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Sucursala Judeţeauă ARAD 

Bd. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon 253280 

61BtiOTEC• JUOFT[ANĂ . , 

-· ' A. O XENOPOL ... -.. 
'· . 

E WESTBANK _,., t•==-=:;~ -.. ,V.,;,, · _; ·.·/b ;_;-.,, '_•//f 

BANCA COMERCIAlĂ WESTBAHKSA 
acordă dobâm:l avantajoase 
la depoo:itela la tannen ala 

persoanelor fizlca 
(suma minimA 500,0 mii lei) 
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PIISJD.IIBEI 
_, --_ PDSID -·· .'-/ 

!!l!JIIIIIl!!!!!!!lr Clllrva mm- de ramlnl nu mal lrilac. El n1c1 
nu au murit Tnd. ExistA doa' intr-o - pe cant 8f 

numi-o animalle suspendată. Adlcli, supravle!Uiesc 
undeva într-o zonâ situată dincolo de via!A ti dincoace de 

moarte. Generic el se numesc pensionari. Degradai ea conti
nuA a nivelului de trai a intregii popula!ii kl afeclal cal mai dur. 
ŞI pentru eli sunt prea slibi!i ori prea bolnavi ca sâ asedlaze 
guvernul fi sâ blocheze vreo..,..... cel mal mu'!l....., _"nat 
~i s1irfitul. Drama lor va fi fi tragedia II08Siri. Dacli 
actualul sistem de asigufirl sociale nu va fi lntegraloefounat. 
Pentno ci o IICOiiOil1ie onurlburoctă nu poate SUS~~ne un sistem. 
public de pensii voinic. Astăzi oaportul dintre pensia medie fi 
salariul mediu pe economie es1a undeva in jurul a 50 la sutl. 
Salariul mediu nopezintii fi el _. un milion fi clilava - de 
mii fi nu poate asigura un trai decent. O jumlllatt din e~ nici 
alll ŞI dlleoenţa lnlnl pensie fi salariu va CNf18· 

Dupi 1989 cea mal llfmpli -... ele sclidele a 'prasiunH 
sOciale _.. -lor succeooive, pnslune -.ninată de 
stagnou;ea economiei na!ionale fl ele surplusul de fortll de 
iNincli rezultal ..... ....,_ 1111 in 9l'ia siStemului .... 
b8c de pensii. S. ajuns - de la un raport cllnlre numirul de 
conbibuablllla sla1eomol de pensii fi cal de pensionari de 3,61a 1 
la un raport de cln:a unu la nu. Conform -lor llinis-.olul 
Muncii fi PIOI&cliei -_ la ora actuali, Tn RomAnia. exlsli 
4,8 milioane de salariaţi la 6 milioane de pensionari. Dar raportul 
inlre numirul asista!ilor sociali (pe IAng;\ penslooaf fi lalclica
P"'i· fOiil'lri ele.) fi pop .. activi .,... plitafto CAS - fi 
mrl dramallc:. 

DORO SfiVfl 
(Cclnllnoae in -'"" 1) • 

FAVORIT PENTRU POSTUL :,; 
DE PRIM·MINISTRU, .. -·· 

. V. 

.. ·.--

lluGUR ISARESCU PUNE CONDITII 
. . - . .. . . . ' 

• Să•fl aleagă eehipa guveraa~nentală 
· .. Daeă auvernul aău va li ialoeuit 
in ur~na alegerilor aeaerale, aă 1 ae 
aaraateze iatoareerea la eondueerea BNR 

IJ A fOST PRINS ASASINUl 
, TAIIMfTRISTUlUI BAT AURfl 
+ Este din Timi,oara, are 25 de ani 
\ii se nurne,te Negricioiu Remus 

De .. Londra, in ezclasMtate peatra ADRIAN 
ziarul "Adevăruu", deputahd ION 

\ i~jisUsijiPUNr ~~o~O:U~ 
CEHU'A IN CAP. '1 SA ACCEPTE ARIDEAN Al 

DECIZULE PARTIDULUI llJ ANULUI 6Yf 
V'meri seara, in faţa Primăriei Arad, "Adevărul" vă oferă 
ou ~IJI~ul. sooietăţllor ~EMA. .. VDfAW COOL~ 

mobile 
GSM 

~-JWlllb1j]Jl2JtG121BJ !ij1D~ 
Penlnl ftdeUtal- la, .,Adewănd" p-a eferlt la ftecal'e laQă dia 

-.::-•- câla 10 pramU. Q;u aCUJD, la luaa cadODI'IIOI', .,ADEVARUL" 
TI-A PREGATIT O MPE SURPRIZA: VINO VINERI, 17 DECEMBR~ LA ORA 
i8,00 ÎN FATA PBIMAJ!IEI, pmHclpă la sup81'-ll'ag81'- pramliiOI' da lideUtale 
fi Poti ~a PBEMD IN VALOARE 'I'OTALA DE 101.&00.000 bd. 

+ ,.Adevărulft qt aduce in preajma Sfintelor 
Sărbători • Crăciunului un strop de bucurie. Vei 
participa la un minunat 1 1 "8'1 de caBmla fi 
1111 ape• lacal faldaric ~ de ..... ,. 
bUal taragoliat DUMrrBO PARCA' fi far
matia ~apsazU Ziraadalal caadaai da 
PE'I'BICA PAfCA. da aall81a da mazlci ... 
palari MARIA PE'I'CBESCO fi pparlla fiii. 
tbl IBa ~ SF'"'' fi VAIIFDIIILE. + 
Muzică pop cu Laly '1 July Mlltaller. 
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t DecupeazA 
talonul cln pag;.. 
na 3, comple
teazi-.1 fi vino 
in fala Prlrnllrlel, 
...... apoap-
ti •••• ··-·............... u. 
11Drprl.z4. 
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19:1U11'1:1;1 
• Astăzi, Soarele 

răsare la ora 7 'li 45 de 
minute 'li apune la ora 16 'li 37 

de minute. 

din acest an sunt prom~iţă~toa!re~'i':. ~~~~~pe~·~1~99~9~.~=~~~V~a~go~a!n!e~. ~T!e~ba~.~V~i~ct~o~ria~.~i~a~r ~ca 
• 1:1 ~~ui ij, t ,) t J li ''':le 

Astăzi, la ora 18, în holul Palatului 
Cultural, se deschide expozitia de artă 
plastică a artistei arădene Elena Boţan. 
Aceasta expune 35 de lucrări de sezon: 
15 peisaje de iarnă şi 20 de icoane pe sti
clă, realizate cii' ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 

destul de bune, in condiţiile in acest an, au fost Privatizate insucces Astra-Călătooi. 

• Au trecut 350 de zile din acesţ an. 
Au mai rămas 15 zile pană în anul 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica 
Ortodoxă: Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. 
Marin, Sf. Teofana Tmpărăţeasa; 
Biserica romano-catollcă: Adetaidil; 
Biserica graco-catoltcă: SI. Pf. Agheu. 

care ne-am confruntat ctl o serie 26 de societăţi arădene ( 19 din Pentru anul 2000, FPS Arad 
de dfficultăti, cum ar fi modificările acesteor vândute de FPS Arad, are de vândut acţiunile de la 38 
repetate ale legislaţiei. Pentru că restul de FPS Bucureşti). Vaioa- de societăţi (din care 23 cu profil 
am feUllil nişte privatizări de suc- rea contractelor încheiate este de agricol). Conducerea Direcţiei 
ces, sper să fim printre primele. 62,6 .millardtt lei, FPS Arad rea- - Teritoriale Arad estimează că 
cinci judeţe din ţară", a spus Doru lizând, astfel, un randament al pri- acestea vor fi privatizate in 
Sever Puia, directorul FPS A(ad, vatizării de 175,73%. primele trei luni. 
In cadrul unei conferinţe de presă In categoria privatizărilor . CIEini"DE KftfiP 

Despre lucrările expuse va vorbi, în 
introducere, criticul de artă Dan 

- Lăzărescu. 

· La Arad: 
Mihaela Carina; 
Martin; Fechete Daniel-Ioan; 
Dărăbuţ Daniela; Diaconu 
Darius; Baltă Antonia Ioana; 
Pop Alexandru Florin; Culda 
Eduard; Enache Mădălina
Fiorentina; Kallai Mădălin; 
Serban. Alin; Barany Marian 
Sorin; Bot Rusalin; Va'llag 
Orlando-Mirela. 

La Chiflneu-Crif: Arde-
lean Ruben Adriana . -

La tnau: Sulincian Bog-

~METEO 
, Vremea va. fi pre
dominant închisă, cu 
cerul mai mult aco-

. perit. Local va ploua 
in cursul zilei, in 
cursul nopţii aria 
precipitaţiilor se va 
restrânge. Vântul va 
sufla de la slab la 
moderat, din sector 

_...vestic. Izolat, dimi
neaţa se va semnala 

~ 
,i 

ceaţă. 

T emperaturi ma
xime: 4 la 7"C; Tem
peraturi minime: .1 
la +2"C. · 
- Mataorolog 

de servi,ciu, 

PE11W Dfi"OJ 

1 

Iru gramul da aur da 24K: preţul 
cu ridicata - 161.708 lel/g, iar 
preţul de achiziţie - 145.537 lel/g. 
Preturi valabile ieri. 

PrAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K 
cumpărare: 85.000 leilg, vânzare: 
100.000 lei/g. 

Aur 18 K cumpărare: 110.000 
lei/g, vânzare 130.000 

-

i1111tl11Aîfl'l8VIffREfAUT1JlDIISIV 
• Marţi seara, în jurul orelor 

19,00, pe raza localităţii Vinga, 
DARIO VALERIO, cetăţean italian, In 
timp ce conducea auto cu numărul de 
inmatriculare BD-618-ME a lovit diri' 
spate 3 autoturisme pe care te-a scos 
afară din carosabil. 

ln urma impactului au fost -acci
dentaţi U'iOr cetăţeanul italian şi 

' cetăteanul libian MASRI WASSAN 
ALI, eu reşedinţa in Arad, care se afla 

in unul din cele trei autoturisme. • 
• ln jurul aceleiaşi ore, la ieşirea 

din satur Zădăreni, MARTIN SORIN, 
25 ani, in timp ce conducea autoturis
mul AR-03-MSR din direcţia Arad
Felnac 1-a surprins 'li accidentat U'IOf 
pe FLOREA VASILE, 54 ani, din Salu 
Mare, zilier la Ferma nr. 3 LA.S. 
Aradul - Nou. Victima, aflindu-se in 
stare de ebrietate, circula pe mijlocul 
şoselei. 

simfonie. Dirijor ~G~e~ra~rdo~!!:~::~~- DiriJor. lector univ. Mircea Buta. Prezintă: 
• Teatrul de Stat Arad '" · . Solistă Adriana Bera. P. S. Părinte Episcop Dr. Timotei Seviciu 

• 

. TEATRE"~-'.· . .1 

prezintă sâmbătă, ora 18, . , ·" . In program: G: Rossini In program lucrări de: Teofil Coste, 

FURT DE 
BOIA ... · •... 

. , .·--·. 
·' 

', 
... -

spe~•acolul "Noaptea · Uvertura la opera .Wi(helm Filare! Vedeanu, Marius Cuteanu, C-tin 
incurcăturilor" de Oliver ~· ,';;_,, " . g, . · 
Goldsmilh, iar duminică, 

Edward Grieg: Concert Drăgu'lin, G. Popescu, pr, Ioan Şerb, E. 
~ orchestră Tn La Minor; Motdoveanu, Ioan Brie. , 

de la ora 19,00, spectacolul nCapcana" de 
Robert Thomas. 

~fonia a IX-a .Din CIIIEMATIIGIAFE 
Da<;ia: Detectiv de 

e Teatrul de Marionete prezintA 
duminică, 19 decembrie, ora 11,00, un 

C8IICBIT. CIUIIIE 
• Episcopia Ortodoxă Română a 

Aradului si Hunedoarei si Filarmonica de 
Stat Arad prezintă vineri, 17 decembrie 
1999, ora 18,00, la Sala Palatului Cultural 
un Concert de colinde suslinut de Corul băr
bătesc şi Corul mixt al FacUltăţii de Teologie 

de nevoie (SUA). 9,30; 11 ,45; 
14; 16; 18; 20 

Mureşul: Quinta Royală (ŞU.O.t 1_0; spectacol-surpră. . 

COIICBITE '12,30; 15; 18 . . : 
e· Filarmonica de Stat Arad, stagi~ 

1999-2000, prezintă joi, 16 decembrie 1999, 
ora 19,00, la Sala Palatu.lui .Cullula!, concert. .Ortodoxă Arad. . . . 

Arta: Mesaj de departe (SUA) 15; 17,30 
Sala mică: După faptă 'li răsplată 

(SUA) 15,30; 18. 

La telefonul 
după-amiezii, 

280003, intre orele 
15,00-18,00 -

de materiala de con
strucţii. Oamenii nu mai au 
pe unda traca. Au sesizat 
.. Primirla. De rezolvat nu 
... rezolvat insi nimic ... 

Redactor de serviciu 

D.L 

sce 
EMENII (21 .OS-

Aveţi grijă la 
~i finante. 

I:IIJ!~etul de care dispuneţi a· 
sc1aztn in mod dramatic. 
Faceti eoor\omm 
RACUL (21.06-22.07}.~ 
Sunte~_ puşi in situaţiiS : 
delicate. Dacă veti~ 
gu'sta din cupa răbdării veţi 
iesi cu bine din Tncurcăturile 
greu de evaluat. 
~LEUL (23.07-22.08). 

· 1r ~Pe plan profesional 
'\\. ~veţi ave~ dis_cuţii în 
~contrad1ctonu cu 

~L Ar fi cazul să mai cedati 
~i dvs. • 

-,. -:---;-,-·--··-- -· 

FECIOARA (23.08-
22.09). Sunteţi pusă 
pe şotii 'li vă este dor 
de aventuri. Este o zi 

de bun augur. 

Anunţă · . · 
PENlRU EVITAREA AGLOMERAŢIE! LA CASIERIE DUPĂ 

1.01.2000 VĂ INVITĂM 

··:---
SĂ ACHITA ŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.II 

{octombrie, noiembrie, decembrie) . 
pană la data de 22.12.1999. 

PROGRAM CASIERIE 8,30-12,30; 14-18,00. 

BALANŢA (23.09-
22.10). Prin tot ceea 
ce intreprinde~ vizaţi 
o diversificare a pla

nurilor dvs. cu caracter strict 
secret, vă limpezi~ gândurile. 
S C O R P 1 O N U Lfj 
(23.10-21.11). . 
lnvestiga~ile pe care· 
le faceti, confirmă 
unele i!Îoteze mai .vechi cu 
privire la partenerul de viată ... 

SĂGETĂTORUL 
.,(22.11-21.12). Ave!i 
..;;Jîn sfli_f'lit puter~ de 
~dec1z1e. In c1uda 

oboselii, căutati plină in 
pânzele albe amănuntele care 
credeti că vă aduc mult dorita · 
schimbare. 

......... CAPRICORNUL 
IJI':' "4(22.12-19.01). Fiţi 

atenţi, căci cine nu 
_.....are grijii de sine pier

de orice bătălie. Sănătatea 
este bună, dar aţi avut şi zile 
mai insorita. 
VĂRSĂTORU 
(20.01-19.02). 
anuntă drumuri 1ungl,la'l.t1 
obiigSţ;;. Coopera~ 
cient cu cei apropia~. 

PEŞTII (20.02~.03) . 
~ ..4Sunteţi caracterizat 
:..de allruism 'li tan

dreţe. Dar ~i de unele 
viziuni romantice. Puteţi 
cuceri prin grija dvs. pa cai din 
jur. 

1 .• 

- Poliţia il cercataazi in 

stare da liberala sub aspec· 
tul săvâfflrii lnfracţiunn de 
furt pe COVACIU FLORIN, 
22 ani, din Craiva, cara pa 
13 decembrie a sustras din 
locuinţa Mariei Covaclu, 20 
kg boia da ardei. 

Prejudiciul a fost recu-

perat ··.' . 

ALO, AMBULANTA! 
e Unul dintre telefoanele pnnile . 

la ambulantă. ieri dimineată, solicita 
prezenţa aCesteia in COI1ieiul Aradul 
Nou. Acolo, a avut loc un accident 
de cirt:ulalie a carui viclimă a fost un . ., 
oopit de Şapte ani: Pănă la sosirea 
ambulanţei, tnsă, acesta a fost 
transportat cu altceva la Spitalul 
Judeţean. . ' . 

e Tot tort dilli Jea!ă, la uma de 
apă, M.G., in vârstă de 30 ~ni. a 
lefinal -~ .... pus <lagnoo
ticul homooagle dlgesM superioarA 
fi a fost transportat la Spitalul 
~-- ... 

e.Rt, in- de 74 de arii a 
- prezenţa ambulllfl\ei pentru 
as1m bronşie in aizil. 1 s-a ac:<ll'dat 
banto« medical ~.a. 

...... :. 
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• La concurs pot participa (cu un număr 
nelimitat de taloane) atât abonaţii cât fi cititorii 
care cumpără ziarul de la chio,curl. · 

e Decupaţi talonul, aduceţi-! vineri, 17 
decembrie, ora 18, pe platoul din faţa 
Primăriei Arad fi introduceţi-! in urna spe
cial amenajată. 

UN MARE NUMĂR DE' 
PREMII-SURPRIZĂ VĂ ASTEAPTĂ 

. ' 

În perioada 6-12 decembrie a.c., gardi
enii publici s-au confruntat cu fel de fel de 
situatii. lată câteva dintre ele: 

,; Au fost surprinsi pătrunzând în curtea 
unei societăţi privat8 cu capital străin, cu 
intenţia de a sustrage rebuturi aruncate în 
containere numiţii Dumitraşcu Nicolae şi 
Micu lili. Aceştia au fost sancţiona~ contra
ventional. + Au fost verificate chitanţele pentru ocu
parea domeniului public in urma cărora au 
fost sancţionaţi contravenţional urmtitorii: 
T·ebuie Danie:J, p.entru comercializarea 
brazilor in fata pietei Fortuna, Criste Dorina 
pentru comercializarea produselor agricole in 
piaţa Grădişte, A. Viorica pentru comer
cializarea produselor alimentate şi ţigărilor in, 
piaţa de p'e strada 6 Vânători, Trandeş 
Mircea, pentru comercializarea jaluzelelor in 
parcarea din Piata Fortuna, Nădăban 
Gheorghe, pentru' comercializarea pro
~uselor zaharoase, Soaita C-tin, lftimie D-tru, 

Stoica Bobi, Covaci Emanuel, Dumitru Ioan, 
Bedelean Beniamin, lvanov 0-tru, Sulintan 
Rodica, Fetea Aurica, lstvan Ionel, lftimie 
Vasile, Romanov 0-tru, pentru comer
cializarea lemnelor de foc în locuri neper
mise. 

+ La Legea nr. 12/1990 a fost sancţio
nată contraventional S.C .• DIA MAIOR COM
PANY", care comercializează produse de 
patiserie, fără a avea achitată chitanţa pentru 
ocuparea domeniului public, pe str. Meţianu. 

<- La Legea nr. 61/1991, pentru refuz de 
legitimare, au fosl san~onaţi contraven~onal 
Kurek Rodica - Fântânele, Budea Doina, O. 

·vioara, Gheorghita Lansa, toti cu domiciliul 
in Arad. ' ' 

.La H.C.L. nr. 71/1997 a fost incheiat 
proces-verbal de contravenţie numitului Botiş 
Vasile, deoarece acesta nu poseda prelată 
captafoare la animalul de tractiune?!" - ne-a 
informat dl. Ioan Klein, şeful Corpului 
Gi>rdienilor publici al judeţului ,A,rad. 

Pre.edintele fundaţiei S.O.S. · 
BAMBINI RUMENI a devenit 

CETĂTEANDE 
ONOARE AL 

COMUNEI SAGU 

"VILLAGIO DEL SORISO", 
UN VIS PE CALE DE A 

O delega~e italiană din regiunea Trento se află in vizită la 
Arad, prezenţa ei fiind posibilă prin intermediul Fundaţiei 

. S.O.S. Bambini Rumeni al cărei presedinte este Francesco 
Dallabetta. Oupă cum am mai scris, fundatia mai sus amintită 
a demarat cu cătva timp in urmă un amplu proiect in satul 
Firiteaz, comuna Şagu. Cu ocazia acestei vizite, dl. 
Francesco Dallabeta va deveni cetăţean de onoare al 
comunei Şagu. 

Din delegaţie mai fac parte d-na Manuela Pigagnelli 
(Elvetia), dl. Paolo Facinelli si dl. Manuelo Giosefi, interesati 
fiind de derularea proiectul~i de la Firiteaz şi de modul de 
organizare '1 Dire~ei pentru Protecţia Copilului şi a <:el ori alte 
instituţii de acest fel. De asemenea se doreşte extinderea 
relaţiei cu asociaţii similare din Elveţia, de acest lucru fiind 
interesată şi d-na Manuela Pigagnelli. 

SOIUitfl fU1BROŞ 

Poliţit;tii arădeni s-au "ocupat" din nou 
de prostituate. Astfel, în urma unei acţiuni 
efectuate in parcările de TIR de pe raza 
municipiului Arad, pe finle de prostituţie şi 
proxenetlsm, au fost depistate: Llpltor 
Vlellorla, 19 ani; Llplllor Senla, 24 ani; 
Toal (:Jaadla, 29 ani; «::ovaci D•,.aaa, 23 
ani; «::ovaei Llvla, 25 ani, toate din Arad 
şi Rez•lvl!f f:ăllna, 20 ani din Valea 
Chioarului, judeţul Maramureş, toate fără 
ocupaţie şi antecedente penale. Respec
tivele acostau bărbaţi in scopul intreţinerii 
cu ace,tia de raporturi intime, contra unor 
sume de bani. FiindcA "e vremuri grele" 
prostituatele 'au crescut tarifele: 50-100 OM 

(,ş••dilnţa de amor. 
Poliţiştii le-au sancţionat pe cele f&Se 

"practicante ale amorului pe bani" cu 
amenzi ce totalizează 'ase milioane de lei. 

Dflltfl LfiSC 

,. DEVENI REALITATE 
Timp de căteva zile o delegaţie ita-· prole<:t. Zilele acestea ne-a parvenit 

liană din regiunea Trento a fost prezen- din Italia o veste foarte bună: s-a 
tă la Arad. Scopul vizitei a fost anunţat aprobat şi renovarea dispensarulul 
intr-o conferinţă de presă care a avut din Firtteaz." 
loc ieri, la Consiliul Judetean Arad. Manuela Giosefi şi Paolo Facinelli -

Pe lângă preşediniele Fundaţiei reprezentanţi ai serviciului de relaţii 
S.O.S. Bambini Rumeni, binecunoscutul externe din Trento, se ocupă de coopa. 
Francesco Dallabetta, delegatia a mai • rarea cu ţările străine. Scopul prezenţei 
fost formată din Manuela Giosefi ~i 

T lor la Arad a fost evaluarea III faţa locu-
Paolo Fasigneli, componenţi ai serviciu- lui a modului fn care se desfăşoară 
lui de relaţii externe din Trento. • proiectul de la Flriteaz .• Tn această vi

Ol. Daflabefa a prezentat cateva zită am avut ocazia să vedem ceea ce 
date referioare la proiectul .Villagio del 
Soriso" din comuna Şagu. : a-a găsit in cadrul acestui proiect fi . 

"Proiectul se adresează copiilor afli constatat el lucrările sunt · 
judeţului Arad 'i in primul rând .se deosebit de avansate. Noi sperăm ca 
incearcA renovarea unor clădiri dih acest vis sii devină cât mai curind o · 
Firiteaz şi Cruceni. Momentan există realitate" a afirmat dl. Paolo Facinelli. 
cinci construcţii care se integ':*ază in S. fiMBRU$ 

DRUMUL ALUNECOS 
FACE VICTIME 

C In Arad, ::>· 
S.ACONSTITUIT 

ASOCIATIA STUDENmOR 
LA DREPT, DIN EuROPA 

- Timp de două zile in Sebiş s-au produsnu mai pu~n de trei 
incendii. Intr-un prim caz au ars patru hectare de vegetaţie 
uscată şi 20 de pomi fructiferi (7 milioane pagube). Cineva nu 
avusete de lucru si a umblat cu flacăra deschisă prin fivadă ... 

ÎNA11MIA 
' mmANRORDE 

RĂZBOI DIN 
MUNUlPDJL ARAD 

Marti, 14 decembrie, a avut loc 
Conferinţa de alegeri a Biroului Local ELSA 
(Asociaţia Studenţilor in drept din Europa). 
· ELSA este cea mai mare asociaţie a 
studen~lor la drept de pe intreg mapamon
dul. 

Proaspăt constituit în urmă cu o săP:.: 
tămână, Grupul Local ELSA Arad 1-a ales 
în funcţia d·e preşedinte pe Bogdan 
Muntean, student 1h anul Ul al Facultătii de 
Drept din cadrul. Universităţii de Vest 
.Vasile Goldis". . . 

. . $. T. 

După aceea, din cauza unui scurt-circuij, un Volkswagen 
Passat a luat foc, pagubele ajungând la circa zece milioane lei. , 

Din nefericire, Se~a de pompieri din Sebiş a trebuit să inter
vină si la o casă care ardea in miezul... zilei. Locuinta d-nei G.A., 
din strada Dealul Viilor lusea foc din cauza .neproiejării termice 
a burlanului fată de planseul din lemn." 

Au ars două camere' şi de 20 m2 din acoperişul unei anexe, 
pagubele evaluate de câtre pompierii militari cifrându-se la 20 de 
milioane. "Acest din urmă incendiu ne face să reluăm apelul 
nostru faţă de cetăţeni, apel cu privire la improviza~ile de tot felul 
care se fac la sursele de Tncâlzire. De la o scânteie, agoniseala 
de o viaţă se duce de râpă. Iar sâ râmili fără acoperiş deasupra 
capului in toiul iernii este un fapt nedorit" atrage aten~a dl. tt. 
col. Ioan Sechel, şeful lnspe~ei pentru prevenirea incendiilor 
din cadrul Grupului de pompieri .Vasile Goldiş" din Arad. 

lt.OPREfllt 

A inceput distribuirea 
biletelor de călătorie gratuite 
pe CFR - călătorii pe anul 
2000. Cei interesati să câlă
toreascâ in decembiie 1999 şi 
să se inapoieze Tn ianuarie 
2000 - -sunt invitaţi să-şi ridice 
drepturile pe anul 2000. 
Menţionăm că nu se mai fac 
prelung_iri ale biletelor pe anul 
1999. Activitatea se suspendă 
in perioada 23. decembrie-7 · 
ianuarie 2000. · 

BIROUL EXECUTIV 

--~ JtUOfJilAIII~ J)J~ INS'nUJIIlE 
PIUl71NJ) I)JittEIII~N'fAUEJ\ 

UII,OZITULUI JtE VI~NI'nJL GLOIIAL 

PRIMARUL 
ARADULUI SI 

~ 

DIRECTORUL 

"S-ll Nii.S(~IJ'I' 
lliÎN'I'IJI'I'() lliJL" ". 

Corul ele.r de la Şcoala Generală nr. 20 din Arad, 
organizat 'i dirijat de prof. Vasile lova, va prezenta 
vineri, 17 decembrie 1999, la ora 12 un bogat program 
de colinde inchinata apropiatei Sărbători a Crăciunului. 
Semnificativ j,ntitulat .,.,.!i-a aăseat Mântulterul", 
concertul va avea loc in sala de sport a amintitei unităţl · 
de lnvăţământ de pe str. Posada- Aradul Nou. 

Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Arad (DGFPA), în colaborare 
cu reprezentantii din teritoriu, a 
demarat programul de instruire a 
agenţilor economici privind imple
mentarea impozitului pe venitul glo
bal.· 

In acest sens, săptămânal se 
desfăşoară activităţi de pregătire şi 
instruire în judet. Luni si marti au fost 
acoperite zone'le &ăvarşin.' Lipova, 
Vladimirescu, Covăsânt si Siria. 

Ieri, cu Incepere de 'râ ora 1 0,00, o 
astfel de instruire a avut loc la Pecica; 

iar la ora 14,00 la Nădlac. Activităti de 
pregătke mai sunt programate vineri 
la ora 10,00, la SAntana, iar la 
Pancota cu incepere de la ora 14,00. 
· In săptămâna care urmează, mai 
exact Tn'"data de 19 decembrie va 
avea loc o întâlnire pe tema impozitu
lui pe venitul global cu Colegiul 
Medicilor. 

O actiune similară ·se va 
desfăşura In 20 decembrie, cei prelu
craţi de data aceasta fiind cei de la 
Camera de Comerţ. 

SORIItfl fiMBRU$ 

RECONSS.A. 
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i ; ;: gur 
lsăresru a sosit, aseară, la Palatul 
Cotroceni, unde se desfăşurau 
consultările intre preşedintele 
Constantinescu şi liderii coaliţiei 
majoritare pentru de·semnarea 
noului guvern. 

Potrivit unor surse din coaliţie, 
Mugur lsiirescu doreşte ca, in . 
cazul in cere va fi numit premier, 
să aibă drept de decizie asupra 
componenţei echipei sale guver~ 
namentale şi să i se garanteze 
intoarcerea la conducerea BNR, 
după ce său va fi inlocuk 

urma ge".,mle. 

tinescu liderii \iirănişti au discu
tat, deja, intr-o intnnire anterioară, 
despre o formulă guvernamentali! 
in care postul de premier ar reveni 
guvernatorului BNR, Mugur 
lsărescu, care va fi secondat de 
trei sau patru vicepremieri 
apa~nind partidelor coal~iei, au 
declarat, agenţiei MEDIAFAX; 
surse din conducerea PNTCD. 
Potrivit surselor citate, In varianta 
cu trei vicepremieri, unul din pos
turi va fi ocupat de Mircea 
Ciumara, care .va coordona minis
terele economice, urmind ca Un 

Valeriu Stoica, iar al treilea PD, 
pentru Petre Roman. PNŢCD a 
cerut şi postul de secretar general 
al Guvernului, care acum aparţine 
PNL 

Surse din coaliţie au arătat cii 
presedintele Consta~inescu 
inceica să obţină acordul liderilor 
coaliţiei pentru desemharea 
vi~orului premier, recomandlnd ca 
detaliile legate de formarea 
echipei guvernamentale să fie dis
cutate de primul-ministru desem
nat cu partidele coaliţiei 
majoritare. 

IDRmN NASlASI Îl CRITICA DUR Pl PRISIDINTm CONSTANTINISCU 
Presedintele Emil Constantinescu are de 

ales intre a ne avea parteneri pe tenmen lung şi 
a dezgropa securea războiului, a declarat, ieri, 
prim-vicepreşedintele PDSR Adrian Năstase, 
după intrunirea grupurilor parlamentare re.unite 
ale acestui partid. 

"PDSR, alături de celelalte partide din QPO
zitie, va reactiona fenm fată de tentatia de dic
taiurii a presi.dintelui Constantinescu, care se 
reflectă in in'ciilcarea Constituţiei şi in dispreţul 
laiii de Parlament", a spus Năstase. · 

ln opinia liderului PDSR, este incalificabil 
gestul lui Constantinescu de a-1 revoca pe Raqu 
Vasile si de a desemna un alt premier si un 
guvern interimar, fără să se consulte cu opOziţia 

şi ignorind Parlamentul. Potrivit lui Năstase, atit 
timp cit Radu Vasile nu-şi dă demisia sau nu 
este demis printr-a mo~une de cenzură iniţiată în 
Parlament, PDSR consideră că Romania este 
condusă de doi premieri şi de două guverne. 

"Dacă această situatie nu se rezolvă, de
putaţii şi senatorii PDSR vor continua să nu par
ticipe la şedinţele planului şi comisiilor parla
mentare", a afinmat Năstase. · 

Năstase a adăugat cii parlamentul nu poate 
colabora cu Guvernul Athanasiu, toate actele 
emise de acesta fiind, în opinia sa, •1ovite .de 
nulitate", atit timp cit Radu Vasile nu este "dezin
vestit" de Parlament, forul care 1-a validat in 
funcţia de prim-ministru. . · 

TARIFElE CARE VOR FI PLĂTITE ANUl 
VIITOR PENTRU CAZAREA DEPUTATilOR 

1 
Biroul Permanent al 

Camerei Deputatilor a aprobat, 
ieri, un memonlndum intern 
privind cazarea deputaţilor pe 
anul 2000, care prevede ta
rifele stabilite in urma 
negocierilor purtate intr!! con
ducerea Camerei si SC 
Bucureşti, negocieri la care s-a 
ţ;nut cont de posibilităţile 

bugetare ale Camerei Deputa
tilor si de cheltuielile SC Bucu
resti' prognozate pentru anul" 
2000. . . ' -' 

arată cii deputatilor care nu au 
domiciliul stabil 'in Bucureşti li 
se acordă cazarea gratuită 
sau, la alegere, in cazut in_ 
care nu beneficiază de cazare 
gratuită, lise asigură, pe ' 
noapte, .75 la sută din tariful 
minim practicat de unitatea 
hotelierii pentru cazarea dec 

1VR1 
7,00Maă1al """""" 9,00 lVR 1aj1 . 
10,00HorasaUui -~ 
10,30 Impas tn doi- ret 
11,00 1VR Ck.Jj-Napoca 
12.00 Pe fată- rei. 
13,00 TVR;,.,;,..... 
14,00 .kmaf . ( 
14,15Cmert=an _/ 
14,30 OestiiU mei """""' 
Grigo<e Gefencu 
15,00 ConvieiUri 
16,00 Pencru dv., doarrinăl 
17,00 La telefon, muzfca 
populanl! 
17,25 Casa mea 
17.55T._;Iel.l*> .. 
18,00 Ccred! 
18,05 Jt.mătalea ta 
19,00 J<mal • ştiri 
19,05 Oec:embrie '&10 .. 

19,10 -Ilo-- ep. 590 . 
>!0,00 Jurnal 
20,55 MOflenlra- ep. g-.. 
21,45 Relfectii 1\Jtiera 
22,00 TeatrUl Na~onal de 
Televiziune prezintă: .,Ma
glstre firi seamin, 
slavi .•• "{11) • Fim dedicat 
........ Geage ~ 
23. 15 """'*-'1 de noapte 
23,30 Punct ochtt - tatk
show po!ffic 

' ' 

. ):-. 

Potrivit acestor tarife, sta
bilite pentru deputa~. o cameră 
cu două paturi (in regim single)" 
va costa 750.000 de lei/zi, iar o 
garsonieră 900.000 de lei/zi.· 

In mernorandum se mai · putaţilor.. "' -

1VR2 
7,00 Santa Barbara • rai. 
7,45 Obsesia. s. 
8,30 emer de ar0e sexe- ref. 
10,05 Lmbi slnlile:-
10.25 vern. video, viei!- re1. 
11,15t.ltuijl-
12,00 Giaromo Casamva(ll) 
13,00 Desene arWnale 
13,30 Trb.roa ~pata--14,00 Errisiune In- ger-
mană ' 
14,45 s.m. Barbenl- s. 
15.30 Ştiri . 
15,40trupa OP2 
16,15 Veni, video, vic:if 
17' 15 Ctntr de OOlbe-
18.00 Care pe care -
18.40 Se 1~ ecunl 
19ooE· 19:10 .. bancae ' 
19,30 nenl8tograful de aii 
• Nitrat de argint • f. Italia, 
1996, ru Eric Berger 
21 00 COli!lorind . .... 
21:15 T"'""' de !.'.:01 
22,05 A1hd-- p!8Zin
tă - MusMirul 
22,50 1989 • zece ani.liJpi._ 
22,55Ştiri . 
23,00 'Mari actori al micului 

, eaan: Toma c:ara,;u a, 
23,45 Nocttma - ritrrui fft&i-

- Repsoda-- de Maurice Rave! 

-, 

. PBOlV 
7.00 Bulă """"""'a. Pro 1V • 
al tău! 
10,00 Tinirfi neU--ral. 
10,50 Academia de l>o!IJie 5-
film artistic 
12,300cisnlclo....--ep. 
29 
12,55 Ştirile Pro 1V • o -
zitie pe zi 
13,05 Babylon V • s. 
13,50 Ani de liceu ·s 
14,15 Mlraco(j.JI tfneN411·8. 
14,45 Familia Bundy- t1. 

15,15 Nisipurile din Mlaml-s·; 
16,10 Tlnir ~ nellniftli- ep. 
898 
17,00 Ştirile Pro 1V. o"_. 
ziie pe zi 
17. 15 Ştirile Pro 1V Arad 
17.30 Gustul ••occ-.utui • ep. 
'2 . 
18,30~"~ 
• Extragerea cmţH ~ ,To 
Uti "câN 18.~ Chestit.neezlal 
19,00 Ştirile Pro 1V 
19 50 a..-... ziei 
20;00 Al dcNiea front - <hml, 
SUA, .1985, w Me!yl Slreep 
21,55 Şliie Pro 1V 
22,00 Chestiunea zilei.· cu 
Florin c.&>escu 
23,30 Ş1irie Pro 1V , - • o 
~pezj 

·-- '-

. ' ::.._· -·-

5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Iubire sfinti -ref. 
6,45 Dragoste,,"..__,.., 
7,15 Acasă la bunica - ref. 
7,30 Căsuţa~- rei. 
8,15Rmudlnda-ret 
9,00 inger sălbatic- rei. ~ · 
10,00 luz. Clartta- rei. 
10,45Angela- .... 
11,35 Nimic pe~·- rei. · 
12,25 Roxanne- f., rei. 
14,15 V.aţa noaalri -a. 
15,00 Dragoste fi putere ·8: 
15,30 Iubire sfâriti- s. 
16,30 luz Cfarita • s. 
17.25 Vremea de acasA 
17,30 Pentru iubirea ta- s. 
Mexic 1999, premieră euro
peană. Cu Gabriela Spanic, 
Sau!Uzaso 
18,30Angela-L 
19,25 Vremee de acasl 
19,30 AcasA la-- reţe!a -19,45Deseneanine!a . 
• Cartea eărţilor • Darul de 
C:ădun · 
20,30 înger sălbatic- a. 
21~ Singe cln ....... meu 
- s. 
• Vremea de acasl 
22,30 Esenţă puri- 11, w l.hla 
Evans, Eruce BoxHMler 
24,30 Dr.tgos!a fi ..-- rei. 
1,00 Surorile- s. 

.· 

A FOST PRINS ASASINUl 
TAXIMETRISTUlUI BAT AUR El 

Poliţiştii din Timişoara l·au identificat şi 
retinut pe asasinul taximetristului Bat Aurel. 
Asa după cum v-am informat in coloanele 
ziarului nostru, pe raza localităţii Călugiireni, 
taximetristul Bat Aurel a fost impuscat de un 
individ necunoscut. ' 

Ulterior, pe· baza amprentelor lăsate Tn 

ma~ină, criminalul a fost identificat in persoana 
lui Negrlcioiu Remua, 25 ani, cu domiciliul in 
Timişoara. Ieri, asasinul a fost predat 
poliţiştilor arădeni pentru continuarea 
cercetărilor. Vom reveni., 

D.L 

-~ RE~ELE MIHAI VA PARTI~IPA LA TIMI,OARA LA 
ANIVERSAREA A ZE~E ANI DE LA IZBU~NIREA REVOLUTIEI 

. ' Regele Mihai a sosit, ieri 
după-amiază, la T•mişoara, 
pentru a participa la mani-

. festările prilejuite de aniver
sarea a zece ani de ia izbuc·· 

-nirea revolutiei din 1989, 
informează corespondent41. 
MEOIAFAX. 

port de primarul ora.şului, 
Gheorghe Ciuhandru, prefec
tul de Timiş, Dumitru Ganţ şi 
de aproximativ 40 de simpati
zanţi. 

Mitropolie si va participa, 
astăzi, la deschiderea oficială 
a manifestărilor organi::.Jte cu 
prilejul aniversării a zece ani 
de la izbucnirea revoluţiei. 
după care, In cursul 
după-amiezii, va adresa ·un 
mesaj timisorenilor de pe~ 
treptele ' ·. Catedralei 
Mitropolitane. 

Regele Mihai si Regina 
'Ana au fost aştept;i~ la aero-

Corul Vicariatului gre
co-catolic a cintat, in sala de 
protocol a aeroportului, imnul 
regal şi co!inde de Crăciun ... 

Regele Mihai va locui la 

i 
soseaua Arad • in apropierea 
l'itătii Slmand s-a petrecut un grav accident 
de cirCulaţie. • 

Adormind la volan, şoferul unlli TIR 
Volvo a intrat pe contrasens ~i s-a izbit 
fronlal da un pom de pe marginea drumu· 
lui. · · 

in ur111~. impactul.ui, pasagarul din 
dreapta şoferului a murit pe loc. Pe la cinci 
dimineaţa, echipa de des~arcerare a pom
pierilOr militari arădeni ·s-a chinuit să 

· scoată victima dintre fiare, TIR-ul era 
încolăci! în jurul copacului! Cabi'!'l ara . 
prafl . · 

.. Şoferul n-a păţit nimic. Atât al cât şi 
victima sunt din Grecia", ne-au mai infor
mat sursa din cadrul Poliţiei Arad. 

"·o. ;. .. 

ANIBIA1 · 
7,00 Observator 
8.00 Difrineala--
1000 Ştiri 
10',1o'vo1 cuceri Manha· 
ttln-ul" s. 
11,00 Mount Royal- s. 
12,00 Baywatch Nlghta-a.· 
12,59 Decennilml 
13,00Stirileamiezil .- .• _ 0~ 13.15 Pretender. s. 

. 14,00 Decepţil· s. 
15,00 Răsfiţa!a -ep.10, 11 
16,59 Deoerri.m 
17,00 Ştiri . 
17,20 la JTIIJţi ani, VouA! 
17,25 Dragostea tnvlnge • 
ep. 87.88 
18,59 Decenrbn 
19,00 Observator · .- -;. 
19,55la nUţi ani, Voull!. 
20,00 VIP • ep. 15 
20,50 Air America- ep. 16 · 
21,40 80gada-
21,59 Decerri.Jn 
22,00 Observator 
22.25La :!\ n.·vouii! 
22,30Manus ucăShow- '" 
0,00 Twfn Peaks ~ s. 

7,00 Karaoke show -rei. ' 
8,00 Dimineaţa cu Prima·~ 
magazin matinal • meteo, 
muzic3, revista presei, 
boo!tăria zikO 
12,00 Ce!abrt" i>oga!l- .... 
13,00 Politica de măine- ref. 
15,00 Apel de '"'lJO'I\ă -rei. 
15,30 De---.._,., 
turistic 
16,00 V.Bţa in direct 
17,00 Celebri tll>oga!l- s.-
18,00 Focus • Sport'~ 
18,55 Clip Art 
19,00 Kataoke ShaN . 
20,00 Flnno - 1. SUA, 1..,, 
cu Tom Cnise . 

~::=;..;. .,;,(.; 
22,05 Focus 
22,30 Revista presei 
23,35 Po6tica de-
0,30 Lovituri pet1c:uloaoi -
f.aclime 
2,00 Focus- re1.· 

lBEJAIC 12,3024<in24·iel .. 
-13,00 Dltnui prinln>-

7,10 Bună dimineaţa, -rei. · 

RomArOal 14,00Podrefllt.ni--rel • 
9,000mulf'.-ra-s.RII. 15,00""" · 
10 00 Stiri Y'"' 

10
:
30 

br.tre suie de ziare-. 15,10 Teleshoppiug 

rei. - ~~:~~~~rt.~S.' 
11,10 Practic la Tele 7 .n,e;- 18,00 Omul fi natura·-S. 
12,00 Reporter Tele 7 -rei: 18,55 Parili trio 

-------

·'i··-" --~=::"::<"".:::· '"""""'""" '""·""' --"""""-... 

DAVID SARANGA, 
StCRUARUlAMBASADtl ·· 

ISRAHUlUI, AVIliTAT ARADUl· 
i!P'>• :lld'<:Orlrul <;zilei da Ieri, 
Y.'secretă'rll hi .Ambasada lsr·aalulu.ira·~o 

~ucu·na~<tii'a fost oaspetele Aradului. 
Excelenţa sa a susţlnuţ o conf••rintiătn13 

atlud·en:~il<>r Univer-sităţii ;;llasile'.j 
teme legate. pe procesul 

Or·ie"1ţul Mijlociu, s-a 
rep!r&;terltalnţtl comunltăţii eyrele,ti 

f§~lra1~i·c:u Drimarul Aradului \li cu memb,ri(',,] 
i;Jisoclil!le.i pe prietenle România • · 

lntt•tall•t illzltel,ucel~r>fl! aa.an 

li ARAI 
8,00 ŞfirllVA- rei. 

UOCU>T-rel.' .,.,,_,, 

9,50 Anunţuri- rei. . • 
.:.; 

10,00ANTENAj .. ,, 

17,15 Divertisment 

17,50 AniJn1ui 
18,00 Voaţă Spirituali! 

18,30 Ştiri TVA 

19,00 ANTENA 1 

~,, 

20,00 Fiţi cu ochii pe noii . 

21,20 AniJn1ui 

22,00 ANTENA 1 

ln continuare- prog;·amut 

este Identic cu cel a! Ante

nei 1. 

III 
10,00 Crimetlme - lhriller,. 
SUA. 1996, eli Stephan 
Baldwin 
12,00 Zborul sp,. cad ~. 
dramâ SUA, 1996 
13,45 Trenul cu bani • 
acţiune, SUA, 1995, cu 
Jennifer Lopez · 
15,30 Solufll.extrame • 
thriller, SUA, 1996, Cu 
Hugh Grâitt 
17,30 fn pafl de dans • 

-· 
'. 

lVINTERSAT 
8,55 Deschiderea prog;a
mtJiui 

· 9,00 kltersal Music · 
9,30 Cite ceva deapre 
dragoste - film, rei. 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Dulce Ispiti- a. 
12,15 Comorile lumii 
12,30 Trucurile Mllcertlor 
-film, ret 
14,00 Aminllrl din anll1971 
~rei. 

15,00 Balanfaju.tfţlef- a. 
15,45 Joia populanl 
17,45 Emisiune Tri lb. 
maghiari 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce Ispiti- s; 
20,05 Mistere, farmacei 
miracole - s. 
20,30 Microb • emlsittne 
sportivă tn direct 
22,00 Volnfa de a tril-.f. 
23,30 Ştirilelnferoal 
0,00 Eroljca · 
0,45 lnohlderea programu
lui 

dragoste SUA. 1995 

19,00 Vintul prin 'ailcH -

comedie, SUA, 1995 

20,30 Sabrlna - dragoste 

SUA, 199~. cu Harrlson 

Ford, Julia' Ormond 

22,30 Mary Rellly • dramA-, 

SUA, w Julla Rotierts 

0,15 Zlua·hldependentef -:_ 

SF SUA, 1996 

•co·._. 

-. \ 1 

..;. 

·-; 

-."'. 

_.· ~ ·: 

. '. 
'·. 
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Joi; 1 q decembrie ·1999 

De la Londra, în elJclusivitate pentru ziarul 
"Adevărul", deputatul Ion Ratiu 

Ofel'ă soluţia pentl'u c'l'iză: 

RADUJASILE 
IJ SA ACCEPTE Y. _,_,. __ J,_-____ • -·-~, ~----:-· --

- O-le deputat, ce se întâmplă cu 
partidul? 

- Eu de:a~prob total această revoluţie 
din sănulpartjdului. Radu Vasile trebuia 
să se supună deciziilor partidului. Nu s-a 
supus si astfel s-a pus Inafara partidului. 
Acuma el. face un nou partid. Este o 
mare greşeală. O democraţie 
funcţionează numai cu partide foarte pu
ternice. Iar în cadrul unui partid trebuie 
respectată opinia majoritară. Că e bună, 
că e rea, e o altă chestiune. Ceea ce a 
făcut Radu Vasile e dăunător partidului, 
dar şi intereselor ţării. · · 

- Radu Vasile zice că cedează, dar 
pe de altă parte nici nu-•i dă demisia. 
Ce se. poate întâmpla în acest caz? 

-Nu pot să spun. Pot să spun, even
tual, ce·aş' dori eu să se întâmple. Aş 
vrea ca Radu Vasile să-si pună cenusă 
în cap şi să accepte deciziile partidufui. 
Asta este singura posibilitate de a ieşi din 
impas. Dacă n-o va face, işi va construi 
partidul personal, cu o mică trupă de 
tineri care vor merge cu el, nu prea mulţi, 
din câte stiu eu. 

- ce' se va întâmpla cu PNŢCD-ul 
dacă se mai scindează încă o dată? 
Ce se va intâmpla cu COR-ul? · 

- PNŢCD a suferit foarte mult in 
ultimul timp. Criticile sunt multiple. N-are 

nici un rost să criticăm în momentul de 
faţă conducerea partidului. Adevărul este 
că lucrurile nu merg bine şi noi n-am avut 
o politică foarte clară. Ne-am lăsat purtati 
de PD şi am eşuat în programul nostru. 
Aici e problema. Radu Vasile lşi dă 
seama acum că a făcut o greseală~ 

- Mal există cale de intoarcere· 
pentru Radu Vasile in PNŢCD? 

- Sigur că da. 
- Asta o spuneţi dvs. că sunteţi 

mai tolerant, dar dacă mă găndesc la 
R. Opris sau la Ionescu Galbeni nu 
văd ce' ar mai căuta R. Vasile in 
PNŢCD. . 

- In toate marile partide din Occident 
există grupuri de opinie care disCută pe 
faţă. La noi - ca şi In cazul meu, ştiţi bine 
-, dacă ai altă opinie eşti considerat 
trădător. La noi numai seful are dreptate. 
Aşa ceva nu se poate. ' · 

- Cum se vede de la Londra criiza 
politică din România? 

- Ziarele nu dau atentie crizei din 
România. Dar am vorM cu'diverşi politi
cieni. Ei spun că noi habar n-avem de 
democraţie. Imaginea este foarte 
proastă. < 

1. IERCfln 
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SE PBEGĂTESTE DEBARCAREA 
' . . .... ",.. ... ~="""-LUI MIHAI CAUMENTE .. · .. -· 

Ieri, la sediul PNTCD Arad s-a 
desfăşurat o conferinţă de presă cat 
se poate de inedna. Profltănd de actu
ala criză din PNTCD, fosta conducere 
a filialei a convOcat o conferintă de 

. presă prin care a criticat extrem d'e dur 
poziţia actuală a lui Radu Vasile, 
exprimăndu-şi totodată deplina adezi
une faţă de actuala conducere a par
tidului de la Bucureşti. Nici Mihai 
Calimente, actualul presedinte al 
PNŢCD ·Arad, şi nici 'prefectul 
Gheorghe Neam~u n-au fost invila~ şi 
nici măcar înformaţi despre 
desfăşurarea acestei conf6rinţe de 
presă. De ce? .Deoarece deputatul 
Calimente este. pe la Bucure!fti, iar 
prefectul este bolnav in pat de câte
va zile." (Claudiu Crtstea). 

in mod paradoxal (sau In mod pre
meditat?!) la masa prezidiului se afla, 
ln tălpi, toată fosta conducere a 
PNŢCD Arad• Vasile Ciobâncan, fos
tul preşedinte şi actualul lider al 
Senatului organizaţiei, Claudiu 
Cristea, fostul preşedinte de la 
municipiu, Adela Cristea, preşedinta 
tinerilor tărănisti, Ionel Costin, fost 
vicepreşedinte, 'Miadin Aurel, Cosmin 
Gaiu şi Adrian Roşea, 
· Pentru informarea corecta a citito
rilor noştri, menţionăm faptul că toţi cei 
prezenti au fost măturati din functii sau 
cel puţin marginalizaţi in partid de 
către deputatul Mihai Calimente, care 
- profitănd de faptul că a făcut parte 
din .grupul de la Braşov" - a operat trei 

schimbări cOnsistente in judeţul Arad: 
prefectul Ioan Horhat, primarul 
Dumitru Branc şi toată conducerea 
PNŢCD-ului local. 

Deşi conferinţa de presă a avut q 
temă cât se poate de nevinovat~ 
(.criza guvernamentală") lntrebările 
noastre au pus degetul pe rană: cade 
şi actuala conducere a PNŢCD Arad 
de-odată cu premierul Radu Vasile? 
Fără a comenta, redăm doar dedara~
ile partidpanţilor. . 

Vasile Clobâncan: .Am fost Tnlă
turat din fruntea PNŢCD Arad Impotri
va statutului (de Mihai Calimente -

. n. r.),dar n-am comentat. M-am ~pus. 

Aşa trebuia să facă şi Radu Vasile." · 
Claudiu Cristea: .In tot statutul 

PNTCD n-am găsit nici o refertre la 
grupuri populare. Pozi~a deputatului 
Mihai Calimente, în favoarea lui Radu 
Vasile, nu implică şi poziţia PNŢCD 
Arad. Vineri sau sâmbătă vom avea o 
sedinta de Birou, după care s-ar putea 
ConvOca inclusiv şedinţa ComitetulUI 
judeţean. Vom vedea şi vom analiza 
poziţia deputatului Calimente .. .". 

Adela Cristea: .susţinem 
măsurile luate de conducerea partidu
lui şi de preşedintele Emil 
Constantinescu privind schimbarea 
echipei guvenamentale. Nu suntem de 
acord cu poziţia preşedintelui OT
PNTCD Alexandru Popescu in 
favOarea lui Radu Vasile şi consi
derăm această ieşire ca un gest grev 
de indisciplină." 

Adrian Roşea: .TUNTCD cere 
BCCC-ului excluderea din partid a 
domnului Alexandru Popescu." -

Deşi nici un participant la confe
rinta de presă n-a făcut referiri directe 
la Mihai Caiimente, având In vedere 
faptul că pentru aceeaşi vină (semnă
tura de sus~nere a lui Radu Vasile) se 
cere excluderea din partid a lui 
Alexandru Popescu, ne întrebăm: ce 
se va întâmpla cu deputatul Mihai 

-Galimente? Lăsăm răspunsul la 
această intrebare la Tndemăna citito
rilor ... 

DORO SlnACI . 

', ., ·~.-··v ''7''~~··,,:" .. ·~,"- .... ;: ..... ~ __ ,. ,_ ·. ·:·-.vo;·.: • ··~ .. ,.·-": .. ···• ·v··,.~'',~~ 

Ieri, la sediul P. R. M. Ar~d a fost organiza- asemenea; am aflat că PRM va avea candidati 
tă o conferintă de presă a ·acestei formatiuni proprii 1<~ pnmăriile din Se.biş, lneu, Lipova Şi 

·Pul~~~ .::r ·"DACA RADU VJSILE 'TIE SA ~~~~ 
straz•~,,~· IIJOATE, NU·I BAl CA L·AO DEBARCAT~~ 

â .. ~, . ., : . ___ ,,,_ ,, ·"»·>·[ 1"\.,~~x>.,.~.;if,_.~;t:,;,;~.,:.~:::.~;,;;;~.::'~.,~:~t:~.Ai-iw/.iiSii~.,t~~~~=; -i~k.b;~~~"1 
politice, la care au participat preşedintele Arad. 
Lucian Stana, Adrian Mureşan şi Eugen Butar, · Cuvântul de incheiere 1-a avut presedintele 
vicepresedinti. Lucian Stana, care a informat presa că 

in primul rând,· Lucian ~·•••••••••III presedintele P. R. M., Corneliu 
Stana a transmis arădenilor, -" Vadim Tudor a fost primit ca 
diA partea P. R. M. Sărbători Conferinţa d membru al Academiei de 
fericite şi ... liniştite. - D R - Studii Politice din New York, 

Adrian Mureşan a prezen- presa lr• • ~. fapt care demonstrează 
lat lntâlnirea zonală ce a avut aprecierea de care se bucură 
loc la Craiova In 11 decembrie, In cadrul căreia politicianul C. V. Tudor. 
s-a discutat situaţia organizatorică a filialelor Referindu-se la situatia de criză actuală, L 

-precum şi strategia de J){egătire a campaniei Stana a apreciat' .,Considerăm că ce se lntâm-
electorale. plă acum este epopeea lui Emil cel Groaznic. 

$-POPESCU 

_ OI. Eugen Butar S'a referit la situaţia organi- Noi cerem alegeri anticipate, un guvem de 
·zatorică a filialei judetene P. R. M. Arad, pre- tehnocraţi care in trei luni să pregătească 
cizând că până In luna martie vor fi Infiintate aJegerile." 

. organizaţii In toate localităţile judeţului.' De 

JF'i''" 
~*r:, 

f Debarcarea lui Radu Vasile de clitre pre~edlntele 
~ Constantinescu este cel mai important eveniment politic la 
, ora actuală. Politicienii ~i analiştii politici emit păreri care se 
~ bat cap in cap. Omul simplu stă şi cugetă, dacă are chef. 1 «?fteva opinii# luate "la cald", Tn rândurile care unnează. 

• Jan IIIIIIISCII, harababură ·· există in 
Jl"'"'nnar: .O 1eq1a da Îl ot" Constitu~e. Se vede treaba că 

.Dacă I-au de ba'. il, părintele ei- cum este supra-
înseamnă că nu mai avr ~ !oc numit Antonie lorgovan - a avut 
in barcă si n-a fost const .... ra: câteva scăpări. Sau, poate că 
un carma'ci mester. Dacă stic de vină o fi ... nasul·? 
să Inoate, nu:; bai că l~a J • LuclDa Dlnascu: 
debarcat, tot ajunge la mal. "Totul a fost pramadllat" 
Oricum. e problema lui. .După părerea mea, totul a 
Problema mea e ce se mai fost premeditat şi trece pe 
aude cu pensiile?". lângă Constitutie. Chiar dacă ar 

• • Trebuia să-I daa )oa fi fost constitutional, nu este 
mal demult" • moral". ' 

Molnar &h. 6111111 • ,Jocul pontic al bd 
.Trebuia să-I dea jos mai Constantlnascu" • 

nu să se tot demită unul pe 
altul, că nu mai iese nimic. Bine 
ar fi să fie acolo un om de 
suflet, ca!'ll să se găndească şi 
la alţii. Mai ales noi, pensio
narii, trăim din 400.000 pe 
lună." 

·"~:r:a făc:ut UD abuz" • lmoa 
. &h.-40 
.Eu zic că preşedintele ţării 

a abuzat u~ pic de functia lui. 
Nu trebuia să procede'ze in 
acest mod. Si-a luat puteri mai 
mari decât a;e·. 
• "Nu au colaborat pllll
tru blnala ţărU" • Jlvan 
VasUa, 86 11111, Chastap 

..... 1·· · P.~:~ro~m' ,; ~·······'a,. 
(!~~!~11 ARADULUI 

· jl.~rtldulul Penslo,;'arilor din Ro,nllini•ii ,{:1 
' două proiecte de Hotl!răre oentru< 

DACIAN TDLEA 
ŞI·A DAT DEMISIA 
i •···· DIN PNTCD .···· 

' ' .... ,· 

demul~ că a dus tara la fali- Bărbătal Taodor, 
ment. Noi suntem mai săraci ca . Gurabonţ, 32 11111 
niciodată. Eu, la 61 de ani, am .Este clar că a fost un joc 
fost dat afară după 27 de ani de politic al lui . · Emil 
·muncă. Am lucrat la .Dacia Constantinescu. Totul porneşte· 
Service" nouă .ani. M-au dat de la Cotroceni. 
afară cu 415.000 pe lună. Am o .e ,,Las-o babă!" • C.._ 
fată handicapată. Mm am şase Avram, 40 11111 
luni până la pensie. Ce voi .Las-o baltă, domnule! Ce 
face? Ei se schimbă Intre ei şi mă interesează pe mine pdiiti-
pentru noi nu se schimbă ca? E treaba lor. Dacă e bine 

ni;~·~-_ _, 2S da 11111 pentru ţară. o să vedem. Dacă 
nu e bine, sau e mai rău, iarăşi 

împ ţi: "Nu ~ văzut o să vedem. Oricum, eu zii: că 

"Părerea mea este că 
presedintele si premierul nu au 
colaborat pentru binele ţării. 
Nu sunt de acord că 1-a demis. 
Dacă a făcut-o, atunci trebuia 
să-Şi dea şi el demisia. pentru 
că nu a colaborat cu Radu 
Vasile. Dacă doi oameni, cei 
mai importan~ pentru ţară - nu 
se înţeleg. înseamnă că amân
doi sunt de vină". 

• Şunaa Arsalla • 74 da 
ani "Schimbarea asta 

du,manul coatlnultă!H" 
,Dacă tot se schimbă, nu 

mai este nici o continuitate. Or, 
este clar că schimbarea este 
dusmanul continuitătii. Evident, 
mă refe.r la schimbările fortate 
şi mult prea dese. Dacă o iei 
mereu de la zero, nu ai fâcut 
nimic". 

pe mijloacele de transport. 
datoriilor mari 

'··· 
. . l.·. 

Deb'andada din PNTCD incepe să se 
extindă si in teritoriu. Ca' rezultat, membri cu 
funcţii in' PNŢCD Incep să-şi dea demisia din 
partid, nemailntelegând ce se lntămplă. După 
ce, zilele ·trecuie, con.silierul judeţean Daniel 
Doble a părăsit partidul, ieri şi Dacian Ţolea, 
fost consilier al prefectului şi membru In 
comitetul de conducere al PNŢCD şi-a dat 
demisia. 

.Imi dau demisia din PNŢCD din cauza 
lipsei de perspectivă a partidului. Consider 
că ceea ce s-a întâmplat, pe l~ngă faptul că 
e dezgustător, e ca o loviturii de graţie, un 

de sinucidere politlc.l." 

da treaba lui" după căt a muncit nu era toc-
(Deoarece este membră mai nonnal să-i tragă un şut in-

PNŢCD, doamna nu şi-a spus ·fund". 
numele si a precizat că are .. 25 e "A. făcut prea IIIDibl 
de ani lmplinif): .Este perfect ,macharU" • 
nonnal. Nu si-a văzut de treaba Costlcă Faur .IIIJ aa1 
lui sau - mai degrabă - şi-a 
văzut doar de treaba lui si nu 
de treburile partidului. A 'uitat 
din ce partid face parte. Cred 
câ demiterea lui a fost consti
tutională, având in vedere că 
prin demisia ministrilor nu rriai 
avea obiectul muncii. Oricum, 
este clar ·că un pic de 

.... 

.Bine că i-a dat jos, că a 
_ făcut prea multe şmecherii. 
·Pentru noi nu face nimeni 
nimic. Avem o pensie de nimi-
ca". ' 
• "Daci llli tol damlt umil 
pa altal, ftoG să na blna" • 

Stanclu Aunll, &9 11111 
"Ar fi bine să fie unul stabil, 

;_ .. 
•. . . ~-, , ... .· ... .";.·· 

• Şama Elamar • 1811111: 
. "E totală!" . 

.ce să zic? Schimbarea 
asta este totală! Adică, e ceva 
ce nu s-a mai văzut! Când am 
inceput să mergem şi noi bine 
pe plan extern, a trebuit să 
dăm cu bAta in baltă." 

SIMIOn TODOCfl 
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' 
vălătuci, etc. 

90361eum2 .. 6325 lei/m2 

' 
39151ei/m2 

12o4.a leiim2 903,61eum2 

903,6 lei/n\2 · '602,41ei/m2 

Valoarea reprezintă 75% din valoarea 
corespunzătoare fiecărei grupe din 
clădiri 

-înainte de anul11150 inclusiv, reducere 50% 
-între anii 1951-1977 reducere 5% 

"f' Tn cazurile in care nu sunt intrunita cumulativ condiţiile ca 
respectivek! dădiri să aibă in dotare instala~i de apă, canaltzare, insta
la~i electrice, instala~i de încălzire, impozitul este cel corespunzător 
grupei de construcţii din coloana fără instalaţii. 

T Aceste impozite sunt aplicabile ~i clădirilor care aparţin per
soanelor fizice ce desfă~ră activită~ economice pe baza liberei iniţia-
tive. · 

:!.Impozitul pe teren, este diferenţiat în municipiul Arad, pe zone. 
Astfel în zona A - 1360 leUm2; în zona B - 1050 lei Jm2; în zona C • 

600 leVm2 si în zona D- 300 levm2. 
3. Taxa asupra mijloacelor de transport: 
T Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanica, 

aparţinând contribuabililor, se stabile~te in funcţie de capacilatea cilin
drică a motorului, pentru fiecare 500 cmc, după cum urmează: + 
Autoturisme - 30.120 leVan; ~ Autobuze, autocare, microbuze, auto
camioane de orice fel - 60.240 lei/an; -> Autotrenuri de orice fel -
75.300 lei/an; + Tractoare inmatriculate în evidenţele organelor de 
poliţie- 45.180 lei/an;·> Motociclete, motoare şi scutere -15.060 leVan; 
+Biciclete şi triciduri cu motor- 7.530 leuan. 

T Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulate, aparţinând 
contribuabililor, taxele anuale se stabilesc in funcţie de capacitatea 
acestora: 

a) pănă la 1 tonă- 39.160 lei/an; b) intre 1-3 tone inclusiv-
97.890 leuan·, c) intre 3-5 tone indusiv • 151.200 leuan; d) peste 5 tone 
- 215.360 leVan. 

"' Pentru ata~. taxa anuală se stabile~ la nivelul a 50% din.taxa 
datorată pentru mo!ocide!e, motoare şi scutere. 

Pentru spaţiile cu altă 
destinaţie, situate in 
subsolul clădirilor 

Valoarea reprezintă 50% din valoarea 
corespunzătoare fiecărei grupe. de. 
clădiri 

T Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparţin con
tribuabililor, pentru fiecare mijloc de transport in parte, după cum 
urmează: Luntre, bărci fără motor folosile pentru uz şi agrement per
sonal- 3.010 leuan; Bărci fără motor. lolosne in aHe scopuri- 21.080 
leVan; Bărci cu motor- 60.240 leVan; Bacuri. poduri plutiloare- 45. i80 
leVan; Şalupe- 120.490 lei/an; lahturi- 1.506.000 lei/an. 

T Valoarea impozabiiă se reduce in raport cu perioada în care 
construcţiile au fost realizate, după cum urmează: 

..... 

ANGAJATII PRIMARIEI ARAD AU SINDIC4T 
Deoea ... da'C:ă~ eo'C:Izaţia lunară es._e de 50 de bani 

incepănd cu sfârşitul acestui an, lucrătorii 
din Primăria Arad şi-au reluat activitatea sindi
cală. In prezent.- Sindicatul Liber din Primăria 
Arad are 217 membri din totalul de 280 de 
angajaţi, organizaţia reluăndu-şi activitatea 
după mai bine de ~pte ani de pauză. 

Sindicatul Liber din Primăria Arad a fost 
constilun in 1990 si a functionat pănă în 1992, 
cănd şi-a incetat activitatea, !otu~i. nedizolvân
du-se. In luna mai 1999 pe adresa Primăriei a 
venil o invi!a~e din P."rtea Federaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Administratia Publică Locală. 
Din partea Aradului, au parilcipaţ ·la Cluj, doi 

reprezentanţi ai Primăriei, in calitate de obser
vatori. La intoarcere, când acestia au dorit să 
înfiinţeze o organizaţie sindicală, au aflat că .. : 
există deja una. 

in 30 ianuarie 2000, vor avea loc alegerile 
pentru noul eoo1net de conducere, precum şi 
completarea şi modificarea statutului. 

Printre doleantele membrilor se află 
negocierea salariului' colectiv de muncâ, pre
cum si acordarea unui .salariu de prezentare", 
in va ioa re de 50% din re, nuneraţia fiecărui 
angajat, aceşti bani constituind un fond pentru 
asigurarea unei ~nute vestimentare decente în 

. ' ! - ... "o._·:.;·;-

munca cu publicul. 
Această organizaţie sindicală doreşte să 

constiluie un cadru legal de negoCiere cu con
ducerea. Totodată, există dreptul de asociere 
sindicală, precum ~i dreptul de grevă. 

Un punct Interesant pe ordinea de zi din 30 
ianuarie 2000 este modificarea sumei, care 
constituie cotizaţia lunară, ce a fost stăbilită 
ultima oară in 1990 la ... 50 de ba,.-sau un leu 
(1), in tun~ de salariu. 

ŞTEFAN TOOOSE 

Joi, 16 decembri.e 1999 
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DffiEtTIA .JURIDitA 
' ... " LUtREAZA IN NUMELE 

PREFEtTULUI 

- Domnule direct.or., 
eu - P"'bl .. m .. fi<'rblnfi 
NP eonfruotă actual
lften~ Direefia juridică 
din eadrul Pr.,feeturli 
Arad? 

- Prima chestiune şi cea 
mai importantă rezultă toc
mai din prevederile Legii nr. 
69, articolul 111, legea 
administraţiei publice locale 
~i anume 
efectuează 
controlul cu 
pnv1re la 
legalitatea 
actelor emise 
de autorităţile 
locale, făcând 
propuneri 
corespunză~ 
toare prefec· 
tulu1 pentru 
actele soco
tite nelegale. 

Prin reor
ganizarea 
instituţiei, 
confonm 1-1. G. 
nr. 383 din 1997 privind orga
nizarea 'ii funcţionarea pre
fecturilor in cadrul Direcţiei 
juridice a fost înfiinţat ~i 
compartimentul de sesizări 'i 
reclama~i, compartiment ce 
are în competenţă rezolvarea 'i îndrumarea petenţilor 
către autorităţile .locale 'i 
serviciile publice ale minis
terelor competente a le rezol· 
va problemele, precum ~1 
rezolvarea directă conform 
competenţelor. 

Un al treilea compartl· 
ment care se regăse~te in 
structura Direcţiei juridice a 
Prefecturii este comparti· 
mentul de fond financiar, 
care, de fapt, este secre .. 
tariatul tehnic al Comisiei 
judeţene cu atribuţii speci
fice in -aplicarea Legii 
18/1991. 

- Of!!- e.. natură suat 
majorJfatNI acCP.Ior ata· 
eate d<' Prefectură in 
eoau-acioH'l' 

- Natura actelor atacate 
in instanţă este foarte diver
sificată având in vedere 
raporturile care se nasc intre 
organele adminlstraţi.ei 
locale ~i nevoile socio-eco
nomice ale locuitorilor. 
Astfel, acestea sunt de 
natură comercială, de dreptul 
muncii, de dreptul familiei ~1 
uneori chiar penală. Toate 
aceste raporturi juridice se 
materializează in actul admi
nistrativ care este supus 
controlului, noi având com .. 
petenţa de a ne pronunţa 
asupra legalităţii acestuia. 

- DtnnnuiP Stolan,. ea 
ee "olum d• muncă SP. 

confruntă juriştii Pr.,_ 
lecturii in ee prlveşt., 
deHD.-..Ie anaee pe rolul 
lmotanf<'lor'l' 

- Legat de volumul de 
muncă, numărul cauzelor 
aflate pe rol s-a diminuat 
substanţial in ultima vreme. 
Având in vedere că, in con
textul procedurii necon
tencioase, ca primă fază, in 
ceea ce priveşte anularea 
actului, prin intocmirea rele
raiului de nelegalitate către 
autorităţile emitente, acestea 
înţeleg sâ-1i ins"'ească po-

ziţia exprimată prin referat şi 
să-~i revoce actul adoptat. 
Bineinţeles ~ă in multe cazuri 
se ajunge ş.l la procedura 
contencioasă in faţa 

. Instanţelor judecătore~ti. Fac 
aici menţiunea că in majori
tatea dosarelor de contecios 
prin car_e se cere anularea 
actului, soluţiile date sunt 

- pentru Prefectură. _ 
Mai 

eencr•t, ea 
c.~âtt": dosare 
pP lună 

ajung .. fl in 
ln.•taujă'l' 

-Numărul 
cauzelor vari
ază de la o 
lună la alta, cu 
o medie de 20 
dosare, excep-o 
tându-le pe 
cele cu Legea 
18, unde nu
mărul litigiilor 
este mult mai 
mare. 

- D•tmnuhl!· Stoian~ 
cum s.. pot adresa 
pet<'nţll di.-..et jur~ll .. r 
.W la Dl.-.,cţlu juridică a 
P .... l<><.-turil'l' Pun ...,....,.că 
inC.rPbnre intrueât es"" 
hiof"'eunoseută biro· 
c:~ru.ţia atât de "Npeei· 
lieă~aouă. 

In toate cazurile 
sesizările ~i reclama~ile sunt 
adresate prefectului dar com
'Petenţa de a face propuneri 
'i soluţionici revine Direcţiei 
juridice. Precizez că Direcţia 
juridică lucrează in numele 
prefectului, ea neavând com
petenţe proprii ori aceste 
competenţe sunl'foarte limi
tate. 

- Dar la eomparti
• ..,ntul d., r .. clamatll 
.,.... ""'-'"'ajung..? 

- La Prefectură există 
birou de relaţii cu publicul 
care inventariază problemele 
petenţilor, intocmindu-se in 
acest sens note de audienţe 
care sunt date spre solu~o
nare Direcţiei noastre fi 
celorlalte compartimente, m 
funcţie de problema pe care 
patentul o ridică. · 

- ('..., fel ..., probl.,..., 
p...,..,...lnă'l' 

- Marea majoritate sunt 
legate Indiscutabil de apli
carea Legii 18. Datorită faptu
lui că această lege încă se 
aplică. Oamenii înţeleg că 
proprietatea este garantată 
de Constituţie ~i de aici 
decurg o serie de litigii. 

- Domnule Stoiao~ In 
final. penlru eă NUDWţl 
unul diutrP -eel mai 
tioPri dirt'!etori de p~ 
le<.-tură din jară, e41ev• 
euvlnt.. d ........... ch&'l' 

- Sunt născut in 6 Iulie 
·1973, căsătorit, am absolvit 
Facultatea de Drept în 1995, 
iar din august 1998 ocup· 
funcţia de director al "Direc
ţiei controlul legalităţii 
actelor ~i contencios admi
nistrativ , iar, mai nou sunt fi 
asistent universitar la eate. 
dra de drept administrativ al 
Facultă~l de Drept din cadrul 
Unlve?ităţii "Vasile Goldi'" 
Arad. 

C. TRIF 
Foto: fiL MfmlfiNUJ' 
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PENSIONARII A 
Marţi, la Casa de aJiturt a Slnd- a avut 

loc prima in!alnlre ru presa a Comitetului de lnl\la
livă din cadrul nou-Infiinţate! Ugi municipale şi 
judeţene a pensionarHor din Arod. Pentru prima 
dsta, toale organizsţlile municipale şl judeţene ară
dane de pensionari (ru excepţia cARP) s-au unit, 
In urmă ru cateva săplămăni, intr-o Ogă reprezen
tativă care a aderat la Federaţia Naţională a. 
Pensiooaiilor din RomAnia (numănl peste 500 de 
mii de membri). Este şi o premieră naţională! 
Aradul este singurul judeţ in care funcţionează o 
uniune a celor Vllrslnlcl. Liga locală a pensionarilor, 
a aderat totodata şi la C.N.S.L.R. - Fră~a. filiala 
Arad. Liga se bucură de sprijinul Partidului 
Pensionarilor şi de susjin&Ma Asociaţiei pensiona
rilor dernoaa~. De altfel, dl. Panatte Teodorescu a 
devenllllderul muncipal al Ligii. 

Un Invitat de seamă la Intrunirea de Ieri a fost 
dl. Preda Nedeleu, secretar general In F.N.P .. 
.Federaţia pe csrv o reprezint este singura organi
zaţie de tip sindical pentru pansionari afiliata la 
Federaţia lntem~lă a persoanelor Vllrstnlce şi 
implicit, la Confederaţia internaţională' a sindl-

= SECVENTE Iti .•. 
"tiEGJiO" ÎH 
PIATA SEBISI 

1 1 
In urma uoul control fulger in piaţa din Seblf: 

au fost scoase la iveală o serie de nereguli. 
privind comerţul ambulant · 

. Din echipa de control au făcut parte: Cornel 
Golomlel, inspector finanţe, ptt. adj. Ilie Budău, 
ptt. Nicolae Marchlş din cadrul poliţiei oraşului 
Seblş şi HArtie Radu, din cadrul Direcţiei de 
Sănătate Publică Arild; compartimentul Sebl,. 
Elena Beznes din Nădălbeşti nr. 78, csrv are o 
asocia~e famlliaiA;_vindea marfA fără preţuri 
afişate. A fost ·safiCţlOnati, conform Legii 
121191lo. Flqare Todlca din Moneasa, nu avea 
asupra el autorizaţie ~ ffiQIIvlnd ca este acasa... . " . . . . .... 

. ·.: .-.- ..... 

'. 

SOCIAL 

ENI S·AU UNI'f N'rR·O LIGĂ 
A~SI~GU~RĂ~RI~SĂNĂTATE 

PENTRU UNELE CATEGORII 
DE PERSOANE -- MA buOJr ca la Arad s-a Intimplat o 111&

rnienl: pensionarii s-au unit. Uniţi """' fi mal puter
nici"- a spus dl. PMda. 

Am aflat dl Federaţia N~lă a P
a puriat nenumărate dlseuţllru prim-ministrul (revo
cat) Radu Vasile pentru luarva unor măsuri de 
lmbunătă~re a condl~ilor de trer la persoanele 
~~- . 

In afan! de 8tablirea unul plafon minim pentru 
pensii (540 mR lei - vechime incompleta şi 656 ml1 
lei- vechime completa), reprezentan~l Federa~ei 
au primit .. promisiuni şiiJIUI!umlrl pentru ca .au dat 
dovadă de decenţă In mişcările revendicativa In 
aceastll par1oadă de lrsnzlţie." 

OI. Preda Nedeicu a deelamt <:6, In Romania, 
ti-âlesc la ora actuală, in jur de două mHioane de 
pensionari propriu-zis. Peste 80% din a~ti băbtni 
au pensii sub 500 mU lei . .AAl inceput sa depistam 
varstnleii care trăiesc la fimita exlsfanţei. Conform 
statutului Ugli, vom atrage sponsori ln sprijinul 
bătranllor nevola,J. PreconiZăm să construim o 
t:antină socială, unde pensionarii cel mal sărad vor 
servi o masă caldă, zilnic~, a declarat Ilie 

Cema, preşedlnlale Ligii Judeţene 8 Penslonaiilor. 
~entan~l Ligii anldene sun! extrem de lngrljo
raţl de slaffis precară in care au ajuns pensionarii. 
.Repre.zint pasle 600 de cadre militare In rvzervă. 
Mulţi colegi de-al mei fo~ ofiţeri, duc o viaţă mize
rebilă. Unii au ajuns sa cerşeasdl. Guvernul a dis
trus, printre aitale şi sistemul naţional de apărare. 
Au fost lnlăturate din activitate cadre militare de va
loare " su rămas sub anne mulţi diletanţi - a măr
turisit col. (r) Constantin FAcea, preşedintele 
Asael~! cadrelor militare In rezerva. Uderll Ligii 
s-au hotărat să propună Consiliului Local 
raeşalonarea facturilor restante de energie tennidl 
In par1oada iernii pentru bălrănii sărad. 

Iniţiativa va li susţinută şi de dl. Lucian 
Lagşaghi, liderul filialei locale a C.N.S.LR. -Frăţia, 
csrv ne-a declarat: .Este foarte trist faptul dl pen
sionarii dupa o viaţă de muncă, sunt nevoi~ să 
lupte pentru drepturile lor, In loc sA-şi petreacă 
băbtnetele In tihnă". In final, dl. Facea a spus ca va 
candida la viitoarele alegeri, pentru funcţia de pri
mar, ca peQiionarii să aiba o viată mal buna. 

. FUMOS rtĂSTĂSfiC" 

Persoanele care sunt Incadrata In munca, beneftclază de 
ajutor de şomaj, de pensie etc. şi aehRA contribu~a la fondul 
asigurărilor do sanatate. Potrivit legii, cel cara nu fac parte din 
cslegorille men~onate au obligaţia de a 11 asigura~ In ce priveşte • · 
sănătatea. Cum '"'l"" asigurărilor de sanatate a Intrat In vigoare 
la data de 1 Ianuarie 1998 el ar trebui sa, plăteascA restenţele 
Tncepănd cu acea dată~ pAnă In prvzent. . . . .,, 
. Astfel, pe perioada 1 Ianuarie - 1 aprilie 1998 contribUfls la 
fondul asigurărilor de sănătate a fost de 17.700 lei pa lună. Dela 
1 aprilie 1998 pana la 1 aprilie 1999- 24.500 lei /lună. De la 1 
aprilie, pAnă In prvzent suma a fost de 31.500 lei /lună. Se mal 
percep şi penalizărl de 0,25-0,3%. Un total de peste un milion lei. 

Preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Arad, Jurj , 
Marine!, spune ca persoanele care nu au nici un fel de ven;turi · :~ 
sunt considerate asigurate. Cei cart;t._beneficlază de Ofice. alt fel 
(18 venHuri, decat cele enumerate miii sus (exemplu persoanele 
care presteaza muncă fn baza unei convenVi civile) Sunt invitaţi 
la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Arod cu do-..cla veni- -.

·rurllor pa care le obţin, pentru a-fi reglementa situaţia. 

D. ALEXIInDRESCO ·. , 
, .. ,..-

SATENITRATATIMAIRAU 
._ ·· . CA.~. SALBATICIUNILE! -~:~~ 

!o baza· Legtl ~8/199-i, o suprafaţA de 75 dal:-'chler şi In cazul In ca,rvpmprtetarll·de pllmlint 
hectare teren arabil, situată peste Mureş langA ar ·reu'! să se organizeze şi s4-şl păzească 
pădurea de la Frumuşenl, in locul numit .Hadă", a holdele, el ar putea: fi acuzaţi de· ... braconaj! In 
fost rolstltultA mal multor săteni din MAndruloc. Cu cazul In ciorv ar omori unele &albătlclunl; t.'lră a 
toate acestea, pămailtul respectiv nu poate fl cum- .vanători cu autorizaţii eliberate de A.J.V.P.S .. : O 
val, pentru ca oamenii n-au acces la el... Singurul . sltua~e dellcali! şi ridlcâlă'ln acelaşi timpi .Adică 
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Nici petroana SRL-ulul .Damlanlm Exlm" din 
Oradea nu avea autorizaţie sanitan\ asupra el. 
La fei Mandra Gabor din Arad, slr. Şezători! nr. 
16 comercializa marfă fără autoriza~e. T~ cel 
men~on~, dar '' alţii, au fost sancţlon!l\l con
form legii amintita mal sus. 

· . ...,_, plutitor din zonă este mal mun .parcat" pe mal· animalele sAlbatice sunt ocrotite de lege, I8COIIa 
seu acoperit de ape. Un alt neajuns n constitui& noastra nur, spune OHrripla Mădnlc. . .,.' : ,· ~-:~ 

=~ 

VOICO SIDA 

t;;_: _.. 
...... -~. 

,nlmalele sAlbatice carv an de an distrug şi mldle SĂ 'I'RĂIASCĂ : .' 
recolte ale celor care--şi cultiva ~mAntul du~.ce ..:~,_ " .-·-, ~:·~··' 

fac un ocot <te cat~va zeci de kilometri, pe 1a Arad, _ . DOAR MO,IERII?" .~~ · 
Fantanele, Frumuşenl. Adica, după ce Investesc In In disperare de cauză, in ummn dol.anl ce·.~--·" 1 

~~--:-·o'. ·:,--.•,· ~;-:~·~ 

; __ ·; t:_· '.'·' ~·~ ! p: 
· !s '· ~ .;c ·· 

pămant munca, seminţe şi erblclde, toamna n-eu nu t~-au mal cultivat pllmanturile, Intre timp au pro-
~aduna, lucrand in plerderv, V pus primAriei sa'le schimbe parcelele de teren din 

PREFEC'I'URA PASEAZA locul cu pricina cu alte terenuri de la !AS-ul local . 
.Am rămas doar cu propunerea. Probabil de la 

CAZUL LA AJ.V .P .S. ••• · !.A. S-uri vor fi lmpropleli!rlţl, cu Legea 169, cel 
.Am sesizat Prefectura Arad, care prin adrvse- carv au ,pană la 50 de hectarv, 1101 cel cu cate unu, 

~!~~~~~~z~iln~i~c;p~e~ ară , pe 

- ?ţ' :.~ __ ;._.-'ţ;~\~-~ 

ruta~ sunt nemulţu~. acest traseu", n&-a spus unul din-
ne-a declarat: 1 el 

mi~ de starea lnlerioară·tn care &o tre navetişlll Indignaţi de starea 
prezintă tramvaiele, mai ales gar- tramvalulul de Ghioroe. Călătorii 
nltura d.e la ora 6,30, cAnd majorl~ propun conducerii Companiei de . 
tatea pasagerilor su11t elevi eate Transport Pu~lic inlocuirea gaml• 
invaţă la şcolile din oraş. Oamenii turii cu perechea de vagoane ca;re. 
spun că sunt nevoiţi să cilăto- circula anul trecut pe această rută, 
reasca mal bine de o oră intr-un superioară tehnic celei actU8ie. 
tramvai dotat cu o Tncălzire foarte Oamenii vin cU ~ solu~e suplimen-
slabă, fara garnituri la uşi şi cu tară: dublarea gamltunl din sta~ile 
pu~ne locuri pe scaune. ~Personal, MAndruloc sau Ci cir, pentru ca 

le nr. 4223111/16 din 06.09.1ggg şi 3532, din 31 două hectare nu contăml Să trăiască doar 
august a.c., ne-a Indruma! să ne adresăm moşierii, noi tot săraci trebuie sa rămAneml" şi-a 
AsoCiaţiei Vănătorllor şi Pescarilor, care este spus nemulţumlrva petenta•noastră. . 

indreptăţită să ne rezolve. acest caz, dar numai POATE ••• DOM' -:·~·: ':~i •.· 
după ce am făcut dovada ca am asigurat paza 
rvcottel noastre, conform articolului 15 _din Legea SENATORI · -... · 
10311996. Mal pe Tnţeles spus, sa silim circa patru In privinţa podului pluti\or, de ca~va ani buni se 
luni In camp zi şi noapte şi să o luăm ia fugă pe 75 face demersuri pentru a-1 trece tn administrarea 
de hectarv de pămant după o. turmă de mistre~ şi Primăriei Vladlmirescu, dar nici un rezultat. .ce 
să ne mai şi fllmeze cineva pentru 8 putea face facem noi proprietarii, carv avem ş1 totuşi nu avem 
dovada! Ce lege e asta? Cine poate asigura o sst- pamant? Cine ne rezolvă această problema? 

. ' . ... ... · . :·· .....• , 

'· 
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sunt mirat de lipsa de preocupare navetiştll să beneficieze de cit mai 
a conducerii Regiei Autonome de multe locuri pe scaune. 

navetl,tfl acuzA starea interioară a 
vagonului 1014, fabricat de 
timişorenl, pe care noi 1-a,rn_ · 
lmbunătăţit tehnl~. cat am. putut. 
Vom verifica urgent cele sem
_nalate. _Dacă reclamaţie cetăţe-: 
nilor osle lndreplăţită vom lua, 
Imediat, măsuri." CTP trebuie să 
treacă la fapte, pentru _ca navellştil 
ne-au- spus că incep sA regreta 
populaFul tramvai supranumit 
.sageata verde .. - scos din circu
laţie după '90 · pentru care nu s-a 
găsit Inel uo lnloeultor ·pe. 
măsură. 

fel de pază?" şi-a &>qlrimat Indignarea, pe buna Poate ne ajută dl. senator Nlcolai, proaspăt pmmo-
dreptate, d-na Olimpla Măcinlc, una dintre ghinio- val In Comisia de Agrlcullu{ă . a Senatului, 8 con-

_.-·.. -. :;. •< 

nisteie proprietarv a unei parcela de pămant tn chis Ollmpla MAdnlc. '- · 
.Hada" de la Frumuşenl. Toate bune şi frumoase, · · ··"' FLORin TRUJ 

Transporl In condiţiile In care Referitor la aceastA problqmă, 
preţul abonamentelor a crescut de directorul secţiei exploatare-tra,m--
la 118.600,lel--la 178.0.00 lei din -vale din cedrul CTP, dna Mariana . FLAVKIS nĂSTĂSfiC"E 

PENS'IONAREA PENSIEI 
(Urmant din pagina 1) . 

Efectsle acestui decalaj au duo la o c:rld a s'-nulul fon
duriiQr sociakt. La ora actuală deficitul asfgunlrllor sociale 
este de 2000 miliarde lei, Iar totalul datoriilor Istorice, deci a 
plă~lor ee nu au fost efectuata este de 10.000 miliarde lei. 
Sistemul mal funC!Ionează inca -r datorili! subvenVIIor de 
la buget Care nici ei nu o duce mal bine. Este limpede pentru 
toată lumea, că actualul sistem nu mal mulţumeşte pe nimeni. 
Pensionarii sunt nemuttumiti pentru că. au pensll miel, salarf. 
a~l pentru că plătesc cAs din ee In ea mal mari, patronii pen
tru că sunt lmpln'l da costul miinii de lucru fie spre evaziune 
fie opra faliment .,Sistemul actual de pensii asta depă'it. Cert 
este că acest sistem trebuJe reformat" susţinea fostul mi
nistru al Muncii '' Protecţiei Sociala, actual premier-Interimar. 
Cel mai simplu mod de rofonnare aste mirlnta perioadei dlt 
eotlure, tntarzlerea datei de le$1ra la pensie. Adică exact cesa 
. co propune noua Lege a pensiilor. Trecută '' prin Senat, dupl 
Camera deputa~ior, ea mă"'fle treptat varsta de pensionara 
pănă la 85 ani pentru bărba~ '' 60 pentru femel. (Totodată 
schimbi '' modul de calculare a pensiilor avind Tn vede,. 
Intreaga perioadi de actlvltate-<:otlzara). Nu~ suficient spune 
Alhanaslu. ŞI propune, asemanea lui Remeş in domeniul fis
cal, penslonarea sistemului actual de aslguilri sociale, adica 
o adoviratl raformă In domeniu. Noua lega a panolllor tro-

./~·: 

bule lnsoţltii de alta trei legi prin core ee cauă Fondurile pri-
vate da pensii. . 

Practic o treime dln oumels lncasate de la cetA~enl in con
tul vlitoanlf pensii ar unna să fie administrate de 12 fonduri 
universale privata de pensii. Proiecta almllsrv se aplicA deja 
In Polonia, Ungarla fi Croa!ia, !irlle din jurul nostru 
afiAndu-se Tntr-un stadiu avansat de adoptare a unor slsteme 
similare. Fondurile vor plăU, din contribuţii obligatorii o pen
sie privati! ee se adaugi "pensie! da stat". 

Fondurile da pensii vor admlnlstr'!l sumele eoloctllte file 
vor Investi tn achizitionarea de bonurt de tezaur, titluri de stat 
ori tn alte lnvesUţli pe tennen lung. Proiectul Athanasiu 
praveda desigur şi o aerle da mecanisme de supraveghere şi 
control a folosiri( contrlbuţlilor celi!ţenllor. Fondurile private 
de pensii vor atrage sul8 de milioane de dolari, reprezentând 
Importanta sursă de finanţare pentru eeonomta romtneasca. 

Desigur, noi avem o problemă - 4 ceea ce la alţii 
functloneaz:l la noi, la romAni, nu merge. Pe de alti parte dr
eul dezgustitor de la Bucu'""' care ~ lncă o data 
gestul de demnitate do acum 10 ani alllml?oarel (18 dec<tm
- 1989) nu tr•bula să ne facă să ultim că avem fi pro
bleme grave. Una dintre aceetea ar fl fi viitorul mal muH sau 
mal pUfln apropiat - perioada cand vom ajunge la panole tot 
cu o UUZte de penale pllfln malln<lexati ''mal eorolatl. 

···~---
'··.· 

Casa Noţlonai4 de Aslgunllf de san
va schimba radical·sistamul pre!I'Crierli 
medl<amentelor compensate Şi gratuite astfel 
lncăt, ineepând eu 1 ianuarie 2000, sa dls
psnl restricţlile privind numărul produselor tre
cute pe Hsle sau pe fiecare ~eta, precum Şi 
sums limită pănă la care pot fi vandute eu preţ 
redus sau gratuit anumite medicamente. 
Compensarea medicamentelor va fi fâcutl 
pornind de la preţul minim al medicamentului 
romAnesc şi va ft realizsta pe doull plafoane 
de 50 "90 la sută, ţinăndu~ con! de Impor
tanţa produsului In salvarea vieţii bolnavilor. 

! · · · Noua lislii a medicamentelor compensate 
şi gratuite reprezinta o anexă a contractului
cadru privind acordarea asistenţei medicale şi 
urmează sa intre in vigoare odata cu acest 
document, după aprobarea de catre Executiv 
" pubilcsrea In Monitorul Oftelal. . . 

-~.· 

.-.-.-:!'!" 

La nivel judeţean, tnca nu sa 'tie nimic 
despre schimbările ce vor lntervent 1n pre- ' •. .' 
scrierea madlcan)entelor compensate Şi gra
tuite. Totuşi. dr. Gheorgh·e Argintaru, .· 
vlcepraşedlntste Casei Judeţene de Asigurări 
Sociale de Sănatate ne-a spus: . , . 
~DeocamdatA, avem fonduri sUficiente. 
RAmane fnsa de vAzut care sunt Intenţiile 
ulterioare ale celor care au propus aceastll 
măsunl. 1-a este să nu se străduiască să - · 
bulverseze sistemul mal mutt·decAt acesta 
poate suporta, Părerea mea personală este 
ca nu e bine sa ne hazardăm din start cu 
eliminatea restricţiilor in ce ~te sistemul 
prescrleril medicamentelor compensate '1 ' 
gratuite. Va veni şi acest moment, dar nu a'ed 
ca acum. Intr-o fază indpientă a slslemulul 

-· estalllne să se {8ca'acest lucru: 
,.- . D. DOfCI 
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~"VA STR4JUI O LUMÂNARE 
INCHINATA EROILOR LUI '89" In fiecare an, sărbătoarea 

Naşterii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos şi speranţa mân
tuirii prin El ne sunt vestite de 
colindători. 

ziarului, urandu-le sărbători 
fericite şi succese în viitoarea 
lor menire de dascăl. 

Iubitorii colindului traditio-. ' 
nal românesc sunt invitaţi să 
participe la minunatele 
momente de inălţare spiritu

ală, oferite de elevii acestei 

prestigioase şcoli arădene. 

......... e dialog ew sewlphtrwl ŞI'EFAN CĂLĂRĂ~ 
Plnă la dezvelirea monumentulul Tnchlnat eroilor lui 1989, care va fi amplasat fn 

Piaţa Revoluţiei, mai sunt citeva zile. In prezent, se lucrează ta asamblarea modulelor 
care formează monumentul şi fixarea acestora in fundaţie. Cel care coordonează aceste 
acţiuni este chiar autorul lucrării, sculptorul timişorean Ştefan Cătărăşan. Tn toiul 
lucrărilor, d/. Căiărăşan a găsit cltev'! momente pentru a purle un scurt dialog ... 

In bună datină creştină, 
acum in pragul sărbătorilor de 
iarnă, corul Liceului Peda
gogic .Dimitrie Ţichindeal", 
sub conducerea muzicală a 
d-lui prof. dirijor Petru Juriţa, a 
venit sa aducă colindul 
străbun redactiei ziarului nos
tru. Programui a con~nut mai 
multe colinde precum: .Bună 
dimineaţa la Moş Ajun", .Moş 
Crăciun", .Trei păstori", .O, 
brad frumos", .O, ce veste 
minunată•, .Sus boieri, nu mai 
dormiti!", .Coborât-a coborât". 
. Iri 'incheiere, presedintele 

Astăzi, la Catedrala 
Ortodoxă, Corul Liceului 
Pedagogic .Dimitrie Ţichin
deal" (dirijor prof. Petru Juriţa), 
va sustine cu incepere ia orele 
17. un ' de colinde. 

MADIAnA MICAn 

- Domnule Călărăşan, cum se "!' încadra dat viaţa pentru ca noi să putem exista liberi. 
monumentul, al cărui autor sunte~, In contextul . -De ce v-aţi oprit la această formă finală? 
arhitectu.ral al Pietei Revol~ei? - Am dOfit ca mesajul artistic să fie unul perfect 

- Am studiat structura arhitectonica a pieţei ~ !ntefigibll, avănd in vedere scopul pe care n are. Nu 
am observat câ majoritatea clădirilor care o voiam să fie prea abstract. 
tlanchează prezintă un anumit clasicism sau. dacă - Cât timp v-a trebuit pentru a finaliza acest 
vreţi, academism. Pe căteva dintre dădiri predomină amplu proiect? 
ideea de coloană, element c;~re se regăsSfle pe . -Din momentul in care am desăvarşit COI1Cep\ia 
deplin in lucrarea mea. estetică, a mai durat căteva luni de zile pană cind 

-Care este samnlflca!l* monwnentulul? · să'! aduc In forma In care este. 
-In primul rand trebuie să spoo că este un mo- - Acesta este singurul monument csrll vă 

ooment inchinat evenimenteor care s-au lntamplat In · poartă amprenta? 
1989 ş1 care ne-au redat libertatea de exprimare, ş1 - Nu. Am proiecte de ariă monumentelli fina-
nu doar. In momentul In care amplasarea monUIIl<ll>- lzate ~ concretizate In luaări la To""""'ra, Lugoj, 
!ului va fi finalizată, se va putea observa că lucrarea Tumu-Severin, SI. Gheorghe etc. 
va slri!l~ ca o tumănare tn memoria celor care Şi-au ŞTEFAn TODOSE 

· s.c. Adevărul SRL prof. Doral 
Zăvoianu a multumit colindă
torilor in numele redacţiei 

Universitatea Bioterra 

TEATRUL.·' 
NADLACAN 
ÎN UNGARIA 

Bucureşti, prin fundaţia Heliyos 
Arad, face inscrieri pentru Colegiul 
Pedagogic învăţământ deschis la 
distanţă, la specializarea Institutor. 
pentru lnvăţământ primar '' 
pre,colar: 

lnforma~i şi inscrieri: Arad, Bd. 
Gen. Dragalina nr. 18, bl. 33, et. li, 
ap,. 22, tel.. 05(/285759 intre orele. 
9,00-13 şi 16-19; 092/548948 
(Perioada 10'20 decembrie 1!!99). 

Cu ocazia ,.Zilei minorităţilor naţionale" care sa va 
dasfă9ura pe data da 18.12.1999 a.c., In localitatea 
ungară T6tok6mlos, grupul da teatru ,.X" din Nădlac 
participă ca Invitat special la acest eveniment cu 
piesa da teatru ,.Ma••" d* Jullus Barc-IVAN. 
Regizorul grupului Jăn Kalas ne-a mărturisit: ,.Sunt 
mândru eli am fost Invitaţi la aceste manifestări 
Importante pentru slovacli din .localitatea T6tkoml6s, 
cât şi pentru faptul că piesa .,.Mama" va fi punctul 
forte al programului pregătit de gazdele.noastre" •.. 

~ J:;._giU_e!;x~~-~!~~~.il"~~~~!J,~!Je»l«..iŞ"""!I}"' 
s-1\ Jlt•ttf)llil'r t•t.JlNtJI .. t•J~N'rtttr 
JlNIJJ .. IJNJ\TJ~IlSI'rllll 2000-2001 Recent, la editura Fundatiei Culturale 

~Ioan Slavicr Arad, a văzut luinina tiparului 
volumul de critica literară "Toposul in creaţia
lui Ioan Slav lei". Autorii lucrliril de fată, Anton 
llica şi Monica Lavinia Nan, incear'că o re
definire a perspectivei asupra operei slavi· 
ciene având ca reper de data aceasta toposul. 
Adesea confundat cu spaţiul, toposul este 
.spaţiu-loc· in definiţia artstoteliană, ori in 

reconstituire geografică deoarece reperele lite
rare sunt identificabila in spaţiul - realitate. 
Tnsă nu acest lucru i1 preocupă pe autori, ci 
modul tn care intre decor şi personaje se sta
bileste o relatie intimă .. 110mul s-a format ca 
per'sonalltcite tntr·un are_al cara .. f 
marchează devenlraa. le'irea din rattunea 
acesteia, o formă de încălcare a hybrisu--

ZI/efe trecute, senatul Universităţii de Vest .. Vas/la 
Goldl!j" Arad a aprobat planul fi cifra de fCO/arizare 
pentru anul universitar 2000-2001. El se prezintă a,stfet: 

=
~.- '"''. Comerciale şi de Turism - 3/ZI (7~; 

J T' MEDICINĂ GENERALA: 
~·=' Medicina Generală- 6/ZI (120); 

T DREPT: Ştiinţe juridice - 4/ZI Medicina Generală (Lb. Franceză) -
(300 locuri}; Ştiinţe juridice - 5/FF 6/ZI (40); Fiziokinetoterapie - 6/ZI 

• (150); Ştiinţe juridice şi administrative (60); Bioinginerie Medicală: 
- 5/IDD (150); Colegiul Universitar Substanţe Bioactive şi Biotehnologie 
Juridic - 3/ZI (60); T MARKETIN~ Medicală - 6/ZI (60); Bioinformatică şi 
MANAGEMENT INFORMA TI CA: Management Sanitar - 6/ZI (60); 
Markehng-Comerţ - 4/ZI (200); Colegiul Universitar Sanitar (modul 
MarkeUng-Comerţ - 5/FF (100); teologic) - 3/ZI (40); Colegiul 
Markehng-Comerţ ~ 5/IDD (100); Universitar de Profilaxie (lgieni.şti)
Adm1mstrarea Atacenlor- 4/ZI (120); 3/ZI (50); Colegiul Universitar de· 
Adm1mstrarea Afacerilor- 5/FF (60); Nursing - 3/ZI (40); Colegiul 
Administrarea Afacerilor - 5/IDD Universlter'de Cosmetlcă Medicală -
(100); Finanţe, Contabilitate, 3/ZI (40); T STOMATOLOGIE: 
Informatica.- 4/ZI (120); finanţe, Medicină Stomatologică- 6/ZI (80); 
Contabilitate, Informatică- S!FF (60); Medicină Stomatologică (Lb. 
Finanţe, Contabilitate: lnfo~matică - Franceză) - 6/ZI (60); Colegiul 
5/IDD (100); Marketmg ŞI Comerţ Universttarde Tehnică Dentară- 3/ZI 
Exterior- 4/ZI (120); Marketing şi (50); Colegiul Universitar Asistenţi 
Comerţ Exterior . - 5/FF (60); medicall (Cabinete Stomatologice) -
Management Turistic şi Comercial - 3/ZI (50); T ŞTIINŢE UMANIST-
4/ZI (120); Management Turistic~ CREŞTINE: Istorie- Limba Engleză
Comerc1al - 5/FF (60); Econom•a ŞI 4/ZI (50): Istorie - Limba Engleză -
Gestiunea. Produselor Agricol_e ş! 5/IDD (50); Istorie - Jurnalistică - 4/ZI 

' Ahrhentare - 4/ZI (60); Econom1a ŞI (50); Istorie - Jurnalistică - 5/IDD 
Gestiunea Produselor Agricole ~1 (50); Jurnalistică - Limba Engleză -
Alimentare - 5/FF (40); Econom•• 4/ZI (50); Jurnalistică - Limba 
Mediului - 4/ZI (60); Economia. Engleză- 5/IDD (50); Lb. ş1 Literatura 
Mediului • 5/FF (40); Studii Engleză- Lb. ş1 Literatura Franceză
Eco?omice (Limba Franceză): 4/Zi (50): Lb. ~ Literatura Engleză -
Gestiunea Alacenlor (Lb. Franceză)- Lb. şi Lite.ratura Franceză - 5/IDD 
4/zi (60); Economia Intreprinderii - (50); Lb. şi Literatura Engleză - Lb. ş1 
4/ZI (60); ~conomia Turismului Intern Literatura Germană - 4/Zi (50); Lb. şi 
ŞI lnternaţ•onal (Lb. Franceză} - 4/ZI Literatura Engleză - Lb. şi Literatura 
(60); Ec:onomia Turismului Intern şi Germană - 5/IDD (50); Lb. şi 
Internaţional (Lb_. Franceză) - 5!FF Literatura Franceză- Lb. şi Literatura 
(40); _Colegiul. Umvers1tar Germană- 4/ZI (50); Lb. ş1 Literatura 
Contabilitate şi Informatică de Franceză - Lb. ş1 Ltteratura Germană 
GestiUne - 3/ZI (75); Colegiul - 5/IDD (50); Studii Europene- Limbi 
.Universitar Conducerea Unităţilor Moderne - 4/Zi (50); Studii Europene 

. ' _ . .,.;.· 

• Limbi Moderne - 5/IDD (50): 
Biblioteconomie - Limbi Moderne -
4/ZI (50); Biblioteconomie - Limbi 
Moderne- 5/IDD (50): T"ŞTIINŢE 
PDUTICE: Ştiinţe Politice-Filosofie -
4/ZI (50): Ştiinţe Politice-S9Ciologie -
4/ZI (50); Ştiinţe Politice-Sociologie • 
5/FF (25); Ştiinţe Politice
Psihosociologie - 4/ZI (50); Ştiinţe 
Polttice (Limba Franceză) - 4/ZI (50); 
Psihologie- 4/Zi (60); Comunicare şi 
Relaţii .PubliC!' - 4/ZI (50); T EDU· 
CA ŢIE FIZICA ŞI SPORT: Educaţie 
FIZică şi Sport - 4/ZI (100); Colegiul 
Universitar de Măiestrie Sportivă -
3/ZI (50); T COLEGIUL UNIVERSI
TAR PEDAGOGIC: lnstitutori
Educa~e Fizică - 3/ZI (50}; instttutori
Desen - 3/ZI (50); lnstitutori-Muziqă -
3/ZI (50): lnstttutori-Umbi Moderne -
3/ZI (50); Institutori-Limbi Moderne -
3/IDD (50); lnstltutQri-Religie ' 3izJ 
(50). . 

t*?tiit-'l"ţ4Uitti~ 
·--~~~ 

T Şcoala Postliceaiă: Agent 
eomercial - 2/ZI (60); Agent de 
Turism-Ghid - 2/ZI (60); Asistent . 
Social - 2/ZI (60); Tehnician de 
Gestiune (Contabilitete-lnformatică) -
2/ZI (60); Relaţii Publice, Birotică, 
Secretariat - 2/ZI (60): Broker - 2/ZI 
(60); Asistent Medical - 2/ZI (60); 
Agent Vamal - 2/ZI (60). 
sz~a1'-"~ 'âia~t lii=;,u,,....-.,... "'"' 
~"'''""'U!!!,,=~~ 
T Liceul Particular nr. 1; 

Economic - 4/ZI (30); Matematică
Informatică Engleză Intens;; - 4/Zi 
(30); Chimie-Biologie Engleză 
Intensiv - 4/ZI (30); Filologie-Limbi 
Moderne- 4/Zi (30); Silvic- 4/ZI (30). 

informaţii suplimentare la 
Secretariatele Factiltă~lor. 

' 

d8flnl~a sintetica a auto
rilor, 11 nuRtai un spaţiu 
organizat 11 numit 
devine topos . 

Structura că11fi releva 
şi analizează diferite tipuri 
de topOs. Toposul nativ 
(Şiria) şi cel formativ 
(Arad-Viena) ne dezvăluie 
o faţetă mai puţin cunos
cută a marelui prozator. 
El apare aici c~ un om 
echilibrat, care fără a-şi 
dispreţui Şirla natala. o 
părăseşte şi Intră intr-un 
freamăt continuu propriu 
spaţiului deschis, pentru 
11Ci mh;carea, glisarea 
in spa~u, înzestrează cu 
vitalitate". Nostalgia sa 
asumată pentru toposul 
nativ nu s-a concretizat 
intr-o re-ventre (ca a 
cuplului Persida - Hubămaţl în "Mara"), ci a 
fost sublimată in epic. Tntr-adevăr, după cum 
apreciază majoritatea criticilor, proza 
amplasata ln toposul transilvan (;,Moara cu 
noroc", "Pădureanca", "Budulea Talchll'' 
·"Mara")_pare a fi singura valabilă şi valoroasA 
a marelui clasic. Este evident aici modul mis
terios şi trainic In care toposul fi fiinţa se 
determină reciproc. · · 

Toposul geografic care a marcat existenţa 
lui Slavici scoate la iveală cliliUorul neobosit 
(s-a !nto10 .,acasA" de la Satu·Mare pe jos!), 
meticulos in "plăcerea cu care toponl
mizează" şi generos Tn a împărtăşi cititorilor 
propriile experienţe de globe-trotter transilvan.
Tn memoriaDstica lui Ioan Slavici, spre deose
bire de operele sale literare, toposul este 
rememorat cu ,.melancolie eleglacă", et nu 
generează drame umane sau conflide. 

Spa~ul IHerar slavidan se pretează ia o 

\ 
.,_~ 

lul, aduce personajul in conflict cu sine '' 
cu alţii. El aparţine Intim 
unei realităţi, Iar ietlrea 
din ,.sfera" acesteia 
inseamni inatrălnarea 
sau excluderea. De aceea 
personajul principalelor 
creaţii slavlclene este 
tragic". (p. 54). Aceasta 
nouă grilA de lectură pro· 
du"Ce mutatii rn termenii 
conflictului; s'pre exemplu in 
nuvela ,.Pădureanca" nu 
mai avem de-a face cu un 
co'nflict erotic, psihologic 
sau social, ci cu unul al 
toposurilor: Simina vs. 

· lorgovan devine pădurean 
vs. cAmpean ... Moara cu 
noroc· stabileşte, tn 
aceasta recontextualizare, 
un nou tip de opoziţie: 
spaţiu Inchis 1 sp_atlu 
deschis. · .,:,,._ 4 · 

Concluzia se impune de la sine - condiţia 
umană nu se poate sustrage semnefor timpu
lui şi spaţiului. Tn universul epic al lui Slavid, 
desaierea spa~ului nu are atât valoare estet-
iâi per se, el este modalitatea preferată de 
caracterizare a personajului sau de justificare 
a vietii sale. Toposi.JI este perceput astfel ca 

· dimetif!iiune existen~af.!t 
AceastA nouă abordare a operei slavl

clene are rara calitate de a fi coerentll cu sfne, 
firă a neglija valorile impuse de critica 
romanească de până ac.um. Stilul autorilor 
cucereşte prfn fermecătoarea sa acurateţe, 
evitând folosirea abuzivă a jargonului de spe· 
cialitate. E o carte care are meritul de a infor
ma, dar mal ales de a incita mintile care nu se • 
.mulţumesc cu vechUe şi nlsuflatete poncife. 

, t/rrf'LinA l.fiTO 
VASILE FILIP 
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TINERII REVOLUTIONARI VOR 
. ' V 

AFLAREA ADEVARULUI ••• 
PREMD DE MWOANE OFERITE DE PURINA, 

EAGLE BY·RATION PRIN SPEED PARTNER 
Tn aceste zile sa implinesc zece ani de la rămaşi să guste din butoiul democraţiei au 

ieşirea in stradă a românilor, sătui de frig şi trecut de ceva vreme de stratul cu miere, 
foame, alungaţi undeva la coşul de gunoi al mulţi dintre noi (mai ales pensionarii) au 
Europei din cauza unui cuplu dictatorial for- inceput să-I regrete pe Ceauşescu. Şi III' 
mat din soţii Ceauşescu. Primii care au drept vorbind, tinerii si pensionarii sunt eate
răspuns prezent la semnalul dat de marile goriile cele mai 'defavorizate. Lipsa 
puteri din lume au fost tinerii. Ei au fost şi cei locuinţelor, a locurilor de muncă, pierderea 
care s-au mulţumit cu o cruce speranţei şi lipsa unei per-
de piatră in cimitirele eroilor-= spective ii face pe tineri să 
deoarece până acum nici o'T": ., .. AB U .?'Sprefere viaţa şi munca 
putere postdecembristă n-a~~- .· , . . ,~undeva la capătul lumii. Am 
ştiut __ ce să răspundă .mamelor , · mai scris faptul că tinerii 
aflate cu ochii scăldaţi in lacrimi la P'ilrastase- preferi! să emigreze in SUA, c·anada, 
le copiilor lor. · Australia, Germania sau Austria. Mulţi dintre 

IJN SiittiJ'I, LilJ .. J(~I~IJL uiiOISI~ 
NI(~Oilllti '" .f~OS'I,ii ... 500.000 1 .. 1~1 

Vă mai amintiţi, probabil, cum a inceput ei ajung in ţările adoptive oameni de mare 
totul: câ~va tineri au spart vitrina unui maga- valoare, inventatori, adevăraţi profesionişti in 
zin din centrul oraşului Timişoara, furând domeniul in care îşi desfăşoară activitatea. 
marfa e~pusă. Au fost numlţi hoţi şi Adică exact oamenii de care are nevoie 
vagabonzi pentru ca după căteva ore si! ni sa Româma acum. Tnsă, până nu se va şti cu 
spună că hoţii sunt agenturi străine. Tn reali- exactitate ce s-a intâmplat in '89, cine i-a ucis 
tate totul era o minciuni!, cei care au spart vlt- pe fraţii sau prietenii noştri, nu se va putea 
rinele unor magazine aveau grade .grele" pe clădi nimic in ţara aceasta. Nimic nu se poate 
umeri. Scenariul pus la cale de cei care nu ridica pe minciuni!! La zece ani de la 
doreau sub nici o !Ormi! pierderea puterii s-a Revoluţia din decembrie, a~tepti!m de la 
dovedit a fi o mare şi ultimi! greşeală. actuala putere, frământată ŞI ea de orgolii 

Tinerii n-au mai putut accepta umilire& Tn politice, publicarea listei cu numele celor care 
propria ţară şi căutarea ci!lăuzelor pentru a au tras In noi, atunci, in acel decembrie 
fugi din România, cu piepturile goale au luptat plolos. _ . . 
pentru ceea ce mai târziu avea să se Alături de placa aflată In feţe Palatului 
numească democraţie ... originali!. Acum, la Administrativ (unde stă scris numele ce_l~r 
zece ani de la crimele din centrul Timlşoarei, care au căzut pentru obţ1_nerea_ ·democraţiei) 
Aradului, Bucureştiului şi altor oraşe din ţară, de cealaltă parte a bome1 cu kilometrul zero 
apropiaţii celor care au murit pe străzi, in trebUie să fie aşezată o altă placă pe care să 
pieţe sau la Otopeni, se duc la biserică având fie notat _numele celor care au tr_as in acel 
in mâini coliva pentru parastas. Durerea este decembne sângeros. Sub genencul: al a11 
şi mai mare atunci cAna ştii că omul care 8 !ras. in ravol_uţlonarll La zece am, ur':f'aş_u 
slobozit glonţul ce ţi-a ucis odrasla se află in tlnenlor căzu~ in revolu~e. se-ntreabă - cme 1-
libertate. E mare patron sau poate chiar a fost a uCisn 
avansat in grad! Cu toate acestea românii 

= 
CEL MAl BUN PRIETEN AL TĂU! 
.!IIWDmJ· ·~. ~ 

Cele trei mari premii sunt oferite de SC Spead Partner NAdlac 
(telefon 094-631008 şi fax 057/473665). 

Cel mal bun prieten al tău se va slm~ bine alliturl de noii Trimite~ 
nlspunsurtle pe adresa: B-dul Revolu~ei'nr. 81, Adevărul -Tinere~ 
pentru .Cal mal bun prieten al tiu!". 

SORIN GHILEA 

Ştirea oum câ la liceul de elită 
.M, Nlcoanl" un sărut dintre un 
bâlat şi o fată - surprins da profe
sori - costă nu mal puţin de 
500.000 lei, a fl!out Imediat Tncon
jurul llceelor arădene. Conform 
noului regulament Introdus de 
ounlnd Tn liceu, e lnter21S sărutatul 
intre elevi. Chiar dacă unii spun 
el In regulament nu e scrisa 
axpras această manifestare a 
Iubirii • sărutul ·, la clase; cănd 1H1 
tacut prelucrarea, se pare că a 
fost precizat fapTul că un sărul U 
poate costa 500.000 de lei. 
Aosastă menTalitate ar trebui să 
dispara definitiv din concepţiile 
dascâlllor. Cu aceeaşi amendă se 
pedepseşte şi lumalul Tn 
perimetrul instttuţlel şcolare. Cu 
amenda pentru fumat mal cA am 
fi de acord, lnsă ·cu faptul că un 
simplu sărut ar puTea costa 
500.000 lei, mi se pare o Idee 
aberantă. Cel care s-au g!lndtt la 
această Idee. au omis probabil 
fapTul cA Hneril zilelor noastre au 
un grad de emanclpilre compara-

. "._a.-.=ă. de ce»-as-~e»ăajc.r sa-.. •••. 

tiv cu mileniul in care nu peste 
multă vreme vom păşi ou toţii. Imi 
şi Imaginez dimineaţa, când elevii 

de la .M. Nlcoară" pleacă la 
şcoală, cum le spun pArlnţll: .al 
griJA si nu slru~ In liceu că ne 
dAm tot salariul pe amenzi". 

Judecând la rece, orldne ar putea 
spune cA e o prostie faptul cA un 
sărut ar putea costa ... 500.000 
lei. Şl dacă tot s-a pomtt pe dru
mul acesta, poate n-ar fi nlu ca Tn 
curând să se achiziţioneze din 
fondul de părinţi şi centuri da 
caslltate. Pentru siguranţa llceulull 
Sincer să fiu, de o astfel de 
măsunl am mal auzit Intr-un ·11ceu 
aflat undeva In ... Cube. Mă şi V1kl 
Intr-o clasă In care un elev !şi ser
bează ziua de naştere, pupst şi 
felicitat de aproape Jo~ colegii şi 
prietenii, In tlfl1l os <lrectorullceu
lul oompletează şi rupe chltanţe, a 
căte 500.000 lei pentru fiecare 
sărut Când vom Inţelege oare cA 
sentimenTul Iubirii n-ara vârstă, că 
tot osea os posta fi mal frumos In 
această tranziţie nebună e doar 
Iubirea. Să Interzici sărutul Intr-o 
h)Stituţie de lnvăţămănt Tn osra ele
vii stau pe bândle şccm pănă la 18 
ani, mi se pare un act lipsit da ortos 
nlţjonamenl O abereţtel · 

SORIN GHILEA 

.De curand, cunoscuta Discotecă Sfinx din Arad 
a căpătat o cu totul altă lnfăţişare. Renovată şi 
rebompartin\entat4 integral, discoteca are astăzi, 
lrilr-adevăr, un interior de excep~e. Un nou pupitru 
pentru DJ, amfiteatru completat fn partea opusă cu 
un cochet balcon, nou aranjament electroni<; - toate 
fac din Sfinx un loc de neuitat. 

Tn ceea ce priveşte programul '' tarifele, acestea 
sunt după cum urmează: joi - intrare gratuită, vineri • 
fetele gratuit, bărbaţii - 10.000 tel, iar sâmbătă~ 
15.000/persoană. 
. Cei doi asocia~ (Geza Ballog şi Dan Duma) ne

au declarat că vor pregăti tinerilor - In ceea ce 
priveşte programul • o serie de alte plăcute surprize. 
De aceea crede că sâmbăta seara pute~ petrece la 
dlsco ,Sfinx" o lfistra~e de neuiiaL . 

C. T. 
S. G. 

. ,;;;-. 

Foto: V. MOSCA . 

1'11INI!I1DD::D;D1!1rl:i11ll!DJ::JiE~iliS~ CO:oNCUHS 
Acum câteva zile, intr-una din 

dimineţi, la uşa apartamentului meu 
sună cineva. M-am dus să răspund. 
Tn faţa mea stătea un tânăr lmbrăcat 
destul de modest, dar curat Tn spate 

greu. Mulţi dintre aceştia, in cazul Tn 
care sunt acasă, mă privesc cu clr
tumşpecţie, aiW cu mirare, alţii 
milă. Unii dintre ei mai şi cumpă'ră. · 

SPONSORIZA,. DE MAGAZINUL \: 
"' · DE PE B·DUL 

.-;< .. purta o geantă mare. Până să-mi 
dau bine seama ce se întâmplă, 
tânărul mi-a pus o Intrebare care 

..;.,_. .. _,, . ,.avea să mă lase perplex: .A~ primit,. 
' · . . astăzi, de la cineva, vreun cadou?" 

tranziţie, reduceri da personal, 
disponibilizări. Să se reprofileze, era 
prea târziu. Atunci a inceput să-şi 
caute de lucru citind enunţurile din 
ziare. A găsit unul care suna intere
sant: se căutau tineri dinamici, pen
tru a lucra _ca agenti de vAnzări, cu 
comision. Aşa a inceput Cristi lucruL 
.La inceput mi!a fost greu - Imi zice 
eL Nu ştiam unde să mă duc, de 
unde să incep sau cine era interesat 
de produsele pe care le vindeam. 
Mai apoi, cu timpul, mi-am dat 
seama cam ee ara de făcut Mă duc 
pe la firme, la birouri. Alei găsesc 
categoria cea mai interesantă de 
cumpărător!: secretare, funcţionare, 
deci in mare parte angajatele de sex 
feminin. Când intru in câte un birou, 
toate se strâng in jurul meu şi 
aşteaptă să-mi golesc gaenta. Se · 
uită, inspectează, imi >ntorc pro
dusele pe toate părţile, dar şi 
cumpără. O altă strategie pe care o 
folosesc asta să mă ducin cartierele 
elegante, acolo unde locuiesc 
oameni cu bani. Alei totuşi este ~1 . 

Vara era mai uşor pentru Cristi, 
fiind cald, se putea deplasa şi pe 
jos. Acum, cănd a venit frigul, el se 
deplasează cu tramvaiul, sau, foarte 
rar, cu Dacia părinţilor săi. Şi vinda 
mai pu~n. Oamenii au alte cheltuieli,, 
!şi drămuiesc lefurile mai aspru. 

REVOLUTIEI NR. 24, LA PODGORIA 
Rispundeţl corect la Intrebarea 

din felonul concursului şi puteţi intra 

in posesia premiilor '" E '' ., : 

nr. 81, se~a. Tineret • ADEVĂRUL, 
sau la sediul magazinului ,SIG 
STAR", Sd. Revoluţiei nr. 24, /a 

Podgoria. Aşteptăm scrisorile voastre 
L-am poftit înăuntru. 

Era, In fapt, un vânzător ambu
lant Voia să-mi ofere, la preţuri de 
nimic, lanterne, uscatoare de păr; 
lămpi de birou, brelocuri, pixuri, 
agende şi alte chilipiruri. Din uşă In 
uşă, de dimineaţă pănă la orele 

, , târzii ale după-amiezii, Cristi (căci 
aşa il chema pe vânzătorul nostru) 
cutreiera oraşul incercAnd să-şi 
vândă marfa. _ ... 

L-am rugat să-mi povestească 
cum a inceput totuL Cristi a absolvit 
Politehnica In Timişoara. Tncercând 
să se angajeze pe un post de ingin-

. , f er mecan[c, s-a lovit da ceea ce toţi 
· • românii sa lovesc la un moment dat: 

<.'\- -· ·-. •• • 

· ..... ~· 

.Sper ca această slujbA sA fie 
ceva provizoriu. Deocamdată, toate 
firmele care angajează ingineri 
mecanici !ţi car să ai cel puţin căţiva 
ani de experienţă. Or, cum altfel să 
căştigi această experienţă, dacă nu 
te angajează nimeni?" · 

A fi vânzător ambulant este o 
meserie deseori Ingrată şi deloc 
uşoară. Aşadar, cănd la uşi întâlni~ 
câte un tânăr cu o geantă mare in 
spate, Incerca~ să-I trataţi cel puţin 
cu respect... · 

ŞTEFANTO~E 

.. -

Scrisorile cu rAspunsul corect le 

aştepiăm pe· adresa 8-dul Revoluţiei 

.. 

' Tn perioada 1-15 decembrie a.c .. 
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~ . . B.C.ICIM . 
EAN ESTE ADRIAN JIGIU VREA SĂ "SUBJUGE" -

ICHIPILI BUCIJBEŞTENI 
CEl MAl BUN SPORTIV 

Le Sala Sporturilor • VICtoria", ieri, a avut 
loc desemnarea celo'r mai valoroşi sportivi 
arădenl din anul 1999. Le discuţiile conduse 
de directorul D.J.T.S., dl. Comel Marian, au 
participat reprezentan~i presei şi conducă
torii cluburilor locale. Criteriul luat In calcul a 
fost punctajul Ministerului Tineretului şi 
Sportului din Anuarul Sportului Romanesc 
(ediţia 1998), privind rezuHatele ob~nute la 
Tntrecerl Interne şi internaţionale. Cel mal 
bun sportiv arădean a devenit, tara dubii, 
ha~erofllul Adrian Jigău (C. S. Astra), care a 
caştigat la o diferenţă covarşltoare, urmat 
fiind de colegul său, Adrian Mateaş. lată 
InSA clasamentul Intocmit cu acest prilej, 
clasament care a cunoscut destule modl· 
flcari faţă de forma ln~ială: 

1. Adrian Jlgllu (haltare, C. S. Aatra) • 
653 de puncte. Antrenor: Gheorghe Birlş. 

2. Adrian Mataaf (haltare, C. S. Astre) 
• 183 puncte. Antrenor. Gheorghe Biriş. 

3. lullan Ralcaa (tir, CSM Conar) • 123 
puncte. Antrenor!: Virgil Atanaslu, Ion 
Vasilescu. 

4. Gheorghe Gu,at (atiatlsm, CSM 
· Conar) • 65 puncte. Antrenori: Dan Serafim, 
Gheorghe Mărginean. 

5. Adrian Todor (tir, CSM Conar) • 50 
puncte. Antrenor: Ion Vasilescu 

8. Adrian Ozsda (lupte groco-romane, 
C. S. ş. Gloria • C. S. Astre) • 48 puncte. 
Antrenor: Spiridon Stanciu. 

7. Valentin Canlldan (tir, C. S. 'UTA)-
23 puncte. Antrenor: Monica Toth. · 

8. Ionel Oprea (atletism, CSM Conar) • 
20 puncte. Antrenor: Traian Magheru. 

9. Ilie Blnltor (atlatlsm, c.s.ş. LPS. 
CSM Conar) • 18 puncte. Antrenor: 

Gheorghe Mărginean. 
10. Traian Clhllrean (haitere, C. S. 

ASTRAl • 15 puncte. Antrenor: Gheorghe 
Biriş. 

Pr•mil speciale: echipa de baschet 
feminin B. C. ICIM Arad, campioanA 
naţlonaUI fi Constantin Covaci (glmna .. 
ttcll, C. S. ş. LPS • .C. S. M. Conar). · 

. Merită specificate performanţele grupArii 
Aatra. Aceasta se regăseşte fn fruntea ie· 

rarttiei cu doi competitori, ambii având certe 
calită~. De asemenea, sunt interesante eate
va compara~!, refeiindu-ne la poziţiile OCU· 
pate de s~rtivi in anul 1998: lulian Raicea -
locul 1 (In 1998), !ocuP 3 (1999): Adrian 
Jigău • locul 2 ,. locuf 1: Adrian Mateas -
locul 6 ,. locul 2: Traian Clhărean • locul 5 ·• 
locul 1 O; Adrian Ozsdb - locul 4 -. locul 6; 
Gheorghe Guşet ·locul7,. locul4. 

Festivitatea de premiere va fi organizată 
marţi, 21 decembrie, la orele 10, intr-o 
ambianţă intimă, relaxantă, la discoteca 
Meg_a Sfinx. Au fost Invitaţi, alături de oficia
lităţile Aradului, cantautorii Nicu Julean şi 
Nelu Pitic. Nu va lipsi de la manifestare, evi
dent, nici. .. Moş Crăciun, aşa cum nu vor 
lipsi majoretele. Premiile totale ce se vor 
acorda sportivilor şi antrenorilor se ridica la 
suma de 11 milioane de lei. 

Din fntălnirea de ieri am mai re~nut: e 
Marţi s·a Intrunit Comisia Judeţeană de 
Handbal, printre problemele puse pe tapet 
numărAndu-se şi cea a echipei masculine 
.u· Arbema Arad • OI. Simion Palcu, 
Inspector O. J. T. S. s-a pensionat, direc· 
torul institu~ei dorind să-i mu~umească pen
tru intreaga activitate depusă e Există posi· 
bilitatea ca intr-un viitor apropiat halterofilul 
Adrian Jigău să intre In posesia unei 
locuinte, prin intermediul Consiliului Local 
Municipal e Lucrările de fntre~nere şi mo
dernizare a impunătoarelor baze sportive 
ale oraşului • Sala Sporturllor şi Bazinul 

. Olimpic .Delfinul" • continuă gra~e fondurilor 
primHe de la forul de specialitate, M. T. S. 

.';," fiLEX. CHEBELEO 
~·, ' .-:.: . fiDIUfl" HĂRTĂO 

Astăzi debutează in 
oraşul de pe Someş al 
doilea tumeu al Diviziei A 
de baschet feminin. După 
ce săptărnAna trecută, la 
Oradea, echipa campioană 

• BC ICIM Arad şi-a adjude
cat cele patru partide 
sus~nute, păstrăndu-şi po
ziţia de lideră in claâamen~ 
la Cluj obiectivul arA· 
dencelor rămane acelaşi: 
caştigarea tuturor fntalni
rllor. In ordine, formaţia 
pregătită de George Man· 
dache va fntAini Ollmpla 
Bucurettl (astllzl, la ora 
9,00), Rapid Bucureftl 
(vineri, ora 12,00) fi 
Sportul Studenţesc (drn
blltA, ora 11,30). Deşi 
tumeul se anunţă mu~ mai 
dificil decât precedentul, 
.principalul" Mandache este 
încrezător In şansele 
echipei pe care o antre
nează. Nu există indisponl· 
bllităţi In lotul B.C. ICIM, 
toate jucatoarele fiind valida 
şi conectate la miza meci· 
urllor. Programul echipei 
noastre a cuprins eate 
două antrenamente In 
zilele de luni şi marţi. Ieri, 
'Ciupă şedinţa de pregătire 

de dimineaţă şi m~sa de ·- -· 1 

pranz, arădencele au urcat ·· · ~ 
fn itutocar ~ au plecat spre 
Cluj. Ţlnand cont de 
momentul prielnic, fast fn 
care se găseşte gruparea 
arădeană, nutrim speranţa 
unor victorii .pe linie". 
Aceasta fn condiţiile fn care 
fn două confruntări, cu 
Rapid şi Sportul Studen· 
ţese, vor sări, cu siguranţă, -r. 
scântei. Feroviarele sunt, 
se ştie, angrenate din nou 
fn lupta pentru tiUu, reviri: 
meniUl Larisei Serghei fiind ,, 
apreciâbil, dar nici replica 
studentelor bucureştene nu 
este neglijabilă. 

. .. 
Cu Ocazia meciurilor cir 

RS:pld· •' Sportul Studen-
ţesc, Liga suporterilor BC 
ICIM organizează o el!· 
cursle gratuită la Cluj cu 
autocarul. Plecările vor 
avea loc vineri dimineaţa,la 
ora 6,00, de la sediul S.C. 
ICIM S.A. şi la ora 6,1 O, de · · · 

, .. 
: 

la Podgoria. Informaţii şi 
Inscrieri la şeful galeriei,, .. ~·, .• .· · 
l<Jran Arsenov (zilnic, după ... · · 
ora 19,00, tel. 272605). . . , 

. fiORiflll HĂRTĂCI : . ·. 
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Ultimatumul dat de 
celor de la Dlnamo, 1!1 prl· 
vtnţe tranaferulul fotbalistului 
Claudiu Drlgan, a expirat Iert. 

Conducatorii din Şoaaaua 
• Ştaflin cal Mare" nu au făcut· 
nfmlc pentru a-1 Incorpora pa 
jucatorul arldaan, preferind 
sa dea un simplu talafon, prtn 
Conatantln Dllnllncu. 

Dls~uţla cu prefedlntale 

' 'amiazA, a fost confuza, 
reieflnd doar eli Dlnamo va 
trimita un fu, care Ind nu a 
mal vantt. Cal de la UTA 
Sft&aptll pAnA aatllzl punctul 
de vadara al dlnamoviftllor fi 
• dacll nu H raallzaad tren .. 
ferul· Drlgan rlmlne la UT A. 

LS. 

TVRCAN A UFUZAJ MOTRU, 
. IAR MARIŞ CUDI -~ PAŞCV ,· 
· Zilele acestea. pe langă aşadar • ca Florin Turcan aii· 
Orăgan, doi fotbeliştl de la UTA treaca la sevennenl. · 
mal fac valuri. Aceştia sunt Florin .Căli-gol" tot aşteaptă u" 
Turcan şi Călin Mariş, care au telefon salvator de la directorul 
oferte concrete de la cluburile general al Astral, Romica Paşcu. 
Drobeta Tr. Severin, respectiv După ce 1-a tentat ca 11 dă un 

· Aslra Ploieşti. . .semnar acum cinci zile, aceste 

. ~ •'. 

' • J 
'· . 

--, ;_ 

.. ~-; . ~. 

. • afirmă Dumitru Buieă • eel11111i hn arlritru arliâan al anului -~ . 

. Ca tn flaclra iln, Aaoc/aţla Judeţeană de FoU..I Arad " premiază, • drept 
simbolle, pe cal milf bun/ dintre cel buni. Le sfi'Jitullul1999, s-au acordat un. 
numiir exagerat de mara de diplome fi premii da tot felul. Tn opinia noastră, 
cele ma/. elocvente &unt cefe acordate ce/u/ ma/ bun arbitru, celui mal bun 
antrenor fi celui ma/ bun jucător. Tocmai de aceea, cu cel trei merltuOfl a/efi, 
vom purta discuţii cu fi despre sportul rage din judeţ. Primul premiat Invitat 
să răspundii lntrabiirllor ziarului nostru a-foat Dumitru Bulci, cal mal bun arbf. 
tru pe anul In cura, /a nivelul AJF·Arad. · 

- Fellcltirl pentru acHt titlu de cal 
bun arbitru ..al anului la nivelul 

Pentru ta-at ruga ali ta 
uAdevărul". 

pentru felicitări: Am 
o.-ha,.;;";; fn 1982 la Craiova. Din 

m-am la Arad, unde am activat 
ca arbitru pănă la Revolutia din 1989. Timp 
de patru ani, Intre 1990 şi'1994 am intrerupt 
arbitrajul, fn favoarea afacerilor. După ce 
m-am rezolvat pe plan financiar şi nu mal 
aveam grij~·zilel de maine, am·revenlt la 
vechea d_!&Q.bste, ar!>itrajul, doar din 
plicere. !' . . . . 

- De ce nu al Incercat sll urei pa 
treptate e'alqanelor superioare? . . 

r ;_--· .. 
nu voi fi şoferul lui Viltran, relaţiile mele 
secretaruf AJF-Arad fiind strict proife8>onale. 
Apoi, nu cr9d ca poate fi vorba o planifi. 
care In distribuirea acestor premii. De ·1 ~>.::. 

· asemen(la, nu pot contesta valoarea arbitru· 
lui Bondar, dar din păcate, acesta nu are 
aceeaşi ambiţie fntotdea~na. Daca anul tre
cut aşa au stat lucrunle, cotn se aude, 7 

atunci, prin premiile din '99 ~am spălat de 
ruşine pe cei de la AJF·Arad. Repet, asta 
doar daca alegerea de anul lţecut nu s-a 
tacut pe criterii sportive . .. · 

- De ce crezi ca tlnartl arbitri arlldenl 
nu promovează spre elita arbltrajului 
romAnesc? Oare alifie valabUil povestea 
cu .,darurile" clltre CapitalA? 

- Nu am cunoştinţă despre astfel de 
pracUci, pot să spun doar ca vina cea mare 
le aparţine, pentru ca nu ~ pooatesc sufl· 
clent teoretic şi fizic. Ba, mai rn.u~. sunt unii 
care se gAndesc doar la .ciubucul" de 
momen~ lăsănd viitorul să le treaca printre 
degete. 

- Ca plrera al despre grila de teste 
aplicati de AJF in cazul arbitrllor mal 
bătrâni? ŢI se pare normal. ali tlbe 
derogllrl da la ROAF? . . .. , 

.. "..,.· 
.• ... 

--.:· 

- ._ .. -- .· . 
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Turcanaprimftofertăşldela ·nu a mai venit, Iar acum Marlş 
Minerul Metru, fn cursul zilei de se dă de .oeesul morţii", lnsă ale · 
marţi, dar • fără să clipeasca • speranţe ca Paşcu il va suna. 
fotbelistul de la UTA a refuzat-<>. Chiar daca transferul nu vine fn 
.De vină" e • se pare • discuţia această iarnă, bine ar fi şi la · 
purtată, deja, cu Drobeta l'r. vară, mal ales că, atunci, lntrtlln 

·Severin, care se va relua In vlgoall!.,gr1t,ş".Nu-i aşs, Călin? 
, f curAnd. Sunt şanse mari • . .. · LEO SFÂRfl 

- Nu s-a putut, deoai!ICe, rn anul rn· care 
mi-am reluat aCtivitatea, s-a redus de la 35 
ani, la 32 ani vârsta maximă la promovarea 
fn Divizia C. şi nu am mai puM sustine exa
menul de proinovare. Am pierdut un tren şi 

-Nu comentez decizia AJF, deoarece, 
sigur aş supăra cativa colegi, care nu 
depăşi baremurile standard. · 

~-, '• .. 
(·i . _"_,.. 

! 

• .. 

. . 

·lA BAIA MARE~ marea mea ambl~e a devenit să 
~~.tfihool la creşterea calităţii arbitrajului 

1 jU<Jeţe;an .. Ga o recunoaştere, in '97 am ocu
pat locul lllnlr·un cl!158merit al arbitrilor an). 
denl. 

- latll eli dupll alţi doi ani al fost ales 
.,number one", fiind recunoscută oficial 
valoarea arbitrajelor tale. Ce inseamnA 
pentru Dumitru Bulca acest ttuu? 

-Acest premiu mă onorează, dar mă şi 
fn acelaşi timp, ca pe viitor să nu 

.!.,.;,.;..",,<" iar arbitrajele mele să oonstl
pentru m~i tinerii mei colegi. 
frlell d8 lntrabllrlle mal inco-

,.. Nici vorbă. Te rog, ataca-mă! 
- Da obicei, astfel de premii H dau 

(91) anumitor personaje dintr-un cerc al 
prtatenllor AJF·Arad. Faci parte din acest 
cerc sau calitatea arbltrajelor tale ta-au 

- Calitatea prestaţlilor mele tn-eu rece-' . 
.mandat, iar voturile preşedin~lor de cluburi 
au cantărit, decisiv, fn alegerea mea ca arbi· 
Irul anului, deci, se ştie cat de greu poţi 
mulţumi pe toată lumea intr-un meci de fot. 
bal. . 

• Sunt voci cara afirmi eli ţi-a venit 'i 
!le rindul, dupA ce anul trecut al fost 
"luxllt", fiind vremea maşinii, pardon, 
arbitrului Bondar. Unii merg mal departe 
cu Insinuările '' te dau drept 'ofsrul se
cretarului AJ,F, Dortn V6tren, Chiar ... 
stau lucrurile?· · ... : . ~ . 

.- Sunt insinuari gratu~. Nu sunt nici 

--~ ·----~ ... 

- Din surse demne da Incredere am 
aflat fi o Indiscreţie. Soţia ta_nu pare 
deloc lncAnlatll de ICieea de a fi tot timpul 
singură In weekend. Esta adevArat? 

- Aşa este. Norocul meu că soţia e 
fnţelegătoare din fire, motiv pentru care n 
mulţumesc. Mai Imi spune ea căteodată să 
nu o lungesc cu· colegii' la un pahar de 
vorblt dar asta e. · 

- O ultlmllntrabara. Ca '1' d0f8ftl 
m .. mult de la viitOr? . . 

- In primul rănd să Tml men~n titlul de 
anul aceste şi să răman la fel de respectat 
de conducătorii de cluburi din fotbalul 
judeţean. Aş dori ca prin intermediul ziarului 
.,Adevărul" să urez tuturor celor implicati in 
fotbalul arădean şi nu numai, un an nou 
fericil si un sincer si călduros .La Mulţi Anlr 
. -ljt .mutţum~ . .· · _ 
· · · A consemnat 

-~-~T.- • 

DflftiEL SCRJDO" 
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CUMPARA CADOUL TAU 
DE SĂRBĂ 1.~ 

. S.C. CENTRAL S.A. · 
~~~~ ! UNIC AL 

li-"*,... PRODUSELOR PENTRU 
ACOPERIŞ COVERDACH 

------------~~-----Horea nr. 8 · .·_ -~--- ,. 

•. 
DESCRIERE: sistem pentru 
acoperl!fu!l din tablă de oţel 
aluzlncată R 0,5 mm profUată 1f1 
inodulată, cu strat periat sau 
granulat, dfn ardezie cdorată. 
GARANŢIE: in condltJI corecta, 
30deanl. 

Solicităoferte pentru închirierea . 
spaţiului din Arad, str. Horea nr.l· 
. ·· ( tost sediu DACIA FEUX) . . . : . 

DURABILITATE: circa 100 do 
ani. 

.->~ 1 
-~ · .. Ofertele .DIMENSIUNI: Element ALFA 

1185 mm X 450 mm. Element 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoperire 2,26 elemente 1 mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cco. 6 
kglmp 

SE vor depunE până In data dE 

15.12.1999 •· ·· .. 
Ind. calea A. llllca•.m 

1111111 Pel:l Vlalcal TIIIJillr:: 
1511289J41 . ,, Informaţii la telefon:057/256.543 

IMPOTRIVA DEPUNERII DE 
CALCAR 

3000 

. iLODRAVIlV 
UJ'ol APARAT ELECTRIC,CARE 

EVITA DEPUNERILE DE CALCAR SI 
PREVINE FORMA~EA 

PIETREI DE APA · 

- · ?rin· · · 

INSTALIMPEX..vz• 

ID;;t•:~P,J>~~ 1 ili u 1! 
CONSTRUCTION 

Adresa reprezenlanţei PIOKAL: Tma Farm S.R.L. 
4100 Miercwea Cluc. Sit. G. Coşbuc m.56 
Tel/Fax: O&II-IIZ893 _e-mail: plokalllcemc.lopnel.ro 

' . 
Arad, str. Pădurii nr. 49, tel.:254457 

VINDE DIN STOC LA PRETURI 
. ' · __ -.. -· •. ·· :- .. _ --· DE DEPOZIT! · -~ . . . 

. • DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) OTabiA ztncatili DOţel beton 
OP.C. O Placaj OPFL OPAL OBINALE {Ufi, ferestre - peste 20 

modele) OPodele f-1 tambrlurl din brad DParchet - fag 
.OCAHLE TERACOTĂ (mecanice ,-i manuale) OCăriimldă ,-amotă 

. OŢIGLĂ- Târnăvenl l.JPiăcl azboclment O Bitum Ocarton 
· asfaltat OCarbid DElectrozl 

···-

s 
<O 

-~ 

VJZ.,-ÂND DEPOZITUL NOSTRU VA PUTETI CONSTRUI O CASA LA UN ACCESIBIL 
GRAJUIT 20 sec., tattf 7650130 sec. 

DAME nE LUX 
~ 

A 

IN DIRECT! G30lJ~8JCDCD 
-._,..,_._ .. -

..... ~· \ 

. •. 

·-· .. ··· 
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)( 

NOKJA 3!UO- t 3~ USD* 
NOKJA &t so- 165 uso• 
NOKIA 6110 • 165 Uso• 

,...NO~ stto- M uso• 

. PANASONIC GD 90- 185 USD• 
PHIUPS SAWY • 82 USD* 
ALCATEL EASY • 65 USD* 
SAGEM ,., .• 65 USD* 
BOSCH 908 • t55 Uso• 
MOTOROLA dSIO • 65 USD* 
SIEMENS C~S • 99 Uso• 

~riaCONNEX 
CONECTARE GRATUITĂ 3 LUNI ABONAMENT GRATUIT

CONCURS CONNEX - NISSAN 
PremH • 7 Nlssan Almera 

~ 

·Vino la Ara.l . "~,~if.~~"· şi poţi c:Aftiga suplimentar un LAPTOP TOSHIBA .,_.-_-. } 
. P-ţa Spitalului 1C Parter . 11 CONHEX 
Telr ~7 255801; 092-444485; 092 275675 K 

··. eu sediul iu str. a.npul Liniştii nr. 1. . ,_. 

· Joi, 16 decembrie 19QQ 

scoate la licitaţie următoarele lucrări de reparaţJi: 

· ···t:wa arllflli tiafa"ftel ilil acaiii\l"llir'l.iirll illll "iliillif 
IJIOl •• :I:,_M~,,<:w-...~""'~-;..<.·-«-~- t>-·<:~~,.4~-ti>&;, '»+i 

Condiţii de participare la licitaţie: 
· - cifră medie anuală de afaceri mai mare de 1000 mii. lei. 

-data organizării licitaţiei: 30.01.2000. ora 1 O. 

f"*l!. iraparaţla · IJaterlaî lla · ilîiiiilaulatâri altiJ~*l 
klll/10 kV ·'ra~Nl_ o::;~~~Lk~,;:::;di\;,_ .. :_~e<-'o-.-;~>:-. .«;";;-~~~,.,;",.<*\~'ŞK-:~~- .. {4-rt~'. ·-'{1~ 

Conditii de participare la licitatie: 
, ~ cifră fnedie anuală de afaceri mai mare de 400 mii. lei. ·._ -

-data organizării licitatiei: 30.01.2000, ora 11. 

F'P"t':iti "8tilî ~'' "lailirilifll~ acâlaalal~ illa·· tltilîfiă! 
D/20 ~=& L~;.c.ec , ~ """'-· '""' •·•'·'"·'''" ·· .,:, $.&;.J 

. Condiţii de participare la licita~e: . 
·cifră medie anuală de afaceri mai mare de 500 mii. lei. 
-data organizării licita~ei: 30.01.2000, ora 12. 
Cele trei lucrări sunt licitate in baza prevederilor-Legii 133/1999. 

Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la Biroul Investiţii al 
SDEE Arad, telefon 237.066. · (1287098) 

VInda prin licitaţie publică deschisă cu strigare, iri conformitafa cu prevede
rile H.G, 450/1999, următoarele active, situate la sediul societăţii; 

Str. Mărăşeşti nr. 44-46 · 
Nr. ORC J02/2/1990; CFR 16911115'; Tel. 057-270S67 fax, 057-256160 

Denumirea activului Suprafa ă Pre ul de pornire 

Depozit laminate acoperit 3.600 mp 3.700.000.000 lai 

Depozit inalt mecanizat " 2.000 mp 4:000.000.000 lei 

Valoarea terenului aferent activului este inclusă in preţul de pornire. 
La preţul da adjudecare sa adugă TVA suportată de cumpărător. 
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii in data de 28 decembrie 1999, ora 

10,00, iar in caz de neadjudecare se va repeta in 111anuarle 2000, ora 10,00. :. 
Caietele de sarcini potfi procuriate contracost (200.000 lei) de la sediul soei-· ... - \ -· .-

etăţii. 

Garanţia de participare este de 3%, din p~ţul de pornire a licitaţia! '1 sa va 
achita la casieria societăţii. · 

Informaţii suplimentare· la telefon 057/24.70.70; 24.36.33 sau 24.77.37, ee. 
Sabău Ioan. 

Societate comercială iacblrlază spaţii da depozitara .. birouri. 
Informatii suplimaatara la 181. 094.820.688 sau 243833. 

· CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE AL S.C . .,VICTORIA" SA convoacă 
Adunarea Generală a Acţionarilor, in data de marţi, 28.12.1999, ora 10,la sediul 

S.C ... Victoria" SA, str. Mără~e~ti nr. 44-46, Arad pentru toţi acţionarii care sunt inreglstraţlln 
registrul Acţionarilor la sfă"'itul zilei de 24.12.1999 cu unnătoarea 

r 
Acţionarii care vor participa la adunare se vor prezenta cu buletin de identitate sau cu 

11 prcicura specială, iar reprezeqtanţii legali, pe bază de mandat special de reprezentare. . 
' 

ÎN CAZ DE NEÎNDEPLINIREA CVORUMULUI STATUT AR, adunarea va avea loc in data de 
29.12.19991a aceeafi oră 'i in acela'i loc. 

CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE 
(1287043) 

y~~~~dj'(~jfr3,,pe1rpooprtrluurid;.e~~~~:~~~~!~! 
un colectiv de ·aproape 200 de angajaţJ; 
muncă stabil, având atellere proprii 

incălziite,angajează: · -.-.. •· ··>-

",~,,,~"''"' ~ De sarbatorii visele 
g~ devin realitate 

,_. ·---·~~-(· 

Spiill Ca GU&!!mBll!B (Mk11at1) 1 
l'el.IFIIx: 05712'1l1.lll; Z70100, Arad 

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

'////h sape1 ATELIER REPARATII AO'fO 
ext>erien•tţă~··.:~~[ţ~~e~:~ (Facultatea de nie,ca•oicărl 

!'\'r•eorezlntă a la un salariu net (In mană} 

cu sediul in Bucure!jti str. Regiei nr. 2, angajează. 
pentru sucursala: Fabrica pentru Fermentarea Tutunului 
Arad," prin concurs: 

DIRECTOR ECONOMIC 
Conditii: 
·studii superioare · h 

·--~~-. -·· 

·vechime 8 ani 
- expert contabil · . 
• maximum 40 de ani 
• experienţă in domeniu . 
• de preferinţă bărbat .. 
• cuno,tinţe utilizare PC. 

Balapi suplilllutarela 181.:133811: 111134. 
- (1287099}· 

,.·-. ·!:.--_._ 
· .... 

' 

. __ . 
,·· 

TELEFOANE GSM 

INCEP~~ 
OMOLOGA TE DE MINISTERUL FINANTELOR 

· .. -· ~ ·-· 

·.;. . . . " 
."1 . ·.: 

' . 

' ... ..... 
........ . ·' . '• . ' -.. ,:.·~-~ 
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joi, t 6 decembrie 1999 

eLA PRETURI 
' 

..... PECENTEUN 

,, MOBILIER DE 

BIROU SI SCAUNE 
' 

ERGONOMICE DE 

O CALITATE. 

. ·suPERIOARĂ. 

1 ~""~• f ELECTRONIC SNOP 

E.LS· ! • . Arad P-ta UTA bJ u 1-2 

. 
1 

• : · .. ·•· •· TeL 1 .. , 1.al, 271 642 

' "'.:,-. ~ i ... Ca .... au 1 al~raoeac_. ~ . tii V 

MARI REDUCERI DE PRET 

. · PUBUCITATE " 

. Anunţă scoaterea 
la concurs a postului de 

DIRECTOR .. 
la AGENŢIA TERITORIALĂ A TABERELOR 

ŞI TURISMULUI ŞCOLAR ARAD •.... 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI METODOLOGIA 
· la concurs se află afi,ate la sediul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean, •· ,.~ 

B-dul Decebal nr. 32, din data de 3.12.1999. 

Semnoazl 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

PROF. MARIA PAŞCALĂU 

•cASA 
! DE CULTURĂ• 
1 A SINDICAlELOR 
1 (Pădurlce) 
1 • . 

. . 
.MAGAZIN 
ZIRIDAVA 

etaj III 

• Conducător auto la transport calători • 5 anlveclllme 
• Electrician auto - 5 anî vechime "- ,; 
• Electlician întreţinere autorizat ~ 5 ani ~echlnie 
e lAcălulj • 5 ani vechime 

EXECUTĂ: . 

Coplatoare, fa:xurl, calculatoa~, 
Imprimanta, consumabile.. ;: 

• inspec\ii tehnice periodice (ITP) penlru orice tip de aurovelllcule; 
e repara~! a_u!O (de I!Jni pană IIArnbllta,lnfleomle 7,30 ·16,00) 
INCHIRIAZA: spaţii de depo.zitore şi birouri. . -
RELAŢII LA sediul s~ &au la telefoanele 25!1308, 256309; 
fax: 256302. 

Stcietatu Ctlerclali ARAD ARE DESCHISE URMĂTOARELE AGENŢII DE PUBUCITATE 

"PARC'' ... wGYURIAN" • str. -p'1UU~~-T5.00 Magazinul alim"'1llar 
Pr1mllrla ora'fUiul Griv~el Nr.56 •· Mixt .Hans auto". Str, 

Seblt · - agent publicitar Primăria ora'ulul A Iancu Nr. 411 

S.l.lrad • - agent publlcl!at. Gyur!an Bohuslav Gur.ihonl •. . .• Telefon: 557.339 

,_ '·" Elena Filip -Telefon 474.580 • agent publicitar. · llEIUIII 
- l)n>Qram 8,00 - 15,00 · CIIIŞJIEU CIUŞ Alexandru Harlliu Prtrnllria Cermel 

· organizează - Tel elon 420.303 Primăria oratulul • progrnm: 8.00 -15,00 .. , • agent publicilar 
LIPIIVA Chiif!nau Crif PÎIIC8TA Florica Nagy 

Revelion S.C. E~COTRANS - agent publicitar Cofetarla .E~IDOR", .. IJIO$CIII!Ş 
S.R.L Llpova . Mihaela Brând"'' Str. T, Vladimlmscu, · •. -agent publicitar Tnv. 

Str. Blllcescu Nr. 16, - ~program 8,00 • 15,00 nr. 34 · loanNagy 

2000 Telolon 561.426 sau - PEI:ICA - agonl pubRcitar 
' .---._'- Fax 563.091 DACOOA·A.F • Crtstlna MlhălcU!'i '·Telefon: 511.850 

.. • program 7,30·15,30 ' DUMICI Nr. 281 . . ... - program: 8,00 w 'IBIA 
pentru grup 1IIE1J - agent publicl!ar 15,00 Asociaţia Ag~COIIJI 

Pl'lmlrla oratulul. . Dumlcl Dănuţ ·' , Telelon: 466.213 1. Slavlci · 

organizat de tneu .. . , program 8.00 • 20,00 CORTICI sau la domiciliul d-mi! 

40 de persoane. 
· ·agent publlcllar 'T=468.745 Sir. VaSJle Goldiş nr. 1 Bol Adttana, din Şi~a 

Carmon Ţolo AliA A (Magazinul HOBBY·, nr. 516 

· Informatii la • 
·program 8,00 15,00 Bibliotecii LANO) , . • agent publicitar 

' 
.. TeletPn 511.550 • agent publidtar •!lro<]rfl1T!la00 ' 18,00 BotAch1ana 

telefon 280786. 
WADLAC AleXandru Victoria SAV Şlll ·Telefon531.084 

~"-~----· ,,,,._...__ . 
,_.,. ,~ '•w, ·-" •>" 

·. . .. 
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·.angajează 

REFERENT MOBILIER 
· .. ,. DE BIROU 
CERINŢE: tânăr(ă); . 

vârsta maximă 30 ani, . 
studii superioare, 
abilităţi comerciale, 
ctesen; 

C.V. SE DEPUN LA SEDIUL FIRMEI: 
Complex. Podgoria, etaj 1, 
plină la 'f'l. 12. 1999 • . 

CADOURI MUZICAlE 
RADIO_ 21 SEBIŞ 
OFERA TUTUROR 

ASCULTĂTORILOR POSIBILITATEA 
DE A OFERI CADOURI MUZICALE CELOR 

.·::~ . ORA~>! ŞI.APROPIAŢI CU OC~IA 
..-=·,---,SARBATORILOR DE IARNA 

ND LA INDEMÂNA ORICU! ESTE CADOUl MUZICAL 

UITATI' 
PE CARE-l PUTEŢI DARUl, PRIN INTERMEDIUl 

, · POSTULUI DE RADIO 21 SEBIŞ, 
' TUTUROR CELOR DRAGI (c. b.) 

ALCAZ COMPANY CEL MAl IEFTIN TAXI 

e Transport persoane e Transport marlll 
· -... . .· e Remorcllri . . ·~ 

TARif: 1890 lei/lnn ' .; :· . · 
· ... Angajăm TAXIMETRIŞTI · · .... _ 
. cu ~ini proprie cu '1 fără carte de munci, 

in condiţii avantajoase. (c.b.) 

NON STOP: 274000;\ 274999 

' . "'-

.· 

,. 

·-

/ 

' . , 
••• j 

.. -.. ., :-
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89I1II 

tainele 

iubirii! 

închis 6/3, 
cam""'~ bucălărie, gaz, telefoo, 
satelit), lângă Autogară, 6 
Vănători, et. 11, 6.800 OM, nego
ciabil. T elefoo 237048. (37847) 

Vând garsonieră mobilată, 
Micălaca, bl. 231, 6.500 OM. 
negociabil. Telefon 557315 .. 
(36758) 

Vând garsonieră, confort 1, 
stare excelentă, preţ1 0.000 
DM. lnforma~i telefoo 263953. 
(37916) 

Vând urgent apartament o 
, cameră, parter, confort 1; 
îmbunătăţiri, telefon satelit. 
Telefon 289559 sau Secusigiu, 
telefoo 104. (36665) 
· Vând garsonieră Micătaca, 
zona 300, parter, 7.500 OM .. 
T elefoo 270856. (37889) 

Vând apartament 1 cameră, 
confort sporit, VIa ieu. T etefon 
255133. (37961) 

Vând apartament 1 cameră, 
decomandat, 7. 700 DM nego
ciabil. Telefoo 276014. (37981) . 

Vând urgent apartament 1 : 
cameră, su~ajat 11.000 
DM negociabil; parter, Grădişte. 
Telefoo 094.282.509. (37991) 

Vând garsonieră str. 
Praporgescu, renovată complet. 
etaj 2. Telefon 253326. (38065) 

Vând apartament 
camere, et. 11, semidecoman
dat, bl. 708. Telefon 262658. 
(37837) 

Vând apartament 2 camere, · 
in casă, central, stradal, garaj, 
pivniţă. Telefon 251521,. 
(38040) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, parter inalt, 12.800 
DM, negociabil. Telefon. 
270834. (37889) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, 8.500 OM. 
Telefoo 270834. (37889) 

Vând apartament 2 camere, 
Confort 1, parter, Vlaicu, B-uri, 
preţ 13.000 OM. Telefon 
255133. (37961) 

Vând apartament 2 camere, 
lmbunătăţil, zona Vlaicu, etaj 1. 
Telefoo 246639. (38003) 

Vând apartament 2· camere, 
curte, gaz, intrare din stradă, 
18.000 DM negociabil; bun pri
vatizare. Telefon 092.964.745; 
235036. (38060) . 
· Vând apartament 2 camere. 

• 

~~~~~eh~~~o DM. 

Vând apartament 2 camere, 
zona 700. gaz. Telefoo 270807; 
253620. (38082) 

lli1i!i~:\i\ti\~ 
Vând apartament 3 camere, 

zona III, ocupabil. Telefon 
272019; 092.491.967. (37627) 

Vând apartament 3 camere; 
zona 300 in fată, total 
îmbunătăţit, 25.000 DM. 
Telefon 270856. (37889) 

Vând apartament 3 camere + 
garaj, etaj III, bine întreţinut, 
Miorita. Telefon 250209. 
(3796i) 

Vând apartament 3 camere,· 
Vtaicu, 12.500 OM. Telefon 
270872. (38065) 

Vând apartamente: 4 şi 2 
camere. Telefon 223552. 
(37579) 

Vând apartament 4 camere; 
zona Vlaicu, amenajat occiden
tal. Telefon 220400. (37836) 

. VÂNZĂRI -
·CASE·· 

Vând casa 1mpreună cu 
Alimentară. vad bun (7 camere) 
toate dotările, gaz. Telefon 
280495. (37963) 

OCAZIE! Vând VILĂ NOUĂ, . 
6 camere, 2 Intrări, posibili
tate mansardare, încălzire 
centrală gaz; curent trifazic, 
120.000 DM, negociabil. 
Telefon 285485. (37800) 

Vând casă central, 2 camere. 
bucătărie, baie, curte renovată. 

· Telefon 286211. (37684) 

OCAZIE! Vilnd CASĂ toate 
utilităţite, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.411; 258543, 

nă ta ora 16. 3739 
Vând casă cu curte, 400 mp, 

mobilier. Telefon 092 599 416. 
(37578) 

Vând casă cărămidă, Curtici, · 
tot confortul, rate, variante. 
Telefoo 464292. (37612) 

Vând casă central, parter -
·privatizat. etaj - apartament. 
Telefon234862.~765n 

Vând casă 12 camere (6+6 
demisot). 85.000 DM. Telefon 
270694 seara sau 092.532.181. 
(37784) 

Vând casă In Gai, 30.000 
OM. Telefon 094 803 094. 
(37843) ~ 

. -· Vând casă in Zimandul Nou · 
nr. 319. Telefon 217178, după 

. ora 16. (37859) 
Vând casă cu grădină mare 

in comuna Secusigiu, preţ 
avantajos. Informaţii telefon · 
249886, după ora 20. (37910) 

Vând casă 3 camere, curte, 
· dependinţe şi 3,13 ha teren ara

bil, pozitie bună, cat 1, in comu
nâ Pec'ica. Informaţii telefon 

. 242208. (37944) . - . ' 
Vând casă · 3. camere, 

dependinţe, Grădişte şi casă'; · 
gospodărie mare şi pământ in 
Somoşcheş nr .. 240. Telefon 
260360. (37000) 

Vând vilă 6 camere, Gtădişte, 
grădină, gaz, canalizare. 
Telefoo 258663. (37831) 

Vând casă centrală in Pecica, 
6 camere, bar, abator, 2 intrări, 
ocupabilă imediat, 40.000 DM. 
Telefon 056 - 283926; 057 -
488666. (37381) 

Vând in Sânicotau Mic, str. 
cpt. 1. Fătu (fostă Scânteia). nr. • 
63, casă 4 camere. grădină, 
anexe, 30.000 DM; ocupabilă 
imediat Telefon 056 - 283926 şi 
057 - 460064; vizibil in fiecare 
sâmbătă, orele 15-16. (37381) 

Vând vilă nouă P+E+M, 7 
l"!mere, bucătărie, 3 băi, garaj. 
canalizare. gaz. Alcatet, finaliza- ·· 

_ .lă 90%, pretabllă pentru: azil . 

bătrâni. casă copii. policlinică, 
birouri, situată lângă .Jackson", 
la 50 m, str. Henri Coandă 
(Trestiei) nr. 27. preţ 150.000 
DM. Telefon 092 281 023. 
(37849) 

Vând Han Turistic si casă, sat 
Cruceni, nr. 294: Telefon 
094.396.195. (37841) ~ 

Vând casă 3 camere. 2 băi, 
gaz. Aradul Nou. Telefon 
270807; 253620. (38082) 

VÂNZĂRISPATII 
Vând SPAŢIU pe ŞTRAND 

"Bar Verde". Telefon 250547. 
(37743) 

Vând urgent gheretă meta- · 
tică. autorizată, str. Scoalei bl. 
X34. Telefon 092 l74 129. 
(37817) 

Vând spatiu ultracentral. 160 
mp, situat \n curte. Telefon 
276898. (37775) 

Vând gheretă Piata Soarelui. 
apă, canal. curent trifazic. 
,.elefon 283732. (37969) 

Vând spatiu comercial 
Micălaca, zona 300, 140 mp .. 
Telefon 259651. (38034) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 

Vând urgent pământ 3,50 ha 
in a~. titlu de proprietate. 
Telefon 223195. (37987) 

Vând tractor U-650, stare 
excelentă, preţ 4.000 OM. 
Telefon 230697, după ora 17 
sau 092.250.339. (37869) 

Vând urgent Dacia 131 o. an 
fabrica~e 1991, 12.000.000 lei, 
negociabil. Telefon 281995, 
orele 7-15. (37876) 

-r----------------. 
Vând tractor U-650, 1995, 

inmatriculat. Telefon 
094.773.341. (4112537) 

Vând remorcă RM2, stare 
foarte bună. Telefon 149A, 
Beliu. (4112538) 

Vând talon Dacia. nou. 300 
DM. negociabil şi piese· de 
Dacie avariată. Telefoo 262905, 
Micălaca. (37912) 

Vând convenabil Dacia 1310, 
Dacia papuc. Telefon 464027. 
(37926) 

Vând (schimb) tractor U-650 
in stare de functionare cu U
.450. Telefoo 264807. (37934) 

Vând tractor 640 din 1995, 
localitatea Seleuş nr. 105, tel&
fon 177. (5226700) ~ 

Vând autoturism Dacia 1310. 
cu talon; Dacia Breck import 
Slovacia. remorcă 5 tone şi plug 
3 capuri. lnfonmatii localitatea 
Chereluş. nr. 72. (4115774) 

Vând autoturism Dacia 1310, 
an 1998, 14.000 km, culoare gri 
metalizat; preţ negociabil. 
Localitatea Pilu, telefon 187, 
după ora 19. (4115773) 

Vând motoare import 
Germania cu acte vamale: Golf 

Vând avantajos ANVE- t, Golf 11. 0-m. Passat D; Ford 
LOPE AUTO FOLOSITE, Sierra 2,3 Diesel, Mazda 626 
diverse dimensiuni. Telefon Diesel .. Mercedes 200-240 
259339; 563027. (31387) Diesel, Mitsubishi Lancer 

Vând Espero 1996, 12.000 Diesel. Peugeot Diesel. Escort 
DM negociabil. Telefoo 258663. . 1,6 Diesel. F18! T.D. Fiat Ducato 
(37831) 2,5 m. Opel Kadett 1.6 Diesel, 

Vând tveco 3,5 !. Telefon Fiat Regata Diesel, Mercedes 
259715, 280753, 098 621 112. Bus 207 Diesel, şi diverse piese 
(38120) de schimb; chiuloase, etectre>-

Vând VotskwagenVentO m motoare, alternatoare. radia-
. lnmatriculat, an 1993, culoare toare, pompe injectie, faruri 
roşie. gen~ aluminiu eleron; faruri etc. Telefon 094.872.61.1; 
Golf IV, spoilere, inchidere oen- 094.982.989. 
tralizată, 15.800 DM negociabil. Vând DaCia Nova. 1997, 
Telefoo 094.911.376. (38014) 4.200 OM neg<X;iabil. Telefon 

Vând Renault rapid, dubită, 057- 514483; 094.648.163. 
an 1987, stare bună. Telefon (37890) ' 
092.832.241. (38015) · Vând Dacia 1310. 1988, 5 

Vând Cielo 1997, roşu, . viteze, CIV, 2.300 OM negocia-
56.000 km, genţi Oltc~ Club, bit. Telefon 279433, 267375. 
1992, alb, 28.000 km. stare • (37832) · 
excelentă, 2.400 DM negociabil. Vând Mercedes Cobra '240 
Telefoo 092.571.335. (38014) persoană fizică, pret 4950 OM. 

Vând Ford Tranzit mixt Turbo Telefoo 278063. (379o2) . 
019Sel, 2500 cmc, servodtrecţie Vând Dacia 1310 TLX; an 
ABS, dublu ait!Jeg, oglinzi eleo- · 1988, stare foarte bună. 
trice. inchidere centralizată, Informatii telefon 281233;. 
inmatriculat recent pret 19.800 262833. (37988) · 
DM negqciabil. telefon Vând Dacia 1310, CIV, verifi.. 
092.571.335. (38014) . care 28.10.2001. numere noi, 

Vând Dacia 1300, an 1972; 2350 OM, fabricaţie 1988. 
1.300 OM. Telefon 237270, · Telefon 094.867.184; 462733. 
după ora 16. (38009) (37985) 

_Yâ_nd Fo~d ~ondeo Turbo Vând (schimb cu Dacia an 
Dteset, fabnca~e 1996, 96.000 1998. 1999) Fiat Uno T Diesel; 
km. climă, servoABS. dublu air- an 1988, 4.500 OM. Telefon 
beg. oglinzi reglabile, volan 094.533.755. (37984) 
reglabil. Telefon 092.571.336. Vând motoare Diesel 1-600 
(38013). . · (cmc). vw. Opet, Ford şi 1800 

Ocazte! Vând camton,MAN (cmc) Mitsubishi. Telefon 
6,5 tone inmatriculat. Telefon 283666 şi 092.222.344. (37973) · 
092.515.508; 563227. (38002) Vând ARO camionetă 4x4 
. Vând Cielo fabricaţie 1996, motor Brasov fabricatie 1'984 

!)8.000 km, climă, central, servo •. · .stare bună' de' funcţionare. prei 
tmpecabil. Telefoo 092.571.336, 28.000.000 lei negociabil. 
(38013) . . Telefon 057 - 420936, seara. 
. Vând utilaje agricole: plug (37723) 

PP3, semănătoare Sup - 29, · Vând urgent Lada 1500, stare. 
presă balotat, remorcă auto 5 foarte bună functionare. T elefoo 
tone, comblnator. Telefon 092.666.699. (37'588) 
094.588.788. (37922) Vând vw Passat 1800 cmc, 

Vând Volvo 850-20 V, 1994; 19.90, pe'fSoană fi ziei! şi 
lnmatncutat. Telefon 272812; Mercedes bus 207 pentru 
284476. (37730) . piese. Telefon 092.344.865. 

Vând (sau variante). BMW (38026) ' · 
524 TD din 1986, str. Vând Golf III Turbo Diesal 
Constituţiei, nr. 55. Telefon inscris persoană fizică, 4 uşi: 
286748; 092.495.640. (3m4) Telefon 092.344.865; · 

Vând urgent (schimb) VW 092.916.365. (38026) 
Passat Combi 1600, 1988. Vând urgent Passat Diesel, 
Telefoo 067-468613. (3042174) 1982, .persoană fizică, pornire 

Vând Mercedes 2000, model excelentă. Telefon 262959. 
1980, inscris persoană fizică. (38048) 
Telefoo412288.(37819) Vând Dacia 1310 fabricatie 

Vând Dacia 1310, an 1988' 1986, stare perfectă;' pret 2.200 
Talbot Horizon. Telefoo 092 774 . OM. Telefoo 287495. (38043) 
129. (37817) Vând Jeep Samurai, 

•''-.J.' 

..... 
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model bikini şi electromotor de 
Fiat. lnfonmatii telefon 462182. 
(Ag. Sântana: 4114786) 

Vând Dacia 1310, 1997. stare 
perfectă, preţ 45 milioane nego
ciabi.l. Telefon 484275, după ora 
16. (38116) 

Vând talon+ maşină avariată 
Opel Kadet, 1978. Telefon 
094.182.766 sau localitatea 
Fântânele, nr. 408. (38049) 

Vând Renault 21 din 1992, 
benzină, injecţie, înmatriculat, 
6.500 DM. Telefon 251642, 
seara. (38055} ' 

Vând Ford Scorpio 2,0 
injecţie, benzină, inmatriculat, 
5.400 OM. Telefon 251602, 
seara. (38055) 

Vând Dacia nouă, O km, 
47.000.000 lei. Telefon 
092.442.355. (38059) 

Vând BMW 520 i, an 1981, 
preţ convenabil. Telefon 
094.774.654. (4115775) 

flfl!fllltwi(j,j .. ;' 1 
Vând CÂNTA-RE ELEC

TRONICE 'i CASE MARCAT 
FISCALE avizate de Minis
terul Finanţelor, pentru com
erţ, servicii, restaurant, ben
zinărie. Telefon 272727; 
092.264.526. 1372501 

Vând TV color, dtagonală 
. mare. Tetefoo 211491. (37834) 

Vând TV color, diagonală 
foarte mare, TXT şi bandă 
targă. Telefon 211491. (37834) 

Vând TV COLOR 1.000.000 
- 2.000.000 lei, garan~e 6 luni •. 
Telefon 244904, orele 9-17. . 

Vând TV color diagonala de 
70 cm. convenabil. Telefon 
211491. (37834) 

Vârid TV color, video
recorder, maşină spălat 
automată, cuptor microunde, 
catorifer electric. Tetelon 
284604. (38793) 

V.!lnd avantajos: MAŞINI ' 
SPALAT AUTOMATE, CON
GELATOARE, combine fri
gorifice, frlgtdere, TV color; 
OFER GARANŢIE. Telefon 
259339; 563027. (37387) 

Vând TV color, combină frig
orifică, congelator, maşină de 
spălat automată. Telefon 

~ 28501 O. (36790) 
VIndem TV COLOR, stereo, 

150 modele, mari, mici, vi
ziblle.zilnlc, intre orele 10-20, 
preţuri convenabile. Telefon 
280260, 211213. (37257) 

Vând TV COLOR, modele 
cu design deosebit şi de 
firme. bune. Telefon 260807. 
(37449) 

Vând TV color. Veste!, Sony, 
Philips; sigilate; preţ negociabil. 
Telefon210631. (37742) 

Vând ieftin INSTALAŢII 
SATELIT ,1 boxe 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (37337) 

Vând calculator Pentium nou, · 
600 DM. TV color stereo. 
Telefoo 563070. (4609326) 

Vând TV color. maşini de 
spălat. lăzi frigofifice şi congela
toare. Telefon 251392, orele 9-
17. (37878) 

Vând celulare sigilate, toate 
tipurile. Telefon 094.267.307;· 
094.862.403. 

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

Vând televtzoare color. 
Grundig, Telefunken, Nokia
stereo. teletext. tel.ecomandă. 
Telefoo 264004. (37919) 

Vând frigider. congelator, 
robot telefoo, ladă frig. combină 
frig, masină spălat automată, 
TV cotor: uScător rufe, garan~ 
1 an. Telefon 220926. (37816) 

Vând: VITRINE FRIG, 
. CAMERE FRIG, DULAPURI 

FRIG, COMBINE FRIG, garan
ţie 1 an. Telefon 281384, orala 
8-18. (37519) •. ~.. . . 

Vând maşină cusut electrică 
.Grazziela", model nou, stare. 
ireprosabilă, 160 DM negociabil. 
TeletOO 258139. (37979) 

Vând calculatoare Pentium 
de diferite configura~; la preţuri 
avantajoase, 450- 550. Telefon 
275742. (38015) 

Vând copiator xeros şi profila 
aluminiu pentru mobilier oomer
cial. Telefon 094.847.644. 
(37993) 

Vând telefon· Nokia 6110, 
nou. pret 390 DM (negociabil). 
Telefon 002 281 515. (37604) 

Ocazie! Vând ieftin, computer 
486 DX2 86 MHz (compaq, HP, 
Tulip) 8 (16) Mb memorie, HOD 
240 (până la 640 Mb) 1 Mb 
mem.video, tastatură, mouse, 
monitor svt.A 14" color (com
patibil Win'95, DOOM2. con
tabilitate) cu garan~e. preţ 120 
USD (paritate 1,9). Telefon 
092.281.515; 092.353.498; 
092.465.756. (37604) 

Ocazie! Vând ieftin monitor 
14", 15", 17" (compaq, IBM. 
Tulip, HP. Olivetti). digital sau 
analog, garan~e 3 luni. Telefon 
092.281.515; 092.465.756. 
37604 

Vând TV cu diagonală 90 cm, 
imprimantă A3, telefon fax, cen
trală tetefooică. Telefon 285010. 
(38109) 

Vând TV color stereo, tele
text, telecomandă. 1.000.000. 
lei; maşină spălat automată, 
1.500.000 lei, combină frigori
fică 1.500.000 lei. Telefon 
275277. (38110) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

(37753) 
Vând ouă· de prepeliţă. 

Telefon 262619. (37683) 
Vând făină furajeră 1500 

lellf<g. lnformalil telefon 462342. 
(4114785) 

200 lei/kg. 
nfot·matii te•lefcm 462342. 

. proaspăt. Telefon 
(37820) 

Vând aparatură cabinet slo' 
matologie, aparat radiografie 

. stomatologie, mese consulta~i 
ginecologie, (>ediatrie şi medi
cină generală. Telefon 0!12 257 

·• 

,· 

,:··, 
'• 

·. --

.-... 
42v0â. (nd37~)de 1 '""rli•Otoare .. ''' .:· .. " UŞI emn . . u 

· electrice. masină de scris, mese 
de birou. Telefon 276898. 
(37775) 

VAnd LEMNE FOC tăiate, 
tare. Telefon 277027. 

gaz, 
baie, bucătărie, calorifere. ofer 
un arv garanţie. Telefon 
092.989.017. (37945) 

Vând mobilă tineret şi colţar· 
neextensibil, preţ 450 OM. 
Telefoo 092.968.588. (37947) 

Vând accesorii termoteci: 
Vaiifant, Junkers. Telefon 
092.731.284. (37945) 

Vând televizoare, maşini 
cusut electrice, combine muz~ 
cale, biciclete. lanţuri antidera
pante. Telefon 279582. (38454) 

(Continuare In pagina 15}r 
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• {Urmani din P119lna 14) 
Vând cartofi albi. Sanie, in 

cantitale mare. Rela~i la leiebi 
059 • 352430, du~ ore 17. 
(4115770) 

Vând pat dormitor Nekerman, 
nou. Telefon 210351. (37933) 

Vând ~ de confec\iOOal 
mături, sat Doroban~. nr. 42. 
Telefon 224019; 212656, 
(37982) 

Vând ouă, pui, adulţi de pn~
peli\ă, foarte avantajos. Telelon 
283598. (37 429) 

VAnd maşină cu jet de apll 
pentru splllat maşini, pompe 
injecţie toete tipurile. Telefon 
004.872.611; 004.962.969. 

Vând 3 viţele de 2 ani, 2 ges. 
tanta. Telefon 284306. (37820) 

Vând mobilă Camix, u'i 
ondulate, perfecta stare. 
Telefon 287395. (37828) 
Vănd vacă gestantă 6 ani, 

preţ negociabil. 'Telefon 
004.566.209. (38027) 

vand saxofon mi,bemolln 
stare foarte bună; marca Tomiş. 
Telefon 004.566.786. (37992) 

VAnd EUROBOLŢARI iar· 
moizolanţl, cu garanţie; 
300x250x2.00; 3.600 lei/buca
ta; 1 mc • 240.000 lei. Telefon 
281491; 0112.381.750. (37996) 

Vând garaj autoriza! Piaja 
· l Telefon 265156. 

remorti!~ Dabia, aparat . 
sudură, cazan tuică, cutie ARO 
10. Telefon 21dJ94. (38033) 

Vind LEMNE FOC esenţA 
tare, orice cantitate. Telefon 
210373. (38045) 

Vând 80 oi şi miei, ţuroane ' 
tigaie. Telefon 466490. 
/3042176) ... 

Vând 30' be!'beeuţl greutala 
madie 30 kg şi 4 capre ges· 
tante. Informaţii localitatea 
Galşa, nr. 465. (4611801) 

CUIPĂBĂRI TEBEIIURI,IJ&I 
llltiBILIIBE • 

Cumpăr apartament 2 sau 3 
· camere, p<eferabil Alfa, M'IOriţa, 

Vlaicu. Telefon 212474. (38000) 

CUIPiliRIAU!D 

Cumpăr Dacia papuc. an 
1995·1998. Telefon 222806 .. 
(38038) 

se~~(!1foă~.~:::.,~~2~~.n': • 
(37966) 

' 

Cumpăr chiuloaaA moto_r 
ARO Câmpulung. Informaţii 
PrimAria Chlb::eu·C~ 
Telefon 520098; 485. 
(4115777) 

l~ll' ·"l;U:ll>">'li:\1 ·1 
1 

Cumpăr boxe 30 • 100 W, 8 
Ohml. Telefon 263502. (38008) 

L>iiJ ·, 1:1.1:1:1 :li•J i'J >1 ;!-;1" 

Cumpăr porumb boabe şi 
~leţi; plata pe loc. Telefon 

.784.568. (37410) ' . 

Cumpllr grau, 1500 leilkg, 
canlilăti mari. lnfoonill\ii IBiefon 
482342. 141147841 

CumpAr porumb boabe ti 
aur. Telefon 094.772.259 ;1 
243905. (37899) . . 
Cumpăr coarne C<lrb, 

120.000 leill<g; pene gâscă, noi 
şi Yed'li; preţ negociabiL Telefon 
211J!16. (38029) 
Cumpăr tâuraşi pasle 170 llg; 

vllnd rafturi pentru Alimentara, 3 
bt.dţî. Telelon 254637. (38039Y 

CERERIŞIOFER'IE 
DESERVICII 

SOCOM PIELARUL ARAD 
angajează CONFECŢIONERE 
feţe încălţăminte calificate 
(......,lata, la meaă) ŞTANTA
TORI. Informaţii telefon 
238116 sau sediul societâţll, 
str. Ghlba Sirta nr. 16. (37516) 

Societatea "MANIVA • an
gajeazA MECANIC, ŞEF 
SECŢIE, CONFECŢIONERE 
(domeniul textlle). Telefon 
256935. 7470 

Angajlm T AMPLARI, vini
ta maxim 25 ani. Interviul 

. vineri, 17 decembrie. Telefon 
210555;2102~{37687) 

.AXXON ROMÂNIA TRA· 
DING" angajaa>:ă AGENT 
VĂNZĂRI pentru judeţul 
ARAD. RugAm trimite-li C.V. 
la telefon 0561162746. 3'7928 

Selecţionăm DOAMNE· 
DOMNIŞOARE (vârsta 20-35 
ani) MENAJERE AMERICA; 
BĂRBAŢI (25-35 ani) pentru 
CONSTRUCŢII. Telefon 
272247, 094 189 513, 
începând de luni, 20 decem-
brie. (37189) · 

ANGAJĂM urgent MENA· 
JERĂ. Telefon 287628. 

7980 

Agenţia TeritorialA a Tabe
Rilor Şcolare Arad, scoate la, 
concurs postul de CASIER 

VAnd en gros FURSECURI 
.TAGO" POLONIA 7rPATE 
FICAT CEHIA, pnljun avanta. 
joasa. Telefon: 092.325.297; 
092.326.298; 092.538.054. 
(37319) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
vinda HÂRTIE XEROX an· 
gros. Telefon 221115; 
0112.230.256. 37995) 

In atenţia CONSIUERILOR 
JURIDIC!! Conducerea Filialei 
Arad a Asocla!lei Cornslllerilar 
Juridic! din RomAnia, con· 
voacă ~ membrii (juriscon
aulţi. consilieri jurldicl) la 
adunarea generală care va 
avea lOc In ziua de vineri, 17 
decembrie 1999, ora 12, III 
Sala 33 din Palatul 
Administrativ (Arad, Bd. 
Revol_ el, nr. 75. ). (37997) 

SC .HARCU" SRL solicitA 
eliberarea autorizaţie! de 
madlu pentru bar, In str. Patru 
'"''"es. nr. 81. Eventualele 
1 ~:!;u1~ "" pcit depune IA Prot~ Madilllui 

Dragahna, nr. 

cu atribuţiuni de secretariat ~~~::,l;j~~~~; 
pe perioadă determinati la · 1' "~~:.••:=~~ 
sediul A TTTS Arad din Bd. T 
Revoluţiei nr. 69. lnfonnaţllla 
sediul A TTTS Arad. Telefon 
253703 sau 256149. 7978 

lNcADRĂM INGRIJITOARE 
pentru CURĂŢENIE la bloc Â, 
Colonia UTA. Adminlatratot. 

030 

SC .GULDAL" SRL anga· 
jeazA: vlnzătoare bijuterii, 
lucrâlor pentru casă amanet, 
lucrător pentru agenlle imo
biliarA, meseria'! pentru 
reparaţii bijuterii din aur. 
Informaţii telefon 280811. 
38011 . 

ANGAJĂM TINERI dina· 
miel, rugAm seriozitate. 
lnfonnaţli telefon 094.607.088. 

(38067=) =====:::! 
PRBS,.iRJ.sERVICII 

Execut lucrliri INCĂL21RE 
CENTRALE • ·SANITARE 
(cupru). Telefon 0114.391.892; 
216552. (c.) 

tfstOALA DE ŞOFERI, col. 
R SU LUCIAN face însc:rieri. 
Telefon 283696. (37925) 

REPAR Ieftin frlgfdere, lăzl, 
congelatoare, garanţia!; 
deplasare gratultiil Telefon 
0112.417.397. (38004) 

EXECUTĂM rapid, Ieftin: 
Interioare, faianţii, gresie, 
zugrăveli. Telefon 256894; 
0114.111.238. (38035) 

Şcoala ~ "TORNADO" 
şerie nouă, categoriile 

8CE; elevi, studenţi • REDIJ.. 
CERE. Tel afon 235945; 
094.804.543. (38054) 

DIVERSE ., 

.Căliloc"fU !"'
noastre mod.,ne In 

Europa: ' 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plec611 zllniC<O). 

BELGIA. OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGAI.IA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ti poţi fi un 
c61ător ~tlgitOrl · 

NOUl Reduceri de tarile In 
luna DECEMBRIE! Reduceti 
tupllmentare pentru: •lovi. 
atudenţt, pensionari ti gtu· 
puri. lklul RevoiUJiol nr. 35, 
tololon 251871, 252727; 
Autogam, telefon 27056.'!. 

___ ,,. 

,. 

.. aparta. 
mant 2 camere mobilate, 
parter, Vlalcu, anticipat 6 luni, 
150 OM. Telefon 0112.972.040. 
(37875) 

..", ....... PIERDERI .. ~ 

Pierdut legitima9e de ......;c;u, 
eltberată de se .Gospodăriraa 
Comunală" SA Arad, pe numele 
Sălăgean Cristian. O declar 
nulă. (37971) 

Pierdut legitimaţie de ..,...;c;u 
nr. 079 din 28.01.1999, elibe
rată ele ROMATSA SA pe 
numele Gherghescu Cristian. O 
declar nulă. (37976) 

Pierdut legitimatie serviciu 
eliberată de se ,GC.spooartrea 
Comunală Arad' SA, pe nunlele 
Tomlci.Dan. O declar nuiA. 
{37966)' . 

Pierdut carnet investitor 
F.N.I., pe numele Gafencu 
Dumitru, emis da Agenţia Ared. 
(38001) •. 

Pierdut Autorizaţie ·· de 
Transport eliberată de Primăria 
Arad, pe numele Trlfan Ionel. O 
dedar nulă. {37994) 

Pierdut legitimaţie- nr. 1471 
eliberată da RENEL, cu numele 
Todirică Gheorghe. O declar 
nulă. (37988) 

Pierdut carnal de somaj eli
berat de· DMPS Ărad, pe 
numele de lgaş Moise. Il declar. 
nul. (4610510) 

'li' DECESE '11' 

Cu adAncA 
durare in aullat 
anunţăm atin· 
gerea din via
ţă, intr-un tra
gic accident 
rutier, a unul 
suflet mara, o 

1 :;;~·~xampl~ arii, o aoţle de 1 : o sorli bunA '' o 
desiivârtitâ 

BODICA. PAtJNOlV. 
Râmân .... nlc naconsolaţl: 

Florea; fiii: Radu, 
Co••mi'n 'li Ciprlan; fratele 
Nicu Andruseac; nepoţii 

Diana '' Răzvan; nurorile 
Rodlca şi Marinela. Te vom 
plânge toatA viaţa 9i te vom 
pllstra in inimile noastre pe"' 
tru totdeauna. Rela~i despre 

jînmo,rmAnltano, la telefon 

' 

• 

ADEVĂRDL- Paglnal5 

Cu sufletele tnli!icrimate '1 
multe regreta anunţăm In
cetarea din viaţă, dupA o 
scurtă '' grea suferintA, la 
numai 69 de ani, a ceiuî care 
a fost soţ deosebit '' tati 
examplar. 

l'I.OREA BUDABV 
Ooct. 1' J t Glt'l'Al(). 
Rugăm pe bunul Dum

nezeu ai-I Ierte '' al-I odlh· 
neaacă In pacei lnmor· 
mântarea vineri, 17 decem· 
brie 1999, ora 13, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea. So~a 
Ana, fiica Tina cu aoţul 
Glannl, nepotul Marco '1' fiul 

arian eu so ia Anemarie. 

îi' IBRVICUIIERIIE i' 

liC "JJffSFEBATU" ..... 
str. Ghiba Blrta nr. 26, teta
fon 270437; 0114.554.874. 

NON-STOP 
SERVICD FUNERARE 

COMPLETE. 
Sicria, respeta, cruci. lmbll

aămat, apâlat, îmbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
batlcurl, catafalc, şf&tnlce, 
steag doliu, coroana. Jerbe, 
colaci, cozonac!, c~livă fi 
CAPELA. ORGANIZAM PO
MENI! 

PENTRU PENSIONAR 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: sicriu + reepete + 
c:ruee • 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, intenne
diem· obţinerea actelor de 
decllll, folovideo, fanfarli. 
ANGAJĂM ER. c 

'""'"""' ROo&TYLCOMPAHY• ti""' ptod\Kitoml d• •Iert., nr. M. 
~ .", ·~ONMI-IIIIJREftLt. 
....._.11,.., QM.D1.H5. C84..55t..lf2: 

TOTUL INTR ..UN SINGUR. LOC, LA 
PRET DE PlţODUCĂTOR. CAUTATI f' 
()PI;RATMTATe occmEHTAI...k 
~t'J'':sat;.~~ 
·llkrtr. 400..000-UOOAOI W 
-~*"-lux. 
• ..._...._tHOoot«<IOCIIW 
-crud, ~~fllblu.. 
OAYn'Ă:flierki., ...... IDNOI'·l'!DJa .... ·. 
T.....,..CinAI.t,aAT\IT. 
Noul S• plltqt. --a Sft, rPN1 

.. -olunl. • 
~ prodllcilori"" ... OOIMflo. 

ollnţl NOUt .. "....,. wx..,..,., lWIIut 
Wr-o~!cl 

'i' CONDOLEANTE 'li' 

Colectivul. Secţiei 1 SC 
.IMAR" SA este alAturi de 
colegul lor Ardelean Ionel in 
greaua încercare priclnuitii de 
moartea tatălui 

AlUJI!'.I,EAN IOAN 
f!-i transmite sincere con

• (38080) 

l:.:,~!":cru~tnt, de jale 
nespus, 6 sâPtămânl ~-···-
bări fiirli raspuns de 

plecat pentru ~~~~~",;;!j,,~ JJ numai 21 de ani, 
meu prieten 

LANGGADID, 
m-al lăsat cu lacrimi 

ochi, cu Inima lmpletritl, 
luat cu tine, GABI, tot 

frumos fi adevlrat, 
bîtă suflete,te, te voi iubi 
mereu, nu te voi ui.ta nieio
datii fl·l rog pe bunul 
Dumnezeu ali te albi In paza 
lui fi ali te .. eze in loc curat 
'' luminos precum ţl·a foat 
sufletul. Prietena ta, Moni • 
blonda, In veci nemângltlatl 

MANU. 

. .. Astăzi 16 decembrie 1999, 
ae implinet~c 6 ani de la tre
cerea in eternitatea lui 

AMW0 TI:ODGa 
Dumnezeu si-1 odihnească 

Marta familill 

fi dor nemărginit la 
a 4 ani de când a 

dintre noi acumpa 

BmlARR1 IIABGABE'I'A, 
mamă fi bunici. 
odihnească 111 
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Oftriţi ctfDr tfmgi, tel mai 
frrmros Cllliou rk Ctieitm: 

Inscrierea la ,coala • 'oftrl 
. l!A•r•• XL 99 fiBCDE 
· Deschiderea cursului: . · 

SAmbiti, 18.12.1999, orar 
Dorim colaboratorilor fi elevilor fmnei : 

B-OUL REVOLUŢIEI NR. 78 TEL 254196 ·· , • 
.a-.._. •• vom fi flln anul 2000 o ftnni de RE~IUMEI:.::I 

noul MHenlu dorim tuturor cnducttorflor auto fi : . 
:vlltorilci!ffCJiarl: SĂRBĂTORI FERICITE ŞI VĂIIf\eptillr(_') 

la noul sediu pentru INSCRIERI; 

• S4ci#Mt /niefll. M .,6 -'It C111 /" 
·· ··:'lnfor'malii suplimentare: 092.925770 ·:··~]~:._... / 

-.rna•I:CUSTOM@MILLENNt\JJm.trv 

S.C.INSTAlSAN 
ONSTRUCTION COMPANY 

ARAD, ŞTR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, 
. MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

·ne CONSTRUCŢII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

· toate grasimile 

• SOBE TERA COTĂ 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
• ŢIGLE • COAME 

INSTALAŢII 

SANITARE: " ·" PROGRAM zilnic: 8,00 • 16,00 
• GRESIE • FAIANŢĂ ·--s.âm-bă•t•ă•: a .... oo_. •13 ••• oo _ _. 
OBIECTE SANITARE , ~ · ~ ·.0 

· 
·, '·i,·-.-' -·· 

::::·. 

- PREŢURI PROMOŢIONALE 
- Adaos cornerclal rnlnlrn 

·- ·-. -· ,, 
AL TE INFORMA TII · . : , 
_.LA TELEFONUL -·:. 

' 259088 • . ·. . .• . 

Doriti si fllc:efi Ull cadou 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOST) Mlcălaca - Plata 
Soarelui (vizavi de Poftă)Tel. 259.373; 259,721; Fax: 259.884 

J.,Lcm••'-"' pnteum si noua 
1 oolltetle ele bijuterii placate ln 

Ziriclavaoparter . · .• 

.-_ .. 

. C1111pări In valoare de 
400.000 lei '1 primettl 

cadou o pereche de cercei din argr11 
ClutJm coordonator" ....... 

_.... vtnzirl, ~ In 
functl• de performanţe. 

~oţlllltl....,.n".uu 

.. 

• Baterii auto pt. autoturisme, . • M~ni de spAlat autornale şi sirn!lle 
camioane şi tractoare . • '· • Frigidere. congelatoare . .. . . . 

• Aeroterme, radiatoare electrica CII • Aragaze · · · 
ulei · • Gresie şi falanţii, adezivi pl. lipit şi 

• Sobll de lncifzit pe bulele, COIIV80o 1011-luit 
~· toare • Aracet. vopsele. dlfuanţl şi lacuri 

c:J • • Sobll de lncifzit cu lemne şi cArbuni . , N O U 1 
c::t~· . • Sobe de gătil emaHate cu ladă pl. · VIZIT~I MAGAZINUL NOSTRU 

~ne · 
• Soba de gătit emaifale şi lip cizmă . · DESCH IN LIPOV A, VIS A VIS DE 

1m PIAŢĂ . 
A..ll·. • pfetitură sArmă gard · · Produsele: electrice, electrocas-

• fmpfetitură sArmă cotarcă • 
•Plasa rabitz , · " ' ·· nice, uz gospodăresc ~Şi agricol se 
• Cazan pl baie cu 2 SUI88 (el~ fii . vand şi cu 

cu lemne> PIATA III UTL AVAIIS O. 
• Hidrofoate, compţesoare, pompe . . . 
• Incubatoare . .. , .... , . · 
•Drujbe •,/ .. '' 
+Televizoare color '·· ,. · 
• Combine muzicale ·. ·· · · 

TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ. 
IN JUDq, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 5.000.000 
LEI. 

(974316) 
., 1 

RIBLPOOL ~BOSCH 

. ' 

Colii. Vladlmireacu, Lac. Horia, ar. 304, Arad 
CONVOCA TOR 

'CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C • 
.HORTICOLA HORIA" S.A. convoacă Adunarea 
Generală a Acţionari lor In data de 10.01.2000, 
ora 10,00, la sediul unităţii cu urn1ătc,arc1a 
ordine de zi. 

• Confirmarea capitalului social al socletlţll 
·Diverse 

.. ····FLANCO · 
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC 

. a••"""' 
. OFERTA MILENIULUI- .. o:-:_: · 

. i' ' •. -

• ee. mal renumfte mlrcl 
SONY, PHIUPS, LG, DAEYKX>, INDESIT, ·. 
AAISTON, ZANUSSI, WHIRPOOI., BOSCH, · 

. ·· SIEMENS, TEFAL ROWENTA · 
. • Clllllllllmplu alll8m de 1'11111 

' ' 

,,. 

·actele • tntocmaa c In magazin 
·un llngur girant 
• c:ee mal mica dobindi 

-; ., •O%IIVIIIS . ' '! 
·_:.;-\~i~ -. .....~ ·_,,. -, 

ŞI fnc:o ~ .. ~ele la FLANCOtn Yalocn 
miimli de 150$ fi obţii o REDUCERE PE VIAŢĂIJI 

. 1 
. ··: -.· . ·.J-

FLANCO • P.fa. UTA, bl. U5, III. 24.77.13 
· • Bel. Revolutiei, nr. 54, tai. 270.734 
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