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•• PIIOCifti 
GilfiRALJ. 

Sucursala Judeţeana ARAD 
Bd. Revoluţiei nr. s-7 . 
Telefon 253%80 

Anul XI, 
nr.2860 

~ ~ WESTBANK 
ffAWl. lklull«ala!fdar.l8 '; 
ţ;,~184 2 .JFAII~~ 
BANCA COMERCIAlĂ WESTBANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mllleQ 

11un6-50% 
2 luni- 51% '· 

31unl- 53% 

BRAT~ Tiraj mediu 
~zilnic vândut: 
.......,...-,. :Ho948 : 1n Mtn11Mru!I1M. 

~ARACIE. 
MIZERIE,.,. "SUNTEM AICI PENTRU 

JNDOLEN'lA 
~< ~·· ~ Aflat la Arad cu afaceri scrlitori!~tl, poetul 

MUlT TIMP" ' < 

< \ 

., lrcea Dlnescu a făcut aprecieri măgulitoare la 
\"'~~~~- "''-:._c.·.:- esa urbei noastre considerind-o, alături de 
~-- . !! . _ ·'. ara, .,un fel de occident al României". Lăsând la o lt parte diplomaţia musafirului curtenitor faţă de 

.--~- ·· binevoitoarea sa gazdă, trebuie să recUnc>a!flern că asemenea 
complimente fac bine orgoliului nostru de ardeleni mândri de 
pnuturile lor, dar dacă vrem să fim cinstiţi până la capăt cu 
noi îmtine, atunci trebuie să avem decenţa să recunoaştem că 

spune GEORGE M. SORIANO, ~tor 
financiar la Astra-Trinity SA ·1 Pau. li" 

Aradul arată bine doar in zona sa centrală. De la gară până la 
Teatrul de Stat, pe intreg Bulevardul Revolup&i, se văd stră
daniile Primăriei pentru schimbarea la faţă a municipiului nos
tru. ln această zonă, carosabilul esfe mai bine întreţinut traft
cul auto se desfă~oară fluent (urmare a măsurilor bine gân-

t
.. dlte in privinţa dlrijării circulapei pe sens unic pe străzile adia-
' · ·-- .·.: cente Bulevardului). De~i nu estq finalizată, acţiunea (spri-
' , jinită atât de Consili~l Local al Municipiului cât ~1 Consiliul 
• . "'-'/ Judeţean) viZând refacerea faţadelor la clădirile din centrul lf . . . 1 Aradului spore~te frumuseţea urbană a Bulevardului. 
~;- · . 1~ Farmecul bonom al ora~ului de pe Mu~ beneficiază de un 
t ·=.'-~..J::*?-·>~, ... ·_~..,..,~J spor de frumuseţe odată cu lăsarea serii, când podoabele · • · ·... . i~ luminoase amplasate in intăm. pinarea sărbătorilor de iarnă 
\/ . · " incep să strălucească. Cu toată modestia putem spune pe 
t .. • · :i drept cuvânt că Aradul are, tn mod deosebit pe timp de 
lot : ,, .. "-.._ - ~:" • noap~, un aer occi~ental. Un ~va aristocratic ~.simt~ in 
,_ - orgolioasa sa mândne ardelenească. Atta este insa 1mag1nea 

Aradului indată ce te indepârtezi de spapul urbanistic central 
1 r 'i te apropii de cartiere. Cu cât mai departe de Primărie te afli 

. -'" ·- -.... _.-- t cu atât mai dezolantă este starea urbei. Străzi murdare, cu 
şanţuri pline de gunoaie aruncate la intâmplare, case nein
treţinute, gropi in carosabil, noroi atotstăpânitor, pe trotuar ~i 

.. pe faţadele caselor, proiectat de sub rople autocamloanelor 
de mare tonaj. Pentru Primărie, Aradul se termină la graniţa 

J cartierelor sale cu aspect rural. Străzile sunt ocupate de tot 
. felul de m.ateriale depozitate in mod abuziv de unii cetăţeni cu 
spirit civic slab dezvoltat. In Micălaca Veche, in Grădi~te, 

- : -·.· · ·r Sânicolau, Bujac, Gai, Cocoşvaro,, carosabilul uliţelor şi 
chrar parte a trotuarelor sunt ocupate de nisip, balast, lemne, 
cărămizi, bolţari, etc. Locatarii nu au nici un fel de consider
ape pentru spapul civic in care trăiesc. 

. . . . .. · - . .. · ŞTEFfiH TfiBOifl .::.:- --· 
. --- . . - .. . ' · · · (Continuare rn pagina 4)-

O INVESTITIE CARE 
SCHIMBI IMAGINEA 

ROMÂNIEI 
' 
Dialoguri neconvenţionale 

lA ARAD POli VORBI 
• 

ORICE CU OAMENII SI ASTA 
ÎMI PlACE FOARTE' MUlT 

• afirmă WRUZO RUBINACCI, 
antrenond eebipei de fotbal urA 

l-a tragerea la sorţi, care se va desfă!llura in preajma 
_ Sărbătorilor Crăciunului pe platoul din faţa Primăriei 

- --.. 

< 
~ 

t#!·-·~ 

. . .· . Arad, vor participa al:!_onaţii pe luna decembrie ai 
~ cotidianului ,,ADEVARUL" (talonul de concurs 
~ 'urmând să fie publicat la inceputul lunii viitoare). · 

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

~~~~~~~C~AR~ E NU AU IEŞIT CÂŞTIGĂTOARE iN LUNILE RESPECTIVE~-·~~~~~~~ 

• PREMII 
IN BANI: 
15 premii x 
500.000 lai 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profile 1'iiiSCXi Germania 

~RTltNE 
Tel-fax: 261481. 

094 507211 
8-dul L Maniu bl.26 a .1 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

~~~s~şR'iM tllill~ 
!:l''ri:LIJ;;AXJ 057/~ ;il 

' - -~'-''%.1"~~'.0v~·>~">~4.\~>\':.,'>"'\0i\_"c~ _ --'~ 

teleloaneJ 
mobila ~~ 

GSM ! 

PRETURI DECENTE 
la t.mpllhte din 

ALUMINIU 

Vă oferă 
e Tâmplărie aluminiu din 
i"lJO'I < rornAneşi < 

• P.v.t. ~geamuri IBrmopal 
e Relele 'ji jaluzele 
Telefon: Z79699; 09229.255 
Anld, Str. Voinic/lor, Nr. 34. 

10~ fANDOR ·UNUL DIN 
"P. U" MARII VNDll 

Printre cei care au conţiibuit 
la Tnfăptuirea Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 se număiă şi o 
personal~ale mai pu~n mediati
zată din judeţul Arad. Este vorba 
de ŞANDOR IOAN din comuna 
Macea, unul din organizatorii şi 
participanVi la Marea Adunare 
Naţională de la Alba luia. Dupâ 
Unirea cea mare tn semn de 
Tnallă preţuire a fost ales ca se-

Na~onal Român şi şi-a exercitat 
cu răspundere mandatul Tncre
dinţat, in mai lll\'lte. legislaluri, 
până In 1933. • -

Prin grija dojnnului Ştefan 
Maur din Macea; de la nr. 748 
am intrat in posesia fotogrntiei şi 
legilirnaţiei de senator ale unuia 
din intemeietorii României Mari. 

, D. ZfWOIAHO 

O •••~:reia d.~ 
p:r~s-tig:i .. 

.,GUlDEN. BRIO 
PREMIUl" 

Prezentarea acestei 
mArci • ne incinta cu 

.formala el simple, cu 
leii cara veghează 

asupra uneltelor cu 
care sa pre_gătesc 
ingredientele unei 
.beri bune - hamei, 
onoalcă, malt ·, 1n 
timp ce culorile 
verde fi auriu ne 
incinta ochiul 'i 
unifica totul intr-o 
armonie perfecta. 
Gama sortimantală 
a mircil s-a 
imbogăţit, in timp, 
cu .GOLDEN BRĂU 
Special Black" o 
bere neagră de cea 
mal bună calitate, 
atăt berea blondi, 
cAt '1 cea naagri 
apirAnd fi la doze, 
rautind astfel si 

. Impulsioneze noul Vâl in l 
~cost segment do ambala-

• < 

je. Ce se ascunde tn sti
. eiA, probabil ftlţl cu 

toţill O bere da culoare 
galben pai daschl.s, 
limpede fi clară, cu un 
gust distinct fi plin, 
datoritA celor mal 
bune materii prime 
folosite fi avind 
calitate constantă. 
Şi pentru câ este o 
bere BfB de buni, 
soclablli, dina
mici '1 tânira 
marcA .GOLDEN 
BRÂU" a gAsit 
mulţi prlatenr da 
toate vârstele: de 
la tinArul de 18 
ani, căruia n oferă 
voie buni '1 dis
tracţia, pinii la 
cel de 60 ani, care 
savuraază o bera 
bunâ. 
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Pagina2- ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ 

'ii'! M l·t' ;1 
• Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 şi 26 de minute şi apune 
la ora 16 şi 39 de minute. 

Heaesc 
• Au trecut 329 de zile din 

acest an. Au mai rămas 36 de 
zile până in anul 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica 
OrtodoxA: SI. Mare Mc. Iacob 
Persul; Cuv. Natanail; SI. 
Omfrie; Biserica romano· 
catolică: Virgil; Biserica 
greco-catollcă: SI. M. Iacob 
Persanul. 

t$$.~':. "':''.>'!;~:.~:;"~::'.;:;,~-''" ''"''"""'--'-~,"_-_-, __ ,,_~->:: 

tili····A·veriit Ş;l 
m®rm~ 

Arad: Bănăţan Raluca, Moţ 
Ovidiu, Garai Nora Eva, Hodi 
Alberto Paul, Stolon Ştefan Ioan, 
Iacob Cătălin Andrei, BucUr 
Diana Maria, Reinholz Roland 
Alexandru, Grosu Florentina 
Nicoleta, Olnici Roxana, Cericin 
Emanuel Domi Medre 
Bogdan, Medre 
Bosoianu Naltanaal 

· Adrian. 
lneu: 

Amina. 

Vremea se mentina rece. · 
rul va fi variabil. Vâritul va sufla 

n general slab. Noaptea şi . 
imineaţa. local, se va produce 
eaţă. asociată, izolat, cu 
punere de chiciură. 

Sâwbătă, &7 noa-brie 
~ ...J'/BERBECUL (21.03· 
~20.04). Pe primul loc 

..." -_.;n planurile dvs. sunt 
-. •schimbările. Nu tre
buie totuşi să vă grăbiţi prea 
tare; fiţi mai precaut şi gândiţi
vă de două ori Inainte să tăiaţi 
o dată. 

TAURUL (21.04· 
20.05). O vizită 
neaşteptată vă dă 
peste cap planuri, 

dar vă aduce foarte multă dis
tractie. 
...r.Gemenli (21.05· 
1. 1& .1120.06). Pentru că sun-ti 'teţi cam încăpăţânat 
' este posibil ca azi să 
se ajungă la unele discutii vio-
lente. • 
,-_,r""' RACUL (21.06-
~22.07). Aveti un sur
:, ~plus de energie, ceea 
•-•ce vă scapă de 
greutăţile ivfte .şi impul
sionează lucrurile in directia 
dorită de dvs. · · 

LEUL (23.07-22.08). 
~Sunteţi întotdea~na 
\\ .......:4 acolo unde e ·nevoie 
~de dvs .. dar trebuie 

să aveţi grijă -. continuând în 
• 

Tempera- A-~ 
turi maxime: O. . • ; , 
la 4"C; Tem~ •' .. 
peraturi mini-w· ·• 
me: -5 la -:re. • 
Dimineaţa se 
va semnala \ . 
local ceată. . , \\\ \ 

Meteorolog de serviciu, 
EUGENIA RUS 

acest ritm nu vă mai rămâne 
timp pentru dvs. înşivă. 

lf]
FECIOARA (23.08· 

· 22.09). Nu vă jucati 

4 ~u focul! Dacă sunteţi 
m contmuarea unUl 

. succes de durată nu plecati 
urechea la ofertele dubioase.· 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 
Vinde ,t · 

montează mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
de 10-20"1. 
BALANŢA (23.09· 
22.10). Admiraţia pe 
care vi-o doreati de 
mult timp .vă este 

oferită. Felul dvs. de a fi vă 
aduce avantaje atăt la servicu 
căi şi în viaţa privată. 

SCORPIONUL 
(23.10-21.11). Bu
curaţi-vă de această 
zi în care totul merge 

prefect. Evitati însă Invidia 
sau rivalitatea pe care nP,rocul 

Sesiune de comunicări ştiinţifice 
. Muzeul Juc_leţean Arad orga- versitare, muzeografi. arhivişti şi (Istoria modernă şi contempo-

mzează, 1mpreună cu studenţi (d1n Arad, Oradea, Cluj- rană a Romaniei) se va " 
lnspecto~tul pentru cultură al Napoca, Zalău, Tg.-Mureş. desfăşura. cu cele 18 comu-
JUdeţu.lul Arad, Inspectoratul BucureŞti, Sibiu, Braşov, Deva, nicări ale sale, in sala nr. 33 din 
şcol>>rJudeţean ~d. Facuttatea Hălmagiu, Sebiş. Şiria şi Lipova. acelaşi acelaşi Palat administra
de .ştunţ.e u.~amst-creşt1ne. a Comunicările participanţilor Vor tiv, intre orele 15-19,30. 
Un1vers1tăţu de Vest .Vasile fi susţinute in ziua de 30 noiem- Secţiunea a III-a (Istoria veche 
Goldif cu prilejul Zilei Naţi~le b~ 1999 in cadrul a trei secţiu- şi medie' a Romaniei), cuprin
a Romăme1. 1 Decemb."':'· o n1. Secţiunea 1 (Momentul1918) zănd şase comunicări, se va 
;"'Siune de comunicăn Şl11nţ1fice se va desfăşura, cu cele 14 desfăşura la sediul Palatului 
Intitulată .Aradul şi istoria comunicări, in sala: mare festivă Cultural Arad in incinta muzeu
României·. PartiCipă cadre a Primăriei'municipiului Arad lui, in sala 'Kiri'ema-lkon la 
didactice universnare şi preuni- între orele 9-13. Secţiunea a 11-a parter. între orele 15-17. · 

dvs. le poate provoca celor 
din jur. . 
~SĂGETĂTORUL 
JIJ ~ (22.11-21.12). De ce 
• dintraţi .mereu în pa-

nică? Chiar dacă fn 
prezent nimic nu vA este' oferit 
,pe tavă" nu sunteti chTar asa 
de sărac precum vă place să 
pretindeţi. . 
h. 'WCAPRICORNU L 
..,:=- ~(22.12-19.01). Sunteţi 

..._.mereu iri miş~are şi 
acest lucru nu este 

tot timpul benefic. Luati o 
pauză. Renuntati la câteva 
planuri in aceaStă zi; nu veti 
pierde mult! · · 

VĂRSĂTORUL 
(20.01-19.02). Cineva 

· vă dă un semn care 
nu trebuie ignorat. 

Partenerul(a) de viată v-a 
pregătit o surpriză plăcu'tă. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
In ultimul timp v-au 
reuşit "_lUI~~ lucruri ~i 
nu ave~ mc1 un motiv 

să vă indoiţi de acţiunile şi 
deciziile dvs. Concentrati-vă 
pe .lucrurile la care Ştiţi 
într-adevăr că vă pricepeţi. 

• PiEi'E, TÎRGURI 
Astăzi este zi de piată la 

Chişineu Criş, Lipova. Pânrota, 
Felnac. Grăniceri, Hălmagiu, 
Moneasa. Pecica .. Vărşand. 
Socodor, Şeitin, Vladimirescu. 

. Zimandu Nou, Covădnţ. 
Tărguri' slptămânale se 
desfăşoară astăzi la Lipova. 
Pâncota. Hălmagiu, Moneasa. 

• FARMACIA DE 
SERVICW 

In noaptea de sâmbătă 
spre duminică si duminică spre 
luni este de serviciu. cu 'pro
gram non-stop, Farmacia nr. 
72. B-<lul Revoluţiei nr. 80, tele
fon 254.336. 

FarmaciB "Crai Nou Atfa", 
·situată la parterul blocului 68. 
cartierul Alfa. telefon 277644 si 
;,Noua Farm~cie", ştrad8 

• 

• Sâmbătă, 27 noiembrie 1999 · 

otiiiutt'v1flsct1tli0 
~.:-_.:'i1{{t\bMW+2.,:_;~;~;~ .. ,,._d~~Mâ%}J/~ .- ,. \~~<il~ 

La talafonul dllnlnaţll. 280.8449 

· ânll'a. Ol'ala B.OD-12.00 · 
" OI. N. Zubrlţchi ne-a 

semnalat Tn urmă cu o luna că 
pe str. Rusu Sirianu carosabilul 
a: fost spart pe mai mutte po'\iu· 

• n1. De atunci, însă, nimeni nu a 
luat nici o măSură. 
· " Dl. Ştefan Bolif din 
sanicolaul Mic, ne semnaleaZă 
mizeriile deja bine cunoscute 
din cartierul respectiv. Dansul 
mai are, insă, o problemă. De 
cănd s-a mutat poşta . in. Aradul 

Nou, nu mai primeşte pensia 
decât la inceputul lunii viftoare. 
Dobândă primesc? 

" D-na Aurica Neagoe '
sp!Jne: ~Locuiesc singură şi ani.,__ 
un câine. De când au _inceput 
ţiganii să dea cu petardele, 
acesta este pur şr simplu inne
bunit. Mi-a distrus tot fn casă." 

Redactor de serviciu,!'.~~~-· 

-fi. B. 

Politia 2!. sosele 
In puncte fixe şi pe trasee poliţiştii au testat şi verificat 1580 

autovehicule Tn trafic, şi ca urmare au reţinut 9 certificate de 
inmatriculare pentru defecţiuni tehnice şi au aplicat 31 amenzi 
pentru Tncălcarea Legii circulaţiei, in valoare de 4.935.000 lei. De 
asemenea, au ridicat in vederea suspendării 13 permise de con
ducere, din care 8 pentru conducere sub influenta băuturilor 
alcoolic;e, respectiv ale lui: Tentea Dumitru, cu autoiurismul AR~ 
01-ZZ; IOSAN AUREL. cu autoturismul AR-02-VJZ; MOZA 
VASILE-FLAVIUS, cu autoturismul AR-02-LAM; BIRO ADAL· 
BERT. cu autoturismul TM-05-XMN; SZASZ SIMONA-MARIA. cu 
autoturismul TM-02-FYF; BADIU VASILE. cu autoturismul CJ-50· 
HAR; MORA~ TEODOR, cu autoturismul AR-04-BOX fi 
BOSNEAG CALIN-GEORGE. cu autoturismul AR-40-ANY toti 
din Arad. · · 

ILITAR 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 

· 948. sunt de serviciu cu pro
gram non-stop. 

• CONSULTATII 
ŞI TRATAMENTE CU 
PROGRAM NON-STOP · 

Cabinetul ..Apollonia'. situat 
la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării). str. 
Miron Costin nr. 13. se. A. ap. 
1, tel. 251225. ·efectuează 
tratamente injectabile (intra
muscular. Şi intravenos), 
aerosoli. E.K.G .. ecografie. şi 
analize laborator. 

•CABINE'I' 
S'I'OMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic între orele 8,00-' 

V 

, "",~ 
12,00 şi 14,00-20,00. 

•URGENTE 
S'I'OMATOLOGICE 

Serviciul de urgenţă stoma- . · 
tologică, $ituat pe strada 
Andreescu - vizavi de iesirea de 
la Cinematograful Dacia - este 
zilnic deschis non-stop. Telefon: 
253794. Cabinet stomatologic 
privat. Bd. Revolutiei nr. 62, 
(vizavi de Biserica Rosie). tele
fon 256665. deschis zilnic între 
9rele 8,00-12.00 şi 14,00-20.00, 
Iar sâmbăta si duminică Intre 
orele 9,00-21,00. . · 

• ÎNREGIS'I'RĂRIÎN 
CAZ DE DECES 

In caz de deces. la Biroul de 
stare civilă de la Primăria Arad 
se pot face înregistrări sâmbătă 
şi duminică, între orele 9-11. 
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ACTUAliTATEA COL TURAI.I rt:'Z''"D''"E' "'F':l:tl ~~>~Y:C: -·),:::~~}~ A RTERMOL NU SE GANDEŞTE LA GREVA !~~~~iW 
. -1 

i 

CllVE!IIATOGRAI"E 
Dacia: Soldatul universal

Intoarcerea (SUA) 9,30; 11.45; 
14; 16; 18; 19 

Muretul: Black Cat. WhHe 

1 Cet (Fr.-Germ.) 10; 12.30; 15; 
18 

Arta: 8 M.M (Anglia) 15; 17; 
19 

S.,la miel: Tentaţia 
seducţiei (SUA) 1 5,30; 18 •. 

Progresul: Al 5-lea element 
(SUA) 17 

TFA'I1tE . 
Teatrul de Stat Arad prezintă 

azi, de la ora 18. spectacolul cu 
piesa • Vărstele dragostei" de 
Tudor Muşatescu, fn regia lui 
Tudor Petruţ şi duminică, 
28.11.1999, piesa .Anonimul 
veneţian" de Giuseppe Berto, în 
regia lui Ion-Ardeal ieremia. 

Teatrul de Marionete Arad 
prezintă duminică, 28.11.1999. de 
la ora 11·. spectacOlul cu piesa 
.Albă ca Zăpada", in regia lui 
lldlko Kovăcs. 

f,DECEMBRI~r 
---;,·- "'~.-< .. - _,-~, ~···~""'"'"'d,W.".;".:n;,v0:-J& 

In cinstea zilei de 1 
Decembrie, senatul 
Universitătii d·e Vest 
.Vasile Goldis" Arad llă 
invită să participaţi la fes
tivitatea deşfăsurată in 
Aula Facultlţll .de 
Drept, începând cu orele 
14,00. Aceasta va avea 
loc luni, 29 noiembrie. 

B. O. 

De câteva zile se vehicula ideea 
căArt ermul va intra irT grevă. Ceea 
ce. bineinţeles. a pus populaţia pe 

uri. Când am stat de vorbă cu gând 
'dom 
'sind 
săco 
stau 
spune 
intră 
am 
cole 
schim 
de Ad 
care 

nul Ilie Don. liderul arădean de 
icat al Artermului, am avut ocazia 
nstatăm că, de fapt, lucrurile 
cu totul altfel. Astfel, Ilie Don 
: .Toată lumea spune că noi 

m in grevă, cand nici macar nu 
inceput negocierea contractului 
cliv de muncă. Abia dacă am 

bat câteva cuvinte cu Consiliul 
ministra~e. Singurul lucru pe 

l-am aflat de la ei este că nu 

prea ar fi bani penlr>J mărirea salari-
ilor. Dar noi nu vrem să afectăm 
populaţia." 

Cu aceeaşi ocaz~ am aflat că 
negocierile vor avea loc jncepând de 
luni şi vor ~ne eventual şi marţi. Dacă 
aceste negocieri vor eşua, de·abia 
atunci se vor gandi la grevă .• Este 
adevărat Că s·untem nemultumiti. 
Dacă pană acum nici nu se Stia Că 
Artermul are sindicat. acum află restul 
lum~ că şi noi suntem oameni şi trăim 
în această ţară. Avem aceleaşi posf. 
bilităţi ca şi ceilalţi". spune Ilie Don. 

fi. B06fiiUO 

ADUNARE GENERALi 
Se convoacă Adunarea generală a membrilor 

Asociaţiei pentru protejarea fi ajutorarea handica
paţilor cardiac! operali în România, pe data de 30· 
Xl-1999, ora 16, la sed ul asociaţiei de pe str. Lucian 

Doriţi o viaţă mai 
e~eitantă n plăcută r. 

Luni, 29 noiembrie. la orele 12,30, fn 
Sala Mare a Consiliului Judeţean va 
avea loc festivitatea de decemare a titlului 
de Doctor Honorls Causa, Prea Sfinţiei 
Sale conf. Univ. dr. Timotei SevJciU." 
Episcop al Aradului, lenopolei, 
Hălmaglulul şi Hunedoarel. 

Blaga nr. 3. cu următoarea ordine de zi: · ' 
1. Alegeri . 
2. Probleme organizatorice-.. 

B. O. 

SCA AllNO ARADUL NOIJ S.A. 
.. ~'· 

Şoseaua Tbnlşorll, Kat 7 

, Telefon: 280636 

Anunţă ci licitaţia programati pentru data de 6 

Xll1999, va avea loc in data de 21 XII 1999, ora 

1 0,00, la sediul societli11L 
.- ... ·. 

·.-.-~ ., . -'- . . ~;.ţ,-..1:~::: ·1· . " 
.:: ·~ 

(4808588) 

COII!Itetul asociaţiei 
Prefedinte 

CICALĂU IOAN 

Vizita'i SEX SHOP "EROTICA" 
·Arad, Str. Mără!fe!fti nr. 9/11 

Telefon 094SQ341 
(4114242) 

In noaptea de 25 spre 26 
noiembrie a.c., autori necur»--
scuţi au pătruns. prin fo~area 
sistemului de alarmilz: lacă-
tului. in garajul A.F. rescu, 
situat la parterul blocului nr. 30 
din Faleza Sud -Alfa. Astfel au 
fost sustrasa bunuri în valoare 
dEP 35 milioane lei. Politia a 
făcut deja primele cercetări. iar 
păgubaşul oferă. pentru orice 
informaţie (094-881280) care 
va duce la depistarea autoru-
lui. 5 milioane lei. .. 

- ' 

~:":) 
-··· ··.·~.J "._.,_'--7·~ 
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~; 

·-:.~~ 
ALO, AMBULANTA! • ·• _. ~ 

• Ieri dimineaţa, in cartierul : ··-·· _~1 
Micălaca. pe strada Mioriţa, a · _ ~ 
avut loc un acciden~ colectiv .9e ... -.. ,_-_ __ .. . ~ ~1 
JllUncă. In urma căru1111rel ~· -.:,,., "~· :.· ·1! 
tori au suferit arsuri termice, .-. -~ 
determinate de o explozie. Cele -! 
trei persoane accidentale: P. 1 .. fn 
varstă de 37 de ani. R. 1. - 44 ani 
şi M. R. • 21 ani au fost trans
portate la Spitalul Judeţean. 

8 Tot ieri dimineată a avut loc 
un accident de circulaţie langă 
Liceul German. Victima a fost 
transportată la Spitalul Judetean. 

fi. B. 

PRETUL ~OROLOI 
1 

BANCA NAŢIONALĂ. Pert
tru gramul de aur de 24K: preţul 
cu ridicata - 171.029 lei. iar pretul 
de achiziţie • 153.926 lei. PreţUri. 
valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ -Aur 14 K 
cumpărare: 80.000 lellg. vânzare: · 
90.000 lellg 

Aur '18 i< cumparare: 100.000 
. leV!I, vânzare: 120.000 leVg 

.. li;, 
.-:-~ 

··~ --· 

-: . 
01!':. 

c~z -~ 
- -~ .. ~ 

·• ... ••. ,;i 
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Sporturilor prima ediţie a târgulu~ 
specializat in tehnica tipăririi ŞI 
ambalării, papetărie, p~blicitate, 
SMART-PACK '99: 

".Să· fiiii că a a putem coatrola totul" 

Atracţia targului a const~u~-o 
standul societătii arădene 
ALDOR, ţare prin produsele 
expuse a stâmit interesul vizitato
rilor.incă din primele minute. 
ALDOR este distribu~or pe zona 
de vest pentru Prointermed din 
Piteşti, firmă producătoare de 
folie si ambalaje de polietilenă. 

pentru menajul 
sunt expuş~ saci 
pungi pentru congelator. 
oricărei .gospodării, folie pentru 
agricultură, folie pentru izolaţii in 
constructii, folie anticorozivă, 
saci, huSe termocontractibile 
(pentru ambalarea recipienţilqr 
de băuturi răcoritoare, ape mi
nerale, produse alimentare ş_i 
nealimentare). 

zatorul acestei manifestări - n. n.) 
il transmite mediului economic 
arădean~. a spus. in deschiderea 
târQului,. Nicolae -eăcanu, 
preşedintele CCIA Arad. 

Zilele trecute relatam in 
coloanele ziarului nostru despre 
un caz de contrabandă cu cafea.
Arătam atunci că urmare a veri
ficarilor făcute de poliţiştii arăde.ni, 
a reieşit că cele aproximativ 3,5 
tone de cafea au intrat in 
România prin Vama Nădlac, cu 
un singur transport: fără să fie 
plătite nici un fel de taxe vamale 

Săpunaru a admts ca: "Poate că 
nu a detlarat-o. Să ~tiţi u.n 
lucru: că nici nu se poate con
trola tot, că dacă neaam apuca 
să facem control total in fron
tieră ar ie'fi alţe minunăţii. Dacă 
există asemenea inform~ţii fi 
ne sunt semnalate de către 
Poliţie, atunci se lasă cu sancţ;. 
uni până la desfacerea contrac· 
tului de muncă a celui care a 
controlat microbuzul respec- 1 

tiv." Noi spunem ţă şi-n cazul in 
care cafeaua nu a fost declarată, 

·nu avea cum să treacă neobser
vata .. : într-un microbuz! 

La deschiderea SMART. 
PACK au fost prezente oficialită'i 
locale şi judeţene, precum şi de
legaţia din Eindhoven ce 
vizitează Aradul în aceste zile. 

Produsele expuse in standul 
ALDOR sunt de interes şi de 
mare folos pentru agricultură, 

~Domeniul arilbalării, tipăririi, 
este de mare interes, dovadă 
prezenţa in târg a 38 de firme 
expozante. Sperăm ca SMART
PACK să fie un stimul real, pe 

SMART-PACK incheie seria 
manifestărilor de acest gen orga
nizate i_n 1999 de CCIA. · · 

ori accize. 
Am dorit.să stim ce spune 

d8spre acest lucrU cel mai mare 
peste vămile române. adică Nini 
Săpunaru. La intrebarea noastră: 
~,Cum credeţi că se pot intro
duce irr ţară 3,5 tone de cafea 
fără să se plătească pentru 
aceasta nici un fel de taxe?", 
Nini Săpunaru ne-a răspuns 
printr-o intrebare: ,,Aveţi un caz 
concret?". Sigur că aveam, fii,nd
ca altfel ntt.~am fl intrebat! Şi ce 
credeti, care a fost răspunsul 
domniăi sale? "Asta nu înseam
nă ca a trecut prin vamă!". Păi, 
atunci pe unde? ln sfârşit, Nini 

W' 

. JJ2 MANAGERl RISCA 
SĂ FACĂ PUSCĂRIE. 

Iert, in cadrul conferintei de 112,PLÂNGEIU PENALE 
presă de la Agenţia judeţeană de 01. Lucian Stana, şeful 
ocupa re şi formare profesională Corpului de control al AJOFP, după 
(AJOFP) au fost prezentate cateva ce a prezentat rezultatele con-
din cele mai "arzătoare cestiuni la troalelor din octombrie-noiembrie 
ordinea zilei". (52 la număr) a declarat ca Muaţia 
PLĂ" COMPENSA'I"'RD in care se afiă unele firme ce nu 

Dna Claudia Miuţescu, purtă- respectă legislaţia cu privire la 
toarea de cuvant a AJOFP, a afir- vtrarea sumelor pentru fondul de 
mat că săptămâna viitoare şomaj este una incalificabilă. Prin 
Trezoreria va vira'CEC-ului banii urmare, 112 piMgeri penale se vor 
pentru o parte din disponibilizaţii face impotriva managerik>r care nu 
colectiv din judeţ Este voma despre au achitat la fondul de şomaj stopa
cei de la ALFAR, Arcatim, Schela jul la sursă - adica 1% din salariul 
de Petrol Arad şi General Petra angajatilor. Ei riscă inchisoare de 
Service. Pentru ceilalţi se aşteaptă pâna la61uni ori amendă penală. 
ca sumele să ajungă la Arad in CALCULE BOCLOCAŞE 
zilele următoare. Toţi ace,ti bani Şeful Corpului de control a mai 
sunt aferen~ lunii· octombrie. ,. , expus şi câteva dintre calculele 

CREDITE buclucaşe pe care le-au făcut cei de 
OI. Stefan Pascu, directorul la Schela de foraj Zădăreni cu 

executiV al AJOFP a afirmat că, privire la stabilirea salariului mediu 
pana acum, au fost acordate cred~ pe unMte, .păcalind" statul cu vreo 
in valoare de 255 de milioane de lei, 20 de milioane de lei, cand au fost 
cu dobandă de 17 ,5%. Se pare ca efectuate pl~tile compensatorii. De 
garanţiile· pe care trebuie Să 1e pre- aSemenea, a' mai precizat şi faptul 
zinte patronii (reprezentand 130'% ca s-au suspendat plă~le compen
din valoarea cred~ului) nu sunt pe sateni pentru cei de -la Inspectoratul 
placul solicitan~lor. de protecţie a planteior. Dar, despre 

Pentru această actiune, AJOFP toate acestea, vom reveni pe larg in 
a avut la dispoziţie in 1999 in jur de zilele următoare. 
doua miliarde lei. .lfiCOUIE OP~Efll'l 

GE~LII'IDE Kl'lfiP 
Foto: fiL ·Mfl~lfii'IOŢ 

,.EFOLCLOR" 
. în condiţiHe în care salariile 
vameşilor sunt foarte mici, totufi 
multi sunt aceia care se înghesuie 
la c'oncursurile pentru lucrătorii 
vamali. Gurile rele spun că se 
plătesc bani grei pentru a lua un 
astfel de ooncurs. Nini Săpunaru 
zice insa ca: .,E folclor. Nu zic ca 
nu se fac sau nu se rnai pot 
face aranjamente. Dacă spun 

~ceva, 

un aranjament da genul 
mă faceţi minc:,ino~. 
putea să existe. lnsă aceste 
concursuri se dau la Bucureşti, 
e dest~l de greu să aranjezl 
acolo chiar în felul in care se 
vorbe~te." Măi, să fie! Am ajuns 
să aflăm ca la Bucureşti nu se pot 
face aranjamente! · 

. Dfll'lfl UISC 

"DRAGOSTE" PE ••• BANI F·POI.ITf:A.,:: 
"' ' 
Q'l""'"''w~ '0'-'•' ' ' • ""'"' ·;m,.;~ 

Urmare a unei acţiuni 
desfăşurată in parcările de 
TIR de pe raza municipiului 
Arad, pe linie ~e prostituţie şi 
proxenetiSm, poliţiştii le-au 
depistat pe Brătan Sorina, 
30 ani; Lipitor Victoria, 18 
ani si ·Lazăr Melinda, 24 ani, 
toat'e din Arad. Cele trei, 

acostau' cetăteni străini in 
v..ederea înt~etinerii cu 
acestia de raporturi intime. 
Pe bani, evident: .. 50 OM 
partida de amor. 

Poliţia le-a sancţionat pe 
respectivele, in baza Legii 
61/1991 c~ amenzi in .va
loare de 1.500.000 lei. · 

ÎNCĂ DOI COPil, VICTIME ALE -
ACCIDENTELOR DE CIRCULAJIE 

• Joi, in jurul orelor 13,00 pe raza localităţii 
·Galşa, Salpas Gheorghe, 28 ani, din Reca, 
judeţul Timiş, in timp ce conducea autoturismul 
TM-05-HJO, 1-a surprins şi accidentat grav pe 
Gtaschl Florin • Adelln, de 7 ani, elev la Scoala 
Generală Galsa. Nesupravegheat, băieteiul s-a 
angajat in traversarea soselei, in fugă, fără să se 
asigure şi prin loc nepermis. 

• Tot in aceeasi zi; un a~ copil a fost acci
dentat in Arad. Ben\e Cornel, din Arad, circuland 
co autoturismul 3-AR-737 pe strada Episcopiei a 
surprins-o_şi accide"n.tat uşor pe Grădlnaru 
Geanica-Eugenia, de 9 ani, din Arad, elevă, 
care, la fel, s-a angajat în traversarea străzii 
printr-un loc nepermis ~i fără să se asigure. 

. D. L' 

IDENTD1CATI SI 
ÎNCARCERĂTi, 
1 '1 ' 'f' n urma măsun or spec1 tce 

întreprinse, poliţiştii i-au identifi
cat şi incarcerat pe Lukas Irina, 
de 30 ani-, din fântânele, cunos
cută cu antecedente penale, care 
are de exe·cutat un mandat de 
1,6 ani inchisoare, pentru furt; 
Moţ Petru • Liviu, de 36 ani, din 
Arad, urmărit general, care are 
de executat un mandat de 5 ani 
inchisoare, pentru tâlhărie şi Raţ 
Gheorghe, de 62 ani, din Curtici, 
care are de executat un mandat 
de 1 an inchisoare, penţru 
corupţie sexuală. 

:PE.SCUR ~ 
,0? " :: . ' • 
~i;:$..f---''-" ~~t- ""- vV ~·-·""----.....-<---. 0 

• f:rlşta {;OOraf, 24 ani, din 
Fiscut, cunoscut cu antecedente 
penale, este cercetat in stare de 
reţinere. Poliţi,tii au stabilit că in 
perioada 14-24 noiembrie, acesta 

·a sustras, in repetate rânduri din 
curtea unei consătene, Micle 
Lucrelia, păsări in valoare de 
2,100.000 lei. 

• Tot in stare de reţinere este 
cerc,tat fi C'erdovaa 
A.t .. xaadra, 34 ani, din Gepiu; 
judeţul Bihor, fără fonne legale In 
A~d. Cordovan este cunoscut cu 
i\rltecedente penale iar in sarcina 
lui, poliţi~tii au stabilit că in 

.' curşul ac;estui _an a inlesnit practl-· 
: carea de raporturi intime a unor 

prostituate cu diferiţi bărbaţi, 
obţinând in acest mod foloase 
materiale. 

• Poliţia n-cercetează in stare 
de libertate pe Saploac.-.al-loaJO, 
34 ani, din Felnac. In cursul aces
tei luni, Saplontzai a sustras 540 
kg cartofi de la S.C. ARFRIZE SRL 
din localitate. 

.., 

PIATA ROMANA • PIATA 
' ' CALVARULUI "LINIEI3" După ce, in urmă ·cu trei săptămâni, sindicatele din 

societatea CONSTAR aiJ deschis conflict de munca, ieri 
acesta a fost incheiat. · 

' ... Ştiu de pe-acum t:ă am ~ caz o calătorie il va ajunge nu la 

· Principala reVendtcate a angajaţilor, majorarea 
salariilor, a fOst soluţionată .• După ll)ai multe discu~i cu 
conducerea, in cele din unnă am ajuns la o inţeltagere. 
Fiindcă am obtinut ce-am cerut, am inchis conflictul de 
munca•, a spus Ioan A.ndri.,,_ liderul sindicatului din pr<ţ, 
ducţie. 

G. K. 

aud reproşuri (dici aşa ceva e mai 2000 lei (ca in prezent, mâine nu 
uşor de tacut decat a face un luau ştiu cat va fi!)· ci la 4000 lei ~ uit& 
bun in interesul cetătea.nului -ca~ vezi ... rentabiiMtea pentru C.T.P. 
tor), dar, oricum, imi' asum răspun- Nu contează ca doar pe .treo~. 
derea să divulg faptul ca de o luna ·la orice oră din cele menţionate, 
incheiată monitorizez (mă rog, lumea se inghesu~ (căci culmea. 
urmăresc!) modul in care. vin fi pe traseul - calvar se mai trimit ~ 
pleacă in şi din Piaţa şi la ore de van -
Romana, la diferite simple, de tip 
din zi -dimi~ ori se calccl in 

IJUI~,B/i,\~~~~n O mareâ !W- prestigi~ ~;~@1;~~-~ =:~1§ 
---- ... -··· ·- .. _ --- -- GOl O EN BRAD PREMIUM linia .3· nu-e rehtabilă deşi ... tra- ora~.15circulăinsisiem.grupar O delegaţie de profeson de la o şcoală din centrul · versează oraşul de la .Făt Frumos" (miercuri, 17 noiembrie, Intre 
Finlandei, JYVĂSKYlĂ VOCATIOi':!AL INSTITUTE OF THE " . la .Gara CFR Aradul Nou\~i de acelea~i ore, dinspre Gara 
TECHNOLOGY, a făcut o vizită la Grupul Şcolar Industrial (Urmare din pagina 1) popular~. cu un număr cât mai aceea onor conducerea C.T.P. Aradul Nou au venit 5 (cinci) 
de Construcţii, Ape şi Protec~a Mediului (GŞJCAPM). Având in personalitatea ei mare de consumatori ,.prieteni" Arad a fragmentat-o, omul de rând tramvaie care, după umila mea 

Scopul vizitei 1-a constituit schimbul de experienţă pe var ori expresive care o fac fi cu o distribuţie naţională de neavând alte alternative decât: ori părere, ar fi b'ebuit să fie in alte 
care liceul arădean il va desfăşura cu finlandezii i[l ca~rul dinamică, de incredere, Jpropi- cea mai bună calitate. să stea să astepte, de regulă între zone ale traseului), iar după 
programului "Leonardo da Vinei". unul din programele ată fi di!schisă şi prietenoasă, Dacă e'ti o persoană socia- 20· şi 40 de rriinute, un :s (treaba e aceea, până. la amiază in intervale 
Comun~ţii Europene care vizează invăţământul vocaţional. ,.GOLDEN BRĂU" a creat o bHă, tânăra la propriu şi la figu- valabilă şi pentru .5"), ori daca e de la 20 la 40 de minute. Si se mai 
·s-a perfectat o colaborare intre cele două şcoli in domeniul nouă stare de spirit .,ZIIale , rat (cu sufletul), dacă e~ti grăbtt. dar cine nu e grăbit astăzi!- vorbeste de renlabilitate! baca nu 

, protecţieir;nediuluişiaanalizelordelaborator. voi.- buDă"-. Ea este cu tine . Tncrazător in forţele proprii, şi vfea să ajungă in Aradul Nou ne Crădeţi, faceţi, domnilor, un 
. ln consecinţă, un grup de 15 elevi de la GŞJCAPM va ORIUNDE ş1 ORICÂND ~i te 

1 dinamică, comunicativă, care n-am decat să urce in ce apuca: In studiu serios de caz, staţi de 
·frecventa trimp de trei săptămâni (17.1- 6.11.2000) cursurile . face să fii .,in rândUI lumii" In preţuieşte munca, dar fiii. şi să .1" (care vin, unele după a~ele, şi vorbă cu oamenii!._ .. fi să răspun-

liceului finlandez, urmand ca un grup de elevi din orice anotimp. te distrezi, cu siguranţă că de circulă mai muH goale) in .6", in .8'. deli oamenilor ce credeţi ca se va 
JYVASKYlĂ să participe la un curs similar la Grupul Şcolar · Ceea C<rfi d"'"fte .GOLDEN jlcum ~tii: .,E V_ol., Baaă., ., In .16", .2" sa~ i.n ce mai apucă, face pentru a se evita astfel de situ-
arădean in perioada 27.111. 16.1V2000. Predarea se va face'' BRAU" anul acesta este să se GOLDEN BRA lJ". O bere pana lli Piaţa Romană şi de acolo "li· Ei ne-au abordat pe nai, iar nai 
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_ln limba engle~. · 
1 

· · poată lăuda cu rolul de con- bună care se consumă cu să urce, dacă vine!, in .. ~rar. Da, am sais ce am văzut! 
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O INVESTITIE CfiRE SCHIMB 
IMfiGIHEfi ROMÂNIEI 

SARACIE, MIZERIE, INDOLENTA 
1 (Urmare din pagina 1) cetăţenii. Personal am· incerca~ o 

-Oameni neobiŞcnuiţi cu ordinea şi înţelegere cu ace,stă regie pentru 
disciolina, de regulă indivizi pripăşiţi transPOrtul recipienţilor la ramoa de 1 
de prin alte parţi de ţară dau dovadă gunoi, dar n-a fost posibil. Mai lntâi mi 1 

de indolentă aruncând gunoiul din s-a spus că in zona mea nu e rentabil 
Ieri, la Nădlac a fost inaugurat Complexul Jackson. O 1· s-a pus accentul pe funcţionalitate, dar nu Tn detrimentul 

investiţie care vine ca o provocare, in sens pozitiv, faţă de bunului gust. 
COintundura eoonomtcă românească. Un mediu in care tot ~i 1 Omul de afaceri George Medintu ne--a spus că. această 

ogradă in niijlocul dru01ului. Despre să vină maşina Salubrităţii {pe Calea 
hârtii aruncate la întâmplare, despre '1 Aurel Vlaicu nr. 286} că trebuie să fac '1• 

capetele de ţigări împrăştiate peSte tot 
1

_ 18 abonamente pentru o smgură 
nici să nu mai vorbim. Străinii care ne: gospodărie ~i nici aşa nu s·a putut. Nu 
vizitează strâmbă din nas a dezgust mai lungesc povestea pentru că nu 

i devin sceptici, în ceea ce prive~te viabilitatea unor rea- 1· realizare este doar un inceput, pe viitOr urmând să prindă con
. La Nădlac s-a construit un hotel cu 30 de camere, cinci · tur şi alte proiecte importante. Complexul Jackson de la 

restaurante, două baruri, discotecă, o parcare pentru 300 de Nădlac, pe lângă faptul că este o investiţie majoră, făcută cu când văd în ce mizerie se complac are rost. Rărflân numai cu convin· 
tiruri, un grup social cu duşuri, o spălătorie de haine Şi alta de bani româneşti, poat~ avea şi un alt rol, nu mai puţin important 
maşini, o benzinărie cu şase pompe şi un supermarket. La - acela de a schimba in bine prima impresie a unor oameni 

unii dintre concitadinii noştri. Nu gerea ·că Salubritatea este ·interesată. 

deschiderea ofici{llă, au participat reprezentanţi ai autorităţii . care vin in România. Deoarece Compfexul Jad<son ar putea fi 
kx:ale şi judeţene, oameni de afaceri. oriunde in Europa ... 

întâmplător in ţările occidentale sun:- mai puţin dEţ Cţ.~răţenia şi igiena 
tem priviţi ca oameni certaţi cu oraşului şi mai mult pentru tihna 

Ştefan Suhansky, primarul Nădlacului, a remarcat: .Avem 
o vamă frumoasă, acum avem şi un complex modem, de nivel · 
european. ESte practic o poai"Ui de intrare in România". 

Prinţul PaW de R'?fllânia, de asemenea prezent la Nădlac, 
a adăugat cu ocazia tăierii pangHcii inaugurale: ..Am venit de la 
2500 de kilometri pentru acest eveniment. Această realizare 
este foarte importantă pentru Nădlac, pentru judeţul Arad şi 
pentru România. Sunt sigur că afacerea va fi una de succes." 
· · Ing. Radu Ghidău, consultant tehnic şi dirigintele de 

1 .,., """' pentru constructia de la Nădlac, a afirmat: .Initial 
erau programate Pe durata unui an. Ne-am ambiţioriat 

şi Mram terminat in şase luni." 
George Medinţu, patronUl firmei Jackson !Otemaţional, a 

deda'at .Investiţia se ridică la aproape 30 miliarde lei şi am 
realizat-o in regie proprie. Am vrut "să demonstrez că şi in 
Romănia se pot faoe lucruri deosebne. aş spune chiar mai fru
moase ca-n O'J!'idenl. Aş dori să remarc ci! aici s-au creat too· 
de locuri <je muncă. Eu da~ oredn tinerilor, vârsta r;ne<Jie de 24 
de ani a personalului, fiind elcx:ventă." 

Complexul are o alhitecturâ modernă, cu interioare in care 

nr. 
Muzeului Judeţean a avut loc vemisajul 
expoz~iei de pictură intitula;tă ,.Parisul 
la Arad". T ablounle au fost realizate de 
către pictorul Mihai Takacs. 
Prezentarea expoziţiei a fost făcută de 
către muzeograful Adriana Pantazi. 

Mihai Takacs reuşeşte. prin această 
expoziţie, să aducă la Arad, acum in 
pragul sărbătorilor de iamă, o imagine a 
Parisului in plină vară. in tablourile_ care 
poartă semnătura Takacs se întâlnesc 

G. COtiSTAtiTitiESCO 
Foto: ALEXAtiDRO HARIAtiOŢ 

Montmartre, Eiffel, Pont t>~euf, 
Moulin Rouge de la Galette, Sacre· 
Coeur, sau malurile Senei. 

Expoziţia este rodul a trei ani de 
muncă a pictorului care a trăit tumul
toasa t:~xperienţă pariziană. Este o 
expoziţie care aduce mai aproape 
imaginea Parisului cefor care· vor avea 
prilejul să o viziteze. Şi nu credem că 
vor fi puţini. 

OUHPIO BOI.Zfltl 

normele cefe mai elementare de oamenilor săi. Cetăţenii prinşi cu 
igienă, nu intâmplător românii sunt gunoiul aruncat in mijlocul străzii 
ţinuţi la porţile ţărilor occidentale, spun că nu au ce face atâta vreme cât 

, interzicându~i·se intrarea. Salubritatea nu vrea săiii facă datoria. 
La o primă vedere ai fi tantat să Dar să nu căutăm acum vinovaţi 

crezi că românii sunt un popor indcr _ cu orice preţ, fiindcă, intr·un fel sau 
lent lipsit de educaţie civică, că nemţii altul, de mizeria noastra ror)'lâneaSCă 
au ordinea in sânge, că au în mod na· vinovaţi suntem cu toţii! · 
turaJ un comportament civilizat. fără Strâns legată de sărăcie, indolenţa 
constrângeri. Cei Care cunosc însă (să nu·i spunem nesimţirea) poate 
cum stau cu adevărat lucrurile, sus~n îmbrăca veşmântul mizeriei. Din 
că ordinea Occidentului este menţi· cartierul Grădişte ne vin veşti incredi· 
nută cu ... biciul şi nu cu indiferenţă. bile despre mizerabila comportare a 

Şi la ei sunt inşi indisciplinaţi, gata unor aşa numiţi gospodari de pe 
să depoziteze nisipul in stradă, dar l\ooO străzile Egalităţii, Crasna ori Războieni 
fac fiindcă aşa ceva e de neimaginat. care au mers cu insotenţa până ·acolo 
fiindcă inspectorul Primăriei ar aplica incât au amenajat coteţe de păsări, 
imediat amenzi usturătoare. Legea cocini de porci t;i chiar grajduri pentru 
este cea care, prin aplicarea sa vaci pe spa~ul public. Fără autorizaţie, 
promptă, inhibă comportamentul fără canalizare, cu dejecţiile termen· 
abuziv al cetăţeanului certat cu târ1d in stradă te poţi crede mai 
normele de ..comportament civic. · degrabă in infern decât intr-un oralf cu 
Procedează Primă'tia Aradului în mod aere occidentale. La noi, in locul legii 
asemănător instituţiei similare din fi a celor indritl;Jiţi s-o aplice, trăim 
Kăln? Nici vorbi!: la noi poţi abuza prinbre monnane dedejec~i, la un loc 
aruncând gunoiul in stradă sau in cu şobofanii, in mirosuri insuportabil&, 
canalele deschi~e. fără teamă de in duhori t;i scursori de mizerii. Nu 
amendă. La noi, statul nu-şi face dato- mai poţi deschide geamurile decât 
ria nici măcar atunci când e vorba să dacă ai mască de gaze. Aerul e infec
aplice sancţiuni cetăţenilor contrave- tat, un iz fetid plute,te prin cartierele 
nienţi la nonnele de convieţuire civi- .mizericoase ale Aradului. Mal rău ca la 
lizate. • uf'l cortului. 

In dorinţa de a fi drepţi până .la Măcar Primăria să arate ca la 
capăt, ţrebuie spus că, in mod para· oamenii civilizaţi, căci in rest, 
doxal, la starea de dezordine din Dumnezeu cu mila: dezinteresul 
cartiere i'i aduc contribuţia 'i cei de la autorităţilor Încurajează mizerabila 
Salubritate care nu respectă intot- comportare a sărăcimii din zonele 
deauna clauzele -contractuale cu mărginaşe ale Arădului. 

Astăza, a. .. aversa.rea. ra.daoaa•aaa seba~a .. 
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fnfiinţarea unui p_ost de Radio in F.M. la Sebfş,a fost un ./ Radio "21" Sebif a intrat in COnftiinţa J)J.,S(.,UJJ)J.,JlJ., ,., \'J1JD 1"!., 
demers temerar iniţiat şi_ sus(inut de ee. Gheorg_h~ Feieş • pri"!.aru!, ~--· ... k~ ... -;.·.·.:_ ... ' .. --.. fi~c~rui locuitor al acestor ţin'!tu~i care se . ~ t.: ~ ~ ./ J . "ll~t 
oraşului Seblş, Doru Smac1 - redactor la cot1d1anul "Adevarul - s1m1te legat cu ceva de adevar fi frumos. ./ 11111 • 

Ara~ fi alţi oameni 1ndrăzneţi. Au pus bazele_Radloului "21" la 4<, · '';-V_,"'· c_ei cJ_in radio s~u străduit s~ ~~ucă bucu· liS(., JJJ 'J1J\'J1()JlJ 
:•bJL - o-..,e Fei~ _ primarul o......,.W Se""' • DL , . • "~ 11 s_P•!a'!ţa 1!! sufle_tul 11 1mma _ oame- .L~t.. ~ ..1 
i.ag,. Dorel Valea • aaanaceruJ s.c. .,ISEB" SA Sebif; • DL ·- . . . . mlor ŞI sa ~asplateasca, oarecum:, mcul'ţl· 
Coastantin Cbisăliţă - pastorul lliaericii Baptbte Se""' • Jarlle ŞI pnetema celor aprop1aţ1. 
DL Teodor Morott~ • patronul s.c. "MORO" SRL se~ e ~ celo_r care au crezut in ei, ~1n ce~~/ ~ni. de cdnd Radio 
~1. dr. Ioan Oancea • directorul Spitalului Seb~ e Dl. ,.21 Seb1ş este generator de gandur1, de 1de1 ... 
Nieolae Huidan - patron S-C.. "JNSTAL-ADUCT" SRL Se""' Au fost deja, trei ani de eforturi şi încercări de reu1ite şi 
e Doaa Monica Stauciue • patron S.C. nCOMO" SRL Sebi.f; neimpliniri, toate făcând parte dintr-un demers. Adesea 
e DL Gluţ C~ : director Radio ..ZI" Se""' e DL iA&- ·impresionant de greu. Una peste alta, pe 92,1 FM STEREO 
Marin Scrot an - patronul s.c. "G.D.S-" SRL Sebi'; ~ DL in 27 noiembrie 1996, la orele 21 1i 20 minute primul sem
Te~tie ~'patronul S-C • ..BETEA" T.P. SRL Se""' • na/ in eter'a pornit din ce/ mai vestic post de radio al reţelei 
DL mg, FlaVIIua Medrif - naaaagerul S,C. "PRESCON" SRL 21 " - · ţ - R d · 21 " S b · d - · · -
Arad; e DL ing. Uvia Wevicl • •anagerul s..c:.. COMERA" .. ~~ cu s1gu~an a, a 10 " .e l!j va atnu1 1n 
SRL Arad; • DL Bujor 11araa _ patroaul s.c.. "BUJOREL" con'jtiinţa oamenilOr de pe aceste locun. 
SRL Sebi.f; e Dl. Vaaile Morodan • patronul S.C. 
"SOLARIS" SRL Se""' e DL Tereate Necra • patronul S-C.. 
CONY BLAit" SRL Se""' e Prilairia <Wafldal Se ... 

ÎN TOPUL 
PREFERINTELOB 
CUm este intlmpinata sar·. 

· bitoarea radioului seblfan, c't 
de des se ascultă emisiunile 
acestui post, ce preferinţe au 
ascultătorii, ce şl·ar dori să 
cuprindă noua grilă de pro· 
grame, am incercat să aflăm ·la 
cald • stAnd de vorbă, pe 
străzi/o Seblşului, cu c•ţlva 
locuitori ai acestei zone. 

Teodora Furdui (22 'SOi, 
Pâulean): ..Ascutt acest post de 
r8dio in fiecare zi. imi plac, muzi
ca, concursurile şi toate genurile 
de emisiuni." 

Vlorica P .. (32 ani, Sebi,): 
"Frecventa cu care ascult Radio 
21 este destul de mare. Aş dori sA 
fie mai multă muzică crestină. 
Cred ca ar trebui să fle si eniisiuni 
educa!Mo pentru tinerii din Seblş. · 
Au nevoie de elel·. . 

Daru:l Lazir (28 ani, 
. Pruniş9f): .Da, este postul meu 

preferat. mi plac ei'AisiunHe muzl· 
cale şi cele sportive: 

Gata Gudlu (45 ani, Seblş): 
Jt ascult in fiecare zi, pentru ca 
acoperă o largă gama de interes 
a sebişenilor. Tmi plac emisiunile 
pentru femei, de ştiinţă şi cele 
sportive. Prefer muzica creştină ... 
şi acest gen mi-ar place daca ar fi 
.difuzat mai des.· 

VIrgil Nl~ola (17 ani, Sebiş): 
.CAnd am timp ascult Radio 21. 
Aştept cu interes topul de sâm
bată. Aş vrea mai multă muzică 
rave." 

Sorlna Rus (20 ani, Seblş): 
..Ascutt mai puţin emlsiunne radio
fonice, pentru Că nu prea am timp.. 
lmi plac emisiunile de·tlneret şi 

. topurile muzicale. • 

GÂnDURI LA CEAS 
DE SĂRBĂTOARE 

La aniversarea a trei ani 
de la prima transmisie in eter, 
RADIO 21 SEBIS demon
strează, dacă mai era nevoie,. 
că a devenit o .forţă" pe 
Valea Crisului. Trei ani de 
bucurii, tristeţi, speranţe, do
rinţe şi impliniri, trei ani de 
muncă şi satisfacţii in care 
colegii de la RADIO 21 au 
reusit să facă mai frumoasă 
viăta ascultătorilor din zonă. 

'incă de 1~ înfiinţare, ziarul' 
nostru le,a fost un prieten. 
Anii au trecut repede dar tim
pul scurs nu a făcut decât să 
se consolideze legăturile din
tre Radio 21 Sebiş şi cotidia: 
nul .Adevărul". Intreaga noas
tră redactie le urează cole
gilor sebişimi numai satisfacţii 
şi bucurii iar pentru Radio 21 
Sebiş un sincer: "LA MULŢI 
ANII". 

;,ADEVĂRUL" 

lmpllnlţl tro/ an/, anunţaţi 
"aici", dar să ajungeţi mt~rl. Vă 
doresc să fiţi mari şi drepţi 
detaşaţi şi ţepoşl, vose/1 şi· 
aproPiaţi. Vocile d·voastră se 
ascultă cu plăcere şi vor fi ascuJ. 
tate cu plăcere. Urez tuturor 
celor care alcătuiesc "Vocea 21" 
MULTĂ SĂNĂTATE. 

..._G-pN 11, 
· F • tul judefalal Arad 

La anive.-sarea a trei ani 
de emisie, vă dorim succese 
fi impliniri depline în activiM 
tatea pe care o desfăşuraţi_. 
'Vă asigurăm de disponibili· 
tatea noastră in a colabora fi 
pe ..o- la fel de bine penlnl 
informarea corectă a opiniei 
publice cu aspecte ce vizează 
i!!Ctivitatea .COnsiliului Jude
ţean Arad. 

IA JIII1Lff ANII .. 
DAMIVAM, 

MPT 4141D.ECONSJUtJLUJ 
.RJDETEAN ARAD 

. ' .. 
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Almaş, BeliU, 
Pâncota, Târnova sunt doar 
câteva dl~ localităţile pe raza· 
cărora pătrund undele Radio 21 
Sebl,. 

Timp do trei ani, mulţi din 
locuHorll a peste 35 de !ocolită~ 
din preajma Sebi,ulul "au vlbrat'' 
alături de acest post de radio 
care a fost alături de ei "Ja bine_ !fi 

. la rău", cum se exprima unul din
, Ira redactorii de la radio 21. 

Tn prag aniversar, ziarul no,&.. 
tru a reallZi't un Interviu cu cel 
care conduce destinele Radio 21 

· Sebl' - directorul postul~l 
GHEORGHE GIUŢ COŞER!. 

- Domnule director, -la 
implinirea a trei ani de emisie, 
Radio 21 Sebiş va lansa • din 
câte am aflat • o nouă grilă de 
programe. Puteţi să ne dezvăluiţl 
câteva din Intenţiile dumnea· 
voastră tn ac;est sens? 

Dorim o mai largă 
deschidere către asct.iltători şi să 
incercam ab'agerea lor in emisiuni 
interactive. Se va aborda intreaga 
paletă de emisiuni: sociale, cuttu· 
rale, economice, sportive, porltice; 
cele de tineret .,i educativ8. 
ŢOtodată va creşte şi ponderea 
informaţiilor de larg interes . 

Interviu ca 
GHEORGHE GIUT CO$ERI· 
dlractoral Radio 21 $ablş 

De asemenea, selecţia fondu
lui muzical se va face cu mai multă 
rigurozitate, dupa preferinţele 
radioascuttătorilor. 

- Aveţi cOiab.oratori din 
cadrullntelectualilă~l sobitono? · 

- Implicarea intelectualităţii 
sebisene nu se prea face simtită 
după posibilităţile exlstente.~În 
schimb tineretul participă activ la 
majoritatea emisiunilor, Indiferent 
de tematiGa abordată. semn că 
există un fond bun, de perspectivă, 
pentru viitorii oameni de radio. 

- Cum decurge colaborarea 
cu oficialităţile locale '1 cu 
potentaţii financiar locali?. 

- Foarte bună! Aportul prl· 
marului este un foarte bun exemplu 
Tn acest sens. As dori sa mai 
amintesc câteva nurOe fără de care 
post~! acesta de Radio nu ar fi 
ceea ce este: consilierul Ioan 
Oancea, Dorel Valea, Nicolae 
Huidan, Teodor Moroşteş. 'Maria 
Codreanu, conducerile Poliţiei 
locale, subunităţilor de Jandar· 
merie şi Pompieri, reprezentan
·otor tuturor cultelor rEitigioase (in 
Special pastorurui Con~tantin 
Chisăliţă} şi tutur~r celor care 
n&-aU ajutat. 

- Un gind, acu111, la 
implinirea celor trei ani de exla-
lonţÎ in eter ? . 

- Suntem hotărA' să creştem 
din puri"ct de vedere calitativ şi sa 
diversificăm emisiunile, astfel incat 
numărul radloascultătorilor să fie 
cat mai mare. Acum, in prag de 
sărbătOri, doresc să adresez 
ascultătorllor noşlri fideli şi cititorilor 
ziarului .Adevarur. multă sănătate "-fericite. 
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UN CAZ RAR 
Probabil că d-na Cornelia Ardelean. preşedinta PUR Arad, 

d8că cir candida nu ar a.vea voturile necesare pentru a pucen 
Primăria Aradului. Dar nu se stie niciodată, mai ales că practi
ca de la comune - unde primărul este ales pentru că lumea-1 
ştie ce poate - S-ar putea extinde şi intr-un oraş nu prea mare, 
cum e AraduL Si aici ar fi posibil ca lumea să nu aleagă par, 
tidul, ci omul. Care sfinteste locul. Nimeni nu.a spus până 
acuma că partidul sfinţe~ie 'tocuL Din păcate partidul n~a sfinţit 
nici ţara. . . 

Oricum, d-na Ardelean nu vrea să fie primar al Aradului. De 
ce? Pentru că e conştientă că ar aşteptacO o muncă foarte grea 
si multă responsabilitate. Este lăudabil că am intâlnit, in 
sfâr~it, un lider politic cu con,tiinţa responsabilităţii. Şi 
asta intreC lume in care tot felul de anallabeţi şi impotenţi se 
inghesuia in faţă fără să se intrebe ce vor face dacă partidul, 
electoratul ~~ intămplarea TI a~ează pe un fotoliu cu răspunderi 
faţă de cei care i-au promovat. Nu-i inter.esează. ce urmează 
după ce au ajuns la vârf. Dau din coate, recurg la tot felul de 
~iretlicuri, fac jocuri de culise ~~ calcă pe cadavre pentru a fi in 
frunte. Dar pe ei nu-i duce mintea decăt la căpătuirea proprie. 
Poporul la coadă, sau nicăieri. 
· Partidele promovează oamenii pe criterii oculte, altfel nu se 
poate explica apariţia în posturi cheie ale administraţiei locale, 
centrale sau Tn parlamenta şi guverne a unor neputincioşi care 
duc ţara de râpă. . . 

Mă rog, partidul promovează oamenii, poate·rn lipsă de 
altceva mai bun, poate in ~rma unor presiuni de toUeluL Dar 
unde e constiinta Celui promovat. care se cunoaSte cel mai 
bine? Nu există! Constiinta. Aceasta e anihilată de' dorinta de 
paiVenire. Nici măcar' burlul simt nu mai functionează in' atari 
situaţii. Şi ne mai_ mirăm că apar in frunte cei a~căror loc ar fi la 
coadă. 

Marea problemă a României constă in promovarea valo
rilor. Valori care să aibă şi con,tiinţa responsabilităţilor care TI 
aşteaptă. · . - . 
- O felicit pe d-na Ardelean că a ajuns la con~tiin\a respon
sabilităţii ~care ar trebui ScO aibă orice om politic. ~~E~it 

Astăzt, ia Timisoara, are 
loc intrunirea zonală a lide
rilor or9anizaţiilor judeţene 
PPR din partea de vest a tă
rii. Va fi prezent pre_şedintele 
George Muntean. După toate 
probabilitătile, va fi discutată 
şi politica' de ali'anţe' în ve-· 
derea\ alegerilor generale, -la 
cele locale PPR participând -
se pare - cu liste proprii. 

. Informaţia ne-a fost furni
zată la conferinta de presă 
de i_eri de către preşedintele 
organizaţiei JUdeţene, 
Gheorghe. Ghenof. Domnia
sa ne-a· relatat şi câteva
aspecte de ordin organiza-. 
torîc, aceasta fiind prima con
ferintă de presă de după con
f~rinia judeteană de alegeri. 

III )>,lătun de Gheorghe 
Ale-

xandru Verasto si Iuliu HaJOS 
au incercat să răspundă' la 

-intrebarea: Este Partidul 
Pensionarilor un partid de 
manevră? Concluzia a fost 
că pensionarii, in g~neral, 
sunt manevraţi, însă tocmai 
de aceea partidul·trebuie să 
strângă rândurile, pentru a 
putea accede in structurile de 
putere. ,.Nu pretindem să 
câ'tigăm alegerile, dar este 
imperios necesar să pă .. 
trundem in parlament şi in 
guvern, pentru a ave·a o 
voce reprezentativă Care să 
ne apere interesele. Pen .. 
sionarii care sunt acum in 
P'!rlament apără interesele 
partidelor din care ta·c 
parte !ii nu au timp de noi", 
a SP.US Gheorghe Ghenof. 

- S.TODO<A 
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~li lUAU SA ftU PRLliAR AL ARADt~l1 
Interviu eu d-na CORNEUA ARDELEAN, presedinta Partidului Umanid BomiÎ 

anume a 
se apropie de PDSR? 

- PUR este un partid mic, 
dar 9J multe idei. Iar aceste idei 
trebuie promovate. Şi nu ori
unde, ci la nivel de decizie. Pe 
de altă parte, PDSR are doctrină 
social-democrată, apropiată de 
doctrina umanistă. Credem că 
irnpreună cu PDSR vom ajunge 
la acel nivel de deczie necesar 
pentru a ne impune ideile. · 

-Aveti oameni care să , 
vehiculeze aceste idei '' cum 
credeţi că li veţi impune in 
competiţia cu pedeseri,tli? 
Inclusiv la nivel local. 

- La nivel local, la alegerile 
locale, vom merge cu propriile 
liste. O influentă decisivă in 
ordinea pe liste in ceea ce 
priveste consilierii sau in candi
datura pentru primării o va avea 
persoana, omuL Vom promova 
omul, si nu partidul. In-ceea ce 
priveşie alegerile generale, e 
prematur să ne pronuntăm 
despre felut·cum va fi hotărâtă 
strategia partidului. 

- Care este modalitatea de 
desfă,urare a activităţilor 
politice ale PUR? · 

- Continuăm actiunea cu 
Caravana Umanistă. actiune 
care constă in transmit8rea 
ideilor umaniste in localitătile 
judeţului, acolo unde încă nu' se 

PNl ARAD A ADUNAT n&OO DE 
SEMNimRI PENTRU MODIRCAREA 

CONSTITUJIEI ROMÂNIEI 
Ieri climineată, la sediul PNL, 

a avut loc sedinta Comitetului 
Executiv Judetean al acestui par
tid. La conferirlţa de presă care a 
urmat, deputatul Titus Gheor
ghiof, preşedintele organizaţiei 
judeţene. a anunţat că pana in 
prezent PNL-ul arădean a adunat 
17600 de semnături pentru modi
ficarea Constitutiei României in 
ceea ce priveşte' garantarea pro
prietăţii. La nivel de ţară s-au 
strans in jur de -600.000. La 
şedhiţele de" dimineaţă s-&J sta
bllit sarcini precise pentru liderii 
celor 71 de organiza~i PN~ din 
judeţ. Cu incepere din -15 ianua
rie 2000 se va trece la analizarea 
nstelor de candida~ de primari şi 
consilieri. e Deputatul Gheor
ghiof a vorbit pe larg despre 
Legea funcţionarului public. pen· 
tru care Executivul rs; va asuma 
luni responsabilitatea: Se pare că 
aceeaşi soartă o va avea şi 
.Legea Muresan, sansele de 
finalizare fiind mici: Adoptarea 
pachetului de legi va permite in 
anul 2000 sprijinirea agriculturii 
prin credite performante cu 
dobândă -redusă. Conditia. de 
bază - spune Tllus GheoriJhiof -
este să nu Se mai recurgă la sus
piciuni si ractăJ:i, mai ales din 
partea Colegilor din coaliţia de 
guvemământ. 

"PACHETUL" 
MINISTERULUI DE FINANŢE 

Petru Haş, directorul Admi
istratiei Financiare a Municipiului 

Arad ne-a vorllit despre pachetul 
de măsuri pe care Ministerul de 
Finante il propune în domer1!ul 
fiscaliiătii. Partidele din coafitit' 
şi-au e~prîmat sprijinUl pent'ru 
cele 15 măsuri esen~ale. men~e 
să sporească veniturile la buget. 
fn acest sens. Ministerul de 
Finanţe are cinci priorită~: com
baterea evaziunfi fiscale; comba
terea contrabandei; colectarea 
veniturilor la buget; alocarea ri
guroasă a resurselor. finaliţarea 
deficitului bugetar. 

Sunt sarcini foarte greu de 
Tndef)linit in situaţia în care rea
lităţile înseamnă: blocaj financiar; 
piaţă fără capacitate de plată; 
credite scumpe; politici vamale 
Contrare intereselor economiei: 
politică salarială neadecvată la 
întreprinderile producătoare de 
pierderi; niuncă_la negru. Toate 
acestea au ,·ca rezultantă o 
economie gri spre negru. Şanse 
de redresare .există, bugetul 
putând inregistra o creştere sem
nificativă prin apliCarea unei poli
lid fiscale adecvate, sustine PNL. 

SIMIOI't TODOCA 

cunosc. Aşa după cum se ştie. 
omul este în centrul doctrinei 
umaniste. Referitor la omul 
politic, conform unei analize 
făcute do noi, reZultă că impli
carea in ~nteres personal în 
.economie e.ste precedată de 
afirmaw2' _politică. Cu alte 
cuvinte < upă·accesul in sfera 
politică, inJivizii se orientea~ă 
spre ettnomia si foarte rar 
invers. At\2 premJPune că politi-

. cieniî dev;n prizonieri ai unei 
retele eliM. tel are care-i im
piEKlică să ,1,,nlifice problemele 
publice;rea'e şi cu adevărat 
importante. . 

-In ceea t8 vă !lri'··· aţi 
procedat corect in relaţia eco
nomic-politic. 

- Eu sunt om. de afr.ceri şi 
·am fost inainte de a ~ntra in 
politică. Nu am făcut afaceri pe 
baze politice. Dar dacă yoi 
ajunge la nivel de deczie. voi şti 

1 1 a. c. se 
aniversează anul acesta 81 
de ani de Ja Unirea Bucovinei 
cu patria-mamă - România. 
Pentru istoricii români este 
liMpede ca lumina zilei că 
zona pe care habsburgii au 
ocupat-o Si numit-o Bucovina 
a fost parte integranlă a spaţi
ului românesc, fâsie din Tara 
de Sus 'a ·Moldovei, 
cuprinzând intreg ţinutul 
Suceava cu fostele ocoale 
domnesti Câmpulung pe 
Ceremu~ ·ş; Câmpulung 
Moldovenesc. . . 

Situatia istorică a Buco": 
vinei de la 177 4 ~~ până astăZi 
a fost urMătoarea; 1 . 1359-
1774 (415 ani) face parte-din 

1 2. 1775-1918 (143 

problemele cu care .se confruntă 
cei care au pornit o afacere. 
indiferent de natura ei. 

· - Veţi candida la Primăria
Aradului? Poate că in 
prezenţa unei femel s-er mal 
atenua disputele, uneori 
crâncene, dintre candidaţi. 
· - Nu voi candida. -

-Dece? 
· - Mi-e teamă <.:~ voi .căştiga 

şi nu vreau să fiu primar al 
Aradului. 

- Răspunsul 8 oarecum 
surprinzător! 

- Nu e deloc surprinză!Qr. A 
fi primar al Aradului înseamnă o 
mare responsabilitate şi: cate
goric, singura preocupare ar tre
bui să fie Primăria." Or~ eu nu. 
vreau să renunţ la propria 
afacere pe care am pomitcO de 
la zero si cu foarte multă muncă 
Şi sacrifiC;;, 

pe i 1 

unificator al i 
ea a fost cea mai râvnită 
dusmani. ln veacurile XVII
xviu au călcat-o şi prădat-o 
cazacii, suedezii, polonezii, 
austriecii, turcii şi ruşii,' iar la 
1774 au ocupatcO habsburgii. 
Politica habsburgică si cea 
sovietică si-ciu pus pecetea 
asupra BUcovinei. Procesul 
athalgamării. etnice şi al ru
tenizării, inceput de habsbur
gi, a· fost continuat şi 

'. desăvârsit de imperiul mosco
' vit in partea de Nord a 

Bucovinei, cotroPită de sovie
_tici in 1940. Dacă habsburgii 
in cei 144 de ani de stăpânire 
(1774-1918) au reuşit să 
pregătească indepărtarea şi 
'instrăinarea de la spaţiul 
românesc a zonei dintre Prut 
~i Nistru, ruşii, in numai 50 de 
ani, au departat, asimilat şi 
imputinat considerabil popu
laiia autohtonă. - -

. lstoritle Transilvaniei, 
Basarabiei, Bucovinei, com
ponente ale istoriei· naţionale, 
sUnt cu atât mai necesar de 
reconstituit cu cât agresiunii 
brutale i se adaJgă astăzi 
mijloacele· falsificate de dena

. tu rare si calomnie, menite a 
justifica, a in~ela opinia pu
blică ~~ a. permanentiza raptul. 

GUVERNUL ÎSI ASUMI RASPUNDEREA 

de ani) Bucovina s-a aflat sub 
stăpânirea Austriei habsbur
gice: 3.' 1_918-1940 şi 1941-
1 !144 (aproape 25 de ani) 
Bucovina este parte compo
nentă a statului român. 4. 
1940-1941 si 1944-1991 
(aproape 48 de ani) nordul 
Bucoyinei e.ste încorporat 
Uniunii Sovietice 5. 1991 -
nordul Bucovinei (regiunea 
Cemăuti care include si tinutul 
Herţa şi fostul judeţ HOtin Ja~e 
parte din Ucraina, ca şi sudul 
Basarabiei, îngloba! in re
giunea Odessa). · ' 

Dar această zonă a avut 1 

11 rlA•''""'I inioritic al păstorulUi 
moldav. Bogată- şi plină de. i 
farmec, intr-o vreme capabilă ! 
să organizeze rez1stenţa con
tra trufaşului rege al Unganei, 
ia 1467, iar la 1476 impotriva 
!emulului Mohamed al 11-lea, 
cuoeritorul Constantinopolului 
o~ să-I primească frăţeşte ca 
pe un eliberator, la 20 mai 

Dreptul unei naţiuni, o ştim, 
nu se discută. El se afirmă. 
Datoria noastră este să-I ros
tim m~reu, neobosit, fără in
cetare. Istoria - tezaurul de 
intelepciune, s~o folosim cu 

. , 
· ·Premierul Radu Vasile a anunţat că Executivul işi va 

asuma răspunderea pentru Legea privind statutul 
funcţionarului public. Puterea spune că Guvernul nu are 
altă soluţie, opoziţia este de părere că legea, fiind foarte 
importantă, trebuia adoptată de către Parlament fi s~r 
putea ca PDSR să introducă o moţiune de cenzură. 

lată cateva opinii... . 

"ESTE O NORMALIZARE~ 
RADU GHIDĂU, 
deputat PNŢCD 

,.Legea 
privind 

>statutul 
· funcţio
narului 
public 
este nece.. 
s ar ă . 
Adoptarea 
ei este 

una dintre condiţiile puse 
pentru demararea negocie
rilor ·de integrare în UE. 
Până acum a fost o. situaţie 
anormală, nimeni n~stiind 
definiţia fi' sta'tutul 
funcţionaruful' public. 
Adoptarea legii, fie '' prin 
asumarea răspunderii Gu-

·-. 

vernului, înseamnă o nor
malizare. Dacă opoziţia 
dore,te intr-adevăr Inte
grarea. României, nu va 
introduce nici o moţiune de 
cenzură." 

.,ESTE DREPTUl ' 
GUVERNUlUI" 
TEODORJURCĂ

deputat PDSR 
"Este· 

o lege 
o arte 

!fi ne
cesa_ră, 
mai -ales 
acuin. Eu 
fac. parţe 
d ;· n 

Comisia de a~minlstraţle 
locală a· Camerei 

. ·. 

1 Deputatilor. Noi am discutat 
1 indelun'g această lege, pen

tru a o face cât mai bună. In 
varianta in Care a trecut de 
Camera Deputaţilor, pe 
ansamblu este bună; dar 
mai poate suporta mici 
îmbunătăţiri. Este dreptul 
Guvernului_ Să-şi asume 
răspunderea, dar ar fi tre
buit să i se acorde prioritate 

. la Senat '' ar fi putut fi 
adoptată demult. S-ar putea 
ca opoziţia să introducă o 
moţiune de cenzură, insi nu 
doar pentru aceasta." 

.. PNl A CERUT DE 
MUlT ASUMAREA 
. RASPUNDERII" 

TITUS GHEORGHIOF -
deputatPNL 

.,Noi _am cerut inci rn 
luna iunie ca Guvernul să-•1 
asume răspunderea pentru 
·Legea funcţionarului public, 
Legea Imobilelor naţiona
li%ate fi 'Legea privind Admi
nistraţia Publică Locală. Nu 
s-a făcut' acest lucru, con-· 

'. 
i • 

·,-..:. 

prin Par
lament. lată ci nu au trecut 
fi pănă in 12 decembrie 
Legea funcţionarului public 
trebuie adoptată, ca urmare 
a demersurilor RomAniei in 
direcţia integrării in U.E. 
Opoziţia poate să introducă 
moţiune de cenzură dacă· 
vrea, dar sA ne spunA de ce 
nu a adoptat această lege in 
.,apte ani. cât a fost la pu
tere. Adevărul eate cA nu a 
vrut să creeze o stabilitate a 
structurilor, Legea funcţio
narului public .promovind 
tocmai stabilitatea pa post. 

SIMIOI't TODOCA 

·-·· .. 
;._.~ 

• 

-· 

1 

1 

credinţă ŞI dreptate, _pentru a 
pune adevărurile ei la temelia 
unei ofensiva legitime a spiri
tulUi românesc şi a conştiinţei 
na~onale, · 

WCILIA DlttESCU 
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Ministerul Finanţelor propune un proiect de modificare a lkdonanţei Guvernului nr. 
7011994 privind impozitul pe profi~ care prevede, in principal, reducerea cuantumului acestuia 
de la 38"/o la 20 %, urmind ca, la determinarea profitului impozabil, să se ia in calcul toate cî1U: 
gurile realizate, inclusiv cele din investiţii financiare. Proiectul are in vedere schimbarea moda
lităţii de calcul a profitului impozabil şi acordarea unor scutiri la plata acestui impozit 

Prezentăm in extras proiectul de ordonanţă, care ar Ul"llla să intre in vigoare incepfnd cu 
anul fiscal 2000: 

Art. 1 - (1) Sunt obliga~ la plata impozitului pe· 
profit, in condiţiile prezentei ordonanţe, şi denumiţi in 
continuare conbibuabili: 

a) persoane juridice române, Pentru profilul 
impozabil din orice sursă, atll din Romania, cit şi din 
străinătate; 

b) persoanele juridice str.line care desfllşoară 
activitâ~ printr-un sediu permanent ln Romania, pen
tru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent; 

c) persoanele juridice şi fizice străine care 
desfăşoară activită~ în România ca partener intr-o 
asociere ce nu dă naştere uilei persoane juridice, 
pentru toate veniturile rezultate din activităti 
desfllşurate In Romania; ' 

d) asocierile dintre ~rsoanete fizice romane şi 
juridice romane care nu dau naştere unei 

persoane juridice, pentru veniturile realizate atit in 
Romania, cii şi In str.linătate. In acest caz. impozitul 
datorat se calculează, se reţine şi se varsă de către 
persoana juridică. 

e) instituţiile publice pentru veniturile extra
bugetare din activitătl economice desfăsurate tn 
condiţile legii. ' · • 

(2) Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit 
a) trezoreria statului, pentru opera~unile din fon

durile publice derulate prin contul general al tre-
zoreriei; · 

b) instituţiHe pubroce pentru fondurile publ"oce coo
stlluie potrivit Legii privind finanţele publice; 

c} unităţile economice ale organizaţiilor de 
nevăzalori şi de invalizi. asocia~He perSoanelor handi
capate, conslitutte pobivit Legii privind protecţia spe
cială a persoanelor handicapate; 

d) fundaţii testamentare; . 
e) cooperativa care fu~eaza ca unitli~ pr!Jie
, special organizate, pobivit legu; 
n unită~le aparţinînd cuHelor religioase, pentru 

veniturile obţinute din producerea şi valorificarea 
obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, 
men~nate la art. 1 di~ Legea nr. 1q311992 privind 
dreptul exdusiv al cultelor religioase pentru produ
cerea obiectelor de cuH; 

g) instit~ile de invăţămlnt particular acreditate, 
precum şi cete autorizate, potrivit legii. Tn situaţia In 
care instituţiile de învă,ămint particular autorizate 
provizoriu nu obtin acreditarea, acestea datorează 
impo2it pe profit de 1a data înfiinţării; 

h) asociaţiile de proprietari constituite ca per· 
soane juridice potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, 
republicată, pentru veniturile obtinuta din activitătile 
economice care sunt utilizate p6ntru imbunatatirea 
confortului şi a eficienţei clădirii pentru in~er9a şi 
repararea proprietă~i comune. 

(3) Veniturile şi cheltuielile persoanelor juridice 
liiră scop lucrativ ce se iau in calcul la determinarea 
profitului lmpozabil slnt numai cele aferente acti
vită~lor economice desfllşurate cu scopul ob_~erii de 
profil 

Veniturile obţinute din activilăţl fllră scop lucrativ, 
care nu sunt impozabile, indud: cotlza~ile membrilor, 
contribuţiile baneşti sau in natură ale membrilor şi 
simpaliza~lor, taxele de inregistrare stabilfte pobivit 
legisla~ei in vigoare, donaţile şi surpele sau bunurile 
primite prin sponsorizare, dobînzile şi dividendele 
ob~nute din plasarea dlsponlbilităVIor rezultate din 
asemenea venituri, veniturile din reclamă si publid
tate, cu excep~ celor realizate prin unită~te specia
lizate în acest domeniu, veniturile pentru care se 
datoreaza impozit pe spectacole, veniturile din valorl-
ficarrea bunuribr aflate in patrimoniul acestora. , 

Art. 2. - (1) Cota de Impozit pe profit este de 20 la 
sutil cu excepţiile previizute de prezenta ordonanţă. 

(2) Contribuabilii care de~ venituri din actMtatea 
barurilor de noapte, a duburilor de noapte şi a caz;. 
nourilor plătesc o cotă adilională de impo2it de 30 la 
sută asupra părţii din prOfitul impozabil care core
spunde ponderii veniturilor inregistrata din aceste , 
activită~ in volumul total al "enilurilor. Cota adiţională 
de impoZit o plătesc, de asemenea, persoanele fiZice 
şi jundice pentru veniturile proprii de aceeaşi natură, 
realizate in baza contractelor de asociere in partici-
~une. · 

(3) In cazul Băndi Na~nale. a_ Romaniei, cola de 
impozit pe profit este de 80 la sulă şi se aplică asupra 
veniturilor rămase după scăderea cheltuielilor 
deductibile ~i a fondului de rezervă, potrivit legu. 

Art 3.- (1) Anul fiscel al fiecărUi contribuabil este 
anul calendaristic. 

(2) Cind un contnbuabl se infiinţeaza, se reorga
nizeaza prin divizare, comasare, fuziune sau se 
lichidează in cursul unui an frscal, perioada-lmpo
zabilă este perioada din anul liscal pentru care coo
bibuabilul a existat. 

Art. 4. - ( 1 ) Profitul impozabil se calculeaza ca 
diferenţa intre veniturile ~ute din livrarea bununlor 
mobile, serviciilor prestate şi lucrărilor executate, dJtl 
vinzarea bunurilor Imobiliare. inclusiv din cîştiguri din 
orice sursă, şi cheltuielile efectuate pentru realizarea 
acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile 
neimpozable şi la care se adaugă cheltulelle ,_ 
ductibile. 

(2) Tn scopul detennlnăril profitului impozabll, se 
iau In calcul toate cîştigurile din orice sursă inclusiv 
cete realizate din investiţii financiare. 

(3) Tn cazullivrărilor de bunuri mobile şi al VInzari 
de bunuri imobila, In baza unul contract de VInzare cu 
plata In rate, precum şi In cazul contractelor de lea-

s_ing, valoarea ratelor scadente se inregistrează la 
venituri impozabile, la termenele prevăzute in contract. 

(4) Pentru determinarea profitului impozabil chel
luiel~e sunt deduclibile numai dacă sunt aferente rea
lizării venrturilor. 

Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilOr 
livrate şi a ·bununlor imobila vîndute in baza unui con
tract de vinzare-cumpărare cu plata in rate, sunt 
deduCtibile la aceleasi termene scadente prevăzute Tn 
contractele incheiat8 intre pfirţi, proporţional cu Va

. loarea ratei inregistrata în valoarea totala a llvrarii. 
Yn cazul contractelor de leasing, utilizatorul '6a 

deduce amortizarea si benefidul pentru contractele 
de leasing opera~onal sau amortizarea şi dobinda 
pentru contractele de leasing financiar. 

Cheltuielile efectuate pentru popularizarea 
numelui unei persoane juridice, produS sau serviciu, 
in baza unui contract scris, utilizind mijloacele de 
infonnare in masa precum şi costurile asociate pro
ducern materialelor necesare pentru difuzarea 
mesajelor publicitare, sunt cheltuieli deductibile la ca~ 
eului profitului impozabil. · 

CheltuleiHe efectuate cu hirtia de ziar si serviciile 
tipografice aferente publicaţiilor care aPar zilnic, 
nevindute sunt cheftuieli deductlbile. 

(5) In înţelesul alin. (1) veniturile nelmpozabile 
sunt 

a) dividendele primHe de o persoană juridicil 
romană de la o altă persoană juridică romana; 

b) inregistrarea dfferenţelor favorabile de valoare 
ale titlurilor de participare, ca unnare a tncorporării 
rezervelor, cu exceptia rezerveior legale, a benefidilor 
sau a primelor de emisiune ori prin compensarea 
unor creanţe la societatea la care se de~n participa~
lle; 

c) veniturile, respectiv cheltuielile rezuHate din 
anularea datoriilor sau din incasarea creanţek>r, după 

·caz, ca urmare a transferului de acţiuni sau de părţi 
sociale de la Fondul Proprietătii de Sta~ confonn con-
ventiei· · ' 

d) ;..mbursările de cheltuieli nedeductibile precum 
şi veniturile rezuHate din anularea provizioanelor pen
-tru care nu s-a acordat deducere sau veniturile rea· 
lizate din stomarea sau recuperarQS unoncheltulell 
nededuclibile; 

e) veniturile financiare Inregistrata din evaluarea 
disponibilităţilor In devize, la cursul de schimb in 
vigoare la inchiderea exerciţiului financiar. 

(6) In tnţelesul aHn. (1), cheltuielile nededuclibile 
sunt 

• a) cheltuielile cu impozitul pe profit, Inclusiv cete 
reprezentind diferete din anii precedenti sau din anul 
curent precum şi impozitele plătite in străinătate. 

Sunt deduclibile şi impozitele cu re~nere la sursa 
plătite In numele persoanelor fizice şi juridice nerezi
dente, pentru veniturile realizate in Romania de per
soane fizice şi juridice nerezidente; 

b) amenzile, confiscările. majorările de lntllziere 
şi penalită~le datorate către autorită~ romane sau 
str.line, potrivit prevederilor legale, a~ele decn cete 
prevăzute in contractele economice; 

c) 75 la sută din chelluileile de protocol. Nu sunt 
deducllbile cheltuielile privind mese, cazare. cadouri, 
produse din tutun şi alcool, concedii, distracţii, 
folosirea de nave, aeronave, case de vacanţă şi aHele 
similare. 

Pentru cheltuielile reprezentind mostre şi/sau 
oferirea de produse proprii, materiale de expunere, 
pachete promoţionale-, distribuire de cupoane, 
demonstra~i. broşuri şi prospecte, autocolante şi alte 
asemenea efectuate in scopuri promoţionale este 
permisă derlucerea in Umila de unu la sută aplicată la 
venrturile realizate din vînzarea produselor pentru 
care se efectuează promovarea; 

d) cheltuielile cu diuma peste limHete legale $
bilite pentru instituţiile publice; 

e) sumele utilizate pentru constituirea -Sau majo
rarea rezervelor cu excepţia rezervelor tehnice ale 

,. societă~lor de asigurare şi reastgurare create confonn 
prevederilor le9ale in materie. Pentru societă~le de 
asigurare şi reasiQurare rezervele tehnice vor fi 
deductibile numai dacă sunt constituite pe baza con
tractelor de asigurare la care riscurile nu au expirat 
Nu vor fi deduse rezervele constituite In aHe conditii 
sau pentru contractele cedate in reasigurare; ' 

n· sumele pentru constituirea provizioanelor peste 
limHele legale; 

g) sumele care depaşesc Hmitele cheltulelilorcoo
siderale deduclibile. conform legu bugetare anuale; 

h) cheltuielie privind bunurile de natura stocurilor 
constatate lipsă din gestiune sau degradata şi neim
putabile, taia pe valoarea adăugată aferentă acestor 
cheltuieli, taxa pe valoarea adăugata aferentă 
bunurilor, aHete decll ceie din producţie proprie, acor
date salaria~lor sub torma unor avantaje In natură, 
precum şi taxa pe valoarea adăugată nededuclibilă, 
aferentă cheltuielilor de proiDcol care depaşesc cola 
prevăzută de lege; 

Q cheltuielile de asigurare care nu Pfivesc aclivete 
corporala şi necorporale ale contribuabiului, inclusiv 
asigurările de viaţă ale personalului angajat 

j) orice cheltuieli făcute In favoarea a~onaritor 
sau asociaţilor, inclusiv dobinzile plătite In cazul coo

. traclelor civile, in situa~ In care nu sunt lmpozitate la 
persoana fizică; 

k) chelluiellle reprezentind partea din costul 
bunurilor şi serviciilor neacoperite de venituri. In cazul 

vinzării sub preţul de achiz~ie sau de producţie, cu 
excepţia lichidatorilor de stocuri, soldărilor d~ mărfuri; 

1) sumele angajate in favoarea partenerului con
tractual, sub fonna unor sume fixe sau cote procen-; 
n..iale raportate la venit, aH.ele decit cele rezultate pe\ 
baza decontului intocmit la.nivelul contractului de 
asociere·tn participa~une; 

m) cheltuielile de conducere şi cheltuielile de 
administrare înregistrate de un sediu pennanent care 
aparţine unei persoane fizice sau juridice străine 
indiferent de faptul s-au efectuat in statul în care se 
ana sediul permanent sau Tn altă parte, care 
depăşesc 10% din salariile impozabile ale sediului 
permanent din Romania; 

n) cheltuielile înregistrate In contabilitate pe beza 
unor documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii 
contabilitaţii nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, 
conditiile de document jusllficativ; 

oi cheltuielile înregistrate de societă~le agricole 
constituile in baza Legii nr. 3611991 privind societă~le 
agricole şi alte tonne de asociere In agricultură, pen
tru dreptul de folosinţă a terenului agricol adus de 
membrii asocia~ei peste cota de disbibu~e din pro
ducţia realizată din folosinţa acestuia, prevăzută in 
contractele încheiate in acest scop. 

p) cheltuielile de sponsorizare peste limitele pre
văzute de nonnele legale in vigoare; 

r) cheltuielile cu dobinzile care depăşesc rata 
dobinzii de referinţă pe piaţa imprumuturilor din 
Romania. 

in situa~ In cere dobinzile sunt plătite către o· 
persoana juridică sau fizică nerezidentă in Romania, 
acestea sunt nedeductibile dacă depăşesc o rată 
Imprumut de 311 faţă de capitalul social vărsat de 
dotare sau de patrimoniu. 
, Aceste prevederi se aplică şi instituţiilor financiare 

pşntru alte opera~uni decit cele specifice. 
s) cheltuielile cu serviciile, de management sau 

consultanţă, Tn situa~a in care nu sunt justificate de 
un contract scris şi pentru care nu pot fi verificaţi 
prestatorii in legătură cu natura şi nivelul acestora. Nu 
sunt deductibile servidile facturate de persoane fizice· 
şi juridice nerezidente in situa~ in care plata acesto
ra determină pierdeti sau pentru care există organi
zate servidi similare la nivelul persoanei juridice din 
Roinanla. 

Tn acelaşi sens vor fi analizate şi fumizările 'de 
bunuri si servicii intre persoanele juridice controlate tn·· 
comun' sau care participă sub orice formă la condu-
cerea şi controlul beneficiarului acestora. , 

ş) cheltuielile financiare după caz, inregistralei din 
evaluarea disponibilităţilor în dexize1 la cursul de 
schimb in vigoare la inchiderea exerdţiului financiar. 

Art. 5 • (1) Amortizarea activelor corporala şi 
necorporale se face in concordanţă cu prevederile 
legale in vigoare. 

(2) Cheltuielile cu exploatarea zăcămintelor natu
rale, de natura decopertarilor. exploatărilor, forărilor, 
dezvottărikK', care nu se finalizeaza in obiective eco
nomice ce pot fi exploatate, se recupereaza in urmă
torii cind ani din veniturile realizate din exploatare. · 

(3) Contribuabilii autoriza~ sa desfăşoare activi
tate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale 
sunt obliga~ sa inregistreze in evidenţa contabilă şi sa 
deducă la calculul profitului impozabil provizioaoe 
pentru refacerea terenurilor afectate şi pentru redarea 
acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, in 
Imita unei cote de pînă la 1% din rezuHalul financiar 
din exploata re pe toată durata de funcţionare a 
exploatării. 

(4) Din irunct de vedere fiseal este deductibllă 
amortizarea suplimentară pentru următoarele grupe 
de mijloace fixe, prin aplicarea la valoarea rămasa a 
acestora a următoarelor cote de amortizare: 

grupa mijloace fixe cota de amortizare(%) 

clădiri industriale şi comerciale, 3 
cu excepţia sediilor 

instalaţii tehnice, echipamente 
de lucru 20 

vehicule (cu excepţia 15 
autoturismelor) 

~ Aceasta amortizare fiscală este permisă in 
conditiile utilizării regimului liniar de amor11'2are. 

Pentru aulolurismele care depăşesc vatoarea' de 
12.000 euro nu este permisă deducerea la calculul 
profilului impozabil a amortizării aferente, inregist'l'tă 
In evidenţa contabila. 

Art. 6 - Profilul irnpozabil stabili potrivit art. 4 şi 
Impozitul pe profit se calculeaza şi se eviden~aza 
lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal. 

Ărt. 7 - Contribuabilii care au incasat venituri in 
valută di~_~ul direct al bunuolor realizate din 
activitatea proprie şi din prestări de servicii lnter
na~nale plătesc o cotă redusa de impoztt de 5% 
pentru partea din profitul impozabil care corespunde 
pooderii acestor venituri in volumul total al veniturilor. 

Reducerea se calculează lunar, iar sumele afe
rente reducerii se repartizeaza ca surse proprii de 
finanţare. . 

Art. 8 - Pierderea anuală, stabilită prin declara~ 
de Impozit pe profit, se recuperează din profiturile 
impozabile obtinuta in urmatorii cinci ani. 
Recuperarea pierÎlertlor se va efectua la fiecare ter
men de plată a impozitului pe profit, potrivit prevede
rilor legale in vigoare, 

· Nu se recupereaza pierderea fiscală In cazul In 
care Intervine o schimbare a regimului juridic prin 
tnstr.linare, divizare sau fuziune a persoanei juridice. 

Contribuabilii care pe o perioadă de trei ani con
secutivi au realizat numai pierderi intră automat în 
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obiectivul de control al organului fiscal pentru con
statarea cauzelor care au dus la nerealizarea de 
profit. • 

Tn cazul persoanelor juridice străine, .prevederile 
afineatelor precedente Se aplică luind in considerare 
numai activitătile economice, cotele de participare, 

, profiturile şi pierderile atribuite sediului permanent din 
Romania. _ 

Tn sHuatia lichidării, fuziunu, divizării sau schim
bării regimUlui juridic al unui contribuabil la deter
minarea profitului impozabil se includ şi profiturile ce 
rezultă din evaluarea patrimoniului, dacă succesorul 
în drept ar contribuabilului nu garanteaza continui
tatea impozitării confonn prevederilor prezentei ordo
nanţe. _ · 

Transferul de active ca unnare a sc:himMrii sedi
ului permanent din Romania intră sub incidenţa 
Conventiilor de evitare a dublei impuneri. 

Art..9- Contribuabilii defin~i la art. 1 alin. (1) lit. b) 
~1 c) datorează impozitul pentru activităţile 
desfllşurate [n Romania. 

· ~rt. 1 O - Venitul este aferent unei activităţi 
desfllşurate in Romania, dacă este: 

a) atribulbil unui sediu pennanent din Romania al 
unei persoane juridice nerezidente; 

b) plătit persoanelor juridice sau fizice nerezi
dente pentru servidile prestate in Romania; 

c) ob~nut din sau in legătură cu proprietă~ imobi
liare situate in România, indusiv înd'lirierea in soopul 
utilizării unei asemenea proprietăti si cistigul obtinut 
prin instr.linarea unul drept asupra" uOei astfel de Pro
prietăti• 

d) 'plătit ca urmare a exploatării resurselor natu
rale localizate In Romania, lndusiv cîştigul ~ut din 
vinzarea unui drept aferent unor asemenea resurse 
naturale; · 

e) ob~nut din lnstr.linarea upul dr~pt de propri
etate; 

n ob~nut din lnstr.llnarea de către un rezident 
roman; persoană juridică, a unei proprietă~ situate In 
str.linătate, alta decit activele aferente desfllşurării 
unei activităti iri afara teritoriulUi României; 

g) ob~n:..t din dobîndă, in cazul in care: datoria 
este garantata cu proprietăţi imobiliare situate in 
Romania; debitorul este o persoana juridică sau o 
persoan~ fizică rezidentă in Romania; creditul ,se 
referă la o afacere desfăşurată in Romania. 

Art. 11)- Orice alt venit care nu este menţionat la 
art. 10 este venH realizat pe teritoriul Romaniei, dacă 

. este plătit de un rezident roman, de sau prin Inter
mediul unui sediu permanent Tn Romania.-

Articolele J.Z- Z4-. 
Art 25. (1) Scutirile de impozit prevăzute la art. 5 

din Legea nr. 12/1991 privind Impozitul pe piofit şi la 
art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţi
lor străine, cu modificările ulterioare, vor rămîne vala· 
bile numai Tn cazul persoanelor juridice care S-au 
inregistrat la Registrul comerţului înainte de 1 ianuarie 
1995 şi pentru care perioada de scutire nu· a expirat 
Scutirea opereaza pina la expirarea perioadei legale, 
cu oondiţia de a activa şi realiza in oontinuare venituri, 
încă o perioadă egală cu perioada de scutire. Tn caz 
contrar, impozitul pe profit se recalculează, inclusiv 
pentru perioada de scutire, potrivit reglementărilor 
~te la data acordării facilită~lor. 

(2) Contribu~bili care, pînă la data publicării 
prezentei ordonanţe in Monitorul Oficial al Romaniei 
indusiv nu au inceput actMtatea pentru care au fost 
autoriza~ pobivit statutului sau nu au efectuat cheltu
ieli de lnvesti~i In a~ scop nu lntr.l sub lncidenţa 

· aUn. (1). 
Art. 26. Metodologia de calcul şi de refleclare In 

.profit a opera~unilor legate de disbibuirea activelor, in 
cazullichidărilor parţiale sau totale ale contribuabililor. 
precum şi al reorganizării acestora, va fi menţiOnată 
in instructiunile prezute la art. 30. 

Ar!. 27. (1) Pierderile inregistrata plnă la data de 
1 ianuarie 1995 pot fi recuperate din profitul_impozabil 
în anul 1995 şi Tn anii următori, potrivit prevederilor 
legale existente pina la data de 1 ianuarie 1995. 

(2) Pierderea neta inregistrată in perioada de 
scutire poate fi recuperată din profiturile lmpozabHe 
viitoare, conform prevederilor prezentei ordonanţe. 
Pierderea netă se calculeaza ca dfferenţă intre profitul 
impozabil aferent perioadei de scutire şi pierderile 
înregistrate in aceeaşi perioadă. 

Ari. 28. (1) Obligaţiile fiscale reglementate prin 
prezenta ordonanţă sunt venituri ale bugetului de stat 

ca exceptie de la prevederile alin. 1, impozitul pe 
profit, majorărtle şi amenzlle calcUlate pobivit prezen
tei ordonante si datorate de regiile autonome din sub
ordinea corlsiiiilor locale şi oonsiliUor judeţene sunt 
venituri ale bugetelor locale. 

Art. 29. Ptna la punerea in aplcare a prevedenlor 
prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba, la pro
punerea Ministerului Finanţelor, in~unile privind 
metodologia de calcul şi fonnularislica corespunză
toare referitoare la impozitul pe profit. 

(1) La propunerea Ministerului Flminţetor, 
Guvernul va aproba regimul constituirii, utilizarii şi 
deductibilită~i fiscale a provizioanelor agen~lor eco
nomici şi ale societă~lor bancare. 

(2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor 
prezentei ordonanţe se constituie Comisia centrata 
fiscală a impo2itelor directe, ~tă de seaetarul 
de sia! care răspunde de activitatea veniturilOr statu
lui. Componenţa Comisiei se aproba prin ordin a1 mi
nistrului finanţelor. . 

(3) Ordinele, modelele de formulare şi nonnete de 
complatare referitoare la Impozitul pe profit, precum şi 

. deciziile Comisiei prevăzute la annealul (2) se publcă 
In Monitorul Oficial al Romaniei. 

Ari. 31. Prezenta ordonanţă IntrA. In viQOare 
Incepind cu anul fiscel 2000. 

' 1 - 1 • • .• 
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primăvara acestui an, compa
nia taxană Trinity Industrias lnc este 
acţionar majoritar la Astra Vagoane 
S.A. Aveţi acum 70 la sută din pachetul 

· da acţiuni, domnule Sorlano. Da ce mal 
· doriţi aii cumpăraţi şi restul da 30 de 
procente deţinute da acţionari! minori
tari? Intre altele, oferta da preluare aste 
atractivă întrucât preţul oferit, 1.750 
lel/ac~una depăşeşte valoarea cu cara 
sunt tranzacţionale acţiunile Astra la 
Bursa da valori. 

- Aceasta este strategia companiei 
noastre atunci când achiziţionăm alte 
companii, oriunde Tn lume. · 
' - ŞI merită această Investiţia· supli
mentară da 2,75 milioane dolari, cAt 
presupune cumpărarea celor 22,4 mi
lioane ac~unl rămase? 

-Da. 
- Trinlty '1-a exprimat Intenţia da a 

Investi In cinci ani 48 milioane USD 
pentru reducerea datoriilor soclatăjll, 
crearea capitalului social, a capltalu ul 
clrculant '' realizări da· lnvastl\11 
directa. Ca fel da lnvastlţll aveţi n 
vedera? 

- Investiţiile directe lnseamnă orice 
sumă de bani pe care o investim In com
panie pentru a o face mai productivă. 
Aceasta inseamnă investiţii In clădiri, 

'echipamente, pregătirea personalului, 
modernizare tehnologică. cat despre 
modernîzarea tehnologică, aceasta are 
mai mul_te forme. Cea mai vizibilă este, 
evident, procesul de implementare a unor 
linii de produc~e. Această investiţie iniţială 
este de aproape 1-1 milioane dolari şi se 
va finaliza tn circa 18 luni. Este un sistem 
complex in care la Inceput intră o bucată 
de metal şi la sfârşit scoţi produsul. 

- Linia tehnologică da cara vorbiţi 
provina din SUA? . . 

~"'-- -, 

• 

-ECONOMIC 

• spune George M. Soriano, director 
rmanciar la Astra·Trinity SA 

-Unele echipamente sunt din Europa, 
aHele din State. Revenind, acest aspect al 
modernizării este cel mai vizibil. Cel de-al 
doilea este programul de pregătire profe
sională a celor ce vor lucra la această linie 
si fac produsul. Avem, de asemenea, in 
Vedere instalarea unei retele de calcula
toare care vor as1sta intre'aga activitate a 
companiei astfel ca atunci când o piesă 
de inventar .ajunge in companie, ea este 
inregistrată in .sistemul de afaceri, planifi-
care şi control". Voll) pregăti, desigur, şi 

.. oameni pentru a lucra cu acest sistem. 
Am adus şi un nou fel d<;~ management al 
compaoiei. Vom schimba, de exemplu, 
modul in care gândesc oamenii. Acest 
lucru cere mult timp, dar lucrăm in echipă 
pentru a schimba percepţia despre ala-

. ceri, economie, pentru a face compania 
mai profitabilă. Intr-un fel chiar şi schim
barea modului de a gândi este o moder
nizare tehnologică. A tehnologiei min~i. 

- Cum credajl că sa va simţi 
prezenţa compania dvs. In Arad? 

- Influenţele pozitive au Inceput deja 
să se vadă, dar este nevoie lncă de timp. 
Nu poţi schimba totul peste noapte. De 
exemplu, oamenii primesc salarii mai 
mari, Ei cheltuiesc mai mult şi acest lucru 
se vede Tn economie. Acesta este un 
aspect. Un altul este că Trinity este un 
.magnet" pentru alţi investitori. Oamenii 
lntreabă de Arad. Şi când Tntreabă le 
·spun că este un .oraş mare, că Imi place 
aici. Acum avem o linie aeriană directă 
bisăptămanală Arad - Frankfurt şi piin 

· compania Lufthansa legătura cu New 
York-ul. Aceasta d!llorită lui Trinity şi a 
altora. · 

-Chlar.,a? 
. ~ Da, am trimis Tarom-ului o 

scrisoare. Le-am spus: suntem aici şi 
avem nevoie de o legătură directă cu 
Europa occidentală. Desigur, e un exem
plu mărunt, dar este unul. Am intrat In 
legătură şi cu un lanţ hotelier din vest. Le
am spus că suntem In Arad, Trinity, Lucas 
Wiring şi"vor mai veni şi alte companii, 
oamenii vin Tn vizită şi avem nevoie de un 
hotel bun. Nu sunte~ interesa~? In primul 
rănd le vorbesc oamenilor despre Arad. 

- După ca a~ achizl~onat Astre, sa 
spunea că ve~ realiza la Arad cea mal 

mare fabrică de osii ,din Europa cen
trală şi de est. Intra timp, Trinity a 
cumpărat şi MEVA- Drobata-Turnu 
Severin. Proiectul pentru Arad mai este 
de actualitate? 

- Astra este cea mai mare uzină a. 
noastră. MEVA va sprijini Astra. Producţia 
se va realiza aici, doar' surplusul va fi 
directionat acolo, MEVA rămânând o faci
litate 'de rezervă. Produ~a de axe se va 
face aici pentru că centrul nostru de ope
ratiuni, reteaua de computere si toate ma
rile comenzi vor fi !acute la Arad. Dorim să 
facem din Astra Intreprinderea numărul 
unu de material rulant din Europa. Cu si
guranţă ne vom atinge, in timp, obiectivul. 
Astra va fi centrul universului nostru şi 
toate companiile noastre vor sus~ne nava 
amiral, care este Astra. 

- Aţi incaput darularaa aJIPOrturilor 
·către Europa? 

- Da. Exportam In Germania, Austria, 
!!lelgia, negociem cu cumpărător! din 

. Franţa şi Italia. Aş .dori să avem şi 
cumpărători din Spania. Eu vorbesc spa
niola şi cred că acest lucru va fi folositor . 

. - Nu regretaţi că aţi făcut acest pas 
cara Implică unele riscuri, cu alta 
cuvinte, lnvastl~a In RomAnia? 

- Să cumperi o companie la 6.000 
mile de bază, este intotdeauna riscant, 
oriunde ai fi. Oamenii au o cu totul altă 
cultură, trebuie să-i faci să lucreze ca o 
echipă, să construieşti Increderea. Eu 
m-am oferit să rămăn aici doi ani. Este 
riscant? Da, este. Va continua să fie 
riscant? Da. Riscul e o chestiune com
plexă, poate fi a6ordat din mai multe 
unghiuri. Cumpărătorii ar putea decide, 
ceea ce este puţin probabil, să nu ne mai 
cumpere (produsele - n.n.). Se pot lntam
pla multe lucruri. Dar ca manageri, ca lid
eri, trebuie să fim conştienţi de aceste 
riscuri şi să conducem compania in aşa 
fel Tncăt să le minlmalizăm. Dacă Trinity 
regretă cf a venit aici? Absolut, nu. Este 
Trinity mulţumită că a venit in RomAnia? 
Absolut, da. Avem mult de lucru, avem 
zile foarte lungi, dar to~ sunt mu~umi~ de 
felul cum evoluează lucrurile, de viitorul 
pe care-I avem. Este un lucru dificil? Poti 
paria că este. Dar suntem aici pentru muit 
timp. 

. DO~O SfiVfl 
. ·. 

Ori de câte ori stai de vorbă cu 
cineva, n auzi cum se plânge de situaţia 
social-economică a ţării, de propriile lip
suri materiale, de cosmarul pe care n 
trăieŞ1e când trebuie Să plăteaSCă vreo 

. factură. , . . • . 
Şi ~i. avein In Arad ceva ce nu 

. !18 lipseşte, dimpotrivă averri cu priso
sinţă şi anume unităţile de alimenta~e 
publică (cu consum pe loc, ' restau
rante, baruri, braserii). 

După confortul şi nivelul serviciilor 
oferite există 71 de unită~ de categoria 
1; 491 calegoria il; 90 de calegoria III şi 
164 de categoria IV. Din acelaşi total de 
1622, restaurante sunt 166; baruri 549; 
cofetării, patiserii - 120; fast-Ioed-uri -
49: bufeturi - 463; gherete - 164 şi alta 
tipuri (berăril, braserii, discoteci)- 89. 

celor de categoria 1, sunt deschise in 
general de străini, d8 oameni de afaceri 
şi foarte rar de omul de rând. Acesta se 
duce s«-si înece amarui tranzitiei in bir
turi, bufeturi (categoria a III-a, a IV-a), 

Paltonul unui restaurant de catego. 
ria f spune ca ~este foarte mare cOn
curenţa in acest domeniu, alimerrta~a 
publică fiind un sector tentant". El se 
declară in general mulţumn de afacerea 
cu restaurantul şi susţine că ar putea 
merge şi mai bine, dar in această zonă 
. (Arad) oamenii sunt obişnuiţi să 
mănănce acasă. şi chiar in restaurante 
consumul de băuturi este mai mare. 

Comisia judeţeană de claSificare a 
unităţilor de alimentaţie publiCă ne-a 

. pus la dispoziţie o statistică din care 
reiese ca in judeţul Arad funcţionează 
un total de 1622 de astfel de unită~. 
Raportul este de 300 locuitori la o un~ 
tate.' 

Numărul lor rămâne in general con- , 
stant, căci dacă se inchide unul apare 
imediat altul, aşa ca in acest domeniu 
există activitate şi stabilitate. Cu toată 
sărăcia de care se plâng oamenii, cu 
toate lipsurile materiale, aceste unitati 
functionează. Oamenii se duc la resta~ 
rante, la baruri, la discoteci. 

tlesigur, după cum le permne buzu
narul: u;<~ie restaurantelor, mai ales ale 

Poate, odată, romănii vor le· masa 
regulat In restaurante. 

D. fiLEXfiHD~ESCO 
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ÎNTO(~)JI~Se fJIU~IJ 
Potrivit legii 133/1999, 

privind stimularea IMM-urilor, 
societăţile comerciale cu capi
tal majoritar de stat, compani
ile naţionale şi regiile 
autonome sunt o_bligate să 
întocmească liste cuprinzând 
activele disponibile (care nu 
sunt utilizate de societatea In 
cauză). Aceste liste trebuie 
transmise la Camera de 
Comerţ şi Industrie a judeţUlui. 
In articolul 13. se arată că 
acest lucru trebuia făcut In ter
men de 60 de zile de la data 
intrării In vigoare a· legii, adică 
pănă pe 21 septembrie a.c. 
Respectivele active pot fi 
fnchiriate,. concesionate sau 
cumpărate de intreprinzătorii 
privati, acestia beneficiind de 
unele facilităţi. · 

La Biroul de asistenţă pen
tru constituirea si dezvoltarea 
societăţilor comerciale (din 
cedrul CCIA Arad) au fost 
depuse, intr-un ritm lent, liste 
de la mai multe soci.etăţi. La 
expirarea termenului prevăzut 
de lege, doar 3 societăţi ară
dane cu capital majoritar de 
stat au transmis listele cu 
activele disponibile. 

Incet-Incet, numărul aces
tora a crescut, probabil şi 
datorită sancţiunilor prevăzute 
In cazul nerespectării obli
gaţiei de a Intocmi şi trimite 
respectivele liste (amenzi Intre 
75 şi 150 milioane de lei, ce 
se aplică individual per
soanelor care au săvârsit con
travenţie, salariaţi ai soci
etătilor sau membri ai consili!J
Iui de administratie). 

Acuzat In mai multe r$11-
duri că nu se implică· in 
punerea In practică a Legii 
133, FPS-ul a cerut, de scurt 
timp, societăţilor comerciale 
cu capijaJ majoritar de stat să 
prezinte direcţiilor teritoriale 
listele cu activele diSponibile, 

până la sfârsotul lunii noiem. 
brie. 

Doru Sever Puia, direc
torul F.P.S. Arad , spune că la 
fondul arădean s-au dapus . 
liste cam d!! la toate soci
etăţile. Mai precis, .noi avem 
listele de la 11 societăţi din 
judeţ, cu un total de 50 de 
active: 

Pe de altă parte, la CCJA 
au fost transmise liste de la 17 
societăţi arădene, iar numărul 
activelor depăşeşte 50. Cum 
se explică diferenţa dintre 
situaţia Tnregistrată la F.P.S. 
şi cea de la CCIA? .Probabil 
unele socială~ n-au comunicat 
şi FPS-uiui activele disponi
bile, le-au trimis doar la noi. 

De asemenea, unele firme. 
au anuntat ca activ disponibil 
diverse utilaje, tractoare etc:' . 
spune Victor Giurgiu, consilier 
juridic in cadrul Biroului de 
asistenţă ... din CCIA Arad. 

Potrivit actului normativ 
privind stimularea IMM-urilor, 
pentru activele neutilizate şi 
naoferite·JMM-urilor la van
zare sau In contract de lea
sing, societatea va plăti o 
penalizare anuală de 1% din 
valoarea de inventar a acesto
ra. Totodată, veniturile rea
lizate de societate din conce
sionare, Inchiriere sau 
asociere in participaţlune a 
activelor disponibile, se 
impozitează cu 90%. 

Ţinând cont de faptul că 
multe societăţi cu capita) 
majoritar de stat trăiesc 
datofltă banilor lncasaţi din 
lnchlrierile unor spaţii, noile 
prevederi reprezintă o ade
vărată lovitură. Dar Legea 133 
a fost concepută pentru stimu-. 
larea Intreprinderilor private, 
nu .pen!Ţu cele de stat... 

GEIU.IHDE KllfiP 

Mintsterul Finanţelor a elabo-
. rat normele metodologice de apl~ 

care a ordonantei 73/1999 
privind impozitul pe' veni~ proiec
tul de hotărire de guvern pentru 
aprobarea acestora afllndu-se, in 
prezent, la Ministerul Jus~ei In 
vederea avizării, a declarat Mihai 
Ungureanu, secretar i:le stat In 
Ministerul Finantelor. 

rutfllllD.III~CE,trCE'"IVIAI··siAB~ 
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35 milioane de dolari Analistn se asteaptă ca 
pentru temperarea depreeierea leului să continue 
. deprecierii leului 
BNR a cheltun in ultima săptllmină aproximativ 

35 miioane dolari, prin vlnzări de valută, pentru cal
marea pieţei valutare interbancara ~ temileraraa' 

Eforturile autorită~lor române de a reduce deficitul 
contului curent din acest an la mal puţin ds 1,5 rnilarde 
de dolari (1 ,45 miliarde de euro) var duce, dupil toate 
probabilităţile, la continuarea deprecieri! leului faţă ds 
dolar plnă la sllrşitul anului, eornentează "The Wall 
Streei.Joumal Europe". . 

DeponenJii de la Bankcoop işi 
vor putea recupera banii după ce 
· ,_ instanţa judecătorească va 
decide că banca este in faliment 

De asemenea. Ministerul 
Finantelor a elaborat proiectul de 
hotărire privind stabilirea ~are
mului lunar penti'u impunerea 
veniturilor din salarii şi asimilate 
acestora realizate in anul 2000, 
proiect avizat de Ministerul 
Justiţiei şi..care va fi supus 
aprobării Guvemuloi, a adăugai 
Ungureanu. · 

Informarea cetăţenilor şi a 
tuturor entitătilor implicate In 
acest nou sist8m se va realiza 
prin emnerea de broşuri şi mate
riale informative prin radio, tele
viziune şi ziare. ~ __ . 

Guvernul a aprobat, In luna 
august, ordonanţe privind impozi
tul pe venit. din care a fost 
exclusă impozitarea venituriiOO' 
din pensu si a celor din agricul
tură şi silvicultură: Ministrul. 
Finanţelor, Decebal Traian 
Remeş, su~nelnsă că va Incer
ca şi chiar va insista pentru intro-
ducerea variantei '!rdonanţei de 
urgenţă privind impozitul pe veni
tul global care include pensiile şi 
veniturile din agricultură ~ sHvi-

creşterii cursului leu/dolar. , 
In luna noiembrie, BNR a avut o poziţie de vlnză

lllr net de valută pa piaţa interbancară. Vrnzările de 
valută au fost de 80 milioane dolari, Iar cumpilrările 
s-au situat la 20 miioane dolari, a declarat miercuri · 
Teodor Buftea, directorul Direcţi"' de Politică 
Monetară a BNR. . 

Totuşi, BNR are o poziţie extrem de favorabilă In 
privinţa cumpilrărilor şi a vinzăriiOI' de valută din a 
doua parte a anului. BNR a cumpilrat, plnă la 23 
noiembrie; 730 milioane dolari, iar poziţia netă, 
respectiv cumpărările minJs vlnzările de valută, este 
de 696 mHioane dolari. 

In condiţie unei cereri lmlate de dolari pe piaţa vâ
Jutară şi ale unor rezerve valutare de 1,6 rniiarde de 
dolari, BNR dispune de faţa şi de mijloacele de a decide 
asupra r1velulul deprecieri,. afirmă obsetvatori ai pieţei. 

Daalerii es1lmează deprecierea nominală a letdui la 
circa 5% pentru luna noiembrie şi la 4% pentru luna. 
decembrie. Oficiali ai băncii centrale spun ca declinul 
leukJI pentru Intreg anul in a.rs ar trebui să se situeze la 
1().15% 11'1 termeni rllali. Anaft\llll apreciază 1nsă ca BNR 
ar IUea lncuaja un rlm d1iar mal rapid al deprecieri~, 
pentru a obţn un"....,. mal slabi al anuU riionedel 
naţionale In anul viiDr. 

. ' 

Cei circa 600.000 de 
deponanţi de la Bankcoop !şi 
vor putea recupera banii după 
ce instanţa judecătorească va · 

· decide că banca este in fali
ment. 

"In conformitate cu preve
derile legale, Fondul de 
garantare a depozitelor In sis
temul bancar !~cepe proce
durile de plată a compensaţi
ilor, In limita plafonului de 

garantar.e In vigoare, de 
46.253.000 lei pe titular de 
depozn, numai după <Jmiterea 
unei hotărfri judegătoreşţi de 
Incepere a procedurii falimen
tului Bankcoop.· Plata com
pensaţiilor se va efectua In 
termen de trei luni de la data 
·prevăzută In hotăriraa judecă
torească pentru Inceperea fa
~mentului băncii", precizează 

un comunicat al Fondului. cuttunl .; · 
·---.:. ,,_:;__"_.·, 
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TYR1 
7,00 Ştirile de sAmbllla 
asia- rei. 
7,30 OmUl de nicAieri 

.... s., rei. 
8,20 Poveştl da adomil 
alpii 
9,10 Desene animale 
10,00 Arun\ po~ alia -
Cu Flcrtn Piersic jr. 
10,30 Vă place lilmJI? 
11,00 Art-mania 
12,00 Garanlat 100"k 
12,45 Muzica da capo 
al fine 
13,30 Lumea ş1 noi 
14,00 Arca Marinei 
16,30 Alj8sinate cele
bre - Puşcaşli silgurali
cl- doc. 
17,20 Teleendciopedla 
18,05 Marea schimbA
toare- ep. 4 
19,00 Perechea pom: 
vită - cu Tania Budl -
emis. dlstr. 
19,30 Carol '1 compa
nia- ep. 9 
20.00 Jurnal • Sport • 
Meteo 
20,30 Surprize, sur
priZe 
22,30 Dr. Qulnn - ep. 9 
23,20Jumal 
23,25 SăptămAna 

sportivă 
23,35 Puterea mln~l -
thriller SUA, 1993 

TVR1 
7,00 Ceasul deţ;teptă
tor 
8. 00 Universul cre
dintei 
9,00 Desene animate 
9,30 Kiki Riki Miki -
magazin pentru copii 
11.00 Voaţa satului 
12,30 Tezaur folcloric 
13,30 De luni ·pană 
duminică 
1-4, 15 Marea hara-
bslpll 
15, 15 lnfomercial 
Connex 
16,05 Lumea ·bAr
~lor- ultimul episod 
16.30 Auto Club 
17,00 Biankenese- s. 
17,50 Spectacolul lumii 
18,20 Trupa de \lOC, 
18,55 Tragerile Loto 
Special 
19,00 Perechea potri
vită 
19,30 21 cu Ştefan 
BănicA Jr. 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,30 Fotballnfo ' 
20,50 Zodia VIP 
21,50 Afaceri de fa· 
mllia - acţiune, SUA, 
1989, cu Sean Co-
11091Y 
23,45 Jurnal da llOilflbl 
23,50 Pe faţă 
0,55 Pariul Trio 

TVR:& 
7,00 Doamnele jazz-ului -
rei. 
8,05 Desene animate 
8,35 Legendele vii ale 
mărilor - doc. 
9,00 oSia lumii 
9,30 Pas ru pas 
10,30 Curier de ambe 
sexe -rei. 
11,15 Desene animata 
11,40 Muzică populanl 
12,00 TV Timişoara 
13,30 Cronica Amazonlel 
-doc. 
14,30Atlas 
15,00 Roadele rniril - ep. 
5 
16,00 Obsesia- ep. 88 
16,45 Sania Bart>ara- ep. 
1042 
17,30 Studioul şlagă .. lor 
18,25 Să nu spunem adlai 
-doc. 
19,20 Daruri muzicala 
20,00 Teatrul Naţional de 
televiziune prezintă: 
Henrlc IV de Lulgl 
Pirandello, cu: Adrian 
Pintea, Camelia -Zortescu, 
Cristian Şolron 
22,00 Fotbal: Meci <lin 
Campionatul Spaniei 
23;55 Nocturna. 
MNoctumele"' lui Clauda 
Debussy · 
0,05 Panoramic Jazz, cu 
Florian Lungu • 
0,45 'IV Mesager 

PROTV 
7,00 Desene animate 
9,00 Tlnirul Hon:ulo • ep. 
10, 11 
10,00 Lolo tf Clork • ep. 50 
11,00 Promotor 
11,30 Magazin de tehnolo

gia lnlo!ma~ei 
12,00 Profesiunea mea, cul
tura - talk show 
12,55 Ştirile Pro TV"' O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tii - ep. 97 "' 
Dharma '1 Greg - ep. 20 • 
Clubul condamn"'llor- ep. 
13 • Bulfy, opalma vampl
rilor - ultimul episod "' Fete 
de bani gata . ep. 35 
17,00 Profashion 
17,30Teuiţişi~l 
19,30 Ştirile Pro 'IV 
20,00 Vacanţa mare la Pro 
'IV 
21,00 Tlnere\ll..,.,lci - f. 
SUA 1992, cu Goldle Hawn, 
lsabella Rossellini, Bruce 
Willis, Meryl Streep 

22.45 Ştirile Pro 'IV 
23,00 OZ • lnchlooare fe
derali- ep. 13 
0,00 Martorul- -l pol. 
SUA,1993 
1,30 Amor cu bucluc; - ep. 
21 
2.00 Promotor- rei. 
2,30 Cine-I ,.tul- ep. 180 
3,00 Helghts - ep. 8 
5,30 Suflet de r.mete - ep. 
68,69 . 

RADIO PRO FM (91,1 MHz) 
1,00 - 7,00 MUZICĂ; 7,00 • 10,00 
DIMINEAŢĂ DE.WEEKEND- cu Flavius 
Eşnican; 10,00 -11,00 CINE-VERITE- cu 
Ada RoseH~ ~i Augustin Sbinţă; 11,00-
14,00 CheFACI iN WEEKEND - cu Vaii 
Bărbulescu; 14,00 - 16,00 TOP 30 AIR
PLAY PRO FM- cu Cristi Sdmebli; 16,00-
17,00 PRO FM GREA TEST HITS.· cu 
Marius Vmtilă (rei.): 17,00 • 19,00 PRO FM 
PARTY LINE- cu Vlad Craioveanu; 19,00 
- 20,00 PRO FM EXPLORER - cu Niki 
Stanciu (rel.); 20,00 - 2,00 H9T PARTY 
MIX - cu DJ MMe 

. TVR:& 
7,00 Să ne spunem adio 
-rei., 
8,00 Desene animate 
8,30 Legendele vii ,ale 
mărilor - doc. 
9.oo Orizont spiritual 
9.30 Georges Moustald 
10,25 Un cântec, o 
glumă ... 
10,35 Desene arimate 
11,00 Arca lui Noe 
11,30 TVR laşi 
13,30 Tip-tap, mm;.top 
14,30 Mapamond 
15,00 Roadele mării- s. 
15,50 Un cântec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Santa Barbara -
s: 
17,301n pas cu voi 
18,30 AdavArala poves1a 
a arenei romane - doc. 
19,20 Retrospectiva pre
miilor APTR, 1994 
20,25 Integrale: Sting 
21,15 Campionatul cu 
deznodAmint tragic -
dramă, SUA, 1977, cu 
Meryt S1reep 
23,20 Festivalul da umor 
.Mărul .de Aur' ediţia 
1998 
0,30 TVM ' Mesager 

7,00 Cartea virtuţilor- d.a. 
7,20 Creioane le colorata -
d.a. 
7,40 Regele Arthur- d.a. 
8,00 Conan Avanturierul -
d.a. 
8,30 Tom '1 Jeny- d.a. 
9,00 Super Alllacadabla 

. 9,30 Lasaie 11- ep. 17 
. 11,00 Lupla pentru libeftala: 
Gdansk: Revolutia muncito-
rilor- cioc. • 
12,00 Profeţii despre lrecut
lalkshow 
12,55 SIDe Pro TV-Un
dejumSI 
13,25 o'propozi\ie pa zi- re
lrospediva săplămânll 
13,30 Te uiţi~~ că~tigil • 
Extragerea cărţii '""tale .Te 
uiti ~ căşllgr 
1:i.:iscese"""' 
13,50 Preţul COI9Ct 
14,20 Chestiunea ziei - rojro
spectiva săptămâni 
14,45 CamJMoana - dramA, 
SUA, 1983, cu Bonnle 
Bedelia, Jesse Aragon 
16,30 BeveJty Hlllo 90210 -
s. 
17,30 Super Bilgo -l.M> . 
19,30 Stirile Pro 'IV 
20,00 Cu.,idon- ep. 13 
21,00 Si ulţll'arioW- come
die romantică, SUA, 1995, w 
Bily Qystal, Debla Wl'l!jOI' 
23,00 Procesul elapei 
1,00 Fotbal: Magazin Uga 
Campionior 
2.00 Amor cu bucluc- .. 
2.30 Cine-I f81ui? -•. 
3,00 Heigh1s- s. 
4,00 Cupldon- rei. 
4,45 BeveJty Hlla- rol. . 
5,30 Suflat da femeia - s. 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
2,00- 7,00 MUZICĂ; 7,00 • 10,00 MIC 
DEJUN LA PAT- cu Milal Gurel; 10,00 • 
11,00 AUTOSHOW - c_u Nickl Stanciu si 
Dan Vardie; 11,00·-14,00 CHE FACI JN 
WEEKENO - cu Vati Bărbulescu; 14,00 -
17,00 HEAT PRO FM- cu Cristi Schnebli: 

.· -,.. 

·17,00- 19,00 MARIUS, GEORGE ŞI 
-' CELE 40 DE HITURI - OJ Marius Vinlilă ·şi 

George Vintilă; 19,00 ~ 21,00 PRO FM 
LOVE LINE"' cu Vlad Craioveanu; 21,00 ~ 
22,00 DEEP BEATS -cu DJ Slick: 22,00 • 
24,00 GAIŢELE DE LA MIEZUL NOPŢII -
cuViorel Gaiţă 

' '_·-~ ;' 

PROGRAME TV. 

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire sfântă- rei. 

6,45 Dragoste '1 put
ere- rei. · 

7,15 Acasă ia bunica
rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor -
rei. ' 
8,15 Rosalin<la - rei. 
9,00 Inger sălbatic- rei. 
10,00 Luz Ciarita- rei. 
10,45 Angola- rei. 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,25 Crimă pe terenul 
de golf- rei. 
14,15 Viaţa noastră- s. 
15,00 Cartea cărţilor -.d. 
a. 
16,00 Fotbal li Calcio: 
T ra11smisiune directă 
* Vremea de acasă 
18,00 Micuţele doamne 
- s. 
19,00 Floare de aur- s. 
"' Vremea de acasă 
2'0,00 Columbo - s. 
SUA,1991 
"' Vremea de acasă 
21,45 Nisipuri mi,că
toare - SUA, 1992 - 11, 
cu Deborah Raffin, 
Michael Nouri 
23,20 Motown Live 1999 

5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Nisipuri m~oare -
f. rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor- rei. 
8,00 Floare de aur - ret. 
9,00 Inger sălbatic - rezu
matul săptămănn 
10,00 Mlcuţela doamne
rei. 
11,00 Acasă la Maricica 
Puică ru Ruxandra Săraru 
11,30 Doctorul casei 
12,00 Jackie Collins -
Hollywood 
12,30 Aten~unel Moartea 
dăunează grav oănătă~l -
rei. 
14,15 Viaţa noastră- s .. 
15,00 Cartea căf1ilor- d.a. 
16,00 Folbal: IL Calclo 
• Vremea de acasă 
18,00 1/!lcuţala doamne -

•• 
19,00 Floare de aur- s. 
• Vremea de acasă 
20,00 Acasă la romAni -
muzică popuianl 
• Vremea de acasă 
21,30 Morile de vAnt ale. 
zeilor- 1., SUA, 1988 cu 
Jaclyn Smlth. Robert 
_Wagner, David Ackroyd -
partea ali-a 
23,15 Motown Uve 1999 • 
24.00 Fotbal Anglia 
Premier League 

ANTENAI 
7,00 Odiseea americani -
cioc, • 

-8,00 Fir Tnllns 
8,30 Desene-. 
9,00Hochei 
10,00 Casa de jiiaiJă 
10,30 R- de rezervă 
11,00 Orient Expreas cu 
-Tănase. 

13,00 Cu Ţopesa~ de la A la 
~finit 

13,30 Fotbal: Gloria. 
Bis1rip-Dinamo BucWVfti, 
in Divizia A 
16,00 Fotbal: F. C.Naţionai
Aslra Ploieşti In DMzia A 
17,50 Fashion Club 
18,00 ~ lnvlngo -
ep.53 
19,00 Obse!valor 
20,00Număritoonlolnvor

să-f. acţ. SUA. 1997 
22.00 Obse!valor • 
22.30 Misiunea tulleoMrd 
- comed. SUA, 1987 
0,30 Moulin Rouge - drani 
Anglia, 1952 

TELE7ABC 
8,00Stiri 
8,1 o 'Dintre sute de 
ziare- rei. 
9,00 Ţara spiridu~ilor · 
10,00 Practic la Tele 7 
,11, 30 Lumea în clipa 
2000- rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 Celebritate - s. 
18,00 Rendez-vous la 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,30 Poveşti pescăreşll 
11,30 Sport Magazin 
13,00Motor 
13,30 Apel de urgenţă -
rei. 
14,00 Real 'IV - rei. 
14,30 Dosarele Y - rei. 
15,30 Camera ascunsă 
16,00 Comisarul Rex -
s. 
17,00 Celebri,. bogaţl
ep.201 
18,00 Focus • Sport "' 
Meteo 
18,30 Cip Art 
18,35 Popular • -
Divertisment 
21,00 Traflcs"!ll - f. acţ. 
SUA 
22,45 Cip Art - rei. 
22,50 Focus + 
23,00 Show-ul de noapia 
1,00 Planeta dlnozaua 
rtlor .. f. suspans 
2,30 FOaJs plus 

Tele 7 - emisiune de 

divertisment cu mu

zică ~i voie bună 

19,00 Globetrotter- cu 
Cristi Dumitrache 

20,00 Telejurnal 

20,45 Rliscumpăra

rea- f. acţ SUA, 1977 

22,30 Club ABC . 

.o.oo Ştiri 

RADIOSEBI' 
6,00 Fascinaţia muz1cll; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 Floarea din 
grădini - topul muzicii populare; 9,00 
La sfâflit de săptăm.Jnă; 11,00 Top 
21; 13,00 Clubul adolescenţllor; 
15,00 Astăzi te sărbătorim - muzică 
populară şi dedicaţii muzicale; 16,00 
Rock da House; 17,00 Top Româhia; 
19,00 La mulţi anii - dedicaţll muzi
cale; 20,00 Sâmbătă lmpreună; 21,00 
Şueta cu Maggi - tall< show; 23,00 
latin o party; 0,00 Disc~ Dance 21 ;. 
3,00 Weekend nocturn 

ANTENA1 
8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animate 
10,45 Aventurile lui 
Sinbad-s. 
11,30 Buni prieteni 
12,151ntenţii bune şi 
Pianlna mecanică 
comedie, SUA, 1931 
12,59 Decennium 
13,00 Duminica In fami
lie 
14,00 Fotbal: Rapid
FCM Bacău, în direct 
18,00 Dragostea 
lnvinge - ep. 54 
18,59 Decennium 
19,00 Observator 
19,50 TeleEurobingo 
show 
22,30 Meciul Meciurilor 
cu Adrian Păunescu 
0,30 O şansă pentru 
fiecare 
2,30 casa da piatn!i - rei. 

TELE7ABC 
8,00Stiri 
8,10 t elehopping 
8,20 Tam spiliduşilor - rei 
9,30 ln justiţie- rol. 
10,30 Cocklaj Don*'<>- rei. 
12,00 Iti mal aduci aminte, 
oOamnă? 
13,00 Dia unu 8\/0iii 
15,45 Drumuri printre -16,15 Cutia muzicalil 
17,00 Forţa destim.iul 
18,00 Portretul unui artist 
18,55 Parul Trio 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru oopii 
12,00 Vacanţhla Pelrişor
reţete culinare cu Petrişor 
Tănase 

12,30 Tfadilii- emisiune fol
clorică 

13,00 De---"-" 
zjn turistic 
13,30 Chic ~ emisiune 
ciasple modă . 
14,00 Cinemagia 
14,30Hen:<lleln-York 
• oomedle, SUA 
18,00 Delectivi de-- •. 
17,00 Celebri ti bogaţi- s. 
18,00 Focus • Spoit • Metoo 
18,30 Ciip Alt 
18,35 Suspldune - (X)Il1&C 

diellhriller. Franţa, 1992, eu 
Jeli Goldblum 
20,00 Conspira!la - ..,.,.,.,. 
tia'aventură. SUA 1993 
22,15 Ciip Alt - rol. 
22,20 Focus Plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Nadine ShcrN- rol. 
0,00 Sport Magazin- rol. 
1,30 Cinemagia -rol. 
2,00 Focus- rol. 

19,00 DincolO de anul2000 
-cioc. 

. 20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21,00 Dinlre suie de ziMI 
21,35 Pariul Trio 
21,40Lolo 
21,45 Valaullul - -
suspans, SUA, 1971, c"u 
Jaatueline Bissat 
23,15 AA:ub l.M> 
0,00 Şlii 
1,00 Ora unu a veni- rai. 
3,00Telajumal-rol. 

RADIOSEBIŞ 
&,QO Fascinaţia muzicii; 7,00 Weekend 
matinal; 8,00 Viaţa spirituală; 9,00 
Cafeneaua duminlcală; 11,00 Risul 
secolului; 12,00 Fotoliul de duminică -
talk-show: 14,00 Sămânţa adevărului; 
14,30 Crizantema de aur; 15,00 Astăzi 
te sărbătorim - muzica popular-O 'ii dedi
catii muzicale; 16,00 Cutia Pando~l 
19,00 La mu~l anii · dedicaţii ~""''JZicale; 
21,00 Şueta cu Magi; talk show; 23,00 
Recitaluf Vedetelo_r·; 0,00 Insomnii; 
2,00 Noctumă muzicală 
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TVARAD 
7,00 Odiseea ameri
cană - doc., ep. 21, 22 
8,00 Ştiri TV A - rei. 
8,30 Politica fără 
prejudecăţi- rei. 
10,00 Casa de piatră 
10,30 Roata de re
zervă 
11.00 Orient Expres -
talk-show 
12,59 Decennium 
13,00 Cu Ţopescu de 
la A la infinit 
16,50 Fashion Club cu 
Doina Levintza 
17,00 Fotbal In direct. 
Divizia A Ursus 
Steaua-Petroiul 
repriza 1 
18,00 Un cantec de pe 
ulita noastră 
18',30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment 
21.20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TV A- rei. 
22,00 Observator 
In continuare program 
identic cu Antena 1 

HBO 
10.00 Desene ani
mate 
11,00 Dragă, am 
micşorat copiii - s .. 
11,45 Echipa de 
hochei w comedie 
SUA,1994 
13,30 Nume de cod: 
Y2K 
15,15 Ziua Recu
n.oştinţei - dramă 
SUA,1997 

ATOMICTV 
7,00 Seiedor 
10,15 Freestyle 
10,30 Romanian Top 100 
12,30 File de poveste: 
JRIS"- STRADA TA 
13,00 High Action 
Adrenalil 
13,30 Cileo ... ",.--.licolc ...... 

.. 
TVARAD 

7,00 Secolul XX -
doc. 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30·Anunţuri 

8,40. Divertisment · 

9,00 Teo şi Mircea 
Şou 

11,00 Aventurile lui 
Simbad - ep. 9 
11,50 Buni prieteni 

12,40 Stan ~i Bran 
12,50 Decennium 
13,00 Duminica în 
familie '(de la 14,00 
fotbal Tn direct Rapid
FCM Bacău) . 

17,30 Ştiri TVA 
18,00 Muzică popu
lară 

18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TV A 
19,00 Observator 
19,50 TeieEurobingo 
show 
In continuare program 
identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Dragă am 
mqorat copiii - s. 
10,45 Intre vis '1 
insomnie - dragoste, 
SUA.1998 
12,15 Sunchaser -
dramă, SUA, 1996 
14,15 Concert Janet 
Jackson 
16,00 Un pisoi la 
Hollywood· - animatie, 
suA. 1997 • 

ATOMICTV 
7,00 Seleclor 
11,00 Cybemet 
11,30 Atomic Cale - rei. 

12,00Reactor 
)2.30 Turnul Londrel -

rei. 

TVINTERSAT 
8,55 Deacllideraa progra
mului 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 FIIca lerussllmulul 
-film, rai. 
11,00 Ştirile lntersal 
11,30 Enciclopedia ca
nină - Husky-ul siberian 
12,30 Farmecul ado· 
lescenţal - film 
14,00 Impact- rei. 
15,30 Lumea animalelor 
sălbatice - 1 O 
16,00 Cupidon -film 
17,30 Bumerang -13 
18,00 Aventurile lui 
Hucklebery Flnn- 20 
18,25 Haideţi ai ne 
jucăm!- 20 
18,35 Micile locţll alo -
vieţii- 11 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Neon Rlder- 9 
20,05 Mămlca, detectiv 
particular - 9 
20,30 Muzică şi fllm cu 
Alecu Chiriţa -direct 
22,00 Recolti 
sângeroasă - film 
23,30 Ştirile lntersal 
0,00 Erotica 
0,40 Inchiderea progra
mului 

16,45 Selena 
dramă SUA, 1997 
18,45 Părţile intime 
• comedie SUA, 
1996 
20,30 Vulcanul • f. 
acţ:SUA, 1997 
22,15 Bărbatul per
fect- comedie SUA, 
1996 
0,00 Sărutul care 
ucide - thriller SUA, 
1997 

14,00 K Lumea aJ Michelle 
16,00 Seiedor 
18,30 Atomix cu Tudor

rol. 
21.30 Febra- party music 
22,30 Vobraţii 
2!!,30 Klub Blzzsr \ 
0,30 InsOmnia 

TVINTERSAT 
8,55. Deschiderea 
programului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Cupjdon - film, 
rei. 
11,00 Stirile lntersat 
11,30. Grădini In 
miniatură - s. - · . 
12,00 Muzică popu
lară 

14,00 Muzică şi film 
cu Alecu Chirită 
15,30 Dome~iul de 
vânătoare -film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kelly • S.· 

18,25 Pantera roz -
d. a. 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Ărcher- film 
21,00 Eurocops - s. 
22,00 Sora medicali 
'film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea pro-
gramului 1- · 

17,15 Congo- "'*""'· 
SUA. 1995 
19,00 Prinţese de 
culoare ~ comedie, 
SUA,.1997 
20,30 Cu orice preţ -
thriUer, SUA, 1995 
22,15 Cavaleri de 
onoare - acţiune, SI,IA. 
1997 

' 23,45 Pasiune ascun-
să- dramă, SUA, 1996 
1,30 . Jurnalul 
Pantofului Roşu - s. 

13,30 Hal Hul 

14,00 Interactiv 

16.00 Salector 

.. 1"8.~ Atomix Cu Mircea 

21,30 Selector 

22,30 Album show · 

23,30 Insomnia 
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[BlD!Lll,tl~1~~JJ!~6B!t! U 
UTA joacă ultimul meci înainte de a intra în 14. FI. Vâlcea 18 5 4 9 19-20 19 (-5) 

vacanţă. Graba federalilor de a-şi face cât mai 15. "Poli" 18 5 4 9 22-28 19 (·11) 
repede bagajele pentru EURO 2000 a cam 16. Chimica 18 5 3 10 15-29 18 (-6) 
bulibăşn acest campionat, în care două etape din 17. F.C. Bihor 18 3 7 8 11-30 16 (-14) 
primăvară sunt aduse acum, în prag de iarnă. 18. M. Motru 18 3 3 12 19-39 12 (·12) 
Astăzi vin sătmărenii lui Remus Vlad. cu gândui In eşalonul trei, meci tare în Micăiaca, unde 
la punctele pierdute în tur în faţa jucătorilor lui mâine se întâlnesc .telefoniştii" lui Mihai ŢMea şi 
Rub1nacet. A fost, dacă ne amintim. prima victorie .petroiiştir lui Pio del Monaco. O partidă a orgoli-
a lui Mister, după un debut cu stângul in faţa lui ilor, pentru că de performanţă nu poate fi vorba. 
Corvinul. De atunci lucrurile s-au mai reglat şi ambele forma~i mulţumindu-se, cel pu~n anul 
don Lorenzo a prins curaj. Să vedem astăzi ce acesta. cu un loc căldut în pluton. In Aradul Nou. 
soiu~i adoptă, ~nând cont că nu va putea benefi- studenţii pregătiţi de Marius Demian primesc 
eia de prezenţa in teren a celor doi fundaşi cen- vizita celor de la Aurul Brad. Va fi un meci al ocu-
trali. Botiş şi Găman, din cauza cartonaşelor, pantelor locurilor 8 şi 9, arădenii având un .ade-
acesta din urmă primind de la CCN chiar trei văr" pozitiv de +2, in timp ce oaspetii vin la Arad 
etape de suspendare şi o amendă de 560.000 cu inten~a de a-şi anula acel -3. Speram ca stu
lei. Tot la acest meci va lipsi şi Almăşan pe ace- dentii să treacă cu bine acest examen. 
leaşi motive de cumul de cartonaşe. Partida nu Bazinul acoperit .Delfinul" va găzdui astăzi 
va fi deioc uşoară, cu toate astea calculul hârtiei după-amiază si mâine dimineată dubla partidă 
o indică favorită pe UTA. Apoi vine vacanţa. Dar de polO dintre 'Astra şi Rapid. Arădenii, conduşi 
până atunc1 pe celelalte stad1oane se d1spută de pe margine de Barbu Ghnan, va trebui să facă 
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"DACA VI\EI REUSESTI 
TREBUIE SA FACI SACRIFICII" 

:~~;;"~V~~.:~ 
intreoere. 

- Cum ţi s-a părut com·
petlţla? Mal grea decât 
"europenele" din Spania. unde 
ai obţinut trei medalii de 
argint? 

- .Mondialele" sunt Intotdeau
na mai dificile decât .europenele". 
Oricum, însă, nici .europenele" nu 
sunt uşoare. A fost greu, dar sa
tisfăcător. 

- Care este secretul acestui 
an de excepţie, cel mai bun din 
cariera ta? 

- Pregătirea centralizată. 

m-am putut concentra asupra 
tolalului, care este cel mai impor
tant. 

- Nu ai avut pic de emoţii! 
- E drept, nu am avut. AIA 

fost hotărât, spunându-mi .ori la 
bal, ori. .. ". Performanţa pre
supune renunţări, antrenamente 
indelungate departe de casă ... 

- Recompensele financianl · 
nu sunt pe măsură? 

- După "europene• se zvonea 
că se vor primi 70 mHioane de lei. 
In cele din urmă am intrat Tn po
sesia a (numai) 27 de milioane. 
ACUM nu se ştie ce sumă se va 
acorda. 

partidele: Electro Bere.· .u· Cluj, ASA- Apulum, faţă unui adversar ce anul aCesta şi-a propus să 
Gaz Metan - Corvmul, Flacăra: Jiul, Motru - intre Tn .careul de aşi". Deocamdată feroviarii 
lnter, Ch''!''ca - ARO, UMT • Poli, Drobeta • FC ocupă poziţia a patra, dar până la finele campi-
Bihor. lna1ntea etape1 cu nr. 19 .clasamentul are·. onatului multe se mai pot schimba. 
următoarea configura~e: După superba victorie obţinută miercuri, în 
1. ARO C-Iung 18 12 2 4 31-11 38 (+8) faţa Germaniei, reprezentativa feminină de 
2. Gaz ~etan 18 11 4 3 29-14 37 (+13) baschet a României joacă astăzi in Danemarca, 
3. Corvmul 18 11 2 5 28-13 35 (+8) cu o forma~e mai slal> cotată pe plan continental, 

~l:î:uGte onoare 
ziarului nostru a fost nimeni altul 
decăt laureatul cu argint şi bronz · 
la C.M. de haltere din Grecia, 
arădeanul Adrian Jigău (CS 
Astra). Deşi chinun de o conjunc
tivită rebelă, sportivul ne-a stat cu 

Dacă vrei să reuşeşti. trebuie să 
faci sacrificii. Să te antrenezi, apoi 
să te odihneşti, să fii sever cu cor
pul tău, să ·ai o viaţă ordonată ... 
M-a ajutat mult familia - soţia, 
pări'1ţii, socrii, fra~i. susţinându
mă alături de antrenorii lotului 
naţional şi ai echipei de club. 
Ultimii au avut incredere in mine, 
oferindu-mi o şansă de afirmare. 

- Obiective In viitorul 
apropiat? 

- lntâi sa mă tac sanatos. 
Apoi doresc să .recidivez·, să 
obţin rezultate tot atât de bune. 
Anul 2000 va fi şi mai greu. Sunt 
programate Jocurile Olimpica, 
Campionatele Europene şi 
Nationale. Va fi prima mea 
Olimpiadă şi, se pare, ultima, 
întrucăt vârsta (30 de ani) Tncepe 
să-şi spunâ cuvântul. 

4. UTA • 18 10 3 5 29-13 33 (+9) ce a pierdut în primul meci, in faţa Lnuaniei, la 
5. Drobeta.. . 18 10 3 5 28-17 33 (+6) mai mult de 25 de puncte. In mod normal fetele 

. mare amabilnate la dispoziţie, fapt 
pentru care Ti mulţumim o dată in 
plus. 6. Apulum 18 9 3 6 28-22 30 (O) noastre nu pot rata victoria, ceea 'ce le-ar 

- Când ai ajuns in Arad, 
Adi? Ai concurat bolnav fiind? 

- Regreţi faptul că nu ai 
prins podiumul la aruncat? 7. A.SA. 18 8 4 6 27-18 28 (+1) ambi~na şi mai mult pentru ultimul meci din tur 

8. U.M.T. 18 7 5 6 31-28 26 (+2) al calificărilor ce TI vor disputa miercuri în Lituania. - Sunt mu~um~ de rezultat -
locul 2 la total ~ locul 3 la smuls. 
La Jocurile Olimpica de la Sidi)E!y 
contează totalul. Este mai bine că 
nu am izbutit la aruncat, deoarece 

- Mulţumim, Adi, pentru 
interviu şi ·refacere grabnică! 

-Eu vă mutţumesc. 9. lnter 18 8 2 8 20-23 26 ('1) Pentru partidele retur, dintre care cele cu 
- Am ajuns marti seara. 

Conjunctivita a erupt' chiar la 
sosirea în Atena, deci am fost 
nevoit să concurez astfel. Mai 

10. Jiul 18 7 · 3 8 14-26 24 (-6) Danemarca şi Lituania se vor disputa totla Arad. 
11 . .,U" Cl_uj 18 6 3 9 22-30 21 (·9) va trebui să mai aşteptăm un an. Deocamdată 

A COD5eiTIDat 

12. Ohmp1a 18 5 5 8 16-18 20 (-7) mizăm pe victoria de astăzi a fetefor noastre.· 
13. Electro Bere18 6 2 10 25-35 20 (-7) AI.Et QtEBELEO 

ADitiAH HAitŢAQ 

DISPUTE TARI IN BAZINUl "DElFINUl" 
I"Te1~: A ~Biinlo\t:c~E·n-Hlnun~'f-· 
~~ ~~:··,·--. --;:~·: :::. -·:tt :L:~..l,~~~;Wc.t$'~ r&-i;,_--:,?tLXf~lţLil::Jilli':~l.-~.:.~: -'.:J:a.: • 

Etapa a XIX~a din Divizia A 90, respectiv C. Ilie~ min. 18. Gloria Bistriţa-Dinamo (sâmb~ta-
Astăzi· şi mâine, bazinul 

acoperit .Delfinur din oraşul nos
tru programează o .dublă" foarte 
promiţătoare intre eChipele de 
polo Astra Arad şi Rapid 
Bucureşti. Meciurile fac parte din 

1 * VIHE RAPIDUL!. 
cadrul etapei cu numărul 4, 
desfăşurându~se cu incepere de 
la orele 17,45 respectiv 10,45. 
Poloiştii arădeni - antrenaţi de 

Barbu Ghiţan şi Constantin 
Branzei ·• au acum şansa 
redresarii dupa insuccesele din · 
faţa Stelei şi semieşecul suferit in 
dauna clujenilor, runda trecută. 

şi-a progfC!mat primul meci ieri, Celelalte partide ale acestei ora 13,30} şi F.C. Naţionai-Astra 
sub Tâmpa. acolo unde s-au etape se desfăşoară după urmă- Ploieşti (sâmbătă-ora 17,00) .• 
intâlnit F.C. Braşov şi Ceahlăul torul program: F.C. Oneşti-.U" ambele pe Antena 1. Dumini':"i, 
P. Neamţ. Scorul final a fost 3-1,. Craiova, F.C. F~rui-CSM Reşiţa, la ora 14,00, la Antena 1, Rapid-
goluri marcate de M. lvan 8 min. Extensiv-Otelul Galati, Petrolul- F.C. Ba~ău_. aar mecl~l Rocar· 

,.. "Smuls" de aur pentru Razvan Ilie 
Palmaresul tării noastre la 

această ed~ie a C.M. de haltere 
rezervat Seniorilor s-a mai 
îmbogăţit cu o medalie. După 
argintul şi bronzul lui Adrian Jigău 
la 56 kg, a urmat aurul lui Răzvan 
Ilie la 77 kg. Noi •. românii, prezen~ 
in Sala Păcii si a Prieteniei din ca
pnala Greciei am trecut de la extaz 
la agonie Tn doar câteva minute ... 
de la aur, la nimic. 

Repartiza~ in grupa B valorică 
datorită .grijii" Federatiei 
Internationale, Claudiu Heghedus 
si Răzvan Ilie au avut evolutii 
diametral opuse Tn limitele cate
goriei 77 kg. Piimul, ;! ratat 155 kg 
la smuls şi 190 la aruncat şi cu un 
total de 335 kg s-a clasat pe un 
modest ioc 12. 

. Cei aproape 1.000 de specfă
tori se frecau la ochi si nu le venea 
să creadă că românul Răzvan Ilie 
a inceput conrursulla smuls la 165 
kg, când t~ ceila~i sportivi term~ 
naseră cele trei incercări regula
mentara. Răzvan al nostru a cerut 
170 kg din a doua incercare pe 
care le-a smuls cu usurintă, 
doborând astfel recordul mondial, 
ce aparţine~ unui annean, cu 3,5 
kg. Răzvan a plusat spre 172,5 kg 
şi a fost foarte aproape de' reusnă. 
Era clar pentru noi in ac'ele 
momente că nu ne poate scăpa o 
medalie. Din păcate, la aruncat, 
Răzvan nu s-a concentrat suficient. 
la primele doua Tncercări la 200 kg, 
pe care le-a ratat. Ultima sansă a 
valorificat-o, tinând haltera dea
supra capului,' dar spre stupoarea 
delegatiei tării · noastre si iri 
huiduieliie publicului grec, doi din
tre cei trei _arbitri au apă_sat pe 

.. 

butonul rosu, ceea ce fnseamnă 
că incercarea a fost considerată 
ratată. Incredibil, dar adevărat, iată 
că si in acest sport al fortei se 
poate trisa. Greu de crezut si, 
totuşi, RăZvan Ilie iese definitiv din 
lupta pentru titlul mondial şi la total. 
Antrenorului Nicu Vlad nu fi vine să 
creadă, iar in ochii. lui Răzvan apar 
lacrimi ale deznădejdii. 

Se!lra am stat cu sufletul la. 
gură, aşteptând deznodământul 
finalei A la smuls. Obligaţi să 
forţeze nota, datorită rezunatului lui 
Răzvan, mulţi sportivi au dat greş. 
Doar bulgarul Jeliazkov a ridicat 
170 kg, dar fiind mai greu la cântar 
ca Răzvan, al nostru a trebuit să 
se mu~umească cu argintul. După 
ce a smuls 167,5 kg, armeanul 
Kyapanaktsyan a reuşit să 
doboare recordul mondial stabiln în 
urmă doar cu câteva ore, cu o 
incercare de. 170,5 kg. Totuşi, cu 
acest rezultat, armeanul nu a 
~nut mai muk decât Răzvan Ilie, 
care cucereste aurul mondial. 

Până la 'această oră, România 
5e află pe locul IV in clasamentul 
pe puncte, cel care contează in 
distribuirea locurilor pentru J.O. de 
ta Sydney. Pentru a ne men~ne in 
top, avem nevoie de puncte 
p~. pe care le aşteptăm de 
la ultimul sportiv român, care va 
intra în luptă duminică dimineata. 
Este vorba de Adrian Mateasla 
cat 1 os· kg, arădeanul C\OSiru leQiti
mat la CS Astra. 

Transmisie sponsorizată de 
.TDG" SRL (patron Pop Arg~ir), 
Energovest-Ar; S.C. Comaris SRL 
(patron ioan Cociş) şi Adrian 
Mateaş. 

R.H;iltŢ;ia 35, Cozma-min. 82, Buta-min. F.C. Argeş ·(sămbâtă.;,ra 14,00), Stea~a se dispută marţi. L S. 
. 

\'~'~p'i"lt:fi1. TELECOM ~1 WEST PETROM $E 
IHTALHESC IHTR·OH DERBY AL MARILOR ORGOLII 

Mâine, de la. ora 11 ,00, în Micălaca 
are loc, din nou, derby-ul marilor 
ambiţii, faţă in iaţă aflându-se T elecom 
şi West Petrom. Pentru că la un 
asemenea joc orice fel de comentariu 
ar fi de prisoS. iată, in Continuare~, ce_ 

. gândesc cei doi tehnicieni. 
Mihai Ţărlea (antrenor -

Telecom): .E clar': meciul e unul 
aparte, in afara faptului că West 
Petrom e o echipă valoroasă, acest 
meci este unul Tntre concitadine. Şi, 
Tntotdeauna, aceste partide sunt spe
ciale. E limpede că va fi la mijloc şi 
ambiţia conducătorilor, insă indiferent 
de orgolii se joacă, practic, doar pentru 

cele trei punct~ puse in joc. Cel pu~n. 
pe mine doar asta mă interesează. Nu 
va fi spectacol, deoarece terenul e 
desfundat şi va fi o luptă oarbă pentru. 
balon. Aproape sigur, voi trimite in 
teren următoarea formaţie: Sabău
Toma, Varga, Barna, Grad, Berar
Oprescu, 1. Arman, Sabou-Rus •. 
Volocaru." 

posturile lor Tşi vor face cu prisosinţă 
datoria. Sunt jucători tineri in c.are am 
deplină încredere. Acest derby al 
Aradului sper să fie unul. spectaculos 
şi să se ridice la un nivel apropiat de 
divizia a doua. Echipa ar putea fi 
următoarea: Ţapoş-Agache, V. Arman, 
G. Radu, Lăpuşte-Boloş, Beria, Balaj, 
Munteanu-Stefăligă, Mihali." 

Un alt meci care se dispută la Arad 
este Universitatea-Aurul Brad. Practic, 
acest joc va fi eclipsat de derby-ul din 
Micălaca, acolo unde se va concentra. 
probabil, marea majoritate a publicului 

Gianpio del Monaco (antrenor -
West Petrom): .Partida va fi dificilă, 
deoarece Telecom este o echipă cu 
experienţă, corectă şi serioasă. Imi 
lipsesc trei jucători, Copăceanu - sus
pendat, Cozma şi Varga - suspendaţi, 
dar sunt convins că cei care intră pe 

spectator. 

~,~~~~1~ ~OTORUL ARAD· 
ŞOIMII PAHCOTA 4-1 (1·1) 
Stadion: .Motorul", timp rece, 

teren moale, spectatori: 300. Au 
marcat Pap-min. 33 şi 72, Bilan 
(autogol) - min. 75, Anghel - min. 
90 respectiv Pantea - min. 41. · 

Formaţii: Motorul: Leric
Sucigan, Pap, A. Vizitiu, Călin
Corsenti, O. Trif, Cuedan (min. 54 
Marian), Madoş-Toderaş, 
Buruiană (min. 80 - Anghel). 
Antrenor: Marcel Cean. 

Pâncota: Mureşan-Ştefănuţ, 
Rusu, Cristea, Buzna-Bilan, 
Ardelean (min. 80-Danci), Oitâ, 
Munteanu (min. 69-Ghermani -
Pantea, Moţ (min. 77- Ţicală). 

Au arbitrat uşor favorizând 
gazdele: Florin Dumitru · la cen
tru, ajutat de Mircea Gornic şi 
Mircea Toderici- asistenti. 

Observator A.J.i;.: Ioan 
Bălan.· • 

e Disputat pe· un teien greu, 

zr-·r ..·.: 

pe alocuri mocirios, meciul derby 
al campionatului a fost extrem de 
lncrâncenat, cu intrări la limita ' 
sportivi~ şi cu 22 de .;ucâtori care 
au dat totul din ei pentru ob~nerea 
celor trei puncte puse in joc.e 
Până la urmă victoria a revenn 1~ 
darului care a avut un sfârşit de 
meci foarte bun, marcând nu mai 
pu~n de trei goluri in ultimele 20 
de minute. • Punctul cu numărul 
trei pentru Motorul a fost de fapt 
un autogol de toată frumusetea - · 
autor Bilan - care in ioc să dSQa.
jeze mingea din propriul careu ş._a 
păcăln portarul cu un şut plasat. • 
ljna :>este alta. succesul gazdelor 
este meritat pentru că şi-au creat 
mai multe ocazii la poarta adver
să, în timp ce elevilor lui Mănăilă li 
se poate imputa lipsa de concen
trare in faza de a11ărare. 

CAUM I'IMERIE 

• 

tori 50. Au marcat: Boiţ· 
min. 66, c. Vizniu-min. 69 
respectiv Vuin-min. 26, 
Sorescu- min. 60, Lucaci 
-min.61. 

Formaţii: CPL: Popa
Borlea, Neac~u. Suciu, 
Maghici, Poeei (min. 45 
Boiţ), Bocşe, Martincsek, 
Brandais (min. 45 C. 
Vizitiu), Drida, Monea. 
Antrenor: Adrian Lucaci. 

Semlecana: Avram
Bânde, Vidican (min. 45 
Tril), Covăsan, Vuin, 
Scrob, Siel, Şimăndan 
(min. 33 Sotescu), 
Lu~aei. Leucea (min. 50 
Tăucean), Păscuţ. 
Antrenor: Gheorghe 
Să cui. 

Ciocan C., Bondar M. 
Observator A.J.F .: 

Vatran Dorin. 
La juniori: 9-1. 
• Suprinzator de 

slabă evoluţia gazdelor 
care au cedat foarte uşor 
in fata unui adversar 
modest. • Oaspe~i s-au 
impus printr-un joc ce a· 
fost dominat de ei. 
Singura intrebare care se 
pune este cum de o 
echipă cu pretenţii la pro
movare. la începutul 
sezonului cv~ueazâ bine 
in deplasare iar deasă 
joacă slab. B Sperăm ca 
elevii lui Adi Lucilci să se 
trezească ta primăvară. 
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CONFORTUL MATERIAL ŞI ... RISCUL UMILJRII 
· D&!fl pare o dovadă de /maturitate 'să-ţi alegi partenerul 
după bunurile pa care le posedă • in ziua de azi, cand siguranţa 
zilei de maine lipseşte • este foarte posiJ;>il ca pentru o 
domnl1oară să fie alegerea cea mai potrivită. . · 

fnsă, după cum se intamplă in cele mai multe cazuri, după 
obţinerea siguranţei !jl confortului dorit (care lipseau de obicei 
fete/ pană a-1 inta/ni pa "el'? să apară dezamăgirea. Maşina 
ultimul tip, casa, bijuterii/a, işi pierd din Importanţă atunci cand 
pe llingă ele, partenerul nu-i mal oferă .•. nimic. Atunci... 

llscul-11111 . 
Odată ce a făcut pasul de 

&"1 cuceri sau de a se lăsa 
cucerită de către .tipul cu 
bani", tânăra trebuie să isi 
asume riscul de a fi tratată d'e 
acesta doar ca un .accesoriu" 
sau .obiect decorativ". 

accesul in alte cercuri este Şi el 
pierdut. · 

Acum este momentul in 
care fata trebuie să aleagă 
intre a avea confortul material 
asigurat sau a avea parte de 
acele .lucruri" care poate par 
anacronica in actualul sistem 
de valori al societăyi: dragoste, 
respect, incredere in sine etc ... 

Avertisment 

'privi in oglindă fără a avea 
sentimentul că s-a vândut). 

Dacă tânăra simte că 
obţina·nd .reuşita socială" 
pierde ceea ce inseamnă 

·.respectul de sine", atunci mai 
bine renuntă. Asta deoarece, 
pentru tinerele cărora le pasă 
de .această .stimă de sine" e 
mai uşor de suportat ideea că 
au pierdut ;şansa" de a fi 
invidiata de prieteni, consideră 
psihologul Loredana Jurcă. 

Există insă şi posibflitatea 
caştigării respectului de sine 
prin .reuşita socială-materi· 
ală", caz in care este nece
sară asumarea riscurilor unei. 
astfel de relaţii. 

Pentru tinerii, indiferent de 
vârstă, care afişează un com
portament de tipul • eu mă 
definesc prin ceea ce am; nu 
prin ceea ce sunt • există 
riscul de a fi aleşi tocmai doar 
pentru ceea ce au şi nu pentru 
ceea ce sunt. · 
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"REPORTER 2000" 
Joi după-masă, elevii Scolii 

cu clasele I-VIII nr. 22 din Arad 
au sărbătorit un eveniment 
demn de remarcat. Părinti si 
profesori au fost alături de elevii 
clasei a IV-a A, la inaugurarea 
primului număr al revistei· 
.Reporter 2000". 

invăţătOarea Liana 
Solveţlu. omul care şi-a pus nu 
numai cunoştinţele ci şi inima Tn 
sluJba elevilor ne-a relatat că 
.ideea unei astfel de pulblicaţii 

m~a fost insufiată chiar de ele
vii mei. Cu ceva timp în urmă 
mi-au pregătit o ... surpriză. 
.,Surpriza era o piesă de 
teatru compusă şi regizată de 
ei inşişi. Atunci am realizat 
că i~preună cu asemenea 
copii reuşeşti să faci lucruri. 
mari". 

Revista se adresează 
părinţilor, având ca punct de 
plecare·mctto-ul: ,.De la Inima 
mea către sufletul tău."' 

Pentru talentul său şi meritele 
la invătătură, functia de redac
tor-sai ;:a revenit loanel 
Pândele Barbu. Alături de ea 
şase mici redactori muncesc in 
echipe pentru a-şi atinge ţelul -
acela de a avea propria lor 
revistă. In paginile publicaţiei 
sunt adunate cu mult interes 
poezii, compuneri, re;busuri, 
jocuri, toate crea~i ale elevijor 
clasei a IV-a A. 

In· inCheiere, cu sufletele 
pline de emo~e, viitorii jurnalişti 
au susţinut un program muzi
caL Prin simplitate şi naturaleţe,. 
ei au demonstrat încă o dată 
existenţa in viena unui ortt a 
celei mai frumoase perioade ... 
copilăria. ' 

Tot d-na Llana Solveţlu ' · 
ne-a mărturisit că elevii 
int~nţionează să mai editeze 
trei reviste, pănă la finalul anu-
lui şcolar in curs. Urmează ca 

, Când umilirile sau chiar 
bătăile devm frecvente, ceva 
din ea fi spune să se despartă 
de partener .• Dar este destul 
da dificil să realizeze acest 
pas", apreciază psihologul 
Loradana Jurcă. Moţivaţia e 
simplă: despărţindu-se de el, 
ea pierde beneficiile secundare 
ale rela~ei. Adică destrămarea 
imaginii reuşitei sociale (care 

'L · se transferă şi asupra ei) şi a 
avantajelor materiale. In plus, 

tinerele implicate intr-o 
astfel de relatie (mai ales dacă 
se simt insuficient valorizate ca 
persoane) ar trebui să se gân
dească bine ce doresc inainte 
de a merge mai departe: fie 
reuşita socială (asociată cu 
maşina scumpă, hainele de 
ultima modă şi banii), fie 
respectul de sine (putăndu-se 

Şi in acest caz, iiscurile 
sunt de ambele părţi. 

"ICOUIE OPIUfl" 

in vara anului viitor jurnaliştii 
milenului III să participe la con
cursul pe ţară al redactorilor de 
revistă. Noi le dorim mult suc
ces! 

ttfiDifl"fl MICII" 
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Cei ... aai. ..... g baai ~• ~--•-•1 
Şcoala Poslliceală Sanitară 'i·a desemnat bobocii 

• .Zdubii bate~ tare" este 
noul album semnat Zdob şi 
Zdub lansat, pe piaţa 
românească zilele trecute, 
inregistrat in Republica 
Moldova. Piesa tiUu a albumului 
are deja un videoclip la Atomic 
TV, ~sle nr. 1 in topul de la 
Radio Moscova (deşi textul este 
in limba română) se anunţă de 
pe acum succesul de tare se 
v,a bucura albumul. După ce 
L.P.-ul de debut .Hardcore· 
Moklovenesc" ' a făcut valvă in 
lumea rockului in·1996, Zdob şi 
Zdub a fost ales să cante in 
deschid'lrea concertelor din 

' Rusia a niai mu~or trupe rock: 
Biohazard, Rage Against The 
Machine, Rollins Band, Duo 
War. Nici festivalul de rock de la 
Berlin (1998) nu este o
necunoscută. pentru Zdob şi 
Zdub, căci in turneul lor prm 
Germania au participat şi la 
acest festival cu renume inter
naţional. Formaţia de peste 
Prut, compusă din. Roman 
lagupov (vocal), Mihai Gâncu 
(bass), Vrtalii Kocianuc (baterie) 
şi Sveatoslav Starus (chitară), 
ne-au declarat la conferinţa de 

presă că, după un turneu In 
Moldova românească urmează 
să se semneze căteva angaja
mente pentru un turneu in· 
Ardeal. Nu vă rămâne decât să-i 
ascultaţi şi vă vor cuceri de' la 
primele acorduri ale unei combi
naţii inedite de pasaje rock şi 
fragmente de folclor romanesc. 

•In aceste zile, K1 se află 
in pregătiri pentru noul lor 
album .• Legenda" cuprinde 12 
piese, cu acelaşi stil dance -
legend şi uşoare pasaje simfo. 
nice. Mult mai elaborat şi mai 
bine gândit, albumul va fi lansat 
oficial la data de 28 octombrie, 
la club .Meteor" din Predeal si 
va include, printre a~ele, piese 
ca: .Noaptea", .Cu tine", .Toţi 
K1". 

• Cătăllna ne-a declarat In 
exclusivitate: .Aştept multe sa
tisfacţii de la acest album, sunt 
incântată să văd multă lume 
zămbind astă seară aici, alături 
de noi, semn că le place ce 
facem ... şi, nu in ultimul rând. 
aştept ca tanii noştri din Arad să 
ne fie alături in cqncertul de la 
ei din oraş din 18 decembrie." 

. C~ISTI"fl POP 

O seanl din săptilmllna trecută. Discoteca 
.VMJ", de departe .number one"ln materte de 
distracţii pentru tineret, e luat! cu asalt. Şcoala 
Postliceală Sanitară urmează să-şi aleagă 

bobocii anulul1999. Abnosferă destinsă, mese 
lmbelşugate, sponsori generoşi, emoţii cat 
cuprinde, fete frumoase, muzica de bună cali
tate, toate acestea Intr-un bal lănl egal, oe H 
Intins pe durata a aproape cinci ore. 

Nouă perechi de bobocl, doi prezenlatori 
simpatici şi neoboslţl (soţii Nicoleta şi Liviu 
Buda), un juriu numeros, lonnat din profesori, 
sponsori şl ziarişti, de-ald a Inceput cel mai lung 
bal al anului '99. După oe HU. prezentat pu
bHcului spectator, cara a umplut până la refuz 
Discoteca .VMJ", concurenţii au trecut rllnd pe 
rănd prin probe de cultură generală, 

indemăna!f (băle~l au trecut la flotări pe csas, 
Iar fetele la. curăţat mere cu coajă lungă), pan
tonimll şi foarte mult dans. Bobocli s-au descur- 1 

cat excelent şi la populară şi la vals, dar HU 

intrerut pe sine la dance ~ latino, semn că au 1 

avut par1e de o .profă" bună la repetiţii. cat timp 
bobocii au răsuflat, pe scenă s-au perindat 1 

printre alţii: Florin Marlş şi lrupa La Fiesla, cuplul 
de umorişti-balerinl: Gabriel Boitaş şi Andrei 1 
Rareş. elevi ai secţiei de gimnastică de la CSM 
Conar Arad, intr-o demonstraţie de virtuozitate. 

Nld nu ne-am dat seama cum a zburat tim-· 
pul şi a trebuit să aflăm verdictul juriului. Locul 
III: Anda Olaru şi Eduard Vineze. Locul It: 
Adriana Bejan (o superbă domn~oară, puţin 

- ... ) şi Florin Han. Locul!, Mlss '1 MiSter 
'99: Simona Silaghl şi Cristian Olteanu. Cu greu 
.am putut aa:epta oe ·am văzut. Atătea premii 
valoroase, rar am mal Tntaln~ la astfel de con
cursuri. Toţi bobocll au câştiga! experienţă, dar 
şi premii. . 

Acest lucru a fost posibil datorită .echipei ds 
1\"afficiu" (Vaii Precup, Nicoleta ŞI LMu Buda), 
cara a acaparat o pleiadă de sponsoti, pe care 
merită să~ amintim, Intr-o ordine aleatorie: S.C. 
.,Metro West lmpex" SRL (a asigurat cos
tumele bobocllor); Optlca-Hellos, Casa de 
Modă G.E.A. (a asigurat costumaţla prazen
tatoarel); hnbl's; Blngo-Gol; FC UTA; Ereea; 
B.D. SRL; SC "Van Butco" SRL, 

Distribuitor Carmens; SC .,Gold-Fashlon• 
SRL (director Adrian Mlhuţ); ,,Atlc Grup"; 
OpUnova; Coafura Hangl (a asigurat coafuri 
de Inalt profesionalism boboacelor); Salon 
,.Soli Sun"; Mc Donalds; Mllenlum; Proflmod 
SRL (d-na Corina Creţu); lndagrara; 
Leonardo SRL; Pronet; Avon; Arădeanca; 
SC "Gastro-Top~· SRL; SC "Gastro-Chrls., 
SRL (restaurant Orizont din Gnldl,to); Adla
trnpex SRL; ,.CIIIn ,1 Fiul", Pizza Klng; Pizza 
Cinci Colţuri, Speedy Pizza fi, nu In ultimul 
nlnd gaZda acţiunii - Discoteca Vlvs (patron 
Adi Mata .. ). 

Fără a avea preten~a de a cuprinde toate pro
blemele generatiei afiată azi la vârsta tineretii voi 
incerca să sch~ez căteva aspecte· ale zidurilOr de · 
care se lovesc tinerii zilelor noastre. 

tate, masterat, doctoral caminele se Ob~n greu şi 
se plătesc scump, bursele sunt insuficiente, costul 
intrevneril nu este mic şi mu~e altele ... In cazul fa
cultăţii la stat şi fără plată. Pentru ca in cazul vari
antei stat cu plată sau particular sumele cresc ver
tiginos. 

adultă. Trăind intr-un regim care a incercat să 
omogenizeze cultura, să inăbuşe orice iniţiativă 
aceştia nu vor să inţeleagă că una din marile vic
torii obtinuta in decembrie '89 este tocmai această 
libertată de exprimare de care tinerii profită in mod 
normal. 

are şi mOmente in care cunoaşte o indulcire. Se 
organizează diverse cursuri, -Se înfiinţează colegii 
cu o utilitate practică Imediată, pe piaţa muncii intră 

· .In pâine· profesori tineri care au lnţeles ce au 
greştt dascălii lor şi încearcă să remedieze aceste 
lucruri, astfel ca orele devin mai atractive, mai efi-

Cel care din diverse motive (dintre care şi flnan:. 
clare) se limitează la o şcoală profesională nu de 
puţine ori sunt priviţi cu dispreţ de unii .intelectualr. ' 
Deşi. unii sunt buni in meseria lor. Dar lipsa unei 
maturităV şi a unei educaţii a unei părţi a SQCietăţii 
generează acest fenomen. . 

Afl~ la o varstă vulnerabilă şi confruntandu-se 
cu dificultăţi, tinerii mai au de rezistat şi ispitei 
drogurilor. Dacă pierd, efectele se vor resim~ după 
ani şi vor fi iremediabila. 

ciente. • 

Comunismul cu, printre altele, ideea omului 
·.multilateral dezvoltat" a lăsat urme adânci ln 
invâţ'arnăntul românesc. Tocitulla care sunt împinşi 
elevii nu le dă acestora posibilitatea de a gândi, de
a se exprima. Orele se do;făşoară pe principiul 
monologului, fără fl exista un dialog cara a(.cimen
ta" cunoştinţele de care elevul ar avea nevoie. 
lnvăţămllntul nu~regăteşte indeajuns elevul pentru 
viaţă ci urmează un alt drum care se îndepărtează 
de realitate. Iar piaţa munci\ sancţionează toate 
aceste cor~nţe. La aceasta se adaugă şi. mentali
tatea unor' profesori care In pargul secolului l0<1 nu 
înţeleg că un singur elev nu poate fi as in toate. Iar 
viitorul, fie că 11e place fie că nu, este al 

Mai devreme sau mal târziu majoritatea tinerilor 
ajung pe' piaţa muncii. Aici vor vedea utilitatea 
pregătirii lor. Unele meserii nu se car, fenomen de 
altfel normal Tntr-o .economie de piaţă de un 
dinamism continuu. Alte obstacole: inteiViuri in care 
una din condiţiile elementare este experienţa (care 
lipseşte majoritayi), salar mic .şomaj". După mu~e 
inteiViuri şi concursuri (normale intr-o economie 
care se vrea capitalistă) iată-i angaj~. Salariul de 
cele mal multe ori este insă la limita sărăciei, 
patronii au praten~l ca salaria~i să muncească .zi· 
lumină" fllră a-i recompensa pe măsură, de respect 

Dar timpul trece ŞI tinerii pănă nu demu~ ado
kiscen~ ajung la vârsta la care îşi vor continua dru
mul, pe diversele cărări ale vieYi in doi, intemeindu-şi 
o familie. O familie care ar trebui să-şi aibă 
cuibuşorul ei, casă, un apartament. Iar această 
problemă cuantificată, capătă proporţii astronomice 
pentru. bugetul şi venitul celor doi. Unii au noroc: 
părintii le rezolva o locuintă. Altii... Vor continua să 
munooască pentru un salariu de nimic, şi in mulţi, 
mulţi ani vor reuşi poate să posede casa lor. lnsă 
chiar şi exduzănd problema locuinţei, multe cupluri 
intămplnă alte dlflcultă~. printre care se numără şi . 
aceea că bugetul care abia ii ajută de azi pe malne 
nu le permHe să-şi aească Copiii deceilt. In cazul 
In care este vorba de copil si nu de un copil. Pentru 
că azi multe familn tinere se' mulţumesc cu unul sin
gur de multe ori din motive ds ordin bănesc. 

Problema socială a celor care au imbrăYşat o 
meserie dispare In cazul tinerilor descurcăre~ şi pri
oepuy, care se ocupă cu succes de meseriile lor. 
De asemenea. unii patroni înţeleg legile economiei 
de piaţă şi <1119ajează tineri dornici de a munci, dor
nici de afirmare, şi mai mult, le oferă un salariu 
decent. Astfel stfmulalt·ei preferă România in locul 
străinătă~l. Şi cred că depinde şi de tinerii de azi, 
rum va arata viitorul mâine, mai roz sau m~i sum
bru, cu mai mari sau mai mici probleme ale tinerilor 
din viitor şi ale tinerilor de azi, deveniti adulti. 

•_1-

specialiştilor. • 
După absolvirea liceului sau a şcolii profesio. 

nale problemele tinerilor se amplifică. Astfel se 
întâmplă ca tinerii care au capacitate şi dorinţa de a 
Tnvâţa să se oprească din drumul afirrnării pentru 
că nu. sunt aj~. VOf suferi astfel in primul rănd ei, 
dar şi societatea care neajutăndu-i nu va putea 
obţine beneficii pentru ea In~. beneficii care le-ar 
fi adus acei tineri dacă li s-ar fi oferit posibilitatea. 
Sau mai clar spus, studiile cost! şi nu puţin, oricum 
s-ar numi aceste studii: postliceală, colegiu, facu~ 

nici nu poate fl vorba in unele cazuri. · 
Tinerii au probleme ŞI in manifestările lor. Alei 

5e face simţit ceea ce se numeşte .conflict Intre 
generaţlr .... Având libertatea de exprimare el nu 
sunt inţeleşi de unele persoane aflate azi la vârsta 

...... _._ 
;,,,_ 

Paharul uneori amar al ti~i de azi, de muKe 
Ori gata să se reverse de plin ce este cu dificultăţi, 

1 . so~ln ROMAn 
' caştigătorul concursului ,.Noi lntrebăm, voi 
răspundeţi" se numeşte Sorin Roman, are 19 ani 
şi locuieşte pe str. Caransebeş nr. 26, Arad. 
Sponsorul rubricii .Speed Partner" Nldlac 
(Purina) concentrate, premi~uri, furaje, vinde an
gros şi en-detall, la sediul firmei din Nădlac, str. 
Mărăşeşti nr. 61, dsr şi hrană pentru plsici şi câini 
EAGLE (SUA) n oferă căştigătorulul un premiu pe 
care TI poate ridica de la ziarul ,.AdevArul", in 
dimineaţa zilei de joi. 
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"La Arad po'i voibi orice cu oamenii 
· 'i asta imi place foarte mult " 

-Te afii 
de zile in România. Cum te-ai 
acomodat cu viaţa de aici? 

- Sunt foarte fericit. Pentru 
mine, faptul că lucrez intr-o altă 
ţară decât cea în care m-am năs
cut nu reprezintă o problemă. 
Sora mea locuieşte la New York 
iar fratele meu in Columbia. 
M-am obişnuit de mic să călă
toresc. M·a pasionat intotdeauna 
să cunosc cuHura şi viaţa din aHe 
ţări. Vorbesc engleza şi spaniola 
şi pol să-ţi spun că m-11m adaptat 
foarte repede. După ce am văzut 
viaţa din New York şi cea din 
Bogata, pot să afirm că am ven~ 
pregătit, să-mi schimb viaţa ... Mă 
simt foarte bine in Arad. Este un 
oraş care seamănă foarte bine cu 
localitatea in care eu m-am năs
cut; 1'eizaro. Este un oraş liniştit, 
un oraş sigur, in care poţi să 
mergi liniştii pe jos, fără teamă de 
delicverJ1i. 

- Ce-~ place cel mai muH in 
noua ta viaţă, cea de laArad? 

-Imi place foarte muH munca 
pe care o fac. Am cunoscut multi 
oameni, in afară de cei alături de 
care lucrez. Imi place rapiditatea 
cu care po~ intra intr-un dialog cu 
oamenii pe care-i vezi pentru 
prima dată. Spre exemplu, mă 
duc să beau o cafea şi mulţi 
oameni intră in vorbă cu mine. 
Mă întreabă despre munca pe 
care- o fac şi-nu numaL. Poţi 
vorbi orice cu oamenn. Şi asta imi 
place foarte muH. 

- Cu siguranţă n-ai fost 
antrenor de folbal.,dintotdeau
na. Cu aJ te--ai ocupat inainte? 

- Am făcut foarte multe. La 
fei ca to~ am făcut o şooală mai 
apoi armata in cadrul unui corp 
special de paraşutişti ca voluntar. 
Am jucat fotbal, dar nu ca profe
sionist ci ca amator. Am fost 
ospătar, agent de vănzări şi chiar 

Orizontal. 1. Concurentă. 18 
coasă - Timp prezent. 2. 
Constructori de vase - Vechi 
.cancelar 3. Făcuti Clol bani. .. -

- .. .insă ... - ... sunt primii pe listă! 
4. Are un bogat oontinut de sare 

· - Un peşte ... sărac! (Dacă-1 
prinzi intors!) 5. Mediu rural - Se 
dă la rege. 6. Acarl- Unchiul din 
America - Pus-in spate 7. Un 
punct de ... 20 de lei (pl.)- Spusă 
de bine. 8. Solistă - Verbul 
lenesului - Alifia moldoveanului. 
9. Cresc ca bureti; 10. Rezultat 
acid (tem.) - Stau ia intrare. 
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Afirmă Lorenzo Rubi-cci, antrenorul echipei de fotbal VTA 
am vândut flori. Am făcut destule 
lucruri după ternlinarea armatei, 
dar visul meu a fost să ajung 
antrenor de fotbal. Această profe
sie a fost intotdeauna ca o 
magie. Şi iată, visul mi s-a impli
nit. Fac ceea ce mi-am dorit să 
fac şi de aceea a veni dimineaţa 
la muncă, la antrenamente, e o 
adevărată plăoere. Nu merg pre
cum alţi, din obliga~e. cu ,scâr
bă ... 

- Pui multă pasiune in 
munca ta. A' fi· curioasă să 
ştiu dacă, pui la fel de multă 
pasiune şi-n celelaHe domenii 
ale vieţii. · 

- Sunt o persoană extrem de 
pasională. Aceasta prov.ine din 
familie, la fel ca şi moralitatea'. 
Când fac ceva o fac din tot sufle
tul. Dacă nu pui suflet sută la 
sută nu merită să faci un lucru. 
Aşa este şi-n viaţa mea perso
nală. intr-o rela~e de amiciţie, de 
prietenle, imi pun tot sufletul, fără 
nid o reţinere. . 

- E un lucru minunat să 
.po~ să dăruieşti totul, aşa cum 

o faci tu. Nu ţi s-a intâmplat 
însă ca acest fel de a fi al tău 
să te "coste"? 

- Marea" mea iubire· este 
acum munca. M-am dedicat cu 
toată forţa ei. Şi asta să-i spun 
aşa in detrimentul vieţii perso
nate. a familiei. 

- Mai devreme ai spus că 
in tinereţe ai vândut flori. E un 
lucru pe care ştiu să-I facă cu 
adevărat doar cei care iubesc 
.florile. Care este floarea care-ţi 
place în mod deosebit, floarea 
pe care ai dărui-o unei femei? 
· - Florile sunt toate frumoase. 
Fiecare1are o semnificatie a ei, o 
semnificaţie aparte. \mi plac 
deopotrivă florile fiecărui sezon. 
Cred că nu e important cât a 
costat floarea ci de unde vine. Un 
braţ de flori de câmp, in toate 
culorile, poate fi extrem de 
.duloe". ln mod deoseb~ aş putea 
să spun că-mi plac trandafirii şi 
orhideele. Acestea din urmă nu: 
pentru faptul că sunt scumpe, ci 
pentru ceea ce personifică ele ... 

- Ce gen de muzică !ţi 
place? 

- Sunt Un mare iubitor al 
muzicii. Nri-mi pot imagina o 
lume fără muzică .. Tmi plac mai 
muHe genuri de muzică. Am călă
torit mult şi am ,cunoscut diferite 

a..eee-•• •. 
Vertical. 1. De unul singur -

Prinde bine. 2. Un calcul de 
ultimă oră (mase.) 3. Tip de 
văicăreală - Foi de dafin puse-n . 
frunte (sing.) 4. Cer deschis! -
Trecu~ prin foc -·Fix la cerc. 5. 
Săpat in piele -Abis! - la parte 
la unele meciuri. 6.Bun de 
cojocul unora - E o figură in felul· 
ei. 7. Stă numai un pic ... - Dă 
inapoi cu carul! 8. Pus la mujdei 
- Intră in port - Ajuns la capăt in 
pustiu! 9. Puşi pe drumuri 10. 
Scos din vii •.. - •.. Vin unele 
după aHele. 

genuri de muzică. Leg foarte mult 
muzica de mentalitatea şi cultura 
locului. imi plaoe foarte niuH mu
zica latina-americană, acea 
"salsa e merengue·. Ştiu să 
dansez foarte bine şi consider 
dansul un mod de a te descărca. 
Este un lucru care-mi lipseşte 
insă aici in Arad pentru faptul că 
nu există un loc unde să se poată 
dansa pe muzică latina-ameri
cană. Sunt un romantic şi de 
aceea imi place muzica italiană, 
cântecele in care se vorbeşte 
despre iubire... , 
~ - Munca,pe care o faci, 
este pentru tine o pasiune. Ce 
pasiuni mal al pe lângă aceas
ta? 

- Imi place mult să călă
toresc. Dacă am căteva zile libere 
indiferent că sunt două, cinci sau 
mai muHe, plec să văd aHe locuri. 
Pe timpuri, părin~i mei aflau cu o 
zi inainte că plec intr-o excursie, 
atunci când vedeau că-mi fac 
bagajele. O altă pasiune a inea 
este gătitul. E drept că a trebu~ 
să-mi gătesc de muHe ori singur, 
dar această pasiune o am încă 
din copilărie. Imi place să gătese 
pentru familie, pentru amici. Cel 
.Puţtn._.o dată pe săptămână 
gătesc pentru prieteni. Că sunt 
două sau zece. persoane pentru 
care -gatesc o fac cu aceeaşi 
plăcere. 

- Ai un fel· de mâncare 
preferat? . . . 
- - Imi place să gătesc paste 
cu peşte. Locuind aproape de 
mare, de Marea Adriatică imi 
plac fructele de mare. Depinde 
însă şi pe cine am invitat la 
masă. Dacă imi vin nişte prieteni, 
gătesc ceva simplu şi rapid. Dacă 

, aş invita o femeie probabil că a~ 
sta toată ziua in bucătărie să 
gătesc ceva foarte special. Poate 
aş găti o reţetă. pe care am 
invăţat-o ia Santo-Domingo, 
.PEfşte cu sos de cocos·. Se 
spune că are efecte afrodisiace ... 

- Nu ţi-e dor de casă, de 
familie, de ceea ce ai lăsat in 
Italia? 

- Mama şi taţăl meu sunt 
cele mai importante persoane din 
viata mea. Câteodată imi lipsesc 
ei, 'fra"ţii mei, nepoţii .mei... De 
muHe ori, cănd imi pun capul pe 
pernă îmi amintesc de ei. Adorm 
cu găndulla ei! 

- Cât vei rămlne In 
România? 

+ Un domn In vârstă, 
Invitat la o petrecere, intră 
in vorbă cu vecinul său de 
masă: 

- Nu reu,esc ri mă 
oblfnuiesc cu felul cum se 
imbracă oamenii în ziua de 
astăzi, Cât despre tineri ... ce 
să mai vorbiml Uitaţi-vă, 
tânărul acela cu pantaloni 
roz parcă ar fi fată. 

- Afa 91 este, intri cln• 
valn vorbă. 

-Credeţi?' 
-Desigur, a fiica mea. 

- Cât mă vor ~ne. Am glum~l 
Am deocamdată un contract de 
un an cu nişte oameni minuna~. 
Vreau să duc UTA mai departe! 
Tnsă, datorită naturii muncii mele 
oricănd pot să fiu mutat in altă, 
parte. 

- Lorenzo, cum ar arăta 
pentru tine, femeia ideală? 

- Mă găndesc şi acum dacă 
există sau .:nu. Am cunoscut 
multe femei, din multe ţări. Cât 
am locuit in Columbia am avut 
câteva relatii foarte frumoase. 
Femeia pe Care mi-o doresc ca 
soţie, trebuie să fie o femeie 
foarte specială. Va fi mama cop~ 
itor mei. Vreau ca împreună cu 
EA să construim o .mare familie", 
o familie adevărată.:. lnainte de 
toate trebuie' să-mi înţeleagă 
munca, problemele cu care mă 
confrunt. .. Experienţele mele de 
acest gen insă nu mi-au adus 
femeia căutată. Poate n-a fost ea 
cea pe care am căutat-o sau 
poate n-am fost eu destul de bun. 
Am încercat să dau tot ce am 
putut. Persoana care te iubeşte 
pretinde însă mai multe de la 
tine ... Eu am vorbit cu Zacheroni, 
marele antrenor al lui A.C. Milan. 
El mi-a mărturisit că lucrurile cele 
mai importante din viaţă fe..a rea
lizat cu sprijinul soţiei sale. Din 
365 de zile el petrece cu soţia 
doar 60. pe aceea o soţie de 
antrenor trebuie să fie mai spe
cială pentru că trebuie să aibă 
răbdare să aştepte. 

- Ce-ţi dorefti In conti
nuare, de la viaţă? 

- Eu sunt mulţumit cu ~a 
ce am relizat până acum şi ii 
mu~umesc lui Dumnezeu că m-a 
ajutat Lucrul cel mai important şi 
pentru care fi mulţumesc 
divinitătii este că am norocul să 
fiu sănătos şi am posibilitatea să 
fac munca cea mai frumoasă din 
punclul meu de vedere. Aş vrea 
dacă as putea să fac oamenii să 
fie mai' buni. Pentru mine există 
câteva lucruri "sfinte•: respBctul, 
bunul simţ. Mă deranjează şi sunt 
descumpănft cănd văd că aceste 
lucruri sunt călcate in picioare de 
oameni. Mă trezesc in fiecare 
dimineaţă cu găndul de a mă per
fecţiona de a fi mai bun şi sper că 
şi oamenii din jurul meu Tşi 
doresc cam acelaşi lucru ... 

A consemnat 

OfiHfl LfiSC 

U9JWR 
· i:ă sr,mteţl mama al, •• 

- Dar nu sunt mama, 
sunt tatăl ei. 

• - Puştiuh!, de ce nu 
treci strada, te văd aici de-o 
oră? 

- MI-a spus mama si! nu 
traversez până nu trec toate 

. maşinile '' de un ceas nu 
văd nici una. 

-'- Mă scuzaţi, dacă ştiam 1 + Conducind neatent, 
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Concediile plătite şi maşina de 
spălat - simboluri ala progresului 

Francezii au ales ideea 
concediilor plătite ca simbol al 
unui secol de progres social şi 
maşina de spălat pentru. 
cuceriri ale tehnologiei ootidi
ene, informează AFP. 

Sondajul a fost efectuat de 
Poşta Franceză, care a dorit să 
afle temele care vor fi tratate pe 
timbre special editate pentru 
intrarea în noul mileniu, in 
2001. Timbrele vor fi lansate in 
toamna anului viitor. 

Peste 600.000 de per
soane au votat pe temele Sport 
şi Social. in toamna anului 
2000, francezii se vor pronunţa· 
asupra subiectelor ComunicaVi 
si Stiintă, iar in 2001 pe temele 
Stii de viată si Transport. 
• Pentru simbolul unui secol 
de progres sodal, francezii au 
ales ooncediile plătite (42,92 'la 
sută), care au depăşit asi
gurările sociali! (36, 37 la sută) 
şi şoolarizarea obligatorie. 

ln ceea ce priveste emanci
parea femeilor 1 ei s~au decis 
asupra dreptului la voi (63,05 la 
sută) si a pastilei oontraceptive 
(25,sSia sută). 

ln materie de democrave. 
oelegerea a fost Declaraţia 
Univerşală a Drepturilor Omului 
(41 ,29 la sută), căderea Zidului 
Be~inului, debarcarea aliatilor 
in Normandia şi sfirşitul 
apartheidului in Africa de Sud. 
Evenimentele cele mai impor
tante ale acestui seool sunt, 
pentru francezi, primul pas al 
omului pe Luna (62,33 la sută), 
manifestatiile sociale din mai 
1968 (20:64 la sută), con
strucţia europeană şi baby 
boom. 

In ceea ce priveşte obiec
tele ootidiene, masina de spălat 
s-a' impus masiv: cu 67,07 la 
sută, in fata pixului, bainelor din 
nylon şi aspiratorulul. 

Căsătoriile nu mai sunt la modă 
Căsătoriile nu mai sunt la 

modă in ţările .europene: 
numărul lor n-a fost niciodată 
mai scăzut, se arată in ediţia 
1 ~99 a raportului "Evoluţia 
demografică recentă in 
Europa•, publicat, de Consiliul 
Europei si citat de AFP. 

Acest volum de 500 de 
4J8gini oferă date demografice 
prMnd 46 de ţări europene, cu 
811 milioane de locuitori. 
Numărul căsătoriilor oontinuă 
să scadă, mai puţin in Franţa, 
Germania, Islanda şi Portu
galia, unde se inregistreau· 
"creşteri foarte mici". ln ţările 
din nordul Europei, numai puţin 
mai mult de jumătate dintre 
femeile care isi întemeiază o 
familie se căsăioresc ofidal. ln 
urmă cu numai citiva ani, pn>
centul acesta era de 90 la sută. 
ln tările Europei meridionale, 
numărul căsătoriilor eSte tot in . 
~dew, dar mmine;incă ridi
cat 

Datele statistiC<! arată clar 
că in prezent "căsătoriile nu 
mai sunt legate de dragoste", a 
explicat directorul Observa
torului Demografic European, 
care a semnalat citeva ·"virfuri" 

un conducător auto intră cu 
ma9ina .lritr-un brad de pe 
marginea fOSelei. _ 

- Să nu-mi mai spună 
nimeni că bradul este un 
lemn moale! - exclamă el 
furios. 
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• - De ce nu te cisă
to""ti cu Răzvan? 

- Cum să mă căsătorasc 
cind tot timpul a beat fi nu 
pot să-I suport? 

- Păi, prinde momentul 
cind este treaz! 

- Atunci nu mă supord 
el pe mine. ' 

ale numarului de căsătorii 
inregistrata mai ales in Suedia 
şi Elve~a. favorizate de măsuri 
fiscale sau in materie de imi
grave. in anii 1972, 1~. 1987 
şi 1989. 

Naşterile In afara căsătoriei 
cresc peste tot in ţările 
europene, dar mai ales in cele 
din nord: ele .reprezintă două 
treimi din totalul naşterilor in 
Islanda, jumătate in Dane
marca şi Norvegia şi 40 la sută 
in Franţa. In Europa de Sud, 
acest procent a scăzut, 

, ajungind la o naştere din 11 in 
Halia si una din 30 in Grecia. 

Rata natalitătii se situează 
in prezent suti "nivelul de 
inlocuire· (2, 1 copii pentru o 
lemele) in toate ţările, in afară 
de Albania (2, 7 in 1996) şi 
Turcia (2,38 in 1998). Această 
evoiUVe este generală in lume, 
singurele excep~i fiind ţările din 
lumea islamica şi din Africa 
neagră. Ţările europene cu cea 
mai scăzută rata a natalită!H 
sunt Letonia (1 ,09), Spania 
(1,14), Italia (1.19) şi Rusia 
(1,24). 

Au fost decodate 
un miliard da 

pereChi da uena 
umane 

Un miliard de perechi de 
gene, adică o treime din cele ate 
genomului .uman, au fost deco
date de un COOSOiţiu internaţiona~ 

. Huma Genome Project, intor
mează AFP. Anuntul a fost făcut 
de ministrul ameri.,;,n al Sănătă~i. 
Donna Shalala. Ea a subliniat 
faptul că deoodarea acestei "Căf\1 
a vietii", care presupune "o 
muncă titanică",· va duce la 
descoperiri ştiinţifice fără prece
dent in ceroetarea medicală şi va 
permHe "diagnosticarea, tratarea. 
"chiar prevenirea bolilor". 

Genomul uman este oompus 
din peste trei mOiarde de perechi 
de gene, care determină .carac
terul ereditar al fiecărei persoane. 
Conso<ţiul internaţional care alcă
tuieşte această "hartă" genetică 
este format diQ 16 instituţii din 
Statele Unite, Franţa, Germania, 
'Marea Britanie, Japonia şi China. 
Descoperirile cercetătorilor care 

· fac parte din acest proiect sunt 
făcute publice prin intermediul 
GenBank, un organism creat de 
Institutul National de sănătate din 
SUA pentrU a primi ~ difuza In 
comunitatea ştiinţifică datele 
prMnd genele deoodate .. 
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România a greşit 
neglijând piaţa Rusiei 

Panicipare la Forumul. Pretendemulla tronul Albaniei a fost 
Oamenilor de Afaceri · condamnat la trei ani de inchisoare 

Neglijarea în ultimul dece
niu a potenţialului pieţei ruse 
a însemnat o serioasă gre
seală din partea României, a 
declarat agenţiei ITAR-TAS~ 
premierul Radu Vasile, la 23 
noiembrie, cu puţin timp 
înainte de vizita sa de lucru în 
Federatia Rusă. 

Din· motive obiective, dar 
şi de multe ori din motive 
subiective, relatiile economice 
bilaterale au inregistrat în 
această perioadă o recesiune 
serioasă şi nejustificată. 
Numeroase mărfuri româ
nesti, care se vindeau in mod 
tra'ditional în Rusia, de la 
mobilă la lncăltăminte, au dis
părut de pe piăţa âcestei ţări. 
ln consecintă, in prezent se 
poate vorbi numai despre 
importul de gaze ruseşti în 
România, a arătat dl. Radu 
Vasile. 

România si~a reorientat co
\m-ertul ·călre tările Uniunii 
Europene, deŞi multe dintre 
bunurile sale nu pot fi vâ~-. 
dute decât în Rusia. 

Pe lângă toate acestea, 
prejudecăţile i-au determinat 
pe mulţi, chiar şi din condu
cerea de stat a României, să 
evite relatiile cu Rusia, pe 
care o confundau cu fosta 
URSS. De fapt, a subliniat 
premierul, Federaţia Rusă 
este un stat nou, cu alte viziuni 
asupra economiei şi politicii, 
iar consideraţiile anterioare, 
legate de URSS, nu sunt va
labile în privinţa RusiE!L 

Premierul Radu Vasile a 
apreciat, vineri, la forumul eco
nomic al oamenilor de afaceri 
din România si Rusia, că vizita 
sa la MoscoVa a urmărit să 

· transmită un semnal clar 
privind disponibilitatea deplină 
a guvernului României pentru 
relansarea relatiilor -economice 
bilaterale. Radu Vasile a spus 
că o posibliă problemă In calea 
dezvoltării schimburilor comer
ciale o reprezintă modul de 
finantare. Premierul român a 
propUs trei soluţii pentru impu~ 
sionarea relaţiilor economice: 
utilizarea sistemului de bartet 
in schimburile Comerciale, 
crearea unui fond mixt de asi
gurare a schimburilor comer
ciale şi, cooperarea prin infi
intarea unor societăti mixte. 
Premierul României S-a pro
nuntat pentru dezvoltarea 

raporturilor româna-ruse prin 
atragerea investiţiilor ruse in 
România, mai ales pentru pro
dusele românesti care au piată 
de desfacere In Federaţi'a 
Rusă. 

Radu Vasile a evocat un 
contract In valoare de 250 mili
oane dolari, pe care ARCOM TI 
negociază de un an. Contractul 
se referă la construcţia, de 
c(ltre ARCOM, pentru Gaz
prom, de locuinţe sociale şi alte 
lucrări administrative în oraşele 
Kaluga, Maloiaroslaveţ şi 

Omnisk. Retinerile partenerilor 
rusi la acest' contract provin de 
la' faptul că !nţetegerea 
prevede achitarea celor 250 
milioane dolari în gaze natu
rale. Gazprom ar dori ca cel 
puţin o parte din livrările lor de 
gaz spre România să fie plătite 
în valută. · 

O instantă din Tirana 1-a 
condamnat irl contumacie, joi, 
pe pretendentul la tionul 
Albaniei, Leka 1-ul Zogu, la trei 
ani de inchisoare pentru organi
zarea "unei manifesta~i ilegale", 
au anuntat surse judiciare, citate 
deAFP.' 

Parchetul din Torana a cerut, 
la 10 noiembrie, pedeapsa cu 
închisoarea pe viaţă pentru Leka 
1-ul Zogu, acuzat de a fi "orga~ 
zat şi condus o insurecţie 
armată", in iulie 1997. Leka, 
rezident la Johannesburg, a fost 
acuzat că a pregătit luptele înar-

mate care au izbucnit, la 2 iulie 
1997, la Tirana, in cursul unei 
manifestaţii a susţinătorilor 
monarhiei, soldate cu ·moartea a 
două persoane şi rănirea aHor 
dnci. 

Pretendentul la tron, îmbră
cat in uniformă militară, inarmat 
cu două pistoalş şi două 
grenade, a organizat această 
adunare populară pentry a 
exercita presiuni asupra Comisiei 
Electorale pe care o acuza că a 
falsificat rezuttatele unui refer6n. 
dum referitor la eventuttla rein
staurare a monarhiei. 

Incaierare la Budapesta 
o man~estatie organizată la 

Budapesta impOtriva extremei
drepte, la care participau circa 
500 de persoane, a fost pertur
bată, joi, de tineri militanţi ai 
extrerneklrepte, relatează AFP. 

de extremă-dr~apta s-a retras 
sCandînd sloganuri rasiste. 

Tn opinia premierului 
româo, motivele acestei· situ
atii sunt în primul rând eco
nOmice, notează ITAR-TASS. 
După disparitia Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc 
(CAER), România a pierdut 
o_rice co'!tact cu piaţa rusă. 
Cele două tări nu dispun de 
bani pentru a plăti bunurile ce 
ar putea fi livrate, iar comerţul 
în sistem liarter este mult 
prea complicat. Tn fine, 

De aceea, a arătat dL 
Radu Vasile, apreciem că 
este neces·ar să dăm un 
impuls nou schimburilor co
merciale româno-ruse ~i vrem 
să oferim părţii ruse UD acord 
bilateral de. comerţ liber. 
Trebuie găsite căi de a con
solida cea mai slabă verigă a 
relatiilor româno·ruse, Si 
anume finantarea. Tn această 
idee, delega\ia guvernamen
tală a României a fost însotită 
·în vizita în Rusia de circa '30 
de reprezentanţi ai .cercurilo·r 
de afaceri, care vor lua parte· 
la forumul economic Rolnâ
nia-~usia. 

Pentru un acord de Uber schimb cu Rusia 

Un grup de circa 50 de tineri 
simpatizanti ai "Partidului Vietii 
şf Dreptă~i' - extrema-dreaptă
ungară - au provocat incidente 
în momentul in care au vrut să 
se alăture studen~lor de stinga 
care manifestau in faţa 
Pa~amentului de la Budapesta. 
După cîteva incăierări, grupul 

Manifestantil din faţa 

Parlamentului·i~tenţiom3u să 
protesteze faţă de dezvelirea, la 
Budapesta, a unei plăci come
morative in onoarea unui jan
darm care a participat la 
deportarea a circa 600.000 de 
evrei unguri în timpul perioadei 
naziste. Initiativa dezvelirii aces
tei plăci a ~parţinut coal~iei de 
dreapta aflate la putere la 
Budapesta. 

ITAR·TASS 

Tntre Federatia Rusă si 
România nu există un cicord 
de liber schimb, pentru că· 
Rusia nu este membră a 
Organizaţiei' lnterna~onale .a 
Comertului, a precizat, vir'leri, 
premierul Radu Vasile, aflat in 
vizită la Moscova. 

Acordul de liber schimb 
între cele două state nu este 

un document uşor de încheiat 
rruii ales de cînd România a 
intrat în CEFT A 

Premierul Radu Vasile a 
dedarat că a cerut Ministerului · 
Afacerilor Extern'!_ să dema
reze discutiile pentru 
inch9ierea unui' acord de liber 
schimb între România şi 
Rusia. 

Strangulata din cauza invidiei 

Serviciile secrete franceze vor să destabilizeze Iugoslavia 

O japoneză a recunoscut că 
a ucis fetita de doi ani a vecinei 
ei, pentrU~ era invidioasă că 
micuta fusese admisă într-o 
creşă' prestigioasă, informează. 
AFP. 

Televiziunea şi marile ziare 
japoneze au. comentat pe larg 
tragedia, afirmind că femeia de 
servciu a ucis-o pe micuţa 
Haruna, de doi ani, pentru Că 
Bceasta fusese priniltă intr-o 

metri de casa sa. Ea ..., predat. 
joi. porlţiei, care Căuta fetiţa de 
patru zile. Micuţa diSpăruse după 
iesirea de la cresă. Mama ei o 
căutase disperată, discutase cu 
ceilalţi părinţi. dar nu aflase 
nimic. Criritinala, o fostă infir
mieră, a recunoscut că a stran
gulat retiţa ou o ~rfă in toaleta 
publică din apropierea gr,idiniţei 
şi că apoi i-a pus trupul intr-un 
sac. Ea s-a dus apoi acaSă, 
liniştm4... Potrivit presei, criminala · 
S-a deplasat a doua zi cale de 
200 de kilometri, pe!)tru a arunca 
sacul in gr~ina ·mamei ei din 
Oigawa. Se pare că ea a mărtu
risit crima sotului său,· că·lugăr -
budist, care a convins-o să se 

Ministrul iugoslav al Infor
matiilor. Goran Matici,. a acuzat, · 
joi,· serviciile franceze de infor
matii că actionează in sensul 

• 
0de'Stabilizării" lugoSiiiVÎ8Î, 
infonnează AFP. 

'Matici a adus aceste acuza'i 
in.timpul unei confeOnţe de_ presă 
in .care a· anuntat a(estarea unui 
grup de Cinci sirbi care. SusţinE! 
ministrul, au comis o serie de 
crime si pli1nuiau s~l ucidă pe 
preşedintele iugoslav .Slobodan 

Milosevici. "Este dar că serviciile 
secrete franceze încearcă să 
destabilizeze RFI ~ ele sunt cele 
care au format şi a'u întreţinut for
matiuni paramilitare", a dedarat 
Maiici. 

Serviciile france'"ze de infor
ma~i "au grijă de 2sasini şi crimi
nali şi inten~onează să distrugă 
societatea iugoslavă, incercjnd 
să intreţină in mod public rela~i 
ci!' orice altă natură ou ţara noas
tră". a spus Matici . 

Ministrul iugoslav convocase 
presa pentru a anunţa arestarea 
unui grup de cinci sirbi, acuzaţi 
că au vrut să-I ucidă pe 
· Miloşevici şi că s-ar afla în slujba 
serviciilor secrete franceze. 
"Arestarea acestui grup a pellTJis 
dezvăluirea a numeroase detalii 
legate de implicarea Franţei în. 
evenimentele strategice de pe 
teritoriul iugo:;;lav", a declarat 
Matici. "' 

. "CUm se poate ca ţări dem.o-
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e LA PRETURI DECENTE UN MOBILIER DE 8/RO(}-, , 

eratica. care vor să dea lecţii 
despre democraţie, libertate, 
responsabilitate. ·să creeze ser
vicii, ministere de Interne şi ser
vicii secrete care sunt implicate 
in eliminări si asasinate?", s-a 
întrebat oficialul iugoslav. "Este o 
barbarie perfidă şi bine organiza
tă', consideră Matici. Tn opinia lui, 
serviciile franceze "sunt prezente 
in permanenţă. de. zece a,-ai, în 
spaţiul fostei lugoslavii şi al 

. Iugoslaviei actuale". 

·- foarte bună cresă de Cartier, in 
care propria sa fiică nu avusese 
acces. 

Politia a precizat că deocam
dată aricheta este in curs de 
desfăsurare, dar că femeia a 
recunOscut .că a ucis fetiţa, a 
cărei familie locuieşte la 200 de . predea poliţiei. 
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COMPANIE','C'H~'Yt~-1 
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MULTINATIONA.LA · 
'•: ' , '· . 
lider in domeniul transporturilor t;i logisticii 

Vinde CĂRĂMIDĂ LA PREŢ REDUS 
cu 25-30% în perioada 1-10.XII.1999. 
La fabricile de cărămizi Ceala Arad 

/ angajează 

FUNCTIONARI DEPOZIT 

si Fântânele. 
' 

Candidatul idea: are studii medii. stagiul militar satisfăcut, 
vârsta maxim 30 de an:, este orgamzat, are cuAoştmţe ce PC şi 
este capabil să înveţe foarte repede . 

RELATII LA TELEFOANELE: • 
?-80270; 256864; 

(4808587) 
~b=================~~ 

Cunoasterea limbii italiene sau franceze reprezintă un avantaj. 
Firma 'oteră angajaţilor un curs intensiv de pregătire în 

străinătate. Se oferă posibilitatea de a lucra pentru o com
panie de prestigiu internaţional, in cadrul unei echipe tinere 
şi performante. 

SOCIETAJEJA~~AJ~~zĂ 

Candidaţii interesaţi sunt rugay să trimită de urgenţă un CV la 
SNELLING, tel/fax. nr. 056'191008. Toate informatiile privind can
didatura dumneavoastră.vor fi tratate cu deplină co'nfidenţialitate. 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactay . 

~~ALIANA j , ~e~~~~::: -
3·4 PERSOANE DINAMICE, INTELIGENTE 

PENTRU CONTROL DE CAI:.ITATE iN CONFECŢII. 

Persoanele doritoare trebuie să aibă 
disponibilitate de a lucra pe teritoriul român 

··dar t;i pen_tru pregătiri in Italia. 

DORITORI! VOR SUNA LA TELEFON: 094204143, 
intre orele 8,00- 15,00, de luni' până yineri. 

(4114748) 

i 

DORITI SA FITI 
CUNOSCUTi 
Apelaţi la 
reclama 

ELECTRONICA 
din interseeţia 

PODGORIA. 
Aeum eu 

numai 650.000 
lei/lună 

e ilielush· TV A 
1'.-lefom 

O.t:! 654645 ,. ' 
092 402225 

·--""==",;l•;;;;·•d-1 1 , mm 
. ' 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
• ·: AL JUDETULUI ARAD 

' -----~-a;·(rV E"': · ..• .,.._ 

1. PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE ŞI 
ORGANIZATORUL LICITAŢIE!: 

2. OBIECTIVUL UCIT A ŢIEI . ·., 

,:.·-· 

, 3.''NATURA LUCRĂRILOR SIMILARE: 

·', .. 

:4. DOCUMENTELE UCITAŢIEt 

'%· 

5. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A 
DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE: 

6. DESC_HIDEREA UCITAŢIEI PUBLICE: , • 

7. PRAGURI MINIME DE CAUFICARE: . 

· • Inspectoratul Şcolar al Judeţului_ Arad, 
Bd. Decebal nr. 32 tel., fax: 280008 

INSTALA ŢIIINCĂI.ZIRE CENTRALĂ . 
ŞI AUMENTARE CU GAZE NATURA· 
LE LA LICEUL TEORETIC GERMAN 

1.- Instalaţii de incălzira la clădiri pentru 
Tnvăţămânţ 3.2. ·Centrale termice, 8.1-
Conducte transport gaa 

-preţ 939.000 (inclusiv TVA) 
· -moneda de cumpărare: lei 

-incepândcudatade26.11-1999 _ 
- adresa de unde se pot procura: , _ · . 
S.C. "Proiect Arad" S.A. Arad, "'~ ...... 
Bd. Decebal-.r. 2, tel: 0571280286, 
fax:0571280848 

(data 'li ora pAnă la cara se pot depune, 
precum şi locul) 15.12.1999, ora 9,00,1a 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, 
secretariat · 

(data, ora, locul deschiderii ofertelor) 
15.12.1999, ora 11,00,Ia Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Arad 

· (Indeplinirea condiţiilor de calificare) · · 
prevăzute in normele metodologice, la 
care: 

. :a) Cifra medie anuală de afaceri p8 ultlmii"3 ani (actualizată)- minim 7.000 mU.Iel 
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată)· minim . 1.200 mll.lel 
c) Capacltatea finanCiari (la ultimul an sau """'"tru incheiaţ) - minim 800 mll.lei 

(974363) 

.. - . ..., ... 

(974362) 

DAMf:oELUX 

-~ 

ANIVERSĂRI ~~ 

22 de trandafiri '' un căl
duros "LA ţi!UL ŢI ANII" pentru 

SEREAIRJNA 
din CURTICI, sănătate, suc

cese in viaţă '1 la invăţătură, 
din partea celor dragi: maml, 
Ghiţă, Rodlca, Slmona ,1 
bunicU 

vand garsonieră Mlcălaca. bL 
361, se. A, et. IV, ap. 51. Telefon 
282460. (36514) 

Vând garsonieră ne(mobllată) 
In Micălaca, 6,500 - 7.000 OM. 
Telefon 557315, (35978) 

Vând garsonieră confort 1, 
parter, lângă Confecţii; 7.300 OM 
negociabil. Telefon 094.610.513 .. 
(36294) ,. 

vana garsonieră mare, confort 
l, Telefon 275930; 094.532.224. 
(36338) 
. Vând apartament una cameră, 
bucătărie, bale, Confeclii-central, 
·1.660 OM. Telefon 2'37048. 
(36554) '. 

Vând urgent garsonie!ă, con
fort 1, Grădiste, convenabil. 
Telefon 237065; 461529. 
(36085) 

Vând garsonieră confort 1, 
Vlaicu, neimbunătă~tă. (ne)mo- · 
bilată sau schimb cu ai>artament 
3 camere plus diferenţă, preţ 
8.500 OM. Telefon 220338' 
(36587) 

Vând urgent garsonlerl, 
confort 1, lmbunătăţită, pret 
negociabil, str. Beiu' bl. 607, 
ap. 52, Telefon 262006. (36595) 

vand apartament 1 cameră, 
'confort sporit, bloc nou, Vlaieu. 
Telefon 255133. (38639) 

''" -~~- -- • -~:;:t:.-~ ·•""·-.:._.; -.·c .. ";l.. . • ~:~;,. 
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' Anunţă DESCHIDEREA DEPQZITULUI EN GROS 
de LEGUME-FRUCTE situat în 

str. Episcopiei cu începere de astăzi, 27.XI.19!i9. 

VĂ OFERIM: Portocale; Cletnentine; 
Kiwi; struguri, grapefruit,_ roşii, mere. 

VĂ AsTEPTĂM . , 

,,ABATOR CARMANGERIE 
NElCOM" SRl 

Arad, Str. Campul Liniştii, Nr. 1 

ACHIZIŢIONEAZĂ: PORC' şi VITE ' 

, Telefon: 271200 
VINDE EN GROS: - Carcase ponc' ,!ii vite . 

- Carne transată, tocată 
- Preparate' (Salam de vară • Victoria• Cârn aţi de 

p()rC • Cârnaţi trandafir • Parizer • Crenvurşti • Polonez • 
Prospături • Afumături) 

- Preturi accesibile 
·,.. AsiQurăm transrcrt in onorar-ea -comenzilor. · 

. ' (4808584) 

u==============~ 

'ECOS IMPEJI.~ 
_, __ , ___ ··~'· .. :.-.. ~,_.;} 

IISTBIBUITOI 
810: IL PIODDSJ:LDI 

PIITID ICOPDIŞ CORIUCI . 
DESCRIERE: sistem pentru 
~~ri din tablă de oţel aiUo 
zincată R 0,5 mm profilată ~i 
modulată, cu strat periat sau 
granulat. cirt ardezie colorată. 
GARANŢIE: in cOndiţii corecte, 
30de ani. · 
DURABILITATE: circa 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Elemen·t ALFA 
1185 mm X 450 mm. Element 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoperire 2J6 elemente 1 mp · 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.;. cea. 6 
kg/mp 

Ind, Calea A. Ulalcu 
•· 2S7 (lângă Paco:lllalca) 
' 'hl./lax: IJS'If'!J!f141J 

(66827 

sau 
2 camere. lnforma~i telefon 094 
124 3_18. (36141) . . 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, ·.12.000 OM, Telefon 

. 270947. (36245) 
. Vând apartament 2 camere, 

Confecţii, bl. 12, se. A, ap. 16 . 
Telefon 092.295.340. (36293) 

Vând apartament 2 camere, 
zonă ullracentrală, multiple 
imbunătătirl. Telefon 465372, 092 
391 569. (35645) 

Vând (Tnchir1ez) apartament 2 
· camere, confort 1 + garaj, zona · 

UTA, Telefon 249246. (36393) 
Vând urgent apartament 2 

camere, lmbunătăţlt, Piaţa Spita· 
!ului. Telefon 233146; 094/ 
513.335. (36401) 
· Vând apartament 2 camere, 
parter, str. Banu Mărăcine. Tele-

. Ion 092.938.376; 235021. 
(35618) 

vand apartament 2 camere, 
· Podgoria, etaj 4, acoperiŞ garan
tat proaspăt aranjaţ 18.800 OM. 

· Telefon 250966; 092.344.621. 
(36342) .•. 

Vând apartament 2 camere, 
,decomandate, parter, str. 
Dobrogeanu Gherea, 24.500 OM, 
negociabil, Telefon 094.785.508; 
231346, seara. (36631) 

vand apartament 2 camere, 
Chişineu Criş, central, lmbună
tă~ri. et. 1. T~!on 094.556.105. 

Vând apartament 2 camera, 
tionfort 1, et. 1, Mioriţa. Telefon 
255133, (36639) 

vand apartament 2 camere, 
decomandat, el. 11, str. Banu 
Mărăcine. Tel~>foil 255133, 
(36639) 

~ ·-· -

1 

camere, confort 1, zooa Confecţii.. 
· Telefon 094.510.374. (36335) 

Vând apartament 3 camere, 
Banu Mărăcine, imbunătăţlrt 
Telefon 233420; 094583389 . 
(36332) 

Vând apartament 3 camere, 3 
balcoane inchlse + imbunătă~r1. 
bl. 822 Vlaicu, preţ informativ 
38.000 OM. Informatii telefon 092 
645 981 sau 272083: (36216) 

Ocazie! Vând urgent aparta
ment 3 camere, decomanda~ el. 1, 
central, zona gâr1i, preţ 20.000 
OM, negociabil, Telefon 235676, 
Olele 17-20. (36515) 

Vând (Tnchiriez) 2 apartamente 
3 camere, Polivalentă, Intim; n&
gociabil. Telefon 223165. (36395) 

, .. J~f ·:~~1. 1 ~ 
urgent 

camere, decomandate, amenajat 
deosebit, preţ bun. Telefon · 
266958. (36144) 

Ocazie! Vând ..-gen! apartament 
4 camere, parter Inalt, deoornan' 
date, bun pentru privatizare, din 
cărămidă, vedere re arrbele părţi. 
zona UTA. preţ negociabil. Telefoo 
233002 ~ 092251535. (36247) 

va_nd apartament 4 camere, 
toate imbunătătirlle, ana 300, pe 
malul Mure,ului, garo.j autorizat 
Telefon 259891. (36632) 

Vând casă 4 camere, incălzire 
· centralA, In Vladimirescu, zonă 
centrală, cuptor pentru patise~ 

. gennan, preţ n95JOCiabil. Telefon 
514207. (34546) 

(Contmuam In pagina 14) .. 
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OCAZIE! VÂND CASĂ toate 
utllltăţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 -
ână la ora 16. 35610 

zie! Vând ca Mldul Nou, 
zonă bună, încălzire centrală, 
curte betonată, preţ foarte bun, 
800 mp. Telefon 092.226.:357. 
(3\)442) 

Vând casă cu spa~ comercial, 
toate dotările, Micălaca, 68.000 
OM. Telefon 092292559. (35665) · 

Vând casă mare, central, cu 5 
apartamente, necesită renovare. 
Telefon 210012, 092295320. 
(36210) . 

Vând casă cu grădină mare; 
comuna Şofronea nr. 467. Telefon 
464497. (3231505) 

Vând casă în Gai, 35.000 OM. 
Telefon 094.803.094. (36344) 

Vând casă central: partllr-priva
tizat, etaj-locuinţă. Telefon 
234862. 38414 . 

Vând casă 4 camere, str. 
Guttenberg, 55.000 OM. Telefon 
251254. (38430) 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(38533) . 

Ocazie urică! Vând casă mică 

~i~~~";l(~~;~~le. Tele,fon 

Vând casă confortabilă .in 

~~('~~~i telefon 094 397 

Vând casă, comuna Mişca plus 
4 hectare pământ. Telefon 
252517. (36348) 

Vând casă în Zlmand Cuz nr. 
112, cu grădină 'mare. (36535) · 

yând casă, anexe, grădină. 
Frumuşeni nr. 565, preţ negocia-
bil, leielon 119. (36179) · 

Vând casă în Lipova, zona 
Decebal. Telefon 257420. (38404) 

Vând casă, grădină 720 mp1 

Grădişle, 40.000 OM. Telefon 
224322. (36402) 

Vând casa mare, grădină, 
Zimandul - Nou, nr. 81. Telefon 
224322. (36402) 

Vând casă In Sânlana, str. 
Mărăsesti nr. 6. lnfonnatii telefon 
462059.' (4114765) • 

Vând casă 5 camere, depen
dinţe, anexe, incălzire proprie, 
216 mp In Nădlac. Telefon 
092.344.863. (36581) 

Vând casă Grădişle, str. Vlş!oo
lui, tol oonfortul, curte verde, gră
dină. Telefon 276271. (36572! 

Vând casă, str. Lăcrămioareior 
nr. 15, posibilităţi apă, gaz. 
Telefon 245846. (36565) 

Vând casă mare cu anexe, po
ziţie bună, Vladimirescu nr.11, str. 
Gării, 41.000 OM, negociabil. 
(38562) 

Vând casă mică, central. 
Telefon 280087. (36599) 

Vând casă 3 camere, bucălărl<i, 
bale, hol, zonă centrală, încălzire 
centrală proprie.' Telefon 210882. 
(38612) . 

Vând casa 3 camere, confort 
-~. ci.J grădină, str. ClujuiLi. 
Telefon 255133. (36639) 

VÎNZĂII IUENUBII'I!I 

Vând loc de casă cu grădină la 
şosea, Simbălenl, posibil privati
zare, 6.500 OM. negociabil. 
Telefon 0571216161. (36562) 

Vând FORD ORION, an 1985, 
lnmatriculat fundaţie, preţ 
rezonabil. Telefon 264240; 
270729; 094.799.979. (31939) 

VAnd OPEL VECTRA 1700 
T.O. consum 5 Utrl motorină la • 
100 km. an fabricatie 1996, 
36.000 km rulaţi. Telefon 
092.529.611. 

Vând Opel Oinega 2,01. Telefon 
~3125. (36466) . 

Vând VW Golf il, motor 1.200 
cmc, neinmalrtcuial, preţ 1.700 
OM şi Mercedes 280 SE cu multi
ple îmbunătăţiri, neinmatriculat, 
preţ 1.700DM. Telefon 219979 
sau 092 7~ 535, (36146) ' 

Vând Fard Sierra, 1988, per
soanâ fizică, stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Telefon 
092.828.102. (36186) 

Vând Opel Vectra, 1997, 2000 
anc, TO, 16 V, inmatriculat, climă, 
dublu, airbag, geamuri electrice, 
genţi aluminiu. Telefon 
092.280.980: 277033. (36465) 

Vând Renauil 21 Nevada; 
·1991, benzină injecţie. T~lefon 
094.698.849. (36252) . 

Vând Audi 80 alb catalizator 
perfect1700 cmc. 7.700 DM. 
Telefon281124. (36288) 

Vând autoturism Opel Astra, an 
fabrtcalie 1995, Turbo Diesel1,7 
optionăle, pachet sport: consum 
So/~ .• radiocasetofon, scaune 
recaro, inchidere centralizatc'i, 
geamuri eJectrice, neinmatriculat, 
preţ 10.800 OM negociabil. 

Vând tractor U-650, 1995, plug. 
Informatii localitatea Minerău nr. 
20i, familia leroo\'"n. telefon 43. 
(4112515) 

Vând Dacia 1310, break, 1989, 
inmabiculal, CIV, Ialon, 2.300 OM .. 
Telefon 241456. (4112518) 

Vă"nd tractor U-650 după R.K ~ 
cultivator. Familia Jurj Ionică, 
localitatea Avram Iancu nr. 42, 
oornuna CerrneL (3038665) 

Vând tractor U-650 R.K. 
Telefon 561877. (36604) 

. Vând Volkswagen Golf III, Gm, 
an 1994, înmabiculal, 11.000 OM. 
Telefon 094.611.012. (4115752) 

Vând microbus VW inmatricu
lat, preţ convenabil. ·Telefon 
468029, Plnoota. (5226686) 

Vând urgent Dacia 1100, CIV, 
VT 2000, pret 500 DM, fix. 
lnfonna~l Şagu nr. 298. (38623) 

Vând Mercedes 200 Diesel, 
caroserie 124, inmatriculat, alb, 
stare excepţională. Telefon 
094.556.105. (36840) 

Telefon 094.898.477: 057. - Vând auloutililară Saviem 7,5 
271324. (:Jii302) tone, stare excepţională, car-

var.d motor ARO Braşov + ioserie + motor nou, CIV, 6.500 
culie viteză, motor U 445 + culie OM. Telefon 092308033. 36840 
adaptat pentru IMS, ambele . V n autoturism Fard Escort 
repara~e capitală, caroserie IMS, Diesel, 1986, CIV, VT, stare bună, 
Ialon IMS. Localitatea Moroda, nr. ·· . 4.500 OM. Informatii telefon 
162, jud. Arad. (36124) 284384. (36618) ' 

~~~~~d;5·~~~~E f111!fJI:IIJ1HH' .. ;' 1 
094.847.712. (36438) Vând TV color, 1.000.000-

Vand urgent Fard Escorl şi 2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 
Mercedes Cobra, ambele Diesel, Telefon 244904,,orele 9-17. 
inmatriculata. Telefon 092 465 (35334) 
696. (38412) Vând TV oolor, stare bună, 100 

Vând ARO 10, 1989, CIV, preţ ,OM. Telelon 094640399. (36276)' 
2.000 OM, negociabil. Telefon . Vând TV COLOR en-gros, en- . 
267221,279311. (36366) - .detail, gamă diversificată, pre-' 

Vând Jeep Milsubishi L200 ţuri minime; garanţie. Telefon 
(pick-up), 5 locuri, Turbo Diesel 4 289456; 092.239.242. (35449) 
WD, an fabricaţie 1995. Telefon 

Vând CÂNT ARE ELECTRO
NICE Şi CASE MARCAT FIS
CALE avlzate ·de Ministerul 
Finanţelor, pentru comerţ, ser
vicii, restaurant, benzinărie. Te. 
teton 272727· 092264526. 36590 

Vând frigider 180 litri Arlic 
rrtijlociu. Telelon 221479. (36656) 

Vând 486/66 8 MbRAM HOD 
270, monitor SVGA oolor, pret 220 
D~_!ei_E?ion 234718. (36702)' 

· iÂIUau DIVERSI 

Vând FIER BETON 5.500 
leUkg; B.C.A 605.000 lei/mc, str. 
Independenţei nr. 7, Bujac. Te
lefon 273785, 092457~80. (36567) 

Vând BIBLIOTECA cinci cor
pun, măsuţă sticlă, dune pene. 
Telefon 093.268.475; 253887. 
(36593) 

Vând en-gros HAINE second 
- hand GERMANIA, peste 20 
sortimente. Telefon 2894561 

092.239.242. (35449) . 
Vând terrnotecă Ocean-Berela 

241WV, 990 OM şi toale tipurile de 
lermoleci. Telefon 259854, 
094.600.332. (36255) 

Vând:COTURI~IBURLAN~ 
FUM 21.000 lel/buc.; PLASA 
GARD zlncată 13.664 l~i/kg, 
orice dimensiuni; PLASA RA
Brrz 22.000 leUkg şi CUIE CON
'STRUCŢII 9.000 lei/kg, str. 
Vrpbiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 27190 

Vând pompe reclrculare pentru 
înc;ălziri centrale, sobă motorină 
Preporod. Telefon 2241!i9. 
(38051) 
. Vând ouă de~· Telefon 

. 289750. (35948) 
· Vând cazan ţuică, nou, 170 litri, 

motor lrifazic 7,5 KW/1440 rol/ 
min. Telelion 094698849. (:J6352) 

534133. (36550) Vând !oală gama de telefoane 
Vând VW Golf III DieSel, 1993, mobile, sigilate. Telefon 094 267 Vindem avantajos mobilier 

Euro 11, 11.000 DM: Fard Esoort 307 sau 094 882 403. comercial (rafturi, puituri, birouri, 
Diesel, 1993, Euro 11, 10.600 OM. dulapuri vestiar), agregale !rigori-
Telefon 094.509;755. (36577) Vând toată gama de frigidere 1ice (vitrine, dulapuri, camere, con-

Vând microbus M.B.100 O, an second-hand. Telefon 270622. geialoare) cănlare 10, 100, 500 
1990, înmabiculal, CIV + VT 2000 - (36350) kg, grăia re 'lemn, cărucioare, 
(saU schimb cu Dacia papuc, an :===========: scări, etC. InfOrmaţii telefon . 
1999 +diferenţă), preţ fix 9.500. _ Vând 486 DX2166, HOD 170 281060 · 281036. 36262 
OM. Telefon 281581. (36595) (270, 500) memorie 8 Mb (16), Vând benzi transportoare 

Vând tractor 650, remorti, plug, monitor oolor, VGA (SVGA), las- mobile şi un ciur de balastieră 3 
semănălori porumb şi grău. MET, latură (combatibil Windows '95, mp. Telefon 092 465 696. (38412) 
disc, prăşiloare, Mlgşicislemă, se office, contab.) preţ 180 OM. Vând: covoare 3/4, TV color,· 
vând şi separat. Telefon Telefon 092.281'.515; 057- uscător păr şi picior, boilor gaz, 

· 056/370170. (36594) 252983. 35175 conveclor gaz, camionelă caro-
Vând VW Passal1,9 rol, an Vând TV color, maşină spălat sală, radiocasetofon, pal cu 

fabrica~e 1998; VW Transporter. automată, cuptor microunde, saltea, orgă, biciclelă, ele. Telefon 
2,4 Diesel, an fabricaţie 1997; calorifer electric. Telefon 284804. 289693, Arad, str. Poetului nr. 38. 
Mercedes Sprinler 312, an fabri- (38082) · (36505) 
ca ţie 1996. Informaţii telefon Vând maşină spălat automata Vând aparalimbulelial sifon ~ 
057/218012:094565742. (38474) 1.000.000 lei; TV color 930.000 tuburi bixod. Telefon 092 721 489. 

·vând Dacia 1300, inmalrtcu- lei; ladă frigorifică 1.400.000 lei, (36571) . . 
lată, din ·1976. Telefon 562840. ofer garanţie. Telefon 259339; Vând radiatoare pe gaz 
(4809311) · . 553027. (4223081 ) 1.200.000 leilbuc.: boiler electric 

Vând Opel Vectra 1,6 1, 1994, Vând TV oolor PhiiripS. Grundlg, 500.000 leUbuc: navete de apă 
ABS, servo, inchidere oentralizală, Nokia, stereo, lelelexl. Telefon minerală 30.000 leilbuc. Telefon 
stare ireproşabilă. Telefon 284004. (36106)_ • 0571237807; 093218417. (36586) 
092.509.092. (36348) Vând plasă gard zincală, can-

Vând autoturism marca Fard ~mari. Telefon 246910. (36579) 
Olion Diesel, model 1991, lnrna- Vând garaj din lablă, belonat, 
triculat persoană fizică, 91.500 zona Gării, vizavi de Banc Post. 
km, 10.700 ·oM, negociabil. Telefon 235538. (36599) 
Telefon 092.346.109. (36193) Vând mobilă sufragerie, stare n em co or, stereo, 150 

Vând (schimb) VW Passat modele, mari, mici, vizibile zll· . bună, 5.000.000 lei, negociabil. 
Combi 1600 benzină, 1988. · nlc, intre orele 10•20, preţuri· Telefon 279582. (38454) 
Telefon 468613. (3042169) ·convenabile. Telefon 280260, Vând canapea piele 3 locuri, 

Vând aulouliiHară Fial Fiorino ·211213. 138583) 200 OM. Telefon 289667. (34861) 
Diesel, consum 4 libi la 100 kl:n, Vând LEMNE FOC tăiate, 
80.000 km: vând talon Renautt 18. Vând vitrină frigorifică pe orizon- · esenţA tare: Telefon 249248.-

tală, oompartimentală, 180/80 cm, 
Telefon 210012; 094.114.386. 1 an garan~e. Telefon 2.89667. (34972) 
(36210) Vând prelată camion 6x2, 

Vând Dacia 1310, 3.000 OM; (34861 ) 30x1,80. informa~i Lipova, telefon 
vând Renauft 9 Diesel, consum 5 Vând frigider, 1 an garanţie; 561301,582379. (4909308) 
litri la 100 km. Telefon 210012, plata in rate, Telefon 289667· Vând SRL cu spaţiu şi aclivllale 
260249; 094.114.386. (36210) <34861) comercială, Piata Avram Iancu, 40 

Vând masină de spălat · • 
Vând Dacia Beriină 1410, an automată BaCh s, i Privileg, 100 mp. Telefon 092.344.809. (36098) 

1995. Telefon 242841. (36123) ·>Vând presă ulei comestibil, tip 
vand Fard Escort Combl, an OM in rate, 1 an garan~. Teleloo Oradea. Telefon 512334. 

1988, pe benzină, ABS, cataliza- 274118· <34861 ) · (4112513) · 
Vând oongelalor cu sertare, In 'lă ct · - călzi 1 t• tor, central, cu telecomandă şi .. n ·cazan m re cen rao 

alarmă, preţ 6.500 OM, negociabil. rate, 1 an garanţ[e. Telefon combustibil' solid; boiler 80 litri 
Telefon 092.344.808. (38098) 289667· <34861 ) electric, nefolosH: arzător pe gaz 

Vând (schimb) Lancla Prisma Vând TV oolor 100 OM, 6 luni Corliza. Telefon 514663- pănă fa 
~1.986, lnmatriculală persoan~ garanţie: Telefon 274118. (34661) ora 17; 262502 după ora 18 .. 
fizică, stare bună, 5_200 OM nega- ' Vând combină frtgortfică 1 an (36376) 

Vând cOnvenabil Dacia o km, ciabil. Telefon 272702. (38019) garanţie, plata in rate. Telefon -Vând aparatură stomatlogică, 
orice model, livrare imediată. • Vănd Dacia 1310, alb melaliza~ ,274118. (34861) · cabinet complel. Telefon 092/ 
Telefon 094.391.896. 35969 1997, 4.000 OM. Telefon 274431. Vând motor lrifazlc 7,5 kw, 257420. (36404) 

Vând avantajos ANVELOPE (38409) ' · 2.800 luralii. Informatii telefon Vând haine second-hand, 3 
auto noi ~1 folosite, de !'llmion, 289307. (36382) ' • DM/kg negociabil. Teieofn 
diametru. 17,5; ARO, Jeep 279582. (38453) 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, Ocazie! Vând ieftin computer . Vând oongelalor, frigider, cuptor. 
15, 16, 17 ţoli. Telefon 259339; Cornpaq 486 DX2/86 (DX4/100), de fier, şpoiert, str. Dreptăţii nr. 9, , 

Sâmbătă, 27 noiembrie 1999 

Vând haină vulpe roşie, nouă. 
Telefon 220197. (36602) 

Vând calorifere fontă. Telefon 
220197. (36802) 

Vând generator autogen cu 
sertare, furtun, trusă, tub +1 bidon 
mare carbil, preţ 350 OM. Telefon 
092.301.777. (36610) 

Vând sobă de fontă, maşină de 
cusui Singer tip masă, două butelii 
de aragaz galbene. Telefon 
235240. (36614) 

Vând televizor color diagonala 
70 cm 1.500.000 lei, cărucior copil 
adânc (import) 250.000 lei, boiier 
electric 80 litri 200.000 lei. Telefon 
254796. (36632) . 

Vând ieftin ecran noi de OII şi 
Mavo-35. Telefon 256105. (36574) 

Vând haine la kg (pantaloni 
sport.+ sOiexuri) calitate l~a. 
Telefon 094.606.525 si una vitrină 
frigorilică. (36842) · 

Vând boia ardei, garantez cat;.. 
latea. Tc!efcn 234320. ·(36638) 

. il !1 
ofer .000 OM. Telefon. 
256659. (36469) 
Cumpăr teren arabil, doresc 

parcela Micălaca, zona prefabri
cate de construcţii, in apropiere de , 
Grădiniţa Poştei. Cumpăr şi ţiglă · 
veche, mare, Jimbolia. Telefon 
276897. (38432) 
Cumpăr apartament, garso~ 

ni eră, chiar ipotecat, nu scum, 
plata imediat. Telefon 0~2/ 
344705. (36841) 

Cumpăr parbnz faţă BMW, 
seria 500. Telefon 223961, după 
masă. (36543) 

CUERI ŞI OFERT&-~ 
~-· DE SERVICII · ;-

Câştigi un milion de tel cu 

l0!li";r.Lc' .A. ·s· S .... ·rsr. 
~~-. ~ 
t~·:.:..L~,: , .•. ... ,: .. \. '""'{''--'~ 

Călătoretti cu autocarele 
noastre moderne in 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecări zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IU_GOSLAVIA 'i poţi fi un 
călător câ';tigătorl 

NOUl Reduceri de tarife in 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
stud~enţi, pensionari 'fÎ gru
puri.· B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
.. togara, telefon 270562. 

:FJ?c)~i!li''d<iiîeh'tii'i'"~ 
~IJ-~~P;.~_._._(c:?- .... :· -~,-2 

:;.- iNGBIRIER( "·· 
Ofer spre 1nch1nerte apartament 

2 camere, central, ideal firmă. 
Telefon 235784: 092/ 
;l08400.(35450) 

Tnchiriez apartament 2 
camere, Piaţa Spitalului. 
Informaţii la telefon 255075 
(seara) sau 092.443.492. (36666) 

Ofer spre indliriere garsonieră. 
Informatii telefon 269510, după 
ora 16. (Js139) 

Ofer spre inchiriere spa~u cen
tral, 100 mp. Telefon 094.774.506. 
(36177) • 

Închiriez SPAŢIU ultracentral, 
B-dul Revoluţiei nr. 35. Telefon 
279336, 263651. (36212) 

Tnchiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Galea Upovei nr. 113, 
vizavi de Restaurant Flora. 
Telefon 092.921.103. (36231) 

Dau in chirie, avantajos, garaj 
se "PROIECT ARAD" SA nou, zona Miortţei. Telefon 092. 

angajează absolventA a fa- 973.109. (38411) · 
cuităţii markeling. Cerinţe: Oferim spre Inchiriere (vindem) 
licenţă engleză cursiv, scris şi spatiu comercial, ultracentral. 
vorbit, cunoştinţe avansate în Teleion 094 612 882. (36444) 
Word ~i Excel, domiciliul stabil Închiriez apartament de o 
in Arad. Candidatele vorbitoare cameră, d. 1, rnodemizată, 1 per~ 
~i de limba franceză sau ger- soană, preţ 100 OM; 2 persoane-
mană au prioritate. Informaţii 60 OM/ persoană. Telefon 
B-dul Decebal nr. 2-4. Telefon 289693, Amd. (36505) · 
2815115. 36556 Ofer spre Inchiriere garsonieră 

mobilată, pe termen lung, zona 
Angajăm BARMANĂ. Relaţii 300 Micălaca. Telefon 094 568 

"LUCI BAR" str. Revoluţiei nr. 805. (36544) 

L7::1::, ore=::le=1=2=·1=7::. (::36:::54==7)::::::==::;:~ Ofer spre inchiriere ieftin, spa~ 
r · ,comercial. Telefon 092721469. 

BATALIONUL MIXT ROMÂ- (36571) 
NO-UNGAR scoale la concurs Ofer spre Inchiriere garsonieră 
posturi de: PSIHOLOG: OSPĂ- mobilată in Vlaicu. Telefon 
TAR. Informaţii la sediul unllăţll 262122. (36582) 
militare din Cetate. (38468) lnchiriez un spa~u comercial, 

SC ;,MOBIMEXA" SA, str. 6 
Vînători nr. 35/a, angajeaz_ă 
FEMEIE SERVICIU. Condiţii: 

_. domiciliul in Arad, vârsta 30 ani, 
fără copii. Reiapi la sediul soci-

elălii.1366=:36:!)====== 

,PBES'I'ĂII SERVICII 

EXECUT REPARAŢII: frigi· 
dere, congelatoare. Oferim 
GARANŢIA LUCRĂRII! Telefon 
270622. (36350) 

AMENAJĂM spaţii COMER
CIALE, BIROURI, CABINETE, 
instalaţii, faianţă, flnisărl. 
Telefon 094.111.238. (38629) 

Executăm lucrări CONSTRUC
TII. acoperilfuri, zugrăveli;,· 
falanţări, gresieri, garantăm cali
talea,:retefon 217099. (38625) 

· Prim"llrla O""!Uiul INEU, orga
nizează in data"de, 14.12,1999, 
ora 10, licitaţie pentru vânzarea 
unui TRACTOR cu remorcă. 
Informaţii ~1 vizionarea 
bunurilor licitate se pot <?bţine 
zilnic la sediul GOSPODARIRII 
COMUNALE, ifttre orele 7,30-
15,30 sau telefon 511550; 
094.337.107. (4112516) 

80 mp, sau două spaţail de 40 
mp, central, Piaţa Pompierilor_ 
Telefon 094.786.334. (36583) 

Dau in chirie spaţiu comercial, 
zona UTA. Telefon 289722. 
(36578) . 

. lnchiriez apartament mobilat, 
oentral. Telefon 285841. (38499) 

lnchiriez (vând) garaj, lângă 
blocul 580, Micălaca. Telefon 
263893, seara. (36589) 

Tnchiriez garaj, zona Tricoul· 
Roşu. lnforrna~i dimineaţa i;ll_ele
fon 231342. (36598) 

Caut urgent să inchiriez, gar
sonieră mobilată, termen lung. 
Telelion 260921. (36591) 

Gaul garaj de inchiriaz,. oolonia 
UTA. Telefon 094/843759. 
(~) 

Primim băie~ sau lele (sltJden\i)_ 
In gazdă, lângă Facultate V. 
GoldiŞ. Telelion 223451. (36334) 

Ofer spre indliriere apartament 
2 camere, zona Vlalcu. Telefon 
287503. (36161) 

lnchiriez avantajos apartanenl 2 · 
camere, mobilat, curat, zonă cen- · 
trală,leiefon, satelit, gaz. Telefon 
092973109:289149. (38411) ' 

lnchiriez apartament 3 camere, 
Alfa, bl. 65, el. 1, oonlorizal, apă_ 
caldă, nemobilat Telefon 287146. 
(36570) 

Studentă, caut colegă de 
apartament in. P!aţa Spitalului. 
Telefon 237730. (36605) 

563027. (4113081) memorie 8 (16)Mb RAM, HOD Micălaca. (36589) 
Vând BMW 316i, an fabrica~ urgen ISC , ; , 840 Mb, video 1(2)Mb, monitor 14' Vând vacă geslanlă şi-vlţeauă A.F. "M lj. M" cu sediul In 

noiembrie 1997, toate opţiunile, locătoare tulei pe 2 şi 3 rânduri 2 SVGA Compaq digital, preţ145 de rasă. Telefon 0~7/216161. Arad, str. Gulembrunn nr. 43, 

Ofer de inchiriat apartament 2 
camere pentru_ doi studenţi sau 
birouri. Telefon 210574. (36611) 

Tnchiriez garsonieră. Telefon 
250649. (36824) 

inmalriculal, preţ negociabil. bucăţi, noi. lnforrna~ilocalilatea dolari. Telefon 092.281.515. (36562) dore~te autorizaţie de mediu 
Telefon094517763.(36128) Ţipari, telefon 094.163.587. Vând teracolă eomplelă, stare· pentru magazin piese auto, 

Vând vw Passal Cornbi, Turbo (4113198) Vând calculatoare IBM monilor bună, preţ convenabil. Telefon aceeaşi adresă. Eventualele 
Diesel, 1.600 cmc, fabrica~ 1985, · Vând camioo MAN 6,5 tone, 33 SVGA oolor 4x86DX4/100.MHz. 094.566.209. (36591) _ contestaţii se pot depune la 
inchidere centralizată, neinmalri- mc, inmalriculal, 22.500 DM, 16. RAM 540HDD, CD-Rom. Vând haine, Ieftin, din Agenţia de Protecţia Mediului 
cuial, preţ2.400 OM. Telefon negociabil. Telefon 092.515.508; Telefon 280802; 092.410.846, luni Germania. Telefon 274540. B-dul Dragatrna nr. 16, Arad. 
219!179 sauQ9.2 706 53?. (3614l)) . _ 665227 .. (36573) .c - sămtlli~Clrel!'.19-~- <3!13.lli.. . ,_ ~-~~~ _ -·- _ ,, •. , , (36620) 

Ofer pentru Inchiriat apartament 
2 camere, mobilat (nemobilat, 
telefon, satelit, zona Podgoria. 
Telefon 289174 sau 251683. 

. (ConUnuare In pBgina 1Ş)_-: __ : • 
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Pierdut legitimatie de acces 
eliberată de CTP Anid pe numele 
Petz Gheorghe. O declar nulă. 
(36419) 

Pienlut legitimaţie nr. 812885 , 
vădubă veteran de război pe 
numele Muntean Lena eliberatA 
de AVR Arad. o declar nulă. 
(36441) 

Pierdut următoarele docu-
menta: factură fiscală nr. 
3306800, 3306801' 3306802, 
33068jl3; chitanţă 7500799, 
7500800, bloc chltanţe do la 
7500901 la 7500950 aparţlnănd 
SC "SIMBOL D.SERV.COM." 
SRL Le declar nule. (36586) 

Pierdut chltanţler fiscal nr. 
416271-416300 ~i facturier fiscal 
nr. 167476-167500 apa~nănd 
SC "DAC~DAN IMPEX" S L Le 
declar nule. 36594 

Pienlut carnet de ~j nr. 712 
eliberat de DMPS Arad pe numele 
Covaciu Nelica. 11 declar nul. 
(3231502) . 

Pledul carnet de membru eli-
baraJ de Cooperativa de Credit 
Podgoria Plncota pe numele 
Wass Floar~. li declar nul. 
(5226589) 

Pierdut legitimaţie de student 
eliberată de Facultate .Vasile 
Goldiş" pe numele Iorga lullan 
Adrian. O decar nulă. (36628) 

îi' DECESE îi' 

'Jnmănnurlţl de durere anun
ţăm trecerea in nefiinţă după o 
lungi '1 grea suferinţă a celui 
care a fost soţ, tată, socru, 
bunle · 

llcol. (r) 
ILIN VLAJ).GJII!RASIM. 

fnmormântarea va avea loc 
azi, 27 noiembrie 1999, de la 
domiciliul din Semlac, ora 14. 

amllia lndollatli. 

Cu adâncă durere anunţăm 
decesul celui ·care a fost sOţ, 
tată, socru ~~ bunic 

CIOBANU DUMITRU 
In vârstă de 61 ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, ora 
13, de la domiciliul din ŞICLĂU. 
Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei Indurera~: sopa Mărioara, 
fiica Borlea Maria cu fiica sa 
Diana şi fiul Clobanu Gheorghe 
cu familia. 

!nmărmurltă cie durere de
plăngmoar
tea scumpu
lul meu fiu 

A VREI. 
CIOARA 
decedat la 

numal43 de 
ani. CAt al 
trăit mult te- . 

am lubll CAt voi trăi mult te voi 
plinge: MAMA. lnmonnilntarea 
va avea loc azi, 27 noiembrie 
1999, ora 13, din str. Grăulul nr. 
12,la Cimitirul Grădl te. 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă a celei care a 
fost 
~MARIANA, 

la vârsta de 47 ani. Inmor
mintarea va avea loc azi, 27 
noiembrie 1999, de la domiciliul 
din Frumu,enl nr. 172. Familia 
indollatli •. 

Cu adincA durere anunţăm 
.----:::=-=incetarea din 

viaţă, după o · 
lungă sufe
rinţă, a celui 
care a fost 
soţ, tată, 

bunle '1 
străbunic 

. MIIRTfiU NICOLAIE, . 
In vârstă de 79 ani. lnmor-. 

mAntarea va avea loc azi, ora 
13, de la domiciliu din str. Ural, 
nr. 36, la Clmltinul Eternitatea. 
Familia. 

Cu lnlmlla cernite de durera 
anunţăm incetarea din viaţă. la 
varsta de 76 ani, a calul care a 
fost 

Ing. GAUDT CONSTANTIN, 
fnmonnAntarea va avea loc 

duminică, 28 noiembrie, ora 13, 
de la Capela Mare a Cimitirului 
Eternitatea (UTA). Familie lndo-
llatli. 

···.\-

'--~---

Cu durere in suflet anunţăm 
decesul celui care a fost fiu,· 
frate, tată, cumnat, unchi 

MIHAJLOVJCIIOAN 
Tn vârstă de 49 ani. lnmor

mântarea va avea loc duminică 
28 noiembrie 1999, ora 14, de la 1 
Capela Cimitirului din Mlcălaca. 
Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei Familia Panda: 

După o grea suferinţă a In
cotat din viaţă, scumpa noastră 
sope, mamă şi bunică 

MICORESCU SU.VJA, 
Tn vârstă de 70 ani. inmor~ 

mAntarea va avea loc duminică, 
28 noiembrie 1999. Familial 
adânc îndurerată. __j 

se .,NOSFERAn.l" SRL, 
str. Ghiba Bir <a nr. 26, 

telefon 270437; !194.554.~74. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Slcrle, respete, cruci, lmbăl· 
sămat, spălat, tmbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
batlcurl, catafalc, sfo,nlce, 

. steag doliu, coroane, jerbe, 
colaci, cozonaci, colivă. 
ORGANIZĂM POMENII 

PENTRU PENSlONARI 
REDUCERE10"/o. 

OFERTA: sicriu + respate + 
cruce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul sicriu
lui la domiciliu, intermediem 
obţinerea actelor de dec.es, 
fotovldeo, fanfară. 

NOUl Punem la dispoziţia 
cllen~lor no'tri CAPELA. (c.) 

NON STOP 
"RO-STYl. COMPANY 

firmA producltoare da alerte, atr. M. 
Eminescu nr. 4 (vizavi Cinema MUREŞUL). 
tllefon .211121, 014.537.715, 094.558.712 

TOTUL INTR-UN SINGUR LOC, LA 
PREŢ DE PRODUCĂTOR, CA.UTATE fi 
OPERATMTATE OCCIDENTALA: 
• tmblllalmat. tmbrie~~t. cosmatiut 
~alerte: 400.000.1.100.000 lei 
·*=rialu• 
-lenjarie deeft: 160.000-100.000 lei 
~cruci, mln ..... aicriu, etc. 

OFERTĂ: alcrlu, lan)a,la, ·cruce • 
730.000 fel. . 

Tr.n$portln Arad GRATUIT. 
Noul Se plil•••• &van• SOYt, reetul 

1niM luni.. 
Suntam produoltorl nu almpll comer

cbln1l (c) 

ii' CONDOLEANTE ii' 

Suntt/11 alături de colegii 
no,trl Berchl' Angola '1 
Berchiş Ioan în marea durere 
pricinultli de plenderea tatalui '1 
socrului 

DRĂGIIICIU MIBAL 
Dumnezeu sA-I odihnească In 

pacei 
Colect~ul de salariaţi al 

Grupului ŞColar Forestier Arad. 

Pios omagiu la despărţirea de 
cel care a fost ~n bun vecin ul 
prieten · 

1111- GAUDT CONSTANTIN. 
Dumnezeu să-I odihnească în 

Hnl,te '1 pacei Familiile: Vlorel 
Muscă '1 Roxln Florlan. 

Un gănd pios pentru cel ce 
fost un bun prieten fi v!cln . 

DORU ONI'fA. . 
Condoleanţe familiei lndo 

llatel Familia dr. Achim 
Corneliu. (36651) 

Colactlvul Socfetiţli INTER· 
AMERICAN Arad, este alături 
de domnul director BORLEA 
GAVRIL fi familie in marea 
durere pricinuită de moartea 
mamei soacră. Sincere con· 
doleanţ&. (36596) 

Colectlvul finnel SC "PRIVAT 
SERVICE TOURS" SRL este 
alături de familia indollată In 
greaua pierdere pricinuită de 
dlsparlpa fulgeratoare a celui ce 
a fost un om deosebit 

. ONI'fĂDORU, 
transmitem sincera con

doleanţe! Dumnezeu să-I Ierte '1 să-I odlhneasci In pacei 
(36601) 

Colectivul do la Cooperativa 
de Credit ,.CONCORDIA· 
ROMÂNĂ-BANCĂ POPULARĂ 
Arad este alături de colega lor 
SIMONA ILIN In profunda 
durere pricinuită de decesul 
tatălui socru '1 transmite sin- . 
cene condoleanţ& familiei Tndo-

~RUS 

PUBUCITATE 
&:JSil>)\1\". • 7' .... ffl .. ·""t<11"" ·i. ··iic· .. iii,c ;.,_ep,m~:.""" !'5.W,;;#V%i<ji .. Ji!W. p; !?fl'ii""'M9? :;;.>;;.,,li!""$'. ·1.• 
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Suntem alături de doamna 
contabil fOI, oc. CORINA 
GRADA fi familia sa in greaua 
incercare pricinuită de decesul 
mamei sale. Colectivul Camerei 
de Comerţ. Industrie ~i Agricu~ 
tură a Judeţului Arad. (36615) 

Colectivul Grupului de Pom
I pieri .v. Goldlf' al Judeţului 

1 

Arad este alături de colegul, IL 
col. PANDA EUGEN In marea 
suferinţă pricinuită de pier
derea fratelui său. Dumnezeu 
sA-I odihnească! (36652) 

Mulţumim rudelor, prietenilor, Cutremura~ de vestea trista a 
colegilor şi veclnilor care prin !trecerii In nefiinţă a celui care a 
prezenţă şi flori au fost alături !fost un OM ales 
de noi la marea durere priei nu- .· · transmit~n=;nţe sin .. · 
ltă de decesul celui care a fost 

GHEORGHE c:wui...rnAN. cere familiei pentru imensa 
-r-·-.. - pierdere suferită. Nu te va uita 

Familia indollată. (36617) niciodată. Familia, prof. STAN 

Suntem alături de familia GHEORGHE. (36663) 

ILINVLAD. 
Allana Arad a A.C.M.R.R din 

SRI Arad. (36634) 

Regnete profunde la dispariţia 
celui care a fost 

llcol. (r) 
ILINVLAD, 

un om cinstit !fi cu mult 
respect faţă de col din jur. 
Famllla.JURCA. (36634) 

Regreta profunde la dlspari~a 
celui care a fost 

Il col. (r) 
ILINVLAD, 

un om de aleasă preţllire. 
Familia BORTEŞ. (36635) 

Cu profundă tristeţe suntem 
alături de colega noastră CAR· 
MEN ONIŢ A ~i de fiica el ANCA 
tn aceste momente grele de 
duieroasă despărţire de soţul ,1 
tatal 

DORU ONI'fA. 
Colectivul ŞColii nr. 21 Arad. 

(36630) ' 

· Suntem alături de colegul 
nostru dr. GHEORGHE CIOBAN 
In momentele grele datorate tre
cerii in eternitate a celui care a 
fost tatii 

CIOBAN DVMITllU. 
Colegii Serviciului Poliţie 

Sanitară-Veterinară. (36626) 

Suntem alături de coteQul 
nostru dr. GHEORGHE CIOBAN 
In gneaua piendere priclnultli de 
moartea tatalui 

CIOBAN DVMITllU. • 
Colectivul Direcţiei Sanitare 

Veterinare Arad. (36627) 

· Compasiune '1 lmbărbătare 
in aceste momente grele pentru 
dragii no,ti)l MARINEL şi 

· SIMON-'\ ILIN. Condoleanţe 
Intregii familii. Familia 
OLTEANU. (36644) . 

Sincere condoleanţe famill~l 
ILIN la trecerea in nefiinţă a 
tatălui. Av. RODICA BODNAR. 
(36645) 

lmpărtă,lm durerea lui 
MARINEL ILIN la decesul tatalui 
său şi transmitem condoleanţe 
familiei. Emilian ~ Laura Plntea. 
36646 

Cu lacrimi flerbln~ '1 cu lnlm~ 
le zdrobite de durere deplin· 
gem moartea fulgerătoare a 
scumpulul nostru frate, cumnat 
'lunchl 

AVREL CIOARA. 
Te vom păstra veşnic In In~ 

mile noastre. Familia FRENŢ. 
Dumnezeu să·l odihnească tn 

1 6647 

Din tot sufletul deplângem 
dispariţia prematurA a mi· 
nunatului nostru unchi 

AVREL CIOARA, 
Un om de aleasă omenie '' 

bunătate. Nepoţii: Claudia '1 
Adrian Şeran. Dumnezeu să·l 
Ieriel (36648) 

Un ultim omagiu din partea 
nepoţolel Ancuţa FRENŢ pentru 
scumpul el unchi 

. AVRELCIOARA. 
Dumnezeu sA-I odihnească In 

pacal (36649) 

Cu regret depiAngem In· 
cetllrea din viaţă după o scurti 
suferinţă a celui care alest 
. AVRELCIOARA, 

Elena. (36650) 

Colectivul SC "FORAJ SON· 
DE ZĂDĂRENI" SA este alături 
de familia ANDRAŞ ONICA In 
marea durere pricinuită de 
decesul celui cane a fost 
~ lpTEI'AN NICU 
'' transmita sincere con· 

doi 

Suntem alături de vecinul 
nostru Ing. MUSCAN GHEOR· 
GHE in marea-i durere pricinu
ită de decesul mamei sale 
dragi. Sincere condoleanţe fa. 
mlllel indoliate. Familia COTU· 
NA. (36664) 

Sincere condoleanţe domnu
lui col. CRIŞAN VASILE in aces
te momente cănd se desparte 
do dragul său tată. Lucla Toma. 
(36667) 

Colegii de la SC "MODA" SA 
~rad cu multii durere anunţă că 
au condus-o pe ultimul· drum". 
cea care a fost 

VAM~ .JOIIANNA . 
(PtJŞA), . 

fostii angajatii a acestei soci
etliţl timp de 35 ani. (36671) 

Mullumlm rudelor, prietenilor, 
vecini or 1fi tuturor eetor care au 
fost alături de noi tn aceste 
momente dificile pricinuite de 
moartea scumpe! noastre filei, 
soţirii::mă 

A MIIANCOVJCL 
Familia Mllancovlcl. (36675) 

Slr'lcera condoleanţe doam
nei diriginte BORLEA MARIA la 
decesu~ tatalui din partea colec
tivului clasei a Xli-a C, din 
Liceul A.M. GUTIENBRUNN. 
(36673) 

Sincere condoleanţe indu
reratel familii, la trecerea in eter
nitate a bunului prieten '1 col• 
bo~r · 

DORU ONI'fA. 
Colectivul ,;SIMBOL O" ,1 

famlllaGIIgor. (36588) . 

"PROGER COMLAC" SRL 1,1 
exprimă regretul pentru 
pierderea unul bun colaborator 

· DORU ONITA · ,r transmite condoleanţe fii. 
rnlliellndurerate. (36691) 

"HENKEL ROMÂNIA" SRL 
Departamentul Adezivi, regretă 
dispariţia prematură a celui ce a 
fost un bun partener 

DORUONI'fA 
· si transmite sincere con~ 
doieanţe familiei. Dumnezeu să 
vi măngâle. (36692) 

ln aceste momente de 
dureroasă şi ve,nlcă despărţire 
de iubitul tău tatii, suntem ală
turi de tine, MARIA BORLEA ,1 
lţl transmitem un gând da 
tmbărbătare şi sincere con
iloleanţe. Familiile Prundan '1 
Stoica. (36697) 

Colegii de la liceul Teoretic 
A.M.Guttenbruhn sunt alături 
de colega lor BORLEA MARIA · 
In aceste clipe grele prilejuite 
de trecerea in lumea veşnică a 
Iubitului el tatii fi n transmn sin
cere condolean e. 3~='9='===' 

îi' COMEMORĂRI îi' 

31 de crizanteme pe 
~tristul tău mormint, 
IJ udate cu lacrimile 

noastre, In loc de "La mulţi 
anii" pentru Iubitul nostru flu 

STANCA, 
Dumnezeu te Ierte '1 să te 

odihnească tn pacei Ma mi şi 
tati, in veci nemăngăiap. (36482) 

AstAzi_, 
cănd ar fi 
trebuit să-ţi 
spunem ,,la 
mulţi anii" 
scumpa 
noastră fiică · 
'lmamă 

AUNGVRENI ANA 
()IU~. 

1p ducem la monnăntul tiu, 
florile trlsteţll fi ale durerii. 
Dumnezeu să te odihnească In 
pacei In veci ne.măngăiaţt: 
părinţii fi fiicele: Loredana '1 
Meni. (36576) 

Se Implinesc 2 ani de la 
decesul celui care a fOst 

CRĂCIUN ZANFIR. 
Dumnezeu să-I odihnească 

In pace '1 llnlştel Fiica, MIIlea 
Unc cu soţul Nelu. (36575) 

OdatA ce al plecat ai dus cu 
tine tot ce a fost mal bu.n fn 
viaţa mea, ce al Il sat eate o 
durere existenţială '1 un mor
mAn! stropit cu lacrimi, însă 
viaţa mea fără tine, mamt este 
atât de amară, IncAt nu Imi 
ajung doi ochi ca să o.'piăng. 
Se Implinesc 7 ani de cind a 
plecat In eternitate cea care a 
fost 

IUUANA TALPĂ. 
Te plânge ve,nic, fiica 

Ldrena. (36597) 

Se lmplin"'te 1 an de cănd 
a plecat fulgerător dintre noi 

· cel care a fost 
lac-RAV~ DVMITRU, 

frate drag, cumnat, unchi '1 
cuscru. Vei rămlne veşnic rn 
Inimile noastre: LoJa, Matei fl 
copiii Claudia '1 Leonard. 
Dumnezeu sA te odlhneascl tn 
pace 'JIInl,te. (36408) 

Pios omagiu calul ce a fost 
lac- RO'f MA1UNEL, 

din LAZURI, la 1 ,an de la 
trecerea In eternllote. Familia 
Ing. Mager. (35589) 

CRISTI, plecarea ta pre
matură dintre noi ne-a răvă,lt 
Inimile, ne~a Intristat sufletele. 
va,nlc lţl vom pAstra 
amintirea vie a chipului tău 
drag. Al tăi verl,orl: Citălln, 
Emanuel, Mirela '1 Nicu. 
(36504) 

Un gind trist, o floare, 
lnsoţlte de lacrimi, acum la 6 
săptămâni de când nu mal 
avem lângă noi un prieten 
drag, 

CIUSTI MOilARU. 
Al plecat prieten bun, fări 

si-ţi lei rămas bun. In gân· 
durlle noastre ••ti prezent fi 
a'a vei fi mereu. CANI '1 
DELIA LĂPUŞCĂ. (36561) 

Eternă recuno,tlnţă '1 odih
nA ve,nlcă mătu'll noastre 

ee. BONDOB EUSIUIJ!TA, 
plecată dintre noi acum 8 

ani. Nepoatele: Ellsabeta fi 
Llvla cu familiile. (4115751) 

'. 

• 
,.:.:·--

Luni 29 noiembrie 
1999 se implinesc 6 
Juni de cind moartea 

nemiloasă a luat de lăngă 
mine la numai 23 ani, !!" fiul 
meu 

CONSTANTIN ADRIAN 
n.oRJAN. r 

ADI nta-
mă, doresc 
ca bunul 
Dumnezeu, 
sufletul tău 
bun fi blând 
să-I a'eze 
da-a dreap

ta Lui !fi să-ţi dea adihnă 
ve,nică. Lacrimi, flori, pe al 
tău monnânt. Nu te vom uita 
niciodată fi te va plânge 
mereu: mar:na Felicia, sora 
O(iiia, buna Marloara. 
Parastasul de pomenire ve~ 
avea loc, duminică, 28 
noiembrie la Mănăstirea Gai .. 
Arad. (36606) 

La comemorarea unui an 
de la plecarea ta pe drumul 
fără intoarcere 

ANGEl.A PANTEA, 
noi cei ce tL ·am preţuit, nu 

te vom uita niciodată_. 

Familiile: Luft&a, Tril, Jurma 
fi !ofili colegi din SC "ARIS" 
SA. (36607) 

Au trecut 6 siptămânl de 
când a plecat dintre noi, 
na,ul nostru 

MOilARU CIUSTIAN 
fi lacrimile de pe faţa celor 

care te-au iubit 'i iţl simt 
lipsa nu s-au uscat incă. ZI 
de zi ne intrebAm de ce a tre
buit să pleci a,a devreme 
dintre noi. Cu sufletele pline 
de durere, linii tăi: Neamţiu 
Pavel fl Daniela împreună cu 

. flnuţul Cani, îţi doresc odihnă 
şi llnltte. Nu te vom uita 
niciodatA. (36654) 

. Suntem alAturi de Mlrcaa '' 
Mirela la 6 săptimănl de la 
pierderea fiului lor dras" NU 
TE VOM UITA NICIODATA, 

CIUSTil 
Asociaţii SC "GAMBRI· 

.Nus·. (36701) 

Tristi fi neuitatA va 
rimâne zlua de 27 noiembrie 
1999, căci se lmpline,te un 
an de dor ,1 jale, de IntrebAri 
fără răspuns de cind a P.iecat 
pentru totdeauna dintre c,el 
dragi, la numai 29 ani, ii1 mod 
fulgerător, cel.care a fost 
Inginer silvic · 

RO'f MAlUNBI. 
PETRICĂ . 

din LAZURI. Te-plingem 
cit vom trăi! Părinţii: Leluţ fl 

1MarioaTa, soţia Crlna, fiul 
Radu, fratele l.,nel, cumnata 
Mihaela, nepoata Manuela. 
(36677) 

De cind te-am .cunOscut al 
făcut parte din fiinţa noastrA, 
împreună cu Codru tău, 
despre care spuneai ades că 
dă sena existenţei tale. Nici 
măcar plecarea ta fizică n-a 
putut să mi te smulgă <lin 
suflet, doar, numai că visele 
noastre nu vor mat prinde 
rădiclnl alei, el ACOLO, cănd 
vom fi Intregi doar cu tine. 
Până atunci, ne va fi un dor 
dureros de tine. PAULA -
CODRUŢA, EJIIIL • CRI~TlAN 
DINGA. 
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TNSEMNUL CALITĂTII TN FOTOGRAFIE 
fo.RAD B-OUL REVOLUŢIEI NR. 80 TEL./FAX: 057/251459 
ARAD CALEA AUREL VLAICU BL 1·3 TEL.: 057/272655 

. NOU! 
Fotografii pt. PERMISUL AUTO 

cel rnai ieftin din oraş: 
40.000 lei · 

REDUCERI DE PRET 
EXEMPLE: 
- procesări9/13 · 2.500 -

. - developare de la 8.500 
-filme color 36 exp. de la 32.000 

CADOURI PENTRU CLIENTI: 
• pentru orice comandă de peste 32 de poze 1 al6um 
• pentru orice comandă de peste 90 de poze 2 albume 
• pentru fiecare film FUJI sau AGFA ·cumpkalla noi primi~ pe loc 

un album GRATUIT 
• reducere 50% din preţul de developare P.Sntru clien'l care revin 

cu filmul cumpărat din magazinele noastre. 
ENIGMA 2000 - alegerea Inspirată!· 

ORAR: zilnic 8-19 sâmbătă 9;17 
(c.b.) 

convoacă în data de 13.12.1999, ora 12, la sediul aces
teia, adunarea generală extraordinară a aoţionarilor soei-
etătii. , . 

~ - ORDINEA D.E Zl: 
1. VAnzarea unui activ şi cumpărarea unui mijloc fix 

fără modificarea capitalului social. 
2. Aprobarea casării unor mijloace fixe. 
3. Diverse. 

Administrator 
Ing. Matea Stelian 

(4808587) 

S.C. "MOBILA TAPITERIE" S.R.L. ZALAU 
prin magazinul din Arad, · , 
Str. M.l. Antonescu · · 
(Dobrogeanu Gherea) Nr. 22 -- -

• COLŢ ARE EXT. PLUŞ -la cele mal mici preturi 
• COLŢAR MARE, MIJLOCIU, MIC 
- pret2. 700.000- 4.800.000-tei 
• CANAPELE EXTENSIBILE.-1.500.000-2.300.000 lei 
• FOTOLII PAT- 980.000 lei _. 

9-17; sâmbăta: 9-13. PROGRAM 
, ZILNIC: Telefon: 092-734994 (411ol8511 

-··-
GRATUIT 20 şe.:; tanl 7"lo0ono sec 

i 

PUBUCITATE 

Organizează licita~e publică pentru vănzarea, in temeiul art. 55 
din Ord. Guv. nr. 1111996 a următoarek>r bunuri: . 

1. Circular multiplu cu avans CMA 3.20 - 1 buc. 
2. Maşină de rindeluit şi profila! 4 feţe MRP 14-015- 1 buc. · 
3. Maşină de indreptat MI 5.20 - 1 buc. 
4. Strung de lemn SRL 100- 1 buc. 
5. Fenlslr.lu panglică F.P. 300- 1 buc. 
6. Maşină de şlefult orizontală MSO - 1 buc. 
7. Maşină normală de frezat MNF 10 N - 1 buc. 
8. Maşină de frezat cu avans super MFA- 1 buc: 
9. Maşină de rindeluit la grosime RG. 630 - 1 buc. 
10. Maşină universală de tamplărie MUT 400 b- 1 buc. 
11. Maşină tocat-fină MATOCU 60/473- 1 buc. 
Ucilaţia se va Of9Bniza la fostul sediu al S.C. ROGERA CRJs-LORY 

SRL BELIU nr. 610, Tn ziua de 2 decembrie 1999. incepand cu orele 9.00. 
Informa~! suplimentare la telefon 512.060. 

X X 
Alege cea 01ai 
· buna o:fertii.!" 

511â79 
-uso·· 
01'erta CONNEX 

Con.ccturc CHATUri'A 

+3LUNI~~~ 

~~~r , cffif:!e' 
Calea Aurel Vlalcu, 81.8, Parter . ( ;"~Nax 
TEL:210545;082976769 -~ 

• orertA valabilA pOnA te data de 30.11.1999- PnftiJ'tle nu c:onfo TVA x ••• Oferta valabilA numai CIJ conectare 1a CONNEX x 

Angajează in condiţii de salarizare deosebite, 15 
FECŢIONERE cu experienţă in maşini de cusut TRIPLOK 
SIMPLE - confec~i peniJ:u copii. ' 

Persoanele interesate pot participa la probe în stri Bmdana 
nr. 11-13, vis-a-vis de Biserica Speranţa. 

Informatii suplimentare la 251.378 între orele 8,30-17,00. 

--·J}(C~ON 
HOTEL·. ll 

V" .A.. IVI .A.. NĂ t::> L.A..C: 
. VIneri 26 Noiembrie 1899 a avut loc 

DESCHIDEREA OFICIALĂ 
Vă aşteptăm sâmbătă şi duminică 

la cea mai tare discotecă 
impreună cu: 

SÂMBĂTĂ: L.A.; ANDRE; Pasărea Colibri; K1 
Parada model, Focuri de Artificii 

DUMINICĂ: K1; EMBARGO; ELEGANCE
Focuri de Artificii 

ilt '----li--,-N_Fl_EU_:__R_R_______:O=---M~ 
.-.z;..-~--'Ţ .A. 

INCEPIRfA SElECTIRII PERSONAWlUI MUNCITOR 
cu data de 15noiambrie 1999, la sediul societăţii ARNETTAROM din 

COND.IŢII: Arad, str.lndependenţoi nr. 3• 

-de preferlnţll femei, cu experienţll.ln confecţii ~xUie · , ,.'"' 
- vArstă max. 40 ani 
- cuno,tinţe pentru ~lnl triplok, simpli, ulieRDEK,.butonleri, 
aplicat nasture. · 
- tteoala minimA 8 clase 

INFORMAŢII $UPUMENTARE la telefon: 289244. 
(9744249) 

Sl:r. A • .Mureflanu, nr. 

Organizează licitatie publică cu strigare în ziua de 
decembrie 1999, ora 11,00, pentru vânzarea 

* Uscătoare mobile MEPU 300 pentru uscat cereale- buc. 3 
In situaţia în care uscătoarela nu sunt adjudecate, licitlaţi.!•il 
va repeta în zilele de luni din săptărnânile următoare. 

lafonaalll•pu-tare .la telllea 1187/218244. 23fll48. 

DORITI O TÂMPLĂRIE MODERNĂ 
• • 

' PENTRU CASA DVS.1 . ,,·., 

i + Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC eu stielă 
termopan să fie de ealitate fi din import1 c+ 

... 

· Apelaţi la: 
,......._ 

1 Casa dvs. poate avea de astăzi: O ŞI. FEitESTRE 
CU STICLĂ TEitMOPfittt, 

Arad, str •. Piidurii nr. 91A,.teL 3%0280 

·.·-::,!!:~.1,':>>} AICI TOTUL ESTE 
IEFTIN ŞI DE O CALITATE-

--- ' . DEOSEBITĂ t .K\il'r:·;~r;,' '' ;.':~J~:; 
r::--..",:·~:,.._:.;ir~-: ;:~0·.- --'i. '. ::~~<·-f/Bi~~i1fS~J> ~ 
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