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BAIICA COMERCIALĂ wm BAHK SA 
acordA dobinzi avantajo-
la dapozltele la termen ale 

persoanelor fizice 
(8U1118 mlnlml 500,0 mii III) 

1 lunii- 50% . 
2 luni - 51% 

' 

3 luni - 53% · -· 
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Aseară, in Piaţa Revoluţiei, circa sooo de cititori au partiCipat la o adevărată sărbătoare ·. -.. : ·- -- -_ · 

SUPER· TRAGEREI PRE lllOR DE FIDEliTATE JDEViRUl" . 

1 

Cilclndu"fl pe Inimii, Comunitatea EuropeanA 
a acceptat, cAr-mAr, al admlll RomAnia la 

i goclerl preliminare Tn vederea lntagrlrllin U. E. 
i dajele de opinie din ultimul timp, realizate Tn 

P mal multe ţilrl vest-europene, I-au arltat pe majorf· 
latea cetiţenllor comunitar! nemu~umltl da Ideea de 

admitere a ţilrll noaatre Tn ealecta lor companie ti daci ar 
fi fost doar dupA voinţa cetitenllor plltltorl al taxel da 
Integrare a Estului Tn Ul:, atunci RomAnia ar fi rAmas mult 
fi bine in zona ata-numitii .gri" a continentului, Tntr-un 
spatiu al nlmlnul, undeva, intre comunitatea nord· 
atlantlcl fi Euro-Asia poet-aovltttlcl. Lldarll europeni au 
hotirlt Tnail altfal, acceptind fi ţara noastrA printre candi
daţii la lntagrare. Nu asta alei vorba doar despre generozl- 1 

latea veatlcllor bogaţi faţil da siirlclmea romAn .. acl, 1 
sunt fi lntereea la mijloc, politici pe tennen lung, dar, cel , 
putin deocamdatA, cel care scot banii sunt cetltanll : 
europeni plltltorl da Impozite. ŞI nu putini sunt acettl , 
bani. Anual, Romlnla baneflcfazl' din partea forulul euro- i 
pean, gratuit, da circa 840 da milioane da euro, plus alta l 
suta da milioane Tn condiţii daoeablt da avantajoase. 

• SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT
• cAUT ATE 
SUPERIOARĂ . 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:057f224888 

082/777361 

JTEFA" TABOIA : 
(Continuare Tn pagina 5)--

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEAII TERIIOPAN 
Profile 'til2l!li: Germania 

' Tel-fax: 261481 
094 507211 

·. Arad 8-dull. Meniu bl.2tl 

BAlUl DE CR IUN Al 
QAMENilOR DE AFACERI 
+ Cotidianul ,,Adevărul" a decer· 

nat patru distincţii • 

+ dar fi dorinţa unuin 
mediu economic mai favorabil 

Dialoguri neconvenţionale 
,.~ .. --.'_-· SU·NT-1 
-;--~-f;:·-:'_~·-~. . . 

IIIIRITITI". ··-.. 
"' +afirmă ELENA LASLEAH, 

proprietara casei de modă EI.I.JS 

., .: .. -

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

GEAM TERMOPAN 

1.1.$11113 
MOB!Lil;;k L.A 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

1' ? . ~ "ţ""--,- '.!t.f . 5 1 -

PREŢURI DECB.'TE 
la IAmpUhie din 

ALUMINIU 

VA oferA 
e TAmplărie aluminiu din 
in1lOII . llll1ll'rleoti 
eP.v.t. ş; gearri.riiw .. ..,., 
• Rolete şi jaluzele 
Telelon: lli'N9!1; 090SIZZ2DliSIII!IIJISIID 
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19r1!Ji11Jr1il 
• Astăzi, Soarele 

'rAse re la ora 7 si 4 7 de 
minute şi apune la oni 16 'i 37 

de minute. 
• Au trecut 352 da zile dln acest an. 

Au mal rAmas 13 zile pAnA In anul 20001 
• Prunlcul zilei: Blurlca 

Ortodoxl: t Cuv. Danlll Slhaatrul; SI. 
Mc. ·sebactlan fi. Zoe; Cuv. Modeat; 
Biserica romano•catollcl: Zoalm; 
Biserica greco-catollcll: Sf .. t.l, 
Sebastian şi cei împreună cu el (+288) 

u 
Cosmin; Căldăraş Daniel 
Samuel; Hotăran Simona 
Lorena; Toma Natan Aure
lian 

Vremea va fi normalil, din punct de vedere . 
termic pentru aceastll perioadă. Cerul va fi 
temporar noros, dar numai izolat se vor sem-.· 
nala precipitaW mixte. vantut va sufla slab · 

· pană la modţ~rat. cu unei!! intenslflcări In zona, 
de munte. Pe alocuri, dimineaţa se va sem
nala ceaţă, ce poate fi asociatll cu chiciură. 
Temperaturi maxime: 1 la 4'C; Temperaturi 

La-Lipova: Huh Dănuţ 
La Chiflneu·Crlf: Alble! 

Răzvan Florin 

-~·-

. . 

.• PIETE. 'I'AIIGOBI 
Astăzi este zi de piaţă 

la Chlşlneu Crtş, Llpova, 
Pancota, Felnac, Gnlnlceri, 
Hălmaglu, Moneasa, 
Pedca, VII~. Sooodcr, 
Şeltin, Vladlmlrescu, 
Zlmandu Nou, Covăs!lnţ. 
Targurl siptlmlnale se 
desfăşoară astăzi la 

H 

. minime: -4 la ţ()'C. Meteorolog de aoiV!clu 

DANA GĂVRUŢĂ 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 

4i t:1 ;J! 1:111 ;J-. 
· Anuntă ·. 
PENTRU EVITAREA A9LOMERAŢIEI 

LA CASIERIE DUPA 1.01.2000 
' VĂINVITĂM 

SĂ ACHITAŢI ABONAMENTUl,:• 
PE TRIM.IV.99 

· (octombrie; noiembrie, decembrie) 
pAnă la data de 22.12.1999. 

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

· :.., Conclucer.e 

mmARE 
Llpova, Pancota, Hălma
glu, Moneasa. . 

• FARMACIA DE 
SERVICIU 

In acest weekend est& 
de serviciu cu program 
non-stop (de sambătă 

(480881 

pAnă luni~ farmada .SIM
FARM" , Bd. Revoluţiei nr. 
23 (Podgoria) tel. 233138. 

Farmacla ,.Sinapls", 
Bd. Revoluţiei nr. 88, IAngă 
Noul Stil, telefon 282369 şi 
şi .Noua Fannacle", sba
da Andrei Şaguna nr. 15, 
telefon 948, sunt de servi
du cu program non-stop. 

se 

prag de sărbătoare, colindătorii nu au ocolit nici 
HJ<l>I'UIIe redacţiei noastre. Ieri, corul de camerA şi formaţia 
de clopolel a Liceului Teologic Baptlst, sub Indrumarea 
domnulu director Ioan Redlf, au collndat redactorilor 
ziarului .. Adevărul". o serie de Imnuri spirituale: .RămAn 
şi eu la Ieslea ta", ,.Auzi corul lngereac", ,La BeUeem", 
.Sus pe cer a rts.Arir, .Pentru noi a venit, Pentru voi 1 
murit•, -

Elevii clasei a VI-a A, din cadrul Liceului .Moise 
Nlcoart", la lnlpatlva d-nel diriginte Octavla Potoceanu 

d-nei prof. Vlorlca Ştefan au prezentat o piesă cu 
i · ,In noaptea de Ajun'. Tot ei au mal Inchinat 

Mântuitorului cântAr! de slavă: .Sus, boleri", .. Domn, 
Domn sa inlllţăm", ,Copilul& cu ochi senini". .· , .. 
· 35 de fete ale Liceului Economic, cu sprijinul d-nel 
prof. Smaranda Szatmarl, au realizat un moment de 
TnAitare spirituală prin programul susţinut In Clubul 
Presei. Prin colindele Interpretate In limba romAnă şi 
engleză şi strigăturile tradiţionale, tinerele au reuşit să 
ne Introducă intr-o atmosferA de sărbătoare. Grupul a 
fost acompaniat la chitară da elevale Llnda Mindru şi 

Ştefan Tabula - vice-preşedintele S.C. ,.Adevărul". 
dl. Mircea Contr8f - redactor-şef şi dl. Vasile Filip • 
SI!Cţie culturii. _ · , •. 

.·-.. 
Avena Gall. · . 

Din partea redacţiei, colindătorllor le-a mulţum.li di' · 

e Teatrul de 
Stat Arad prezintll 
azi, ora 18, spec
tacolul ,.Noaptea 
incurclturllor" 
de Oliver Goldsmith, iar duminicA, 
de la ora ·19,00, spectacolul 
,.Capcana" de Robert Thomas .. 

Teatrul de Marionete Arad 

Prezintă duminicA, 19 decembrie, 

ona 11 ,00, un spectacol-surpriză. 

$' CINEIIATGIRAFE 
Dacia: Apocalipsa - End of the 

days (SUA) 9,30;. 11 ,45; 14; 16,30; 
19 . 

Tarzan (SUA) 1b; 12; 

exagerată pe cara o aveţi faţă 
de unii dintre şefii sau colabo
ratorii dvs. şi ocupaţi-vă de 

14; 16; 18 
Arta: Legio-os 

narul (SUA) 15; ~ 
17;19 ....... ~ 

Sala mici: "="' 
Dincolo de nisipuri 

·(ROM) 15,30; 18. ··· ,,. 
Progresul ' 19.XII _. Star Wars t 

(SUA) ora 17. 

Sămbătă, 
18 decembrie 1999 
~ ,_NBERBECUL (21.03· 
~20.04). Câteodată 

în urma unei decizii~ 
corecte vA permite;; ~ 
să-i faceţi parteneru-~ 
·lui cadoul mult dorit. 

stare da somnolenţă şi beati
tudine. Astfel pot fi caracteri
zate zilele de weekend! 

· disciplina personală. 
CAPRICORNUL 

~ .,( 2 2 • 1 2. 1 9 • o 1 ) ' 
Sunteţi curios sa 

. La telefom,al dimineţii, 280944, . 
• între orele 9,00-12,00 · , 

-~este mai sAnătos să fl 
.._ •mai discret, dar este şi 
ceva mai grau, mal alas dacA 
aţi fost obişnuit sa vA aflaţi 
adesea in centrul atenţiei. 
TAURUL (21.04-i] 
20.05). SfArşltul de 
sAptămAnA se va . 
dovedi o perioadă 
propice atat preocupărilor in
telectuale, cAt fi celor roman
tice.' 
,..,GEMENII (21.05-
• ~ • 20.08). O vpste neaş-

1 
'

teptata vă dezechill-
1 t brează sufleteşte. Din 
fericire, găsiţi consolare In 
mijlocul familiei, la fel ca de 
fiecare dată. 
RACUL (21.08-22.07). Suma 

de bani pe care a~ obţinut-o · 

. LEUL (23.07-22.08). 
~Aţi jig_nit o persoanA '\l .Japrop1atll ŞI acum nu 
\il! mai aveti ocazia sa 

va cereţi scuze' pentru că' 
respecUvul povesteşte şi atto
ra despre felul cum v.e~ com
portat. Trebuie neapărat sa 
gâsiţi o soluţie pentru 
rezolvarea acestei probleme. 
FECIOARA (23.08-lf] 
22.09). Vă veţi bucu-
ra de câteva ore Iru- ..,. ' 
moase in aceste zile · 

· de weekend, iar relaxarea vă · 
va ajuta să vă calmaţi şi sa 
vă recăştigaţi puterile. 

BALANTA (23.09-
22.10). O perioadă 
de fericire, care vll 
va crea o puternicA 

S C O R P 1 O N U Lfj 
(23.111-21.11). . 
Organizaţi-vă bine 
timpul pentru a profi-
ta de cerul senin care vă 
ocroteşte! 

MOCBE!A 
- Arad, Piaţa Gării 
' · Telefon 235221 · _ 

Vinda .. 
montează mocbati 

la preturi 
ca o reducere 

de 18-2o-J.· 

....,aflati un anumH lucru. 
de aceea a~e~ nevoie de aju
torul unei anumite persoane. 
Pentru ca o cunoaşteţi bine 
pe cea care vă poate sprijini, 
veţi şti să puneţi corect pro
blema, pentru a vă atinge 
scopul 

VĂRSĂTORUL~ 
(20.01-19.02). lncre-' 

' darea reciprocă este. 
una dint,condiţiile de 
bază pentru ca relaţia cu 
partenerul să fie armonioasA. 

PEŞTII (20.02· 
~ 20.03). O Tntamplare 
~.J neaşteptată s-ar 

putea sa vă schimbe 
Intreaga viaţal 

• Goana după ghenă. Pavel Toader, din Arad, Calea 
Aurel Vlaicu nr. So-68, adreseazA Primăriei urmAtoarea Intre
bara: ,Cine şi in ce temei, a.hotllrAt mutarea ghenelor de gunoi 
de la blocul nostru - de IAngă stadionul UTA - la o vilă ma1 
lndepărtală? Ghenele au stat. fain-frumos, 30 de ani pe acelaşi 
amplasament, acum s-a constru~ un garaj In locul lor. Nu mi se 
pare normal." • · 

• Buletlna de Identitate. S-au găsit buletinele urma
toarel.or persoane: Luciu Mircea (Aradul Nou); Cocluba Lelu 

-----:----.:..·-.. (Tamova); Zlătarlu Elena 
(Arad); PUfCBf Ioan 

(Arad). Pot fi recupe
rate la biroul .Sesi
zări-Reclamaţii' al 
ziarului nostru. de 
luni pana vineri, orele 
9,00-12,00. 

Redactor 
· . de _serviciu 

fi, 1. 

.- Doriti o viată mai 
excitarită si plăcută ? 

' 
Vizita'i SEX SHOP 
Arid, str. MAri'e'-11 nr. 9111 EROTICI" 
Telefon 094583341 '. 
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.Toţi banii pentru pensiile de asigurări sociale, de 
agrtcultori precum şi cei pentru· alocaţiile suplimentare 
de stat au fost vlraţl poştei. In cursul zilelor următoare 
unnează distribuirea lor", a afirmat in conferinţa de presă 
de ieri, d-na Sanda Brebenaru, director general la ·DGMPS 
Arad. 

Unele intarzieri inregistrata la distribuirea banilor au fost 
cauzate de .impărţirea pe fonduri" care s-a făcut la 
Bucureşti.. _ 

In ceea ce priveşte pensiile, ele au fost indexate cu 2,3%. 
De asemenea, pensiile mici vor fi majorate. Astfel, incepand 
cu luna decembrie nu va fi pensie mai mică de 635.044 lei -
pentru limită de varstă şi vechime completă; 469.766 lei -
pentru limită de varstă şi vechime incompletă; 541 .513 - pen
tru invaliditate de gradul 1; 469.766 - pentru invaliditate de 
gradul li; 343.914- ppntru in.validitate de gradul III; 53.764'1ei 
- pensie de agricultori. 

In judetul Arad au fost astfel majorate 3.700 de pensii. 
. n. OP~Ef'rt 

AU AJUNS LA ARAD 
MILIARDELE CELOR 

uiEŞJŢI CU ORDONANTA" 

\ 

.. 
ACTUALITATEA ABĂD.EANĂ ADEVĂRUL - Paglna3 _ 

( 

I~ IJ· IC.~I.Ifi IC. I ATENŢIE LA 
JUCĂRIILE PE CARE 

LE CUMPĂRĂM 

T Bot Grigore, 29 ani, din 
Remeţi, judeţul Maramureş este 
cercetat in stare de arest preven
tiv. El este autorul furtului comis 
pe 15 decembrie, cand prin 
efracţie a pătruns intr-<:> cabană . 
forestieră, de unde a sustras 
bunuri in valoare de 7.950.000 
lei. Impotriva autorului, Parchetul 
a emis mandat de arestare pre
ventivă pe timp de 30 de zile. 

T Poliţia il cercetează in 
stare de arest preventiv pe 
Covaciu Petru, 27 ani, din 
·Gurba, care a sustras in noaptea 
de 29/30 noiembrie, din locuinta 
lui Vostinar Nicolae, suma de 
9.600.000 lei. Parchetul a emis 
mandat de arestare preventivă pe 
timp de 5 zile. · 

T Nemethl Norbert, 17 ani. 
din Arad, impreună cu Tlmlt 
Sorin, 14 ani şi Tlmit Ionuţ, 15 
ani, au pătruns in noaptea de 
'15/16 decembrie in birourile scolii 
speciale nr. 15 din lneu, de unde 

au sustras acte de identitate şi 
aparatură electronică, in valoare 
de 20.000.000 teL Prejudiciul a 
fost recuperat. Impotriva lui 
Nemethi Norbert Parchetul a 
emis mandat de arestare preven~ 
tivă pe timp de 5 zile. Ceilal~ .sunt 
cercetaţi in stare de libertate. 

T Morotan Dan-Vasile, 13 
ani şi Mavrlche Aiin;·12 ani,. 
ambii din Horia, sunt, spune 
Poliţia, autorii furtului comis in 
noaptea de 8 decembrie din auto-

. turismul lui Haidin Nicolae din· 
Sebis. Cei doi au sustras din 
respectiva maşină bunuri in ·va-> 
!oare de aproximativ cinci mi~ 
lioane de lei. · 

T Andratl Eugen, 23 ani, din 
Zerind, a pătruns pe 15 decem
brie prin efractie. in locuinta lui 
Peniel Margareta din localitate, 
de ~nde a sustras bunuiî in va
loare de 400.000 lei. 

D.L 

Necazul d-lui SIMION MĂCINIC, 
domiciliat pe strada Tudor Vladimirescu 
nr. 16-26. bl. 8, se. D, ap. 3 este din ... 
1994. De atunci, iarnă de iarnă dl. 
Măcinic face sesizări şi reclamaţii atat 
către ARTERI\4 cat si către Primărie. 
Rezultatul a fost însă mereu acelaşi, 
caloriferele dansului - pentru că de aici i 
se trage totul - rămanand (aproape) 
reci. 

.La toate sesizările mele au că~t 
să mă scoată pe mine vinovat că nu am 
incălzire. Menţionez încă o dată, că 
instalaţie blocului este nouă din ~nul 
1993, iar instalaţie de incălzire in 
apartament este şi ea nouă din 1993, 
fără nici o defectiune" - ne spune dl. 
Măcinic. ' · 

Pentru cititorul nostru singura solutie 
rămanea lncălziree cu reşouri electrtc'e. 
Plătea in schimb şi cheltui~lile pentru 
încălzire ... 

.Blocul este contorizat, cele câteva 
scări fiind inseriate. Din cercetările 
noastre făcute la faţa locului rezultă că 
aici este vorbe de o deficientă de con
strucţie. Pentru remedierea defecţiunii 
este nevoie de o modificare a dis
tribuţiei interioare" - ne-a declarat dl. 
Crişan. ' 

Asadar, in opinia specialiştilor de la 
ARTERM - care răspund de eventualele 
defecţiuni .doar pană la vana blocului, 
nu şi in interior - in cazul de faţă este 
vorba de un viciu (deficienţă) de con
structie. Iar remedierea acestuia cade 
in sarcina' proprietarilor. şi nu a 
ARTERM-ului. 

După cum am precizat frică de le 
inceput, aceasta este opinia 
specialiştilor ARTERM. Decă locatarii 
blocului amintit sunt de o altă părere, ei 
trebuie să dovedească acest lucru 
printr-o expertiză efectuată de o soci
etate de profil (autorizată) neutra. 

· In altă ordine de idei dl. Crişan ne-a 

. In Conferinţa de presă de ieri, desfăşuraiă la 
·sediul Agenţiei Judeţene de Ocupare şi 

' Formare Profesională (AJOFP) Arad, dl. Ştefan 
Pascu, directorul executiv al institutiei, a afirmat 
.că ,au ajuns ia Trezorerie banii aferenţi lunii 
noiembrie pentru toţi disponibilizaţii colectiv 
din judeţ. • Suma e de peste 5 miliarde lei. 

organizarea liceelor .Moise Nicoară" şi .Elena Ghiba 
Birta" au avut loc, in 10-12 decembrie 199, Competiţia Locală 
de Dezbateri Academice. Au participat echipe de începători de 
la 5 licee arădene - Liceul .Moise Nicoară". Liceul .Elena Ghiba 
Birta". Liceul German, Liceul • Vasile Goidiş", Liceul Pedagogic 
.u .. mmle Tichindear. fiecare cu că te 2 echipe conduse de un 
profesor instructor formator. Competiţia a fost arbilriltă de stu
den~ ai grupului de Dezbateri academice de la Universitatea 
.Aurel Vlaicu" Arad. Concursul s-a desfăşurat la Liceul .Moise 
Nicoară", cuprinzand in program traning-uri de tehnică a dezba
terii. dezbateri demonstrative Lincoln - Douglas şi competiţia 
propriu-zisă, avand ca temă .Telenovelele sunt telenevoi". 
Clasamentul final a fost următorul: Locul 1 - Liceul .Moise 

Pentru a vedea cum !llau lucrurile 
am luat legătura cu dl. IOAN CRIŞAN, 
director adjunct la ARTERM. Astfel am 
aflat că şi la ARTERM este cunoscută 
situaţia blocului in cauză, căldura fiind 
aproape inexistentă la întreg .partE!rul 
scării D. 

mai spus că, la cerere. ARTERM poate 
prezenta un deviz estimativ pentru o 
lucrare de modificare a distribu~ei inte
rioare. 

C. TRIF 

RAnd pe rănd, cei peste 3.500 de disponibi
liza~ colectiv vor fi invitaţi să-şi ridice banii de la 
CEC in funcţie de programările care vor fi 
făcute. 

,. · Din cele .declarate de către dl. Ştefan Pascu 
· reiese că pană la sfarsitul anului se fac eforturi 
· ca disponibilizaţii colectiv să intre şi in posesia 
drepturilor bănetti aferente lunii decembrie. 

. :.- ~-o. 

Nicoară", Locul 2 - Liceul German, .Elena 
Birta". 1 

. . . · • • 

Teatrul dans Candid Mythica din Arad aniversează trei ani de existenţă pe· 
scena profesionistă. Dintre realizările acestui teatru. unicul de acest gen din vestul 
ţării, amintim Clar obscur, Neol.lllc şi ldentlte - spectacole laufeate la festivaluri 
naţionale studenţeşti şi pe scena Europei Centrale şi de Est. Candid Mythica a fost 
fondat din iniţiativa artiştilor arădeni Florian Liber şi Cristiana Bama, cărora U s-a 
alăturat in, 1991 prim balerina Operei Romane Timipra, Hellena Ganser. 

C.L • - \.., .. ~> 

CE PĂRERE A VE'fl DOM~E EM,L CONSTANTINESCU.~ •. 
.cu profundă indignare şi cu· un mare regret 

in sufiet vă adresez această scrisoare spre a 
vă anunţa că am ajuns cum nu se poate mai 
rău datorită cresterii sălbatice a preturilor şi 
decăderii de la o zi la alta a nivelului de' trai. 

Că aşa stau lucrurile o dovedesc 
nenumărate fapte incontestabile: De pildă la 
blocul A Coionia UTA unde locuiesc, ln primele 
9 luni din acest an cheltuielile comune pe bloc 
au !Qst de 133.212.140 lei, din cani numai cele, 
pentru incălzire şi apă caldă s-au ridicat la 
73.919.798 lei, faţă de 47.379.959 lei in 
aceeaşi perioat!ă a anului trecut. · 

Sau iată un alt exemplu. In l~na noiembrie 
a,c. cheltuielile lată de se ARTERM SA sunţ 
de 35.929.981 lei.' revenind 102.011 lei de per
soană !a apă caldă_ şi de 329.460 lei pentru 
incălzire la un apartament de 2 camere cu 51 
mp suprafaţă locuibilă! Sp~neţi şi dumneavoas
tră domnule preşedinte ce sărbători fericite 
putem avea noi, dacă ne lăsa~ cu buzunarele 
goale, ne luaţi tot şi nu ne daţi nimic?! Pensia 

creşte cu 3%, cheltuiel)le devin ·tot mai mari; · Intelegem supărarea citltotulul nostru, 
aşa că nu mai ştim ce să ne facem, căci cei astăzf in Romlll}la intr-adev'ăr a fi pensionar 
96.000 de pensionari din judeţul nostru au o reprezentând o,adevărată aventură. Pentru 
pensie medie de 607.500 lei din care flU se că altfel cum cataloga o viaţă obligată 
poate trăi. ştiV asta ale prE!I'adinte o pensie de so1 .soo de 
Emil Constantinescu?' de lei când iată, numai 

cand spun toate acestea 'imi cheltuielile lunare cu apa caldă şi 
amintesc de cele spuse de dum- încălzirea la un· apartament com

pus din 2 camere se ridică la 
neavoastră ln campania eiec- 431 _471 lei lei. Repetăm: doar 
torală, de toate promisiunile din cele cu apa· caldă şi incălzirea, lor 
care nu aţi realizat nimic. -cum se ştie- adăugăndu-.11-se ti 
Contractul cu ~omania a rămas , altele: cele cu gazul metan, cu 
cureaua tot noi o strângem, de sacrifi- energia electrici, cu salubritatea, cu indem .. 
cat tot noi, poporul ne sacrificăm, desi acum 3 nizaţiile administratorului fi femeii de servi
ani aţi zis că va fi invers. Aceasta esie situaVa clu etc. etc. 
dle preşedinte, totul merge in declin, suntem Din nefericire, chiar decă primesc c:Meva 
condamna~ la moarte. sute de mii de lei in plus, nici salar'iaţil nu o 

Acestea sunt motivele pentru care'vă scriu, duc mal grozav, preJurile in continuă 
solicitandu-vă să demisionaţi din funcţiile pe crettere şi mal ales nes1guranţa faţă de ziua 
care le deţineţi. Să lăsaţi_pe ~lţii să ne con- de mâine scoţându-i pe aceştia nu o dată in. 
ducă, care sunt capabili să fie in fruntea ţării". stradă cum, nu ştiu de câte ori, a-a intam

PAVEL CIURDARU plat .In anul acasta. 

Nu tllu dacA demisia pre,edlntelul 
• Constantinescu ar rezolva gravele ti multi

plele probleme ale Romănlel de azi, cauzele 
ti remedille acestei stări de lucruri trebuind 
căutate după părerea noastră indeosebi In 
condiţia precară a celor ajunşi in fruntea 
ţării, cel mal mulţi dintre ei interesaţi doar 
de buzunarul propriu şi de stoarcerea fără 
jenă a cat mal mult din funcţia pe care o 
ocupă. De acettla dacă ne-am putsa scăpa, 
şi poate că o să ne scăpăm nu peste mult 
timp, respectiv peste cateva luni cAnd vor 
veni alegerile, dar intrebarea e: ce garan~e 
avem că cel care vor veni dupA aceştia vor 
fi mai breji sau IYIBI cinstiţi !lecât cel de 
acum? 

Ce-l drept cA situaţia cam aduce cu maţa 
in sac, dar asta e, ce attceva am putea face 
dedt să sperăm că de data aceasta poate 
n-o să ne mal "ardem". Sau cel .puţin n-o să 
ne ardem ca' acum. 

MIRtEA DORCiOŞflrt 
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a declarat, ieri, că elaborarea acestui program 
lucrează trei echipe, urmind ca simbătă să fie 
elaborată varianta finală. 

Conform uneia din variante in lucru, 
Guvernul are In vedere finalizarea procesului de 
privatizare pînă la sflr:şi.tul anului 2000 şi, pe 
această bază, desfiinţarea FPS. . 

In domeniul financiar-bancar se are Tn vedere 
adoptarea unor măsuri de relaxare fiscală, avind 
ca suport lărgirea bazei de impozitare şi 

unătătirea mod~lui. de colectare a 
impozitelor 'şi taxelor. · · . · · · ' 

Restructurarea si privatizarea băncilor cu 
capital de stat umiează să se finalizeze Jn 

Il dacerr•brie 2000. 
O aM măsură priv~te introducerea experi

mentală a întocmirii bugetului pe anul 2000 pe 
bază de proiecte propuse de principalele minis
tere economice. 

In domeniul economic, se apli-

i 
ministru. 

carea i program 
restructurare a marilor de stat, 
cu caz; privatizarea intreprinderilor mao şi medii, 
in pachete, de către bănci de investitii; 
Inchiderea unul grup de intreprinderi ca're 
însumează mai mult de 1 Q% din pierderile din 
sectorul de stat; elaborarea proiectelor prioritare 
pentru dezvoltarea regională; restructurarea si 
privatizarea utilitătilor publice; aoordarea de spri
jin producători agricoli; 'combatarea infracţiona
litătii economice si a coruptiei. 
.. 'In baza Strat~iei pentru Dezvoltare Dur;<~Qflă 

fi elaborat un plan national de actiune, care să 
asigure o creştere medie anuală a PIB de 6,5%. · 

Ministrul Finanţelor, Decebal Traian Remeş, 
a declarat, ieri, că, in prezent, există "trei grupuri 
care lucrează, in trei locuri diferite" la acest pro
gram. . 

"'n cursul după-amiezn urmează să punem 
un loc cele trei · , iar luni acesta va fi trimis 
in Parlament", 

"strict lui ucere~ 

Coordonare si Control al 
PNŢCD a decis, ieri; ridicarea 
tuturor sancţiunilor impuse 
impotriva secretarului general . 
Radu Vasile şi este de aoord cu 
candidatura acestuia pentru 
functia de presedinte al 
Senatului, se arată intr-un 
comunicat remis presei, care 
precizează, însă că aceste 
hotărîri sunt valabile din 
momentul In care Radu Vasile 
îşi depune la Preşedinţie 

Comunicatul specifică faptul. 
că Vasile poate candida pentru 

a precizat că această decizie 
are drept scop rezolvarea dis
putei politice din PNŢCD, 
Vicepreşedintele PD a apreciat 
că Radl!- Vasile trebuie sus~nut 
de grup'tll PNŢCD din 
pentru a ocupa funcţia de 
preşedinte al acestei ·camere, 
iar dacă acest lucru nu se va 
intimpla, funcţia va reveni 
reprezentant al PD. 

orice funcţie in par11d . . 
"Deciziile au fost luate in 

·interesul naţional. pentru 
intrarea in normalitate", se arată 

. Tn finalul documentului. 
Vicepreşedintele PD, Traian 

Băsescu, a anunţat, ieri, că 
Partidul Democrat a decis să 
renunţe la postul de preşedinte 
al Senatului, pentru a-1 oferi 

Partidul Democrat doreste ca Petre Roman să 

BAlUl DE C ION AL· 
OAMENILOR DE AFACERI 

e Cotidianul "Adevărul" a deeernat: 
pat:ru dist:ine-,ii • Prenaii, dar fi 

unui naediu eeononaie naai fel&l'01re•IJ•il 
Aseară, la restaurantul 

Central, Camera de Comerţ. 
Industrie 'i Agricultură 
Arad a organizat Balul de 
Crăciun al oamenilor de 
afaceri. Poate era nevoie fi 
de un moment de destin
dere, la finele unui an Care, 
trebuie să recunoa'ft&m, nu 
a fost tocmai propice pen
tru mediul economic romA· 
nesc. Chi-ar fi In aceste 
condiţii, o serie de firme 
arădene sau străine care au 
activitate in municipiul nos
tru au obţinut rezultate eco
nomice demne de consem
nat. Drept urmare, au fost 
oferite câteva premii, atât 
din partea C. C. 1. A. Arad, 
dar fi a mass-media locale. 
Printre protagoni,tli externi 
s-au numărat Trinity lnc., ,1, 
Lucas Wiring Systems. 

Cotidianul "ADEVĂRUL" 
a oferit la rându-i patru pre· 
mii. La secţiunea firmelor 
cu cea mai activă colabo
rare din punct de vedere al 
publicităţii au fost laureaţi: 
MARTIN GOROIAN de la 

Auto MDA Arad, MIHAI 
STOICA - BRD Arad fi FLQ-_ 
RIAN TORCOŞ - Central 
S. A. Arad. · 
' LIVIU EFTIMIE BOBAR, 

·director general la S. C. 
A·S T R A- V A G O A N·E 
CĂLĂTORI S. A. Arad, s-a 
dovedit a fi cel mai coope

. rant şi prompt conducător 
de firmă in ceea ce prive,te 

deschiderea faţă de presă: 
Cu toate că evenimentul 

de ieri a fost unul monden, 
oamenii de afaceri arădeni 
riu puteau să nu discute şi 
despre activitatea lor şi mai 
ales să spere că ·anul 2000 
va fi unul mai favorabil 
creşterii economice In ge
neral. 

G. COtiSTfltllltiESCO 

Cfti!!!ţ,i.fii!!.l,t,f,QC@tWij.[,jljj,ljJt,Jjiji(t@Oţ» 

PRESUPUSUl ASASIN Al lUI 
KOCSIS ZOlTAN A FOST ARESTAT 

~· ·v ocupe functia de ministru' de Externe in viitorul 
guvern lsămscu, a daciarat, vine~. intr-<~ conferirrtă 
de presă, vioepreşedintele PO, Traian Băsescu. ' .. 

Integrarea in Uniunea Europeană. In noaptea de &-10 decembrie, in vecină- torit, soţia fiind domiclliată in. Portugalia '1 are 
El a precizat că, totuşi, premierul desemnat, tatea podului de la Grădifte, Kocais Zoltan a trei copii. 

Mugur lsărescu, are "intreaga libertate" să propună, fost o11101'ât in bătaie. Motivul pare aii fi fost Covacl este cercetat '1 _sub învinuirea de 
să accepte sau să refuze persoanele propuse să jaful, proxenetism. Acesta plasa femei, la diferiţi bir-

Vicepreşedintele PD a spus că Departamentul 
pentru Integrare Europeană urmează să fie inclus in 

facă parle din viitorul cabinet Din surse neoflciale am aflat că ieri, baţi, după care-i agresa fi-i tilhărea. 

. _ Ministerul de Externe, astfel incit să se "incheie 
Vicepreşedintele PD a apreciat că noul guvern pollţi'tli arădenl I-au reţinut pe presupusul ·Impotriva lui Covaci, Parchetul a emis 11180-

va permfte "relansarea" coaliţiei şi a sus~nut că PD asasin. Acesta este Covaci_Nelu, zis Neluş, 31 dat de aresta_re preventivă pe timp de 3 D de Q' ,- :_ . bicefalitatea" din politica externă. Traian ~.a 
·· f• •·.':;><' ': !lfirmat că "prioritataa" Ministerului de Ext.!itt!!iJÎI fi . ~ . 

nu va fi alături de acei parteneri de coaliţie _care ~SE! ani, domiciliat in Mocrea l&''hl-: 3s. Este căsă- zile. · Dfltlfl' ."~ 
văd" deilllrecu1i in opoziţie., , · .. :G. L---------'-"'----..,.-...:...,-..,....., __ ..... ...-..,._....,..._...,... ___ ... _~ 
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an ~~~~i~~ 
rllor o nouă '1 surprinzătoare Loteriei, Florenţa este leagănul 
apariţie pe piaţa de carte • wt.rfa loteriei moderne, că in Palatul de la 
NafionaU din a-an;.. O isteric Versailles se organizau loteril pentru 
Dustrat.i, volum apărut intr-o formă inalta societate de la Curte ş;a. 
grafică excelenti, S\lb egida Regiei Loteria este, aşadar, nil .doar o 
Autonome Loteria Naţională (RALN). modalitate de a câftiga sume mari 
Volumul de faţă se remarcă prin de bani, ci 'i un fenomen,soclal '1 
modul in care reu'ie,te să imbine cultural. · · -
rlgurozitatea aproape !ftlinţifică;." Trebuie să remarcăm meritul 
prezentării istorice cu bogata '1 deosebit al ilustrării acestui volum. 

SAWN.ULANIJAL • 
DE ARTA PIASHCA 

. 

interesanta cazuistică a fenomenului După cum mărturise,te Nicolae 

hdrăe-d~ăc1:~iltO:ilger~l:otit~e~r:l.e~l-~~u1lncJ_OCărţal'l ahuazafirxd· au~ ;;i:~:~~ţ~ir~~~~:~~=~r:'~:~iR:;~: • : J ij ~ ,, ] J : ' j ,, ] 191 i 1 a 1 J ! ~' ' ,. 
1 • pletează 'i explicitează textul, il face -- --
lui- in străvechea practică dacici să treacă dincolo de pagina de e Joi, 16 decembrie, in ani, din Semlac, conducător 
prin care se trăgea la sorţi un tânăr arhivă, de filă de ziar, ajută cititorul jurul orelo.r 15,30, pe raza auto l_a General Petroservice 
care urma a fi sacrificat 'j trimis ca să retrăia,scă trecutul. In acelafl localităţii Căpruţa, comuna Arad, in timp ce conducea 
solia Zeul Zamolxe. De aici, '1 până timp, ilustraţia, alfa cum a fost gân- Bârzava, RAHIC NIHAD, 37 ani,' autoturismul AR-04-MKW, 
la Loteria Naţională din ziua de azi, dită, poate fi privită deopotrivă din din Novi Pazei - Iugoslavia, In efectuând o depăşire neregu-
acest joc a cunoscut cele mal perspective arti<>tice fi docu- timp ce co'nducea auto- lamentară, a intrat In coliziune 
diverse forme, a- fost obiectul unor mentare." Recomandăm acest volum camioneta NP-179-73, a acei- frontală cu un ifron neinma-
dispute aprige in Parlament, a susci· acelor cititori pentru- care cultura dentat-o grav pe Hozas Anuţa, . triculat, proprietatea Ocolului 
tat conflicte in presa vremii. Cartea înseamnă mai· mult şi altceva decât 53 ani, din Căpruţa, bolnavă Silvic Ceala, condus din sens 
oferă o imagine detaliatA a diferitelor canoanele stricte impuse de bibli- psihic; care s-a angajat in tra· opus de Pop Florin, 25. ani, din 
etape prin care a trecut loteria, In ografii şi de autorii deja consacraţi. versarea şoselei printr-un loc Pecica. 
special incepind cu anul 1906, când • Lansarea acestui volum va avea nepermis 'ii fără să se asigure. In urma impactului, a fost 

'·" 

•.. · se înfiinţează prin lege Loteria sec. XIX in urma unei celebre loterli, loc luni, 20 decembrie 1999, ora 11, e Tot in aceeafi zi, In jurul ·accidentat grav Fekete 
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POUTICA SI PORUMBEI 
,,Adevărul" fiind un ziar local, ~te totală şi armonie făţamică. 

firesc ca majoritatea articolelor să fie Rara avls pe plan local astfel de ati-
inspirate din viaţa cetăţenilor din judeţ. tudini. Nu zic că liderii locali trebuie să 
Fără însă a se neglija problemele tun- se ia de cap pentru ca ziaristul să aibă 
damentale cu care se confruntă tara. ce scrie. Dar lâncezeala politică locală 

Şi articolele politice, aşadar.' trebuie mă trimite cu gândul la romanul lui 
să aibă in vedere in primul rând activi- Sadoveanu, "Locul unde nu se intâm
tatea _liderilor ~i partidelor din judeţ. Din· plă nimic." 
nefencire, adeseori suntem obliga~ să Să nu mai voibim de alte activităti 
provocăm evenimente ziaristica, fiindcă politice care se fac in mod pompieristic. 
liderii locali numai de politică nu se Rezultatele sunt aşijderea. Campania 
ocupă. Iar cănd se ocupă, o fac pentru electorală, pentru partidele inteligente, 
a mai bifa o acti~ate pe răbojul politicii durează patru ani. Pentru celelatte par-
locale. Pe scurt, câteva aspecte ale tide, campania electorală durează două 
vie~i politice locale. luni. 

. Cea mai extraordinară activitate Prin natura meseriei, vizitez j~eţul 

~~~~~i~\;:'e od~e~r~~-~~Ctâlileii'zller;p~ucna~e:i ~~ 1;~-s~~~ 
Unele part1de - . .. • . . • _ - urme ale trecerii politi-
exagerează (cum ar fi cienilor pe la sate. 
UFD) şi cheamă ziariştii de două ori pe Pentru că simpla prezentă injr-un loc nu 
săptămână pentru ca să li se spună... înseamnă că s-a si făcui ceva. Oamenii 
mai nimic. Alte partide, precum PNŢCD nu mai apreciază politica şi politicienii 
sau PDSR - nota bene, partide 1mpor- după vorbe. S-a terminat cu gargara. 
tante! - o lasă mai moale cu conferinţele Omul aşteaptă fapte. Iar aici suferinta e 
de presă. Cel mai imporlant partid de la mare. · ' 
putere ~i cel mai imporlant din opoziţie Politicienii locali trebuie să-si recon-
nu ies la bătaie. Probabil n-au nimic de sidere atitudinea fată de poliiică. Iar 
spus. UFD-ul apare zilnic in ziar, iar dacă nu pot, să-i lase pe alţii, iar ei să 
cele două partide amintite stau la cutie. se ocupe de ponimbei. 

Concluzia ar fi că UFD-ul e mai 
ime<>rlant decât PNŢCD sau PDSR. O 
alta problemă ar fi temele abordate la 
aceste conferinte. De obicei, filialele 
locale cheamă ziariştii să le spună politi
ca partidului gândilă la centru. Este 
important să se ştie ce vrea partidul 
pentru ţară. Dar tot atât de important ar 
fi să se stie ce fac alesii si numitii par
tidului In' judeţ. Căci se 'întâmplă' şi pe 
plan local destule jocuri politice, mai pe 
faţă, mai in culise, dar liderilor locali, cu 
unele excepţii, le lipseşte curajul de a 
ataca adversarul. Acest curaj apare in 
campania electorală, in rest pauză 

. 1. IERCflrt 
P. S. fn legătură cu conferintele de 

presă o mostră de "seriozitate": 
PNŢCD ne anunţă fn data de 10.12.999 
la orele 21 !ji 49 că 1n data de 
11.1~.1999 se ţine o conferinţă de 
presa. Altfel s~us. aproape de miezul 
nopţii suntem anuntaţi că a doua zi 
este conferinJ.ă de presă. Nu e prima 
dată când ţarăniftii se trezesc cu 
noaptea fn cap ca trebuie să spună 
ceva naţiunii. Atunci i-a lovit ideea in 
creier. Este un "model" de felul cum e 
găndită :;i făcută politica la nivel local. 

• 
··pounc . ~- .. 

Ieri, la sediul PNR Arad 
a fost organizată o confe
rinţă de presă, al cărei scop 
a fost prezentarea unui 
oaspete din Italia, mai exact 

. a reprezentantului Partidului 
Democratii, al cărui prese
dinte si tonctator este RorOa
no PrOcti, preşedintele Parla
mentului Europei. 

Doctorul Savino 
Accettura este cel care se 
ocupă de relatiile inter
naţionale in cadrul partidului 
~i s-a aflat la invitaţia PNR 
intr-o vizită de o săptămână 
in România, vizitând 
Oradea, Clujul ~ Aradul. Din 
cele expuse de domnia sa 
am reţinut că: e .Partidul 
Democratii se află la 
guvernare' in Italia, este un 
partid democratic care are in 
rândurile sare trei persona
lităti de marcă: Romane 
Prodi, judecătorul Di Pietre si 
· aHetul Pietre Meneea. e fn 

-~_ ..• 

Italia situatia în multe locuri e 
foarte asemănătoare cu cea 
din România, sunt probleme 
economice ~maj şi ... străzi 
chiar mai proaste. • Schim
barea de guvern, dacă e 
făcută democratic nu trebuie 
să ingrijoreze, in caz contrar 
insă se poate ajunge la dic
tatură. • România dacă 
vrea să intre in Uniunea 
Europeană trebuie in primul 
rând să asigure o stabilitate 
internă politică ~i legislativă. 
e Romane Prodi este unul 
dintre sustinătorii intrării 
României in' u.E. 

In incheiere, prom
vicepresedintele PNR Arad, 
dl. Constantin Buzatu, a· 
mulţumit oaspetelui italian 
pentru vizită si i-a adresat 
rugămintea ca in perspecti-
va alegerilor locale, PNR să 
fie ajutat cu logistica ~i expe
rienţa electorală a italienilor. 

ŞE~Bflrt POPESCU 

• . 

- PaglnaS 

#lisa''lfHnsfii8ilaa""' 
f;/ MuuQr lsarescu-.. 1 

"UN PREMIER CU 
A 

ŞTBEANGUL DE GAT" 
PDSR se teme că Mugur lsărescu nu va fi lăsat să 

gestioneze corect criza profundă. prin· care trece 
România, a spus la conferinta de presă de ieri.- prim
vicepre~edintele Pavel Sârbu. Concret. spune dom
nia-sa, oamenii pol~ici de rang ai CDR, UDMR ~i PD, 
care vor ocupa noile funcţii infiinţate, n vor impiedica 
pe lsărescu să-si desfăsoare activitatea. Prin noile 
funcţii (prim-viceprim-ministru şi vice-prim-miniştri), 
consideră PDSR-ul, .s-a pus un ştreang de gâtui 
viitorului prim-ministru". • Deputatul Teodor Jurcă, 
participant la discuţiile lui Ion lliescu ~i Adrian Năstase 
cu grupurile parlamentare ale PDSR, a adăugat că din 
această situaţie cel mai mult are de că~tigat PD-ul, 
funcţia de prim-vice-prim-ministru urmând să fie ocu
pată de Petre Roman. Tn plus, spune deputatul Jurcă 
"ne temem că prin plecarea lui Mugur lsărescu s-ar 
putea să apar{, probleme grave şi la BNR, care va fi 
lips~ă de se,viciile unui specialist de valoare". Una 
peste alta, PDSR-ul aprobă, .solutia lsărescu", insă 
numai in oondi~i de respectare a Coosmuţiei, In primul 
rând de către preşedintele-Emil Constantinescu. 

• Vicepreşedintele Liviu Derban, şeful deparla
mentului de pregătire si desfăsurare a campaniei elec
torale locale, şi-a exPrimat Convingerea că in toate 
localităţile judeţului vor candida la funcţiile de primari 
şi consilieri cei mai valorosi PDSR-isti .• Fripturistii nu 
vor avea acces", a spus domnia-sa, prin .fripiurişti" 
inţelegându-se mai ales persoane care au plecat din 
PDSR şi vor să vină inapoi. • Vicepreşedintele Victor 
Jucu a prezentat presei câteva dintre măsurile pre
conizate de către PDSR in domeniul infrastructurii. • 
ln sfâr~it, s-a aprobat modificarea nur:nelui localităţii 
.Lunea Teuzului" (Mocirla), in Vasile Goldiş. fn 
schimb, nu s-a aprobat transformarea ei 1n comună, 
ne-a informat deputatul Teodor Jurcă. •A fost ultima 
conferinţă de presă a PDSR-ului local din acest an. 

. S. TODOCfl 

Consiliul Judetean al 
r (Urmant din pagina 1) 
După acceptarea la inceperea negocierilor 

pentru integrare in UE, România va primi din 
partea comunitarilor ajutoare financiare de circa 
patru ori mai mari _decât in prezent, in scopul 
scoaterii economiei din criza prelungită In care 
se zbate. 

Mai muH decât aprobanta unei cereri aştar
nute pe un petec de hârtie, acceptarea României 
la negocieri preliminare înseamnă că U. E. se va 
implica de acum inainta cu putere In pregălinta 
acestui proces istoric, punând la bătaie sume 
uriaşe de bani şi specialişti de clasă, pentru a 
sprijini programul de integrare etc. De la noi. se. 
cere un singur lucru: să apărăm şi să con
solidăm democr.rţia, să ne comportăm civilizat.· 

. Cât de civilizat ne purtăm însă, a văzut o ţarit· 
întregă. Indată după istoricul succes românesc 
de la Helsinki, la Bucuntşti s-a declanşat o gravă 
criză guvernamentală, "originală" în felul ei, eli 
nalipsitul iz balcanic. Evenimentele privind 
debarcarea fostului premier Radu Vasile sunt 
suficient de cunoscute pentru a nu mai insista 
asupra lor. Interesează însă in mod cu tOtul 
deosebit imaginea absolut deptorabilă înfăţişată 
lumii de lamentabilii oameni ai puterii de pe 
Dâmboviţa. Increderea generOasă Investită de 
n:~rezentanţi~ ţăril?r din U. E. in nişte indivizi lip
siţi de cel mao elementar simţ de răspundere faţă 
de intentsele lării, a fost .răsplătită" cu vârf şi 

. indesat, indată ce pre'l"dintele Constantinescu 
s-a reintors la Cotroceni. La numai două--trei zile 
de la istorica hotărâre de la Helsinki, dl. · 
Constantinescu a hotărât să'l demltă pe primu~ 
ministru Radu Vasile. Motive erau suficiente, 
având in vedere rezultatele economice slabe 
ob~nute, dar inlocuirea guvernului cu unul mal 
bun tre.buia să se facă exclusiv in limitele 
Constituţiei şi legilor in vigoare. Pentru 
demiterea premierului, abilitat era Parlamentul 
României, şi nu pre!jioedintele Constantinescu, 
aşa cum s-a lntâmplal Calea legală cerea proce
dură, cerea timp, iar la Cotroceni nu e vreme de 
pierdut. Ca mâine sosesc sacii doldora de dolari 
'i "oamenii no,tri" nu sunt pregătiţi să~i preia. 
Deci, urgent, se cere un guvern nou, a hotărât dl. 
Constantinescu, trecând dezinvolt pe lângă lege. 

Aflând de isprăvile din Bucuretti, generoşii 
nottri .,sponsori" europeni nu au nici un motiv 
să se felicite pentru ceea ce. au făcut in favoarea 
ţării noaslre. Văzând comporlamentul mârlănesc 
al omului pol~ic român 'i constatând dispreţul 
celor mai înalţi demnitari pentru lege, s-ar putea 
ca părinţii europeni ai românilor - comisarul 

·w 

Giinther Verhaengen ti Romano Prodl să ragntta 
momentul in care au recomandat fi sprijinit 
acceptarea României la i1egocierile preliminare 
de integrare in UE . .,Copiii lor de suflet de pe 
Dâmboviţa" le·au aruncat o găleată de zoaie 
peste capete, in semn de aleasă mulţumire pen
tru ajutorul oferit cu atâta generozitate. 

La "succesul" spectacolului de circ de la 
Bucureşti şi-a adus o contribuţie deosebit de 
importantă şi Radu Vasile. Arogant şi plin de 
ifose, poetul naţional Mischiu a avut curajul 
civic să afinne fără să clipească, la emisiunea lui 
Tucă, de la Antena 1, că el n-a intălnil in via!ă 
decât două-lrei persoane demne de .•. respectul 
său. ,.Restul", adică minişbi, senatori, deputaţi, 
lideri ai partidelor politice, academicieni, oameni 
de 'tiinţă şi artă; genli,'scriilori de tanuflie n\oll' 
dial, poeţi precum Mircea Dinescu, de pildă, cu 
toţii şunt vax pentru junele Radu şi Vasilică. In 
aroganţa sa nemăsurată, purtătorul de mustă· 
cioară a Chaplin, fi vâră pe toţi înţelepţii acestei 
lări (cu două-trei excepţii, cum am zis mai sus) in 
buzunarul de la jiletcă. Occidentalii subţiri tre
buie să fie foarte fericiţi fliindu~se colegi cu 
asemenea specimene de oameni politici cu totul 
originali, cum se găsesc din belşug pe malurile 
Dâmboviţei. Să nu ne mirăm din eate afară dacă 
poporul român - adevăratul partener al U.E. pen
tru integrare ~ v~ fi nevoit să monitorizeze cu 
maximă atenţie fiecare mişcare a guvernanţilor 
notbi fără nici un ntspect pentru lege. Din acest 
colţ de ţară încercăm să trimitem un semnal 
Uniunii Eul"():pene, solicitlnd ca intregul proces 
de sprijin al României să fie adus. la cunoştinţa 
poporului român prii'\ presă. Să nu se acorde nici 
un fel de credit moral guvernanţilor pentru că, 
C1fC1 cum s-a putut vedea de atâtea ori, oamenii 
no'bi politici nu au frică nici de lege ti nici de 
Dumnezeu. Cât sunt la putere taie şi spânzură 
fără tea!11ă, sprijinindu-se unii pe alţii in ale 
hoţiei. . 

Crede cineva că intreaga ţigănie de la 
Bucureşti a avut ca scop binele lării? Eu crad că 
in toată viermuiala dămboviţeană se unnăre'ta 
un singur scop: c1olanul. Puterea de la Bucure!jioti 
e roasă de ambiţii şi nesătulă precum lăcustele. 
Dacă generoşii sponsori europeni nu vor fi cu 
.ochii in patru, atunci poporul român, ţara aceas-
ta, nu se vor alege cu nimic din miliardele da 
euro făcute cadou. se vor infrupta doar bandlţil 
cocoţaţi in inalte dregătorii ale ţării. Speranţa 
noastră e in Europa fi nu In intsponsabilil noştri 
guvernanţi. . .. . . , . . . · . 

.. /' 
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NATIONAJ.E ROMANI ARAD ' . . . . 

Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători ale ' · 

Crăciunului, Anului 
.._.. ..... -., .. 

.Nou2000şi 

. . Botezului Domnului,. 
transmite un gând 
····bun de sănătate, 
belşug şi bucurie, 
tuturor românilor. 

Fie ea Naşterea · 
Domnului şi trecerea 

In Noul An 
să insemne pentru· 
Dumneavoastră 

un drum al faptelor 
înţelepte intru pace 
şi prosperitatea ţării 

şi recâştigarea 

concordiei naţionale. 
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IIJIJ.lli!IIWP __ I/IItil 
1.1. Prezentul regulament stabileşte metodologia de 

montare a contoarelor in apartamente şi mcx1alită~le de 
cala.d, repartizare şi achitare a cheltuielilor aferente con
sumurilor de apă şi energie tem1ică in dădirile cu mai 
multe apartamente racordate la sistemele centralizate 
de disbibuţie, in vederea economisirii acestor resurse, a 
gestionarii şi facturării lor corecte, precum şi a stabilirii 
unor raporturi echitabile intre distribuitor şi consumator. 

1.2. Poprietarii/locataril apartamentelor au drep
tul să monteze aparate de contorizat apă rece/apă 
caldă In devans faţă de program. Deci, asocla~ile de 
proprietarlllocatari nu au temei juridic să se opună 
montărll contoarelor de apartament. 

1.3. Montarea contoarelor trebuie _să se taca cu 
r_espectarea integrală a COfld~ale. 

' ~--1. Proprietarul/locatarul care doreşte ~ monteze 
contoare Tn apartament va incheia o oonventfe..cadru aJ 
comitett.d exerutiv al asociatiei. ' 

Această convenţie-c8dru va conţine: numele, 
prenumele, adresa completa a proprietarului şi, după 
caz, adresa apartamentului. (dacă proprietarul nu 
locuieşte in apartamentul respectiv); date privind 
numărul de contoare, destina~a şi amplasamentul aces
tora; date de identificare a executantului (denumire, 
adresă, lnmalriculare la O. R. C., cod fiscal, autorizaţie 
de montare contoare de la B. R. M. L). 

e Solicitare către conducerea asociaţiei de a paf1ici
pa la executarea montajului, la recep~a şi punerea in 
funcţjonare, la inceperea citirii contoarelor, respectiv 
luarea in evidentă. 

2. La tenni.iarea montajului, Tmpreună cu lnstala
torul şi ru reprezentantul asociaţiei (de regula adminis
tratorul), proprietarul/locatarul va redacta un proces-ver
bal de recepţie - punere in funcţiune in trei exernptare, 
câte unul respectiv pentru: proprietarul/locatarul aparta
mentului; lnstalatorlmontator; comitetul executiv al aso
ciaVei de proprietarillocatari (administralorul). 

· 3. ProprietaruVIocatarul va păstra pe lăngă docu
mentaţia de montaj şi punere in functiune şi buletinele 
de verificare rnelrologică a contoarelor.' 

4. Contoarele care se montează trebuie să Tndeprt
nească următoarele cerinţe: să aibă aplicată marca 
metrologică de model acordată de Biroul Român de 
Metrologie Legală, buletinul de verificare metmlogică şi 
marca metrologică de verificare: să corespundă tehnic 
tipului şi debitului. 1 1 furnizat (apă rece, apă caldă 

lnstalatorul care execută lucrările de monlare a oon
tqare!or poate fi orice Jl'!rsoană juridică seu fizică care 
Tndeplineşte condiţiile următoare: 

a} este autorizat pentru prestarea serviciilor de 
inslalaVI sen~are '1 de lncălzlre (are acest obiect de 
activitate prevăzut in statutul său) 

b) are autorizatie de la Biroul Roman de MetJOiogie 
Legală • . 

c) are capacitatea de a lntocml documentatia 
tehnică de execuţie minimală şi de a executa lucrările 
confonn normelor tehnice şi reglementarilor legale In 
V1QOOI'O: 

d) obţine avizul de punere In funcţiune de la 
B.R.M.L • 

e) tncheie cu proprfetaruVIocatarul beneficiar un 
contract de execu~e a lucrărilor, contract in care va. 
prevedea dauze referitoare la garanţii, eventual la ser
vice intreţlnere, remedieri, verificări, dacă 

convin astfel. Totodată, se vor prevedea, după 
i luaări de lntre~nere şi repara~i la instalaţiile Olds-

--,-' 

1 este singurul răspunzător de 
funcţionarea corectă şi legală a contoarelor montate In 
apartamentul său, in acest sens el are umătoarele obli
gaţii: a) să nu intervină IN NICI O SITUAŢIE ASUPRA 
contoarelor sau circuitelor de legătură, să menţină 
deschise ventilele de izolare ale contoarelor, să nu inter
vină asupra sigiliilor apUcate; b) in caz de defectare a 
unui contor, să inştiinţeze de indată conducerea asoci· 
aţiei de locatari şi să apeleze pentru remediere numai la 
Instalatori autoriza~ (cel care a executat montejul). 

La demontarea contorului in vederea repa~'el, 

lmpreună cu instalatorul şi reprezentantul asociatiei se 
incheie un proces-verbal de constatare in care se Speci
fică: tipul şi sena contorului; indexul citit la demontare; 
data demontării si inlocuirii cu un att contor sau cu o 
piesă de racord; Consumul mediu zilnic pe ultimele trei 
luni, conform datelor inregistrata la asociatie in ~fisa con-
torului'. · ' ' 

ATENŢIEI lncălcarea oricărora dintre obligaţiile de 
mai sus dă dreptul asociatiei de locatari să nu ia in con
siderare Tnregistările contOarelor pe perioada de la ulti
mul control pană la data constatării. 

Asociaţia de proprietarillocatari, prin pe!SO!lalul său 
de conducere sau prin personal special desemnat (per
soană fizică sau juridică cu care are contract incheiat) 
are următoarele drepturi: a) să primească de la de~nă
torii de contoare documentele tehnice şi informaţiile 
privind montarea, verificările periodice şi remedierile 
efectuate asupra acestora; b) să participe la sigilarea 
contoarelor dţ~pă fiecare interven~e/veriflcare; c} să 
efectueze controale inopinate de câte ori consideră 
necesar pentru a constata modul de utilizare a con
loarelor, starea lor lehnică, starea sigiliilor; d) să solicite 
verificarea contoarelor ori de eate ori există dubii asupra 

exa~~~~'!~~~~r poate fi cerută de către ori-
care parte interesată dacă are dubii asupra exactitătii 
măsUI1!torilor (consumator, asociatie, distribuitor etc). ' 

Costul cheltuielilor de verificare (documentare, 
montare, verificare metrologică) va fi suportat. dacă con-

cot;es~<Jn;z.l«~. de către partea care a invocat 
aeJeq~une•a. aceste cheltulel\101' fi supor-

t contorului. 

opta pentru una dintre urmă-
toarele forme ccHectare a informa~ilor referitoare la . 
indexurile contoarelor. \ 

a. Citirea lunară de către societatea care asigu~ 
sei'Vice-ul contoarelor, cu verificarea periodică de către 
asocia~e. In cazul când se convine printr-un contrad 
lntre asocia~a de proprietarinocatari şi un agent ec0: 
nomic specializat că unnărirea/citirea contoarelor:; fie'. 
efectuată de acesta din urmă, se recomandă ca a~ 
servidi să fie compjetate cu: evidenta tuturor contoareror 
montate, pe apartamente; decontarea consumurilor indi 
viduale contorizate şi repartizate şi repartizarea cheltu-' 
lelilor comune lunare la toti membrii asociatiei; 
intocmirea dlitantelor pentrU i.lcasarea sumelor cOre
spunzătoare che~uielilor ~ revin fiecărui apartament; 
asigurarea serviciilor de tntrefnere-seMce a contoarelor 
şi a instalaţiior inlerioare din apartamente '1 din părţile 
comune. 

b. Citirea lunară de către o pers_oarlă special 
· desemnată de către asociatie. 

c. Citirea lunară de călre ~ (autoei
tire) şi un control periodic de verlficar8 efectuat de către 
asociaţie. 

2. lndfferenl de modalitatea ronvenltă pentru citirea 
contoarelor, persoana care face citirile va trebui să 
transmită administratorului as.Qclaţiel o NOTĂ DE 
CITIRE A CONTOARELOR ""'1'· olftgatoriu, va con~ne 
~ puţin unnătoarele in-.:·e date de identificare a 
persoanei care a făcut citirea; date de identificare a pro
prietaruluuillocatarului {nume,fprenume, adresa); index 
vechi, index nou şi diferenţa dintre cele două citiri, pen
tru fiecare contor mental (identificat pnn seria de fabli
caţie); data citirii şi semnătura (plus ştampila unită~i în 
~zul Tn care citirea s--a efectuat de către o persoanA 

1. La bklcurile contorizate la nivel de bransament._ 
dar care nu sunt .dotate cu repartitoare de căldUră, sau , 
la cele necontorizate, calculul şi repartizarea cotelor de 
cheltuieli se fac polrivlt procedurilor prezentate la capi
tnlul10, punctul1.1.3. ~-

2. La ·blocurile ronlorizate Oa nivel de branşamenQ, 
care sunt dotate cu repartitoare de costuri de Tncălzire,.: 
asociatia de locatari este obligată să recalculeze 1~:. 
sta~f sezonului de încălzire, cotele reale de chettuiefl"i
pe apartamente şi să efectueze astfef o regularizare a 
tncasărflor lunare dh1 perioada corespunzătoare. Tp 
acest scop, asodaţla de proprietarillocalerl va rontracta 
serviciile aferente cu o firmă spedalizată, autorizata, · 
care va asigura aplicarea sistemului de decontare a 
oonsumJrik>' repartitoarelor de energie termică, 

1. Prima condiţie obligatorie pentru montarea · 

--- ... > 

repartltoarelor de costuri este montarea contorului 
de energie termică la bram;ament. 

~· A doua condiţie este ca instala~ a ·de 1ncălzire să 
funcţioneze cu agent termic apă caldă la o temperatură 
medie cuprinsă intre so· şi so· şi să fie echilbirată 
hidraulic. 

3. Corpurile de lncălzlt pe care se manreaza reparti
toare trebuie să fie accesibile şi să aibă puterea nomi
nală cunoscută (sunt exduse instala~ile de incălzlre prin 
podea sau tavan, cu aburi, cu aer cald, monotub etc.}. 

4. Toate corpurile de incălzit din imobilul in care se 
face repartizarea costuriJor cu încălzirea pe baza repafti.. 
toarefor trebuie echipate cu robineţi de reglaj, de prefe
rinţă tennostatici şi. evident. ru repartitoare de costuri. 
Este recomandabil ca montarea repartitoarelor să se 

sezonului de încălzire. == octombrie - 15 aprilie), repartizarea de 
tncălzire se face in sistem pauşal (proporţional cu 
suprafaţa echivalentă termic). La sfârşitul sezonului de 
încălzire, o dată pe an, se face citirea repartitoarelor. 
Totodată se astupă şi se trec flacoanele citite in partea 
dreaptă a plăcii de bază a repartitorului şi apoi se mon
tează in partea dreaptă fiolele noi, pline cu lichid şi 
destupate. Indicaţiile citite pe scalele repartitoarelor vor 
servi ca punct de plecare pentru determinarea cotei de 
energie termică consumată de fiecare oorp de încălzire 
in parte şi, corespunzător, de către fiecare apartament 
(consumator). Toate calculele aferente, respectiv deter
minarea valorii consumurilor individuale de căldură si a 
diferenţei de incasat/achitat de către fiecare CO!i5umtor, 
se fac cu ajutorul unui program software specializat, pe 
care trebuie să TI de~nă sau să TI dezvolte in mod obliga
toriu cel care face decontarea cheltuielilor cu energia 
termică. 

Asociaţia este constituită pe uR singur bloc. 
Blocul este complet contorizat, inclusiv pe aparta
mente. ln această situaţie, calculul cheltuielilor pe 
apartamente se face pe baza indica~ifor contoarelor din 
apartamente, pentru apa rece şi apa caldă; suma indi
ca~iiOr contoarelor din apartamente ar trebui să coincidă 
cu inregistrarea contoarelor·de pe branşamentele blocu· 
lui, pe baza cllrora s-au intocmit facturile fumizorilor. 
Practic, aceste vabi nu coincid, ele fiind influentata de 
toleranţa iegală diferită a contoarelor şi de nesimUttanei
tatea citirilor. Diferenta dintre suma citiri1or contoarelor 
individuale şi cea inlliglstrată şi facturată de furnizor se 
repartizează in acest caz proporţional cu consumurile 
pe apartamente. 

1. Cheltuieme pentru apa rece pentru fiecare aparta
ment se detennină pe baza cantită~lor consumate, prin 
insum~a consumului total de apă reqe şi a cantită~i de 
apă deversate la canal. Determinarea acestora se face 
astfel: consumul total de apă rece se determină pe baza 
citirilor efectuate lunar la Contoarele de apa rece din 
apartament. 

Pentru ape deve150ta la canal, cantitatea totală de 
apă rece consumată pe apartament se inmu~eşte cu 
coelicientul stabllrt de 0,75. 

2. Pentru cheltuielile cu apa caldă se procedează la 
fel ca şi la apa rece. ~. se stabileste volumul de apă 
rece necesar preparării apei calde sl cota procentuală 
de cak:ul a apel deversate la canal (cu coeficientul sta
bilit de 0,75%). Pentru energia termică consumată pen
tru tncălzirea apei calde, cuantumul de energie termică 
pe apartament se obţine prin distribuţia proporţională a 
valorii factUJate cu ronsumul de apă caldă din fiecare 
apartament . 

3. Pentru energia termică consumati pentru 
lncălzirea apartamentelor calculata şi factur~ de· către 
furnizor pe baza inreglstrărilor cOntorutui-Oe la. 
branşament. chettuielile se repartizează pe apartamente 
prop01ţlonal cu suprafaţa echivalenta termiJ: a co1purik>' 
de incălzire cu care acestea sunt dotate. 

4. ln cazultn care se constată pierderi in părţite 
exterioare apartamenteor (scurgeri accidentale in sub
solul dădirii, scurgeri accidentale in conducta ingropată, 
care leagă ventilul de izolare a scării de coloana de dis
tribuţie, ş. a. m. d.), se IIOI'Iua de Indata măsuri pentru 
remedierea cauzelor acestor pierderi. Comitetul executiv 
al asocia,iei evaluează cantitatea de apă rece/caldă 
pierdută din momentul apariţiei pierderii pănă la eli
minarea ei, iar valoarea acestei pierderi se constituie in 
cheltuială comună, care se repartizează pe toate 
apartamenele, proporţional cu consumul inregistra( de 
fiecare apartament. 

lltaallaLL2. 
Asael~ este constituita pe un singur bloc. 
Blocul este contorizat la nivel de bram;ament. 

Apartamentele sunt numai parţial contorlz8te la apă 
i11ce/caldă. 

Procedum de -.,, este similară cu cea de la situ
aţia 1.1.1., cu următoarele precizllri: din consumul loial 
inregistrat şi facturat de către furnizor pe baza con
toarelor de branşament scade valoarea consumurilor 
din apartamentele contorizate, iar diferenţa rămasă se 
repartizează pe apartamentele necontorizate proporţio
nal cu numărul de persoane din aceste apartamente. ' 

1. Pentru calculul cheltuielilor cu apa rece, se adună -
· consumurile înregistrate de contoareie din apartamente, 
iar suma rezultată se scade din indica~a contorului de 
bloc (scară). Cantitatea rămasă se repartizează in 
funcţie de numărul de persoane apartamentelor fără 
contoare. Pentru apartamentele care au contoare se vor 
lua in calcul indica~ile acestora. Pentru fiecare sparta-

'· •• --<._·. 

ment se va adăuga şi costul apei deversate la canal, 
inmul~nd cantitatea totală de apă rece cu coefidentul 
-stabil~ de O, 75. 

2. La calculul chettulelllot pentru apă caldă se va 
proceda ca la punctul 1. La suma rezultată se va adău
ga costul energiei termice corespunzătoare cantitătîi de 
apă cladă consumată, procedăm~ in felul următor: 
cunoscand cantitatea totală de apă caldă furnizată 
înregistrată de contorul de branşament sau, in lipsa 
acestuia, cantitatea stabilită de furnizor pe baza 
măsurilor din centralele sau punctele termice aferente, si 

•cantitatea de energie tennică pe care această cantitate 
de apă caldă contine, se determină cantitatea de 
energie termică corelspunzătoare unui metru cub de apă 
caldă livrată (prin impărtirea energiei termice la canti
tatea de apă caldă livrată); cantitatea de energie termică 
corespunzătoare apartamentelor contorizate se va 
ob~ne inmul~nd numărul de metri cubi de apă caldă 
contorizată in apartament cu energia termică conţinută 
de un metru cub de apă caldă (determinată la punctul 
a}; cantitatea de energie termică corespunzătoare 
apartamentelor necontorizate se determină in mod simi
lar ca la punctul..b~. inmulţind consumul mediu pe per
soană cu energia tennicll con~nută de un metru cub de 
apă caldă. . 

3. Tn cazul ln care la nivelul scării se constată 
pierderi exterioare apartamentelor, se procedează ca la 
situaţia 1.1.1. punctul4 (indusiv nota). 

lllaalllll.l.3. 
Asociaţia este constituită pe un. singur bloc. 

Blocul este contorlzat la nivel de bran,ament. 
Apartamentele 'nu sunt contorlzate la apă 
i11ce/caldă. _ 

Calculul cheltuielilor aferente apartamentelor pentru 
consumurile de apă rece, caldă se face pe baza datelor 
inregistrata de contoarele .de branşament 'i facturate 
corespunzător de către fumizor/distribu~or. proporţional 
cu numarul de persoane (după cum s-a precizat ia situ
a~a 1.1. 1. pct. 1 şi 2). Pentru energia termică se aplică 
situa~a 1.1.1. pct. 3. 

llilaaiiiii.Z. 
Asociaţia este constituită pe un singur bloc. 
Blocul este contorizat la nivel de branşament doar 

parţial la una sau două dintre utilităţile furnizate. 
Apartamentele sunt deloc, parţial sau integral conto
rizate la apă rece/caldă. 

Cazul 1.2.2. Blocul nu este contorizat la nivel de 
branşament pentru unele sau toate utilită~le, Tnsă este 
complet rontorizat la nivel de apartamente pentru apa 
rece şi caldă. 

La acest Caz se ajunge după ce acţiunea de conto
iizare la aceste unităţi s-a incheiat calculele se vor face 
după modelul prezentat la cazul 1.2.1. (caZUl A sau 
cazul B), luând ln considera~e totalitatea contoarelor 
montate ln blocul respectiv. In acest caz, fumizoruVdis
tribuitorul va lua in calcul şi va f;;tctura cheltuielile afe
rente pe· baza comunicării saise din partea asociaţiei cu 
privire la citirile efectuate la toate apartamentme conto-
rizate. • .·. ~·.··.··· iî"I'IM 

.. ''--~-.rid ... : 
1. FUmiZOnJVdistribuitorul este îndreptăţit să verifice 

prin personalul său exactitatea datelor privind citirile 
făcute la contoarele din apartament. Dacă se constată 
neconcordanta flagrante care n prejudiciază lntre con
statările rezuhate din verificarea făcută şi din comuni
carea asocia~ei, va incheia un proces-verbal de con
statare cu reprezentantul asociaţiei şi. după caz. cu cel 
al prestatorului de servicii care a făcut citirile contoarelor 
şi va putea recalcula consumurile, obligand asociaţia să 
plătească diferenţele rezultate şi despăgubiri pentru 
perioada de întârziere a pjă~i acestor consum uri. 

2. FunizoruVdistribuitorul este îndreptaţi! să verifice 
prin personalul său exactitatea datelor privind citirile 
făcute la contoarele din apartament. Dacă se constată 
neconcordanta flagrante care n prejudiciază intre con
statările rezultate din verificarell făcută si din comuni
carea asocia~ei, va lnchela un proces-Verbal de con
statare cu reprezentanul asociatiei şi, după caz, cu cel al 
prestatorului de servicii care a făcut citirile contoarelor şi 
va putea recalcula consumurile, obligând asociaţia să 
plătească diferenţele rezultate şi depăgubiri pentru 
perioada de intarzîere a plă~i acesk.lr consumuri. 

2. Fumizorulldistribuitol'ul are dreptul să verifice 
starea tehnică a instala~ilor comune ale blocului şi dacă 
se constată pierderi de apă să procedeze la cuantifi
carea acestora si la incasarea sopfrmentară. De aseme
nea, funizoruVdlstribuitorul va anunţa asocia~a asupra 
celor constatate şi ii va acorda un termen rezonabil 
pentu remedieri, după care nu va maJ lua în considerare 
consumurile contorizate pAnă se inlătuf"ă complet 
defecţiunile in cauză. · 

3. Asociatia are datoria să verifice periodic instalati
ile comune ş\ să ia· măsuri Imediate de remediere ' 
eventualelor defecţiuni apăn.rte. De asemenea, conform 
legH, are dreptul si datoria să verifice permanent starea 
tehnică a instaiaţilk>r din apartamente, in special pierde
rile de apă rece şi caldă şi risipa la apartamentele 
neoontorizate. 

4. La asocia~ne care cuprind mai multe bloo.uf cu 
branşamente separate pe bloc sau pe scări, se aptică 
corespunzător situatiile arătate. 

. -~~~~-Toate operaţiunile legate de recepţia, sigilarea, 
urmarirea Tn funcţionare şi citirea contoarefor din aparta
mente, calculul şi repartizarea cheltuiefilor creează chel
tuieli supjimentare datorate in special necesităţii de a uti
liza personal specializat. HotărArea modului de lucru, 
prin personakJf propriu sau prin contractarea de servtcii 
·cu agen~ specializaV. apelţine exclusiV aasciaţiel de pro
prietari/locatari. 
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Pe platoul din fata Primăriei Arad 
aeearii a fost aiirblitoare. Cu doar 
citeva zile Inaintea Sfintelor 
Siirbători ale CrAciunului, ziarul no• 
Iru a dorit să aduci in sufletele citito
rilor 161 un strop de bucurie, si·l 
facă, micar pentru citeva ore, ai 
uite de greutăţile vieţii de zi cu zi, 
of~rlndu·le momente de Incintare 
sufletească. Şi nu numai atit. Se fii• 
că ziarul "Adevărul" există prin '1 
pentru cititorii aii, el. fiind un ziar 1 

Independent din toate punctele de ' 
vedere, singurii silj atipinl • dacă 11 
poate spune astfel • sunt cititorii. 
Adaptlnd mereu structura '' conţin· 
. ului ziarului la nevoile ti prefarlnţale 
lor de Informare, tirajul cotidianului , 
nostru a crescut neincetat • In pofida 
unul an dificil din punct de vedere 
economic '' al scăderii continue a 
puterii de cumpArare a populaţiei • 
"Adevărul" urcând In topul primelor 
6-7 cotidiane din Romlnla. Dorind 
d·•l rbplăteasci zecile de mii de 
cititori, "AdevArul" a organizat 
aseari, In plin centrul Aradului, o 
adavirată sărbătoare prilejuită de 
decernarea superpremlllor da fideli· 
Ilie ,,Adevărul". 

De aproape cinci ani, redacJI• 
noastră ofară lună de lunii abonaţi or 
ziarului eAte zece premli de fidelitate. 
Cum la fiecare tragere sosesc pe 
adresa redacţiei In jur de 1 0.500· 
11.000 de taloane, pentru miile de 
abonaţi ocoliţi de 'anaă "Adevărul" 
organizeazA, la sfA'lilul flecirul an, o 
super-tragere la care participi cele 
peste 120.000 de taloane necA,tlgii· 
loara din cursul an~tlul, ofarlnd astfel 
cititorilor o ••naii In plus de cAttig. 
Iar premiile pentru aceaati tragere a 
afArtltulul de an sunt substanţiale, la 
tragerea efectuata asearA ale tola· 
nzand aproape 120.000.000 lei, graţia 
sportului unor colaboratori 'i apon· 
sori de excep!la, cum sunt aocletiţile 
ARBEMA ,1 V NALCOOL ARAD. 

Cum spuneam, aseară, In faţa 
PrimAriei Arad a fost aărbiitoara, 
MIIle de cititori au umplut Piaţa 
Re~<oluţlel cu mult Inainte de ora 

. 1 a,oQ, Iar ur.na speciali pentru 

taloanele de concura a fost pur '' 
simplu asaltată. Ghlrlandala da 
becuri multicolora, ornamentale 
luminoase care incadreazA clădirea 
Primăriei '' pomul de CrAciun fru· 
mos impodobit au confarlt o atmos· 
feră cu totul deosebitA, lntraglnd 
cadrul sirbătoresc. Primii care au 
urcat pe scenă au fost lnterpreţll de 

muzlci pop Lab' '' .Jal;y Mlltallw 
care, .printr-o interpelare da excepţie 
a unor cunoscute melodii romAna'tl 
fi strilne au incilzlt atmosfera, 
pregătind • lmpreunii cu colegul noa· 
Iru Sorin Ghllea, de aceastA dată In 

· postura de prezentator • momentele 
"fierbinţi" ala tragerii la sorţi. ŞI de 
această dati, alături de noi s-au aflat 
reprezentanţi de seamă al admlnls· 
traţlal locala: Oheorpe Ne...,.a, 
prefectul judeţului Arad, Valenda 
N-ţ, primarul municipiului Arad 
ti Achim Alelra, vlcapref&dlnte al 
Consiliul Judeţean Arad. Ne-au mal 
fost allturl, ••a cum au flcut·o tot 
timpul anului, bunii .nottrl co!abo,... . 

torl Marta Neap fi Dia Trlpa, 
••fui '' respectiv adjunctul flfulul 
Oficiului Judeţean de Potti Arad, iar 
asigurarea desfăturărll In ordine a 
spectacolului a fost posibilii datorlti 
Poliţiei Municipiului Arad. sub dlrac· 
ta coordonare a dlul col. Teaclor 
Pan-. Din juriu au mal fAcut parte 
domnii Da•ltra M•••t•• ti 
Nlaoarl Creţ, directorii Arbema 
Arad '' Vlnalcool Arad, colaboratori 
apropiaţi fi principali sponsori, care 
au 'i oferit cite 1 O premii speciale de 
silrbătorl cititorilor ziarului, constind 
In baxud cu bere Kalser 91 seturi da 
pahare 'ltivi Golden Brau, respectiv 
pachete cu biuturl specifice produse 
de Vlnalcool. 

După urările de bun-venit, dl. 
Coral Zăvolanu, pre,adlntele 
Consiliului de administraţie al S.C. 
"Adevărul", a dat startul tragerii la 
sorţi, anunţând, rând pe rând, In 
aplauzele 91 uralele miilor de specta
tori numele farlclţllor că,tlgălorl. Au 
fost desemnaţi astfel cattlgitorll p,... 
miilor de fidelitate pe luna decem· 
brie, apoi clttlgiitorll celor 5 televi· 
zoare color, 2 seturi de mobilier, 2 
frigi dare, 3 -aragaze, 2 telefoane 
mobile, al setului de cauciucuri 
"Dacia", al premiilor speciale de 
500.000 de lei, al premillor-surprlzi. 
Totalul acestor premii •• ridici la 
aproape 120.000.000 lai. 

Prezenţa foarte numeroaai, 
entuziasmul miilor de participanţi, 
opiniile celor prezenţi ne indrep· 
tiţesc si consldarim •' acaaoti a · 
doua ediţia a aupar-tragarll premiilor 
de fidelitate o reutlti. Geatul cotldl· 
anului "Adevărul" de a oferi citito
rilor, In preajma airbitorllor 
CrAciunului •1 a anlveraiirll a 10 ani 
da la apariţia primului numir," a unC)r 
premii Importante le-a 'umplut 
sufletele efe bucurie ti, In mlsura In 
care anul 2000 se va dovedi mal bun, 
mal prosper pentru noi toţi, peste 
exact un an •' valoarea premiilor ca · '1 aatlafacţla cititorilor vor fi mult mal 
mari. 

·, · · MIRCEA COit'I'RAŞ 

COLIHDOL IZVORĂSTE DIH DOIHĂ 
1 

~ CrAciun - Intruchipat aseară de Corbeşti-Ob6t'lia, ImbrAca~ In costume 
ganeroşii organizatori - Consiliul Judetaan populare, cu tricolor la cAcluH au deschis 
Arad, Orchestra .Rapsozii Zărandu'lul", alaiul sărbătorii aducand pe scena Specta. 
Fundaţia cultural-umanitară .Gheorghe colului cateva dintre <*e mai reprezenta
Zamfir", ootidianul .Adevărul" - a devansa! tlve forme muzicale şi coregraflce din 
data venirii sala, In ideea ca orical de multe partea locului. Jocul dubii, colinde certlului, 
ar fi surprizele ace!llea fac doar să spo- a vănătorulul, a junelui sunt variante 
reasca bucuria sărbi!lorllor. Cadourilor sub- nepieritoare ale tradiţiilor venite pănă la noi 
stan~le care au făaJt fericiţi atat de mUţi din prelstorie ~ infă~şate la răscruce de 
cititori al ziarului nostru li s-a adăugat şi ~~n~muri. -
unul spiritual destinat, de această datA Grupul vocal din judeţul Tlmlş, IntArit 
tuturor aridenllor prezenţi aseară in numi~' de vocea şi prestaţia artistica a apreciate! • 
atat de mara · In laţ!' _Palatului cantăf9\e bănăţene Maria Patchescu. n&-a 
Admlnistrellv. · delectat cu un program de foarte cunoas-

Spectacolullok:IOric- realizator repu- cute şi apreciate colinde, lncheijlt cu 
latul dlnjor Patr1c8 Paşca - a cuprins can- .Leagăn ve!de, legil,nel". · 
tece şi obiceiuri de lamă destinate In Ţărani autentici, In oostunie din partea 
exclusivitate sărbătorii Naşterii Domnului, locului, au ven~ din Secaş. Pe ;anga obi
din tezaurul folcloric allntregtl Transilvanii, ceiul collndatului, ei ne-au adus şi farmecul 
=J~ a~~~= diversitate a graiului dlalectal alături de cel melodic. 

i colindătorli dubaşl au cum P. -

.. 
' . 

la dumnealor de Crăciun. Am recunoscut 
.In apreciabila lor presta~ scenlca ~a 
ce marchează atat de propriu taraful bln&
~cunoscut şi In afara localltă~l. VArfurenii 
S·aU dovedit deopotrivă buni cantăreţi, 
actori şi păstrători ai ~llor COI&gl'llftce. 

Spre finalul spectacolului, cAnd Ince
puse deja să ningă a ajun, s-a făaJt allZită 
sonontatea lnconfundabilă, unica a celei 
mai autentice orchestre populare din ţarii. 
.Rapsozli Zărandulul" au acompaniat un 
valoros grup coral consmuit din sollştll 
ansamblului: Comella Ciprariu-Roman, 
Rodlca Ardelean-OniţA, Malvlna Nagy, o 
tripletă feminină redutabilă careia 1 s-au 
alăturat pentru culoare tlmbrală, dar nu 
numai, Tiberiu .Crlşan, Aurel Budugan şi 
Petru Ursulescu. Dirijorul şi taragotistul 
Patriei Patca, deopotrivă realizator şi 
organlzator al spectacolului, a evoluat 
sollstic In două colinde lnstrumenlale, care 
a echilibrat ~ evol~a grupului vocal. 

Pentru noi, arădenil, ar trebUI sa fte un 

1 
inollv de măndrle ca In oraşul nostru exiStă· 
Un asemenea ansamblu de profesion•ş~. 

i care slujesc folclorul din tol.suftetul şi n 
1 servesc păstrăndu-i pudtatea şi autentia
i tatea. · . , . 

· Spectacolul folcloric &-a Incheiat cu un 
recital at 1118QalabiluiUI taragotist Dumitru 
Fire••· Prif11ele acordun, Inceputa in 
aplauzele asistenţel, au fost, cum putea fi 
altfel, de doină. apoi de oollnd laic şi re_q. 
gios. chiar si un coral gregorlan. pentru ca 

1
' sa se Tncheie apotaollc cu o secvenţă de. 
: cantări n~ele şi patriolice. 

.. _-..: . 
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CÂSTIGĂTORII SUPEI· TRAGERII 
PREMIILOR DE FIDEUTATI 

e Televizor color PANASONIC: 
Luca Traian, Arad, Faleza Sud, 81. 
25, ac. A. ap. 7 · 

• Televizor color LG: Guttmann 
Ioan Gheorghe, Arad, Calea A. 
Vlaicu, Bloc X-33, ac. A. ap. 13 

e Televizor color LG. Drimba 
Teodor, Şlmand nr, 4117 

e Televizor color OAEWOO: 
Homorogan Emllla, Apateu nr. 83 

e Televizor color PHILIPS: 
Dermenjln Ramona. Vlnga nr. 575 

e Aragaze: Zelgmond Lajos, 
Arad, str. Ubertiţll nr. 13, Bloc X-
19, ac. A, ap. 19; Borovan Ioan, 
Slntana, str. 1 Mal nr. 20; Şerban 
Vulllca, Arad, Mlc:ilaca, Bloc 317, 
ac. B, ap. 8 

• Frlgidere: Hitdsc loalf, 
Zlmand Cuz; Ghlp Andrei, Upova, 
str. MAI'iş8fti nr. 57 

• Garnituri de mobilA: 
BriniTcan Florlca, SivArtln nr. 

.171 f Gherban Ioan, Araţl, atr. 
lalomiţel nr. 4 . · 

e Telefoane GSM: Trlfa 
Nicolae, Şagu nr. 257 ti Ro'a 
Victor, Llpova, str. Economllor, 
Bloc 194/L. se. 1, ap. 3 

• Cuptor microunde: lnclclu 
Maria, Arad, atr. Abrud, Bloc 171, 
ap.19 

• Anvelopa .Dacia": Pavel. 
Maria, Şapreuf nr. 411 

• Radiocasetofon: Ambro. 
Gheorghe, Arad. str. Soarelui nr. 2 · 

Pramll In valoare de 500.~ 
lei 

Luluf8 Blagu, Sllijenl nr. III; 
Borache Florlca, Zlibranl nr. 1 OII; 
Ula, Alexandru, Arad. Calea 8 
VAnătorl nr. 19, Bl. V32, ap. 14; 
Gabor Patru, Arad, atr. Treatlel nr. 
18; Burcii Suzana, Arad, Calea 
Republicii nr. 91: Melea Maria 
Gecrgata, Arad, str. Bati,tel Bloc 
558, ac, B, ap. 11 ;' Bridaan Dinuţ, 
lneu, str. Gutululul nr. 18; S. C. 
Crlstlana Arad, str. Cemel nr. 3; 
Oanaga Elena, Ared, str. Mihai 
Emlneocu nr. 38, ap. 1; Hord 
Cecllla, Bonţlftl nr. 138; Paocarl 
llarlon, Llpova, Calea Lugojulul 
nr. 110; Stana Mihaela, Şepreu' 
nr. 770; Dubarlu Emil, Arad, str. 
VIntului nr. 9; Luca Traian, otr. 

o•j.uceafilrulul, Bl. 25, ac. A. ap. 27 
Câştigitoril sunt Invita~ ma!Ji, 21 

decembrie a. c., ora 12, la sediul 
redeq&i .Adevărul". pentru ~ rid~ 
ca premnle pe baza buletinului de 
Identitate. 

PlamllliiiWizl · 
AsearA, In cadrul super· 

tragerii la sorţi, au fost acordate 
de citre aoclatiţlle comerciale 
ARBEMA fi VINALCOOL un 
numir de 20 de premii cons!And 
In pachete apeclala de airbătorl 
care, In marea lor majorttats, au 
foat fnmtnate direCt cAftlgito
rllor. 

,,AM FOST ÎN Ci O DATi FERI Cir 
mărturiseşte Dumitru Fărcaş 

,lntalnlrea mea cu arădem este o veşnlci! 
bucuria. Am constatat, la prima mea lntAinlre cu 
publicul arădean, faptul ca ald se respecti! tradiţi
ile, că oamenii sunt cultivaţi fi rallnaţl şi ştiu să 
aprecieze valorile. 

Am fost din nou emo~onat văzAnd atAia 
lume adunată, Trnbrilcatl spiritual pentru a Intra 
In sărbătoarea Cn\dunUul cu dor şi dragoste de 
vtaţi. 
' Suntlld o dată fericit că am foSt Invitat de 

otlclaU, de pr1etenut meu Petrlci! Paşca şi, nu In 
uiUmul rănd, de "Adevlrul", care a dovedit că 
este unul dintre cele mal man ziare din ţară şi 
prin lmpreslonantul număr de ciUiort prezeny la 
super-tragerea premiilor de 11de11tate. 

Le doresc arădenllor, dlltorilor ziarului "Adevărul", să albă parte de sărbă
tori fericite şi de bucuri." 

,,A FOST DE IN EGAlAT'--
crede Petrlcă Paşca 

.Simt ·intr-adevăr eli se apropie 
Crăciunul, ascultAnd colindătorii, aşa cum 
·se obişnuieşte la ei acasă, fără nimic artifi
cial. !mi aduc aminte de copilărie, de bucuri
ile· pe care ia aveam cu ocazia Crăciunului. 
Ceea ce s-a Tnîamplat asta-seară aici, in 

· Piata Revolutiei, a fost de •nagalat. 
Este peniru a doua oară căr.d .rapsozii" 

ay fosl alături de ziarul ,,Adevirul" ra 
supertragenle premiilor de !ideii tate şi, 
împreună, am reusit sa facem o seară ferte

. it~ pentnl această· mare de oamen• veni\i in . 
faţa Primăriei.' · · . 
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Pagtna8- ADEVĂRUL ECONOMIC 

O ORD~NANTĂ PR'? NEMULŢUMIREA 
INTREPRINZATORILOR .PRIVAŢI \ -·. 

Săptămlina trecută, Guvernul a a,doptat o ordonanţă privind disciplina 
financiară. Potrivit acesteia, plăţile Tn numerar intre persoanele juridice sa 
limitează, da la 1 ianuarie 2000, la 1 milion da lei, faţă da 30 de milioane. Da 
asemenea, din prima zi a anului viitor, un agent economic va putea faca zll· 
nlc plăţi Tn numerar Tn limita unul plafon maxim da 10 milioane de /a/, Jar 
numararu/ din casierie nu poeta depăfl, la sfllrfltul zilei, 5 milioane de lai. 

Plăţile care dapăf&SC sumele stabilita prin ordonanţă sa vor efectua prin 
sistemul bancar (cecuri sau a/ta m/j/oaca da plată bancare). Recenta decizia 
a Guvernului asta motivatii da faptul ci plăţile Tn numerar st/mu/aază econo
m/a subterani, Iar prin limitarea lor sa dor&ft& reducerea acestora. 
Totodeti, sa apune ci prin circulaţia banilor prin bancă sa va Institui un 
control mal bun asupra mase/ monetara, acte/a fi documentele contabila 
fiind mal UfOr de urmărit dac/it manevrarea Tn stinga fi Tn dreapta a banilor. 

Măsura a fost enunţată de ministrul Finanţelor, Decebal Traian Ramaf, 
da ceva vreme, Iar reacţia oamenilor de afaceri n-a Tntlrzlet să apară. Ca/ 
mal mulţi din agenţii economici consideră cii ordonanţe este Tn. defavoarea 
lor f/ că nu asta o măsuri de .,disciplinare". · · 

l>razentim mal jos, opiniile unor Tntreprlnzătorl aridenl Tn legituri cu 
noul a/stam . 

"Activitatea eooaollllei 
va B blocată complet" 
.Teoretic măsura e corectă, dar dacă e 

pusă In practicA va crea nişte dificultăţi fan
tastica in derularea afacerilor. La noi, legătura 
intre beneficiar şi cumpărător se face, prefe
rabil, cu plata cu banii jos. Derularea banilor 
plin bancă necesită mult timp, dacă asta s-ar 
face in maxim 24 de ore ar fi bine, dar se face 
in mai mult timp. In plus, o firmA ar ajunge 
să-şi facă 10-20 de ordine de platii pe zi, pen
tru care fiecare bancă percepe comisioane. El 
sunt obliga~ să treacă la economia subterană. 
Eu cred că sistemul nu e pregătit să reziste la 
o asemenea avalanşă de ordine de platii. 
Părerea mea e că activitatea economică va fi 
blocată complet. ŞI foarte mulţi agenţi eco
nomici vor lncălca aceste prevederi, pentru cii 
altfel nu se vor putea descurca. Eu cred că 
sistemul nu e pregătit să reziste la o aseme
nea avalanşă de ordine de platii", spune 
Gavril Popescu, preşedintele Consiliului 
Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România- filiala Arad. 

"Este o metodă diaboHeă de 
a strânge baai la buget" 
Unii intreprinzlltori arădeni consideră cii 

statul are nevoie, probabil, de mai muiV bani 
la buget, de aceea s-a luat această măsură. 
Legătura dintre plă~le intre agenţii economici 
şi buget este simplă, spun ei. Mulţi agenţi 
economici au datorii către bugetul asigurărilor 
sociale de stat (neplata C:AS-ului, a celorlalte 
contribuţii la fondul asigurărilor sociale). 

Degeaba s-a hotărat spolinsa bancara pentru 
recuperarea banilor, dacii agentul economic 
datornic nu are bani In bancă .• Acum, cu 

, ordonanţe asta, altfel stau lucrurile. Băncile 
sunt obligate plin lege ca atunci cănd există 
bani In contul unui agent economic care se 
află In executare silită de către stat, să dea 
banii care reprezintă datoriile. Astfel, statul lşl 
poate recupera banii. Până acum, banii nu 
puteau fi colectaţi pentru că agen~l economici 
nu prea lucrau prin bănci, spune Ioan Clullcă, 
·directorul societăţii COMALIM. Eu cred pA 
ăsta e motivul principal al acestei măsuri -
strângerea de bani la buget. Am lnţeles că 
bugetul are o gaură de vreo 70 de mii de mi
liarde. De unde să se mai scoată bani? Asta 
ar fi o variantă. Oricum, ordonanţe IncA nu a 
apărut şi eu mA Indoiesc că se va aplica. Dar, 
dacă totuşi se va aplica este o măsură diabo
lică de a strânge bani la buger, mal spune 
directorul COMALIM. 

Bancheril aridenl aunt 
pregătili pentru ... invazie 
Ee. Lumlnlţa Hanc, director Banca 

Transilvania Sucursala Arad: .Banca noastră, 
lncă de la înfiinţare este informatizată. Avem 
un program de lucru elastic, iar decontările se 
fac in timp real, adică In câteva minute. In 
plus, eliberăm clienţilor şi extrase de cont, 
fapt ce le certifică acestora că operaţiunea 
bancară solicitată de el_ a fost Intr-adevăr 
efectuată. Dacă se lucrează cu altă bancă 
decăt Transilvania. a doua zi de la iniţiere 
operaţiunea este rezolvată, datolită faptului 

cii decontările cu ·alte bănci se decontează 
prin B. N. R. Eu zic că nu vom avea probleme 
şi suntem pregătiţi să facem faţă solicitărilor 
agenţillor economici, cu maximă operativi
tate." 

Ee. Mihai Stoica. dlnsctor Banca Română 
pentru Dezvoltare - Sucursala Arad: 
.Problemele pe care le lidică unii agenţi eco
nomici, cu privire la faptul că sistemul bancar 
se mişcă greoi şi că activitatea lor ar putea fi 
blocată din cauza acestuia sunt false. Acum 
căţiva ani poate că mai erau unele greutăţi In 
derularea operaţiunilor. Acum insA, cel puţin 
din punctul nostru de vedere, suntem pregătiţi 
tehnic pentru a face faţă situaţiei. Sistemul 
nostru este bine pus la punct, astfel Incat 

·. deconttlrile se fac In timp nsaL: - . .,. .,. .,. .. . .. 
Pe de o parte, mulţi agen~ economici sunt 

sceptici In ceea ce priveşte buna derulare a 
afacerilor, aproape exclusiv prin sistemul ban
car, Iar băncile sus~n că avalanşa de opera~
unl la care vor fi solicitate nu le va ridica o 
problemă. Realitatea viitoare va demonstra 
cine a avut dreptate. De altfel şi Camera de 
Comerţ şi Industrie a României solicitA 
·retragerea sau modificarea ordonanţe! prin 
care a fost redus plafonul zilnic de plăţi. 
C.C.I.R. considerA că: .Numeroase categorii 
de operaţiuni curente şi frecvente, comerciale 
sau de servicii, depăşesc cu mult aceste 
plafoane, Iar trecerea de la plil~ In numerar la 
plăţi prin virament reprezintă un nou tip de 
blocaj birocratic, de lnttrzlere fi cheltuieli 
suplimentare inutile. • 

Dacă ordonanţe va fi aplicată In forma sa 
actuală C.C.I.R. propune Parlamentului să ia 
In discu~i varianta: 100 milioane de lei a pla
fon ului zilnic maxim de plă~ in numerar, la 15 
milioane de lei a plătllor in numerar către o 
singură persoană juridică şi a unui plafon de 
casă de 100 milioane de lei. 

In altă ordine de idei, cu toţii vrem In 
Europa. Dar asta Implică dlinierea tuturor fac
torilor economici şi nu numai la standardele 
occidentale. Insii in Occident sistemul a 
evoluat firesc.· nu prin constrangeri. Intr-ade
văr in ţările europene şi S.U.A. cel mult 3% 
din masa monetarA o. reprezintă plăţile cash. 
La noi economia este lncă bolnavă, supra
P)JSă cu o birocraţie incA sufocantă şi toată 
lumea vrea bani in 1imp căt mal scurt. Cum ar 
fi şi normal. 

GEJtUrtDE KrtfiP 
CI. COrtSTflrtTirtESCO 

Sâmbătă, t 8 decembrie t 999 

50DEANIDE 
LANAŞf~REA 
PRIMEIPAPUŞI 

Ieri, la societatea producătoare de păpuşi 
Arădeanca a fost sărbătoare. Cu ocazia 
Implinirii, In acest an, a 50 de ani de la fabri· 
cerea primei păpuşi, actuala echipă manageri· 
ală s-a lntalnit cu o parte din oamenii care au 

· pus umărul la dezvoltarea, In timp, a societăţii. 
D-na Elena Şlclovan, care a condus 

Arădeanca timp de 25 de ani, Intre 1965 şi 
1990, a spus emoţionată: .Mi-er fi părut foarte 
rău să nu fiu acum prezentă alei. Trebuie să 
recunosc că noi ne-am confruntat cu mal 

puţine probleme decât actuala conducere. 
Sper ca greutăţile să scadă, astfel ca la · 
Arădeanca să se observe o mică evolu~e. pen
tru că merită." 

Actuala directoare, Comella Tomoiagă, a 
menţionat că, din punct de vedere calitativ, 
păpuşlle produse la Arăc:teanca au atins pre
tenţiile producţiei mondiale .• Prioritatea nr. 1 
este acum modernizarea tehnologică ce ar tre
bui făcută pentru creşterea productivităţii, ce ar 
determina o reducere a preţurilor produselor." 
, Arădeanca, singurul producător de păpuşi 

din ţară, a cunoscut, de-a lungul anilor, mal 
multe etape-de dezvoltare. In plus. a exportat 
mul~ ani produsele In Anglia, Franţa. Italia. In 
1949, se produceau 7.000 de păpuşi anual, iar 
la ora actuală, 500.000 de bucăţi. Totuşi. In 
'69, aici se fabricau 2.5 milioane de păpuşi . .A 
trebuit să ne aliniem economiei de piaţă, ceea 
ce implică reorganizarea societăţii dar ŞI 
disponibilizări", a adăugat d-na Tomoiagă. 

GE!tLirtDE KrtfiP 
' Foto: VIOIUL t10SQI 

MUNCITORII DE lA 
ASTRA·CiliTORI AU 
INTRERUPT LUCRUL 
MAl MULT DE O ORi 

·-i~lli .. I~I4'JliJ(~'I' 1~ IN'I'Ili~'l' ÎN·, 
J .. J(~IIJI)i~lll~ .JIJJ)J(~Ii~lli\ / ... 

ULTIMA. 
LICITATIE 

PE 1999 
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• Societatea este 1nsă solvabilă şi a 1naintat recursul 
Instanţa a ridicat, .marţi 14 banca ne•a acţionat In Jnstanţli. A 

decembrie, dreptul de administrare fost numită '' o flrmlllchldatoare '' 
la S.C. Arlefruct S.A. Arad. Aceat anume S.C. Montavld Serv S.R.L. 
fapt inseamnă că societatea a Intrat Oradea." 
In lichidare judiciarA. Vestea a lovit ·Interesant este el Instanţa a 
ca fulgerul pe cel 200 de angajaţi al denmnat 'l o comisie de experţi 
firmei, dar '' pe F.P.S. Arad care contabili pentru a verifica din punct 
deţine 100% din capitalul social al de vedere financiar, societatea 
Arlefrucl · arldean6. Insi rapoartele acestora 

Ing. Artemlu Metlan, director eunt contradictorii. "De alei 
general la aceaet6 eoclatate, ne-a deducem că existi! dubli, In ceea ce 
declarat: .Am rămae cu toţii ca la prlve,te suma pe care o datorAm 
dentist, mal ales el din 1990 incoace blncll. Curloe Insi, Instanţa nu a 
Arlefruct a fost in cel mal bun an. ţinut cont de aceete expertize. SI nu 
Practic am reu,lt sA redreelm soei- 16-nţeleagă că noi nu am vrea ai 
etatea, Iar pentru anul 2000, conloflll plătim creditul. lnsă vrem s6 film 
calculelor noastre, societatea va. exact suma pe care. o datorăm. 
avea profit. Deci nu suntem nici pe FiindcA nu e totuna si achiţi un mi
departe Insolvabili, a,a cum reiese llard sau câteva sute de milioane. 
din hotărlrea instanţei. Eate ade- Mal ales el In penuria aceasta de 
vlrat, avem un litigiu cu Banca lichldltăţi, orice leu conteazA", a 
Agricoli Arad. Este vorba de nl,te conchis Ing. Artemlsa Mellan. 
credite angajate in perioada 1991- Ee. Slegfrld Bllă,escu, director 
1993. Banca ne-a calculat dobinzile, la Banca Agricoli - Sucursala Arad a 
dar fi majorArile de intirziere. La 1 precizat: .La aoeaet6 orA creanţa 
aceaetl oră, conform celor de la eate preluati de Ministerul. 
B.A.S. Arad am avea de plătit 1,152 Finanţelor, Inel recuperarea ee face 
miliarde de lei. Nu am pliltlt, iar prin B.A.S_; Arad •. Acţiunea a foet 

.. , .. 

lntentat6 In anul 1997. Peraonal, 
nu·mi plac litigiile '1 sunt adeptul. 
razolvlril lor pe cale amlablll. Pe da 
alti parte, la un moment dat,. 
Arlefruct nu a mal dat vreun eemnal 
ca ar vrea să pllteasci datoria. Nu 
este In Interesul nlmlnul ca o firmA 
si fie lichidati. Sunt dispus ai 
gAsim o soluţie rezoJiablll '"*" 
toată lumea." 

Industria alimentarii din RomAnia 
este In declin. Cam toata fabricile de 
conserve de legume fi fructe din 
vestul ţirll au l.nchls porţlie. 
Arlefruct sa pirea el va lefl din 
lmpa•. Cet puţin datele economic• 
din acest an Indici acest lucru. Daci 
nu suntem ajutaţi aii ietlm din Jmpae 
măcar si nu ni se punl beţe in 
roate. Suntem solvabili", a conchis 
directoarea Mellan. 

Arlefruct a declarat recurs, la 
Curtea de Apel Timişoara, impotriva 
sentinţei de ridicare a dreptului de 
edmlnletrar8. 

G. COrtSTfltmrtESCCI 

\ 

1 2,2 hectare 
concesionate unde ·. · · 

vor lucra 213 oameni 
Joi, 18 decembrie, 

Administraţia Zonei Ubere 
Curtlci·Arad a conc .. lo· 
nat IncA 4 parcela de 
teren. Suprafeţele au fost 
adjudecate, prln tlcltaţle, 
de următoarele firme: 
Traft· Tricoul Ro'u Arad • 
16.000 metri plitraţl, Total 
Dlstrlbution Grup • 2002 
metri pătraţi, lfltertac • 
1100 metri plitraţi '1 BAT 
Arad - 5000 de metri 
plitraţl. Preţul pa care îl 
vor plltl anual aceste 
firme este de 5- dolari pe 
metru pAtra!. 

Prin aceste Investiţii se 
vor crea 213 locuri de 
muncă. 

CI. C. 
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După mal bine de trei ani, un arhitect nu 'tie dacă poate sau nu, din punct de 
vedere legal, ali construiascA un lanţ de garaje pe terenul pe care 1-a cumpărat in 
toamna anului 1996. PrimAria a ezitat In tot acest răstimp sl·i dea omului un răspuns 

·ferm, pozitiv sau negativ. Problema se complici pentru că locatarii rlveranl terenului 
nu sunt de acord ca, la cAţlva pafl de apartamentele lor, li circule mBflnl care, pre-
supun el, vor produce poluare fi mult zgomot. 

nunta vecinii de pe Plevnei" • ne mărturiseşte 
Florica Papp. Magdalena Szakal a mărturisit că 
impreună cu fiica dumneaei au reprezentat 
colectivul de locatari reclamanţl in şedinţa pu· 
blică din 19 iunie '97, de la Agen~a de Protecţia 
Mediului. .Casele noastre sunt foarte vechi şi se 
deteriorează pe zi ce trece. Dacă mai circulă aici 
şi maşini, de la vibr~i cad per~i pe noi. Să con
struiască orice altceva, dar nu garaje" • spune 
Maria Lorincz. 

obiective inves~a domnului Dobre s-a propus 
să se discute in şedinţa ordinară a CLM din 19 
octombrie. Dar ... preşedintele comisiei propune 
scoaterea de pe ordinea de zi a problemei arhi· 
tactului, care nu este lăsat să ia cuvântul. 
.Consilierii au votat această amânare fără ca 
aceştia să ştie exact despre ce este vorba. Am 
fost infonmat ulterior că, inainte cu o oră de 
Inceperea şedinţei, dl. Petrescu, lnsoţit de 
vecinii riverani, S·au prezentat la secretara 
Primăriei şi i-au cerut scoaterea de pe ordinea 
de zi a punctului referitor la investi~a mea. Se 
pare că in Primăria Arad tun~ează încă stilul 
cu grupul de mineri ai anilor '91, care fac legea 
şi cu tun~arul public care nu are lege, dar are 
şi el muşchii lur. opinează Ioan Dobre. 

1 INVES'ti!IA · intrat pe poarte dinspre P-ţa Plevnei nr. 2. In 
....!. - dreapta se intinde un imobil vechi, eu două etaje 

ARHITECTULUI şi o curte comună, Iar in stânga observăm 
terenul dlui Dobre limitat pe lungime de zidurile 
din spate ale cătorva locuinţe cu număr par de 
pe strada Gheorghe Lazăr. In curte ne intam
plnă cătava bătrane cărora le explicăm de ce am 
venit. .Am primit mai multe telefoane de la 
vecinii care au spus că se împotrivesc con
strucţiei garajelor aici. Dintr-o încăpere de la eta· 
jul 11 Iese o femeie care ne Invită să urcăm pen
.tru a ne explica situa~a. Maria Lorincz o cheamA 
şi pe Magdalena Szakal, In vârstă de 83 de ani. 

Domnul Ioan Dobre, de profesie arhitect 
diplomat, cumpărA In anul 1996 un tera.n In 
suprafaţă de 756 m. p. • situat In Interiorul cvar
talului fonmat de străzile: Bd. Decebal, Gh. Lazăr, 
Tribunul Dobra, Piaţa Plevnal şi Soarelui. 
Accesul la acest teren este asigurat prin douA 
pă~: cu auto din Bd. Decebal, printr-o străduţă 
lnfundati şi prin servitutea de trecere asupra 
Imobilului din Piaţa Plevnei nr. 2 (Intrare comuni 
cu locatarii de la această adresă). 

OI. Dobre a cumpArat terenul reSpectiv cu un 
scop bine detenmlnat. Arhitectul lnten~onează să 
ridice alei 20 de garaje, proiectate pentru a fi rea
lizate din zidărie, cu planşee din baton, cu 
accese controlate şi pază penmanentli . .T~ca de 
la Inceput mi-am propus si lnchlrlez garajele 
unor proprietari de autoturisme cu motoare 
sile~ase, dotate cu Euro 2. Practic, doresc să 
realizez primul garaj colectiv modem din munici
piu, pe propria-mi cheltuială" • ne-a declarat Ioan 
Dobra. Arh~ectul spune că, Inainte de a deveni 
proprietar pe terenul In cauză, alei fun~ona o 
groapă de gunoi ascunsă, unde riveranii depoz~ 
tau moloz, resturi menajere şi d~neau atit gara
je de tablă, ţarcuri cât şi parce1e de legume. 

..,., . 
2. SERVICIUL DE 

URBANISM NU AR 
Fi DE ACORD CU 

RIDICAREA GARAJELOR 
IN ZONA 

Tn data de 18 octombrie 1996, dl. Dobre 
depune la Primărie actele pentru eliberarea certi
ficatului de urbanism aferent terenului destinat 
ridicării garajelor. Solicitantul intră In posesia 
actului după ... cinci luni şi jumătate! (21 martie 
1997). . 

Arhitectul trece ·la intocmirea documentaţiei 
pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUO) şi la 
obţinerea tuturor av~elor cuprinse in aceasta. 
Proiectul PUD a fost discutat In comisia de 
orgamzare şi dezvoltare urbanistică in trei 
şedinţe. Documenta~a depusă a fost verificată 
atât teore.tlc cat şi practic, in teren. Comisia a 
votat in unanimitate pentru realizarea acestei 
investi~i insii Serviciul de urbanism nu a fost de 
acord la acea datâ, curn nu este nici acum, pen
tru ridicarea garajelor in perimetrul respectiv. 

3. INSPEC'I'ORUL 
PETRESCU CONSIDERĂ 
Q DOCUMENTAtiA NU 
E INTOCMITA CORECT 

Inspectorul de zonă, arh. Dumitru Petrescu, 
ne-a spus că documentaţia PUD, atât partea 
scrisă cat şi cea desenată, nu corespunde 
normelor prevăzute de Ordinul 91 al Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului. 

OI. Petrescu spune că terenul respectiv face 
parte dintr-un perimetru de restri~e· urbanistică, 
imobilele de aici având o valoare de patrimoniu. 
In secolele trecute, aici a tun~at centrul istoric 
al Aradului .• Prin schimbarea destina~ei spa~ulul 
respectiv este nevoie· de o consultare a locala· 
rilor invecina~ terenului şi de un aviz din partea 
Agenţiei de Protecţia Mediului, In unma unei 
şedinţe publice. Vecinii nu sunt de acord cu 
fun~narea unor garaje In apropierea casei lor. 
in data de 8.04.1997, un grup de 21 de locatari 
riverani au depus la Primărie o reclam~e prin 
care se opun ridicării garajelor. 

4. LOCATARII RIVERANI 
TERENULUI NU 

DORESC, SUB NICI UN 
FEL. GARAJE 

Ne-am deplasat la faţa locului, ca să vedem 
concret de ce vecinii riverani sunt impotriva 
ridicării ceior 20 de garaje In spa~ul amintit. Al" 

BAtrăna Incepe sA ne facă o istorie a locului: 
.Eu stau aici de 61 de ani. Inainte de '48, pe 
terenul amintit a funcţionat o baie publici, 
supranumită •Bala-de-Fier'». Appl comunbftii au 
naţionalizat clădirea şi pAnă In '56 o parte din · 
IncAperi s-au transfonmat In locuinţe de stat. 
După aceea lmobllul a fost demoll!t aproape In 
Intregime." 

BătrAnlca ne-a spus că de cAnd locuieşte 
alei nu s-a putut Intra In curte, din punct de 

V 

B. A,..C'1111i'EI!IIt.E EXPIRA, 
ARHITECTUL IA TOTUL 

DELA CAPAT 
OI. Dobre primeşte din partea Comisiei 

Juridice un aviz negativ .• Este singurul răspuns 
scris pe care ~am primit de la Primărie, chiar 
dacă nu e parafat şi va figura la loc de cinste in 
arhiva personală." 

După ce documenta~a PUO .seŞ)Iimblf' de 
mal multe ori prin comisiile de specialitate, 
ajunge să fie discutată in şedinţele Consiliului 

7. APM E DE ACORD 
CU INVESŢI!IA. DACA 

NU SE INCALCA 
NORMATIVELB 

Local. .Inspectorul de zonă a avut o revela~e de!.. '- > - • DE MEDIU ultimă clipă, cum că planul de situa~e nu este 
destul de cuprinzător, drept pentru care a fost • Age~ de Prote~a Mediului nu ~ dat dful 
votată amAnarea pentru altă dată a discutării. Dobre aviz favorabil pentru. că documentaţia 
Degeaba am aşteptat restituirea documenta~ei depusă se află In faza de PUD. 
cu p~oasele observa~i ale serviciului de urba· Şeful biroului Jeglementere de la Agenţia 

nslm, căci timpul a tre- · mediului Ladlsalu Klein işi aminteşte de şedinţa 
cut, a mal curs apă pe publică din 19 mai 1997, de la sediul APM·Arad, 
Mureş şi actele nu la care au participat şi reprezentan~i locatarilor 
le-am primit", rliHI spus din zonă. La acea dată, mai mulţi cetăţeni de pe 
Ioan Dobre. Arhitectul străzile Gheorghe Lazăr, P-ţa Plevnei şi Soarelui 
are dreptate. Legea au depus un memoriu din care se inţelege că se 
50/'91 republicată in opun cu hotărâre ridicării celor 20 de garaje in 
Monitorul Oficial In vecinătatea locuinţelor proprii. 
1997, spune: .In situ· Condlb3rea APM i-a trimis domnului Dobre 
aţia depunerii unei . un referat in care sunt precizirte condi~ile care 
documentaţii tehnice trebuie ll)Spactate pentru primirea acordului de 
incomplete, aceasta mediu. • 
se va restitui in ter- .Dal:ă va respecta punctele Impuse de noi şi 
men de 10 zile de la va respecta nonmativele actuale ii vom elibera 
data inregistrării, cu acordul de mediu. Proprietarul terenului trebuie 
menţionarea in scris a să ~nă cont de doleanţele locatarilor. Ei nu pot fi 
elementelor necesana neglijaţi. Noi incercam să împăcăm ambele 
completării acesteia." părti. Nu suntem impotriva investitiei domnului 

Din septembrie '97 Dbbre", ne-a mărturisit dl. Klein. ' 

dl. Dobre aşteaptă un , 8. ARHITECTUL DOBRE 
răspuns din partea 
Primăriei, Iar cAnd li SE CONSIDERA 
contactează pe dl. 
Petrescu, acesta TI PERSECUTAT 

~:=~~!~~:~~~~~~~~~!!~=~~~anunţă că va trebui să ~ solicite un nou certifi- ECONOMIC 

~~~~;!~~~~~~ cat de · urbanism In replică la regretul vecinilor dupA teiul tăiat. 
deoarece primul 8 dl. Dobre ne-a spus că a pririlit autorizati,'e peotru 
expirat. 

vedere legal. prin 1 mod sau, Prin urmare, Ioan Dobre ia totul de la capăt retezarea acestuia copac aflat pe proprietatea 
pentru aprovizionarea cu lemne, cu căruţe. ., In 16 iunie .98 depune actele pentru un nou cer; lui .• Am cheltuit o groază de bani şi am adus 

Fiica bătrânei, dna Agneta Zuckermann, a tificat de urbanism. Reprezentanţii Primăriei se muncitori specializa~ ca să taie teiul." Arhitectul 
men~onat că .terenul cumpărat de dl. Dobre nu încadrează In prevederile Legii 69 (prin care ~intrebat de căteva ori şi_ pe primarul Valentin 
figurează In acte, eu adresă in P-ţa Plevnei, el administraţia publică locală este obligată să Paul Neamţ cum este pos1bli să nu pnmească 
pe Bd. Decebal. Din Plevnei are un acces răspundă solicitantului in tenmen de 30 de zile) j un răspuns s711S, Indiferent <Je solu~e? .Nu-mt 
comun cu al nostru, doar pietonal. Şi si vă mai şi li eliberează certificatul după 29 de zile, In . , eliberează mc1 o hârtie_ P_?ntru a nu putea ataca 
spun ceva: după Revolu~e. terenul a fost revan- data de 141ulie •98. In conten~10~ Pnmăna oprnează dl, Dobre. 
dlcat de o bătrănă pe nume Galea, care a murit ..Am trecut apoi la intocmirea unei noi docu- Om~l a pnm1t _tot felul de răspunsuri verbale 
Intre timp. Suprafaţa a fost moştenită de o mentatii PUD si in data de 29 octombrie •98 am vag1. ba că au Intervenii n!şte probleme JUndtce, 
nepoată care, inainte de a vinde terenul dlui depus:O la Primărie. După aceea, dl. Petrescu ba că problema se va d1scuta in următoarea 
Dobra, ne-a anunţat că aici se var construi gara- mi-a spus că va inainta documenta~a comisiilor, Şedinţă CLM (e cătea?). . . ' 
je. Iar dacă o va considera incompletă mi-o va Ioan Dobre spu~e că a ~lătit pa teren 16.000 

Maria LOrincz fi Agneta Zuckenmann spun returna. Au mai trecut căteva luni şi n-am primtt· OM. A ma1 chelt~1t sume 1mportente. la salu
ci, o dată cu darea In folosinţă a garajelor, răspuns. Luând din nou legătura cu dl. Petrescu, bnzarea terenului, la demolarea unu1 rest d~ 
curtea se va transfonma intr-o bază auto, .care aceasta mi-a spus că este foarte ocupat şi că construcţie rămas acolo. OI. Dobre a calculat ŞI 
va crea un vacanm de nedescris .• Fiecare va trebuie să consulte 0 documente~e imensă" • ce b~n1 ar _fi căştigat dacă inch1~a garajele. Mat 
Intra şi va i~ după bunul plac, la orice oră din Zi adaugă Ioan Dobre. " prec1s arhitectul _spun~. că a pierdut, pnn blo
'' din noaptei Vă da~ seama cătă gălăgie pot După circa 8 luni, in sfllrşlt, documenla~a· cerea bamlor in 1nv~st1~e, căte 15.000 OM/an. 
produce 20 de maşini? Aici locuiesc mulţi ·ajunge pe masa de lucru 8 Comisiei de urba- .01. Petrescu a motivat că lucrunle decurg aşa 
bătrâni şi copii, unii handicapaţi! Ne opunem cu nsim. Arhitectul spune că nu a fost invitat la dis- ~rau pentru că nu a fost elaborat Planul urbaniS
vehemenţă ridicArii acestor garaje!"· a spus c~i. Iar comisia a amănat de căteva ore decizia tic.al ~raşul~l! cat_ să aşteptJ,Incă 10 am? De 
Agneta Zuckenmann. . de aprobare. 01. Dobra men~onează căi s-au tre1 an1 lm1 yn banh bloc:'~ In. acest proiect şi nu 

Printre familiile ce domiclliază pe strada cerut 0 sumedenie de avize posibile conform primesc niCI un răspuns! . 
Gheroghe Lazir şi care se declară Impotriva principiului: .Noi nu te refuzăm, dar te 'tacem să OI. Dobra a dep~s m~u domnului primar, 
lnvesti~ei in zonă a dlul Oobre se numără şi so~i renun~ singur." Intre timp arhitectul obţine avi~e prin care omul sollcită eliberarea une1 adeven")e 
Papp. Ei spun că nu sunt de acord ca geamul de la. toate instituţiile implicate şi elaborează iJn d1n care să rezulte că este _persecutat ~conorm? 
de la bucătărie (cu vedere spre curtea ce studiu geotehnic al terenului. de către aparatul b1:-ocrat1c la Pnmăne1 Arad. 
co~ne terenul) să fie .sufoce!" de peretele unui & LA ctEDJN:PA CLM Arhltecul spune că ara nevoie de acest act pen-
garaj. Intre timp, a intervenit incă un lucru deran- .. · _. __ y % ·tru a depune actele de emigrare pe motive sLict " 
jant pentru vecinii reclamanţi. Pe terenul In PROIECTUL DLUI economice, in alte stele, unde ce scrie pe hârtie 
cauză se află un lei secular, indrăglt de locatari. se lntâmplă şi In realitate. Se impun căteva 
.In '96, după ce a devenit proprietar pa teren, dL DO BRE ESTE SCOS DE lntrebări: Cine are interesul să prelungească 
Dobre a tăiat telul, mi se pare, chiar de 1 =-=::=:==::=: -==== ~:=-:=:":: -- ·această stare de lucrun? De ce nu r se dă un 
Decembrie. Ca să distrugi rădăcinile, omul a PE ORDINEA DE Zi răspuns fenm domnului Dobre? Dacă Primăria 
ars peste acestea zeci de anvelopa uzate, Intr-un târziu, preşedintele comisiei de spe- nu e de acord cu ridicarea garajelor In acei loc. 
aduse cu camionul. Zile Intregi a .afumat toate ciaHtate propune inaintarea documenta~ei PUD de ce omul este In continuare pus_pe drumun? 
casele de alei. Pot 8i vi dea mai multe amA- la şedinţa CLM din luna august a. c. Din motive FLf1VK1S ftfiSTĂSACHE 
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7,00 VcN cuc.rt Manhattar'Md ... PRIMATV 

7,00 Emisiune pentru 
oopH 
11,00Poveşti~ 
11,30 Sport Magazin 
13,00 Motor 

TVRJ. 
.· 7,00 Ştirile de simbata 
asta· rei. 
7,30 Omul d1 nlcilerl 
·rei. 
8,200dl-·s. 
9,10 Desene animate 
10.00 Acum poţlafta 
10,30 VA place fllmul? 
11,00 Art-mania. Cu 
Florin laru 
12,00 Garantat 100% 
12,45 Muzica da capo 
al fine · 
13,30 lumea si noi 
14,00 An:a Marine! 
16,30 Asasinate cel8· 
bre - Extremistii - doc. 
17,20 T eleendclopedla 
18,05 Marea achim .. 
t>atoare- ep. 7 
19,00 Perecl)ea P.Oiri· 
\'iti! 
19,30 Carol ti cOmpa-
nia -ap.l2 . 
20._QO Jurnal • Sport • 
Meteo 
20,30 sUrpftze, Sur
prize 

. 22,30 Dr. Qulnn. - ap. 
12 
23,20Jumal 
23,25 SAptllnAna 
sportivi 

. 23,35 Cavalerul 
Intunecat - SF, SUA, 
1995 

TVRJ. 
7,00 Ceasul deşteptj.. 
tor 
8,00. Unlvaraul cre
dinţei 
9,00 Deaano animata 
9,30 Klkl Rlkl Mlkl • 

, magazin pentru copil 
11,00 Viaţa satului 
12,30 Tezaur folcloric 
13,30 De luni pinA· 
duminicA . 
14,15 Marea 
harababurl 
.Televiziunea 
18,00 Hoz In lumea 
talovlzlunll - a. 
16,25 Auto Club 
17,00 Blankonan.
ep.11 · 
17,50 Spoctacolullumro 
18,20 Trupa de"'" 
18,55 Tragerile Leto 
Special 
19,00 Ptrech ... potrl
vlb\ . 

19,30 .21·· cu Ştefan 
BinicA Jr. 
20,00 Jurnal' Meteo 
20,30 Duminica 
sportivi 
20,40 Zodia VIP 

. 21,40 Rizbotur • 
dramă, SUA, 1994, 
23.50 Jumal do noapte 
23.55 Pe fali 
0,55 Pariul Tric 

TVRZ 
7,00 Santa Barba ro • s .. .... 
7,"8 ObMola- ....... 
8,30 Curier de ombo u · 
rol. 
9.15 Cola lumH 
9,45 Lumea de mMw 
10,15 Star TIN· s. 
12.00 Balaurll . din 
Galapagos 
12,30Tradlţli 
13.00 Cai putere 
13, 30 Muzică popuJanl 
1._00 Un lngw
-op.3 
14,30 Alla!t 
15,00 S1lri 
15,05SantaBarbora'S: 
18,00 Primul val· ep. 3 
16,40 1989 - zece ani 
după ... 
15,45 Amintiri bllnuite -doc. · 
isforic 
17,35 T op 'l'ffl2 
18,35 1989 - zece ani 
după ... 
18,40 Documente culiluale 
19,35 Integrale luther 

. Vandross 
20.25 Retrospedlva premi
ilor APTR. 1995 
21,30 Lumea llltazei 
22.60 Fotbal: Meci din 
Campionatul Spaniei, in 
direct . 
23,55 1989 - zoca·anl 
după ... 
O,OSTVM-

PROTV 
7,00 Cartea virtulilor • d.a. 
9,00 Tlnirul Her<:ule • s. 
10,00 Lole '' Clari< - ep. 
53 
11,00F'romolor 
11.30 www.apropo.ro -
Magazin de tehnologia 
informaţie! 

12.00 Profesiunea mea, 
cultiJra- talk shoW 
12.55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tăi- ep. 101. • 
13,30 Dhonna şi Greg ~ 
ep. 24 • 14,00 Generatia 
PRO • 15,00 ce sa vede -
emis. despre personalltă~ • 
15,15 Xana, prlntosa 
rizboinioi • ep. 71 • 18,00 
Fete de bani gata - ap. 3B 
16,30 Pr<:fashion 
17,00 Te uiţi şi cilştlgll. 
19,00 Stirile Pr<: TV 
20.00 Vacanta mare la Pro 
TV . 

21,00 Tncurcăturl sentl· 
mentale - comedie, SUA, 
1994 / . 

22,55 Ştirile Pro ni 
23,00 OZ • Inchisoarea 
federală - ultimul episod 
0,15 1984 -· SF, Anglia, 
1984 . 
2,15 Misterul dlamantulul 
-erotic, SUA, 1997 

RADIO PRO FM (9Z,J. MHz) 
1,00 • 7,00 MUZICĂ; 7,00 • 10,00 
DIMINEAŢĂ DE WEEKEND - cu 
Flavius Eşnlcan; 10,00 - 11,00 CIN~
VERIT~ - cu Ada Rosetti şi Augustin 
Sb!nţa; 11,00 • 14,00 ChoFACI IN 
WEEKEND - cu Vaii Bllroulescu; 14,00 
-18,00 TOP 30 AIRPLAY PRO FM ·cu 
Cristi Schnebli; 18,00 • 17,00 PRO FM 
GREA TEST HITS • cu Marius Vlntlli 
(rei.); 17,00 • 19,00 PRO FM PARTY 
LINE - cu Vlad Cratoveanu; 19,00 • 
20,00 PRO FM EXPLORER • cu Nikl 
Stanciu (rei.); 20,00- 2,00 HOT PARTY 
MIX ·cu DJ Mlke 

TVRz 
7,00 Sant• Barbar8 .. 
rei. 
8,30 Care pe cara - nil. 
9,15 Orizont spiritual 
9,45 Pas cu pas · 
10,15-Ferma 
11,00 Tlp-lop, mlnl-top 
12,0Q Ar<:a lui Noa 
12,30 Auto-stop 
13,00 Tradiţii 
14,00 Un tngar odoleo· 
cent-s~ '~ 
14,30 D'alelutMitlol 
15.00 Ştiri 
15,05, Sanii Barboro -... 
15,50 Primul val - â. 
16,40 PovosUrilo.operel 
.Tosca" de G. Pucclnl 
17,45 Din lumea lui 
carag1ale 
18,30 Un secol de cine
ma: Shiriey Temple (li) 
19,15 Gala TVR 2 
20,15 Alergind dupl 
amintiri - drama, SUA, 
1994 
21,55 1988- zeoe ani 
dupi... · 
22,00 V•rde de mloul 
Paris! · · 
22,55 Ştiri • 
23,00 Credo 
0,00 AUaa • rei. 
0,30 TVM • Mesager 

.- PROTV 
7,00 Car1H vlf1ulllor- d.a. 
7,20 Cr.lonele coloratil .. 
d.a."' 
7,40 Suporman - ep. 4 
8,00 Freakazold - d.a. "' 
8,30 Tom'' Jony -d.io. 
9,00 Super Abracadabra 
9,30 U...lo 11- ep. 23 
11,00 llaatine -bre; Maria 
Csllas- O voce de aur • doe. 
12,00 Profeţii dtopn! lroc\lt • 
talk 8l:rr:NI 
12,55 Şt1111o Pro TV ·Un ali
foi do jurnal 
• O propoziţia pa zl - notro
spectlva slptăminll 
13,05 Priotonll tii- ep. 102 
13,30 Dhanna " Grwg - ep. 
25 

. 14,00 f>ralul corect 
14,30 Eclllpe mo1>11i1 
14,45 Chestiunea zilei -·re

. troopectlva sAptimAnll 

15,30 Bovorly Hlls 98210 -

•• 18,30 Supor Blngo -LNe .. 
19,00 Şt1111e P!\:> TV 
19,30 ln numele tatllul .. 
dramt, Maree Britanie/ 
Irlanda 1993 

21,50-Arma -·- ac:ţl
une/criml/comedle, SUA, 
1987 -
23,45 F-; Magazin ~lga 
Campionllor 
0,45 ingerul cizut - fllm 
erotic 
2.15 Si mori do rio - •. 

RADIO ARAD 8 RADIO 
CONTACf (99,1 MHz). ,00 • 7,00 MUZICĂ;. 7,00 ' 10.0 

IC:DEJUN LA PAT - C!f Mlha 
urei; 10,00 • 11,00 AUTOilflOW .' 
· Nfekl Stanclu s1 Oan Vardie; 1'1,0 

5,00 • 8,00 LUPTA CU S9MNUL; 8,00 • 
·8,30 VIAŢA SPIRITUALA; 8,30 - 10,00 
ALBUM FOLCLORIC; 10,00 • 12,00 
SFÂNTA LITURGHIE; 12,00-13,00 HIT 
INTREVIU; 13.00 • 15,00 WEEK-END IN 
DOI; 15,00 • 16,00 CONTACT FM; 
18,00 • 17,30 DEDICA TII MUZICALE; 
17,30 • 18.30 RADIO COCKTEIL; 18,30 
• 19,00 RADIO DEUTCHE WELlE; 
19,00 • 19,30 BUNĂ SEARA, ARADI; 
19,30 • 20.00 VIAŢA SPIRITUALĂ; 
20.00 • 22,00 SEARA DE SEARĂ; 22,00 
• 0,00 SPORT WEEK-END 

':: .. 
;:.,.. ; . ·'~·· --

':•4,00 CHE FACI IN WEEKENO, 
ali !Jart>ulescu: 14,00 - 17,00 Hl'~T 
RQ''FM·- cu Cristi Schnabll; 17:00. 

19.00 MARIUS, GEORGE SI CEl 
~ DE HITURI - cu Marius lilntilă . 

eorge ViniiiA; 19,00 • 21,00 PR _ 
LOVE LINE- c" Vlad CraioVe "· 

}1 ,00 • 22.00 DEEP BEATS • CU 
Sl!ck: 22,00 • 24,00 GAIŢELE DE_ . 
•. IEZVL N9PŢII - '" ·viorel Ga1ţa,,_,, . 

----~ 

TV ACASĂ 
5,00 Guadalupa • s. 
5,50 Iubire sflntJ -rei. 

8,45 Dragolto '' putoro • 
rol. 
7,15 AcasA la bunica -rei. 
7,30 casuţa poveştilor 
8,15 Pentru iubirea ti -
s., rei. 
9,00 Inger oilbatlc - rei. 
10,00 Luz Clarita. rei. 
10,50 Angola - rei. 
11,40 Nimic personal
rei. 
12,25 Calea spra fericire 
-III, rei. 
14,15 Vleta noastră- a. 
t5,00 Cartea cirţllor • d. 

•• 
16,00 Ru·gby: Steaua· 
EBBW Valo, In direct 
• Vremea de acasA 
18,00 Micutolo doamna • 
s. 
19,0o Floare de aur- a • 
• Vremea de acasl 
20,00 Vrabia din mini -
suspans, SUA 
21,45 Novoatola do la 
Hollywood - dramA, SUA. 
1985- partea a III-a 
23,30 Motown Live 1999 
0,15 Fotbal: 11 Calcio 

TVACASĂ 
5,00 Guodalupa - s. 
5,50 Nevoatolo do la 
Hollywood • f. rei. . 
7.30 Ciouţll pov.,.tllor -
rei. · 
8,00 Floare de aur- nil. · 
9,00 lngor ailbatlc -
rezumatul saptimAnll 
10,00 Micutei• doamne -
rei. 
11.00 Ac.aatl fa Maria 
Clobanu cu Ruxandra 
Slraru 
11,30 Doctorul casei 

.12.00 Jackle Colllna • 
Hollywood 
12,30 Vrabia din mini • 
rei. 
• Motown Uve 1999 
14,30 Cartea ctl~ilor- cl.a. 
16,00 Fotbal: 11 Caiclo 
• Vremea d.e acasâ 
18,00 Mlcutalo doamno • 

•• 
19,011-Fioare da aur- a: 
• Vremea de acasă 
20,00 Acasa la romlftî ' 
muzica populari 
• Vremea de acasă · 
21,30 Sheana, regina 
junglel • aventuri. SUA, 
1984 . 
23,39 Motown l.lve 1999 
24,15 Fotbal Anglia • 
Premier League 

8,00 Povofti cu cAţei' d!lc-
8.30Desone-
9,00 DoQ.rnentar 
9,59 Oecenniun . 
10,00 Case de patrA 
10,30 Roata de rezervA. 
11,00 Orient Expreso 
12,59 DKonni<Jm 
13,00 CU Ţopascu, do le A'
inlnlt 
17,50 Fuhion Club 
18,00 O,.goat•• Tnvlnge • 
ep.91 
18,59 Oecennh.rn ( l 
19,00 Obset'Vator .~ 1 

20,00 Operaţiune• Delta 
Foreo 2 ·acţiune, SUA, 1997 

~:::~=:· VOUit 
22,00 Observator 
22,30 Nevaata ••fulul -
~.SUA.1986 
0,30 Extravagantul Mr. 
DMdl- comedie, SUA, 1936 
2,30 Berbecul sălbatic din 
~ Aravaipa- doc. 

TELE7ABC 
8,00 Ştiri . 
8,1 O Dintre sute de 
ziare -rei. 

13.30 Apel de urgenţă -
rol. 
14,00 Real TV- rei. 
14,30 Dosarole Y- rei. 
15,30 Camera ascunsă 

. 18,00 Comisarul Rox -
s. 
17,00 Tolenovola- .. 
18,00 Focus • Sport. • 
Meteo 
~8.30 C!pArt 
18,35 Popular 
21,00 Cal mal buni din
tre cel buni - acţiune, 
SUA,1989 
22.45 Clip Art - rei. 
22,50Focus · 
23.00 Show-ul de noapte 
1,00 Moco - thriller, SUA 

19,00 Globetrotter 
20.00 Telejumal 
20,30 Conan barbarul 
• acţiune, SUA. 1982 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 
0,15 Celebritate: ret. 

.9.00 Ţara splriduşllor 
10,00 Practic la Tele 7 
11,00 Documentar· rei. 
1 i ,30 Lumea In clipa 
2000- rol. 

·t;os Randoz-vous la 
Tele 7- rei. 

13,00 Studioul Tudor 
Vom leu 
17,00 Celebritate - ep. 
130 . . 

2,00 Globetrotter 
3,00 Telejurnal -rei. 
3,30. Studioul· Tudor 
Vomlcu .. rei. 

e,oo~Jm~ln~EBJŞ 
8,00 Floarea din grldlnl • topul 
muzicii populara 
9,00 La affi"lt de oiptJmlnl , · . 
12,00 Top 10 RomAnia · 
13,00 Clubul adoleacentllor 
15,00 AaiJzl ta airbltorlm - muzlctl 
populanl şi dedlcaţll muzicale 
16,00 Top 21 
18,00 Suporetar _k .. nd 
19,00 La multi anii - dedlca~l muzl· 
cale 
0,00 Nlght Hlta 21 

ANTENA!. 
8,00 Credinţa ~~ viaţa 
9,00 Desene arilmate 
9,59 Decennlum 
10.00 Desene animale 
10,45 Avanturllo luL 
Slnbad ·•· 
11,30 Buni prieteni 
12,15 La poa~ult ''' 
Sedu1 '' abandonat -
comedie, SUA. 1935 
12,59 Decennlum 
13,00 Duminica In familie 
14,00 Fotbal; .. Cupa, 
Slallnakala 
17,15 Drag-Tnvlngo 
-ep. 92,93 . 
18.45 lnfomorclal 
18,59 Dacennlum 
19,00 Obs81Vator 
19,50 ToleEuroblngo 
show 
22,30 Superpol"""l din 
Mlaml • acţiune, SUA, 
1985 

TELE7ABC 
8,00Stiri 
8,10 Teleshopplng . 
8,20 Ţara spirlduşllot·; .... . 

9,30 Domino -rei. 
11,00 In justiţie - rol. 
12,00 cantocul şi casa lui 
13.00 Ore unu a venit 
15.45 Drumuri printre 
ami nUri 
16,15 Cutia muzicalA 
17,00 Forţa destinului 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copil . . 
12,00 Vacanţi A 1• 
Petrb~or -"reţete culinare 
cu Petrişor Tin ase 
12,30 Tradiţii - omisiune 
folcloricA 
13,00 Da colo-colo· mit
gazin turlatlc 
13,30 Chlc - omisiune 
despre modă 
14,00 Clnomagle 
14,30 Na-am cidtortl -
comedie, Franţa/SUA 
1991 
11,00- de ollti-
•• 
1!,00 - " boga!l -•• 18,00 Focuo • Sport •. 
Metao 
18,30 Clip M 
18,35 Un altfel de Inger. 
comedie, SUA, 1996 
20,00 Roacll• In lant· 
dramA. Canade, 1990 

18,00 Ponrelul unul artist 
18,55 Pariul Trto , 
19.00 Dincolo de anul 
2000-doc. 
20,00 Telejumal "'" 
20,30 Documentar 

· 21,00 Dintre sute de ziare 
21.40 Pariul Tric 
21 ,45 Loto . #' 

21,50 Familii regialll.
. dramă, SUA, 1995 
23,15Arcubllve. 
0,00 ŞUri. 

Unlve1'11UI credinţei; 8,30 Annonll co,.te; 
9,00 Unfţl sub tricotor; 1(J,OO Pop rNUMu; 
11,0Q Actuelltlţi, muzică. aport; 12,00 
DuminiCa la prim; 13,00 Emisiune 1n lb. 
germani; 14,00 Emtslune 1n lb. m~~gt"-rt; 
15,00 Emisiune in lb. airtMI; 18,00 Emisiune 
1n lb. bul;~~rt: 18.30 Emfsiune 'tn lb. ceha; 
17,00 Em11iu011 in lb. slovac~; 18,00 Aab'a 
Romilni; 19,00 Redlojurnal; 19,15 Jazz 
Refte)l; 20,05 C&litori• In lump pow'tilor; 
20.16 Vi pl•c• opera?; 21.00 CUMNI de - . Ştiri; 6.00: 7.55; 10.00:., 1,00; 12.50: 20,00: 
it .00: 21.55. . 
RodioJIA(Mj; 71». 19,00..· 

•· 
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TVARAD 
7 ,o o Voi cuceri 

Manhottan-ul • s. 
8,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,30 Politica fără 

prejudeci~ - rei. 
10,00 Casa de ptatnl 
10,30 Roata de rezervil 

11,00 Orient expres • 
talk show 
12,59 Decennlum 

13.00 Cu Ţopescu de la 
A lalnftnlt 

17,50 Fashlon Club 
18,00 Muzlctl populari 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment 

21,20 Anunţuri 

21,30 Ştiri TVA· rei. 

22,00 Observator 
In continuare program 

Identic cu Antenă 1 

HBO 
10,00 Desene animate 
11,00 Un · pu'll la 
Curtea Ragalul Arthur 
• actluno, SUA, 1995 
12,30 'Prima lovituri a 
lui Jacklo Chan • •ctl· 
une, SUA, 1998 
14,00 Goana dupi aax 
·comedia, SUA, 1997 
15,15 Pasiune ascun .. 
el· drami, SUA, 199e 

ATOMICTV;· 
7,00 Selector 

,"' l>i'~ -10,15 Freestyle 
10,30 Romanlan·Top 
100cu Oana 
12,30 File de poveste: 
Cllpul ,Noi ~ ocoatem'la 
capir 
13,00 Hlgh' Actlon 
Adrenalln 

TVARAD 
7,00 Voi . 0ucorl 
Manhattan-ul - s. 
8,00 ŞUri TV A • rei. . 
8,30 Anunţuri ' 
8,40 Divertisment :. 
_9,00 Desene animate 
11,59 Decennium 
10,00 Desene animate 
10,45 Aventurile lui 

Slnbad- s. ·.' 
11,30 Buni prtatenl · · 
12,15 Slan şi Bran 
12,59 Decennlllln ..,,. · 

14,00. Duminica In fami-

lie ' 
17,15 Divertisment .· · · 
17,50 Anunţuri 
18,00 Muzlctl populan!l_ 
18,30 ŞUri TVA . , 
19,00 Observalor · 
19,50 TeleEuroblngo 
show 
In coollnuare progrem 
Identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Bogue - come
die, SUA, 1998 , 

12,00 8 clpAtlnl 

Intr-un 1ac • comedie, 

SUA, 1997 t' 
13,45 Vocile ; drama, 

SUA,1995 

15,15 Dragoste d.e 

vrijltoara - dragoste. 
SUA,1997 . 

ATOMICTV 
7 ,oQ Selector 

ţ 1,00 Cybemat 

11,30 AtQmic Cafă ; 
rei. 

12,ooRoador 

12,30. Tumul. Loodrei -

....... 

TVINTERSAT 
8,55 Doschlcleraa progra
mului 
9,00 Fotogrda ualgafll • 
mm.rel. 
10,30 Colinde şi obiceiuri 
de sărbători - rai. · 
11,00 Ştirile lntersal 
11,30 Enciciopedla canini 
12,30 Aventuri magice· 
lllm 
14,00 Impact- rol. 
15,30 Aventurieril· a. 
18,00 BaNI lui l<llloron -
fllm 
17,30 Avonturllo lui 
Hucklebery Flnn - a. 
18,00 Haldotl oi no 
juciml·s. 
18,15 Colinde şi obiceiuri . 
da silrbători · 
18.45 ŞHrilalntelliOt • ·. 
19,20 Neon Rlder • s. 
20,05 Mimica, detectiv 
particular • a. 
20,30 Muzlci '' fllm cu 
Alocu Chlriţa • direct 
22,00 Bancherul· film 
23,30 Ştirile lril8!8at 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea· proare· 
mului 

17,00 Cu orice prot· 
comedie, SUA, 1995 
18,45 Bavorly Hlllo 
·t:op 3 • comedie, SUA, 
1993 
20,30 Pulp Flctlon • 
actiune, SUA, 1994 
23,00 Lupul • horror, · 
SUA,1994 
1 ,oo Aaodlati la domi
ciliu • thrlllar, SUA, 
1998 

13,30 .CinematomiCI -
rei. '· -~. 

14,00K Lumea 
16,00 Selector . 
18,30 AtoQ\!X cu .Din\l· 
rei. 
21,30 F~br" - party 
muste 
22,30 Vlbre~l ,. 

23,30 Klub Blzzar ~ 

0,30 Insomnia 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 Barul lui Kllloren -
rei. 
10.30 Colinde '' bbl
c;eluri de sărbători 
11.00 Ştirile lnlarsal · • 
11 ,30 Pasionaţi do ani
male 
12,00 Muzlctl populari 
14,00 MuzicA. şi fllm.cu 
Alacu Chlri\i 
15,30 Ghlnlonlttul • ftlm 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kally - a: · . 
18,25 Dosano animate -
d. a. 
18.45 Ştirile lnteraal 
19,20 Bilatul cu zlarela · 
-film 
21,00 Eurocopa - s . 
22,00 Creoazi-ml ...,.. 
fecti ·film , 
23,30 Ştirile lntaraal 
0,00 Erotica . . . 

· 0.45 Inchiderea progra
mului 

17,00 Alian: 

Rena,torea • SF, 
SUA,1997 
18,45 Tatăl miresei 2 

• comedie. SUA, 1995 
20,30 Emma 

dragoste, SUA, 1996 

22,30 Frankenstein -
horror, SUA, 1994 

0,30 Dorinta unei 

mame - com.~die. 

SUA, 1997 ._,·, 

rei. .' 
,13.30 Hal Hui , . 

14,00 InteractiV : 

~6;00 Selector · •· 

18,30 Atomix cu 111;1 • 

21,30Sel~ 

22.30 Album stiow :•. 
23,30 lneoml1i8 . 
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.AnEVARl!L ·- Pagtna Il 

Berea cea mai scumpă şi calota glaciară şi transportate in 
garantată ca fiind cea mai pură . containere izotem1e. . 
şi cea mai rară din iu!fle este . Această bere cu totut 
·frantuzească si făcută neobisnuită a fost 
in p'roportie de 90 la ~ numită' 630 NI 460 W, 
sută din' apă de la rrr.::;-, f'\ valorile !atitudinii şi ion- " 

" afirmă ELENA LASLEAN, proprietara Casei de modă lllis 

;,II-' 

' 

-Anul 1998 a fost pentru dum
neavoastră un an extrem da greu .•• 

- Pierderea soţului meu in anul care 
a trecut, am perceput-o ca pe o înfrân
gere. Cum însă sunt' o luptătoare, un 
Peşte care înoată impotriva curentului, 
am incercat ca în ceea ce mi-a mai 
rămas, in domeniul Tn care mă misc si 
care este de fapt viaţa mea, mă refer aici 
le;~ modă, să-mi iau revanşa. Sunt un om 
pe care insuccesele il ambiţionează. 
Consider că am o misiune de indeplinit şi 
că am ceva de spus in moda 
românească. Până anul trecut aveam 
lângă mine un om extraordi
nar. in persoana sotului meu, 
care m-a sprijinit şi in-a ajutat 
foarte mult. N-am ajuns aici 
singură. Trebuie să stie toată 
lumea că am ajuns Unde am 
ajuns având sprijinul unui soţ 
ideal iar pierderea lui m-a 
dezechilibrat puţin ... L .• •• ·''''''' 
Luptătoare cum sunt, am 
incercat să mă reculeg şi de 
dragul viselor noastre, cu gân
dul ia fiul nostru, care merită o 
stare de echilibru, de armonie. 
am incercat să fac din modă 
ceea ce n-aş fi făcut dacă aş fi 
avut o existentă normală. 

- O femeie de afaceri, de 
succes, a!fa cum sunteţi 
dumneavoastră poate să 
ofere familiei sale acea căl
dură pe care numai' o femeie 
poate să o dăruiască? 

- Da, dar trunchiat. O femeie de suc
ces trebuie să sacrifice intotdeauna ceva. 
De multe ori dopilul o asteaptă acasă iar 
ea trebuie să fie acolo unde datoria o 
cheamă. Succesul este asemeni unui cai 
nărăvaş pe care cu greu· reuşeşii să-i 
inşeuezi. Succesul nu apare imediat iar 
odată apărut, este efemer ... Datorită 
acestei lupte continue, o femeie de suc
ces este nevoită să-si rupă din timpul 
care-I afectează familiei. Mi s-a întâmplat 
şi mie la fei. Acesta e regretul meu, dar 
mă bazez pe înţelegerea familiei, Sunt de 
părere că oamenii care au reuşit să facă 
ceva, să construiască ceva, merită 
înţelegere din partea familiei! · 

- Dacă 1998 n-a fost un an bun 
pentru dumneavoastră. in a(:est an 
v-aţi luat revanşal 

- După un an cumplij, am incercat ca 
in 1999 sa mă depăşesc pe mine însămi. 
Am inceput anul cu deschiderea celui 
de-ai treilea magazin Ellis, in capitală, la 
World Trada Center. A fost un efort extra
ordinar, dar a meritât. Acest lucru a adus 
mult prestigiu casei pe care o conduc, 
propulsându-mă in lumea modei din 
Bucureşti, unde, o spun cu mare satis
facţie, am întâlnit foarte mul~ consuma
tori ai modei pe care o fac eu. Am partici
pat la numeroase tărguri de profil, la 
T.i.B., am fost solicitată să îmbrac partici
panteie la Miss Femeia, participantele din 
Ardeal ia Miss România şi aici am avut 
bucuria ca tănăra care şi-a însuşit acest 

@u, Celia Ciobanu să fi fost lmbrăcată 
cu o rochie creatia mea, am fost de 
asemenea solicitată să imbrac partici
pantele la Miss Unica. După aceea a 
venit o provocare, poate cea mai mare 
provocare a vieţii mele ... Pentru că Stilul 
pe care-i promovez a atras atenţia spe
cialiştilor din domeniul confecţiilor de la 
firma J § R Entreprises, care este cel mai 
mare investitor străin din România şi care 
deţine licenţa Pierre Cardin pentru 
România, mi s-a propus să concep pen
tru ei o coiec~e: Miss Seroussi. Colecţia 
Miss Seroussi a fost lansată la inceputul 

lunii noiembrie in Complexul comercial 
Mall şi a beneficiat de o audienţă de 
mare clasă (Janine, Mădălina Manole, 
Bogdan Baltazar, Dinu PesQariu, 
Andreea Marin, ambasadorul Canadei 'şi 
cel al Israelului etc.) A fost o mare reuşită 
care m-a făcut să uit pentru o clipă efor
turile care le-am făcui pentru !\realiza 
această colecţie. A venit apoi o altă 
provocare: Târgui de Modă Modexpo. La 
cocteilul de gală am fost invitată să 
prezint o colecţie, de astă dată Eiiis. Am 
folosit cu această ocazie, pentru a 
prezenta rochia de mireasă (o superbă 
rochie in roşu şi negru, o rochie noncon
formistă) pe Mădălina Manole, care este 
prima mare vedetă.care a cumpăratceva 
de ia Casa Ellis ... 

- Cum v-ajl descrie dumneavoas
tră? 

- Sunt o răzvrătită. Sunt o femeie 
care refuză să stea acolo unde este 
aşezată şi mai ales nu suportă să fie 
pusă la colţ. Consider că am multe de 
oferit celor din jur. Imi place moralitatea şi 
oamenii fair-play. Incerc să fiu un om 
corect cu mine şi cu cei din jur, incerc să 
mă port cu cei din jur asa cum mi-ar 
place să se poarte ei cu mine ... Sunt o 
femeie ambitioasă. Am fost o elevă si o 
studentă de 'to. Imi plac laurii şi cred că· 
nici un efort nu este prea mare pentru un 
101 

- Cum privasc biirbajll o astfel de 
femeie? 

- Unii bărbaţi se inhiblf în faţa 

Orizoatalz 1. Masa târguielilor - lmanenţa 
inceputului! 2. Uşa din stânga! - Chestie de limbă. 3. 
Trage la somn (inf.) - Un final ... orb! 4. Bine 
manevrată. 5. Ars la capi ... - ... şi dat cu briciul. 6. O 
chestie omisă - Singur ca ... pasărea. 7. Sooase din 
posesie - Ras pe cap! 8. Alifia moldovencei - Voci pe 
baltă. 9. Nişte pierde-vară. 1 O. Trage către răsărit -
Multiplu de fluier- Marea Egee la ... mal! 

Verdeal: 1. Săritoare acvatică (pi). 2. Capăt de . 
atăl - Dă buzna. 3. Trecută la dărâmături - Tâtl 4. 
Praful se alege de el. 5. Chip cioplit ta poate! -' De 
joacă la fotbal. 6. Sunt cei din urmă! - Una care te 
duşmăneşte - Ori pe faţă ori pe dos tot postav e! 7. 
Pusă să paveze -Scos la greu (inf.). 8. Frumoasele de 
la pieptul iei~ei - Primele ascunsel - Nici usturoi n-a 
mâncat, nici gura nu~ miroase. 9. Trecut din viaţă ... -
... nişte vechi in acte. 10. Pluteşte cu barca. 

·' 
' . 

·femeilor de succes. De regulă bărba~lor 
le plac femeile pe care le pot domina. 
Cred că sunt puţini acei bărbaţi care 
reuşesc să admire astfel de femei... • 

- Nu cred că un bărbat nu admiră 
femeile de succes. Cred însă că nu au 
curajul că se apropie de ele ... Li se 
pare cii acestea sunt undeva foarte 
SIISJ 

:- Nu ştiu. Nu am avut timp să studiez 
această problemă. In general, am relaţii 
profesionale cu bărbaţii din jurul meu. 
Cred că unii apreciază faptul că o femeie 
poate trata de la egal ia egal cu ei. 

- Ştiu că aveţi_ un băiat. .. 
- Este singurul meu pri-

eten. Uneori ne mai şi Certăm, 
dar încercăm să ne impâcăm. 
Tmi pun mari speranţe in el 
pentru că stiu că are un fond 
extraordinar de bun şi cred că 
este un tânăr care va avea 
ceva de spus! 

- Care este parfum,ul dvs. 
preferat? 

- Organza de Givenchy. 
·- O femeie trebuie să fie 

"fidelă" unui singur parfum? · 
- Nu. Cred că o femeie tre

buie obligatoriu să-si asorteze 
starea sufletească 'cu esenta 
unui parfum. E bine să ai in 
acelaşi timp 2-3 parfumuri pe 
care să le foloseşti in funcţie 
de imprejur?rea în care te afli. 

- Dacă v-aţi permite o zi 
ideală, cum ar arăta ea? 
• -Visez de mult ia o astfel-de zi. Mi-ar 
place să fiu undeva departe de lume, 
poate la munte, să am posibilitatea să 
dorm, să mă relaxez, să alerg, să fac 
gimnastică, masaj, să ascult muzică, să 
văd cum creşte iarba... . _ 

- Sunteţi adepta stilului clasic. 
Este foarte uşor să-ţi dai seama de 
acest lucru, admirând creaţiile dum
neavoastră vestimentare~ .• 

- Stilul clasic are o anumită prestantă 
şi o anumită sobrietate. Cred că o femeie 
care doreşte să fie apreciată după 
inteligenţa ei şi ny după felul In care 
arată, ar trebui să aibă in garderoba sa, 
90% dintre haine pe stilul clasic. · ' 

- Care este îmbrăcămintea care vă 
place cel mai muH? 

- Taiorul. Au inceput să-mi placă şi 
hainele tineresti: bluzitele mutate, fustele 
scurte ... Câteodată,' când sunt foarte 
supărată, imi pun o fustă foarte scurtă şi 
incerc să-mi imaginez că am 20 de ani şi 
că nimic rău nu mi se poate întâmpla, că 
am posibilitatea să rezolv orice problemă, 
oricăt de complicată ar fi ea. 

- Care este defectul cel mai mare 
pe care il au femeile? In general... 

- Suntem foarte sentimentale si de 
mutte ori credem că si bărbatii sunt ia fel 
de sensibili ca noi... ' ' -

- Vă mulţumescl 

A consemnat DfiHfl LfiSC 
;;·~:--,·"04.>.:.~ -

Foto: "fi~CEL CAHCIO 

polul nord, veche de ! :1 ' ; , 1 /· gitudinii locului de unde· 
250.000 de ani, • i .• ! 1 · a fost adusă apa. 

1 ,. 
informeazăAFP. '.l ' · .• Deocamdată, nu au· 

Această bere, pro- · !· fost produse decit 
dusă de compania 30.000 de sticle. 
Fischer, fondată in Compania Fischer 
1821, este comercia- nu a făcut, de fapt, 
lizată in exdusivitate pe Internet deci! să reinnoiască vechiul său 
si costă 170 de franci (25,9 'blazon şi să ravină in trecut, 
euro) cartonul de trei stide. pentru că pe vremuri ea se 

Apa a fost adusă din numea 'Ursul polar" şi in mod 
Groenlanda, sub formă de tradiţional !şi păstra berea in 
cuburi de gheaţă desprinse din pivniţe pline cu gheaţă. 

Un fost campion australian 
a doborit recordul mondial la 
mers pe~ aproape fără oprire, 
sosind joi, lă Hombart, după opt 
luni de 'plimbări', informează, 
~P. 

Gary Parsons are 49 de ani 
şi a depăş~ distanţa de 17.071 
de kilometri străbătută de ameri
canul Robert Sweetgall in urmă 
cu 16 ani. Fost campion monc!i
·alia o miE de mile, Parsons si-a 
inceput turneul in jurul Austrlitiei 
la 26 aprilie, in Brisbane, 
alegi~d sensul invers al acelor 
de ceasornic. 

Deşi doborise vechiul 
record, el a reluat cursa pentru 
'a mări distanţa dintre el şi ·un 
att posibil temerar". 

Pe parcursul celor 235 de 
?ife ale cursei, Parsons a folosit 

40 de perechi de pantofi, 
străbătînd, în medie, 70 de kilo
metri zilnic. 'Americanul'-li 
Sweetgall ~au trebuij cu 44 de 
zile mai mult pentru a ob!ine 
acelaşi rezultat. . 

Reoordullui Parsons trebuie 
omologat de International Ultra 
Runners Associations, organi
zatie ai cărei sediu se află in 
Marea Britanie. Parsons a 
declarat că nu s-a indon nici 
măcar o clipă de reuşita sa. 
'Am un principiu: ridică-te de 
fiecare dstă cînd cazi. E fantas
tic să treci linia de sosire şi să 
vezi luminita de la capătul 
tunelu:ui•, a sPus eL 

Fostul campion moridial !In! 
de gind să parcurgă un total de 
20 de mii de kilometri Inainte de 
31'i agăţa pantofii in cui. 

+ - Tăticule, ce _limbă or fi vorbind vi
zitatOrii din cosmos? 

- Cosmonautica/ 
+ Pacientul: - Doctore, mi-e a,a de 

fricii... gândiţi-vii că aceasta e prima mea 
operaţiei _ 

Chirurgul: - O, vi inţele_g foarte bille, 
pentru mine e tot prima. 

+ O plasatoare dă năvală fn cabinetul 
directorului: 

- Val, ce nanoro.c/re, domnule directOri 
Un spectator a căzut de la balcon la parter. 
Ce ne facem? 

-11 pui să plătaască diferenţa de bllelt 
+- Mamă, când simt născut eu? 
-La miezul nopţii. 

. -OI Sper că nu te-am trezit din somn. 
+- Piiinea e proaspătă, duduie? 
- Nu ştiu. Nu sunt dedt de trei zile fn 

. . • . '1,_ 

magazinul acesta. 
+ La premiera unei piese, publicul a 

inceput să fluiere. Un singur domn de la 
galerie aplauda din răsputeri. 

- Ce faci, domnule? • 11 Intrebi un 
vecin. Găse,ti piesa atAI de bunii de 
aplauzl cu atâta putere? · 

- Eu? Nlcl!lecuml Eu n aplaud pe cei 
care fluhlră. 

+ Un client 11 repro'iează croltOruliJI siu 
fennenul fbcat pentru a-i face costumul. 

- Şase săptămâni?/ • se /amentează e/. 
. Bine, dar lumea a fost cl'eată fn 'lase zile/ 

- Ştiu • a riposta! croltorul. Dar n-aţl 
văzut ce a lelflt?l 

~ .. 
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EC.DIVIZIA D SE VJt AT~OFIA' .. 'J:w~~~ 
afirnui Dan ltfăruiilii, eelmai lnm antrenor arădean al anului 
Continuăm astăzi prezentarea lallreaţilor AJF-Arad pe anul 1999 cu Dan 

lllănăllă, cel mal bun antrenor arădean, Tehnician cu mentalitate de profe
sionist, Dan a reufit să facă adevărate minuni cu Şoimii Pâncota, această 
grupare devenind in scurt timp o rampă de lansare pentru mulţi jucători. 
Interlocutor plăcut, Dan Mănăilă a răspuns cu amabilitate invitaţif!i noastre la 
Clubul Presei unde, timp de două ore, am vorbit doar despre fotbal, adică, 

rămâne mai mutt ca sigur la Pâncota ~i Imi 
'IOi r9specta contractul. 

-Dane, ce crezi că 11~ fotbalului 
judeţean pentru a ie'i din monotonie? 

- Poate un stimul nou şi nu văd ai:est 
lucru .decât prin schimbarea sistemului 
competiţional, cu o creştere calitativă şi nu 
cantttativă. in ultimii zece ani, din păcate 
nici o echipă arădeană de .c· nu a promo
vat in .B" si consider că Divizia D este un 
imbold dat'esalonului trei, iar dacă jucătorii 
de la .o· nu reuşesc să-şi depăşească 
condiţia de amatori, anii trec şi această 
divizie se va atrofia. Nu doresc să supăr pe 
nimeni prin ideile mele, vreau doar binele 
fotbalului şi incerc să-I ajut după limita pos~ 
bilitătilor. OI. Seleljan este un om bun, care 
nu dOreste să supere pe nimeni, dar ar tre
bui să fie mutt mai drastic şi mai radical in 
anumite hotărâri. De exemplu, la schim
barea sistemului competiţional, chiar dacă 
pe moment ar fi antipatic unora, in timp 
toată lumea îşi va da seama că a avut 
dreptate. Nu este an electoral, • că nu 
văd inconvenientuL. 

despre o parte din viaţa lui Dan... · • · 

-In primul rând felicitări pentru pre- Pâncota 'i eviţi jucătorii cu experienţă? 
mlul obţinut. Ce inseamnă pentru tina -lmpreună cu Nelu Farcas am incercat 
titlul de antrenor al anului in judeţul şi cred că am reuşit să impunem un· anumit 
Arad? • · sistem de joc, care ne caracterizează.Mi-aş 

- Este primul meu pnemiu după s~ fi dorit fotbalişti cu experienţă, dar care să 
ficiile făcute la inceputul acestei meserii. Nu aibă aceeaşi dorinţă de performanţă pre
mă aşteptam să vină aşa de curând, dar. cum cei tineri, care văd in acest sport un 
mi-a demonstrat că acolo unde există do- posibil viitor de existenţă. Pe un fond de 

şi pasiune, nici un premiu nu este prea jucători cu caracter sănătos po~ modela un 

11 ", __ prea repede venit jucător profesionist şi intotdeauna voi incer-
- Spune, crezi că în alegerea AJF a ca să mă axez numai pe astfel de jucători, 

constat faptul că &fii fi antrenorul indiferent că au 16 sau 30 de 9ni. Politica 
se~onatel Diviziei D? clubului Pâncota este de a follJla o echipă, 

- Nu cred, iar in activitatea acestei care pe viitor să nu necesite muHe cheltuieli 
selecţionate imi întăreşte convingerea .. 
Deşi am cerut să avem prevăzute in calerr 
darul oficial câteva a~uni cu lotul acesta. 

. să~ adun la câteva antrenamente şi să joc 
amicale cu CSM Reşiţa, Poli Timişoara, 
Corvinul, nu am fost destul de convingător. 
Mi s-a propus attceva, dar nu am fost de
acord ·să adun lotul pentru intâlniri cu Beliu 
sau Macea. Consider că pentru fotbaliştii 
Set~onatei Diviziei D ar fi fost o formă de 
recompensă să dea piept şi cu alte valori 
din atte judeţe, să vadă dacă pot face faţă 
unui alt eşalon, deci să-şi depăşească 
COndiţia de amatori . .Cu regret trebuie să o 
spun că in ultimii ani doar Almăsan si 
Crăciunescu s-au ridicat din judeţ: deş'i, 
căndva, Divizia D era un nesecat izvor de 
talente, iar in aHe judeţe continuă să mai fie 
un alimentator pentru eşaloanele supe
rioare. Cred că am reusit numai datorită 
schimbărikli' făcute in Pâncota, la nivel de 
percepere a fenomenului fotbalistic şi prin 
evol~a echipei In anumite jocuri. Vreau să 
menţioneZ că meritul meu este foarte mic, 
fără ajutorul .familiar fotbalului pancotan, 
mâ refer aici la Roland Dragalina şi Farcaş, 
nu aş fi reuşit acest lucru. Sincer, aş dori 
tuturor antrenoril!t>r care incep această 
meserie să benefiaeze la inoeput de astfel 
de oameni de inattă moralitate. De-a lungul 
celor şase luni la Pâncota, mi-au fost pri
eteni. şefi şi consilieri in aceiaşi timp •. 

- Din eAte ştim, la ora actuală e'tl 
sing11rul antrenor cu un contract din fot
balul judeţean. De ce crezi că celelalte 
cluburi nu incheie contracte ferme cu 
antrenorii? 

· - Penw "lilîrilf fotlîaTiltl11lîtiseiimni· 
numai un sport propriu-zis. ci un mod de a 
trăi, o me~rie _la.flll gej!flRO(\aflli! ca ori,. 
cane alta. Ideea de contract este de a da o 
siguranţă şi o steb~itate muncii depuse şi a 
crea o atmosferă profesionistă chiar de la 
acest nivel. La Şoimn nu există jucător şi nu 
'IOi fi de-acord nfciodată, care să nu aibă 
conlr!Id de joc. Alţii nu pun mare preţ pe 
contracte, fiindcă· au probleme de mental~ 
tate si nu inţeieg că aoesta este viitorul Tn 
fotbâL Eu stiu că pestele de la cap se 
impute şi ·dScă totul m'erge bine la vârf şi 
restul mecanismului fun~ază. 

- De ca pui bazele pe tineret la 

.. _ ·- .-,. 

- Pe lângă faptul, că ma> ai statut de 
antrenor-jucător, noi considerăm că şlla 
ora actuală e~ti cel mai bun conducător 
da joc din fotbalul judeţean, indiferent 
da nivel, chiar dacă UTA nu ta-a dorit, 
Iar la barajul cu Rocar s-a sim~t lipsa 
ta. .. 

'-Ati pus degetul pe o r;3nă .... ·Când am 
intrat in' discuţii cu UTA, am ştiut că este un 
moment pentru fotbal adevărat, odată cu 
venirea italienilor. M~m dorit enorm să joc, 
fără a mă gândi la alte probleme: Acest 
lucru nu s-a putut realiza, iar motivele pe 
care te bănuiesc nu pot să le afirm că nu 
am dovezi şi nu \pot face afirmaţii 
deplasate. Va rămâne regretul vie~i mele 
că nu m~am incheiat cariera de jucător la 
UTA, intr-un meci oficial. Uneori visez cu 
ochii deşchişi cum aş fi jucat intre mânjii 
UTA-ei. 

- Dacă tot al dus vorba de minji, ce 
părere ai despre performanţa grupei de 
copii 1987 de la Şoimii Pâncota, care a 
obţinut calificarea la "zona" 

pentru a reuşi promovarea. Memorialului "Gheorghe Ola", fUmlzllnd 
- Nu o să vă fie prea u~r. Ar pierdut o uria~ă surpriză? . 

clţlva jucători fi in vizor ma sunt fi -Meritul acestor copii nu se poate scrie 
alţii... . Tn doar câteva cuvinte. Ei au făcut o 

- Aşa este. După ce Miţiţi a plecat la reclamă extraordinară Păncotei, demon
Imer şi Lene la Motorul, alţi patru jucători strând că ajutorul oficialită~lor locale pentru 
(Rusu, Danci, Bilan şi Oiţă) sunt aşteptaţi în dezvottarea sportului rege a fost răsplătit pe 
pregătiri la Baia Mare lucru oe reprezintă un deplin. Gândiţi-vă, aceşti copii sunt exem
ascendent moral pentru restul echipei. De ple pentru alţii de vârsta lor în ideea de a 
asemenea, fundaşul stânga Muntean va fi porni cu un scop în viată. Fotbalul In 
!estafde Rubiriaci:i;"dupliînfoarcerea OTP,:.- . Paneolă"ailreD\JipercepulGI\in ruvel marte 
ei din Italia. Pentru mine rămâne o enigmă, ridicat din partea Primăriei, deoarece 
cum jucători. ~a Pantea •. Cristea o· .creează caracterele.J;ăoătoase de "'"'""'·li· 
Gherman nu joacă măcar cu un aşalon mai ale acestui oraş. 
sus. - Un gănd la final ... 

- Ap(l.po de UT A. Al avut chiar şi o · - Acum in preajma unui nou an doreşc 
ofertă de a prelua echipa de tineret De un gând bun tuturor celor implica~ in lot-
ce nu ai acceptat-o? balul judeţean şi in special acelora care 

- TotiJI a pornit de la contractul meu investesc bani in acest sport. Fie ca anul 
care ar'! cllit.aze si pro si contra. Clauza 2000 să le aducă mai multe satisfactii si 
mea de~ esli) desiul de mare, iar dl. impliniri decât in anul de care ne vom 
Piedimonte·; care mi-a propul; această despărţi peste doar căleva zHe. 
functie, mi-a comunicat că vor fi reluate dis- -!ţi mulţumim. 
~iiÎ! anul viitor, pentru a prelua tineretul f'LEX. C"EBELEO 
UTA-ei din vară. Pănă la 30 iunie, voi OfiHIEL SC~DOH 

Sâmbătă, 18 decembrie 1999· 

Ieri, in sala ~Horia Demian~ 
auj-Napoca au continuat jocurile 
turneului 11 de sală din cadrul C. N. 
de baschet feminin. Pe noi, ară
denîl, ne-a interesat foarte mult 
jocul 8. C. ICIM'ul-ui cu eterna 
rivală, Rapid. Tocmai de aceea, 
din respect pentru cititorii 
.Adevărulur, am decis să fim ală
turi de fetele noastre in această 
grea dispută. , 

Cu o întârziere de 45 de 
minute faţă de programul iniţial şi 
intr-un anonimat greu deinţeles, 
s-a dişpulat derby-ul campionatu
lui. Din cei 200 de spectatori 
j>rezenţi In sală, ~ remarcat pe 
cei 30 de suporteri arădeni 
Conduşi de Zoran Arsenov, care, 
pe tot parcursul meciului, şi-au 
Incurajat favoritele, crezând intr-o 
izbândă finală, in care eu, perso
nal, nu mai aedeam. Nici acum 
nu realizez că am invins. Parcă 
visez, dar să vedem ce s-a lntâm
plal minut cu minut. .. 

Se ajunge la 15-24 (min. 17), 
după o .triplă" semnată de Moanlă 

·şi parcă trăim un vis urât. Capac la 
toate, Ancuta Stoenescu acu
mulează patrU greşeli personale şi · 
prevesteam un dezastru. Tot 
Stoenescu reuşeşte un ~ de trei 
puncte şi ne apropiem la 20-28, la 
pauză. 

Incepem, la iei de 
neconvingător repriza secundă, cu 
Inei atacuri consecutive rafale şi e 
20-31 (min. 23). Nici adversarele 
nu pot mare lucru, ba mai mult, 
Zahei faoe dublu-dnbiling (?). Nu 
ne concentrăm nici la .libere", pro
centajul reuşit fiind dezastruos. · 
Tolusi, se ajunge la 29-34 (min. 
28) si mai apoi, la 33-38 (min. 34). 
Fmaiul a fost unul efe infarct, dar a 
stos in evidentă, in mod sur-· 
prinzător, dar piăcut in acela~i 
timp, maturitatea tinerelor jucă
toare arădenoe. Pentru prima oară 
conducem in min. 37 (scor 41-40) 
şi chiar ne desprindem la 4542 
(min. 39). Cu zece secunde 
inainte de finei aveam 4846, dar 
mingea ajunge la Rapid. Ne 
apărăm bine şi obţinem o victorie 
pe care, sincer, puţini o maj sre-. 
deau. 

B. c·. 'CIM Arad: A. · 
sloenescu 15 (1x3), A. Mandache• 
9: 8. Drăguş 6; N. Tretiak 6; A. • 
Nitutescu 5; C. Matei 4; C. Nastor 
3.' . . . 

.Rapid: şam 15 (1): Moanţlf 

Incepem in .5" -oi: Stoenescu
Male~A. Niţulescu-A. Mandache
Tretiak, in timp ce Rapidul 
răspunde In de-acum clasica for
mulă: Moantă-Seitan-Pinter
Serghei-Pinter.' Raiăm trei atacuri 
şi Serghei sparge gheaţa, 0-2. ln 
min. 3, Pinter avea deja trei greşe& 
personale, dar noi tncă nu 
găsisem drumul spre ~- Miza 
extraordinară a jocului şi-a pus 
amprenta, ambele echipe ratând 
exasperant. in min. 5 era 2-3, iar 
in min. 1 O era 6-8. Incredibil, mai 
rău ca in divizia şcolară. 8. C. 
ICIM inscrie primul ~ din aC\iUfle 
abia in min. 6, prin Andra 
Mandache şi- zău că nu mai 
Tnţelegem nimic. La. noi intră 
Drăguş şi Nastor, dar zadarnic, in 
atac nu ne iese nimic, Rapidul dis
tanlăndu-se la 19-11 (min. 14). 
Anireliorul George Mandai:he 
oere .time out", dar ratările se ~ 

11 (3); Estinca 10; Serghei 6; ···•"'? 
Pilier 4 ( 1 ). 

Au arbitrat Şerban Dablja 
(Bucureşti) şi Doru Vonaşi (Cluj). 

Delegat FRB: M. Breaa 
(Bucureşll). ••• 

Astăzi, de la ora 11, B. C. 
ICIM intălneşt<i Sportul, in ultimul 
meci oficial al anului .. 

lant in continuare. Norcx:: că nici __ 
rapktistel!t nu pot mare lucru, iar 

Din Cluj, 

DfiHIEL SCRIDOH 

UTA şi Dinamo 
nule 

·"l'olbl•tll"aclitj)ef 
11 îr1cearc~ aetăzi '' mâine să 
opună o rezistenţă cât mai 
puternică in dubla pe care o 
susţin in deplasare, la 
Oradea, cu formaţia Cri,ul 
din localitate, in ultima 
etapă a turuful. Fără îndo
Ială o dublă grea, pre
ten~oasă. Am spune aproa-; 

Imposibilă, dacă am 
victoria arădenilor~e 

'. ' 

'' 

------. r-::=====================================~ 
Bucureşti, ob~nută in faţa 

dinamovl,tilor. Ocupind 
momentan locul 5 in clasa-
mentul Superligii Naţionale, 
elevii antrenorilor Barbu 
Ghiţan fi Constantin Brăn· 
zel se vor strădui, a'adar, 
să dea o replică pe măsura 
potenţialului partanaral. 
Doar câştigarea ambelor 
partide ar permite Aatrei să 
salta pa a patra, 
lucru, 

FOTBALI$TII DE IA UTA SE ANTRENEAZA DUPA MODA ITALIANA 
In fiecare marţi şi vineri, la stadionul UTA, de la ora 

11 ,00, ro găseşti pe fotbaliştii .Bătrănei Doamne". Deşi 
sunt In vacanţă, Rubinacci a·impus o vacanţă activă. cu 
câte un antrenament In două ziif,l ale unei săptămAni: 
Totul, după moda italiană, practic stilul marelui "Juve", 
atai de indrâgit de tehnicianul UT A-ei. 

Conduşi de propria lor conştiinţă, fotbaliştii arădeni 
se pregătesc singuri, fără un antrenor ori un obseiVator. 
Ei ştiu ce au de făcut. Se lucrează, cel mai mult. la sala 
de forţă, dar alergările, gen maraton, ori tradiţionala 
..mMă" nu pot lipsi din program. 

La primul antrenament al acestBi sâjltămAni au par-" 
licipat ~ jucătorii, cu excepţii! .in~lor" Diaconescu, 
Bogoşel şi Kent, plus .bolnavul" Drâgan, care s-a retras 

'.·.· 

--.-.. 

acasă, la Chişineu-Criş, departe de .apele tulbun· care 
se invărt in jurul numelui său. Au lipsit şi juniorii, care au 
program separat. . . 

Prima dată am intrat la sala de forţă, acolo unde 
Pap se lupta cu o hatteră, iar Crâciunescu transpira 
incercănd să ~lige lupta cu două gantene. La atte 
aparate, Zaha, Juncu şi Todea 'lucreaZă in draci. Afară, 
s-a incins o .miuţă" intre două echipe echUibrate. Intr-o 
parte, Bolcaş, Turcan, Panin, Ciba, Găman şi 
Mogoşanu, iar dincolo, Msriş, Elotif, A. Drăgan, Baciu, 
CiubăRCilll şi Mateiaş. . . . 

Surpriză a fost .Câli-gor. care s:a retras 1n poartll, in 
lipsa lui Pap, aflat la forţă .• Triunghiurile" făcute de 
Turcan, Ciba şi Gâman au dus echipa lor spre victorie, 

--·-

• ) 

după un inceput ezitant. Mariş, senzaţional pănă la un 
. moment dat, a obos~ - probabil excursia la Ploieşti ~a 
făcut rău - iar golurile in poarta lui au venit unul după 
altul. Degeaba a incercat Botiş şi Ciubăncan să salveze 
onoarea echipei, deoarece nimic nu se mai putea face. 
S-au mişcat bii)El Mogoşanu şi Mateiaş, care s-au antre
nat de bună 'I<Jie cu fostii lor colegi de la Romvest Intre 
.timp, când lupta se asCuţea in spatele porţii, pe terenul 
unde avea loc .miuţa", au laş~ Pap şi Zaha. cere s-au 
pus pe .,inghitit" ture. De teren. · 

După o oră şi jumătate, obosiţi, fotbaliştii UTA-et 
s-au retras la vestiar, acolo unde n aştepta maseurul 
Dan lfrim, bazinul si sauna. Se incheia încă o zi din 

. :scanţa activă dif:tală de LorenzQ Ru~O. SFfiM 

puţin probabil. con
tinuăm să credem in pu
terea da regenarare a 
grupării arădane. Aceasta 
este şi convingerea con
ducerii tehnice a echipei, 
însă trabuie răbdare până la 

U finallza1rea schimbului de 
ge1181'3ţfi existent. 

fU)IUfllt ........... 
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UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC 

. OFERTA MILENIULUI 
• Cele mal renumite niin:l 

SONY, PHIUPS, LG, DAEWOO, INOESIT, 
· ARISTON, ZANUSSI, WHIRPOOL, BOSCH, 

SIEMENS, TEFAL ROWENTA 
• Cel mal elmplu 111stam de 1'11111 

• 8Ctalllae t~ In magazin .::. 
• un singur glrsnt 

. ·· · • cae mal mica dobindi 
•CW.IIYIIM 

-";:'' .;.. 

ŞI Tnca Cfllla ••• Cllll1p(!r6 de la FLANCO Tn voloare 
mlnlmă de 150$ şi ob~i o REDUCERE PE VIAŢĂIII 

FI.ANCO • P-48. UTA, b1. U5, tel. 24.77.13 . 
· . ·Bel. Revolutiei, nr. 54, tel. 270.734 

•:ail\91l)aţi, tntr·un~cllmat demw~•.tabll.;•av~tl.l.~ 
prop~i c:!•. reparaţii ·.it 1căl~, an:gaj<~~.~ 

,, . - ' ,,.. . 

G-1- MOTOR JJ:PETRI ROMANI~ B.R.L. :(i)= 
Telefon 251411 

Vinde numai prin . 
' 

' ~-

CIMENT ALEŞD 
39.000 lei sacul [are inclus TVAJ 

·_.-_ .,. . '• 

- .... 

.:: . 

ciment 
-·Aiesd 

~~~ 
-~~-

A 

-·- ... 
__ •• ;<;.;·. , __ , . 

; " . ~ ' .- . . ~- . 

filială a concernului german PETRI AG 
' ·· ·· ·angajează .. " 

· e ingineri mecanici -proiectanţi (de prefetinţă !'pecialişti T.C:M.) 'pentru . 

. · •. • -proiectare matrite de injectat mase plastire Şi magneziu .:'r· : ·'' · .,, · . 
. • ·-. 1 - - ... '.·- . 

~ · . - proiectare pieSe noi pentru industria automobilistică 

Condiţii: - eunoştinţe tehnice temeinice 

. : . · · - prezintă interes pentru proipctarea pe calcult«Qr c. · 
' ,._ 

\. cu~to.rl de limba engleză sau ~erman~.l ;,·, • • ·.•·· 

- vârsta maximă 32 ani • 

. ·...:. 

. . 

-. . ., _: 
··-::·<;.'"<:,,-...,-·-'?" 

e PETRI ROMANIA fUI-'-. Infiinţată ln Arad In anul1996, este singura 

filială din RomAnia a concernului PI\TIU AG. Firma are pesw ~00 de angajaţi 

cu perspectiva de. a. se ajungeia aproximativ 200. Ea executi\ o parte din sculele 

necesare fabrlcirll produselor concernului PETBI .4.G. '' 
'_.- .· ~ 

IN DIRECT! ffig)IJ.IDQ)CD 
! 

•. . . .-:· . 
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Pagina 14- ADEVĂRUL 

OFERIM 
tut1.1r0r celor 
in~eresaţi 

SPATII 
' 

ÎN PAGINILE 
ZIARULUI 
NOSTRU 

pentru felicitări 
. · de sărbători 

INFORMAŢII: 2809 

~~ IIJ.!!!!I!tR!~s~!J 
vinde la licitaţie publică in ziua de 

23.12.1999 ora 12, la sediul Judecătoriei din Arad, B-dul 
General V. Milea, nr. 2, camera 104, imobilul situat in 
Arad, Mlcălaca, bloc 301, scara C, etaj VIII, ap. 32. un 
apartament compus din 4 camore '1 dependinţe, la preţul 
de strigare de 190.350.000 lei dacă se adjudecă de către 
creditor sau cel mal mare preţ ofe~it, dacă se adjudecă 
de către un terţ. 

Condiţiile de licitaţie se pot vedea la .sediul 
Judecătoriei Arad, camera 104, executor Horia 
Pasculescu. 

Telefon 233317 dimineata si dupi 
ora 14. (36956) ' ' 

Vând gar.;onieră str. Praporgeseu, 
renovată com,Piet, etaj 2.- Te~fon 
253326. (3806>} . 

Vând ~eri mobilati, ocupa~ 
bili imeaiat. bloc 231, Micilaca~ 
6.600 DM negociabil. Telefon 
557315; 265113. (38234) 

Vând garsonieră Gridiste, etaj 1. 
Telefon 057. 250073. (38t42) 

PUBUCJTATE · 

TELEFOANE GSM 
INCEP 

co 
1 B 

pnn: sc.B, 
tel: (057) - .... - ..... 

Cj,Jij 1 i f:j j I~,Ji~l j ;{ij r:1 !,1 
Anuaieazi 

PERSONAL IN MAGAZIN 
PIESE AUTO 

CERINŢE: •· 
• Cunoasterea pieselor 

• Operare calculator 
• Limba maghiară constituie avantaj 

Telefon: 279404 

·-

(4808119) 

Sâmbătă, 18 decembrie 1999 

en1~ma 
FUJIFILM IMAGE CENTRE 

INSEMNUL CALITĂTII ÎN FOTOGRAFIE 
ARAD B-OUL REVOLlfTIEI NR 80 TEL/FAX: 0571251459 
ARAD CALEAAUREL \ILAJCU BL.I-3 TEL.: 057/l!n655 

·NOUl 
Fotngrafil pl. PERMISUL AUTO 

cel mal ieftin din oraş: 
·.;-' 40.000 lei . 

REDUCERI DE PREŢ 
EXEMPLE: 

• procesări 91J3 ............ 2.500 
•• developare .................. de la 8.500 

' • filme color 36 exp ....... de la 32.000 
CADOURI PENTRU CLIENŢI: 

• pertru orice comandă de paste 32 de poze 1 album . 
• pentru orice comandă-de peSte 90 de poze 2 albume • . 
• pentru fiecare film FUJI sau AGFA cumpăret la noi primiţi pe loc un album 
GRATUIT . 
• reducere 50% din preţul de developare pei1tru cilenlll care revtn cu ~ 
cumpărat din magazinele noastre. 

ENIGMA 2000 - alegerea inspirată! 
ORAR: zilnic 8-19 sămbătă 9-17 

Vând Dacia 1310, an 1986 şi 
Talbot Horizon. Telefon 092 774 
129. (37817) 

Vând autoturism Dacia 1310, an 
.1998, 14.000 km, culoare gri meta
lizat; preţ negociabil. Localitatea Pilu, 
telefon IS'?, dupăom19. (4115773) . 

Vând Fiat Sport, dccapotabil, 
2.200 OM. Telefon 222373, 
094.764.603. (38232) 

Vind DACIA noul, o km, 
47.000.000 lei. Teteroo 092.442.355. 
(38059) 

Vând ttpaJ1allt!:n! 4 camere, bol 2 
bii, ultracentral. Telefon 254315. 
(38182) 

Vând Mercedes Cobra 240 per
soană fizică, preţ 4950 DM. Telefon 
278063. (37902)' 

Vândcasăcuctaj,nouă,parter80% . Vând motoare Diesel1600 (cmc), 
terminati, Chisincu Cris, str. Dragos · VW, Opel, Ford si 1800 (cmc) 
Vodă nr. 2: TelefOn 521186: MitsubJshi. Telefon 283666 fÎ 
(4115759) . 092.226.344. (37973) . 

Vând casi cirlmidi. Curtici, tot Vând Ford Sicrra 1988, stare 
confortul, rate, variante .. Telefon foarte buni, persoană fizicA, prea· 
259807. (37611) ' T 1 • 092 82 Vând casl trei nivele, cc:ntral, sin- .oartc avantaJOS. e e.on 

Vând casă 'tie 102. (38077) 
bună (centru)~.an:exe.gaz,S:.O&i ~in curte, intrare auto, 5 camere, · Vând Dacia 1310, stare super. 

Vladitnlr1:scu, . dinte, piscină, gaz. 78.000 DM, Vând R It 9 o· 1 urn 4 Iti nr. Il, 42.000 DM, n_e_gociabil. ncgocLab~, variante. Telefon 222373 cnau ICSC, cons 
Tek>fun 057-216161.(3801!8) sau 094.764.603. (38232) . 100 km. Informatii telefon 094 114 

Vând casă amenaJată occidental, 386. (38100) ' · 
~pa~ilă imediat, gTăd.ină 720 mp, Vând urgent tractor U650, dupi 
inci.Izirc ocntnll, Grădistc, str. Petru RK. Informatii comuna Ccrmci, sat 
Rares, nr. 109, preţ 90.000 DM ._. Avram Iancu itr. 42. (3038668) 
ciabil. Telefon 254772. (37489) Vind SPAŢIU pe ŞTRAND Vând Ford Fiesta Diesel, 1994, cu 

Vând casă lmjm:ună cu alimentoli,, · • 50547 numere Germania, 5.200 OM si Opel 
vad bun (7 camere) toate dotările, gaz. (:Bar Verde". Telefon • ' Kadett benzină, 1,3, 1987 ,' 1.800 
Telefon 280495. (37963) • 1 . 

3~:~d urgent aheretă metalică,· OM. Telefon 094 706 31a, 505189. 
OCAZIE! Vind VILA NOU,., 6 . 'Se l · bl X34 .(38.134) .. 

camere, 2 intr:lri, posibilitate,. · autonzată, str . ..." coa c
8
1
1
7)· · · Vând Opcl Astra 1997, imnatricu--

VÂNZĂRI CASE ~~~ 

m.~a~~f~ţţ~ 
Must. (4115780) . 

VŞ.nd autoturism Renault 21 
Nevada, inmatriculat, an 1988. 
Telefon 420342, localitatea Sebif. 
(4810513). 

Vând IFA W50, vama plătită. 
Telefon 094.280.453, Şiria. (38245) 

mansardare, indb:lruentrali ~~ Telefon 092 774 1• 9· <37 lat, 48.000 l<m. Telefon 280173. 
Urgentl Vând apartament 2.. curent trifll2lc, 128.000 OM, negi>-. Vând spatiu comc:rcial Micălaca, (38146) ... 

camc:n:, et U, semidceomandat, bl. ciobi. Telefon 285485. (37800) .zooa 300, 140 mp. Telefon 259651. . Vând Men:edes 811, dubă izOla'- . 

Vând TELEVIZOARE CO· 
. LOR (IlO modele), diferite mi· 
rlml; vizibile zilnic orele 10-18. 
l'elefon 280260; 211213. (38247) 

Vând 
mandat, 

tal
lublrtJI 

Telefon 267014,{37981) 
Vind cameri, bucătirie si baie, la 

cad, ultracentral, tot confortul, 40 
mp. Informatii· telefon 282322. 
(38131) • . 

Vând ganonicrl, confort m, zona 
Romanilor, liberi imcdiaL Telefon 
231769. (38179) . -

Vând apartament J camerl, 
f?ucitiric, camerA. si hol, 8-dul J. 
Maniu nr. 81. (38096) 

Vând apartament 1 camc:d, con
fort 1, zona Podgoria !i garaj clidit. 

708. Telefon 262658. (37837) Y.ând casi cu curte, 400 mp,. (3~~........,.. ·~~-.deosebit ină, 7.5 t Telefon 246402. (38167) 
Vândapartamcnt2 camen:,o:nttal, mobilier. Telefon 092 599 416. ..-- -e-· "'"' v·nd u cnt Dacia 13t0 an de 

et. 4, îmbunătătit. Telefon 255867, (37578) de avantajos, vad comercial foarte a rg • . 
: 094 6.14 881. (3gl26) . bun. Informa~i telefon 288140, 094. : fibricaţie 1985, pret avantaJoS. 

. Vând easli 12 camere (6+6 . 969136. (38073) . Telefon 261159; 094,773.806. 
Vând wgcntb apartament 2 came:rc.. ". demisol), 85.000 DM. Telefon va·nd ~~···· comerct'ale, 3000~ (38200) · · cf. II, im unătătit, parter, scurgere 270694 seara sau 092.532.181. · · p 1993 

separati, contoriZat individual, zona (37784) . 11.500 . Telefon 222373; Vind Daeta apuc, an , cu 
fortuna. Telefon 057-242579, 094 Vând casi in Zimandul Nou nr. · 094.764.603. (38232) motor de rezerv!. T.elefon 
698567.(38164) · 3i9. Tcle(on 217178, după 0111 16. 092.255.386.(38183) 

Vândapartamcnt2camen:,VIaic:u, (37859) Vând Oltci~ an fabricaji~ 198~, 
IO.OOODM. Telefon253326. (38065) .. Vândcasă3~c:urtc,dcpcnt:l- pret 1000 OM, negociabil. lnfunnatii 

Vând apartament 2 camere, bl.Sl2, inte si 3,13 ha teren arabil, pOtitie . Vind loc de casă cu grădină la )atelcfon474662. (3041818) 
ap. 19 Mi.cilaca. Telefon 219959. bUni', cat. I, in comuna Pccica~ 110SC8., Sim~i. ~ibil privatizare, Vind DAEWOO ESPERO 1,8 
(38216) lnfunnatiitelefun242208.(37944) ~.500 OM, negociabil. Telefon 057- din 1995. Telefon 094.621.169, 

Vând casă in Micălaca, str. 216161. (38088) · . . orele 9-14. (381'14) 

Vând apartament 4 camere, zona 
Vlaicu, amenajat occidental. Telefon 
220400. (37836) .. 

Renasterii nr. ?SA. Telefon 263S72, · Vând 1200 mp teren intravil!lft, Vând Mercedes 2000, mod.cl 
261879. (38192) ·. . cartierul rezidential Grădiate. T ek>fon - ~ 980, in.<eris pc:ri!08Dă fizică. T elefun 

Vând c:asi, grădini, anexe, locali- 092.559.049. (31891) ' . 412288. (37819) 
tatea Frumuseni nr. 565. Telefon Vând teren in cartier Subcctate, Vând Oacia 1310, 1988, 5 viteze, 
456184, int 119. (38175) apă potabilă, gaz metan: Telefun 092 CIV, 2.300 OM negociabil. Telefon 

Vând casă 3 c:amcrc, gridinlll080 934 378. (38103) 279433,267375. (37832) 
mp, in Curtici, aproape de gari. Vând teren casi cu proiect, Pecica Ocazie! Vând camionetă DAF 
Telcfon233146,254375.(38182) 608mp. Telefon%9667.(3042173) 600, agr<gat TIR, 6,5 tone, 130 CP, 

Vând casă 3 C3lllCI"CCU bucătărie si Vând loc de casă 600 mp, str. prelată, 1989, 16.800 DM, negocia--
baie, anexe, garaj, încălzire pe gaZ, Fmtinii nr. 118, Gai, JIR'\ negociabiL bil. Telefon266788. (38221) 
zonă bună, pret avantAjos. Telefon (38253) VândARO IO,an 1989,prcţavan-
092255.386. (311183) ta jos. Telefon 267221, 2'79311. 
c;J=.,..casă mare cu "P."!fucomer- hL'fnJ HH'I~I (38229) · 

l23re, gaz. garBJ mareT,!~ • 1111 1 1 ,..,. 11 1 _ Vând Dacia 1410 Sport; 1700 
P"uncava, pret 40.000 DM. c ""'-"11 DM, negociabil. Telefon 233979, 
094.797.835. (~8092) Vând nantajos ANVELO~E 285314. (38230) , 

AUTO FOLOSITE, diverse Vând Mercedes 250 Diesel, 1992, 
dimensiuni. Telefon %59339; stare impecabill, avantajos. Telef011, 
563027. (37387) . IJ9:!.616.315. (38228) . 

.. ~ 
/ 

. Vind CÂNT ARE ELECTRQ. 
NICE ti CASE MARCAT F1S· 

avlzate de Ministerul 

1.000.000 lei, garantie 
Telefon 244984, orele 9-17. 

Vând TV color diagonala de 70 
cm, convenabil. Telefon 211491 . 
(37834) 
~ind avaatajos: MASINI 

SPĂLAT AUTOMATE, CONGE
LATOARE, combine frlgorlflce, 
frigldere, TV color; OFER 
GARANTIE. Telefon .259339; 
563027. (3'1387) 

Vând IV color, combină frigori
ficl., congelator. masină de spălat 
automati. Telefun.285lll0. (36790) 

Vând calrulator Pentium nou, 600 
DM. TV color, stereo. Telefon 
563070. (4809326) 

Vând TV color, 
llzi frigorificc 
Telefon 251392, 

(Continuare In pa&fna 

< ?ttr t 
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bloc a .. oociaţic sau casl, stare bună. 
Telefon 250209. (37961) 

CUIIPĂRĂRI DIVERSE 

. <.:ur,Jpir porumb boabe !i 1tiulcti; 
P.lata pc lOc:. Telefon 094.784.568. 
(37410) 

Cumplr porumb boabo't~i aur. 
doo;m:~l~f'~~~:t~;;,:i~~: Telefon 094.772.259 1i 243905. • ,n ' (37899) 

··~'7::-{iJiiitiiiJ- CumpAr llura•i pes1< 170 lea; vAnd 
televizoare color, noi, rafturi pentru alimentara, 3 bucl\i· 

,<, .• 

' ·' 

', 

' ' '•. 

garantie. Telefon . 288973; Telefon 254832. (3!«l39) . 
094.96).362. (38207) CumpAr acţiun.i: Fcroncria, Alitra 

Vând telefoane celulare, preturi Vagoane, Astona, Apromat;-sat. 
convenabile. TelefOn 092.887.1'61; Tolclbn 092.308.389. (38203) · 
271122. (38209) Cumpir: birouri, cre4ent'url, 

V4nd Game Boy cu 16 cascto-,1 · biblioteci, paturi, mese, vitrine, 
lupi. lnfonriatil telefon 464S 13. Jilţuri, bufeturi, servante, oglinzi 
(38012) }m, lAmpi tavan, ceasuri 2m,. 

Vând TV color, noi, ~nţie I-3 · Instrumente muzicale, vechi. 
ani. TelefOn 092.'193.598. (37931) Telefon 092.426.444; 094,979,453, 

Vind TV color, modele Grecu. (38825) . 
deosebite, teleeomanda!.t TXT ~ Cum pir repatriorc. Telefon 
firme bune, garanţie. Telefon 240367. (38238) -
260807. (38212) Cumpir OBIECTE ANTICE. 

Vând combinl muzicall Alni 530 Tolefon 1194.275.464. (38206) 
Dacwoo cu 1 CD, 2 boxe, tclcco~ 
mandii, acceptabil si negociabil. 
Telefon 288951. (382i4) 

Vând avantajos PC PentiUJn 
MMX AMD K6-266 (6K6), 3tl, 
SDRAM, 32 MB, ExHDD 3,2 EB· 
CD ROM Panasonic, Yamaha, 
Sound Card. Telefon 24507'?. 
46!<no. (3042177) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând vacă gcstantă Holstcin J.S 
ani, pret negociabil. Telefon. OS7~ 
216161. {3!«l88) . . 

Vând aparat stomatologic~icmcns 
Siromat, in staro buni de functionare, 
pulturi mclaminate si mochetă' pentru 
spatii comerciale, 'pret negociabil. 
Telefon 251360 sau d94.396.19l. 
(l!«l94) 

Vlnd LEMNE FOC hllate, 
175.000 lellmc. Telefon U4010. 
(38123) 

059. 
352430, 5770) ' ' 

Vind esenli tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(3804~) . 

Vind porci IJI1lfi, Dacia Brcak, 
t.800 DM; moaril bOoo IIIUC. Tolci\Jn · 
287041. (3!«l99) ' 

Vând garaj, Podgoria. Telefon 
255867, 094 612 881. (38126) 

Vând rcpalricre de Amd, ~ 
Tolclbn 092 465 091. (38204) 

Vindem ma.<oină comuri, instalatic 
pentru paste c'u 4 filiere precum • si 
alte tipuri de utilaje pentru brutAric, ta 
prcţwi avantajoase. Informaţii telefon 
094.517.763. (38193) 

Vând hainl blanl vulpe fo.tio, 
noul, model dcosef;Ht. Tclcron 
220197. (38152) . 
. Vind firmă-casA de >IChimb valu

tar, Arad. activitate intreruptA tempo-
rar. Tclcfon094.661161. (l8185) 

Vând (închiriez) garaJ în spatele 
blocului 66, Alfa. Telefon 260861. 
(38122) . 

VInd EUROBOLŢARI ter
molzoh•ntl, cu garantie; 
380x2~0x%00; 3.600 letlbuutai 1 
mc • 240.000 lei. Telefon 2814•1; 
092.381.758. (37996) 

Vând KO oi "i mici, ţurcanc 'i 
ţigaic. Telefon 4611490. (3042176) 
' Vind ciine Dalnoo~an (fcmcli) 10 
luni. Telefon 120, Agrisul Mare,
familia Mchclcanu. (38236) . 

Vând gulere blană nutric fi IIUIOI, 
·1 corp dulap buc:l.tiric. Telefon 
230234. (38243) 

Vind camionctl microbus 
Volkswagcn 1979 cu motor defcel, 
eventual talon, Mercedes 280.SE 
(126) inscris provizoriu, stare pcrfCJCo. 
Il, mo<ă biliard IU11<ricani nr. ?, """' 

. buni, coogelator 4 70 lilri, s1arc bunA 
şi mixc:r audio. Tolcfon. 057-473219 •. 
(3041819) 

Vâud ' de Ami Tolcfon 
094.128.~48) 

Vând porci grasl 12.SOO le~. 
110 kg, plmint ia Aluniş. Telefon 
287119.(38258) 

CERERI ŞI OFERTE 
· DE SERVICII 

.. A'!fiajim CONFECŢIONERE 
TEX IL.E, calificate fi necaliftcate. 
Salarizare av•ntajoasă. Telefon 
l&39Sl~ (l8208) 

"AZj.l R~ SRL anfiajeazi 
VANZATOARE krofll al mentar. 
Telefon 223552. (3 1 ~) 

Producitor de biuturl nlcori-. 
toare caut COLABORATORI cu 
transport propriu (minim 1 tonă) 
g;ntru distributie in Arad. Telefon 

2.443.037; 05&242211. (38101) 

Anrjim TINICH IGlU, VOP· 
SITO , MECANIC auto cu callfl. 
care. Telefon 093.226183. (38219) 

AG~tE de PUBLICITATE 
cauti ABORATORI pentru 
lnt<rmedleri publldtat<. Retrlbu(le 
tn functie de realizirl. Telefon 
~_2_l~~- 00, intre orele9-14. 

PRESTĂRI SERVICII 

nROMSTAR", telefon 213301; 
· 222230, re~jij. ELE3~TROCAS· ' NICE, Iiaran . (3813 

Reparim MA~INI SPĂLAT 
automate la dom ciliu, calitate. 
Telefoln 259146, 894.241.398.· 
37740 . . 

CROITO(tEASĂ, execut orice 
fel LUCRARI CROITORIE; 
l ~tnt:Jo•; rapid. Telefoo 283041. 

82~0 

- ,.;,-,><- mVERSE .. --
Pierdut diplomat cu acte SC 

ALEX &C COMPANY", zooa 
PODGORI"\. Gisltorulul RE
COMPENSA. Telefon 094.799.979. 
(38226) 

Pierdut miercuri, centru, PUl 
DALMAŢIAN, pe!< predominant 
negre urechea dreaptl. Telefon 
094.764.548; 09~.937.132; 271089, 
Jq:COMPENSA SUBSTANŢIA· 

' 38218 . 

oor,erath·a onsum IRIA1 

lnchir ozi SPAŢII COMER· 
CIALE la Unlversil Şlria fi vinde 
la licitaţie, obiecte de Inventar 
(cotarcă metallci, sector zootehnic, 
matlnl de cusut, matlni pentru 
sifon). Informaţii la sediul 

· Cooperativei Şlrio, telefon ~31217, 
In tlicare ora 9. (38189) 

.. · , 
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Cu ouftetelelnduronoto anunl'm Cadrele dld•ctlce de la toala 

CilitOI'Ofti CU OUIOCIAit 
noaatre moderne 

Europa: , 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plociri zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poti fi un 
eMitor cAttfgitorl 

NOUl Reduceri de tarife In 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
•uplimentare pentru: elevi, 
atudenţi, penaionari fi gru~ 
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

FIRMA GERMANĂ vi oferi 
cilitorii rapide, in GERMANIA, 
cu microbuze. Informaţii telefon 
28149R. (3811::;7)"====== 

, -SCHIMBURI -,. · 

Schimb Pcut."-''t 405 Diesel, inma-
1riculat k. Austria până în anul 2001 
cu o miel defectiune rcmcdiabilă cu 
Pcugcot usor avăriat, inmatriculat cu 
capacitate'& de 2.000 cine. Telefon _ 
4171~2. 

: ÎNCHIRIERI ,,., 

Ofer:. spre inchiriere garaj zidit 
Pod&orla (Barbusse). Informatii 
telefon ~0666, 274848. (3_7999) 

lnchiricz spauu comcrcJ81, 6., f!!P, 
pc Calca Li~Vc;, ru:· 113. TolofOn 
09l.92 1.103. (3!«l31) 

lnchiriez apartament 2 camere, 
central, tot confortul, de prcferinti 
~rioadi lungă. Telefon 274271. 

(JSJi~. inchiricnl Dacia 
-.,i,.;il,'!;'li (cu soll:r). T~ 
S07 257. (38102) ' . 

lncbiricz spaliu <lO!IloXCial 144 mp, 
vad deosebit, Arad,~·Piata UT~. 
Tclcfon094661161.(3816d) .. 

Dau in chirie spatiu comercial 
··amenajat, zona Ut A. Telefon 
231089. (38084) 

Ofer ~ inchiri?'c. ~ţiu ~· 
cial 150-200 ~. btrou, ~t, ma-. 
gazic artai principoli, CalCa Radm:i. 
Telefun 269485, =ra. (3!«l57) 

' 

Ofer spre inchiriere apartament 
2 camere mobUate. parter, Vl._l~ 
anticipat 6 luni, 150 OM. TetefDD. 
mm.0411.(37875) 

lnchiricz spatiu comcrcia.l uJtraccn.. 
trai. supra fat! 1 S mp. Telefon 
092.290.457. (l821J) 

Pritnim blicti sau fete in ga_z9l 
-(studenti). lUngii hcultatca V. Goldis. 
Tck:fon'2:!3451.(38215) ' 

Oll:r spre incluri= gomj, u
lmi. Telefon 230234,(3~243) 

,·· • PIERDERI .,., 

Pacrdut camct membru eliberat de 
Cooperativa de C!edit Aladul Noo, Pl' 
numdc Crisan Mihai. 0 d..x:lar nul. 
(38069) • ' ' 

Pierdut carnet şomaJ, chbcrat do 
DMPS Arad pc numele Şerb loncla. n declar nuL (38170) 

Pierdut comct de !OftOii, eliberat do 
DMPS _Arad pc' numele Mare 
Monica. Il declar nul. (38196) 

'ii' DECESE 'ii' 

-ţ SERVICII FUNERARE ·t 

IIC ,.NOSFERATU" Sili., 
str.Ghib11 Blrta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874, 
NON-STOP 

SERVICII FU:-IERARE 
COMPLKfE-

Skrie, respere, cruci, imhilsimat, 
spălat, imbrAcat, prosoape, batiste, 
panglică, baticuri. catafalc, sfqnice, 
steag doliu, coroane, jerbe, colaci, 
cozonaci, .colh·i şi CAPELA. 
ORGANIZAM POME!'il! . 

PENTRU PENSIONARI RE· 
Dl;CERE 10.,/o. 

OFERTA: sicriu+ respe,te + 
cruce • 750.000 lei. 

GRA TIJIT: transportul sicriului 
la domiclliu, lntennediem obţinerea 
actelor de ~rs.:.. foto\ideo, fanfari. 

ANGAJA\! ~OFER. (c) 

NONSTOP •. 
R05TYLCOMPANT 

flnni producitoare de sicrie, str. 
M. Emlnf'Ku nr. 4 (viza\i Cinema 
MURESUL~ telefon lll929, 
094.537.115, .558. 712 

TOTUL NTR-UN SINGlJ}l. 
LOC, LA PRET DE PRODUCA· 
TOR, CALITATE $1 OPERA TIVI· 
TATE OCCIDENTALA: 

• imbilsima~ imbrico~ c:oometl-
at 

• slcrte: 4011.008-1.6011.100 lei 
.. slcrit lux 
·lenjerie.._., 16e.Q0&.6011,QOO 

lei 
• crud, rqin~ • sicriu etc. 
OFERTA: sicriu, lenjerie,~· 

730.000 lei. ' 
. TrenSJ>001lb Arod GRATUIT. 

Nou! s~ plitette avans 51%, 
mtul infr.o luni. 

Suntem producitorl nu simPli 
comen:ianţl, NOU! Se plilefl< 50"A. 
avan-.. n.·-.tul intr-o lună. c 

îl' CONDOLEANTE îl' 

Suntem alAturi de cole2ul nostru 
CIOIA PANTELIMON ln gr<aua 
incercare pricinuită de trecerea in 
Mfiln~ a tatilul siu. Transmitem 
t'ondoleante familiei indoliat:ţ. 
Parchetul de pe lingi JUDECA
TORIA Arad. 

nsmltem sincere cbn o eante 
colegului nostru CIOIA PANTE
LIMO!'\ In aceste momente triste 
prilejuite de 1ncerea in eternitate a 
tatilul siu. Parchetul de pe IAngi 
TRJBlilliALI,;L Arad. 

mpirti_şim durerea domnului 
procuror CIOIA PANTELIMON 
in greaua inurcare la trecerea in 
oefilnţi a tatAlui siu. Transmitem 
sincere CO!Idoleon!<- FamHia Polcu 
Pavel. 

Cu durere ne despirţlm de cea 
care ne--a fost ca o Mde\'ărată mami 

dr. ELENA MLADIN, 
care dupl o grea suferlnţi ne-a 

plrislt la vinta de 79 anr. ~u o 
vom otbl nldodati fi ne vom nga 
mereu pentru liniştea suftetulul ei 
minunat . ti deosebU. Florile 
recunoştinţet noastre n vor acoperi 
YefDic mormintul. Dumnezeu s--o 
odlhneasd! Familia Nlchkl Puta, 

In FELNAC. 38292) 

.a colegului nostru _ . 
NISTOR RORATIU• · 

Sincere condoleante familiei 
lndollate! Colectivul Sucursalel 
TOF AN GRUP Arad. (38290) 

Colectivul Camerei de Comerţ 
Industrie 11 Agriculturi Arad este 
ah'ituri de colega lor MARICICA 
NJSTOR În momentele grele prld
nulte de moartea iubitului sot 

HORA.TJU NISTOR 
. şi il transmite sincere cOD• 

doleon e- 38293) 

Suntem alături de coleea noastră 
MARICICA NISTOR io incer· 
tarea grea prlclnulti de decesul ... 
so(Uiul .. 

IIORA'fiVNIS'IOR 
1 li fi transmitem sincere con· 
do ean ! Departammtul TirguJi. 
Ex oll 1. (38293) 

'ÎÎ' COMEMORĂRI 'Îi' 

Nemlngiiatt_pentru totdeauna, 
ne plecim fru8p1e deasupra tristu-
lul mormint, aşezind de fiecare 
dati florile rec:un"'dnţol. dragulul 
nostru 
.nJfCA PIUI' GREORGBIL 

Nu te vom uita nlclodati! 
Dumnezeu si-1 odfhneasd tn J)Rt! 
Cilln, Mim~ Mil<UIL (37877) 

Pios omagiu, lacrimi, flori ~ 
monnAntul fubltulul nostru sot fi 
laii 

ARONroRCA, 
de la a cirui disp.artţle se 

impUne"~ lO ani. Dumnezeu si·l 
odlhneasri in pace! Solia fi ftk:a ca 
famUia. (38154) • 

S-a scurs 1 au de dnd a plecat 
dintre noi, cel core a fost unicul fkl, 
tati, socru si bunle __.. 

ORZ lfl'EFAN (GIOnou. 
Un an swa implinit de dnd 

moartea re-a nlplt, la 45 ani. Mi 
rog lut Dumnezeu d nuw\1 fie 
pimintul greu, si pojl let din 
groapi, d-ţt vezi casa erm1nati, 
iJin mannori frumoasi, de mama 
rtdlcabl !1 plini cu ftori d li tu ai 
fost bun cu noi. Mama, fiica 
Ramona, nepotlca Ramona, nul 

tefan (Pityuka) ginerele Robi şi 

Tristi si neuitatA va rimâne pen. 
Iru noi, ziua de 19 decembrie, cind 
se tmpllnesc 10 ani de la decesul 
dragulul nostru 10~ tati. socru fi 
bunle 

· VICZIAN PAVEL 
(...- cBn MidiM). 

Pentru bunita!H li dragostea cu 
care ne·al inconjurat, rugim pe 
bunul Dumnezeu si .. ţl odihneasd 
sufletul In pace! Nu te vor uita 
nlclodati: sotl•• copiii fi nepotii. 

7892 . 

' 
< 

Acum, la 6 luni de la des .. 
pirţtrea fuleeritoare, cu aceeatl 
tristeţe ,, jale ne plecim fruntea ra 
mormintul dragulul nostru soţ, 
tată. socru li bunle . 

BANTEODOL 
odihneasd 

fulgerlltor dinlre DOi 
1 tlomnaiOJl nostru drag 

JIANTEODOL 
Acum la implinire!! a 6 luni, 

tristeţea şi durerea ne apasi tot 
mai greu. Dumnezeu si·(i odlh~ 
neasd sunetul. Nicu ti·Fiorlca 

care a~ s u 
lOR CEA. 
Au trecut 6 

siptimiol de 
lacrimi !f du..,.. 
de ta plecarea 

mea. Famllta lndollati. 
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Dorim onorate1 clientela, 

-- ·coiegHor nolarlli Jurlftl, .. 
prietenilor, tuturor colabora

. torllor fi cunOftinţelor ca 

Slrbltoarea Nafterll 
~ · < < . Domnului fi Anul Nou ai 

· · aduci multlainitate, 

bucurii fi hpllnlrea tuturor 

.· dorinţelor,, tradlţlonalul· 

",A MULfl ANI!• 
' ;_ ,_".'J,-· 

Biroul notarilor publici 

MOT ANGELICA . · - . 

CIOIAMAIUA 

CRIŞAN MARCEL BUJOR 
i'·" · '' FLUERAŞ PETRU. ·· · ... 

. . - .- . ~ 

' " . r-J•· ';:.> 

. . ,-1 ·: 

De asemenea, anunţăm onorata clientelă că in perioada 

Z4 DECEMBRIE S999 • 3S DECEMBRIE S999 
activitatea biroului este suspendati urmind să fie reluată in 

programut obltnult din data de 3 Ianuarie 2000. 
.(-711) 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
S.C .• VICTORIA" SA convoacA Adunarea 
Generali a Acţionarilor, in data da marţi, 
28.12.1999, ora 10,1a aadlul S.C .• VIctoria" 
SA, str. MArifeftl nr. 44-48, Arad pentru 
toţi acponarli care sunt lnreglstraţlln RJ
gistru Acţionarilor la sflrfltul zilei da 
24.12.1999, cu urmiWaru 

. ~RDINE IIE .. ~I} 
'1. Raportul da actlv- al Conailialul da 

Adml-.ţle pe prtmale11 luni ale anului 1999; 
2. Rapartul Ccmisiei de c..-J privind gesllol•• uel 11111 pe ."_.. .11 luni ale ...tu1 1a; . . 
3. fncataraa mandatului Consiliului da 

Administraţia fi daacircaNS de a-tiuna a 
~ 

4. Lmlai• mandatului Ccmisiei de CsraDIIIt 
c1ee 'caudegesttu•a• lala: .· 

OI ·-·.. le Aftd 

5. Incetarea IIUind8tului rep-tantului '' 
F.P.S. In A.G.A; . 

8, ModifiCIINB -lor- ale IIOCio 
elljii privind structura acţionari8tului c. urmare 
a privatizArii; 

7. Alegerea Ccnsillului de Administratie fi 
-liraa ............,.. flapanpei admlniari
lorllar; 

8. Alegi • Ccmisiei de c..-J fi Allblliraa 
~~ fl•P'Miiei adminisb_.ioo, 

. t.DtwrN. . ··.· 

AcJionarll care vor participa la adunare 
H vor preanta cu buletin de idantltam .. u 
cu procura speciali, iar reprezentanţii 
legali, pa bazi da man!lat special da 
Nptear*N. 

IN CAZ DE NEfNDEPLINIRE A CVORIJ. i 
MULUI STATUT AR, adunaNa va av• loc ln 
data da 21.12.1199 la acaa8fl ori fi in 
acielaflloc. . . . . . . . . . 

. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE i 
(1287043) 

......... Arad, ~-Aadni-.... -
ANGAJEAZĂ 

• LUCRĂTORI COMERCIAU pentru ltaţla da dlstJilutle 
1 ca-bula,n~ In următoarei!! pondilfi: 

medii .•. 
. . :· ... _ . . ·-.-

. . -llaglul miltar llllllftlco.t . ' . 
- experienţi Tn domeniu de 3 ani . . , • _,. 
Pd fii la ..... _= W .. .An6, 

R ca. Ns1uu~~~~~+~AN ARAD 
~ . CABINET PREŞf'DINT~ . 

. ' din 17.12.1999 
'_ ... privind convocarea Consiliului Judeţean Arad . 

Pl8fedlntele Consiliului Judeţean Arad, -··, .-

- Tn te'"'iul prevederilor eri. 85 alin. 2 din Legea nr. 8911991 a administraţiei publice 
locale, .republlcata, , · · 

. ~-·--'· 

. ... DISPUN!;: . 
Articol unic Consiliul Judeţean ~ H convoacl Tn flldinţA in data da 22.12.1999, 

ora. 14,00, cu următoarea · · 

.-_ ·-~ < .... -. 

1: Proiect da tloljn1ra privind ractlftcaraa bugetului da wmlturl fi chellulall al Consiliului 
Judeţean Arad pe anul1999. . . 

.. 2. Proiect da hotArire privind majorarea capllaluluiiOCialal SC Aeroportul Arad SA. • 
. 3. Oivenle. . 

. 

· Praf8dlnte 
DANIVAN 

(1287113) 

DORIŢI SA Fl'fl CUNOSCUT? 
Apelaţi la reclama 

· = ElECTRONICA 
din Intersecţia PODGORIA •. 

. Acum cu numal650.000 lei/luni 
· eiHIIISIV lVA ' · .. · 

,.._._ 
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Telefon: 092 &54645: 092 402225 . · .. ~ 
. - . (c.b.) :;:;.~·::·:~;-~---~ 
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