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Sacuna1a Jude_lt:aaă ARAD
Bel. Revoluţiei nr. 5-7

Telefon Z53280

Anul XI,
nr.2782

In vizită la Arad, Tudor Mohora este de parere că:

PARIUl POUTIC ~U
· TRANSILVANIL "GUVERNANTII DE PÂ~Ă AVCUM

rillhal Lădaru este deputat PUNR fi studiazA eli•mcolos11a numelor româneşti maghiarizate. El
prinb'e oficialităţile ungana pre~ente, nu
'do•mult, ta comemorarea poetului Petoli Sandor, a găsit
de "români maghiarizaţi pe acele meleaguri fi care
vin acum aici sâ ne dea lecţii de democraţie".
Uderi ai PDSR, principalul partid de opozlţle, afirmă că In
această .toamnă revizionilflii maghiari vor putea declan'a
puternice tulburări in Transilvania, după un model top
Kosovo. Prim-viceprelfedintele PDSR, Adrian Năstase,
suspne că este in posesia unui raport al SRI, profesionist,
strict confidenţial şi in unic exemplar, potrivit căruia există
posibilitatea declanşării, in această toamnă, a unor puter- '
nice tensiuni in Transilvania. Nici puterea nu este ocorrtă de .
astral de preocupări. Cind au votat impotriva unor articole
din proiectul guvernamental privind legea învăţămîntului,
mai mulli.~ ţărănişti au invocat necesitatea păstrării
suslfnen'F partidulu( in Transilvania. In timp ce pnaşedinlele
Constantinescu a atras atenţia asupra pericolului federal~rii, bazindu-se pe o declaraţie comună a unui grup de
intelectuali transilvăneni, document a cărui origine !fi autenticitate au

rămas
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.

MEMBRII
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•ni ~ trăit • • " .....,ea~r "erea".
Apoi, ~-3 ani s-a trăit dia imprumuturi... ~ Tudor
Molaora crede că ia curând va veni vremea scadeaţei:
"Cunosc un prefedinte de FPS fi un 111iaistru care au
defa cumpărate • pe două direcţii • lriletele de avion.
CUJ11 se sehimiHi puterea, cum fug_ ~Printr-un para•
doşc politic, conferinţa de presă a PS-ului
·
· .
.MI desfăfurat in sediul fostului "Hotel
al Partidului". Nerevendieat... ."·
·
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+ Interviu eu dl. NICOlAE RACZ,
vieeprefedintele Partidului Li1Htr
Democrat Maghiar
diaBomâaia
..,

."CIOCOrdL" DIMITRIE MUSCA .
, . SE ASCUNDE ÎN SPATELE
CCNSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Intr-o notă de gazeti! de perete a
fostului CAP ,Lumea nouă' din Curtici
surit atacat pentru că am de~văluil
matrapazlăcurile acestui ciocoi ridicat
din randut ~nVtor de CAP, il nota
respectivă sa minte cu neru'jinaN, penIru că eu nu am participat la Olgiile pe
care sus-numitul direclor le organizam
la aşa-zisul restaurant din •adiul

.

loluşl At ~ pe
cei păcăliV, !Ară contrac~ cum r; iau

~le sau dividendele ce sa cuvin diil
fermele nou infiinţate de r.llscă Dimitrie
in nume personal sau cu afacarişli il&ieni. Ameninţările n!J-1i au rostul atata,
timp căi faptele sunt sus~nute de cei
nemulţumiV 'ji exploataV de -.1 mic
dictator.
Pentru orice nalaţii, d9Vnlllorii de
pământ de Pe moşia controlata de
Muscă Dimitrie sunt fll981l .. la t.gi~·;"..

, __

~ DESPĂGUBIRI
FOSTILOR PROPRIETARI
~ CASE? ~ ÎMI SUNT
_ · NEAMURI?

Ccmlinatului.
Noi lnlnlbilm

.;;.

...

~După 1989, ..,

neclare.

Concomitent, PDSR şi PUNR i!fi critică unul altuia
mesajele pentru Transilvania. PUNR critică mesajul PRM,
considennd naţionalismul lui Vadim Tudor drept nepotrivit
·pentru această provincie. Apoi, toate aceste partide critică
mesajul PD către Transilvania. De fapt, cu cit alegerile se
apropie, cu ali! mai multe partide atrag atenţia as'lpra pericolelor 1:8 planeazA asupra Transilvaniei, fiecare considerindu-se un fel de salvator al românităţii provincial. Se pare
însă că localnicii nu prea se inghesuia sâ fie salva~. Tn poli-,,,
-~da retoricii lor, toate aceste formaţiuni obţin rezultate
indoielnice in Transilvania, provincie locuită majoritar de
\
români. Mai mult, pericolul despna care vorbesc lldeni poli~"''J·-. da la Bucunatti nu a declanşat pînă acum vreo reacţie
ă din partea societăţii civile românefti din
,., 1 1r-osih•ani·a. La Cluj sau la rorgu Munaş. romAnii nu au
in stradii, cerind apărare.
(Continuare in pagina 5)r
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AU _STAT PRECUM OGAINA PE
VARFUL GRĂMEZII"

~--

tura cu mine It atldlul lliaNiul
"Aderinll",
Trebuie slArpile .afacerile" aceelui
cioooi aeat sU:> accperire de pa1id, şi •
care a renunţat lnsuşi partidul care 1-a
susjiiU. ciJpă cum a declaral el. 1.\IIWI'I

A

;'>,:.

Crăciun, ~tale ~\iei locali
a POSfl, pentru că nu ~~~cinste.

\

J, ZfiVOiflttCI

lUI. Or1ctle ..... _.,.,.

~

acbJărlle genonll da 11 Comblnalvl
a~trilll sunt OllJillll:r•• ,...

statut11r, lac consiUul de admin~·
tnpe _,. o acoperire a glldlf aconomlco-flnanc/ar-agrare a lntlfusc;i Dimitrie, da fapt muta....._
Nu '" tntreabă oare consiliul de
adm/nlsntle. dacă exlslă, da ce a11
plecat oameni da va/oale, specla/lfll
şi de ce mu'lf dlnlrB cel cu care au
făcut U8C8I1 a11 AIIIUIIf81 la colabo-

..-.

PREŢURI

,,P.v.o.

DECENTi::

la tAmplibie din

OIIIAM TI!RMOPAM ·

'
·'

ALUMINIU

cmmJ

"
,~t(~
<

MOBILIER LA
COMANDĂ

FIRME

RECLAME
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AC:i UAUTATEA ARĂD.EANĂ

li:'! f ,,,,,il

·

'f' Astăz1. Soarele răsare la

ora 6 şi 33 de minute şi apune
la ora 20.
.. AJJ tn!cUt 240 de zile din
acest an. Au mai rămas 125
de zile până in 2000!
'f'
Prazn i eul
zilei:
Biserica ortodo:di: Cuv.
Moise Etiopianul; Sf. Mc.
Diomid; SI. Ana Prorocita·

Biserica romano-catotiCă~

Augustin; Biserica grecocatolică:
Cuv.
Moise
Etiopianul; SI. AugustirÎ.

La Arad: Szeredi lulius
Iosif, Motiu Cătălin Petru,
Jvanov Ciuolina Anamaria:
Gera Viviene. Stelea lulian,
Dan Ruben Josua, Faur Daniel
Sorin, C3f!arov~erto
Seba6tian
.

. La~
Geanina,_H~

~-r~

prietenii
aveti necazuri.
viata sentimentală s-ar putea să apară
unele probleme.
_._TAURUL
(~1.04~
BI,ICUrati-vă de
frumoăse ale
,.,_......,_vietii si dati curs invitaţiilor 1>8 care ie:aţi primit.
Atenţie. totuşi. la greşeiUe f>8
care le-aţ .putea faoe din pR!!a
mult entuziasm.
GEMENII
(Zt.H20.06). Datorită far• mecului dumAeavoas1tră personal, nu este
greu să cunoasteti oameni

1\.JIIIucru nu face plăcere
· celor direct~-

interesanţi. Su~ ~să

oricărui obstaool.
RAClA. {21.G6-22.fil.
1'..~'-'lntr-o .problemă .per(•llllliti sonată, folosrti-vă de
metodele wooscute
de durnneavoastJa si astfel veti
reusi să rezolvati toWl

l

Vinde ..

montează
machetă

este zi ® piaţă la
Chi'lineu Criş. Lipova,
Pancota. Felnac, Grăniceri,
Hălmagiu, Meheasa, Pecica,
Vă~and, Socodor. Şeitin,
Vladimîrescu, Zimandu ·Nou,
Covăsânţ. Târguri săptămă·
nade se desfă~ară astăzi la
Lipova, Pâncota, Hălmagiu,
Mooeasa.

(22.12-19.01). Sunteţi
obosU si ati dori să fiti

veti prirrli
situ. atia si nu :fiti neprietenos.
. . VARSĂTORUt.

• FARMACIA DE
SERVICIU

oaspeţi nepo!tiţi. Acce~

FECIOARA (23.11822.09). Dacă o persoană ·)(f'ea .sâ-si
incerce norocul fără
vă Ol!lfl <liutorul, lăsati-o să facă
ceea ce doreste. In caz de
nereuşită. precis "" va irdoaroe

a

la dumneavoastră.

(20.01-19.G2).

'De sâmbătă până luni
este de serviciu. <:u program .j
non-stop. Farmacia 72, Bd.
Revoluţiei .80,
telefon
2543311.
Farmacia "Crai Not~
A·lfa", situată la parterul
blocului :S8, cartierul Alfa .•
telefon 277644 şi ,.Noua
Farmacie". strada Andrei
Şagtma nr. 15, telefon 948,
.sunt de se/Viciu ru prosram
non-stop.

V81ChE! 1
cunoştinţă şi acest fapt
vă va bucura foarte mult.
Gând~i-vă bine ir>ainte de .
refuza ajutorul!
întâlni

PEŞTII

O

(20.02-20.03).

Planificaţi-vă

BALANŢA

(23.1!122.10). Pentru relaţia
cu pa1leleul ar 'fi mai
a~ dacă

nu ali
LEUL (2lUJ7-22.08). F·;!iră •~v.li<~
daţi seama. aveţi
de a fi alai de gelos, <li mai~

Cnhan

TÂRGU81
Astăzi

~Msingur,' elaT-

o -reducare

daiD-200/e

io

ravo3rea dt!~

TI
• PIETE,
'

dumneavoastră pazi~

trve aduc armonie .in
n•laţia cu partenerul. Nu
făsati influen_ţat Oe ..prietenr!
SAGETĂTORliL
(22.11-21.12). Aveti
dreptate .atunci când
susţmeţr faptul că
imr-o relaţie trebuie să se joace
CJ.I cărtiJe pe fată, sincer.
Jmporterit este să eXpticati acest
lucru si partenerUlui.
~

timpul
liber in asa fel incat să
aveţi vre'me ~i p.entru
propria persoană. Nu vă
;va ţi inm.l Pelltru :lucruri'
mărurlle.

An4!ştrl.M ~n , · nilă
Flavius, Mâtza Maria.

• CONSULTATII ŞI .
TRATAMEN'I'E CU .
:PROGRAM NONSTOP
Cabinetul .Apollonia*. situ li·
ta parterul blocului din on•oh>''~·t
Casei Albe (zona
Miron Costin nr.
1, tel. 251225. efectuea;,ă~
tratamente .in~ctabile
muscular si intravenos
aerosoli, E.K.G .. •ecografie
analize laborator.

•URGENTE
STOMATOLOGICE
Serviciul de urgenta "'"·~~"

pe

tologi~. situat
~•··~"'~ ti
Andreescu - vizavi de ;·•.• ;_., 'U
de la Cinematograful
este zilnic deschis nor1-stop.j
Telefon: 253794.

• ÎNREGIS'I'RĂRI

ÎN CAZ DE DECES
In caz de deces, la Biroul
de stare civilă de la·F'rinlări• :11
Arad se pot face .in1reg;ist1rări 1
sâmbătă si duminică,
orele ~11.'

··'•

1

l'I~RNISilJ

Daniela llistl>r. din Arad. sir.
Griviţei 79A,

*>are!i înlamplare: .Joi. 26 august
a.c., am .a4eş restaurantul
«SAI. \IV• din Micălaca, pentru a
aervi o piua. &am m fratele şi
SCII,UI meu. Arn lilat la o masă pe
lBiasă. ln timp oe pizza,
o ospătarâ s-a prezentat la noi
cerând!HMI sAI eliberăm masa

CONTEMPORANĂ.

cuprinzând lucrări din
creatia recentă a artistilor
prote'sionişti din HeideU)erg.
care va avea loc la GALERIA NAŢIONALĂ DELTA.

ne-a l)IIOUO dat uană

mai mult.

~

După

acasă

dofl>llC

a facă~

acest caz. să'

· ·····,,..~" · ·

.

Joi, in jurul orei 17 ,45, SerVlciul de a.mbulanţă a fost·
aolleltalla domiciliul lui H.E., 53 ani. Se presupunea că are
lnfarc:t. Dar plină a ajuns al!llbulanta. b_olna11u1 decedase
deja
.

Negociatorul !>11Cop (SUA)·

20.30
.
' ProgtHul: Joc tn ~oi

llltO COJOCfiRCI

S«;ANDAL

SUSPECt' DE IDARCf••• DECEDAT

c-scop (SUA) 15; ,30
Grădina
de vară:

fi!i. Dacă protecţia <>Mnpăralolb

·

cu o seară, R,M., in vârstă de 31 d8 ani,' a'W"'·..
transportat de urgenţă la spital .cu traumatism eranio cer:ebral deschis, prin agresiune.
'
.

(SUA~ ·;,;j~~:ţooilllooll

romănii.

Suntem la noi
şi nu pennitem să fim jig-

de noi,

~oamerDii!

dienţi

.

In urmă

ltU alta, dar personalul de aici urt COII""'Iailleld necivilizat faţa

ne ia locul. Ain răma§ 1nmăr
muriţi. Cum. nioi nu am letminat
. dl> ..manca~ fi aă nelidil:llm de la

•

lungi dis-

am

tru a prezenta acest caz, nu pen-

..., oeliB de. sw$ In

că

TăsliTitul

c~ ne-am supărat,
pll!ll.,
deşi nu am servit masa şi am plecat Arn llel1it la «Adevărul• per>- .

să

per«ru

AlO, AMBULANJAI

DacU.: De la apusul la
soarelui (SUA)
.9,30; 11,45; 14; 16; 1·8: 20
Să mo.r eu

o JLgnLre cum nu se

Uni.unea
·Artistilor
Plastici - FUiata Arad, invită
pe to~ iubitorii de artă luni,
30 august, ora 18,00, la
deschiderea EXPOZITIEI
DE . ARTĂ GERMANĂ

;-•--

- ·-

~~~~~~~~~:4;

i!L:~CAPRICORNUL

lapraturi
CII

tor. Reflectati la aceasta!
SCORPIONUL (23.11).
2.1.11). Sentimentele

' .ttJ

Arad, Piata Garii
Telefon 235221

) ·""·'""J.·

-~

La

amesteca in pm..

-~blemele allora si acest

putea să

Beaniam~IO
.. c· . ' \ f

.

~vă

fi\

p fj

(SUA) 18,00

~liim''msri>rŞirrfrriTif~ .Yl COMPĂRĂTORI, PRIIt w'"~ivliULvliscVirl
. ~""'-~-- ---,-'c. ···--.. ··-- . . ·PIETELE fiRfiDOLOI
.·
La te!efonul diminetii, 280944, · ·~ve::;::
:PEFJ'IU INSP . 'rE&NICE PERIODigj
antre or• .S,00-12,00
·
lf "$

C.A. Autoservice Micălaca.
Companie de transport public,
Nica N.R S.N.C. Sebiş. IATSA.
Central Service şi T ransdara. .
Reamintim că potrivit legis- ·
laţiei in vigoare inspecţiile
tehnice periodice sunt obligatorii
să se facă după cum urmează:
autoturisme - din 2 in 2 ani;
auloutilitare peşte 3.5 tone - din
an în an; autovehicl4e. coală"
şi transport persoane' din 6
To61uni.
. . .. ' ' ·
•·
· ··
· C. T.

Recent, Registrul Auto
Român, filiala Arad. a mai autorizat o unitate service pentru a
efectua inspectii tehnice periodice pentru
categoriile de
autovehicule: s.c. AGROTRANSPORT
6ituată pa
strada Poetului nr 103-105
Astfel 1
~ tat6
lh . d
· n
.
•..
JU eţul nostru _eXIstă 7 sta~'
de profil autonzate pentru
inspe~i tehnice. Este vorba
despre sociel/l~le comerciallil:

toale

SA.

mori.enwt

.

!

-

~;

Produsull Ag~
Pi!9
(VIaicu)

Catedflolei

Mioriţa

M.Viteazul

~. Arad. f>e c;mal!tl.cdio spatele Serelor, se jlr!lctlcă

(Micălaca)

braco~ajul

in stilmere.S6mbăta
de braconieri..tu
pescari cu
pe cei de la
mulţim •

2.500·
3.500 leill<g
4500-

450().

50001ei!kg.
35001ei/kg

2.500-

5000 leillig.
4.000·
4.500 leilkg
2,3.000 lllilleg.

4.000 leilkg
~VIIIuoa-amD l!li/llltj.. 2MX! l"eillt!g. 2.0Q02.500 l<Meg.
caelnl\le!i 4.000 lei/kg. , 4.000 lei/kg 4.000 leilkg 3-3.500Jeilkg
ro,O
~-500 llilllg
~.500 leilkg 2.500·
2500·
4.000 lei/kg
4.000 leilkg
varză
4500 l8ilkg
4.000 lellkg 3500 leill<g
3.000 leilkg
Jubenl!ii 2.000 leilkg 2.000 leilkg 2.000 leilkg .2.000 leilkg
lapte
4.000 lei/1
4000 leii!
4000 tein
4.000 lei/1
teiemea 20.000 teilkg
20.000 leilkg 20.0001eilkg 20.000 leUkg
branză vaci20.0001eilkg
20.000 leilkg 20.000 leilkg 20.000 leilkg
smânlinii 6.000 lei/400g 6.000 lei/400g 6.000 lei/400g 6.000 lei/400g
ou.ă
700 lei/buc.
7500 leilbuc. 800 leilbuc.
75Q.1!00 lei/buC

, COTIDIAN INDEPENDENT ARAD
Editor: ~.c. ADEVĂRUL s.r.l. Arad

eCQI)FISCALR 16lll93~eCODSICOMEX 19.t>H ecERTJFICAT
J 02/J!!M6din31 X 1991eCODSIRUES 020956601eiSSN 1220-7489

;;.

J,P.

nr.
pentru ocuparea următoarelor postllrf!·.
.1. Şef birou aprovizionare - transport
·
2. Magazioner la Magazi.a d~ alimente (~>cerio.adă dete<minaltj.
.
CONCURSUL va avea loc in data de 15.09.1999, 018 9,00,1a
5E!Oiul un~ăţii.
·
CONDIŢII DE PARTICIPARe:
1, pentru sef birou aprovizionare -transport · '· · .. ·diploma de licenţă (inginer, economist);
' ·• 3 ani vechime in specialitate.
'
1
--.;,~~~~~
pân\ru magazioner:
,.,_ - studii medii;
. ~. ;
- 3 ani vechime in activitate. • · · . : ·
\DOSARUL Qe participare la concurs şe ~.a depune la
Serviciul Personal al unit~ţii, pană cel târziu la data de
10.09.1999.
.
TEMA TlCA de concurs şi informaţii suplimentare sa ~n la
Serviciul Personal al unităţii, telefon: 256637. ·
OfllaRizează !lOI'I<;<ns

z,

......,.. fi wl , . - b..,... 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. H1.
Telefoane: SECRETARIAT· 281802, fax 280655, '280625;
ADMINISTRATIE • CONTABILITATE- 281797; MICA
PUBLICITATE', 210775. MAREA PUBLICITATI'- ~0904;
CLUBUL PRESEI- 280989.
Clt>alrillal de adiUiaistliaţiea DOR EL ZĂ VOIA NU
(prc~cdintc) telefon 181802, 2806is'; ŞTEFAN TABUIA (vice·
prc~mtc) telefon 110776; MIRCEA
CONlRAŞ (n:dal:loricl)
telefon 181801, 280854; NICU COJOCARU (!lircetpr comcrctal)
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-~cl) telefon 181797,

·'

.

duminica noaptea vin o
tot peştele. CeHalţi
l-am sesizat fi
o măsură. De ce?

. (973830)

C.Jepul de .......,....1\tiRCEA CONTRAŞ (redactor-sef);
AURF:l. DARlE (secretar general de redactie) telefon ~81802,
280854: MIRCEA DORGOŞAN (sef sectii actualitati); telefon
281855; 180003; IOAN IEil.CAN'(şcf sectie politic\). tc1cfon
280943; DORU SAVA (sef sectie social-ccono'mic), telefon 281738;
VASILE FJJ..IP (~cf seCtie <:ultură-învătământ), telefon 281855;
280003; AU:XANORU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tlncrct)'telefon 281855,
180003; MARCEL CANqiJ (sef sectie foto), telefon 180943;
NICU COJOCARU (şef secţie publicitate\ telefon/fax: 280904.

nrrm:~~~~ ·~1
~IO~A~Ă

·.

. BAJ CA. NA
.,._.:
Pentru gramul de aur de
24K: preţul .!'u ~idicata - · ·
131.590 lei, iar pretul de
achiziţie_- 118.431 lei. Pr"j!_jP .
valabile 1en.
_ _, ,
· ·
PIAŢA NEAGRĂ - Aur1~ J.
K cumpărare: 75.000 le1f§;;l,..• .. :
., .
·
vânzare: 95.000 lei/g
· Aur 18 K cumpărare:
100.000 leii(~. vânzl[lr.e! _,.,
130.000 lei/g.
• . ~~- ·

la.....,..._

TiparaJ ewutat
S.C. MEDIAGRAF s.A.
ARAD, str. Feleaculu(F.N., telef- ZSCI90ll, fax ZSO')ZO.
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TAKACS VREA Si ADUCI PARISUl lA ARAD
.

~<-

,.

\i
"__._,./
~~ ~;!.

,-

,..
_-,,_",

V

,<

...•~-

..

,__

~·

Artistul plastic arădeari
J;•rmnali Takacs pleacA astăzi
-Paris. Cunoscutul citadiva avea, intre 6-7 sep!bt••mlb~e a.c., o expoziţie per' la .GARE DE PARIS •
EST" şub titlul .ECLATS DE
LUMIERE FRANCO-ROUMAIN."
Este al treilea an consecutiv de când pictorul Takacs
vizitează Parisul, lucrând precum înaintaşii săi cu şevaletul
instalat Tn ....pleln-air", fie pe
colinele din Montmartre, fie in
fata catedralei Notre-Dame
' pe malurile Senei, pe
ac••le,•ş locuri pe care au cAlRe·no11r, Susana Valdon,

care deja jumătate se află

In urma măsurilor speci- valută, in scopul eliberării de
fice întreprinse, a fost identifi- autorizaţii pentru construcţii,
cat si este cercetat in stare sarcină ce intra in atribuţiile
de arest preventiv Pascu sale de serviciu, conform fişei
Milorad, de 43 ani, din postului, comunică Biroul de
Mănăstur, in sarcina căruia ·
presă al IPJ Arad. Impotriva
s-a siabilit că in perioada
autorului,
Parchetul a emis
anilor 1997-1998, Tn calitate
de agent constructor la mandat de arestare preventivă pe timp de 5 zile, pentru
Primăria Vinga, a pretins ~i
primit de la mai multe per- săvârşirea infracţiunii de
soane, sume de bani, Tn lei şi luare de mită.

de peisaje locale.
Dorinta artistului este ca,
la intoarcere, să deschidă la
Arad o expoziţie cu lucrări
reprezentând Parisul, pe care
le va picta in perioada cât va
sta Tn capitala Franţei.
.Voi face tot posibilul ca
să aduc Parisul in Arad • ne-a
declarat M. Takacs - pentru
toti cei care n-au avut posibilitaiea să-I vadă. Eu cred cA nu
există om de cultură şi nu
numai, care să nu-şi doreasCă acest lucru.·

Adoua sesiune de
,.capacitate··, la linal
com1s1a

judeţeană.

Duminică, până

la orele 15,
comisia ilJdeţeană va comunica
tuturor
centrelor
reZolvarea contestatiilor iar
luni, de la orele 14, la Grupul
Scolar .Aurel Vlaicu"
incepe redistribuirea. c-andidaţilor promovaţi pe locurile
neocupate la licee
şcoli
profesionale".

'i

preţul

Joi, 26.08.1999, a fost
prins in flagrant, Tn timp ce
a sustras 13 kilograme de
zahăr din Incinta Complexului
Jackson,
Vllcu

Ciprian, de 20 ani, din Arad,
Biroul de prasi
al IPJ Arad. Este cercetat
pentru comiterea lnfracţlu
nll da furt.
comunică

urmă
cu câteva zile, Petrom a~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~!~~
la combustibiL Ca urmaie,
comercianţii

care vând produse de acest gen au ridicat şi ei
preţurile. La cele mai mari benzinării din Arad
benzina şi motorina se pot cumpăra la urrnă- 1
toarele preţuri:
Pramlum Pnlmlum plus Motorină
. >;·
8.700
9.100
5.600
Pelrom
(Micâlaca)

9.350

Avanti
(Aradul Nou)
Moll

9.550
(Super plus)

9.500

9.900

9.400...,

9.600

(Str. Decebal)

SheH
(A. Vlak:u).

·._
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RUTIERE.

vizitelor anterioare iar cealaltă
jumătate va fi reprezentată de
peisaje citadina din oraşe
ardeleneşti precum şi un ciclu

la

.ADEVĂRUL

penoada anade politie rutieră
au acţionat pentru preVenirea şi
combaterea incâlcârilor actelor
normative la regimul circula~ei
pe drumurile publice de către
cetăţenii străini (In mod deosebit
a !irurilor), fiind verificate un
număr de 16 persoane din
asemenea categorie, au fost
sanctiona~ pentru diferite fapte
penale un număr de 6, din care
un număr de 3 pentru nerespectarea vitezei legale admise,
iar unul pentru nerespectarea
culolii semaforului electric.
In puncte fixe şi pe trasee
au fost testate şi verificate 1.851
autovehicule in trafic, s-au reţi
nut 9 certificate de inmatriculare,
pentru defecţiuni tehnice, au fost
aplicate 142 amenzi pentru
Tncălcarea Legii circulatiei, in
valoare de 16.228.000 lei, s-au
ridicat In vederea suspendării 11
permise de conducere, din care
4 pentru conducere sub influenta alcoolului, respectiv
Păiuşan Cristian, cu autoturismul AR-{)3-JNE: Codoban Marin
(31-AR-4552); Morar Ion (AR·
03-PSR) şi Pascariu Vasile (AR01-VTK), toti din Arad.
SANCŢIUNI. In total, s-au
constatat 172 incălcări ale
diferitelor acte normative,
sancţionate cu amenzi in valoare de 18.828.000 lei, din care
10 persoane sancţionate con·
form Legii 12/1990, 8 persoane
conform Legii 61/1991, 7 persoane conform Legii 105/1996,
iar un număr de 147 sanctiuni,
aplicate conform altor acte' normative.
Au fost constatate fi un
număr de 14 infracţiuni.
lizată, lucrătorii

r~~~~~~r~i~-P~--:ari~-!s~v~aJ~a~c~o~lo~.~p~i~ct~a~t~e~c~ujo~c~a~z~ia~~=~===~=~Y~-~F~-j

de-a doua ediţie a
i.s><arr>enului de capacitate s-a
incheiat. Ieri, in cele 'ase
centre au fost afişate rezultatele.
·· .Astăzi -·ne spune· prof.
Mihaly Matekovits, inspector
91!ne~l. adju~I.Ş.J._ """':.:
- se illsc1rt'l :· fii "ceittr~~
lucrările contestate şi se
cele nerezolvate pe loc

....

ACTUAUTATEA ARADEANA

·..

Curs "Menexr·, la Arad

' ' · · Tn aceste zile la Şcoala s-au iniţiat două .cursurj de
Normală .Dimitrie Tichindeal"
vară pentru formare de fordin Arad se desfăsoară matori care urmează să di~
,.Seminarul Naţion_31 de simineze informatia si să tină
'limba engleză".
aceste cursuri ,.M'EriExT•'.
.Dată fiind cooperarea
Cursul beneficiază de
MEN cu Consiliul Britanic, ne prezenţa In rândul tutorilor a
spune d-na Vera Elek, s-a trei formatori nationali ai
initiat un curs numit "MET- MEN, care sunt in acelasi
TEXT" menit să ajute profe- timp şi formatori regional'i:
sorii in selecţia manualelor şi pentru limba engleză o
folosirea lor cât mai eficientă autoare de mănuale, doamna
la clasă.
Petrina Frunză, 2 formator!
Având un număr foarte regionali şi domnul Dona.rd
mare de profesori de engleză · Britlen din partea C<msiliului
şi nedispunând decât de câte
britanic.
un profesor formator pe judeţ, .
CfiRIHfl GUGOR

BONTAN •DAT iN URMARIRE GENERALA
r-E•'â' ·curii'lldraruiioll·arcu~un11)~

LIJrdl~
d~--~~~~~J~i.:~,IICO.~~!!!:.~
în urma măsurilor speci~ce din Timişoara, p~ntru suma.
întreprinse, a fost depistat şi
este cercetat in stare de libertate Honţan Ioan Dorin, de 28
ani, din Arad, cercetat pentru
comiterea infracţiunii de înşalăciune, fals şi uz de fals, constând in aceea că in calitate de
asociat unic la S.C. EL-DOR
Electronics, din Arad, după
incheierea con1ractului de vanzar&<:Umpărare a autoturismului OPEL cu Damian Felician,

datorată

acestuia, in valoare de
13.000.000 lei, ln data de
09.08.19lj6, a emis un ordin de
plată câtre acesta, fără a avea
acoperire in cont, comunică
Biroul de presă al IPJ Arad.
După aceasta, a aplicat in fals
o stampilă cu antetul BCR, ce
nu' apartinea băncii, precizeaZă
aceeaşi sursă. Cel in cauză
este dat in urmărire, deoarece
se sustrage cercetărilor.

~=============================~

FARA TIGANI
- AU HOTARAT·
,
' · MAGHIARII DIN SATD NOU
Localitatea Satu Nou,
comunei Misca,
este 'una din localită~le judeţu
lui unde trăieşte populaţie de
apartinătoare

ne
fi: om de
a ne opri
in societate seful
pazei a completat: "N-are ce
căuta presa, e proprietate prinăl:mruiArA"

vată."

Şi când te gândeşti câ noi
ne-am dus acolo cu gânduri dintre cele mai bune, fiind vorba de
şedinţă AGA pe tema
majorării capitalului social şi

·.--.

.'

asupra acestui subiect. In ce
priveşte bodyguarzii societătii
Frigorifer, le sugerăm să fie ia
fel.de înverşunat! si cu alte
ocazii, dar nu la intfarBa in societate ci (mai ales) la iesirea din
sediul Frigorifer-ului, Că doar
n-o fi unitate militară! Si încă
ceva, dacă tot tineam neapărat
să intrăm o puteam face fără
probleme, deoarece intr-un loc
gardul lipseşte cu desăvârsire.
Acolo ar trebui puşi paznic( ca
nu cumva să o ia razna_ carcasele ...

SORIH GHILEA

ocupă cu legumicultura.
Cuitivă in special usturoi, boia
de ardei şi trufandale pe care
le vând in judeţele Arad, Bihor
sauTimiş.
.
O stradă din Satu Nou
aparţinea, mai demult şvabilor.

se

ţigani intră in sat, vin unul
după altul. Că am procedat
bine că nu· i-am lăsat să se
stabilească aici, nu ştiu. Dar
nu a spus, inci nimeni, că
am făcut rău" , conchide
Sivoş Emerik.
·

naţionalitate maghiară. Sivoş .
Emerik, fost primar si actual
responsabil al cămin'utui cultural, ne-a spus că Satu Nou In timp, cei in vârstă au murit,
Am vrut să ştim ce fac
este relativ tânăr. In 1S84, tinerii au luat drumul ungurii la sfârşit de săp
locuitorii au săribătorit 100 de Germaniei, asa câ la ora actu- tămână. Asa am aflat că in
ani de la intemeiere. Inainte cu ală, satul e 'strict unguresc. Satu Nou a 'existat o viaţă cul120 de ani,. pe locul unde se Băştinaşi români n-au fost Tn turală foarte intensă: Acum?
află acum satul era pădure.
sat. La Satu Nou, românii sunt ,,Acum unde mai există viaţă
Proprietar era Simony Baro. · pasageri. Vin doar la muncâ la culturală? La noi încă pot
Simony, cartofor inversunat, fabrica de vopsele sau la spune că se mai mi~că
pierde· bani mulţi la jocul de punctul de prelucrare a ceva." Satul are cor, grup
cărţi. Este nevoit să vândă
laptelui.
vocal femeiesc şi formape de
terenul. Ungurii din apropierea
Interesant este că locali- dans popular.• Tinerii n-au
graniţei au cumpărat parcela
tatea nu a avut şi nu are nici vrut decât la discotecă. Pa el
de pădure, au defrisat-o, si-au un ţigan. Cât a fost primar, nu·i interesează altceva". Ca
ridicat case ~i aşa luat fiinţă Sivoş Emerik n-a permis ca atare, discoteca e pe categorii
satul.
.
ţiganii să se stabilească la
de vârstă. La sfârşitul săp
Inainte cu 10-15 ani, Satu Salu Nou. Cu toate că erau tămâni!, inspre seară până la
Nou avea o popula~e de 2500 solicita~ să munceasca la CAP ora 22,00 discoteca ii primeşte
de locuitori. Acum numărul şi ln Satu Nou erau case de pe şcolari şi după. ora 22,00
localnicilor ajunge la 900. Multi vânzare, nefiind primiti făceau este locul preferat al tinerilor.
au plecat odată cu colec~ naveta de la Vânători.'Si acum
Una dintre problemele
tivizarea la oraş, al~i au trecut situaţia este aceeaşi:' ţiganii localnicilor din Satu Nou tine
graniţa şi s-au stabilit in
din Vânători sunt acceptaţi la de biserică. 90% din populatie
Ungaria sau Tn Germania. Satu Nou doar peste zi, la lmpărtăşeşte credinţa catoliCă.
După Revoluţie, mulţi tineri
muncă. Seara, vrând-nevrând,
In sat există biserică dar nu si
rămaşi şomeri la oraş, s-au
se intorc la casele lor. "Eu am preot. In biserica catolică din
intors acasă, la Salu Nou. Aici ştiut că dacă o familie de localitate ţine slujbă un preot

a

'
"" -· .
.. -''""·

#·
care
hii. La Satu
ajunge doar ''
duminica după-masă. Sivos
Ladlslau crede cA tinerii nu se
înghesuie la şcoala de popi
catolici pentru că nu au voie
&ă se căsătoreascâ. Restul de
10% sunt evangheliei. Au biserică, au şi preot.
TEODORfl MfiTICfl
Foto: ŞTEFfiH MfiTYfiŞ

-------,
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PROTV

7,00 Cinematograful
vremi noastre- rei.
8,00 Documentar
8,30 Desene animale
9,00 B=- erris. jJI. oopli
18,40 Toate pinzele
susi -s.
11,30 Pasa. pes
12,301VRT........
14,00 Avocafii - s.
15,00 Echlta!ie- COI1CUS
hipic la BU"""'tti· In
direct

7,00 Aventurile lui
Papirus- ep. 18
7,20 Incoruptibilii- ep. 24
7,40 Conan Aventurierul
- ep. 12
8,00 Tom şi Jeny. d. a.
8,30 Povestiri din Marea
Sudului- ep. 16
9,30 Lois şi Clark- ep. 38
10.30 Star bucatar- rei.
11,00 Pro Motor
11,30 Pledone in Egipt comedie, coprod., 1978
13,00 Şti<ile Pm TV • O

'I'VIII

7.00 Matinal naţional
8,30Desenea9,00 1VR info
9,05 Pove"' de mit capfll- s.
9,30 Lumea dragonului - •ventUri, SUA,
1997
11.00 Intilnirea de

samboJt!l
13,00 T1nerl ~al
canteWui popular '
13,30 A doua alfallell.

zare

15,15~·

14,00 1VR 1nlo
14,10 Arca ... Martnei
16,1 O Tenis: Campionatele Feminine Internationale ale Romaniei,
In direct
17,20 Ech itaţle Concurs hipic inter-

16,00 Grecia- s.
16,45 Sania Barllanl - s.
17,30 Cine? Unde?
Cum? Dece?
17',35 Desene18,00 O viaţă dedicaiA

na~onat. ta~.

-n~-doc

seinmnate.

·In diRICI
18,350~

datli- s.
19,00 Telse iddopedia
20,00 Jurnal• Meteo
20,30
Festivalul
Mamaia '99 - gala taurea~lor. In dir8ct
22,30 C.M. d e - . ,
de la SevJia
23,451VR lnfo
0,00 Festivalul Mamala
'99, in direct

rale

19,00 Rendez.._la
Majestic
20,00 C.M. de ..-.la
Sevilla, in direct
22,30
P<>rtrete fn

acvalorle
23,00 Meodao..........
lui
23,30 Clepsidla III Imagi-

ni
23,45 Panoramic jazz
0,30 TVM• Mesager

propozitie "" zi
13,10 susan- ep 25
13,40 Susan - ultimul ep.
14,10 Bebe- ep. 31
14.35 Alo. Gene~ Pro
15,35 Buffy, spaima
vampirilor - ep. 43
16,30 Lumea filmului
17.00 Pro Fashion
17,48 Aripile paal 11·
ep.76
18,30- ........ ep.82
19,30 Ştirile Pro TV
20,00 Ultimul Oon - Uiti-·
mul episod
21,00 Supravlel\'ltorildramă, SUA, 1993
22 ,!;5 ~ Pro TV. ŞUri
spo!tive
23,00 Goana dupa fuste
ftl ·comedie, SUA, 1985
0,35 Speclaflt111erollce ep.6
4,00 Clne-1 f91'u1 - ep.
110,101

7,00 Lanţurile iubiriirei.
7,45 Preciosa - rei.
8,30 Căsuţa povet-

.
111or - re 1·

9,15 Inger silbatic rei.
tO,OO Celesta se
intoarce - rei.
11,00 Viaţa ..,..strirei.

'i

12,00 Oragoat.
putere- rei.
13,00 Maria -s.
13,45 Shane - rei.
14,15
Omul
din
clmpie-rel.
16,00 Preciosa -s.
17,00 Celeste se

mtoarce- s.
18,00 Fotbal: ....,mier

League
19,55 Des. anim.
20,15 Inger silbiiiTc: - "'" a ..
rez. sa~~m nu
21,15 Lanţurile Iubirii ·

- s.
22,1 OMHady - s.
23,00 N- York, New
York - dramă, SUA,
1977

PIIIMA'I'V

'1'1 ARAD

'1'11 INTERSA'f

10,00 Tia 'i Tamara- s.
10,30 Malcelm şi Eddie

7,00 Secolul XX- ep.
12
8,00 Stiri TVA- rei.
8,30 Ănunturi - rei.
8,40 Teo' ' i Mircea

8,55 Deschiderea \
gramului
9,00 lntersatMusic
9,30 Sslari
\
10,00 La ooN.de para·

~

~00

7,00 Secolul XX- doc.
8,00 Teo şi Mircea Şou
11,15 F~intins
11,45 Roata de rezerva
12,15 casa de piatri!
12,45 Cbnstela~ cinema
13,15 Nightman • s.
14,15 Troplcal Heat- s.
15,15 Buni prieteni
15,45 Fashion Club
16,00 Elena, vlafa mea ep.20
17,00· Fotbal: Rocar
Bucure,tl - Petrolul
Ploiaşti, in direct
19,00 Observator
19,30 Slmbete' şi zatn..
bete
20,00 Micul Niklta - act>une, SUA, 1988
'
21,45 Conul cu 1000 de
fete - ep, 61
22,30 Observator
23,00 Party Tme
0,00 Ţarlll Nicolae al lilea • partea a 11-a
1,30 Putarea banllor-s.

·7 ,00 Emisiune .pentru

'I'ELE7ABC

17,00 Celeb~tate - ep.
114
18,00 Renctez..vous .Ja
Tele 7
.
19,00 Dincolo de anul
2000-doc.
20,00 Acluaitatea Tele 7
20,30 Giobebotter
21 ,20 citme netnasii1nate, dramă, SUA, 1971
0,00 Ştiri

8,00 Ştiri
8,10 Dlnlre sute de ziare

-rei.
9,00 Ţn SllikkiŞIIor

;~:~=~

,,

11,40 Lumea in .Clipa

2000'- rei.
13.00 Studioul Tudor

Vornlcu

capi

·S,

11 ,00 Gregocy Hlnes

ahow·s.
11,30 Lumea lui Davs-s.
12,00 Lagături <le famille-s.
12,30 Sport magazin
14,00 Jerry Springer
show
14,30 Cilitorilln lumi
paralele. s.
15,30 Dosarele y- rei.
16,30 Motor Plus
17,00 Cinemagia
17,30 Apal de urgenţă rei.
18,00 Focus • Sport •
Meteo. Clip Art
18,30 camera ascunsa
19,00 Frasler • s.
20,00 Firma - draml,
SUA,1993
22,00 Real TV
22,30 Focus +
23,00 Sullets dezgoiJie erotic, SUA, 1995

11 ,15 Fir intins
11,45 Roata de re-

zervă

12,15 Casa de piatră
12,45 Constelaţia cinema
13,15 Nlghtman _ ep.

9
14,15 Tropical ·Heat38
ep.
15,15 Buni prieteni
15,45 Fashion Club
16,00 Elena, vieţa
mea- ep. 19
17,00 Fotbal: A.s.
Rocar- F.C. Petrolul
19,00 Observator
19,30 Ştiri TVA
20,15 Fotbsl: F.C.
Naţional - Oţelul
Galaţi
,
In continuare 'PlOQram
identic cu Antena 1
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11,00 Stirile tntersat

11,30Echipadesoe'·'~···•··~

12,00 Mae•trii casT
cadoriei
12,30 Mindwalk -IIm
14,15 Desene animate
14,30 Cavaleri ·~
războinici
15•30 MoonJM"1illll •
17,15 Provocarea natu1
17,45 Radical Power
18•15 Desene animate
18.45 Ştirile lntersat

1

1

.,.",_.

,1

1

.
.

j

-'~'·

' ""1
1

19 ,30Echipadeşoc:\

20,00

Assault

Preclnct 1S-film

oii

21 , 30

cadoriei

~2,00 N~~~:romanţie
film '
'
23,30 Ştirile ........;..l:!"!"'"'"i
0,00 Erolica
0,45 Închiderea
mulul -

'fl!f

-~,

..

-i,

"1

··--

,_1
1

, ce

1

- '1
'~,1

,o"' '

1

-·''
1

"'-·:>1
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'I'V ARAD
7,15 Spirit şi

asdinţA

.

8;00 'Ştiri TViA -181.

8,30 Anunţuri '11!1.

12,10 Diamantele - doc.
Familia

in

18,00 Ele~~:.~._
-ep. 20
17,00

Fotbal:

Farul
Ştiri

TVA

18,00· Fotbal:

F.C.

Farul Constenţa

--FI:.

-.ua, rapolza Il

-·

18,50.Anurii'JII . - '
19,00 Obeervator

ln continuare program
Identic cu Antena 1

' ,..{.-·;'":..,' ·.;;.,;:./.p' -.
,,.""...
'

27ft'r t

PC

7f

'tT

1

l!k,ţlll. ..,\\'.•

"·"*"·'!'•.

",·t"'·"""i'..-~·"',J)II!It••III!JI!&JII!I-~..!!111
.. "!
.. #I!P!!I..!!!
...!!'!
•.'"!'!I!"''ll!!'.. '!'~,-"·~-.....~-'""'··"':

_,_.r
..

1

:-

!

1"

~-

.
•

/

.

'1!!4.-"'-'!JOL.I!IItb"......,..Ii!JiU.P-~·""J}'r,,_-••oc..:::...",.,....,_~~..--

!".

/

1 -- . august. .

;Sâmbătă, .28

.•

AIJEvĂRVL

ECONOMIC

t 999

'
--~

-Pagina7

--------

""':'~·-"_..., --------------------------------~---.......
t\.

ţ-·-li="':-~·

1\
... 1l.

1

·--_,,, ... __ ·:-·:.•---

~·-'te& ~eor-.·· ·

-·-··

,-•-.

...,._-,~;;·,..._-···:-.-

''""·-_--

-----.":"""·.-c..,.-;...",;,..;_:"':'-:- ,.-,......, • ....",-,.,~::'VI

··a··;,

.1

tM

ts.

·

r•

.•.

·ee#M·o.;tt··r.·

AGROtiAUM,

· -~

A

\{

'V ..

l

1,.
'\

'

• 1

\

-~':- ",;4

-~:
\

:· ..-d·
..

-. ! i
...~ f

"'·

--

:~,;tVD~;Ia m.e:renr.la vapo~
d~ .·s~diu::_;~~"!l
..""'"'''1
d

/

'\j

__ _.,J

....

ELECTRICA AINCEPUT UN AMPLU PROGRAM UN 1,ÂRG JOS
DE MODERNIZARE AILUMINATULUI PUBLIC
PliiAlliA!

Legea '1!116rgiei electrice şi
termice stipulează intr-un articol că intre~nerea iluminatului
public ·(consumabile: becuri,
siguranţa, dVIii etc) revine
primăriilor. Tot primăriilor le
revine si finantarea modernizării urlet rete1EÎ existente sau
extinderii ·retelelor de iluminat
public.
'
lnsă, dtrpă cum se ştie,
primăriile numai 'pentru asa
ceva n-au bani. .,FiindCă
primăriile nu au fonduri, soc~
etatea Electrica Bucureşti, cu
sucursalele de distributie, si-a
manifestat disponibilitatea de a
reabilita sistemul de iluminat
public, dih nişte fonduri speciale primite de la Ministerul
Industriei si Comertului. M.I.C.
a aprobat' un fond'special ca
sucursalele să execute astfel
de lucrări. Au prioritate la
obtinerea banilor sucursalele
care se află la graniţele ţării.
Astfel, Araclul a intrat in acest
program de modernizare a iluminatului public", spune Eugen
11 Ei,;d~;;.,director tehnic el S.C.
11
.. sucursala Arad.
·
Programul de modernizare
cuprinde municipiul Arad,

punctele vamale si statiunea
Moneasa. in Arad.' lucrăM le au
inceput cu modernizarea sistemului de iluminat public de pe

sunt lnlocuite de cele noi vor fi

Târgui

da
ljli industrie ali·
mentară,
AGROMALIM,
organizat de Camera de
Comerţ,
Industrie
fi
Agricultură Arad, a ajuns in
acest an la a zecea ediţie.
In perioada 2·6 septembrie,
la Sala Sporturllor sunt
a11teptate 60 de firme din
ţară ljli Ungaria.
Cu sloganul .,Un târg
jos pălăria!", ediţia jublliară
a AGROMALIM-ului pregă
teljlte atât expozanţilor, cât
fi vizitatorilor, o serie de
surprize. Pălării de paie
oferite de către organizatori
expozanţilor, diverse premii
oferite de firmele expo·
zante. Şi, fiindcă e a zecea
ediţie, fiecare al zecelea
vizitator va fi premiat.
Pe parcursul celor 5
;r:ila, vor avea loc programe
conexe distractive, confe·
rinţe susţinute de spe·
clallljlti in domeniu, iar
intrarea este liberă.

axele de traversare a oraşului:

cea de la nord la sud (de la
intrarea dinspre Oradea la
ieşirea inspre Timişoara) şi cea
de la vest la est (de la intrarea
dinspre Nădlac la iesirea inspre
Deva). ,Lucrările var continua
cu bulevardele mult circulate:
iesirea spre aeroport, strada
Şaguna, Centru, Micălaca, pe
măsură ce sucursala Arad
primeşte sumele necesare",
adaugă Crişan. Apoi va veni
rândul punctelor vamale si statiunii Moneasa. ·
'
'
Modernizarea constă in
inlocuirea corpurilor de Iluminat
existente cu niste corpuri cu eficacitate luminOasă mai mare.

cu vapori de mercur
acum,' ce dau o
lumină albă, sunt înlocuite cu
lămpi cu vapori de sodiu, care
dau o lumină gălbuie.
Valoarea totală a lucrărilor
• ridică la .14 miliarde de lei,
din care Aradul .înghite"
aproape 8 miliarde.
Corpurile de iluminat care
Lămpile

utilizate

până
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.JC'u%iunea BCR • Baneore*

"VOM PRELUA CÂTIVA, PUTINI",
'
'
SPUNE EUGEN CRISTEA, DIRECTORUL
. -:. ,~~- SUCURSALEI ARD ABCR
'Cpnform proiectului de fuz~
une, Banca Comercială
Română este dispusă să preia
· -aoar 500 de salariati din cei
2.300 răniaşi ·la Bancorex in
urma repetatelor restructurări
de personal.
Sucursala Arad a Bancorex
are o structură de personal formată din 36 de persoane. Joi,
au fost convocaţi la Bucureşti ·
directorii de sucursale ai BCR
din ţaiă. 'Eugen Cristea, direc41lful Sucursalei BCR a declarat
.{l@Q~rlşi<.ărul": .una· dintre
'·,· proble
abordate a fOsf!p '
,preluarea salariaţilor Bancorex
lla niveiJie).!~c'ursale. lncă nu
.r• . '

-re

~-

.,

pot spune exact câti vom prelua noi. Vom lua cătiva, putini,
încă
se
mai ' disCUtă
chestiunea." Unul dintre criteriile funcţie de care va fi stabilită
această cifră este volumul de
activitate şi categoriile de' operatiuqi ce vor fi preluate.
' F'unctionarii concediati de
la Bancorex vor .primi comPensaţii·. O palidă consolare in
conditiile in care cererea de
fortă de muncă in sistemul
·bancar este extrem de redusă.
Cu .aceasta aventura .,băncii
pentru milen!pl III" se ap_ropie
de sfârslt. '

'
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CELE MAl PUTI"E
ÎNMATitiCUI.ĂRI DE FIRME
In primele şapte luni din
acest an, in judetul nostru au
fost inmatriculata 804 firme.
Cele mai multe sunt asocia~i
familiale (372), apoi S.R.L.-uri
(320) şi persoane fizice (92) ..
Conform buletinului statistic emis de către Oficiul
Registrului Comerţului Arad,
in luna iulie la O.R.C. s-au
Inregistrat cele mai puţine

.

vigoare. Acesta se aco•dă la ·
Formele care fimcţianeezA la
cererea scrisă a agen~lor eco- data intrării· in vigoare a
nomici de către ministerul de· Ordonanţei sunt obligate să
resort, pentru fiecare capacitate
solicite in scris permisele de
de producţie care realizează operare in termen de maximum
bunuri materiale destinate co- 90 de zile de la respectiva dată.
mercializării. Taxa de obtinere a
Acestea vor fi emise in cel mult
perrnisului este stabilită la o col>l 24 de luni de la data apariţiei in
de 0,1% din valoarea investiţiei. · Monitorul Oficial a Ordonanţe;.
unei taxe de 0,1% din valoarea
Tn cazul de~nerii mai muttor
Sumele încasate se constiinvesti~ei, a stabilft, luni seara,
capacităţi de producţie cu · tuie in "Fondul pentru reformă·
Guvemul, printr-o ordonanţă.
, ace~ profil de fabricaţie, firma economică", care va fi gestionat
Fac excepţie de la preve- · va primi un singur permis de de Agenţia Română de
darile Ordonanţei agenţii eco- operare, Jn care se va specifica
Dezvolatare, .cu avizul ministerunomici producători de produse numărul capacltă~lor in f u * . ·lui de resort
alimentare.
une. ..
Funcţionarea oricărei capa~
Permisul de operare reprePermisul se acordA la cită~ de producţie fâră permis se
zintă documentul care atestă că
punerea in funcţiune a fiecărei sancţionează cu amendă de 50
agentul economic este capabil
capacităţi de produc~e şi are
de milioane de lei.
să desfâşoare activităţi de provalabilitate de cel muH cinci ani,
Ordonanţa va intra Tn
ducţie in domeniul respectiv, in
putind fi prelungit la cererea vigoare la 30 de zile de la data
conformitate cu ·legislaţia in scrisă a agentului economic.
publicării in Monttorul Oficial.
eCOAOITlici producă
tori de bunuri materiale destinate comecializării, persoane
juridice române, indiferent de
modul de organizare şi de forma
de proprietate, îşi pot desfăşura
activitatea numai in baza unui
permis de operare, eliberat de
ministerele de resort după plata

Tnmatriculări

d.e firme din

acest an, 82.
La ora actuală, in judeţul
Arad există 17.005 firme. ln
topul oraşelor cu cele mai
multe
firme
conduce,
bineinţeles,
Aradul, cu
10.877 firme, urmat de
Lipova (358), lneu (299) şi
Sebiş (294) . .
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64%DIN
ACTIONARD S.J.F•.
SI·AU RIDICAT
bMDENDELE
: • CeUalţi ifl vor .prillll
banii prin poştă

Ultima zi de ridicare a divi-'
· dendelor de ·către actionarii
' S.I.F. Banat- Crişana a'tost2~
! august. Plata dividendelor
cuvenite acţionarilor s·a făcut
de către Banca Agricolă.
Până la incheierea operaţi-·
; unii de plată a dividendelor,
' Banca Agricolă a plătit 50.700
de acţionari, din totalul de
' 79.000 de acţionari din judeţ,
ceea ce înseamnă că 64% din
acţionarii arădeni şi-au incasat "
' banii. Penll!J aceştia s-au pl~
5,3 miliarde de lei, ne
informează Petru Crăciun,
: directorul Băncii Agricole Arad. :
;
Persoanele care nu şi-au
: ridicat banii, Tşi vor primi
: sumele cuvenite prin poştă.
· Mihai Toma, referent al Biroului
de guvernare, in !ICe8Stll toainn!!.
Relaţii cu Acţionarii din cadrul:
Silviu Boghiu nu a precizat
S.LF. Banat .. Crişana, spuna:,
data la care se va lua măsura , .După ce banca ne va comun~
eliminării subvenţiei incrucişate.
ca situaţia exactă, S.I.F. va
"Trebuie să se facă in curind o , Tncheia un contract cu Poşta. i
modificare pentru că dolarul a · Astfel, vom trimite banii prin,
depăşit de mut! !Jive1u1 de 14.500
; poştă, la adresa care există in
de lei in functie de care s-au calcertificatul de acţionar. Noi
,rulat in ~ie ar;tu 1 'e -~
1 1 • sperăm ca in septembrie să
,a,~IBoghi~.
; incepem acţiunea, iar in luna
Eliminarea subvenţie! incnJ..
octombrie, ;persoanele .in
ocişate va .insemna, in dolari, o
. cauză să-şi primească banii."
nouă cm'l'ere a tarifelor pentru
GERUnDE KltfiP
populaţie şi o scădere a oelor
,pentnJ "!!l'll'4fi<BC0110101ici.

A FOS,. BENZINA, URMEAZĂ
ENERGIA ELECTRICA
Subvenţia incrucişal>l cuprinsă in preţul energiei electrice mai
reprezintă aproximativ două pro-

1

cente faţă de valoarea in~ială,
aceste procente urmind să fie ,
eliminate in această toamnă, a ·
declarat. miercuri, agenţiei MEOI- •
AFAX, directorul general al,
CONEL, Siviu Boghiu.
La inceputul anului 1998
PQPUiaţia plătaa 31% din Pf8IUl real
al energiei electrice, in timp ce
agen~i economici plăteau 121%.
Subvenţia încruCişată trebuie
eliminată, conform .programului

DivideDde ~aa
ARBEMA·O
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cănd vindem produsele ei
primesc o parte din bani", ne
spune Nicoară Cret, directorul
societătii Vinalcool.'
Astfel de asocieri
două firme sunt avantajoase
pentru ambele părţi. .E
rentabil şi pentru noi, şi pentru ei. Sunt cele mai bune
forme de cooperare•, adaugă
directorul Creţ.

In judef.ul Arad, in luna iulie

Agenţii

Executivul a adoptat joi o taxe şi alte venituri ale bugetului
•hollrire pentru aprobarea pro- local, precum şi prin scutiri şi
. cedurii si a competentei de reduceri la plată penll!J aceste
1 va i
acordare' a ·inlesnirilor la plata ' 1axe.
·
şedinţa de săptămîna viitoare,
~c- ~
il'flll<ll'itelor, a taxelor si a altor
Pentru impozne ~i taxe se
~.. ' ~~ " 'venitun' a·le bugetelor 1oca'le.
' ·pOl acorda scutiri si reduceri
T
posibilitatea acordării de facila
lităV fiscale unor mari investitori,
: -...\
Conform Legii nr.189/1998 plată numai dacă Sctele """"""
a anunţat purtătorul de cuvint al
·~ '
. privind finanţele publice locale, ,tive care reglementează venitul'
autorităţile administra~ei publice respectiv prevăd .expres· Executivulu~ Adriana Săfloiu.
Agenţia -Română
de
i
locale stabilesc, constată, con- această posibilitate.
,
Dezvoltare a fost mandatată de
trolează, urmăresc si încasează
Totodată, autoritătile aclm~.
\ ,.
impozitele ljli'taxele iocale şi alte ' nistraţiei publice locale' pot acor..'
către Guvern să inceapă
(
~~ ttenituri ale unllătilor.administra- da amînări, eşalonări, scutiri si negocierile In scopul elaborării
- · tiv-'lerii<Wale, prin comparti- reduceri la .Plata majorărilor de
unui proiect de hotărîre de
. .,._~.· ·' mente proprii de specialitate.
intirziere.
·
Guvem pentru acordarea de
.
'11\ctul normativ adoptat joi
Eşalonările .la plată pot
facilităţi firmelor germane
. insti!Mie procedura ce urmează incepe prin acordarea unui terContinental şi Selectron din
, a fi apfi~~s_tabileşte compe- men de graVe de pînă la şase: 1rmlişoara, a precizat Săfloiu.
· tenţele autortftrţilor .aq:minfs- luni, iar aminările si esalonările 1
O delegaţie comună e
'
traţiei publice locale perlll:u 4e plată se pot acorda pe ...
I!!Ancii Mondiale şi FMI a anaJIIXIIillarea inlesnirilor la plata perioadă de cel mu~ cinci ani.
lizat in ultimele zile la Bucuresti
~
sumelor datorate bugetelor
Competenţele de acordare:
posibilitatea acordării de fac~
hocale de către plătitorii per- a acestor inlesniii la plată le au
tilăti fJScale pentnJ marii investi._fizicesaujuridice.
consiliile locale .. Consiliul
lor{ rezultatele fiind favorabile.
As!fel, aceste autorită~ pot General al Municipiului Bucu-.
Acordarea de facilităţi pentru
· ...,.,_ ·illlesniri la plata reşti, sau consiliile judeţene,
investitori, l{lăsură care iniţial a
· impozitelor, a taxeler si a altor după caz. în funcţie de dest~ .. stimtt irgrijorarea organismelor
.~
~,..,._ venituri ale bugetelorbcale prin naţia bugetară a venitului peniinanciare internationale, se
·' Hmiruiri 'i eşalonări la 1Jiată tru plata căr.uia s-a solicitat>
face prin hotăl'lre de Guvem
.,
; ;pentru orice fel de impozite, inlesnirea.
· ;peniRI!fiecale-GBZ 1n!P8rle.

1

vedere o asociere cu Vasian
Company din Timişoara.
.. Este vorba de o asociere in
participatiune cu această
firmă. Noi 'am mai avut astfel
de asocieri, cu diverse firme,
dar cu timişorenii de la Vasian
este pentru prima dată.
Acestia au la Jebel un siloz
de Cereale. Noi ·o-avem bani
pentru procurarea materiei

PERMIS DE OPERARE
PENTRU AGENTII
ECONOMICI
'
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Internaţional

agricultură
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Angajează:
•AGENfl COMERCIAU
·,
•
• F ACTURISTĂ
C...dlfiL. - varsta maximă 30 ani
- experienţă in domeniu
- disponibilitate program prelungit
-carnet conducere eate B.
S. afes:L -salarizare avantajoasă
-pregatire specialitate.
;
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echipă

a momenb:Jiui, Dinamo
Bucuresti. .. Câinii roSii",
pregăti~· de Cornel Dinu ·vor
profita de intreruperea campionatului intern· si vor onora o
invitaţie ·la urf ..patrulater"
>nternational la Szeged
{Ungaria).
.
Tn drumul lor spre ţara
vecină, ei ar fi poposit in
Arad. pentru un ,amical" cu
.alb-rosii" U'oA-ei, mieocuri 1
seplemhrie.
·
.·
·
Deşi palma a fost IDălulă,
FRF-ul a dat peste cap pla,murile celor două echipe, prin
programarea Ullei etape de
Cupa Romăniei - Tuborg,

:exact mierc:Uf'i.,. 1 septem ...

brie, o•a• 17,00. Tn. această

fază a competiţiei intră 1n
, luptă şi divizionarete .B".
Federaţie a di!ICis ca Wlast

Petrom Arad să joace cu F.
C. UTA, iar F. C. Telecom să
intâlnească pe propriul teren
pe fosta divizionară .,A", ,.tr'
Cluj-Napoca. Ch1ar dacă '
conducătorii Marin Lupas ·
(UTA) şi Călin Chişbora
(West Patrom) ar ft fost de ·
acord cu o eventuaJă
amânare a meciului de Cupă, :
pentru ca spectatorii aradeni .
să vadă Dinamo la Arad, tele- :
roanele date de FRF le-au ·
stricat şi acest plan. Nu este
posibilă amânarea <tisputei ·
West Petrorn - F. C. UTA.
deoal'eC& peste o săptămână, ·
'miercuri a· septembrie ..
Federa~a are prinsă. în calendar<> nouă rJndă eHminatcrie
in' ediţia a-ctuaJă a Cupei '
României-Tuborg.
·
Asadar, .amicalur Ul!'A; D~nafflo nu va mai cwea· loc,
din •vi"~· faoferalilor.

!

,

Răceală (Roşiori).

1
Vor i-ncerca ... marea cu
degetul". alăt Universitatea, laTimisoara, cu Telecom, cât si
.
la Lupeni, cu Minerul.
'
După, cum bine se- ştie•,
.tetefoniştii~ de pe Bega sunt
lideri, iar la mineri se câştigă
extrem de greu. Dar, <:ine ştie
de ce sunt in stare echipela
noastre. Multă baftă IUturor!

una dlntre echipe nu

lnler:

lrage la promovare. partida se
anuntă intBresantă

putem spune ratat. .u· West
Petrom inlâlneste Metalurgistul
Cugir. o echipă mică, însă cu
suflet mare. Apele, destul de
tulburi irt tabăra gazdelor, agitale de antrenorul Pio del
Monaco. ar putea reintra in
mijlcă dacă se obtine victorie.
Şi există toate premisele pentru
acest lucru. Meciul va fi arbilrat
de Nicolae Chelu (Alexandria)la centru. ajutat de conciladinul
său. Adrian Lungu şi Nicolae

si ectufi,..

brată..Jocul va fi condus la cenb:u de Mihai Prunw:iu (Tg.Jiu).
ajutat de asisten~i Gheorghe
Doinea. ~- IQan l.ăcătuşu 6Tr.
Severin),
La PeeiC~t,. .,... m start

l.EO SFÂRfl

evitarea retrogradăriL Oricum,
un sezon extrem de echilibrat.
•cu derby-uri etapă de etapă, Îll'·
CBile toată lumea speră· că
la sta<situl aeestei săp- putând fi admira~ jucători ca
tămani pomi.şte la drum şi cel; Se•chenko (Milan), Mljato~ici supremaţ4a din ultimii ani a
echipelor Juvantu& Şi Mllan, vamai puternic campionat de foi!- {Fiorentina). Stane (.lnter)·,
bat al Europei, cel al llallei. In, Olisah Kovacevik (Juventus)· 'putaa-fl ftănală,
lată, in- continuarei prograurma modificărilor din aceasta·. sau Spehar(.Verona).
•ara, survenite în cadrul
Plutonul al doilea. al: ; mul primei etape: Bologna- echipelo', principelele forţe care echipelor dlll Serie A· va fl for- Torino, FIOR!Abna - Beri, lnter se anunţa în lupta pentru liUu ar . mat, probabil, din Roma, Verona, Juventus- Reggina.
ft. în orâme.: l..axio, later, · Bologna, li:agllario,. '(tanezia . .,
! ~--~ ~-lllllliP..
Ju•eni'us. Pa•ma, Mllan ~ : li.ldklese, in. timpo ce- &a!>i\. Perugia - p·arm'a, Placenza Fior.entiJ18~ NtimEKOase staruri
Placenza', Verona, Torino·.
Roma, VeneZia - Udinese.
au luat din nou drumul Reggîna, Lecca şi Perugia se
PeninsuJei. in ngul sezon 1 vor incinge in hora. pentru
DfiOfln TODO'fff

mea...; di«<· ca<lii!W
vt-a a. Diviziei O- -

etapef a
IReNo la1btl!ral !Hitl disputat ieli
după-amiază. lată r:uultatelll
Inregistrata-: Gloria Aialilli'odgoria GhiDI'OC g,_ ţ '6-0) lji•

c~~· l!'iulilf
4-1 (ţ-t~.
Celelatle' per1lde ale aceslll!>
. . . S&if;laal· astăzi.'/.Î, miliAEk

,.u~ ARBEMA TRAGE lA PROMOVARE
nffi$C.~.iil~iVI'iiChi,if;tMiiî11iiiioii'Ji-~
~.;_.,.,~-'~.A-.,_."~.---·. __. ..
~.\,-.
~, ,~,.~, ~l'"-:: ~~ -·~·-··-·
~;A.-. •••

,_.

'

plan

...........

.......

- Care II'St,e - · fiiii
I!Jreghici?'
_ Dreghici· s-& anln!nat su·
noi o perioadă da timp; după
. care s-a transliHat 1& I!IC Mloaur
locaL . Baia Mare.

:..,..?

t- R;lspuns<JI bWetilo< la sollcilăn a •
;

•

~anţă.

- CUm a.. decurs pregAtifonnaţial: p care !>• IIQI1Io
~dl-41?
·

pe

'
a nimerit un adversar ~t. / ·
austriecii de la LASK Linz.
, .. Lovitura de măciucă" a.,;.
primit-o Dînamo, care a căzut:
cu o echipă multinaţională·, 1
Benfica Lisabonp. Des1 au fost ;
cial".
trase la sorţ1 drept gazde.
S:-au format 12 grupe de a echipele- noastre ar putea
e<:hipe, patru având avantajul
ajunge la o înţelegere ou adver- :
sarele, pentru o schimbare. Ce
,
de a fi ,cap de serie".
in grupa a zecea, benefici- - va fi, vom vedea, •
ind de această calitate, Steaua
LS.

Ieri după-amiază, la Monte
Carle s-au tras la sorti meciurile
din primul tur al Cupei UEFA la
fotbaL Pe tablou au fost
înscrise 96 de echipe, jumătatE>
dintre ele având ,.regim spe-

dnlll> IIIIUii '

~ Ob~

ar. -

- Plllilm0!181'8S> p

• ..m.

echip& Novan~ ;

prima

- ll:ar&cradllll•d-fl!g~~t.
schimb, ne-am- llladamela?
. l?astolacNe (portar,
- Tncă, nu, ştiu e><adi,.
~ ~::~~şi~-cu. j~niarii Chirniriş 'li • dbe&1ece Au "'tbst stabilită """"
1'
(CSŞ Arad). ca.!Vfll: • ponenţa grupei· noastre. Oricum.
1•e••oou'~ cu dublă legitimare. ' apreciez că• una· dfn adversa!:'!•
a renunţat la handbalul dll va· fi P.olll<~hnica Timişoara. In

l

..

.

-•

..".,,,_

i
1'

FO'fDAt, DIVIZIA ! : IJRSlJS
le•i d·upă-amiază, în
iavanpramiel'll etapei a Vll•a
a primei noastra dlvlzii defotbal, la Cn1iova s-a diilp.,..
tat meciul Universitatea - F.
C. M. Bacău. Scorul a fost:!:z, in favo-area formaţie;.
'oaspete. Au marcat, pentru.
•olteni, Sava- min. 79, Iorga
• milh lllf, respectiv Serea: min. 5&, Ft Petc11. mirt, 75

lfi Ganea- min. 85.
Celelalte pal'tiâ· aha·
i etapei sunt: F.C. One~i - ·
• F.C. Arg•'i'· F.C. 8<-a~ov •
E'xteneiv, Rapid • Glo~ia •
&>striţa, CSM l'h'l'iţa· -:
' Ceahlăul P. Neamţ, F.C .. ·

J_'l

"'J

i

Naţi<>nat - Oţelul Ga!•aţl, ,
Rocar Bucure~ • Petrolul, '

'1

Astra Ptofe,ti - Dinam"> F.C. '
·, Farul - Steaua.

j
.,

!

!

Ziua de jjlli

a fost una spe- · liftima probi! de- alei;-"' zilei

«Îiilă pentru eei p<ezan~ la'

de !oi, etiopianca Gete Wamo
s-e: impus lejer. iloJ 30:24.56. la
10.000 m. chiar dacă. un timp;
· li'8tlla!~ (191alll& lijrilaniej' ·
. - 30'.27. tJ· si Tegla Loroupe
'(Kenia) - 30.32 03, au.-$.
impresia cii pot câ\llig_B. ·
.
Aşa> cum· era de aşteplat;.lll·
dbborlnGI· illllă. si·~! 111t1110- · săritura_ cu prăjina - bărbaţi,.
dlal al acestei probe, cu timptll! 'I'IIISIBMIII<slmT-1!1!-'aavut
de 43.18, de~nut până atunci de
nici un fel de rrobleme i1T a se
un alt american, Butch
impune, cei S.02 m flind ped
Reynolds, cu 43.29: 1" aceeaşi . d'e neatins de adve!sari. Pe deie
probă, însă la feminin, s-aa terminat australianul' de liln-.
impus australlenca Freemam · gine bulgară lilimitri MarkO\J.-.
Cathy a învins.în•49.67, devan- ·S-.90 m, iar pe lrei, surpriză,
sându-le pe Anj_a Rucker israelianul Aleksanar Averlll.dl(~ermania) - 49! 74 şi• Lorraine Sll!ll~m
fill:ahaaJr (",llmaica)J- 49.92. In

~

llliQndiall

..,.
atletism ce se desfăsoară la
Sevilla, unul <Ultra- cel& mai n..,..
rnoase orase al& Spaniei.
Tn proba de 400 m plat, atrelUI american Mlchael Johnson a•
cucerit medalia. de aur,.

:

LEOSffiU

l

Capşa Mică.

A

AVEM
DEJA UN

•

rest.. mi-aş don muH să e\lităm
echipa din Târgu Jiu. lndifenant
de situaţie însă, ne vom bata
pentru atingereaobi.eclhlului. . .
•
·
•
!:a a<easlll' oră: SOt C1111081!1&
deja componenţa seriei în care :
va jUca Universitatea Arbema. 1
Partenerele de întrecere ale arădenilor sunt: Pandurii. nrgu Jiu
(<fe ce ţi•e frică ... )·, Comelf 1
. Blstnţa, Clldlo lill'abata-l!'umu.
. Severin, ASA Tg. M\Jre~ .
· li'QIItalmiCa. Timi!jOa<a. Slderur, §ica I!IUnedOara, CSM' l'leşiţa,
Venus Lugoj, Phoenix Baia
!:dare. Armătura· ClUj şi Metalul

1

l.

START ÎN ull CAlCI O"·

1-Bowo

lll"euă-

măcar

'->:

•

Mâine. cu incepere de la
ora 11,00 se disputa o nouă
etapă a Diviziei C de fotbaL in
seria a IV-a, echipele arădene
evoluează simetric, două
acasă, două afară. Toate vor
căuta. cu insistentă, victoria.
datontă situatiei nu prea roză
din clasament:
Pe stadionul din !lflcălaca,
F.C. Telecom dă· piept cu
Minerul Certai. După cum a
evoluat în meciul· de Cupă cu
Ind; s. C-Tui'Zii, .telefoniştii" par
in vână. însă meciul e. orice
s-ar spune, unul dificil. Cunt nici .

D.~:

Ieri, in DiviZia

A

DE NOI l1Cf0Rll

e ». vinii e C:upGJimnâniei ·1'.,..1'#
Iubitorii fotbalului arădean
au ratat ·sansa de a vedea la
lucru, c'ea mai in formă·

•

.

.,

RAPID R KEClJZl PE SAWMIR

Ci:Dmlll.....,... g~; llmJIIiare· a. oeru11 gar. dt. si: abaaPoatoii acaster intfthiri· au.~
JJrintr--un: memoriu.: inăintat. a4tra FR-F, \ ihlpotriv&-. fonnaţtei bueureştene, d~oaraca:
-mllilrultJi·~-Salomi<, a-dedaral; : Slllcmi!l"'primil; pentru pmstaţia ""' ooca.7:
lillnu. Gheorghe a• spus. că. echipa.vjneri, Tn. ~drul unei conf&r:inţe de. ~resa~
llfe'IBdlnllllif l:IFC:. IR'apid• IBucuref!!• lilinu• : giuleşteană• nu agread; toltJşi; varianta aducerii unor artlilrt străinii care-sif,ofioiem la' IlHI'•
Gheorghe.
Pfelledl- grupării ftolowiale a spus cii' 'tileledin-DM2ia·A "':JI8Uit':
lh, prima. !llllilc finală. a CcM; de· bolo ce· . _,de cantru al partidei Preşedintele IJFC Rapid a mai· spus cit
Oţelul Galaţi
sa. desfllşoară. la. Houston (SI:JA), SllOrtivul , ~ Rapid: Marian Salomir, a dezavanlajat, pm :~să' nu existe "'-.aviadii!îllladlţia;dlt
I'OJmln· Ci:rinu! <Dttaanu. a. cucerro medalia,
cleciziie luate•. forma\;l·li'lkMjleană. 8 a. adiko- , oa•lfjito181.199BI:!Il80•
aur. {r. llmi1ele cat: 54 kg; pugjHstul. .Iri•
cal011" 1"8\ invins la pum:te (scor 41-0) pe
wsul. ~ ~- dav&nindlfllliJI!Iioll"
mondial!
·
Din pilcala: lilo ~-kg; AdllamBltimonu•a
fosll învina.la•l!llJlGiio, Mf. dll V. Meidmov
1(Uzbekistan), bo-w· naetru CNeerind:
medalia· de· arginll
in această• """"""' Ilo; 81 dlJuill gallll
ftnală, boxul> romAnesc. "'lttaptă• urr al•
daileatutu suplllm de- la lllarien Sllnion;.
aa!lt ~ va lntatni• lh, cadru~ aal'. 71 kg, pe
cubanezuiiJ. Gulbrrez.
Plină acum, antrenarui<Fiancisc V8!,11ag1
fi•alevii•săi au. cucerit şase ~lii: una-de·
aur, una de allllnll fi patru de IJi'aM: dar
MariamSimloruJ,a·umatîn ling .•incăn,.·nll'lll~ll

CAMPION
MONDIAl.l

..

ca

. ''1.

'<

-·,.

17. SCIODOtl'

•"""-

;~.··.

.

....

---

~

....._~

.

'

Sâmbătă.

SC AGROIHDUSTRIALB HORIA $8.
Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR (AGA)
la data de 17 septembrie 1999, ora 12,00, la sediul sodet:l~i din·

· Organizarea, începâna cu luna septembrie 1999, a CURSULUI DE CALIFICARE în meseria de mecanici ma,ini de cusut, în colaborare cu D.
.
M.P. S. Arad.

selecţie

- criteriile de

: CONDIŢII DE INSCRIERE:
..
·
·
~
e de preferinţă bărbaţi, cu stagiul militar satls" ficut·
!i
e 'omeri ne,omerl
,_
e vârstă maximă 35 ani
!:!
;
e 'coala minimă 8 clase
!!.

următoarele

ŞCOALA DE UCENICI (2 anQ • IAră examen de capadtate:
Reparator, întreţinere partea mecanică autoturisme, Manlchlurlst-

·

• ŞcOALA POSTLICEALĂ DE SPECIALITATE (2 ani) ·cu sau

- data şi locul unde are loc concursul de s~;

fără diplomă de bacalaureat: Contabil, Tehnician finanţe contabilitate,

- proiectul contractului de administrare;
2. Diverse.
In situaţia netndepllnlril condiţiilor legale privind desfă!1urarea
AGj., termenul pentru a doua convocare se stabileşte la data de 20
septembrie 1999 cu men~nerea ordinei de zi şi locului de desfăşurare.
(5224275)

.

--.

l[ijlli·E~TIA-_.DE~sii~~~T{~
~Y-1~1!!!11PP~I1J!Jdll4IIY

Importator fi dlstribuHor
:f'"'"-'-'· ,Birotlcă fi _Pall!tărle .

.lli · · ·
"....,.. .,-

~~ ·

Angajeaza

OPERATOR CALCULATOR

Cerinte:

e Exi>erinţă In Utlllzereidl'nofprbgrame de gestiune fi facturara

_ ·• :1avantaj CIEL);

•. -""t,- "":" ~-

·

Domiciliul stabil in Arad
• Vârsta 23-35 ani;
·

-.

!

• '.'..'...;

-~- ;;.-;_.._.. _~--

organizează

în data de 15 septembrie 19g9,
ora 9,00, concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacant!! ta Spitalul Clinic Municipal Arad:

~.:~J:.;. • : ..-·

·

·

Candidaţii s~nt ruga~ să Se i;irezlrit8 Î(~iita de· 31 august: orele
sediul~ din.~r Micălaca, Piata Soarelui, bl. 245,
paÎ'Iăf:
,.
'··.'.
.
'

~- •

4

Obligatoriu Curriculum Vitae.

_

lnfurmafll la t.,t. 0943BG.'>ll4, Z711SZ7.· '' ·.

·

!)·'*'' '~~42i:i)

S.C~.MANITOBA

- diploma de licenţă in ~tiinţa economice
• 3 ani vechime in specialitate
Dosarele de concurs se. vor depune la SeiViciul RUNOS
al DSP -Arad, str. Spitalului nr. 2-4, până cel târziu la data
de 1O septembrie, ora 15,00.
Informaţii suplimentare ,.., pot ohfiD., la
Serviciul RUNOS AL DSP !\.rad,..,..,_: 236484.

S.R.L.

Angajează: RECEP'fiDNERĂ
.
· ."-~ ·
-_ ;;_~~: ."
'l>·

;.-:

:
'' ·.. : :~ ""'

Grădina

J~--ţ·--$,.·_·,

~

~ ··~~

~

•'

·:~.

.,

CONSTRUCŢII

·-

~

'"-~~·'"{·'.

._

','

-

·CONFECŢII

MUNCITORI
·-·

(5224266)

Autorizaţia

_,·

de •ediu

~ "INSTALSAN

CONSTRUCTION
COMPANY" S.R.L ·

ca sediul in Arad, Str. Pă.-.nU Rr. 13.
Dore,te să obţină autorizaţie de mediu pentru depozit de
materiale sanitare 'li materiale de construc~i la adresa sus
menţionată. Eventualele contestaţii se pot depune lil.
Agenţia de Protecţie a Mediului Arad, 8-dul Dragalina nr. 16.

.

-, -

·

: .. ,· ··.- ·.

--

METALICE
METALICE

• TINICHIGII

·'

• LĂCĂTU ŞI

-H --'.-

."

. .

"'

· ·SUDORI

··=\"i<;.. ANGAdEAZĂ.

.

suplimentare la sediul ,caw aaa
18 telefon 280967.

ai

::!,,..-. . ,._;. .:~.Angajează:

.....

·CONFECŢII

•

ANTREPRENOR GENERAL

..

·

• INGINERI " ·-· ' . CONSTRUCTfl •"" ·! '. ' ...•
• MAIŞTRII 'ii . -:CONSTRUCŢII ~\·c<':;of>l'•

~~;~~9J!AH"~~~~

..

IDformaţll

S.C. PAB
ROMÂNIA
S.R.L.
Arad, str.
Po.. m.l

_;-·.

i-,

·-

',-.

Excel, Word ·
"'bservaţii: Cererile se depun la sediul fimiei în
data de 01.09.1999, după ora 9,00 (str. Ursului nr. 21 ).

~-'

• CURSURI DE CALIFICARE (6 luni) • mecanic auto, electrl·
cian, tinichigiu carosier, ospătar, bucătar, frizer
Unitatea percepe: taxe de şcolarizare pentru toate fonnele de
scolarizare.

(973840)

Condiţii:- experienţă în domeniu minim 3 ani
: -cunoaşterea foarte bună a limbii eng~ .. ,.

.,._,;cunoştinţe operare PC,

• ŞCOALA TEHNICĂ DE MAIŞTRI · Maistru mecanic, electro-

.

nist, bijutier, electrotehnic

."_.

Condiţii:

-.-,------------------....1

-.. ~_~:"*"·...~
.....

Analist programator. asistent, Electronist, depanator aparate radk>-tv
si aparatură audio-video, Cosmetlcă, Coafor stilist

·1 past dbector adjuact IICIIIIOialc , ,_ ";
· ·1 post contabil...
:···

-10·)8, la

•·

.

·

pedichiurist, Confectioner imbrăcăminte, Ajutor ospătar, Frizer
• ŞCOALA PROFESIONALĂ (3 ani) : cu examen de capacitate:
Coafor, Mecanic autoturisme, OspAtar, Operator calculatoare pentru
co·mert, Bijutier

- grila de evaluare a ofertelor;

SUPLIMENTARE la telefon: 289244.

meserii şi specializări:

•

a administratorilor _.,i ponderea acordatA

aceskwa;_

'1

INFORMAŢII

al Cooperaţiei Meşteşugăreşti -Arad, cu sediul în str. Emil

GMeanu nr. 1, face inscrieri incep4nd cu data de 25 august 19991a

· localitatea Horia, comuna Vladimirescu, judeţul Arad,
ORDINEA DE ZI
1. Analizarea şi supunerea spre aprobare:
- cererea de ofertA;

INSCRIERILE se fac la sediul societăJII din Arad,
str. Independenţei nr. 3, până cel târziu .09.1999.

- Pagtna9

lw~~~~i~'\'"i!il!M 1

«:onsiUnl de i\.dmlnlstrafie al

jltllH!!t!t:lQJ\t]
-·~~.

ADEVĂRUL

PUBUCITATE ·

28 august 1999

laformatu la t81aroa IIB7/271988, 894 888888.
(5224270)

pentru lucrările din TIMIŞOARA la ROM GAZ, CONEL
TIMIŞOARA, LINDE GAZ, CONTINENTAL, cu perspec·
tive de plecare la Filiala din GERMANIA 11 societătii:

• dulgheri ..-·~~;,;;4l- :>c."k-·-•· '> _,•.,;_;,~_.
• zidari -·~·,· · . ··
·
• fierari betoni!?ti
. •
.

~WI'lflllcllfuHn TIMISOARA,,, .. ·

şantierele din' ARAD, .angâ~~*'.o/_ ..:-·
strungari
·
· ·•
sudorl electrlc+autogen
"
mecanic auto -.-.."
vopsitori auto

· :; Pentru

•
- •
•
•

Relaţii

Ia sediul

unităţii

din All-'D
bis. telefon 246700,
246900, biroul personal.

. ·str. BUl:EGI Nr. S

s. c. "G.I. MOTOR" S.R.L

DIRECTOR GENERAL,
Ing. DIMITRIE CINAH

Telefon :288009; 256243; 251417

Tntotdeauna mai

•TAXI<
ARDEAL
IEFTIN decât cel mai

IEFTIN

.· T C"uneat ~ Var ~ Ipsos ~ Ciment alb ~ BCA ~ 'f'aglă ~
Tevi negre ~ ziacate ~ Fier beton ~ PC S2 ~ Tuburi ~
ţevi PVC ~Bitum~ Carton asfaltat~ Vopsele lavabile ~
Vopsele pentru tâmplărie 'i metal ~ Scule pentru
zugrăvit~ zidărie~ P.F.L ~Placaj~ Cuie-.: Electaozi ~
Tablă ~ U~ 'Y Fezestre ~ Plasă gard ~ Plasă rabitz etc.

Prezentare gratuită la

comenzi. Comisioane. ·
Toate acestea la un

tarif de
2100 lei/ km.

TELEFOANE:

284444

!fi 285555.

(659298)

eANGAJĂM

KNAUF
LINDAB
VELUX
Sisteme gips.~~~~':l!~erestre

ŞOFERI

e

r,;l~'\111'1

:1

1 ,, 1

...

,"",.~J...-~u~,,,",,J.
" ' " 1 \10

"''

PROFESIONIŞTI
(c.b)

... .,'

,._ . . - ...

'
··_.

;-

. -':

_ . ,_

·-'·
''

~

.... ·_

;

.;.:·

..

Ferestre

pentru ;:i'C:operh;

'·

.

·.-

-.

··.'

~- ••

:

•

..

.,,
i-·>,\

::.
;.

.·;,

~.

.·...

.. . i

<

.

'r .•-

'
. ~ .
.._· -·~·,;,. ~· .. •' :· ..

. ' ..:

·.r:.~.

··''

'i

-

·.-~~·- • • .
.;

. :!. ;.-. ·..

.

·~;

:" .

hale

,.

. - ...:.·· ~ ··.~··
.~~-· .. . ~'~ .
...

·. . .

·...
. ...

de mansardă

·~·-·.

.;

.

·.·: ... }.:.1-_t
:,:·"·

.:.t>:-

:·

.·.
•'·

,,
'
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PUBUCITATE

temeiul ari. 55, 65 din O. G. nr. 11/1996 privind executarea CI"':
vrx vinde prin licita~ publică bunurile debitoruiUI
S. C. Hortico1a Nădlac S. A., după cum urmează: 1. BUNURI IM0:
BILE: Ferma nr. 8 Peregul Mare -183.150.720 lei; Ferma 11r. 3 !1llidun
l-ll-210.892.0691ei, Ferma nr. 4-193.792.582 ~;
..
2. BUNURI MOBILE: combine C14 şi C6P 1ntre 1S-40. .000 lei,
TIH 445 - 10.000.000 lei; Remon:a R23 - 2.50Q.()(J() lei; Utilaje
mecanic, diverse utilaje agricole; Ţevi pentru iriga\ii - 100.000 leilbuc.,
Grup electrogen 40 I(MI - 10.000.000 lei; Grup sudură 38 KW 10.000.000 lei; Transfounator sudură:- A. S. M.- 3-300- 2.500.000
lei; Maşină de găurit G25 - 5.000.000 lei.
LA PREJUL MAXIM OFERIT.
.
Ucitatia va avea loc la data de 10/0SI1999, in Nădlac, Calea

."..... bugetare, se

000 atelier

~:-

scrisă şi

11 AracCondJUIUI
de participare pentru bunurile lmobile: oferte
taxa de~ 10% di'l preţul de strigare. lnlamaţilla lei. 474871;
474627.
(974832)

l/il

Bălcescu
comună.

nr. • 22 cu curte
Telefon 245738.

VÂNZĂRIAU'I'O

28 august 1999

·-· '·

Vând apartament 2 camere,
308. Telefon 267282,
16. (26276) ..,

Mică la ca
după ora

(5224880)
.
Vând casă mare, cu gaz,
Vând urgent FORD SIEgrădină, 2 băi, 2 antreuri, str.
RRA, lnmatriculat persoană
Buoegi nr. 12. Telefon 248535.
fizică, 2.000 cmc, an fabri(23213)
caţie 1990, culoare roşie,
Vând casă (apartament Tn
stare foarte bună, preţ conClrte), ultracenlial, 2 carne~ +
venabil. Telefon 092 529 611.
mansardă, bucătărie, bale,
Tncălzire centrală, negociabil.
Vând convenabil Dacia O km,
Telefon 223984, după ora 16.
orice model, livrare imediata.
(25679)
· Telefon 094.391.898. 22886
Vând casă, cartier Po~ura.
Telelbn 2481 13. (25958)
Vând Dacii O km. Telefon
094.157.830· 246423. 2304
~V-â_nd_ca_să-,-la-cheie-:-:-.-.-COI---:-ou-n:::la
Vând avantajos anvelopa
Sântana,
negociabil.
auto, folosite, in stare foarte
Telefon
_
bună. Telefon 563027; 259339,
462286 26230
4868)
ând casă urtici, ng
262616. (522
.
gară, 2 camere, antreu,
Vând Daciatăt'
1310,
· 1999,
t 1 mu~
rta
bucătărie, cămară, terasă,
tiple lmbună ·'"· pre,
T oa.
lefon ·
grădină. Telefon 233986, Q(ll.
avantajos.
e
25638
Vând
17.Vând
(26063)
) ă Diesel
(18.500 OM) sau
Vând microbus
m· crovele. TAIIIAfo.n
trală
subsol, mare,
parter, etaj, cenpod
1 ' 094.206.599.
19881 Toyota
fizică
1
ame'naJ·abil. Recomandări:
ipotechez (3.000 DM), casă n
8+ 1, din
• persoan5840) ·
563027,262616.
sed iu bancă, societăt,i de asiAradul Nou, ieftin. Telefon
Telefon 094.645.923.
(2 stare
Vând avantajos
OI 't
1988
21
centru de afaceri, sediu
In
oongede oornpanie
hotel.
Vladimirescu, str. Chimiei nr.
094.834.010. (25707)
latoare cu sertare, frigider&.
etc. Telefon 092.295.320.
gaz,
Vând Saviem 7,5 to, 4.500
Telefon 259339; 563027;
10, 3 camere,
11256011mare
1a
OM sau schimb cu cereale.
262616. (5224868)
Vând casă ocupabilă cu
lângă Liceul Chimic. (26013)
Telefon 280667, 092 891 709,, ' Vând diferite tipuri TEIOOIJ.
grădină, apă, gaz, PTmeava.
Vând ultracentral, casă in ·. Orele 8-16. (25932)
ZOARE COLOR miel '' mari
Telefon 094.773.308. (25724) .. curte, ~na cameră şi depen- ..
Vând Dacia papuc Diesel,
(100 modela), stereo, de la
Vând
Subcetate, str.
extindere.
5.000 Dtoll., Telefon
900.000
.•
211213;
""'
23997
37 (25939)
-·1&1486.
Gladiator nr. 16, 38.000 OM,
Telefon 2562.,.., 054-2
·
2320 .
•~c, ...,...
.
negociabil. (25710)
.
Vând ARO 243, 1991, stare
Vând
126222)
·-~Vând urgent casă In curte,
Vând casă In Şolronaa nr. '".perfeclă, motor Braşov. Telefon
COLOR,
oomună, 108 mp, gaz stradal, 256, 3 camere, bucătărie, hot, ·. 230650. (26113)
·
.... g.aarraannţ ia
Vând Dacia 1300, an 1978, · 244904,
telefon,
Biserica . suprafata 1.600 mp. (26186)
Sârbească, zona
eventual schimb
Vand' casă In losăşel, 2.800
din Slovacia, stare exceptiaVând c
apartament la bloc, zonă bună,
OM. Telefon 401 Gurahonţ,
nală. Informaţii telefon . maşină spălat vase.
. .~'
pret 19.500 DM, negociabil.
Mihăilă. 126183)
.
092.485.623. (3718995)
·
243598. (26~83)
··
.
3
Tetefon 284471,094.873.62 .
Vând
4
Vând urgent Dacia
• VAnd Nok1a 1611 cu 2
(25835)
.
camere,
baie, tele- · metalizat, din mai
Vând casă 4 camere,
Ion canalizare si gaz stradal, 'bord CN, trapă, spoiTere, preţ
OM. Telefon 09 785
.
Tncălzire centrală pe gaz, Grădtşte, str. Pivighetorii nr. 10. informativ 3.900 OM. Telefon (26282)
~·~~oii@"--" ·
· canalizare, cablu,
Telefon 238056,. 260360.
276695,
ora 20. (25644)
·
Grădişte. Telefon 238 · 126130)
Vând Dacia 1310, an fabrid::!:t,
uncţie preţuri ml- -~ •
8
(25390)
VAnd
centru,
singur
In
catie
1990,
culoare
VT
d_
b!le
._..•. ·.:;
•
· Vând casă 3 camera, str.
OM
·
•
· 000 OM negocian1me negoc1a
1 . Teelefon
.
2
32 000
curte,
preţ 54.000
• negoaa-·
2001,Telefo,.J!._{\,4,
pret ·
•
· .·.
Clopoţeilor nr. 2A, preţ ·
bit. Telefon
094 837
193., bit
200
914,
• 092 ·239·242 · (28328)
·
28
OM. Telefon 211726, 094 899
,
.
•- (25861)
.
126227)
562. (25902)
.
Vând casă mică cu teren 500
Vând Opel Kadett 1,6 D1esel,
VÂNZĂRI DIVER
-'~
Vând
in
nr.
mp, str.
nr. 4, 8.000
an
1985,
Vând PARCHET fag
.... '"
164
11.500 DM) sau
DM.Telefon273627.(262541,. . lat
DM, negociabil; ···'umiditate 6%, pervaziU'i. ·'<=·- '1.11,
schimb cu apartament 2
Vând casă pentru 2 familii,
str. Armoniei nr. 1/C. Telefon
Telefon 235271, 094 555 338.
r i
ca25m31e6re7.2
cu .gaz,
'cCahrt.c,enr·su,·l
05v7-â286d 1V501.k(259a2g0e)n Golf 1 6
(26274)
1
. f
n
o sw . ·
•
Vând BOLŢARI tennoizo a.> ,
•
•
str. Carpaţi nr..
ora 18. (25932)
Nou). (5226457)
.
Diesel, 1988, pnn dezmemtori modele, pavele, bor•
Vladimirescu, 4
Vând (schimb)
cu ba1e
brare. Telefon 513036. ·duri,4 etc ..Telefort245689.
; -1
Vând
camere, bucătărie, 2 băi, gră(hidrofor) grădină mare, anexe,
(52254'11)
·
· ·
;.el
dină, piscină. Telefon 414188. localitate'• Sânmartin nr. 515,
Vând Ford Scorpie, 1991, ;..<2_0_3_75_:>_ _---::---::----:-"ll
(25977)
.
cu apartament Arad. (26249)
stare
Vând
GARD zinVând casă 4 camere, tot conVând casă cu grădină mare. . lnforma~i telefon 220202 dupa
orice dimensiuni,
fortul, In Gai. Telefon 274106.
localitatea Zimand CllZ nr.114. ··ora 19; 252868, 092 245 496...
RABITZ;t CUIE CON(25974)
·
(26266)
·
(26231)
.
·
.
str. Vrabiei nr. 4.
-~
Vând casă de odihnă, parter
Vând casă ultracentral, grăVând Dacia 1310, an fabn275701
+ etaj, Păuliş, sub deal.
dină, ocupabilă, pentru: cabinet ca~e 1987, culoare roşie, stare
! 1
Informatii telefon 230170.
medical, avoca~al, birou notanperfectă. preţ convenabil.

aPă.

încălzire

casă

VÎJIZĂRIIPARTPEITE

OCAIIEBA

gaz, apă, trifazic, garaj dublu,
Alcatel, satelit; preţ 65.000
OM negociabil. Telefon
248548 sau 092.295.353.
(23010)
Vând casă mică cu grădină
mare la Sânpaul, nr. 272.
(25493)
Vând casă cu etaj, zonă
centrală, avantaj deosebit
Telefon 263399, (25582)
Vând
casă
comuna
Vladimirescu, str. Bisericii nr.
·
15. (25563)
Vând casli nouă, tip vilă,
suprafata construită 140 mp, .
garaj,
canal,
cen-.
trală proprie pe gaz, cartier
Subcetate, str. Radu de la
Afumati nr. 26A. lnforma~i după
• telefon 280704, 092
Ora 19,
344 816, 092 778 625. (25582)

Sâmbătă,

gurări,

preţ

zonă

videouri~i!j~=l~~~j~~~~~~~~::

~~~~ ~~:)nabil, casă
bucătărie,

importantă,

grădină

casă,

fo~~~d t~~·n:n

T~lefon,., =:a~~~~

cu~ cămp,

dinţe, posibilităţi

1

preţ

1

l~ei~ T~e;l~efo~Jn

~~~~~~:·fi,c~I~ICII\IJ._,..~-····

casă fără grădină,

vişiniu

depenămţe,

~~n3a

casă

Vând apartament 3 camere,
central, cu încălzire pe gaz Şi
garaj, str. Gh. Bariţiu nr. 1S,
et 1. Telefon 28m6, 092 298
1298: 9738311
.
Vând apartament 3 camere,
decomandate, telefon, satelit,
parchet rolete, Vlaicu, bl. B13, ocupabil. Telefon 289456,
092.239.242.

tt.

(preţ

după

VILĂ NOUĂ:
intrări

g~raj,

Şagu

albă,

Libertăţii

fabrica~e

preţ1JOO

a1pă3(

casă,

casă

5

Vâ~~ ro: coif;~~~:~· a;
9456

,.-:.:. -. .

gara~

nelnmatri~-

~uum._

·*

1

injecţie,

excepţională;

PLASĂ

jl
'

~~

gr~~i.nă:

apă curentă, grădină,

casă

ln8fo8rm938a~i09te~e~;1 0:69 lncălzire

Vând apartament 4 camere,
(26082) '
.
Vând casă mare cu etaJ,
eli, :zona 300. Telefon 261323.
arhitectură deosebită, con(26040)
Vând apartament 4 camere, . fort occidental, zonă centrală,
preţ 200.000 USD. Telefon
Micălaca 500, et III, decomandat Teleton 264060. (26260) ' 0571255224
sau
00436645523438. (26019)
Vând casă Micălaca, 3
camere, dependinţe, grădină,
CASE
gaz stradal. lnforma~i telefon
263698. (26014)
.
Vând casă mare, confort . Vând casă modestă, tre1
occidental, încălzire proprie,
camere, bucătărie, 424 mp, ·
grădină, singur In curte. Aradul Nou, negociabil. Telefon
. Telefon 251042, 094.397.419.
094.249993. (25985)
.
Vând casă cărămidă, 5
Vând
casă, cartierul .
camere. Aradul Nou, str.
Functionarilor str. Răchitei nr.
Posada, gaz, canalizare, gră17. Telefon 238516. (26099)
dină 600 mp, anexe. Telefon
Vând casă cu 2 apartamente,
094 770 602. (26278)
curte cu garaj, lângă Şcoala
2 aparteUCECOM. str. E. Girleanu nr.
Vând
·mente
separate, trifa11. Telefon211683.(26157).
zic,
curte,
vand
3 camere, ba1e,
lncălzire proprie, pos1b1hlăţi grădină mare. Telefon 261375.
multiple, accept variante.
(26148)
_
• .
Telefon 285485; 092.607.568.
Vând vilă ridicată in roşu.
(26324)
carier Subcetate. Telefon
Vând (schimb cu apartament
258771 094.534.726. (26123)
Arad), casă In Galşa. Telefon.
Vând' casă mare cu grădina
094 705 620. (26097)
In Neudorf, foarte avantajos.
Vând vilă, parter+ etaj, Malul. Informatii la telefon 179.
Muresului. Telefon 283991.
(5224889)
.
(26235)
· Vând
Zimandul Nou nr.
Vând casă mare, 4 camere,
81. Telefon 224322. (26167)
!1
baie,
Vând
In comuna
l
nr. 634. Telefon 094 577
nr. 425,
Arad, 3
S56sau266007.(26240)
camere, anexe,
totul
Vând apartament 3 camere,
Vând casă 4 camere, baie,
stare perfectă, ocupab1lă 1me-;
str. 6 Vânători. Telefon 259685.
bucătărie, incălzice cenlială gaz diat. Telefon 094.566788 ŞI
(25847)
metan,
zonă centrală, 094.121507. (26215)
Vând apartament 3 camere,
Vladimirescu. Telefon 414207,
ocazie! Vând casă 3
(20632)
camere,
UTA, 25.000
Vlaicu, Stomatologie, 15.000
8

VÂIIZĂBI

după

Frumuşem

~

1995,~ull!toare şi Tnc;ă~tor, ~~0

casă

Zărand

casă
casă

judeţul
grădină,

grădină,

al societate. Telefon 233861.
(2B312)

Vând bar pe

ştrand, zonă

excelentă. Telefon 092/301798.
(26119)

Vând loc de casă cu grădină
1000 mp, împreună .cu
cărămidă din demolare, Peaca:
str. Ravine nr. 607. lnformaţn
telefon 279283. (26030).
Vând teren arabOI 1,6 ha, Tn
Variaşul Mare (cu titlu). Telefon
245111, după ora 16. (26076)
Vând grădină, pozi~e frontală
85 x 50 m,
pentru
depozit, Sânpaul nr.
295, 3 km
de Arad.
Telefon 094 507 218. (26069)
vând intravilan 2.500 mp,
Tumu, 40.000.000 lei.lnforma~i
telefon 247288, Arad. (26104)
vand
550 mp, Arad,
str. Hălmăgean nr. 57.
Informatii telefoo 273619.
(26234) '
.
Vând teren, str. Conduraş11or.
Telefon 257940 sau 221977.
(26233)

fermă,

ideală

distanţă

casă,

grădină

pământ
Informaţii

Vând
Macea-Curtici
4,70 ha.
telefon
221346. (262431
.
Vând teren 600 mp in
Vlaicu, llngă Poştă, cu fundaţie solidă, 300 mp, negociabil. Telefon 289456,

&senţă

fi

Ofic~,

Telefon 464610. (26219)
tare,
ca_!ltltate.
Vând VW Transporter•. prin · Telefon 276488.
-~ ,
dezmembrare, carosene ŞI
Vând LEMNE FOC, tăiate,
semiremorcă 22 to cu CIV. · 155 .000 leilmc. TelefC)n
Telefon 094 507 218. (26069)
220853. (25522) ~" .•.
Vând Oltcit fără motor.
Vând mobilă combmată
(dezmembrez).
Telefon
visinie si dormitor culoare nea222318. (26070) . .
gră. Informaţii la telefon
Vând tractor U650, 30
250974.
.
miloane lei; plug PP 3, 7 m1Vând ouă de prepeliţă cu
lioane lei; disc GD 3,2 16 m1- ··-Instructiuni. Telefon 289966,
. lioane lei, Tn localitatea Talpoş
248064: (251j40)
·.
.
nr. 284, preţuri negociabile.
Vând lemne de foc, tăiate.
Telefon 65 Batăr. (26049,
Telefon 276641. (25867)
26050)
Vând set utilaje brutărie şi
Vând autoutilitară Mercedes
cuptor Matador 15 mp. Telefon
609, oblon hidraulic, preţuri
092 624 764. (25926)
negociabile. Telefon 092 237. · Vând colţar extensibil,
.
053)
.. pătuţ copil, cărucior, rotobll.
548 126
Vând IJactor U650, TnmatricuTelefon 279441, 092.649.759.
lat, stare foarte
47 .. (25622)
milioane negociabil. Telefon
Vând termotaca Vaillant.
'094 5 388. (5225421)
· , Telefon 261414, zilnic,.
1 1 tractor U650M, cu 'ora 17. (26066)
Vând
-.
Telefon 512470.
Vând utilaje vulcamzara,
5420) ·
ieftin. Telefon 092/301798.
1522
Vând auto Dacia-1993, preţ
(26116)
negociabil. Telefon 511320. .
(5225419)
[
Vând tractor U650M, corn· bină C14, ARO 243, remorcă şi
plug pp 3-30. Telefon 185
Apateu. (5225417)
Vând remorcă auto 7.5 to, cu
roata a-5-a. Telefon 511117.
( 225416)
.
·
5 Vând Moskvici 1500 D1esel,
. lnmatriculat,
CIV,
VT,
0.000.000 lei. Telefon 217242.
1
· (26183)
,
Vând Mercedes 200 Diesel,
-'Tnmatriculat, stare
..

bună, preţ

---~J
... _
r-~,
~

'

după

remorcă.

· '"
-

~iiind;;;-;;;.;;rtaj'OO;;;;;iimBrJI

perfectă

1
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Primesc o studen1ă In gazdA.
T<llelon 271216. (26202)
Vând rochie mireasA, import
Ofer spre inchiriere apanamenl
Colectivul Spitalului de
utracenlral (str. Meţianu), 90 mp,
Camoda, model deosebit cu
neumologte Arad aduce un
pentru firme-birouri. Telefon 050\ln!Jnă, coroniţă 'li voal. Telefon
UNIVERSITATEA DE VEST
ltim omagiu celui care a fost
134490. (26199)
240664. (25883)
.,VASILE
GOLDIŞ" 8-dlll
Ofer
spre
inchiriere
spa~u
cO·
un
bun coleg un om de inalti
Vând Ieftin b$1fl piramiRevoluţiei nr. 81, angajeazli
nutâ morali şi profesionali,
IRE!ftial 2x140 mp, gaz. canalizare,
,dale pentru găini ouătoare.
dr. NAGY CAROL.
. vrgent FEMEl DE SERVICIU.
telelon. lrila2ic, ala<mă Telefon 092
l1roform:>tii - f o n 520917.
Sincere condoleanţe familiei
Informaţii Biroul Adminlslraliv.
967 211. {26191)
Ofer spre inct*iereapar1amenl 2
lndoliate! (26291)
(26170)
·vtnd masină scris pol'tai:Jill;
·camere. bucătărie. baie, telefon,
· a&Pirator prin. radiator alactric,·
ColecliYUI Dlspensarutui lBC
mobilat. zona Podgoria. Telefon
Angajim TÂMPLAR! pen
USI lemn. aparat spâtSt mvoare.
l Arad exprimă sincere con
092 967 21,. (26191)
producţie mobilier din PAL.
Telefon ,2168!11S. (26225)
· Pnmesc 2 fete in gazdă. 1 doleanţe familiei NAGY la
Telefon 272812, 289053.
sul celui care a fost
1nformatii telefon 263894.
25921)
in data de 2 septembrie 1999,
(26176) .
NAGY CAROL,
ora 10, ln localitatea Arad, str.
medic 1tizi0log. Odiihneascikol
. Primesc in gazdă 2 eleve (siUFIRMA "ETA-2U" ARAD
Cimpul Uni~i FN se vAnd la
In pace. (26310)
dente) . .Telefon 259132, 092 437
angajează un INGI~lcR HARDlicltalie următoarele bunuri_ '
201. (26238)
.
.
WARE. Condiţii: stagiul militar
mobile ale debitoarei
8ENY
Sincere condoleanţe doamPrimesc băieV in gazdă. calea
satisfăcut; do,nlclllul stabil 1n
DAN IMPEX SRL ARAD: 1) 36
..ai dr. Nagy Teodora şi familiei
-Radnel nr. 270, "Mică iaca.
. Telefon 27944>r~··.·, Arad; posesor permis condubuc. baxuri cu ţigiri BOSS
1n clipele grele de despărţire de
{26253)
.
...~~! 1!4111759. (25622)
.. ·
cere; absoiWnt facultate elecEXPORT; 2) 11 buc. baxuri cu
cal ce a fDs'l dr. NAGY CAROL
Ofer spre lnchtriere apartajuninc_i aw:
ln
tronicl saa calculatoare; expeţigări BOSS LIGHT. Preţul de
Dumnezeu si.J odihnească in
ment
2
-camere,
decomandate,
ikl-na 8-9 ~ fltate, rasa
enţl domeniul ca·katla. slr!gare pentru total baxuri este
pace! ColectiVul Oispensarului
mobilate, Podgoria, oo telefon,
H o l - .""'a preţul de 7 mi·
toarelor. Telefonl fax 057· . de 1'14.000.000 lei. 2601
XVIH, XIX, .pediatri& ?i adulţi
frigider, gaz, satelit. Informaţii
lioane Jei, negociabil. 1 251838 sau Ataii, str. Cl.,.ca
Gră<l.
. {ZiZ55)
'Sâmbătă-luni, orele 18-20.
SC AG!WMEC ALUNIŞ SA
,.,..-~~llapi localitatea Bata Ar. 112, <:;nr::·::2::.(!:::2:=:s:='l:::·
Telefon 231369. (26265)
vinde la licitaţie tractoare
1:!Ş.,.... ,M2119 r
~incare condoleanţe colegei
lnchiriez garsonieră mobilată,
a!fini agricole, luni, 38 august _ _". Micălaca. Telefon 274362.
wawz.(lffi6)
·
Angajăm VÂNZĂTGARE
!re GINA MARCU si familiei
1999, ora 1 O. Licitaţia se va
,·•r~S~"4f Vând un loc de veci, la UTA, absolventi liceu pentru mag
clipele grele ale dasi>ărtirii dlt
(26259)
pata ·1n fiecare ·tuni. (26037,)
'"
•m•n••i•t lângă' biiou. Ţetefloo
zln alimentar. Telefon 257
cea care a fost ELENA MARCU•.
Căutăm locuinti nemobilată,
rviclul de Urgenţă Interne al
modestă, preferabil la <:asi!, ~
·..
·
235524. (25991)
t'amllie tlniră 1ntreţln perSpitalului _.Judeţean Ar-ad.
Vând
de calitate; la ,
:in lei. TEilefon 241383. (26279)
soane in ·vârstă pentru casă.
COMPAIIIIE BftiTAl!IICĂ
Văduvă iau o fată in gazdă,
(262711)
preţuri 1ntre 4()..60.000 IaU m.
· <:amară central. Telefon 25021111.
. angajează PERSONAL 1n · Telelon_4S61§7. (26045
t:"'~">': j Telefon 281079. (20327}
· domeniul relaţii cu publicul.
Famma Selelu mulţume'11'e
~6281)
llâAd betonieră fără ~.
Vârsta 18-25 ani, cel puţin 12
cadrelor medicale din Pediatrie
Dau 111 diille sp!fţlu wmertial
Informatii' l:elefon 263365.
. clase, ţinuţa profeslon ..
ultracentral, (B-dul Revoluţiei),
pentru s.prijinul
răbdarea
(25521) •
Judecătoria Gurah'Jnt. dosar
obligatorie ~ aspectul fizic
acordată fet~tellor, BIAMCA,
vitrină mare straQat Telefafl
,41/1999. Pâratele
Ana si
plăcut. 'Pentru relaţii sunaţi la
279612 sau 251567 (26297)
timp de 1 an 'i 6 luni de stat P!'
Soc Anisca cu domiciliUl
210779. 25484
patul spitalului. DUMNEZEU SA·
Vând
,
necunosCut saa 9\'erriua:Jii
Ă BINECIJVANl'EZE Iar PE 5A
~-PIERDERI
~i. Informatii telefon
-..niiDri SIIT1l citati la această
ODIHNEASCĂ.
85
insianţă pentru terffienulo din 2
· 412212.{?6184) -~~--. ,_.
•0
1/ilnd :zm·~ne, eomure '
septembrie 1999, or.a B.311. III ·
f'ierdUt declaraţie vamali de
a~ disparl1la colegului
Şiria, str. Tache Ionescu nr.
.proces c~ t.lliroea Dumitru şi
import nr. 3307 din 14.05.199
vl"li, dr. NAGY CAROL \'Î
lliQ2. Telefon 531229.·t:afl193)
Anica pentru iesire din indivJ..
eliberati de ·PC'f,F tadlac, pen-:
nsmitem condoleanţe famt.. Vând a>mbină frigorilică,
ziune. In caz de neprezentare
ttu
SHALON SRL o
liei indo.-. f'•nllla dr. Rşlioe.
6290
.
-cauza se jlldecil JA tipsa;· · · nulă. (26206
gelalor 4 sertare, aparat hot·
. .
'i==~~===:::!,
(5213461')
dog, boiler 50 tt, rafturi şi vitrine
Pierdut cod flscal nr. 71015127
'ÎÎ' COMEMORĂRI 'ÎÎ'
marlă, "SC81::tle Bonanza si
firmei AF CRISTINA, eliberat
, chiuvetă Finantele Pubnce Alad. 11
1
: bere, Coca-Cola,

GERERIŞIOFER'I'E

• (Urmare din pagina 111)

DE SERVICII

1n ·d- de 2 -.ptembrle
1999, ora 10, in localitatea
1/ladlmifescu, .str. V. Roaltli nr.
. 71, se vând ta licitaţie urmă-
toarele bunuri: 1V color marca
THOMAS, cu 3.366.000 lei;
combină mu~:icall Crown NCK30 cu 2.450.000 lei; videorecorder ORION cu 2.799.300
lei; colţar DULCINEEA cu
3.920.000 lei, dormitor LUXORI
din 1992, cu 13.208.160 lei.
(26114)
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Telefon 283305.

Efectuează zilnic tranaport de
persoane in GERMANIA, AUSTIIIA '1 fflANŢA, la pnoţuri ..,...
Biblie cu811loan moderne.
-NOUl!! rTAUA ·CU tnnzll AIJS.
TRIA. SUEDIA cu tranzit POLO.

NlA fi UNGARIA la BUDAPESTA.
IMPORTANTI Prin ,,ATIASSIB"
pUiaţi cAiălori 1n toati EUROPA:
BELGIA, OI.AHDA, DANEMAR·
CA, FINLANDA, NORVEGIA,
ANGLIA, SPANIA, PORTUGALIA.

Pierdut ~ draplunghlucu inscripţia SC BRAVO
SRL, C.F. 6527426. O declar

lară

nulă.

2

Pentru grupuri organizate,

.........

iDchiriem ....... fllidcrllb,,AT\.ASSIB" ofoctuoazi - vicii de mesagerie, astQurtl'l .... .

- f i ""'l' verzi.

Agenţiile din centru: telefon
251871 fl25Z721ll AU10GARĂ.
telefon 270562.

SERVICII FUIIEIIAIIE

FIRMĂ CONSTRUCTII exe-

cută lucrări: ZUGRĂVIT-VOP-

SIT, GRESIERI, f'AIANŢĂJtl.
calitativ. Telefon 245443
275950. 26164
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CUMPĂIIĂRI DIVERSE
.

-~

SC .ARCHIMINA" SRL cu
sediul 1n Arad, str. Episcopie!
nr. 39A, dora.,., autorizaţie de
mediu pentru magazinul din A.
Vialcu bl. 12, Stand nr: 5 din
Complex
Expo
cMarket
Jackson ti sediu, str.
Eplscoplel
39A.
Eventualele contestaţii se
depun la Agenţia de Protec)la
Mediului Arad, Bd. Oragallna ·
nr. 16. 26229

nr:.

*.(::):::""··s /' •.Jr----''!!!Ji;,___...:..._::....:,

l

Agenţie lnternaţlonal6, faca

excursii de excepţie:
ISRAEL-27 saptembrte;
ITALIA, FRANŢA, SI>ANIA.
28 septembrie.
Telefon 057·256041, Bd. V•.
Mllea nr.11. (26325)

DIVERSE - ·

SC "CENUŞĂREASA" SRL
cu sediul in Arad, str. Udrea
nr. 2, sollcltă au1orlzaţle de
mediu pentru punctul de lucru
din incinta Liceului Iuliu Manlu
(atelier croit feţe pantofi).
Even1ualele contestaţii se
depun la Agenţia de Protecţia
Mediului Arad, Bd. Dragallna
nr. 16 (26224)

·--.•

1C ",ISFDD'I'II" . . .

Închiriez apartamente in zone
bune. Telefon 280498 sau
092.884981. (26169)
lnchiriez apartament 2
camerei decomandate. Pod~
goria, telefon, frigider, saielil,
mobilat, confortabil, doresc multă
seriozllate. Telefon 236233 .sau
269190. (25995)
Primesc 2 eleve (studente) din
judeţ in gazdă, confort deosebit,
apartament 2 camere. lnformalii
telefon 279689. (26107)
•
lnchiriez 2 spaţii: 100 mp şi 20
mp, pentru orice activitate.
Teklfl>n 092.301.798. (26119)
• lnchiriez spaţiu pentru producţie 200 mp, Vlaicu. Telefon
092.735.983. (26127)
lnchiriez (ofer) garsonieră con~

1,

Micăiaca,

270437; 094.554.874. Sprijinul de
care avop nevoia tn momentele
grele

NON-STOP
SERVICU FUNERARE COM·

SICRIE: dlferil8 ~ si mc»
ele occidentale. RESPETE:
pânzi, mătase (seturi complete~
voal. CRUCI: lemn şi metal.
ACCESORII: prosoape, batiste,
panglică neagră, baticurl,
mânere, lumânări, catafalc,
sfelinice, steag de doliu. SER·
VICII:

'i

spălat,- imbălsămat, lmbră

cat, transport intern
internaţiOnal; ASIGURĂM colaci, colivă, coroane, jerbe, fotografii
profesionala, fanfară; ORGA·
NIZAM pomeni; INTERMEDIEM
gratuit obţinerea actelor nece.
sare inhumirij. Oferta brad:
sicriu Qrad, respete, cruce ~
750.000 lai. TRANSPORTUL
SICRIULUI LA DOMICILIU este
GRATUmll. Experienţa noas1ră,
este garanţia dumneavoastrll
(c)

'ii' DECESE 'ii'

Se implinesc '1""" sliptămânl
de când a plecat de lângă noi
cea caro a fost mamă, bunică "
străbunlcă, SELEJAN MARIA.
el răm- Vt!fnlc in amintirea
noastră! Fiul Ghiurt cu soţia
Mariana şi copiii: Eugen cu
soţia Gabrlela şi fiul Denls şi
Romao cu soţia Marinela,
fiicele: Stefan! fi lasmlna.
(25877)
Se Implinesc 'ase slip·
mânl de lacrimi şi durara do
Ind ne-a părăsit pentru tola
eauna bunica şi străbunicâ
SELEJAN MARIA. Nu te vom
uita niclodatăl Angi, .Roti,
lortn, Pl,ti. (25878)

1"'"'"'"11

1

gust, se rm ..
plinesc 4 ani

de cind ne-al
părăsit şi suferinţele el-tale au
luat sfârşit,
..:J1J&trl dragă.namă,
COVACI

.··•

urgent. Informatii

telefon 562233. (5224890) ~~=c:o·~~~-~~~~~e~
Primesc tn gazdă '2
Telefon 282961, seara, orele 20.
(26059)
.
Ofer spre inchiriere ·apartament 2 camere, mobilat, zona
gării.
.464224
după
•

•
•

str. Ghlba Sirta nr. 26, lelefon

"SEMO TRAVEL"
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Pagina 12 - ADEVĂRUL

PUBUCJTATE

."

1
1

1'

nostru te face

Preţul

cu sediul In Arad, s1r. ~ Ion Antonescu nr. 14
1. SOL!CITĂ OFERTE DE PBEJ PENTRU REPARAŢII
la maşini da plasa sudate, in special partea electronic.t
("nusuri" etc.). Ofertele se depun la registratură pAnă la
data da 06 septembrie 1999.
lnh•falllilnim.,..aţii suplimentant la telefon: 280223.
2. lf!NPE B.C .A. !le zidărie şi de izoli!fla
la Dapazilul din Obor, sir. Eftimie Murgu F.N. Telefon 256170.

-

CALEA TIMIŞOAREI NR. 109

A ADMINISTRATORILOR -,,
IN CONFORJIITA n; CU O.U.G. 41111999 ŞI H,G.. 3WI~
. lff'

BOSCH608

LA CONCURS POATE PARTICIPA ORICE PERSOANĂ CARE
INDEPLINEŞTE CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE H.G. 364/1999. CEREREA DE OFERT~ ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE StJm AFIŞATE
LA SEDIUL SOCIETATII.
•
DOCUMENTELE NECESARE INTOCMIRII OFERTEI SE PUN LA
DISPOZITIE LA SECRETARIATUL SOCIETĂTII INCEPĂND CU
DATA DE,25.08.1999.
. ' '
~~~~jf SE VOR DEPUNE IN PLIC TNC1'11$,.J,A SEDIUL
1'
LA SECRETARIAT, PĂNĂ CEL TÂRZIU ll!t Ml'A DE
10.

*

ing. Zimlln Gheorghe
(5224276)

SOCIETATEA DE SERVICII
INFORMATICE ARAD S.A.

"
li .

• • INCHIRIAZĂ:CORP
ntru birouri, sedii finne,

prestări

' iti-

etc.

'CURSURI DE INIŢIERE ~ntru calculatoare PC
80 ore, 4 sAp11mAni, plaB f!1 rate, reducere pentru elevi, studen~.

de absoiVjre sunt.-

d e - lllmolt" Pi.-ţlel

lale.
nnătoarele seri~ se desfiişoanl Tnbe 06.09.99o0of:10.99

fi 04.10;99-

·1il-ei/:ERĂ:ACCES INTERNET, pentru ~rsoane fizice 'i juridice,
ri de contabilitate ~ntru flnne, evldenţll ~ntru medicii de familie,
lucrilri acte contabile, tehnoredactase computarizatii.
INFORMAŢII:

la secretariatul

o

societătl~ tel.lfax:
,.

1~~~~~~~=A CONCURSULUI ESTE SEDIUL
1'
S.A.
IAR PERIOADA DE OESFĂSURARE E-ST-.E...,._.. .,."'

>7\

·· . tricou MYX.

. . ..

.

.

SECRETARIAT SAU LA TELEFON 0571561727.

. ..

S.C. "MOBILA TAJIJERIE_::
S.R.L ZALAU -'"".

-cife""

''>~f . ~o,..rre ~

llf!c;l,;.Y,!MI~ Pl'tn

i

Arad - Piaţa Avram Iancu, ..
ur.lO, tei.057-211.822

'

' ~i~i~!~:~~POT OBŢINE DEt'INIEDIUL.S'OCiEr.ăJ!i. LA

CQ~AR,J ... - "CONNE><,._

256579
5224267

-~ '" ·~

5 1

• 3{tret) hmi de abonament gratuit."
• valabil şi pentru CONNEX START
eu abonament de numai 5 $.
Până la 31.08 oferta QUASAR:
• te conectezl*** şi primeşti pe loc un

servicii bancare, activibl~ de aslgu-

meri)·

129r-')

~~!!~o;~CONNEX;

CLĂDIRE (3 nivele, suprafal"! utilA 460 m2)

'if~lij~telelransmisle de date)

,.

(Preţ vechi

str. Horea nr. 7

!-i

,.

ORGANIZE.~ CONCURS DE SELECŢIE

DIRECTOR GENERAL,

1i

28 august 1999

TnmatrlculaUa O.RC. J 02/243311992

·

să vorbeşti!

Sâmbătă,

''----

magazinul din Arad, Str. M.l. Antonescu

.IOGM"CIQI!!I.IJU ~) Nr. 22

• COLTfiRE EXT. PW$ • la cele mal
• COLTfiR MARE. Ml)LOCIU, MIC

-

• preţ 2.700.000- 4.800.000 lai f.SâiM•••M~,J

• CANAPELE EXTENSIBILf ~
• FOTOUI PAT - 980.000 lei

• PlrllVA,.ln .,.. . .toculul dl.,.onlbll fi n!IIMI ov _....,_ .. CiOIINIX.
""',.....,,......,lunAfl n_...l pn.tru ~..,.,....
...... tNfon Bosc.h . . .
-FWTVA.

Program zilnic: 9-17; sâmbăta: 9·13.
Telefon: 092·734994

'" ~,-1")"'1

S.C. COMFRUCT S.A.lipova
•

Sir. Lugojulul nr. 6, inmatrlalla!A la O.R.C. nr, J02/41511994

•

Organlzaad

CONCURS de selecţie a administ-ln conformitate ao O.V.G .
. 49/1999 şi H.G. 364/1999.
-·~----La concurs poate participa ottce Plfii08I1it care ln<faplin"'ile oonciiVIIe
revăzute de H.G. 364/t999. Cerere~ de ofertA •• criterme de setecţie

-, .... SV.,.L.

. ANGAJEAZA

nt afişate la sediul sodetă~L
Documentele necesare intocmiriî ofertei se pun la dispoziţie la diAic1economic el sodeta~i incepind cu data de 29.08.1999.
Ofertele se vor depune Tn plic inchis la sediul societă~r seaetariallllul
GA pAna cel tarziu Tn data de 27.09.1999, ora 10,00.
Loa.ll de desflsurare a Q)OQJtsuJul este sediul
COMFRUCT S.A:
pava la data la c8re va fi stabilită de comisia de selecţie şi care va fi
1

~~~=~~VN~~ -~~l Umfe la sediul societilţil·

INFORMAŢ-II:

dif'fJC.tor economic:- telefon: 057-551414.

CUPA
-~-

:~,.,_,.,-

Lipova)

telefon.256308, 25El3011t

•INGINER •
ELECTRO-MECANIC

J_

· CONDIŢU: -vechime tn muncă 3 ani
-stagiul militar satisfăcut
- domiciliul stabil în Arad
· - disponibil de a lucra pe timp

ADt:

o

ROMANIA S.R.L:

<-.-- --

• electricieni auto, avind vechime 5 ani
• tinichlgii auto, având vechime ;~::_;;.::..",...,.,"."'
• lăcătu~i întreţinere
,
• ~oferi TIR marti, având vechiiiMfS ani

s.c:

o

RebreenY4'~.'8S·~""-

o

@<::--··
-,.,.",.. .

~"''ft!ft!

• -· -:··--;!

SE ACORDA UN SALARIU

1VRNEU ORGANIZAT Da
FALCOTRADE ROMANIA

~:'. ·-~

.,,-

. ,.. ~'- ., :~.- ' ..f..'.•

---~-

.Cererile se depun la S.C. ADEVĂRUL SRL, camera 13
(birou MAREA PUBUCITATE), in perioada 6-8 septembrie 1999•
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·-------a Nu se dau informaţii telefonice.,._---.:.____ .
'o

~

s.c. l1'fi1M s.r.J.
·.._,
Drobeta Turnu Severln
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ISpoMOJI: • Tetevl:l:iunea JrJNij';,i'f~~-~~~T AllAD

;o.:,·.~;·._,

. ,_- ft

, , DE 2,5 MILIOANE.
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