatriculat per
soană fizică. Telefon 057-
259307, orele 18-20 sali 
092.692.980. (35178). 

Vând autobasculantă Raba · 
16 tone, inmatriculată cu ClV 
si numere noi, in stare perfec
iă. lnfc:rmaţii Pâncota; str. 
SoarelUI, nr. 4. Telefon 057.-
466808. (35183) 

Vând Ford Probe fabricaţie 
1992 rosu Full Optional, CD. 
Telefon 094.517.707. (35186) 

Vând tractor U 445 stare 
bună de functionare; pret 
4.300 OM ' neg.ociabil: 
Informatii telefon 057 -
562518; 561993. (35198) 

Vând tractor U 445 1800 
ore funcţionare, plug şi remor
că, 7.500 OM. Localitatea 
Cuied, nr. 168. (35201) 

Vâpd urgent Dacia 1310 
TLX, 5 viteze, CIV, fabricatie 

1:~:;e~r~~ ~5~· :~~~~ 

Vând Opel GSI 1800 inma
. triculat, 4.300 OM. Telefon 
. 222373. (35208) 

. Vând Dacia 1310 TX, 1998, 
CIV. mici defecţiuni; preţ con
venabil. Telefon OŞ4.114.824. 
(35212) 

Ocazie! Vând Opel Astra 
TD lntercoler, fabricatie 1993, 

· rulaţi 95.000 km, 'inscris 
recent; preţ 12.700 OM. 
Telefon 283063, după ora 17. 
(35218) 

ll(''f!l !lljWH ~~·1 
Vindem TV COLOR, 

800.000-1.100.000 lei, 
garanţie· 6 luni. Telefon 
244904, orele 9-17. (35004) 

OCAZIEIII Vând ieftin cal· 
culator (contabilitate,win95) 
486/DX2/66; 8(16) Mb-RAM, 
HOD 240 (270) , monitor 
SVGA 14" color, preţ 200 
DM. Telefon 092 281 515. 
(35250) 

Vând cuptor patiserie inox, 
8 tăvi. Telefon 054.240.581. 

Vindem LAZI FRIGORI· 
FICE; CONGELATOARE;. 
VITRINE; COMPRESOARE 
5.000 W; CAMERE FRIG; 
DULAPURI FRIG; inox; 
garanţie un an. Telefon 
281384, orele 8-18. (34042) 

Vând masină cusut elec
trică, germană, stare bună; 
ieftină. Telefon 266581. 
(35222) 

Vând TV COLOR en.Qros,. 
en-detail, gamă diversifi· 
cală, preţuri mmome; 
garanţie. Telefon 289456; 
092.239.242. 

Vând ieftin INSTALAŢII 
SATELIT şi BOXE 50W. 
Telefon Arad 237471, lneu 
511485. (34571) ' ' 

Vând TV color, ma~ină 
spălat· automată, cuptor 
microunde 1500 W, calorifer 
electric, cu garanţie. Telefon 
284604. (34700) 

Vindem o gamă mare 
TELEVIZOARE COLOR 
stereo; convenabiL Telefon 
280260; 211213, orele 10·20. 
(34011) 

Vând ma'lină spălat , 
automată 1.000.000 lei; TV 
color 930.000 lei; ladă frl· 
gorifică 1.400.000 ·lei, ofer 
garanţie. Telefon 259339; 
563027. (4223081} 

Vând toată. gama de 
frigidere, second-hand. 
Telefon 270622. 34103 

Vând computer Pentium cu 
tastatură si mouse, 600 OM. 
Telefon 563070. (4113086) 

Vând TV color PhilipS; 
Nokia, Grundig, stereo, tele
text. Telefon 264004. (34747) 

Vând urgent instalaţie de 
d.iscotecă, boxe Celestiori 
500-1.000 W, aplificatoare, 
mixer, crosover, instalaţie 
lumini. Telefon 092 344 821. 
(34817) 

Vând TV color, deosebite, 
carcasă plastic. Telefon 
259353. (35084) 

Vând instrumente muzicale, 
instalaţii de sonorizare, nega
tive SMF mărcile Peavey, 
Roland. Telefon 059 -
416034, 094.251.207. 
(32466), 

Vând combină muzicală 
Kenwood, 400 OM negociabil 
+ 2 boxe, de 250 w. Telefon 
279582. (34773) 

,Vând avantajos PC 
Pentium MMX K6/266 32 MB 
SDRAM 44 MB FDD 3,2 GBE 
X HOD şi 6 plăci reţea .. 
Telefon 245077; 468920. 

. (34185) . 
Vând TV color Phillips, 

Grundig, garanţie. Telefon 
251354. (34930) 

Vând diferite telecomenzi 
pentru televizor (165.000 
lei)~ video, satelit, transfor
matoare linii. Telefon 092 
368 868. (mp) 

Vând TV color Normende 
stereo, teletext, diagonala 68 
cm. Telefon 252365; 
092.437.500. (35093) 

PUBUCITATE 

Vând toată gama de piese 
pentru frigidere casnice şi 
comerciale. Telefon 270622. 
34103 

Vând telefon mobil, Bosch 
M-Com 214. Telefon 
092.282.175. (35158) 
, Vând 2 televizoare color 

diagonala 51 cu teletext, noi. 
Telefon 288973. (35179) 

Vând frigider Arctic, stare 
bună. Telefon 094.1 06.323; 
259614. (35180) 

VÂN-ZĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5700 
lellkg; B.C.A. 600.000 lei/mc, 
str. Independenţei nr. 7, 
Bujac. Telefon 273785; 
092.457.280. (35016) 

Vând (închiriez) garaj auto
riza!, zona Vlaicu-Făt Frumos, 
1.200 OM. Telefon 235784, 
092 308 400. (34848) 

Vând en-gros HAINE se· 
cond • hand GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Tel11fon 
289456, 092.239.242. 

Vând termotekă Beretta si 
Ocean instant de baie si cori- · 
vectoare pe gaz. Telefon 
253973. (34940) 

Vând: COTURI ~1 BURLA
NE FUM; PLASĂ GARD zin
cată, orice dimensiuni; 
PLASĂ RABITZ 'fi CUIE 
CONSTRUCŢII, str. Vrabiei 
nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. (27190) 

Vând LEMNE DE FOC 
SALCÂM, bucăţi întregi (15 
t): Telefon luni-vineri 
281802, orele 16-20, luliana. 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, pulturi, 
birouri, dulapliii\>estiar); agre
gate frigorifice (vitrine, dula
puri, camere, congelatoare); 
cânta re 1 O, 100, 500 kg; 
scărf: cărucioare; grătare 
lemn, etc. Informatii telefon 
281060 si 281036. 34129 

Vând LEMNE FOC, orice 
cantitate. Telefon 214010. 
(34538) 

Vând termotekă Ocean -
Beretta, 24 kw, 1.000 OM. 
Telefon 259854; 094.600.332. 
(35119) ' 

Vând POMI FRUCTIFER!, 
localitatea Qprobanţi, nr. 86. 
Telefon 535058. (34720) 

Vând lemne foc esenţă 
tare. Telefon 210373. (34709) 

Vând termoteka import, pe 
gaz. Telefon 287744, dupa 
ora 21. (34744) 

Vând . căţele Husky 
Siberian, excepţionale, 7 sap-. 
tămâni, acte in regulă. 
Telefon 254668. (34823) 

Vând coltar nou si ceas· 
taxi. Telefo~ 094 629 471. 
(34873) 

OCAZIE! Vând UTILAJE 
BRUTĂRIE completă: mala
xor, injector, rafturi, tăvi, 
etc, 1.600 OM. Telefon 092 
344 705. (34961) 

Vând garaj autoriza!, zona 
300, "1600 DM, negociabil. 
Telefon 266114. (35005) 

Vând termotecă gaz, instant 
baie, bucătărie, calorifere, 
ofer un an garanţie. Telefon 
092.989.017. (35086) 

Vindem auto RABA 10 
tone, cameră frigorifică, ·dulap 
frigorjfic, grup electrogen. 
Telefon 460066, Vinga. 
(35085) 

Vând donmitor culoare nea
gră şi c8să in comuna 
Socodor. Telefon 250974. 
(35094) 

Vând tablă cutată 2/65, 
grâu şi porumb .. Telefon 
281994. (34544) 
. Vând betonieră fără motor. 

lnfonmatii telefon 094.777.081. 
(34936)' 

Vând plasă sârmă zincată, 
cantităti mari. Telefon 
246910.' (34679) 

Vând EUROBOLŢARI Iar· 
moizolanţi cu garanţie: 
300x250x200, 3.600 lei/buc; 
1 mc-240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (34834) 

Vând canapele extensibila; 
colţare plus, toate noi; con
venabil. Telefon 264892. 
(34755) 

Vând canapele si coltare 
noi, la preţuri avantajoase. 
Telefon 270700. (33549) 

Vând canapele extensibila, 
colţare, fotolii plus, toate noi, 
preturi mici. Telefon 264892. 
(33220) . 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 277027. 
(33592) 

Vând cărti de medicină 
(tursuri şi manuale) de: medi
cină internă, semiologie, 
fiziopatologie, farmacologie, 
in limbile română, germană, 
franceză, engleză. Timişoara, 
str. 1 Decembrie, nr. 23, ap. 
1. Telefon 056 •• .195260. 
34944 .. 

Vând (închiriez) garaj me
talic, zonă centrală. Telefon 
057 - 234668. (34898) 

Vând puieţi POMI FRUC· 
TIFERI altoiţi, soiuri at_es
tate .din speciile: MAR, 
CAIS, CIRE~, PRUN, VIŞIN, 
PIERSIC '1' ARBUŞTI de 
TUYA, buxus, hlblscus. 
Telefon 251851. (35010) 

Vând cremă Contracttubex 
pentru cicatrizarea rănilor 'i 
arsurilor. Telefon 211938 
după ora 20. (<3Ş079) 

Vând sorg pentru mături şi 
seminţe sorg. lnfonmaţii tele
fon 057- 268081. (35077) 

n co ar mare cu oo1u, 
model occidental; deosebit. 
Telefon 278352. (35036) 

Vând proteză străină pentru 
:picior drept gambă 1/3; preţ 
negociabil. Localitatea 
Mândruloc, nr. 325. (35095) 

Vând firmă cu spaţiu ~i 
mobilier Alimentara. lnfonmaţii 
telefon 210969. (35103) 

Vând canapele şi. fotolii din 
Germania, stare foarte bună. 
Telefon 092.538.906. (35143) 

Vând masă bioru, 2 măsuţe 
mici şi una normală. ·Ţelefon 
462593. (4114757) 

Vând sufragerie veche de 
nuc si mobilă combinată tip 
• Nădlac"; ambele in stare 
bună. Telefon 23851.6. 
(35133) . 

Vând garaj electrificat, ultra-
Vând POMI altoiţi, f<lmilia central, Bd. Revolutiei, nr. 26-

0ioieru Gheorghe, Cuvin, 38. Telefon , 230972; 
nr. 210. TelefoiJ 461064 094.557.946. (35157) 

ă 16 Vilnd cazan tuică complet, 
dup ora · 110 litri; 450 OM negociabiL n cazan u1 , nou, 
litri, motor 'trifazic 7,5 Telefon 258365. 

· Vând cazan Junkers Bosch 
KW/1440 rotaţii. Telefon.· _pe gaz, pentru.!ncălzire cen-
094.698.849; 279651. trai&. Telefon 267309. 
(35027) (35161) 

Vând termoteka Beretta Vând sufragerie .Luoeafărul"; 
Combi, 24 KW, 1.000 DM. microbuz .Bedford" inscris; 

· Telefon 210631. (35040) combină frigorifică, dormitor. · 
· Vând ouă prepelită T 1 f 094 926181 (35174) 
(medicament, reproduct,ie) cu ee on · · · Vând maşină de şlefuit 
instructiuni. Telefon 289966, mozaic, 300 OM. Telefon 
248064. (35080) 094.114.824. (35212). 

Vând 7 bucăţi calorifere 
fontă cehoslovaca, noi, 
1.000.000 lei/bucata: Infor
maţii, Expoziţia .Mobilă, 
Casa de Cultură a 
Sindicatelor, doamna Cris
tina. Telefon 235666. 
(35112) 

Cumpăr urgent apartament 
2-3 camere. Telefon 270872. 
(34960) 

.··, ·.~·.··:..~.~--~-~,.~.· .,.i..._·.·._.:._._·. · .• · ...... -..... -~. -: .. 
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Doresc să cumpăr teren 
intravilan, maximum 300 mp 
(numai zonă centrală). 
Telefon 092.648.643. (35153) 

Cumpăr casă cu grădină 
in Arad (Gai, Pârneava), 
1.000 mp, zonă neinun
dabilă, 2 camere, apă, gaz, 
ofer 20-25.000 OM. Telefon 
luni-vineri, orele 16-20, 
281802, luliana. 

11,1'1JIJI.!t 1 ,j,l~l 
Cumpăr motostivuitor, 

Telefon 092.266.555. (34847) 

CUMPĂRĂRIDIUERSE 

Cumpărăm orz, grâu fura
jar, orzoaică, porumb recolta 
1999, plata la ridicare. Telefon 
065/163885; 094.789.037. 
(0974228) 
Cumpărăm porci 90-150 kg, 

p<eţ 1 0500 lei/kg. Telefon 
271200. (34604) 
Cumpăr porumb boabe ~i 

ştiuleţi, plata la recepţie. 
Telefon 094 784 568. (34894) 
Cumpărăm - vindem actiuni 

Astoria, Astra 'Vagoa'ne, 
Feroneria. Telefon 
094.693.516. (35137) 
Cumpăr aparat pentru 

incălzit masină .. siricol". 
Telefon 057 : 282530, după 
ora 19. (35167) 
Cumpăr dublu fotoliu pat 

sau canapea extensibilă stare 
bună, ofer intre 500.000-
700.000 lei. Telefon 
094.1 06.323; 259614. 
(35180) 

CERERI ŞI OFERT~. 
·. DE SERVICII · 

SOCIETATEA .EXIMPAR" 
angajează VĂNZĂTOARE 
pentru Alimentara .,DELTA" 

Micălaca. Telefon 
094.577.976. (35192) 

SOCIETATE COMER· 
CIALĂ angajează SECRE· 
TARĂ, CONTABILĂ, VÂN
ZĂTOR 'i MECANIC ma~inl 
cusut, avantaj cunoa'lterea 
limbii italiene. Informaţii 
telefon 287577. (35066) 

ANGAJEZ MUNCITORI 
CALIFICAŢI in CON
STRUCŢII, pentru Vest • 
Europa. Telefon 251237, 
orele 18-20. (35024) 

FIRMA, angajează AGENŢI, 
cu carte muncă. Str. lvrianu 
nr. 2. (34584) 

.,RO • GER CONSTRUC· 
TION" angajează ABSOL· 
VENŢI Liceu Industrial, spe
cialitatea Construcţii Civile 
sau Drumuri fii Poduri, virs
ta maxim 26 ani. Str. 
Tlmll1orii, nr. 1. (35199) 

.STEL PROD" angajează 
PERSONAL CALIFICAT 
pentru ma~i·ni specifice 
tălpuit încălţăminte. Telefon 
259674; str .. Rena'lteril1 nr • 
47 A. (35207) 

FIRMĂ STRĂINĂ anga· 

Şcoala şoferi .,BELC" din 
15 noiembrie, serie, cate
goriile: _B, C+E, Arad, CASA 
SINDICATELOR. Telefon 
223004; 216570; 
0941938335. (34504} 

EXECUTAM REPARAŢII: 
frigidere, congelatoare. 
Oferirro GARANŢIA lucrărij 
Telefon 270622. (34398) · 

. ASIGURAM toate servici· 
lle pentru PRESCHIM· 
SAREA PERMISULU.I de 
CONDUCERE. Telefon 
281968. (34548) •.. 

REPARĂM prompt la 
domiciliu: FRIGIDERE, 
CONGELATOARE; 
garanţia!. Telefon 262967. 
(35195) 

Repar TERMOTEC.I, 
lnstanturi pe gaz. Telefon 
092.989.017. (35086) 

REPARAM FRIGIDERE, 
CONGELATOARE domici
liu; garanţie 6 luni. Telefon 
243765; 094.867.352. ·-. '..,-
(34041) 

. Şcoala de şoferi, col. 
RUSU LUCIAN, face 
inscrieri. T•lefon 283696. 
(33778) . 

ATENŢIEI DISPECERAT 
Instalaţii sanitare, electrice, 
aragaz&, maşini spălat. 
Telefon 270098, 094 523c 
312. (34904) 

REPAR IEFTIN, garanţia!, 
frlgidere, lăzi, congelatoare; 
deplasare gratuită. Telefon 
092.411.397 .. (34864L,. 

MEDITEZ LIMBA ENGLE· 
ZĂ, orice nivel. Telefon 
092.622.856 după ora 16. 
(35015) ' '.··"'' 

TAPIŢEZ, REPAR CANA~ 
PELE, CO_LŢARE, rolete; 
calitativ; preţuri negocia
bile. Telefon 268529. 
(35069) 

EXECUT REPARAŢII: TV 
color la domiciliu. Telefon 
221336; 092.437.500. 
(35093) 

HIDROIZOLA ŢII la acope-
rit urii Garanţie 10 ani. 
Telefon 094.855.838·".. 
270711. (35131) . 

-~BIVERSE 
-·".,~ 

jează personal; condiţii: vAN~ ~i ACHIZIJIONEZ 
vârsta 28-48 ani, spirit între- MOBILA FOLOSITA, regim 
prinzător persevere·nt, abi· de Consignaţie. Telefon 

lităţi negoci abile, corn uni- . L0::94:;;=.8~0~3~.0~9=4~. (=-f)~;_::;;;;:;;;:;;:;~l 
care; câ;;tiguri atractive. r 

Telefon 092.834.426. (35209) S.C.C.A. AUTOSERVICE 
MICĂLACA ARAD, telefon 
262098, anunţă onorata 
clientelă că pentru autotu
rismele care efectuează 
INSPECŢI~ TEHNICĂ 
PERIODICA . ta unitatea 

.,ANA - FRIG" repară: 
FRIGIDERE, CONGELA· 
TOARE, la domiciliu; 
garanţie 6 luni. Telefon 
210420. (35168) 

RENOVĂRI APARTA· 
MENTE: zugrăveli, f<lianţări, 
gi'esieri, tencuieli, instalaţii 
sanitare. Telefon 240494; 
531373. (35156) 

. noastră BENEFICIAZÂ 
GRATUIT de REPARAŢIILE 
ELECTRICE 'i de o REDU· 
CERE de 10% la MA· 
NOPI;RA pentru PARTEA 
MECANICA. Tariful pentru 
I.T.P. la autoturisme este de 
140.000 lei. (34828) 

'.l 
1 
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ARAD, 
convoacă Adunarea Gene
rală Extraordinară pe data 
da 13 noiembrie 1999, ora 
10, la Şcoala din Sinlcolau 
Mic, In caz că Adunarea nu 
este atatutară, se amână pe 
data de 20 noiembrie 1999, 
ora 10. 

CilitoretU cu autocerale 
noastre -moderne fn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA; 

FR,ANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(pleciri zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA,. 
IUGOSLAVIA '1 poli fi un 
cilitor cl,tlgătorl 

NOUl Reduceri de tarife fn 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727i 
Autogara, telefon 270582. 

vi olori: 
zilnic- Germania 

PASSAU - R!GENSBURG • 
NORNBERG • IIEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHI! • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SEIMCII:-Jnoutoc:on 
noi, modomo; 2 bo9lllo ~: 
tnaoţltoare de bord: o maai 
caldl In Ungoria. 

Informaţii '' tnacrlerl la_ 
AOENniLE PI.ETL:. ARAD, -
fon 057-252291; UPOVA. telefon 
OS'/-561377, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359851; 
REŞIŢA, totefon 1)55.- (c.) 

Schimb apartament stat 4 · 
camere, la bloc, etaj 1, cu 
casă tn Arad, ·de stat sau 
Imprejurimi. Telefon 267504, 
zilnic. (35001) 
· Schimb 2 camere Vtaicu; cu 
3 camere. Telefon 288651 .. 
(35196) . 

ÎNCHIRIERI 

' -
··t~ _,-_ _.,.._,_ -

(In 
·la clisă ultracentral, pe 
men lung (până la 5 ani) 
excelent pentru privatizare, 
sedii firmă, cabinete me
dicale, magazin. Pentru 
detalii '' informaţii Tim!· 
toara, telefon 056·136631. 
(34606) 

lnchiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 
113, vizavi Restaurant Flora. 
Telefon 092 921 103. (34660) 

lnchiriez garsonieră mobi
lată, zona Grădlşte, 10G DM 
pe lună, piata anticipată pe un 
an. Telefon 267566; 231727. 
(34978) 

Primesc o fată In gazdă, 
Arad; B-dul Revoi J~ei nr. 71, 
ap. a, ultracentral. (35048) · 

lnchiriez spaţiu comercial 
central, 1 fo mp, amenajat. 
pentru birouri sau alte desti
naţii. Telefon 237308; 
092.600.402. (35052) . 

Dau In chirie garaj bi. 716, 
Micălaca, convenabil. Telefon 
265273. (35020) 

Ofer spre Inchiriere aparta· 
ment 2 camera mobilat pe ter- · 
men lung. Telefon 282199. 
(35029) 
. lnchiriez gheretă, zona III 
Micălaca, vad bun, 100 OM 
pe lună. Telefon 092.231.814. 
(35058) 
. Primesc o fată In gazdă. 
Telefon 244650. (34465) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
140 mp, vad bun. Telefon 
262608. (34 728) 

lnchiriez apartament 2 
camere. Vlaicu, plat;~ antici
pat. Telefon 240642, 249264. 

,(34906) . 
lnchiriez apartament cen·:· 

trai. Telefon 251388, orele 18-

·PIERDERI 

Pierdut tichet nr. 2133612, 
eliberat de ASIROM Arad, 
pentru Autoutilitară AR 02 
HMW, proprietatea SC 
"PÂNCOTA'S". 11 declar nuL 
(35130) 

Pierdut cod flacai nr. 
11824202 eliberat de AF 
Arad, pe numele AF 
"VARGA". 11 declar nul. 
(35200) 

îi' DECESE îi' 

Cu adAncă durere anun
ţăm Incetarea din viaţă a 
iubitului nostru soţ, tată, 
buni~trăbunic 

ĂBANPETilU 
(taieal 

din SOCODOR, In vilrsti 
de 85 de ani. Inmormin
tarea va avea loc azi, 12 

oiambrie, ora 12, de la 
domiciliul din Socodor. 
Dumnezeu să-I odihne,scil 
Familia indoliată. 

Cu adincA durera anun
ţăm trecerea In nefiinţă a 
iubitei noastre mamă '' 
bunici, 

PO.JOOA~ 
Inmormintarea va avea 

.loc azi, 12 noiembrie 1999, 
ora 15, In comuna Vladl· 
mirescu. FIIcele fi nepoata, 
lndollata. 

Cu adilnci durere anun
ţăm incetarea din viaţă a 
Iubitului noatru soţ, tată fi 
trata 

20; telefon 281659, orele 10- GBINCEVA 

NON STOP 
RO-STYL COMPANY 

firmă producătoare de 
sicria, str. M. Eminescu nr. 
4 (vizavi Cinema MURE· 
ŞUL), telefon 211929, 
094.537.715, 094.558.712 . 

TOTUL INTR-UN SINGUR 
LOC, LA PREŢ DE PRO· 
DUCĂTOR, CALITATE ,1 
OPERATIVITATE OCCI· 
DENTALĂ: 

- imbălslm!lt, ll!lbrlcat, 
cosamtizat · 

·sicria; 400-1.800.000 lei 
• sicria lux 
• lenjerie deces: 180.00Q

!100.000 lei 
• cruci, minere • sicriu 

etc. . 
OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 

cruce • 730.000 lei. 
Transport In Arad GRA· 

TUIT. Suntem producători 
renumiţi tn ţară ti străină· 
tate, nu simpli comercianţl. 
(c) 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Mulţumim rudelor, priata- . 
nilor, colegilor de la SCCA 
.,Constructorul": Autoser·· 
vice Micălaca; ICMJ; 
Asoclaţiilor de locatari, 
tuturor celor care prin 
prezenţi '11 cu gindul, 
coroana ti flori, I-au condus 
pe ultimul drum pe cel ce a 
fost · 

BERGEll EllNEST. 
Nu 11 vom uita niclodatil 

Dumnezeu aA·I odihnească 
In pace. Soli• .. Anaala, 
(35171) . 

17. (34675) GHEORGHE (GYUill)• Un ploa omagiu ,1 o 
Ofer pentru Inchiriere tn virstă de 55 ani. lnmor- ve,nică aducere aminte 

apartament lângă T~.-2,;1, , ... mlntarea va avea loc sAm· calul care a fost 
.,c;amere, occidental, 300 DM bătă 13 noiembrie 1999, ol'll ~· • eoRNEL ROMAN;'""" 
anticipat. Telefon 281195; . 12, la Cimitirul Pomenirea. Profund tndureraţl: 
282925. (35069)"' Familiile lndurarate; Ghin· Comelia-filci, Floruţ-ginare 

lnchiriez apartament ·cu o ceva, A..Va, Schelp, Popa· fi Diana Mlloaca·nepoati. 
cameră, mobilat, ia bloc, zona· viciu. (35231) 
Vlaicu, pentru o persoană, 80 ;:::;::=~;::~::;=;=~~ 
DM + cheltuieli. Telefon, Cu durere In suflet anunţ sunt aliturl da familia 
245165; 231289. (34980) Incetarea din viaţă, In 10 celui care a foat cumnatul 

Dau In chirie spaţiu pentru noiembrie 1999, In Garma-
un birou (zona 1ntim - lângii nla, a celui care a fost un meu, CORNEL ROMAN 
Gospodarul). Telefon OM minunat, · din Curtici. Dumnezeu 
092.684.643. (35153) OC:SOJISZIU . 1 

Iau In chirie apartament.2-3 ADALBERT. . ai-I odlhnaaa.cil Ange •· 
rd "d t 1 (35232) camere, standa occ1 en a . fnmormilntarea va avea 

Telefon 094.364.030. (35152) loc In Germania. Soţla Elia. 
. Iau in chirie spaţiu comer-
cial: Central, Piaţa Spitalului 

'sau Vlaicu. . .. Telefon 
094.364.030. (35150) 

lnchiriem apartament cu 
, una cameră, zona UTA, la un 
student serios. Telefon 
234578, dupA ora 16. (35144) 

Primesc In gazdă un elev 
(student), confort, centru; 
posibil pensiune. Telefon 
283532. /35138) 

Cu adinci durere anun
. ţim Incetarea din viaţă a 

celui care a foat aoţ. tati.. 
socru '1 bunle, 

CORNEL ROMAN, 
Inmormintarea va avea loc 

aAmbătil, la cimitirul din Curticl. 
Dumnezeu să-I odihnească! 
Familia lndoliall: Angela, Nell, 

Diana. 

i' SERVICII FUNERARE ·i' 

;.: .. 

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

Ne luim un ultim rimae 
bun de la vecinul nostru, 

. GIIINCEVA . 

GBEORGBE. 
Condoleanţe familiei! 

Familia Farkat Ladlslau. 
(35244) 

îi' COMEMORĂRI îi' 

A' fost un via, a fost 
tinereţea ti dragostea noa
tră, iubita soţle 

DOINA GIIEllGAJl. 
Al fost un medic minunat, 

al salvat copiii pe care l-ai 
Îublt ti tratat cu dragoata de 

. mami adevărată. Ai pl~at 
prea repede, lăsilndu-mi un 
gol Imens In suflet 91 gind. 
Dumnezeu să te odihnească 
in lini'lla '11 pacei Parastasul 
de 6 săptămilni va avea loc 
duminică, 14 noiembrie 
1999, ora 12, la Cimitirul 
Grăditte. Soţul indoliat, dr. 
Taodor Ghergar. (35159) 

' -. 
; ·: -.. :_:;~~~i~-

O clipă da aducere aminte 
In memoria dragilor nottri 
părinţi 'i bunici 

llAFILA EI JSABETA 
(Discută A'DAM) 
cpt. rez. llAFILA 

LUDOVIC, 
·plecaţi prea devreme 

noi. Nu vă vom uita 
nlciod,atăl. Copiii Mariana ti 

ti nepoţii Florlan fi 

.. Netterse '' dragi 
~amintiri lnsoţesc 
l.f Implinirea a 1 an de 

cind a plecat In eternitate, 
iubitul meu soţ, 

VALEA SIMION 
(SJMJ). 

Amintirea ti dragostea 
mea să te lnsoţeasci 
mereu! Dumnezeu să-I odlh· 
neascăl Parastasul sim· 
bătă, 13 noiembrie, ora 
11,30 la Catedrala Ortodoxă 
Podgoria. Soţia .lndurerată. 
(35030) 

' 
Lacrimi, o rugăciune ti o 

luminare la implinirea a 8 
săptămlnl de la decesul 
draga! noaatra mama, 
soacrA, bunică 

CIRIN ELENA. 
Dumnezeu a-o odlh· 

naaacă In pacei Parastasul 
de pomenire va avea loc 
silmbătă, 13 noiembrie 
1999, ora 12, la MĂNĂS
TIREA BODROG. Familiile 
lndoliate; prof. Covacl 
Rodica ti Ing. Clrln Patru. 
(35035) k' •. 

Cu mult dor, o lacrimă, o 
rugAciune pentru odihna 
sufletului blilnd ti bun al 
aceleia care a fost 

MA GER 
GBEORGIIINA. 

Parastasul c;la 8 slip· 
tăminl sâmbită; 13 noiem
brie, ora 12, la Biserica de · 
pe str. Eminescu. Fiul 
Mircea fi familia dr. Coclu 
Nicolae. (34,391) 

Un an de 
lacrimi '1 
flori pa tria· 
tul tiu mor
mint, un an 
de riticlre 
dezorientati 
In. acaasti 

lume haotici purtind 
povara aplsiltoare a. ain· 
gurătăţii '' a regretului nesfi.., it dupi bunul meu aoţ, 
tatii, socru fi bunic 

... ' ...... (r) NDIEaV 
NICOLAI, 

cel care a fost echilibrul 
vieţii la bine ti la greu. Vei fi 
de-a pururi pomenit In 
plins fi rugiclune. Dum· 
nezeu si ta ierte ti si te 
odihnească In pacei Slujba 
de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 13 noiembrie 
1999, ora 11, la Catedrala 
Nouă din Piaţa Podgoria. 
Cu durere In suflet, soţia, 
fiica, ginerele ti nepoata. 
(35010) 

Lacrimi fi 
dor nemilr· 
ginit la lmpli· 
nirea a 8 aăp
tilmini de 
cind a plecat 
dintre noi, 

mpa noastră filei ti 

Se impll· 
nasc 6 siip· 

•·-'"' tămAni da la 

O rugăciune, lacrimi ti 
la 8 săptămâni de cind 

s-a stins din viaţă, dragul 
nostru soţ 'li frate 

GÂDEA GEORGE. 
Ceremonia va avea loc 
âmbătă, ·u noiembrie 

1999, ora 13, la Catedrala 
iOrto>doxli din Arad. 
Dumnezeu să-I odihnească 

pa.cel Familia vetnic 
(34977) 

de la 

VALEA SIMION, 
pe care nu-l vom uita 

niciodată. Parastasul va 
loc sâmbătă,. 13 

noiembrie 1999, la Biserica 
din Groteni. Familia 
rerată. (35182) 

La Implinirea a 7 ani da la 
despă~ire, un gAnd de 
blândă aducere amlnta pen· 
tru cel care au fost 

dr. JOIIAI STĂNESCU .. 
· .. >t~">:- lav. n.GRICA _,_ · · 

· ;~· . VASILESCU. 

Slujba da comemorare va 
loc silmbită, 13 

noiembrie, ora 11,30 la 
Catedrala Ortodoxă din 

Mare. Familia. (35170) 

Astăzi, 12 noiembrie 1 ~99, 
se Implinesc 7 ani da cilnd 
a plecat dintre noi, cea care 
a fost 

COVIUG II.EAN~ 
mamă. Fia-1 ţără

usc>ar~ll Familia Covrlg. 

la decesul Iubitului nos-
tru frate '' unchi · 
. TĂUT DUMITilU. 

Parastasul ti slujba de 
po·mtt• Ira, vor avea loc 

!•Imbata 13 noiembrie 1999, 
2, la Catedrala Or1o· 
Dumnezeu ai-I odlh· 

1 ne·asc:a In pacei Soţle lndo-

''respect 
lplctca'm frunţile la mo1rm•ln•ll 

pilrinţllor nottri 
WCIA fi ŞTEFAN. 

ARDEVAN, 
plecaţi dintre noi In 

2 luni, respectiv 3 ani. 
ISIIujt>a de comemorare va 

loc simbăti, 13 
1 nc>ie1mbria, ora 12, la Capela 

reca-Catolici din str. 
fLU'"'"'" Blaga. Dumnezeu 

odihnească .In pacei 

catarea 
.viaţA a mu 
Iubitei 
mame, 

lltAMMER ELENA. 
FIIca INGRID, Indurerati. 
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'89 -· 11 arindoerior de constructii arădene 
activitaiea paralel 

de privatizare. Noi, 
buni coostruc-

11 ~~~:~:n~:~r'~ chiar şi peste 11 să revin la 
11 ~~u:::.dvs .. ne cunoaştem 
11 douăzed de ani şi 

că an avut un mg..
loc de I1UlCă la ACM Trust lAS 
Ulvnş, După decenlblie '89 şi 
fJCM t rusi lAS a 11ecut pri1 pro
cesul de privatizare ajungând 
SC ARCOMET SA Şi. penbu o 
mai bulă activitale am reusit să 

mâna cu EDIL CON
STRUCŢII, una dil sucililă\le de 
conslructii arădene cu o ·puter. 
nică tradiţie şi experienţă In 
domeriu, dewlni1d astăzi o~ 
-sută la sulă privată. 

- S.C. EOIL CONSTRUCŢII 
SA, poate fi considerată soc:i
etalea tltulară de drept in con
strucţiile de canalizant, rat&Je 
de apă mai nou, In eon:.. 

civile din Arad fi 

- Prin prezenlarea societlil1l 
1\!icUă mai sus te fare să cteZ; 
asta. Nu e aşa. Şi roi dind pn>
klâm o lucrare palticipiiiii la ~ 
tatii ca loii construc1ori arădeni. 
el! noi câştigăm licilaţiile sau 
suntem preferaţi direct penlru 
lllO!ie lucrări e oală poteRA. 

Şi • secretul? 
::: ba~L CONSTRUCŢII 

dispune astăzi de tot ce este 
necesar ln vederea executării 
unei lucrări. Ceea ce este mal 
impor1anl este lllllecliiiU de sp&
cialişti constructori ce ii avem, 
muncitorii, utilajele şi de ce nu 
staful conducerii. Ce societate 
nu ar dori să lucreie cu: ing. 
Nicol_ae. Patca •. ing. Vasile 
Nazarie, "'9· Florin Homone '1' 
ee. Ghizela Hărdălău. E ca la 

tllderaţi că din 
construcţii sunt mai bune caii: 
tatlv? 

- Da, dacă te respecţi ti 
respecţi clientul şi pentru o carte 
de vizită bună aplicl o tehno!ogie 
occidentală chiar dacă e vorba 
de beloane, tamplărie, condU<:Ie, 
canale, constructii de case etc. 

- Mai existi inspecţia de 
stat in construcţii? 

- Primul inspector este be
neficiarul. Dacă te pJăteşte """' 
cuti ceea· ce ti se cere.' In altă 
ordine de idei Să 

PUBUCITATE 
' . 

VIneri, 12 noiembrie 1999 ' . 

. construclcrilor. Şi să ru uilăn câ 
orice lucrare mai mare de oon
strucţii să Tnceapă cu 311tfel de 
lucrări, ru de alta dar In Arad IHI 
cam ~atacestlucru. 

-In localltăiHe din judeţ u . 
mal introduce apa potabllă?· 

- După decembrie '89 pri
maii care au ştiut şi s-au zbălut 
penbtJ introducerea apei potabile 
In orasele, comunele si satele pe 
care .e reprezintă au reuşit să 
aibă aceste reţele. T otiJJ. e să 
vrei să faci ceva. ' 

- Construiţi bănci, hale 

t!e UJUNe e411t4lt1~'1e 95() iiM. "" 
e Lucrări la liniile de tramval1 5() ""- r. 
~ ft 2() M r. dMif.,/"rt, • St4ţlt t4 #rArldţM.H.et'NI 
. .4ra4. 2 4t ~e 1. e t!mrbt t4 ~.uit' ţ\V etutle: 5()() 

~ r. ~ 4t 5()() ecp••IA'ette e. ~ __". 
eUcle l4 fut!rko Ut.: ŞVU4, 7~. 9-'~rtţ. 1~. 
1fMtAe.. ~; S'etlte. ~. ~etf. 

• Construl-.u fabrica de tellttlle BERO. 1 
TEX · 1 

• Hale de fermentare la fabrica de bere' 
Arbema 

• Bala de imbuteBere la Arbema 
· e Terminal Roia 1 Lucrări mari de con
strucţii lai Se4M. ~ S..rtittvtr11~ ",."_, 
?ItMa. pe z:ne 1 ~1', •• ~ d~~ ,~_~ ~ •• U~fatt·, 

. , ... 

1. 

~-·-

~ ,.._,,.,'frte, <UHe>14jătrt t4 _, .. ,irte 1•. i! 11 . ' . 
'7,. fl!retJe<~ S.(3. &7YU ~ SA~ -,t. 

ttetm- ... ~ . ' .· ' . 1 •• 
{Nule t4: ~ f1Me {zltânfe t4 tdl:f4t/et 4f4e t41d# •::~ ~ 
~ 4.S'Uffe ... uecf& ~ 4U4/4 '! 

~~dd.fţt -~te tiUt,~ .a. 1119- ~.,- il' .. ~·:li 
~ Ullle ""d~~ - ~rl1p- l4 4. 1 ·"' 
~ . .. 

industriale, blocuri, poduri, 
reţele de apA ... dar o caai, 
ata mal mici, pentru cel cu 
venituri modeste? 

- Da, oricine poeiB ap8la la 
noi să construim şi astfel de 
case. Nu rumai că o predAm la 
cheie Intr-un timp record dar 

avem 
pmdăn cu spaţii 
cazul 'li pomi vllrui\L 

- Domnule Inginer 
Gheorghe Olar, concurenţa 
dintre f~rtnele de construcţii 
C!98zli dutmănll, uri ",? 

- Nu, aparent.când pilr· 
ticipăm la Ucitapisuntem lntr:O 
competi~e profesională, dar In 
realitate noi suntem prieteni. Ne 
ajutam, executăm anumite 
lucrări Jmpreună chiar dacă nu 
suntem constructorul de drept 
Avem si noi lumea noastră, 
avem bucuriile necazurile 

... ~ -. 

noastre dar satisfacţiile lltl'lt mari executată ti la un preţ bun TI 
oând realizăm o lucrare. face pe beneficiar, ce mAine, 

- Ca o apreciere a unul .a.11 ofant alta". 
speclalistln domeniu, 11p11neţ1- - ŞI cum .. lllfilfljl -.Ifei 
ne domnule Olar, In Arad.. de-nlmente? 
construlette mal mult ca -A, ştiu unde vă duce\1 cu 
fnalnte de '89? ~ndul ", la Complexul turistic 

Indiscutabil, se CĂSOAIA. Eate al nostru. In 
construieşte mai mult. Toate . principal este locul de IneAr· 
societăţile de construcţii au de care e bateriilor pe timpul con
lucru numai să vrea: Pentru cedlllor a personalului Pf'lPJiu· 
S.C. EDIL CONSTRUCŢII S.A. Dar cu 84 locuri de cazare, cu 
diversilatea şi volumul lucnlrilor terenuri de tenis, fotbal, hand· 
este mare. Cu loate acestea pn>- bal. cu piscină, restaurant, 
luăm orice comandă sau par· oferim ti I!Jiuror celor care 
ticipăm la licitaţii penbu obţinerea doresc să-şi petreacă zile. :~ 
unor lucrări Tn vederea executarii concediu Baii sfârfll de slip
acestora. Deviza noastră este şi lămână Intr-un cadru deosebit 
rămAne .,Azi, e lucrare bine de frumos şi plăcut. 

?'# t11eeut IIIM lllle .u· • -r. t4 .tuerdU. 1te 
~ .U.. 11-«t ~h~rtuf>r4f4~u(<U d~etdtlţU 
E'Z>'U et»t~"n- 7euj#~v4 -. r. 
tltr4et. /M4 ~· """ - -- H.lirtl«t 4{Pre 4«4t 
tilltM ~ 4hiU ~""' 11 ·e eNM ;t ~. -· 
~ tdltt#• pe~'-' l4 ~~ "&-
- 4Ne ea. ttlll«e- 4e 1<-/ifd ~ 4t /M4-
Mutle ~·- ~ (Nt ute t'4 ... ~ IJtr 
~«te :...: flt" - ." tiM t4 f.c. tiM "'*" -""" 1 rw .. ' . \ tt.UI«el • . . 

~ 4fl'" .u~. E • ~ .u -~. E 
4/ikffhl. tll«<t - " 4e tftor.Utd' - .. 999; & eNM 
"""f3s1."1 J- '1lfMat ~ 4e 19~~te ... 
~ Utd ~ 41111d dolfwrte {lt.i:rte .. -?,. ,.-. 
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IA'Itfkli. 9ilrttfttt "'",._,. ... fiUI<4 - 11 4ltt. ~ 
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