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Sucursala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 'Y1 
Telefon 253280 

~WESTBANK 
, : AI\AD,IkluiS...aluflliar.W' ··o 
!" UJ ' 
'~* ,, ~; 

BANCA COMERCIALĂ WEST BANK SA 
acordă dobAnzi avantajoase 
la depozitele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mn lei) 

1kmA-50% 
Zlunl-51% 

BRAT ~ 'J1ral mediu ' 
~zilnic vândut: Anul XI, 

nr.%831 Luni zs octombrie 1999 e·1t. pagini e1400 lei e e-mail:·adevarul@arad.r~ ' . . ·•···· .... .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . 
........,._ JS.948 ... 

; 1n....trull1111. ' 'ţ. 
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Scandalul salariilor 

exagerat de mari CADEREA PREMIERULUI 
lEGIFERAREA 

,JAFUlUI PUBliC 
RADU _vASILE AR ÎNSEMNA 

'W 

PRABUSIREA 
Tn vreme ca Uniunea Europeană a-a arătat 

• neplăcut Impresionată da starea da pUins a copi
ilor cu handicap din Romănia cerind cu Insistenţă 

forurilor tutelare si ia măsuri urgente pentru amelio
rarea slmţitoare a condiţiilor da trai aia acestor nefariciţi, COALiTIEI 

. , guvernanţii de pa DArnbovlţa se arată preocupaţi de cu 
totul ti cu totul alte probleme. Mal pu~n sensibili la neferi
cirea minorilor cu handicap din instituţiile da ocrotire ale 
statului, a celor prost hrăniţi, siricicios îmbrăcaţi 'fi riu 
trata~, tovaritii de echipă al domnului Radu Vasile a-au 
indu~ pe ll88'fleptale da bunăstarea directorilor fi admi
nistratorilor societă~lor comerciale cu capital majoritar da 
stat, regiilor fi companiilor naţionale. ŞI daci nu au ochi 
pentru nefericiţii coplj al nimănui- ti nici timp da pierdut cu 
asemenea nimicuri - înţelepţii nottrl domni mlnliflrl au 

. ostenit cu sirg asupra unor drepturi salariale care se cuvin 
celor pu'l in fruntea unităţilor aflate in miinile statului. 
Adică a întregului popor, cum zicea nu da mult propaganda 
comunistă. Iar ce 81018 al poporului, apoi aa chaami că -
al nostru, al tuturor. 

Cunoscutul analist politic Ion Crlstolu comenteazA, ln 
exclusivitate pentru cititorii ziarului "Adevărul", evenl
meRtele săptămâni!. Astăzi, despre Imposibila cădere a lui 
Radu Vasile fără riscul provocării alegerilor anticipate, 
despre necesitatea desemnării unul guvern de tehnicieni, 
despre privatizarea văzută ca un furt naţiona~ - sin
gura "motivaţie" a păstrării actualei coaliţii guver
namentale - !fi despre faptul că Andrei Marga este 
mal mult politician lfl mal puţin universitar. 

Statul a fost întolde.,na o vaci buni de muls peniru 
unii polii~ al vremii, 3'fl ci da ce n-ar ti fi astăzi un Izvor 
da bunăstare pentru clienţii puterii? Mal mult ca sigur 8f8 
vor ti gândit înţeleptH n~ guv~ care au stabilit pen
tru administratorii un~lor aflate in miinile statului (soci
etă~ comerciale, regii, companii n~onaie) limite da sat.i 
absolut scandaloase. Avind in vedere ci putenta are in 
mălnl pilnea fi cuţitul '1 ci ifl poate tăia felia după cum 
PC>flelfle, guvernul a-a gândit, că pentru cllenlfl săi cel mal 
fideli, ar ti binevenita nifte lefuri suficient de mari ca si 
poată tr.!i împările'flll împreună cu cei apropiaţi. Printr-o 
Ordonanlfl"" Urgenţă (nr. 49 din 1999) guvernul stabil8fte 
limita salariilor pentru admlnstratorl intra 6 '1 160 da mi
lioane lei ••• 

• -_l·" 

ŞTEFAn TfiBOUI 
(Contlrn8a in pagina a 4-a) ... 
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UŞI Şi ITRES TRE1J/.N · 
PV"C -.RtiAT' ,.. .. RECONCILIEREA E MEtiiTĂ SĂ·I FACĂ 

GEAM TERMOPAN 
Profila ftl1ir.li: Gannania 

Tel-fu: 251481 
094607211 

, Aad 8-duii.Maniu bl.26 

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

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LoCI. 
. COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

tl''stR'RoŞioîii2ifc' ·· 
~''1~1':~ ~5{{~~~~;J .•. 

·,_ . 

PE ROMÂNI SI PE OHCiORI , 
w w .., 

SA TRAIASCA MAl BINE't. 
V preşedintele ApR, 

~IMI 

tEODOR MELEŞCAN 

ueaol:t '''• UTA putea mal mult ia 
'. Gl' · meciul .:u F.C. Bihor 

· • Darby-ul arădaan diD Divizia C 
• zero din toate pun.:tele de vedere 
• Bas.:hetbalistala de la ICIM nu •i-au 
respe.:tat blazonul • West Petrom a 
păŞit cu. stângul in grupa valorl.:ă 1·8 
• Cronici, rezultate, .:Jasamente 

Pag. 8-q-10·11 
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Mesajul Prilnllrlllll 
Munieipiului Arad eu oeazia 

z·ltE.I ARMATE'l 
Aamzl, 25 Octombrie 1999, aa fmpllnesc 55 de ani de 

cilnd glorioasa armam romlnă, prin jertfi, patriotism fi 
rnah spirit de sacrfflciu a eliberat ultima pa/mii de pămlnt 
rom•nesc, zi ce a rămas adilnc sad/ti in Inimile fi 
conJtllnţa tuturor romilnilor, devenind Ziua Armatei 
Romilne. ' 

Cu acest pr(lej, gindurile de bun ,..",In se aliflri 
ale concitadinilor mei fi urez atit participanţilor activi la 
acele IW&nimente, cilt fi celor cata azi veghează la integrl-
11111811 noastrii naţlonala, si păstreze viu Tn amintire acest 
exemplar mode( de eroism fi să faci cinste ina,lnf111•Jfk•rl 
·1J0ffrf pe măsun jertfe/ for pe alf111rui patrie/. · 

Doresc tuturor cadrelor milif111re sănif111te, succese fi 
Tmpliniri in nobila misiune pe care o îndeplinesc sub 
drapelul trlcolol", pantzru pacea JlllniJtN acestui popor. 

• MOBILIER MOI)ERN 
· LACOMANDĂ 
• AIIENAJĂRI SPAŢII 

COMERCIAL-E 
• MATERIALE IMPORT 

•CALITAT~ 
SUPERIOARĂ 

STR. V=ULUI NR. 74 
TEL: /224888 

082/7773811 

VAL&NT~PAULN~~~I 
Prlmarulllunlclplului 

(lln1731 

PRETURI DECENTE 
la tâmplărie din · 

'ALUMINIU . 

AUTO CLUB rt/fl 
Dealer autorizat . , 

lncepând de la 400 OM/lunara 
Un VOLKSWAGEN .. · , · 
In leasing? _ . . . . ~ 

Fără ~a~~~~~4;B45160 ( 
Fax. 056/293431 

~- ·. "'- . . .. .. _,. _,. 

- . 
·/ 

.. , 

--~ 

·,. 

. .. 



.. 

.. · 

;. 

;, 

. 

_/. 

.. ... 
Pagtna2- ADEVĂRUL ACTUAUTATEA AKĂDEANĂ Luni, 25 octombrie 1999 

STRU 
Y Astăzi, 

răsare la ora 7 şi 36 
minute şi apune la ora 18 

Printre ~~bunurile~~ sechestrate ~ şi fuica din distilerie . 
8-a deschis sezonul de vănătoare. De firme, de de fondul de şomaj In valoare de 1,1 miliarde lei. să se văndă la licitaţia care va avea loc dupa oe vor 

data asta. Firme cu datorii faţă de tot felul de bugete Intr-un fel sau altul trebuie recuperate. Drept pentru fi Intrunita cond~iile impuse de lege. In acest caz, 
şi ~u restanţe In oeea oe priveşte plate impoz~elor. care, In urmă cu cătăva vreme am_lnceput axe- ce se lntamplă 'cu angajaţii? Ei bine, 53 dintre 
UHima dm cele vănate este .COMFRUCT" LIPOVA, cutarea Silită a firmei. Acum suntem m faza a trel8 aceştia vor beneficia de plăţi compensatorii fiind 
asupra căreia s-a .tras .f?,C lncruci"'t~ din partea a procedurii, adică sechestru şi scoaterea la licitaţie· disponibilizati In baza o.u. 9811999. Articol~! din 
F1nanţelor, Direcţiei mullCII ŞI Agen~e1 JUdeţene de a bununlor mobile ŞI 1mob1le. N01 ne-am indreptat onl tă 1 ' Incadrat COMFRUCT" este 

43 de min\118. 
y Jlv.J trecu1 297 de 

din acest an. l'w mai ramas 69 de zile pană 
20001 

Y Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: 
Mc. Matchian şi Martirie; SI. Tavita; a:::~:~ 
romane-catolică: Crisant Bi ·.ocupare şi formare profesională (,IIJOFP). atenţia asupra halelor, tractoarelor, dar oeilai~·se onan, . n care s-a • . . • 

OI. Ştefan Pascu, directorul executiv al ,IIJOFP, pare că au «luat» distileria de ţuică. Au pus oei cu prMre la .Inchiderea opera~onală pa~l81ă · SI. M. 

~ 

La Arad: Cioban Luca 
Simon; Szacar Robert; 
Bajureanu Stolnicu Denisa; Blaj 
Cristina Alexandra; Manga 
Bogdan Marius; Fodor Andreea; 
Lazăr Răzvan; Piidurean 
Timeea Alexandra; Kolompar 
Ioana Simona; Sllaghl Adrian; 
Covacl lasmina; Kanalos 
Kasandra; Clurar Emanuele: 
Preda Stelien Femanda; Barbu 
Irina; Cionca Estera Ale•xar1dr.<: 
Kolompar losil; CArpaci. 
lsac; Baroii Balăsz. 

Clilşlneu·Cr 
Upltor Rodica 

ne-a declarat .Societatea din Llpova are datorii faţă . sechestru pe ea." Că doar are trecere ţuica dacă e "ICOUIE OPIU!f'" 

ACTUAliTATEA 
CULTURAli 

CINEM:A'I'OGKAFE 
Dacia: Aventura in doi 

(SUA) n·!r..iJ·~ 16; 18; 
20 

'·'·' u~~Pellî)ofii p_. 
zzo~~-~;18 , Arta: S · ~ are in love 
(SUA) 15; 17; 19 

Sala micii: A sosH poşta 
(SUA) 15; 17,30 

Progresul: Singur acasă 3 
(SUA) 16 

Vremea se~a 
lnciilzi uşor. Cerul 
va fi mai mult 
rioros şi local va ,; /., •. · 
ploua. Vânt 1 · 
mode-rat, cu intensifrcări tam-· 
porare din sectot sudic. 
Dimineaţa se va semnala ceaţă 
In zonele joase. 

1• PIETE, TÂRGURII 
Astăzi este ~i de piaţă la Curticl, Nădlac, 

Bocsig, Gurahonţ Moneasa, Pliu, 
Vladimirescu. Tot astăzi se organizeaza 
tirg săptimlnal la Gurahonţ şi Bârzava. 

Miine, marţi, este zi de piaţă la Sebi,, 
Alma,, Apateu, Semlac, Sintana, Şilindia, 
VIrfurile. 

r-•--;;;r=A=R=M=A=c=IA;-:D=E=-
SERVICIU 

• CONSULTATII '1 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-STOP 
Cabinetul "Apolion ia", situat la parterul 

blocului din spa.tele Casei Albe (zona 
Gării), litr. Miron Coatln nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectuează tratamente 
lnjectabile (lntramuscular '1 intravenos), 
aerosoll, E.K.G.,.ecografle 'i analize laboz 

peratlva ele c 
Banca Populara 

MINERVA 
aconle urmatoarele~ 
_.,..tnr chtpo&H ... la tW'1neln 

11una - 67°/c 
31unl - 70°/c 
61unl - 72°/c 

m CNdtteln alaHm 
cu dobanda anuala de 

22% 
-..... on la-- din ANtS 

.,.... ............ copil, ""-" ____ , 
- .. ...,...... M?l ZM.U$11 

Temperatura maximă 14 la 
17" C;.Temperatura minimă 7 
la 10" c 

Meteoroloq, 
DANA GĂVRUŢA . rator • .---.-... CJA=B--IN'"'"E"""Y----'-~ 

... "f::: STOMATOLOGIC 

.~--

CWM b~ e&.~<e;>~ 
Mi .,.,..,. ,.j 'rV 'fu .. .A bT.(,. 

J.A 5aa\lfq" UU ki&..OWA-'Ji 
:ao; H! 

In noaptea de luni sp.re marţi asta de 
aervlclu, cu program non·stop, farmacia 
,.Gal•••• .. , Aurel Vlalcu Z 18, telefon 
242340. 

Farmacia ,.Crai Noa Alfa .. , situati la 
patterui blocului 68, cartierul Alfa, telefon 
277644 'i ..N••• t'ar•aele", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt de 
serviciu cu program no"..stop. 

Cabinet stomatologic privat, Bd. 
Revoluţiei nr. !Iz (vizavi de Biserica Ro,ie), 
telefon 25666.'>, deschis zilnic Intre orele 
8,00-12,00 'i 14,110-20,00. 

-~--. ·-"1: ::- • 
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COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 
~~; 

Edit.'l S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 16819JljeCODSICOMEX 19.604 ecERTIFJCAT 
J02'1886din31 X 1991eCODSIRUES0209S660lelSSN 1220-7489 

· P • 1' .a 7 7 7 f fi 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 8 L 
Ieieroaae: SlOCRETARIAT- 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

C ' a:1od de a 1 fie• MIRCEA CONTRAŞ (mlactor-scf); 
AUREL DARlE (secretar general de (1:dactic) ielefon 2811102, 
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie' actualitati); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politici), telefon 
280943; DORU SAV A (şef sectie soci&l-econoinic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (\"'f sectie cuitură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tincret)'tefefon 281855, 
280003; MARCEL CANCitl (sef .CCtic foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU pUblicitate) telefon/fax: 280904. 

-tatla• a 7 Jas.c. 
-· IFl 1 nJni F.N., teW.a U090Z. r.z 

~ .... ' _·, .. 

.-. 

.................. le 
BERBECUL (21.037 

~20.04). De~neţi unele 
,....._..secrete, care arun· 

..._ •eate acum pe .piaţă", 
pot determina efecte pozitive 
pentru poziţia dvs. socială. 
TAURUL (21.04-u 
20.05). Vă aflaţi sub 
incidenţa unor influ-
enţe diverse. Hotă-
rAţi-vă odată pAnă unde 
sunteţi dispus să mergeţi 
pentru a vă umple golurile 
financiare şi pentru a con
tracara eşecurile din trecut. 

GEMENII (21.057 

.06). Dacă aveţi 
~vreun plan, chiar mai 
riscant, pe care vreti 

să-I puneţi In aplicare, acum 
este momentul cel mai prlal
nic. 
RACUL (21.067~ 
22.07). lmaginaţiai:' <; 
incepe să-şi spună~ 

cuvăntul. Veţi primi şi o infor
maţie preţioasă pentru cariera 
dvs. 

r ~LEUL (23.077 22.08). 
fit.l _ "lliiJTn afaceri, azi, orice 
1 ~speculaVe este Pill~U::-1 

Arad, Piata Gării 
>-Telefon 235221 

,. Vinda fi_ 
, monteaza 
mochetă 
la preturi · 

ca oreduc81'& 
daiD-20% 

bitoare, ca de altfel şi negti
jarea detaliilor. Cu partenerul, 
relaţia decurge excelent. 
FECIOARA (23.08-lf] 
22.09). Problemele 
de .ordin financiar, de • ' 

(23.09· 
obţine 

1::3~~~~~:.-'~~".!'r~ lntre-
dvs. mai vechi, 

dar fiţi pnegătit (ă), pentru că 
unele dintre ele nu vă vor 
plăcea. Nu vă sfiV să le plăliţi 
cu aceeaşi monedă celor 
care se poartă cu dvs. făn!i 
scrupule.. . 

SCORPIONUL 
~(23.10721.11). E U momentul să acor-

daţi mai mult timp 
problemelor personale. Dacă 
Inainte aţi luptat pentru a 
c4ştiga inima persoanei iubite 
acum trebuie să găsiţi modali
tatea pentru a o menţine ală
turi. 
SĂGETĂTOR 
(22.11·21.1 
Elaboraţi un nrc>i<.,r.t~ 

de anvergură, pentru care 
deocamdată strAngeţi infor
maţiile n!IC&sare. Depuneţi 
eforturi pentru a câştiga 
oameni influenti de partea dvs. 

CAP'RICORNUL 
~ .,.(22.12-19.01). Multe 

...-.~dintre problemele 
-care vi s-au părut 

foarte dificile la prima vedere 
trebuie clarificate şi finalizate, 
acum pănă nu e prea tirziu! 
VĂRSĂTORUL~ 
(20.01·19.02). Aveţi 
Incredere in instinctul. 
şi intuiţia !lvs. şi . 
liisaţi-vă condus de ele pe"' 
Iru a acţiona rapid şi pentru a 
reuşi. 

PEŞTI (20.027 20.03). 
Nu veţi avea timp 
pentru persoana 
iubită. La serviciu, 

lnsă, reuşiţi sa eliminaţi cu 
abilitate aspectele urAle din 
rela~ile cu oamenii răuvoitori. 

Agenţia judeţeană de ocupare şi for
mare profesionalA ne .. a informat cu 
privire la situaţia locurilor de muncii 
vacante de la data de 25 octom- 1991: 

Agent asigurare 18; Agent comercial 1; 
Agent imobiliar 4; Agent recrutare personal 
1; Agent de vănzări 7; Agenţi publicitate f; 
Autornatlst electronist 2; Bannan 4; Brutar 
5; Bucătar 1; Cofetar 1; Confecţioner 
lmbrăcăminte 65; Confecţioner lnciilţăminle 
100; Con~oner KETT 5; Consultant asi
gurări 1 O; Consultant financiar 50; Contabil 
expert 1; Croitoreasă 2; Dulgher 82; 
Electriclan 11; Faianţar 5; lmpletltor 4(); 
Inginer l'utomatiziiri calculatoare 2; Inginer 
confee111 lmbrăcăminte 1; Inginer construcţii 
civile Inel. 1; Inginer electromecanic 1; 

Inginer mecanic 1; Lăcătuş confec~i meta
lice 2; Lucrător In alimentaţie publică 3; 
Maşinist autoriza! 1; Măcelar 5; Maşinist 
electro-eroziune 4: Mozaicar 5; Muncitor 
necaUficat 5; Patisier-brutar 1; Preparator 
paste făinoase 2; Programator 10; Şofer 1; 
Sudor 23; Taplţer 3; Tâmplar 18; Tricoloare 
10; VAnzătDare 6; Zidar Zl -

nu înseamnă că au şi dobândit locul de 
muncă. Inainte de asta vor completa up for
mular In care !şi vor trece toate datele per
sonale, calificarea, vechimea şi abia dupa 
ce angajaţii biroului de ocupare consideră · 
că respectiva persoană se lncadreazii in 
cond~!Ue impuse de către patroni, aceasta 
va fi trimisă pentru interviu la firma din 
partea căreia a venit oferta. 

lr\ cazul In care patronul nli se Inţelege 
cu cel care solicită un loc de muncă (aici e 
valabilă şi reciproca) procedura se reia de la 
capăt, In momentul in care apare o ofertă in 
care se cer calităţi asemănătoare cu ale 
persoanei aflate In căutarea unui nou seM-

• _, .. 

Aşadar,pentru săptămAna In curs, 
Agenţia judeţeană de ocupare şi formare 
profesională (str. Gh. Lazăr nr. 20) are o 
ofertă da 550 de locuri de muncii disponi
bile. 

Reamintim şomerilor sau celor care 
doresc să-şi schimbe actualul loc de muncă 
Japtul cii odatll prezenta~ la ,IIJOFP - Arad, 

'···. -~-. 

.-·.-

. , .. --.-'"' --

.. _. #'· 

du. . 
H ",._.,_ .vr_.n 

. .; . 

-; 
o _ _.' 

n'M·'· 

- ,..-. 

~., .. -. 

.'.-~·. 

- '". 

•. 

.. 

:··: -,-
.-.._·--



• 

<. 

: -· •.. :~to-

f: 
.a:· , . 
• 
t .. 
'Î.; 
~~ 

~~ 
~ 
ţ 

l: ,. 
~~ . 
>: 
~~ 
\,1 
\1_., 

-_\, 
V 

-. 

-~;~-

.. 

.-\. 

.. .. 

... 
' . 

·' .. , ... , 
Luni, 25 octorr.orie 1999 ACTVAUTAT.EA ABĂD.EANĂ 

II.Jl))IJ VASIJ .. I~ il l~OS'I, ))Jl'l, ÎN ,JIJ))J~(~il'l,ii 
Tunp de două zne a fost prezent la Arad liderul Federaţiei Sindicatelor Libere 

din fnvăţământ - Aure/ Comea. El a avut o intA/nire cu Inspectorul general aii.Ş.J. 
Arad - Maria Pafca/ău, a vizitat câteva şcoli din Arad fi a participat la fedinţa 
Colegiului liderilor dfi sindicat din invăţământul arădean. · 

F.s.LÎ. l-a dat in jUdo oatii, . Şi Inspectoratul Şcolar Arad-
pe Radu Vasile: fi dat in jud e o 1tă: 

Pentru nerespectarea protocolului sem- ln urma discu~ilor avute cu conducerea 
nat: intre Federaţia Sindicatelor Libere din I.Ş.J. Arad s-au deblocat unele fonduri 
lnvăţământ (F.S.L.I.) şi Guvernul României, nefolosite de la cap~olul.cheltuieli de persoo-
liderii .sindicatului daScălilor" I-au acţionat in al". Astfel, au fost date diferentele la dfferite 
judecată pe primUl ministru Radu Vasile! unităti scotare din nostrU care nu au 

Cu toate acestea, Sindicatul Liber din 
lnvăţămantul arădean, in urma unei şedinţe 

· de birou, a hotărât acţionarea in judecată a 
I.Ş.J. Arad r baza rechizitorului intocm~ de 
către F.S.L. . La nivel naţional, primul termen 
de înfăţişare la judecată este de 1 noiembrie. 
Totuşi. se pare câ acest proces nu va ajunge 
prea departe, deoarece, lurii, la orele 11,00, 

)iderii F.S.L.l. sunt invitaţi la discuţii, cu primul 
miriistru Radu Vasile şi ministrul de Rnanţe 

~bal Traian ReoliMPIO BOLZfiH 
Este vorba de nerespectarea Legii 154 pe beneficiat 
care guvemarJ1ji au aplicat-o prefere$1 in ,;:=~=::..;;;..;;;;,;;,;,:;îiiiiii;ii~ii;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;:;::!:!t;;;t~:::::::::~ 
cazul cadrelor didactice. J. 

. .,Noi vo,.m pune Tn atenţia 
Internaţionalei l;ducaţlei această incălcare 
a ·legii t;i despre acest lucru am avertizat 
atât pa preşedintele României cât şi· 
Guvernul", a afirrnaţ A urei Comea. 

"Ta ecerea la Admjni•t:ra11& 
Publică ..._.,ii 

·MOARTE SIGURĂ."' 
In opinia liderului naţional a F.S.L.I., şcol

ile vor ajunge in s~ava spitalelor, adicâ, să 
fie lipsite total de finanţare ... Trecerea la 
Administraţia Publică Locală inseamnă 
moarte sigură! ln unele comune din ţară în 
loc de 100% s-au acordat fonduti intre Z şi 

;~~~~:'1nst~:;~~a~~.~ ~~n=~~~ 
Cornoa. 

PROSTITUŢIE 
Iane Alina, 22 de ani, din Arad, este cercetată, Tn 

stare de libertate, penbu săVa"iirea infracţiunu de prosti
tuţie. aflăm dela Biroul de presă aiiJP Arad. 

Alina este cunoscută cu antecedente penale, Iar in . 
· sortina ei, poliţiştii au slabil~ că in cursul anului 1999 a 

TntreVnut rela~i sexuale cu mai mulţi cetăţeni străini, con-
ba unor sume de banii • 

CASETE AUDIO, 

Batalionul mixt Româno-Ungar pardeipă · 
la un enreiţiu de anvergură ....... . 

In perioada 19-22 octombrie Pe timpul conferinţei au fost 
1999, Tn garnizoana Arad s-a elaborate, Tn conformitate cu proce-
desfăşura_t Conferinţa Finală de dur'île NATO, Planurile de Acţiune 
Plan~ a exerciţiului .OPENING (OPlANS) ale FOiţel Multlna~ohale 
WINDOWS RO 1999", exerciţiu la de Men~nere a Păcii şi Batalionulul 
care va participa, in perioada 15-19 Mixt de· Mentinere a Pi!cil Romano-
noiembrle 1999, Batalionul Mixt de Ungar. ' 
MerJ1inere a Pi!cil RomAna-Ungar. · A~atea; desfă,urafă la un 

Primul de acest fel, exerci~ul se Tnalt nivel profesional, a fost un bun 
desfăşoară sub forma unei aplicaţii prilej, pentru ambele părţi, de a-şi 
de comandament cu transmisiuni Tn fmpărtăşi experienţa acumulată in 
teren şi are ca obiectiv prinţipal activităţi de acest gen. Discutiile au 
atingerea interoperebiiM~i la nivelul avut loc tn llrr\ba englezj, limba oti-
comanclamentului batationului mixt, - dală NATO. • · 
pentru comanda şi controlul unei Ofiţer de Relaţii Publice 
opera~uni de men~nerea păcii şi '· Căpitan 
umanitare. MIHAI MANEA 
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ABSOLVENTII DE FACULTATE 
SE PERFECTIONEAZA ÎN ... 

CALCULAREA IMPOZITULUI PE 
VENITUL GLOBAL 

Agenţia judeţeană de ocupare şi formare profesională orga
nizează incepand din 1 noiembrie a.c., o serie de cursuri de 
calificare şi de perfecţionare. Doritorii pot alege intre urmă
toarele cursuri de calificare: agent comecial (trebuie să fie 
absolvenţi de liceu): confecţioner încălţăminte, confecţioner 
îmbrăcăminte, coafură, croitorie, mecanic-auto, stucatorist 
(restaurator ornamente clădiri) şi tâmplar univeral. 

In ceea ce priveşte cursurile de perfecţionare, oferta 
'cuprinde: secretară ( pentru absovenţi de liceu), consUltant 
bugetar - care este de altfel o noutate in domeniu, cursanţii 
fiind pregătiţi pentru a şti cum să calculeze impozitul pe ven~ul 
global (se cer studii superioare); contabilitate (pentru absol
venţi de liceu); referent resurse umane (cadrist) - curs pentru 
absolventii de liceu care vor invăta să opereze in contractele de 
muncă; o'porator calculator peniru cei cu studii rl)edii. 

Inscrierile se iac la sediul AJOFP - str. Ghe. Lazăr, nr. 20, 
camera 108. Actele necesare la inscriere sunt: certificat de 
naştere .(original şi in copie): certificat de căsătorie, unde e 

. cazul (original şi copie), diploma de studii (original şi copie): 
carnetul de somer, buletinul de identitate. 

Odată absolvit cursul, diplomele sunt recunoscute de către 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

.· ' H.OPREAH 

"--· 
.,.._ .. 

• 

'·. 

• 
j 
~ 

1 

' 
i 

·1 

. .. ,.;·, 

. .. ~-; 

.. ·· .. 
.. ~-1 
;;; .. 



• 

' 

• 

Pagina4,.. ' . ~.' ; -
24DEOBE Luni, 25 octombrie 1999 

. Primul seminar naţional pe . 
tema învăţământului particular 

Scandalul salal'lilol' exagel'at de Dl&l'i 

lEGIFERAREA JAFU.lUI PUBliC· 
Ieri au inceput, la Arad, urmand a se Evaluare şi Acredltare a lnvăţămantului 

desfăşura şi in cursul zilei de astăzi, Preuniversitar, dL prof. Gheorghe 
~(Urmare din pagina 1) opinia· generală este aceea că guve

nan~l de pe Dâmbov!Ja nu mal au liml· 
ta bunului simţ. ŞI mei măcar rw;ine. 
Când bietul român tremură de flig In 
locuinţa neincălzltă, cănd este obligat 
să renunţe la un minim de confort şi 
chiar la un trai decent, cănd pensio· 
narul reu~e,te cu mari dificultăţi să 
pună ceva pe masă, se găsesc, lată, 
guvernanţi gala să legifereze jaful pu· 
blic, spoliindu-1 fără jenă pe cetăţean. 
In 1996 cănd ~i-au dat votul Conven~el 
Demo~ratice şi profesorului Constan
tinescu cine ar fi îndrăznit să creadă că 
dumnealor, campionii democraţiei se 
vor dovedi atăt de făţamicl?l Cipe ~i-ar 
fi inchipuit că in loc să. caute soluţii 
pentru rezolvarea unor probleme grave 
economice, dânşii i'i găsesc suficient 
timp pentru a slablh salarii de suta de 
milioane administratorilor la unităţile 
de stat? I-ar fi crezut cineva atat de 
nesimţitori (era să zic nesimţiţi) la 
nevoile cetăţeanului ~1 atăt de gene""! 
cu posturile de conducere? 

criticile dure formulate. de dl. Lupu, 
primul ministru Radu Vasile iscăle~te 
~te "explicaţii ale salariilor mart", 
susţlnănd că ... n!cl vorbă de jaf public 
la adresa cetăţeanului, că ordonanţa 
cu pricina. nu obligă la plata unor 
salarii de 160 milioane lei, pentru 
administratolii intreplindelilor de slaţ 
el doar limita maximă pe care o poate 
atinge. Că salariile vor fi negociate, 
cll se vor stabili de la caz la caz, su~ 
gerAnd că nu in toate cazurile vor 
atinge valoarea maximă! Ca '1 cum 
românul ar fi handicapat mintal ~1 
n-ar pricepe că, din moment ce Jegea 
le permite, ciocoii nu vor ezita să-•1 
dea lefuri cat mal mari. Că doar n.u dau 
din buzunarul lor; dau din buzunarul 
to' mai gol al cetăţeanului. Făţarnici 
guvenanţli no~trl de pe oambiviţal 
Buni anlicomunl~ti, va,nicl luptători 
pentru drepturile omului. In mod 
deosebit ale omului devotat partidului 
aflat la putere, client statornic al unor 
posturi bine remunerata ... ŞI, culmea, 
salariile uriaŞe ale administratorilor de 
stat nici măcar nu sunt condiţionate de 
obpnerea profitului. 

lucrările primului seminar naţional cu tema Rădulescu, inspector general al MEN şi 
"Locul invăţământulul preunlversltar vicepreşedinte al CEAIP - Şi cei peste 60 
particular in cadrul reformei şlstemulul de partidpan~ au fost salula~ de dl. prof. 
educativ românesc". univ.dr. Aurel Ardelean, presedintele 

Organizatorii seminarului sunt Funda~ei Universitare .. Vasile Gordif şi 
ţl.1inisterul Educaţiei Na~onale, comisia de de dna Maria Paşcalău, Inspector gene-
Evaluare Ş1 Acredilare a lnvăţământului rai aiiSJ. 
Preuniversitar şi Fundaţia Universitară Tn continuare, partidpan~i la seminar 
• Vasile Goldiş" - Oepartam~ntul au luat in di~e problemele cu care se 
lnvăţămant Preunlversltar. confruntă invăţămantul particular preuni-

Tnvăţămăntul particular se prezintă versitar, managementul şcolilor· particu· 
· astăzi ca o componentă viabilă a sistemu- · Iare, proiectul de dezvoltare al scolu, pro-
lui educativ naţional, nu doar ca o E)ltema- cesul de monito.rizare al şcoiilor după 
tivă la Tnvăţământul de stat. Alegerea acordarea autorizaţiei de incredere, 
Aradului ca gazdă a acestui seminar se aspecte legislative Şi normative posibil a fi 
bazează pe expelienta lnvătămantului amendata, schimbul de opinii pe aceste 
universitar privat in oraŞul nostrU. · teme dovedind democratizarea sodetă~i 

Reprezenlan~i MEN - dl. prof. Filip romaneşti şi deschiderea către sistemul 
Stanclu, preşedintele ·Comisiei de educaţional de tip europeari. 

In func~e de numărul angaja~lor, al 
cifrei de afaceri, in unele cazuri leafa 
administratorului poate ajunge la 
astronomtca sumă de peste 240 mi
lioane lei. Văzând sub ochi asemenea 
sume, cetăţeanul nevoîa\f. din buznarul 
căruia unnează să se plătească atâta 
bănet, rămâne pur ~i simplu cu gura 
căscată. Mc'llrimea cifrelor ·este. pur 'i 
simplu astronomică, Incredibilă! 
RomâniiQr cu ventturi modeste, adese
ori sub un milion de lei pe lună, nu le 
vine să creadă că pretim;;ii democraţi 
din COR, verticali in plan moral, cel 
veniţi direct din istoria PNŢ, PNL, oii 
PSD, sunt capabili de asemenea 
măr~ăvie. lnsu~i deputatul ţărănist 
Vasile Lupu, vicepre~edinte al PNŢCD 
s-a arătat stupefiat de neobrăzarea 

colegilor săi de coali~e. care au ela~ 
rat un asemenea document Probabil 
la acea vreme nu Ştia că ordonaţa cu 
priclna ii avea c;a părinp pe căţiva co
legi de partid cu dumnealui. 

Am avut ocazia să ascult unele 
păreri de oameni simpli in legătura cu 
stupefianta ordonanţă ~ am înţeles că 

Surprizele guvem·anţllor suspect 
de-generOlil cu dlrectorimea de stat nu 
se opreasc alei. Luând cun.,.tinţă da 

Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu 1, a 
sosit in Romania, ieri la prănz, pentru o vizită de cinci zile. 

viului_ Dunărea şi organizat sub patronajullui aartolomeu l. 

· OI. Rlip Slanclu, preşedintale C.E.A.I.P., apreciază că: .Alternativa pe care o pre
supune învăţământul particular se raportează la modul de organizare al învăţării, la 
diversificarea resur.- de finanţare. La momentul la care vorbim, există, .14 şcoli par
ticulare in România, care sunt cu un anumit standard. Există, de exemplu, unul sau 
două licee In Romania, particulare, care au deja un slanderd foarte bine aşezat, adică 
indeplinesc slanderdele minimale de existenţă şi de funcţionare pe care le-am şi văZut, 
le-am şi evaluat. Ele asigură un proces compatibil cu acela de la slat, cu aRemativa de 
care vă spuneam. Adică, un anumit tip de gândire, dacă vre~. 1h afara trUnchiului comun 
al nivelului opţional, a luaurflor care ~n de management, a lucrurilor care ~n de ori

. enlarea şcolii asupra unor obiective foarte clare. Este liceul intema~al de Informatică 
orientat spre Tnvăţarea de limbi străine Şi d!face informatică in. limbi străine. Sau 

Bartolomeu 1 a sosit in portul Tumu Măgurele, in jurul orei 
.1-3,00, cu o întârziere de aproximativ patru ore, din cauza 
conditiilor de riavigatie de pe Dunăre, cu o· navă pe care sunt 
imbarCau participantii la simpOzionul international "Dunărea, un 
fluviu al ~eţii.' Pe ou'năre spre Marea Ne3g~". · 

Tema simpozionului din acest an este "Dunarea, un fluviu ·· 
al vieţii. Pe Dunăre spre Marea Neagr~". Participanţii s~au 
imbarcat pe o navă care a plecat, duminică, de la Passau şi 
care va parcurge zece ţări dunărene, călătoria urmand 'a. se 
incheia la Constanta, in ziua de 26 octombrie. 

Simpozionul .reuneşte oameni de ştiinţă, sp9cialişti in pro. 
tecţia niediului, repreze:ntanţi guvernamentali şi ai diferitelor 
religii, care examinează probiemele de mediu specifice Dunării 
şi caută identificarea acelor măsuri care, la nivel regional, să 
poată duce la rezolvarea lor. .. :-.> .. : .. ·, 

·In prima parte a vizitei.la Palatul Parlamentului va avea loc 
simpozionul cu tema "Fluviul Dunărea în perioada post-con· 
flict", ultima reuniune plenară a simpoziontilui Internaţional 
inceput pe 17 octombrie la Passau, in Germania, dedicat ftu- . . 

există licee de cultură generată; Liceul Ganla iilo, recent înfiinţa~ care din start au 
preluat foarte bine tol ceea ce înseamnă sia de pentru autorizare, pentru că acesta 
este nivelul la care ne altăm in procedura de a , ilare." · 

TVR:I 
12,00 Surprize, ~ur-
priza- rei. 

~4,00Jumal 

14,15 TVR Craiova 

15,00 Pro Patria 

16,00 Emisiune In 

limba maghiară 

17,30 Agenţia de 

plasare 

18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 

Ştiri 

19,05 Amintiri din 
seColul 20 ,_ 

19,05 Sunset Beach 

-ep. 556 

20_,00 · Jurnat • 
Meteo • Sport · -.. 

20,55 .Felicity - "ep. 

5 
21,40 FBI- C18- s. 
22,30 c'! ochii'n 4 .. 
23,15 Jurnalul de. 

noapte 
23",30. Recurs 'la 

morală 
. . . 

O, 15 Marele Jazz 

TVR:a .: _ PROTV 
12,00 Căf11il!lle~dln 7,00 Bună dimineata, 

PRO TV e al tău! . ' 
Anzi- doc. 10,00 Tânăr fi ne· 
12,50 Melodii p~pu- liniftlt- ref. . 

Iare . -~ 10,45 Rasputln- rei. 
12,30 Royal Canadian 

13, ~O Mistere 'mi· Air Farce _ s. 
num _ . 12,55 Ştirile Pro TV • O 

14,00 Convieţuiri propoziţie pe zi 
,3,05 Babylon V.- s. 

1 5,00 Dalti f 11"rl-· 13,50Anideliceu-s. 

etenll săi- d.a. 14,15 Miracolul tlne-

15,50 Ob,...la- s. · - s. 

BarllftT ~=-: Familia Bundy~ s. 18•35 Santa 15,15Aripilepasiunll-s. 
- s. 16,00 Tânăr fl ne-
17 ,20 Pelerinajtl · llniftlt - ep. 861 

17,50 Mllzeul Orsay 17,00 Ştirile PRO TV • 
O propoziţie Pl' zi 

(1) 17,15 ŞtiFile PRO TV 
18,45 Ştiri bancara Arad · 

19,00 Capodope_ re 11•30 Spitalul Chicago 
Hope-ep.1 

concertante 18,30 Doi poliţl'tl '' 
19,45 Mapamond jumătate - ep. pilot 

19,30 Stirile PRO TV. 
20,1 S Operaţiunea 20,00 'ştirile PRO TV. 
"Mon~trul" - come- Arad 
die, Românja. 1976 20,30 Dispariţia -

22,00 Fotpal: New- dramă, SUA, 1997 
22,25 Ştirile Pro lV 

casti~- De(by County, 22,30 Chestiunea zilei 
meci in Campionatul 23,30 Ştirile Pro TV • 
Angliei. . Profil • O propozi~e pe 

· Zi 
O.~ TVM • Mesager o,oo Criminali~til - s. 

TVACASĂ. 
6,00 Maria- s. 
7,45 Floare de aur- ref. 
8,45 Căsuţa poveştilor -
rei. 
9,15lngeraălbatlc-s:·-
10,00 Acasă la 
Gheorghe Zamfir cu 
Ruxandra Săraru - rei. 
10,30 Doctorul-casei-
rei. . 
11,00 Micuţele dOamne 
-ref. . 
12,05 Jackie Colljns: 
Hollywood - rei. · 

12,351ubire '' tertare·n 
-rei. 
14,15Nimic personal-s. 
15,00 Viaţa noastră- s. 
16,00 Preciosa- s. 
17,00 Căsuţa povef
tilor- des. anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dr!!goste lj'i pu
tere- s. 
18,20 Acasă la bUiltCa -
reteta culinară 
1~ Renzo '/Î Adrlana-s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iubirii-~. 
20,20 Somn usor! 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Sânge din s•n
gelemeu -s. 
22,15 Moto\im-Live 1999 
-~ică· . 
22,30 Petulia - dramă, 
SUA, 1968. -

ANTENA:I 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devra-· 
me 
10,00 Stiri · . 
10,10 Colivia de aur • 
s. 
11,011 Legenda mara
lui roib- f. 
13,00 Stirile amiezii · 
13,15 Viitorul începe 
azi~s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria- s. 
17 00 Stiri 

·11',25' Elena, 'viaţa 
mea - ultim. ep. 
18,1 O Dragostea in-
vinga - ep. 1 . 
19,00 Observator 
20,00 Pericol iminent- s. 
20,50 Dublă ideuHtate- s. 
21 ,40 Prezentul simplu 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă 
show 
0,00 Retrospectiva 
elapei 
1,00 Omul şefului -
comedie, SUA, 1995 

TELE7ABC. 
7,00Stiri 
~~nă- dimineaţa, 

9,00 Foria destnltj- nil. 
1 o.oo stiri , • 
10,15 teleshopplng 
10,30 Dintre sute de 
ziare· rei. · 
·11 ,30 Rendez-vous la 
Tele 7.-rel. . 
13,00 Ora unua·verit- rei. _ 
15,00Stiri 

··15,10teleshoping 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show -
ref. . . 
8,00 Oimineaţa cu 
Prima 
12,00 Nadneslnv-rel. 
13,00 Show-ul de 
noapte- rei. 
15,00 Viata in direci 
16,00 Celebri · fi 
bogap-s. . 
17,15 Nadine show 
18,00 focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Art 
19,00 Românie, Ro
mănie ... 
19,15 Karaoke show 
20,00 Dosarele Y 

· 21,00 Film serial 
22,00 Românie, Ro" 
mănie ... 
22,15 Foeus Plus 
22,45 Revista presei' 
23,00 ·Politica. de 
mâine 
1,00 Film artistle 

15,25 Post Meridian 
16,30 o singură vială- s. 
17,30 Documentar 

. 18,00 Ştiri ' .. 
18,10 Lou Grant- s. 
19,00 Pronosport 

. 19,()5 Seqia de tJolilie- s. 
20,00 Actualitatea Tele· 
7 
20,30 Documentar 
21 ,Oo o;ntra sute de 
ziare 
22,00 Dincolo de sta
dion 

.RADIO SEBIŞ 

'n{ARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri.TVA -.rei. . . 
8,30 Emisiune in limba 
bulgară 
8,50 Anunturi 
9,00 Divertisment 
10,00Ştiri 
10,30 CoiMa de aur' s. 
11 ,00 Legenda mare
lui rolb - comedie, 
SUA 1995 
13:00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe 
azi. s. 
14,00 Esmaralda- s, 
15,00 Luz Maria - s. 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment · · 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunţuri 
18,30 Stiri filA 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment 
21-,20 Anunţuri- rei:· 
21,30 Stiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
In continuare, program 
identic cu cel al Antenei 
1. 

RBO 
10,00 Asasinul dfn 
reţea - horror, SUA, 
1993 
1 1 ,45 o iubire m..i 
puţin obl~nultă -
dramă, SUA, 1984 
13,30 Un bărbat muiD
plicat - comedie, SUA, 
1996 ' . . 

15,30 Un risc maxim
acţ., SUA, 1996 
17 ;15 Destăinuiri 

· TVIN'I'DlSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Copiii porumbu
lui -film 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11,30 Astronomii - film . 
12,30 Omul surfingu
lul-film 
14,00 lntersat Sport 
Show 
15,00 Aventuri- ameri
cane 
15,30 Planeta video a 
copiilor 
16,00 Bătălia pentru 
recoltă- film 
17,30 Underdog Show 
18,00 Săptămana · 
sportivă arădeană. 
18,30 Lumea adlln
curilor 
18,45 ŞtirilE! lntersat . 
19,20 Dulce ispită- s. 
20,05 Mistere, farmece 
si miracole 
2o,30 Vagabonzi! -film 
22,00 Zombiethon -
·film· 
23,30 Ştinle lntersat. 
0,00 Erotica 
.0,45" lnct)iderea pro·' 
·gramului 

dramă, SUA, 1997 
18,45 Atât de aproap8 
de cer • dramă, S!.)A, _ 
1997 

-20,30 Nume de cod: 
Y2K - thriller, SUA, 
1999 • .. 
·22,15 Totul despre· 
sex- s. 
22,45 In-vizită la lal&
arama, SUA. 1997 -
0,15 Scrisori de la un 

. uclgaf - thriller, SUA, · 
1997 . . 

18,00 Selector 

RADIO PRO FM 192,1 MHz) 
2,00 • 5,00 MUZICA; 5,00 - 6,00 Buletin 
de ştiri la fiecare sfert de Qfă; 6,00 -7,00 
RONDUL DE DIMINEAŢA - INFO PRO 
cu Dan Apostol si Laura Călăceanu; 
7,00 -10,00 PRO ~M PÂNĂ LA ZECE· 
cu Flavius Eşnican; 10,00 ·13,00 MIHAI 
CU NOI -cu Mihai Dobrovolschi; 13,00 
• 14,00 13-14 CU ANDREI - cu Andrei 
GheQ!9he; 14,00-17,00 ORAŞUL SUB 
LUPA - cu Catalin Lăpuscă: 17,00 ' 
19,00 STAR STATION Mll<- cu Mihai 
Gurel; 19,00 • 21,00 ASCULTA-ŢI 
MUZICAl - cu Călin Ghecrghe; 21,00 • 
22,00 SPORT SHOW - cu Ovi~!u 
loanitoaia; 22,00 • 24.0C :W~iJiJL DE 

6,00 - 8,00 Deta~amentul de trezire; 
'11,00 - 9,00 CAntă-ml lăutara; 9,00 -
10,00 Alo, tu alegll; 10,00- 12,00 
Cafeaua de zace; 12,00 • 13,00 La 
porţile dorului; 13,00 • 14,00 FM·ul 
de orânz; 14,00 ·15,00 Poesls; 15,00 
- 11l,oo Astăzi ta sărbătorim; 16,0.0 ·; 
18,M După patru; 18,00 • 19,00 
Telefon1,.1l cu butoane; ·19,00 • 20,00 
La multi anii; 20,00 • 22,30 Pi1S mon
tan; 2d,30 - 21,00 Secretele vieţii; 
21,00 - 23,00 Fotbaj Club 21 - lafk
show: 13,00 • 24,00 Ascultă ti lui; 
0,00- 2,00 92,11nsomnll; 2,00 • 6,00 

ATOMICTV 
7,00 Selector " • 19, o o Atomix c.u 

NOAPTE· co.: P~zvan,.Exartlu · Nocturn& muzicalA 

' ~ .. 
.,~· 

~. ·• 

"'. '"'•' ,.;· 

. ~--

10,00 Reactor . · 
1 0,30. Hai Hui - rei. · 
11,00 Freestyle- rei. 
11,.15Aianixcu DirlJ· rei. 
14,00 Interactiv · 
15,55 Reactor 
Hi.oo Romanian Top. 
100 -.rei." .• . 

•\'•;·. 

. ....... , 

Michelle 
21,55 Reaclor 
22,00 South Park • 
des. anim. · ~ '· 
22,30 File de poveste -
iei. 
23,00 Aria 52. 
0,00 Insomnie 
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~DERE8 PREMIEROWI ~~ 
8R. ÎHSEMH8 PRĂBO~IRE8 C08Lij1EI Atacf!t de către ţărăni~ti pentru 

Rnia unnatll de ziarul .Cotidianul", Ion 
Raţiu a fost constrâns_ să renunţe la 
serviciile lui Ion Cristoiu. Cu toate 
·acestea, orientarea ziarului nu s-a 
schimbat, actuala guvernare (implicit 
~NŢCD) fiind atacată in repetate răn
duri pentru greşelile comise. Drept 
unnare, un grup de 43 de ţărănişti au 
semnat o adresă către Ion Diaconescu 
, in care se cere tragerea la răspun. 
dere .a fruntaşului ţărănist lată ce ne-a 
declarat domnia-sa in a(;?st sens: 

scos un ziar, spunând de la bun
inceput că va fi un Ziar independent. 
Eu nu-mi cale principiile fi ziarul 
,.Cotidianul" va rămâne indepen
dent, chit că le place sau nu le place 
colegilor mei de partid. Nu-l acuz că 
nu le place, pentru că este no~ 
să nu le placă, dar nu pot să nu fiu 
Intrigat de maniera tipic comunistă, 
A strânge in secret semnături pen
tru a .,infiera" pe cineva, seamănă 
teribil de mult cu cenzura tipic 
comunistă. Acest lucru mi-a dovedit 
c.ă încă nu există democraţie in 
România fi că am dreptate când 
promovez un ziar independent Aşa 
voi face t;i de acum inainte, indif&. _ 
rent de urmări." 

' 
~ . ,, 
~ 
ţ 
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- O-le Ion Cristoiu, PDSR-ul a solici
tat demijerea cabinetului Radu Vasile şi 
desemnarea unui guvern de tehnicieni, 
care să pregătească alegerile fi să 
oprească declinul economic ..• 

- Cererea PDSR-ului porneşte de la o 
bază reală, deOarece există riscur 
alunecării ţării in haos. Mă ingrijorează insă 
reacţia puterii, care a respins cu duritate 
această propunere. Acest lucru denotă fap
tul că actuala coaliţie preferă să păstreze 
puterea, chiar si cu riScul prăbusirii tării. . 

- De ce Credeţi că actu31ii · guver
nanţi se cramponează chiar atât de pu
tere? 

- Deoerece - la fel ca-r\ banCul cu câinii 
- cu căt se impuţinează osul, cu atăt creşte 
bătălia. Nu trebuie să uităm că Radu Sărbu 
a promis că până la vlnoarele alegeri se ·va 
privatiza totul. Numai că privatizarea care 
s-a făcut până acum in România este in 
mare parte frauduloasă. Cu alte cuvinte, 
rămSn la putere ca să mai fure ce a mai 
rămas de furat... 

-Chiar""'? _ • 
- Chiar aşa! Gandiţi-vă la certurile din 

interiorul coanţiei, certuri care nu se poartă 
pe doctrine, ci pe eeea ce cunoaştem sub 
denumirea de Jaf naţional". 

- Sindicatele au reacţionat in ceea 
ce priv&!jte stoparea declinului econo
mic. Au cerut chiar demiter8a guvemu
JuL. Credeţi că vor avea succes?. 

- Nu vor avea succes, deoarece liderii 
sindicali sunt compromişi. Sunt aceiaşi din 
1990 şi. au demonstrat până acum că nu 
sunt capabili să organizeze o mişcare sind~ 
cală de proporţii. Rămâne doar o singură 
problemă: masele de cetăţeni (flămănzi şi 
plini de frig) ar putea declanşa o revoltă 
spontană. 

- In ultima vreme se vorbette tot 
mai des despre o posibilă cădere a lui 
Radu Vasile ... 

- Spre surprinderea muHora, eu cred 
că premierul Radu Vasile nu va cădea. Nu 
va cădea deoarece este singurul care a 
putut să omogenizeze căt de căt coalitia. 
Pe Radu Vasile n sprijină atăt PD-ul căt Şi o 
bună parte din PNŢCD. Dacă va cădea 

., 1 
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Emil .Putin, a bulversa! 

• ·• lucrănle Congresului extraor
dinar al PSDR, este departe 
de a se fi incheiat. Emil 
Putin se bazează Tn conti.: 

.. ~ nuare pe faptul că Prişcă• a · 
foşt exclus din partid la 
şedinţa extraordinară a 
Comitetului Judeţean din 
data de t o octombrie 1999. 
Sorin Prişcă spune că a aflat 
din presă că i s-ar fi trimis o 

.. -~ Jnştiinţare in acest sens. · 
'! ,.Nu am primit nici o 

·comunicare referitoare la 
• · excluderea mea. Am aflat 

·. :~~· .-:,.,.:_. din ziare că mi s-ar fi tri· 
(,. 

· .. ,,_:. 
. ;;·· 

,._·,«· 

.. :;;..,.. ,. 
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mis o. în,tiinţare. redactată 
in data de 1 ~ o~tombrie 
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. ;,.- .. '. -.' . 

~l .. 

... ·' 
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Radu Vasile, atunci coaliţia se va destrăma 
Irevocabil. 

.. - Dar ar putea exista o remaniere. 
- O remaniere ar fi mai gravă pentru 

ţară decăt alegerile anticipate. Aflnn acest 
lucru deoarece o remaniere guvernamen
tală ar produce in sânul coalitiei discutii si 
negocieri interminabile: trebUie respeCtcit 
algoritmul, trebuie respectate sferele eco
nomice de influentA politică etc. Iar tara 
numai de astfel de 'stagnări decizionaJ<i nu 
are nevoie. · 
- - O-le Cristoiu. ministrul Andrei 

Marga era atteptat Ieri la Arad. N-a 
venit. .. 

- Comportamentul ministrului Andrei 
Marga mă surprinde din ce in ce mai mult. 
El nu este un universitar - aşa cum se 
pretinde - ci un politician ... 

- Auzim pentru prima dati acest 
lucru ... 

- N-aveţi decât să-I ronsemna~. Şi 
inainte de 1989 Andrei Marga făcea 
polnică: era preşedintele pe Cluj al Uniunii 
Studen~lor Comunişti (UASCR) şi aştepta 
să fie propulsat in structura Partidului 
Comunist Roman. N-a mers, a venit re
voluţia, iar Andrei Marga s-a reorientat 
inspre PNŢCD. A avut o ascensiune ful
.gerătoare până la funcţia de rector, iar in 
politică a dt:?rit să obţină chiar şi şefia 
PNTCD-ului. Ca .universitar" el nu se 
retrage in bibliotecă; ci in ... politică. 

-A luat apărarea manualului de isto
rie de la Sigma ... De ce? · 

- Nici aici nu l-am inţeles. dupâ cum nu 
inteleg nici de ce sprijină ideea deznatio
nâlizării. Cu cenzori de talia lui Boia Sau 
Pippidi (soţul Alinei Mungiu) nu produci 
decât acea .modă" de demitizare a istoriei 
naţionale. asta ca să nu mai vorbim de fap-
tul că Andrei Marga nu s-a sinchisil nici de 
acuzele care au apârut, referitoare la • 
sumele enorme pe care autorii manualelor 
(angaja~ ai Ministerului) le-au luat ca drep
turi de autor. Această tăcere vinovată ne 
indreptăţeşte să credem ~ .şi ministrul 
Marga ar putea fi implicat in afacerea ma-
nualelor. ' 

DOitU SIMfla 

i . un 

1 

Neanderthal politic. 
Oricum, in decurs de căte-

1 

va zile măsura de exclu-
dere a mea !fi a l~i Liviu 
Popa va fi anuiată de către 
preşedintele Athanasiu .fi 
Consiliul naţional. Vreau 
să mai adaug că In data de 
10 octombrie, câild 
susţine Putin că a fost 
fedinţa Comitetului 
·judeţean, eu eram imp~-_ · 
ună cu Liviu Popa la 
Lepşa, in judeţul Vrancea,
unde conduceam lucrările 
Comisiei Naţionale de · 
Imagine a PSDR." 

S. TODOCA 
f~: ~- ttfiTYAŞ 

.. • :~~ .· .. 

"Când am coborât pe scara 
avionului care m-a adus in România 
după atâta amar de vreme, am spus 
că am venit să-mi dâu obolul pentru 
.Jnstauran!a democraţiei-in România. 
Mergând pe acest principiu, am SlttiOM TODOCfl 
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"RECONCILIEREA E MENITA SA·I FACA PE , 
ROMÂNI ŞI PE UNGURI SĂ TRĂIASCĂ MAl BINE" 
Consideră pre,edinU!ew\lpR~ODOR MELEŞCANU 

- Domnule pret;edinte, ce impresie v-a făcut vizita in 
Ungaria? 

- Impresia este cea pe care o are orice roman· care vine 
in Ungaria, aici, unde a existat o minoritate foarte importantă 
'şi simte că această minoritate e pe cale de dispariţie şi că in 
lipsa unor măsuri foarte urgente Şi din partea auto(ită~lor 
ungare dar ~i din partea celor ·omâne, există riscul ca 
această minoritate să dispară. Cet.'a ce in opinia mea. e un 
lucru ce trebuie evitat cu orice prE;. In al doilea rând e şi 
sentimentul de admiraţie pentru oam, •nii care au reuşH să-şi 
păstreze credinţa, graiul, tradiţiile şi c JHura. Deci e un senti
ment de preocupare şi unul de sati~~' -.:~ atunci când vezj 
că există români care sunt in afara frontierelor de zeci de ani 
şi ~i-au păstrat caracterul de români. 

- Credeţi că România· face destul pentru romlnH 
din afara gran~elor? . 
, .,- Este una din obllgaţile cele mai imporfante pe care le 

are statul român, nu poate să ignore romanii ce trăiesc in 
afara frontierelor. Noi până acum ani avut in acest domeJiliu 
o politică de ordin mediatic. Am creai anumite structuri, dar 
n-au extstat fonduri suficiente alocate si mai eles nu a existat 
o abordare pe bază de programe. "--u se poate să dai doar 
ce-~ prisoseşte, sau să promiţi şi să nu dai. România are 
nevoie de un program foarte clar de sprijinire a păstrării 
indentităţii cuHur.ile Şi spirituale a rorn?nllor din afara fron
tierelor. Acest lucru trebuie făcut cu sprij n gli>emamental. 

- Este necesară o reconCiliere intre România fi 
Ungaria?, · . . 

- Eu cred sinCer că este nu numai nO.::eSară dar si posi
bilă. Istoria ne invaţă câteva lucruri şi una din pildete cele 
mai interesante este reconcilierea.lranco-germană, două ţări 
care s-au aflat la originea. războaielor mondiale au dovedit 
că se poate face această reconciliere nu numai pentru a 
diminua riscurile de conflicte dar mai ales pentru a contribui 
la prosperitatea celor două. ţări şi chiar la crearea unor s!ruc· 
turj de integrare. Reconcjlierea este o modalitate de q.i tace 
pe români şi pe maghiari să trăiască mai bine 

- Credeţi că pretenţiile UDMR-u!ui In R""'ânia au 
vreo justificare? 

- Ele au o justificare in sensul că o minoritate intotdeau
na doreşte mal muH, doreşte ,di$Crjminare pozitivă" dar ele 
nu au o baz~ relllă ~ntru că tot ceea ce .îşi d~e o minori
tate trebuie să fie realizat pe măsura progresului democratic, 
prosperită~i şi a majorităţii populaţiei. Nu poţi să fii fericit şi 
prosper ca minoritate cănd majoritatea populaţiei nu trăieşte 
in aceleaşi condiţii. Eu nu neg faptul că ideal ar fi ca fon
duriJe alocate minoritătiiOr să fie mai numeroase dar asta nu 
se poate re31iza · decât atunci cand majoritatea· românilor 
avansează spre o- zonă de prosperitate, lucru de care a!i 

1 

guvernare este pozitivă din punct de vedere al imaginii 
externe a României. Din păcate, ea nu a fost pozitivă pe 
plan intem unde problemele raporturilor dintre majoritatea 
romăilă şi minoritatea maghiară au fost tratate strict de pe 
poziţii politice. Trebuie să fie clar că .relaţiile dintre romani şi 
maghiari nu se realizează prin majorită~ politice şi decizii 
guvernamentale, ci printr-un dialog autentic 'ii un permanent 
contact intre majoritate si minoritate. 

· - ApR ar accepta o guvernare impreunA cu UDMR? 
- Noi acceptăm ideea de a guverna împreună cu alte 

forţe politice. Ne interesează mai puţin cu cine ne vom alia, 
cât mai ales pentru ce anume ne vom aHa. In cazul in care 
va 'exista un program de guvernare acceptabil majorităţii 
populaţiei şi la el se .va alătura UDMR-ul nu văd de os nu am 
examina pozitiv o asemenea posibilitate. Dar nu credem că 
trebuie pornit invers şi anume de a avea m8joritatea iar apoi 
a negocia pretenţiie fiecăruia pentru că de multe ori, In cazul 
UDMR, aceste pretenţii ~nt exagerate. 

- O ultimă intrebare. Ce rol are Tntâlnirea de la 
Budapesta cu fostul ministru de externe maghiar, 
lăszl6 Kovacs? _' 

- Ea are un dubiJ rol. Pe baza discubilor p8 care le-am 
avut aici la Gyula, Micherechi, de a dJscuia să vedem foarte 
deschis care ar putea fi contribuţia n<J<1Stră la reconcilierea 
dintre România şi Ungaria, mai ales că in ultima perioadă 
măsurile prlpHe ·luate atăt la Budapesta cât şi .la .Bucureşti 
consider că au adus prejudicii acestui proces. 

A doua temă este legată de carllatea de vicepreşedinte 
al Internaţionalei Socialiste a domnului Kovacs. Doresc să-I 
lnfonnez deşpre unele evoluţii ce au avut Joc in mişcarea 

- soCial-demOcrată din România, despre ceea ce ne pro
punem şi noi să realizăm' despre nevoia de a fi spripniţi in 
ceea ce dorim să facem. 

:=·, 
. SEitBfiM POPESaJ 
Foto: VIOitEL ttUS(fl 

suntem foarte deperte. · ' 

- Actuala Putere afl~ă că Intrarea UDrJIR-ulul la 'lfi'Te~dint~>it. 'Ap)l':Jeodol ~oenu,.a.JI"".;m,~ 
g~':"ăaAre eR uundluecru poituzeitazăJV pe? ntru ţară. Opoziţia, dlm- pfitaiH ziarului nostru şi :;i·a manifestat satls!j 
po ..... p . n sos . . ... , !M;.,--- ~di '"' otliln• . ..ii! 

.- Noi recun~aştem că participarea ţ.IDMR-U!ui,Ja ! -,~~'W,Jiii~,v """"~~~""';:;:!':tt:m 

Ultima săptămână a mai bine si 
.mai clar ca oricând, extrnordinarul haos, brimbU-· 
reala şi amatorismul fără leac al celor care ne con
duc. Nimeni. şi nimic nu pot justiftca incapacitatea 
guvernanţilor de a_ da· un strop de căldură 

implicit, cre?f.erea numărului de şomeri i-au 
pe români goi şi-săraci in faţa iernii. · ·· 

.Pe cine mai interesează NATO, Uniunea 
Europeană şi toate mofturile FMJ-u!ui in laţ~ frigu
k.Ji care te transformă intr-un· animal? Si totusi. ce 
face .minunatul" nostru gOvem in laţa' cat~strolei 
care se dovedeşte iarna aceasta pentru români? 

'la, în ultima clipă, hotărârea de a subven~ona 
intr-o oarecare măsură căldura din locuinţe. De 
parcă n-ar fi putut să facă acest lucru de astă vară. 
Oricum, alta sOlutie, in sărăcia cruntă in carş se 

., 

românilor. · 
Condusi de cei .15.000 de specialişti" ai COR

ului, Romă'nia ~ prăbuşeşte in iarnă ca un om 
care cade Intr-uni~ îng_heţat Acolo, in apa rece, 
nu-l aşteaptă decât moartea. De~l Aradul, slavă 
cerului, nu este in această situa~e, nu poţi să nu te 
gândeşti la oraşele României in care milioane de 
români d1lrdâie de frig. · . 

Aşa era şi pe vremea lui Ceauşescu. Frig, 
sărăcie, triSteţe. Aşa este şi acum, in România. 
Ultimii trei ani, impăna~ de măsuri economice 
pompieristice, luate doar ca să dăm bine in ai:hii 
FMI-ulul, au dus la o degradare continuă a ealităţil 
vieţii in această ţară. Scumpirile aberante. de la 
lună la lună, la energia electrică şi tennică, la gaze, · 
distrugerile sistematice ale finnelor particulare şi, 

.-.--.-- / 
d.. ; '? t'?w ,., b ., ... :: -·-·; .. i-.. .-

Dacă până la scumpirile demen~ale, cărore, 
iată, românii nu le fac faţă, rău-platnicii erau 
1Q-15%, dupâ SCtJn\piri numărul rău-platnicilor s-8 
~dubtat_sau s-a triplat. Pensiile_mizere, salariile nk:i 
eJe cu mutt mai bune, ii pun pe oamerii in imposi
bililatea de a-şi achita datoriile la căldură şi apă 
caldă. Nici .cu radiatoare·le nu se mai pot incâlzi 
bieţii oameni fiindcă şi curentul electric s-a: 
scumpit. Cercul vicids ~ \nchide. · · 

Oare niCi unul ijin .• genialii".specialişti (15.000 
sau că~ or fi) nu· s-au gândH că scumpirile in lanţ 
dublate de sărăcirea continuă a .populaţiei ne vor 
duce in această situaţie disperată? Nu, bineinţeles 
că nu s-au gând~. Ei sunt europeni, fac strategii de 
doi bani de intrare in N.ATO şi in-UI"!iu.nea 
Europeană, r1au timp de problel]19 mărunte, cum 
ar fi căldura şi apa caldă. pentru milioane de_ 
români care tremură de frig in locuinţe, in şcoli. la 
SS:IViciU. . . 

. _._ . 

zbate ţara, nu eXiStâ. · , . ' ~ 
Nu ştiu ce au fărut gOverriele dinainte de 

1996, însă în casele romănilor era căt de căt cald. 
Uitasem aproape sinistra .epocă de au!". Dar iată 
că nevolnicii care ne conduc au tinut să ne aducă 
aminte cum era atunci. Ce importanţă au strategi
ile, refonna, toată gargara cu care suntem ameţiţi. 
in faţa frigului? Nici un fel de importanţa. Pană 
una, alta, oamenii îşi doresc, modest. să 
supravieţuia_scă. In Romănia anului 1999 este insă 
leribil de greu să supravieţuieşti. 

. · DUttiTIW TOttfl 
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Ziua Armatei României 
MUlTI OI fACUT' 

Românii, C!l popor dintot
deauna european, au infruntat 
cu cerbicia şi demnitate toate 
furtunile şi nedreptăţile care 
s-au abăM asupra lor de 2000 
de ani, in acelaşi spa~u. chiar 
dacă acesta i-a fost adesea 
ciuntit şi temporar Tnstrăinat. 

Făget, reuşin<f. ca la 25 
octombrie 1944 armata 
romană să elibereze ultimele 
porţiuni ale frontierei din nord
vestul României, punăndu-se 
astfel capăt, pentru totdeauna, 
Dictatului de la Viena, prin 
care partea de nord-vest a 
Romaniei fusese smulsă din 
trupul ţării. 

. După jumătate de secol, Legea 7 411995 privind exercitarea profesiei de medic şi constituirea Colegiului 
Medicilor rea~ază medicina la locul pe care il deţine in orice societate civilizată. Despre ce inseamnă 
Colegiul Medicilor şi ce se întâmplă in aceste zile in respectiva instnuţie, am stat de vorbă cu preşedintele 
Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor din Arad, con!. dr. MARIA PUŞCHIŢĂ. 

Evenimentele involburata 
din 1940 se cira.nnscriu aces-
tei matrice, poporul Român, 
luptând in răsărit pentru e6be
rarea Basarabiei şi Bucovinei 
iar mai târziu, în ţ~pus, pentru 
eliberarea Transilvaniei. 

Ziua de 25 Octombrie 
rămâne in memoria noastră a 
tuturor, ziua in care brazda de 
pământ romanesc a fost elibe
rata de sub ocupa~ hitlerist
hortistă şi intrată solid in 
conş!iinţa românească - căncl 
idealurile noastre de libertate 
au fost indeplin~e prin jertfa 
acelor care au udat cămpurile 
de bătâlie cu săngele lor. 

Această uHimil, brazdă de 
pământ - Careiul - nu repre
zenta un obiectiv militar ci un 
ideal de îndeplinit Venit din 
adâncul istoriei şi fiind legat 
afectiv şi efectiv de Transil· 
vania - legământul genezei şi 
evolu~ei istorice al poporului 
roman. Premergător acestei 
date ostaşii români insufleţiţi . 
de un profund patriotism au 
infrănt pas cu pas rezistenţele 
opuse de adversar pe Mureş 
şi Arieş pe Someş şi Crişuri la 
Cluj; Oradea, Arad şi 
Timişoara, din mu~l Mezes şi 

Odată eliberate ultimele 
porţiuni din teritoriul ţării, 
Armata Română nu şi-a pre
cupeţi! efortul şi a participat 
alături de forţele Naţiunilor 
Unite la Cruciada eliberării 
Europei de sub dominaţia 
hitleristă reuşind ca prin efec
tivele angajate, cifrate la pşste 
o jumătate de milion, prin eli
berarea a 3831 locatnăţi din 
care 53 oraşe, prin tribului de 
sănge de aproape 170.000 de 
oameni, armata română să 
intre in universalitate prin 
semnificaţiile şi cotele e.i va
lorice. 

Ziua de 25 Octombrie 
aminteşte Muror mil~rilor de 
necesitatea de a apăra integri
tatea te~itorială şi indepen
denta nationali! obiective fun
danientale ~le Armatei 

. Române, cât şi de a aduce l(l 
omagiu eroilor neamului 
românesc, vitejilor. armatei 
române, care cu arma in 
mână ne-au apărat idealurile, 
independenţa şi suveranitatea 
României. 

Căpitan, MIHAI 
MANEA 

vre;m:e~~~rTr~~~ 
Spt"neţ;:"1i, care este scopul şi ce obiective 
in perspectivă? · 

- Scopul este de interes public. Adică, apărarea şi 
·promovarea poziţiei mediCului in societate, ridicarea 
gradului de pregătire profesională, dar şi introducerea 
de noi principii de ordin moral şi organizatoric, care să 
conducă la protejarea bolnavului in spiritul eticii şi deM
toiogiei medicale moderne. Ca obiective avem evalu
area strategiilor de dezvoltare a corpului medical şi a 
sefViciilor de sănătate. Tot ca obiective avem evaluarea 
şi asigurarea caiM~i profesionale a ingrijirii medicale. 

- Cum se ob~ne autorizaţia de liberă practică a 
. profesiunii de medic? Există încă ·o . confuzie intre 
a~riza~e-, aviz şi certificat.. . 

- Din 7 februarie '98 a intrat In vigoare Ordinul 
Ministrului Sănătăţii cu nr. 84, privind metodologia de 
eliberare a autorizaţiei de liberă practica. Aceasta se 
eliberează de către Directia de Sănătate Publică in 
baza mai multor docume'nte. printre care si avizul 
Coliogiuiui Medicilor, aviz reprezentat de Certificatul de 
membru al CO'egiului Medicilor din România. Până in 
prezent nu toţi medicii s,au prezentat la sediul colegiului 
pentru inregistrarea in registrul na~onal. Nţii nu s-au 
prezentat să-şi ridice certificatul de membru al 
Colegiului Medicilor din România. Deşi toţi medicii prac
tican~ la data constituirii colegiului, indusiv promoţia 
1996, au dreptul prin lege să lie membnî săi. Certificatul 
de membru al Colegiului Medicilor din România va fi 
reavizat la 5 ani. Asta in baza unor criterii de profesona-
6sm. Inregistrarea ca membru se faoe la sediul colegiului 
judeţean. lncepând cu p~a 1997 - dreptul de mem
bru şi implicit avizul Colegiului Medicilor din România de 
Ubenl practică s,a acordat in unna unui examen naţio
nal, parte integranta a concursului de rezi-. 

- Ce inţelege~ prin reavizare la 5 ani? ' 

aceastâ perioadă şi-au me~nut cal~tea profesională 
printr-o formâ de educa~ medicală continuă. 

-Cum adică educaţie medicală continuă? 
- Colegiul medicilor a aprobat in şedinţa din 19 

martie a. c., un program de educaţie medicală continuă 
ce constă in cursuri de reactualizare, participare la ma
nifestări ştiin~fice, publicarea. de materiale ştiinţifice 
medicale. , 

-Ce ne puteţi spune despre cai pa1nl ani in care·. 
aţi pus bazele acestui colegiu? 

- La incheierea mandatului pot afirma că am reuşit 
să aduc in aceastâ instituţie adevă~ profesionişti care 
au ~nut cont de principiile regulamentului Colegiului 
Medidlor din România. Am avut de partea noastră cel 
mai bun aliat - popula~ - avănd nevoie de un portofoliu 
de incredere al acesteia faţă de prob-a şi decenţa 
profesiQnală a actului medical realizat. Am fost un 
organism unit, profesional, omogen, coerent, disciplinat, 
fiecare făcând~ datoria la nivelul departamentului de 
lucru pe care 1-a coordonat. De· aceea recomand să 
depăşim şi să evMm orice ~~ care s-ar repercuta 
nefavorabil şi de multe ori excesiv de discreditant 
asupra noţiunii generale de corp medical. 

- Se apropie alegerile pentru colegiu, a existat 
un moment când aţi dom să vă retrageţi din corn
petiţie. Acum, pe ultima sută de metri, v-aţi răzgin
dil .. 

- Am incredere in discemâmântul colegilor mei de 
a_: găsi aiterii sigure pentru ca in conducerea instituţiei 
să fie aleşi oameni cu totul deosebiţi. Să nu uMm că 
timp de patru ani, salariile noastre din colegiu au fost. .. 
inexistente. Candidez deoarece bazele pe care le-am 
pus acestui colegiu incep să-şi arate roadele, in acelaşi 
timp mi-am dat seama că mai sunt muHe de făcut Cred 
că am încă puterea să duc mai departe ceea ce am 
inceput. Până la momentul alegerilor vreau să aduc 
mutţumiri Biroului executiv al Colegiului Medicilor, per
sonal~lor arădene care au pus umărul la infiinţarea 
reală a Colegiului Medicilor .. 

- DatorM neintrunirii a 213 din participanţii la 
vot, pe data de 15-16 octornboÎe a. c., unmătoarele 
alegeri se vor deslăfura pe 29-30 octombrie a. c; 
Care este regulamentul? 

- Regulamentul a fost adoptat şi are un caracter de 
act normativ, fiind obligatoriu pentru toate organizaţiile 
judeţene din ţanl. Valid- alegerilor este condiţionată 
de respectarea regulamentului adoptat de către 
Consiliul Na~al al Colegiului Medicilor din România. 
,· -Vă. mulţumesc pentru minutele acordata. 

-Cu plăcerei . 
· A consemnat 

- Medicii trebuie să dovedească faptul că In .'<. SO~Itt CitULEA 

, D:iie .... ă. Ia. A .. "t:..-ga.ra. Ara.d 
"' 

N~V~TISTUL • SLUGA LA ~D ... ŞIE SAU 
.STAPIN PE BILETUL DE CALATORIE.~~ 

Calea 6 Vănători a Intrat in memoria 
arădenilor ca fiind locul de unde 
aproape la orice oră ai fi putut racola. o 
prostituata. ln ultill}a vreme însă, 
darnele de companie ·au părăM zona -
din cauZa devierii clrcula~ei tirurilor -
preferând şoseaua de la ieşirea din 
municipiu către Vărşand. Zilele trecute 
am fost sesiza~ de un moor, navetist, 
care in fiecare zi trece prin celebra au1p
gară arădeană~ Spunem .celebra" 
deoarece nu e prima dală cănd prezen
tam in cuvinte aspectul din preajma şi 
interiorul autogării Arad. lată care au 
fost vorbele dlui Ciprian Pop: Jn ultj
ma vreme autogara este locul unde 
se poate intampla orice. Stau alei 
circa două-trei ore pe zi '1 văd mai 
multe decât mi-aş dort. Acum a venit 
lama, in sala de at;teptare a un frig 
de-ngheaţă săngele in vene, pe aleile 
dintre parcări au apărut traficanţi de 
mărci sau .. dolari, vânzători de tot 
felul .de mi!runţişuri, aşa-zi'll bifnlţarl 
de produse. Dacă in sala de 
aşteptare n-ai nici o şansă să ţi se 
degradeze cumpărilturile - din cauza 

. frigului- in cazul in care stai afară ai 
toate fansele să ajungi acasă fără 
nici un bagaj. Şi asta din cauza 
ho~lor care mişună peste tot in auto-
gară." -
eSALADE~AIQI:-0 . 

TOALETA... PUBLICA! .. 
Am coborât din tramvai odată cu 

angajaţii de la IMAR, Feroneria şi 
Frigorifer (cele mai mari societăti din 

_ zonă) ş! am trecut drumul Către 
Autogară. Inainte de a ajunge la intrarea 
in autogară sunt câteva spatii comer
ciale ad-hoc aşezate chiar p6 trotuar. 
Nu vă inlrelbaţi dacă e igienic, important 
e că afacerea merge. Şi merge bine! 
Trecând de improvizatele tarabe 

.. :.::· 

ajungem la un chioşc oe' imparte contra 
cost sute de ... vodcă. Deh, e frig, iar 
muncitorul trebuie să se incălzească. 
Să nu mai spunem că decă din naiv~te 
(sau prostie) nu observăm tabelul cu cir
culaţia autobuzelor, ajungi să ţi se 
răspundă in doi peri: .Uitaţi-vă pe 
tabel. E scris mare- acolo ... ". 

PJ abonament sau pur şi simplu ti-ai 
cum)>ărat un bilet de călătorie: Unde 
~ să,aşe~ momentul plecării decât in 
sala de aşteptare? Acolo unde, la 
intrare, iţi vine si spui .pardon, am 
crezut că Intru in sala de Bfteplare, 
nu la toaletă ... ". .. 

e .,11 IZIA LIP#•MB?:' 
Lume multă, aşezată pe scaune 

sau in picioare, rabdă cu stoicism miro
sul de groapă de gunoi sau toaletâ pub
lică ce parcă a intrat şi in pere~i sălii din 
autoganl. Pe jos, sub scaune seu chiar 
la picioarele noastre zac gunoaie, hârtii 
şi aHe nimicuri aruncate din .educa~e· 
de navetişti. Dacă eşti mai sensibil şi nu 
suporţi mirosul din sala de aşteptare; <lai 
să ieşi afară. Timp in care te IoV~ de. 

".-: 

.amicii" buzunarelor tale, hoţq, care pro
fită de orice mişcare nechibzuM a trecă
torului. Odatâ aflat sub cerul liber respiri 
in voie, dar n-apucj să te ebişnuieşli cu 
atmoSfera pentru că eşti luat pe sus de 
·către traficanţii de valută: "Ai ceva la 
schimb? Pleci din ţară?". Ţi-e jenă 
să~ spui bişniţarului din faţa ta că poate 
I'Hli in buzunar nici bani pentru un suc. 
Si taci. Mergi mai departe, bombănind 
in sine, nu faci zeoe metri că o doamnă 
.inamnatâ" cu o plasă de plastic t<HJtre
abă: "Am produse cosmetice de cea 
mai bună cal~. Vă interesează?". 

Poate singurul lucru care te mal 
interesează la ora actuală este când 
virle cursa (aşa cum spun navetiştii) 
pentru a ajunge căt mai ~ acasă. 
Sătul de lucru, de mizeria din sala de 
aşteptare a autogării, de întrebările trafi
can~lor şi ale bişniţarilor, omul de rând 
aşteaptâ cu sufletul la gură ca Autogare 
din Arad să fie altfel. Altfel, in sensul 
bun al cuvănMui. 

SO~IH Ci"ILEA 
Foto: JYEFAH t1ATYAJ 

.. 

Festivalul ~aselor 
de Mo"ia arădene 

A 

"IHGERA$1" $1 
ISTERIE CO AXXA 
. Inceput cu o intârziere de vreo 40 de minute, 

Festivalul Caselor de Modă arădene a fost, totuşi, o 
reuşita ... e Oecorul scenic a fost frumos, format din 
baloane multicolore e Sate de tineri, majoritatea de 

.la Liceul Textil, au stat in picioare; inghesu~i ca 
sardelele, aşteptând cumin~ inceperea batului e 
Biletul a costat doar 15.000 de lei. Dai un ban ... e 

. Aşteptată de asistenţă cu sufletul la gură, Doina 
L.evintza nu a mai ajurn;. Oe vină a fost defecţiunea 
intervenM la maşină • Am sesizat şi prezenţa sena
torului Ioan Ra~u. Oeh ... se apropie campania elec
torală • Foarte tinerele danslltoare de la. Palatul 
·Copiilor au creat o atrrtomeră excelentă, unduindu
se in ritmurile muzicii e Prima casă de modă care a 
intrat in scenă a fost Dorela. 

In cadrul acestei col~i s-au simţit inllu6nţete. 
egptene eA unnat casa de modă .Chic", cu o pro
punere de colecţie, apogeul fiind atins de către O & 
T care a prezentat o colecţie superbă de rochii de 
mireasă. Atmosfera a fost intregM de fetiţele de la 
palatul Copiilor, care au apărut pe scenă Tmbrăcate 
in .ingeraşi". Felicitări profesorului Eleke~. care se 
ocupă de ele in mod deoseb~! e La bal cea mei 

· gustată ·probă de dans a fost rock & roH-ul. Asta şi 
datorită figurilor acrobatiCe care dezvăluiau lenjeria 
intimâ a boboaoelor ... • Partea artistică a fost asigu
rată de Silvia Ştefănescu (17 ani) şi trupa AAXA, 
care a aeat o mică isterie in rândul adolescentelor 
prezente • Cu aceşti artişti ve~ putea citi interviuri in 
pagina de Jlneret a ziarului nostru • Miss Boboc a 
lefit Ilie Andreea, locul 11 Adela Bajko iar locUl IH 

. Cristina Trifa • Modelul cel mai bun al serii a fost 
desemnat Antonela Pleifer. Ea prezintă pentru case- · 
le de modă încă de la 14 ani. Acum are 19 ani şi 
este studentă la .Administrarea afacerilor". Să tot 
faci afaceri' ... • Nouă ne-au plăcut Cannen Avram 
\'Î Alina Tăutan. Şi lui Ion Raţlu, care le-a inmănat 
două buchete ~e liori e Prezentarea a fost asigurată 

·de Alciona Popoviciu şi Marius Ţica • Totul s-a 
·incheiat apoteotic cu recitalul .băie~lor fatali" de .fa 
NQ<A, care au dat fiori liceenelor din VIVA 

). ·---::-·~· .. 
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0Lit1PIO .BOLZfiH 
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lelefon celular 
• inu-un ~orcan 

cu 
... Pentru că era ctitorul 

unei biserici din judeţul 
Constanţa, lui Adrian 
Năstase i s-a făcut Cinstea 
de a trage tl!f.Î!l,l,~clopotele. 
Numai că tligtn& cu prea 
mare credintJ}'rim vicele 
PDSR a rupr!W'ia clopotu
lui. Acum A.i~J se întreabă 
cum să judeee:-acest semn: 
va câştiga sau nu PDSR-ul 
alegerile viitoare? ... Defi 
abia a reu~iţt~legalizaze. 
partidul; in-schll)1b Victor 

Ciorbea ai.'·~·.· '~t!:: ă .. intre
11 

pe Internet liiJ!le\. şi ANCD
ul său po glia i printr-o 
simplă buffinllre .... O 
americanci din Colorado a 
inceput să construiască la 
ferma sa ~· pistă de 
aterizare p~~~farfuriile 
zburătoart".·;e•!!ă la te.r
minarea e~~~.~!l._g_e e~r.ând să 
găsească <W!!P9ll!!tale de a-1 
incuno!ftii~i'6eneficiarii 
acestei Iniţiative de 
.. lucrarea" ei. .. Vrând 
parcă să n~ \'J' mai pre
jos, la C(ţifs,t'Al deschis 
primul cab~t difj>sihotera
pie pentru :· 'CIJIY 'i pisici. 
... Pentru· a.!Jiat echiva
lentul a 15~lllart, un chinez 
a stat ascuns intr-o groapă 
de sub podeaua casei 12 ani 
de zile. I;Ji 'fl!~dare ... 
chinezeas~l' "iEl Gardienii 
unui penitenci~~C!in judeţul 
Arge~ au ppll!!m intr-un 
borcan cu ~Ji)rimis unui 
de~nut ... un îeTeton celular 
cu inclrcător. La ce-i duce 
capul pe unl),k1-' Cu 296 (1) 
de ordonanţi\'!je urgenţă fi 
alte 170 simple, cele două 
guverne carf~·S:..au succedat 
la Putere din;noieembrie 1996 
şi până in IKIIHI't sunt pe 
punctul de a intra in Cartea 
Recordurilor. Şi când te 
gAndefti ce promitea şi se 
jura mai acum un an fi 
jumătate Radu Vasile ...... 
Alain Delon a renunţat la 
cetăţenia franceză, el 
devenind de săptămâna tre
cută ••• elveţian! CunoscutUl 
actor a refuzat să dezvăluie 
motivele ~!§.ei bru,te 
schimbări ll'.;<~iciliu .• 
România ~jiritj?!ocul 2 in 
Europa in ~iJ]ţf . privette 
efectivel~~/~u i bruni. 
Bruni, nu bftl . n slăflil, 
o veste cu care ne putem 
mândri. ... Conform 'unei 
situaţii de ~ ori!, ineei 
trei ani SCUIJ~a alegerile 
din '96, n'!!!'a.t',l!eputaţll -. 
deci, făril stJI81~)- au petre
cut in tot f!i!ul':il!Îideplasări 
in stri!iinătilt:! Jillf!,umăr de 
zile echivalent cu ... 21 de 
anii Aţi cM bine, 21 de ani 

cu 
zerol 

că pen
lavinla 
noastră 

la glm
s-a căsătorit la 

Timişoara cu un poliţist. Să 
fie intr-un !'&!i.D buni ... 
Fosta maşi~·âAnei Pauker, 
un .Pontiac!(.a:;!!Juns intr-un 
şrot. lnterepant este faptul 
că .Pneurile l!!!fl!Pi puteau fi 
înlocuite la nevo1e cu •.• roţi 
de tren transfonmând astfel 
automobilul intr-un fel de ... 
tren .... Mffi'iill Gorbaciov 
1-a imitat P!,fion Pedro al 
nostru, el ~[~Jind recent 
priinul Part~ocial-demo

. crat din Rl\l!itl!Şă vedem 
ce-o ieşi de-aici ... Poliţiştii 
ca.re -I-au prins pe vestitul 
Grigore Maltnuţ au fost re
compensaţi cu bani. O idee 
bună. 

t1. DO~GOŞAH 
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1.-1~1111..1~ (~f)~Jf)II.II J .... JI 1) 1~(~1~111~1 ... 
Pe dea/urile din jurul Plncolel oameni/ 1fl vid de munca c§mpu/ul. Unii eri, alţii nteol· 

teazii porumbul unii sapi prin gridini. Nu laţi sapii fnsii pentru a-f/ scoale pii/nea din 
pâmânt .. 

Pe Dealul C~l. cum ro spun cei ai locului, se 
cască o groapă de vreo cinci metri adâncime. Ea 
este imprejmuită cu ajutorul a cătorva beţe de 
lemn pe care sunt legate benzi de nailon. Pe o 
plăcuţă stă scris .zona Interzisă". 

Este locul in care a săpet Gheorghe Lucaci. 
Nu pentru o f!lntâna, sau a~ceva, ci pentru a căuta 
o comoară datând de pe vremea dacilor. 

Aurul a insemnat dintotdeauna bogă~e şl put
ere. Metalul galben,llchlmbător de destine şl dătă
tor de energii. Motiv de .luptă, ură, iubire, dezbl· 
nara. 

CĂVTĂTORUL 
Gheorghe Lucaci este originar din PAncota, 

fiind de profesie geolog. Cum a ajuns la conCluzia, 
că in apropierea oraşului Pâncota ar fi un tezaur 
dacic? .Eu de că~a ani de zile am citit cam tot ce 
s-a scris despre Ziridava, adică 16 volume, 
insumând vreo 9300 de pagini: Am studiat mono
grafiile ~1 toate lucrările de specialitate despre 
PAncota şi ,Şiria şi am ajuns la concluzia ca pe 
locurile acestea a fost cetatea dacică Zlrldava. De 
altfel, am fAcut şi prospecţluni ale trecutului şl se 
vede că sunt ziduri ale unei foste·celăV· Am găsit şi 
urmele unei cariere de piatră. Dispun de 
aparatură, in valoare de 2.500 mărci germane ce 
detectează metalele. Am efectuat analize in 
diverse puncte şl am găsit concentra~l intre 0,2 şl 
0.7 grame de aur pe tonă, respectiv 6 grame de 
argint pe toriă. Aceste deie mi-au arătat că sunt pe 
drumul cel bun si mă determină să continui 
cercetările." Căutăiorut speră că va găsi comoara 
lui Decebal, ascunsă de dacii libeei undeva prin 
zonă. 

LEGENDELE STĂNClJTA 

Prin zonă cir~.~~i legendele Tuela 
si Stăncuta. Ultima se referă la Piatra Păcurarului 
Pe care Gheorghe Lucaci a localizat-o undeva pe 
dealurile Pâncotel, iar Ţucla face referire ~1 la o 
comoară dacică . .Aceste legende, dacă dăinuie de 
atâta amar de vreme, trebuie să aibă şl un sămbu-
re de adevăr", adaugă Lucaci. • 

Şi aceste date, legate de celela~e lucrări de 
specialitate 1-.au aprins speranţa cautătorului de 
comori. - -~ 

ABAŢIE ŞI CETATE ·· . 
Profesorul Mircea Barbu, cercetător la Muzeul 

Judeţean de Istorie Arad precizeaza: .Primele 

~~:~ri;~n~~~a~';'~~i: ~~~ ~~~~~~~ 
cautătorl de comori. Cu această ocazie s-au 

descoperit niste morminte medoevale. Alte obiecte, 
probabil cele 'visata, nu s-au găsi~ poate de aceea 
lucrările au fost abandonate". Cercetări arheolog

. lce, in adevaratul sens al cuvantului s-au efectuat 
in perioada 1883-1885, fiind implicat şi istoricul· 
Marki Sandor (autorul primei monografii a 
Aradului}. · 

Profesorul Barbu continuă: .Markl face o 
descriere arheologica a locului, semnaiAnd in 

notele sale materiale datănd din neotnlc, epoca 
bronzului, prima epocă a fierului, resturi ceramice 
din perioa<ja romană dar şi materiale de factură 
dacică. De asemenea. s-au mai descoperit urmele 
unei bazilici şi a cetăţii turceşti. Documentele 
amintesc de existenţa unei abaţll şi a cetăţii 
Pancotei la sfârşitul secolului al Xlii-lea. După 
Suzana Heitel - de la Institutul de lstQrie a Artei 
Bururesti, bazilica dateaza din secolul al XIHea." 

. IPOTEZĂ SCEP'I'ICĂ 
Gheorghe Lucaci crede că localizarea aşezării 

Ziridava se află undeva In jurul PAncotei. 
Specialiştii contrazic insă acestA ipoteza. Potrivit 
istoricului Hora~u Crlşan. Zirldava ar fi fost localiza
tă la Şanţul Mare, lângă Pecica. Săpăturile ameo
loglce din ultimii 20 de ani, de la savarşin efectu
ate de specialişti ai Muzeului Judeţean de Istorie 
Arad au demonstrat existenţa unor aşeZări dacice. 
S-au descoperit urme de fortificaVI. valuri şi şanţuri 
de apărare care au reliefat că acesta era un 
important centru. Tot lângă SăvArşin, pe dealul 
Cetătuia s-au scos ta Iveală urmele unei comunltăti 
dacice de mari dimensiuni. Stratografia locurilor a 
reliefat că aşaZările de aici s-au format şl d!JZVC)Itat 
incepând cu secolele V şliV l. Cr. pănă in secolul 
al ll~ea .• Toate aceste date ne fac să credem in 
ipoteza că aici a fost Zirldava·, conchide profesorul 
Mircea barbu. 

.. FĂRĂ AUTORIZA~ 
.N-am mai avut asemenea cazuri in PAncota. 

Este pentru prima dată cănd cineva susţine că pe 
raza orasului s-ar afla o comoară. Oricum. in 
monografia oraşului, după eate cunosc eu, nu 
există nici o inscriere sau insemnare că aici ar ft 
vreo comoară lăsată de daci", spune primarul Ioan 
Farcas. 

cu toata ca. oficial nu se ştie de existenţa vre
unei comori, Lucacl este hotărât să continue 
căutările. Săpăturile inceputa demonstrează acest 
lucru .• Totuşi. nu fiecare poate face ce vrea. Nu 
po~ să te apuci să sapi unde te taie capul. Chiar 
dacă cineva sapă pe pământul lui. trebuie să aibă . 
o autoriza~ in acest sens. Din eate ştiu eu. Lucaci 
nu ne-a solicitat njmic. Nici măcar nu ne-a anunţat 
că sapă, am aflat de,la oameni", mai spune pri
marul Farcas. 
.- . . BÂRTIE DE LA~ 

Tn ce priveşte contestaţia primaruluo faţa de 
săpăturile pe care le-a făcut pănă acum, 
Gheorghe Lucaci parează şi contraataca: 

acela este al famitiei mele de mai mu~e 
generaţii. Am tiUul de proprietate şi toate actele 
care să certifice acest fapt. Primarul habar n-ara 
pe ce lume trăieşte. Una-1 să fii ven~ Tn Pâncota şi 
cu totul a~ceva este să fii de-al locului. De altfel. 
am fost la Bucuresti, unde ministrul Finantelor 
Decebal Traian Remeş mi-a aprobat a cotă de 
20% dl!' ceea. ce 1101 gasi, restul revenind statului 
român .. 

TEZAURUL DE LA BÂRSA 
. ŞI FEBRA COMORD.OR 

Căutători de comori au fost, sunt şi vor ft, cAt 
va fi aur pe lume. In 1862 s-a descoperit la Bârsa 
un tezaur imens ce· continea mii de piese de argint 
din perioada romană. 'Animav de descoperirea 
acelei comori, dar şl a alteia la Redna, după 1862 
au inceput săpăturile şlla Păncota. Da- nimeni nu 
a găs~ nimic, pănă in ziua de astazi. 

Toate acestea nu-l descurajează insă pe 
Gheorghe Lucaci. El ne-a deciarat: ./'om făcut rost 
de o aparatură ultra sofisticată, in valoare de 
100.000 de ootari S.UA Ea este unică in ţară Şi 
apa~ne unui arădean, dar care nu doreşte să-i 
deciln idenmatea. Conform calculelor mele 1101 mai 
căUta in vreo trei locuri." Gheorghe Lucaci crede 
că este foarte aproape. Oamenii din Pâncota !Şi 
văd insa linistiti in continuare de ale lor. Cei mal 
mulţi nici n-a~ aU2it că Gheorghe Lucaci. ao: căuta 
vreo comoară ... 

· · Q.. COttSTIUI11HESCO 
' -· •' .. ~. .. GERUHDE KHAP 

Folo: OftORKI FELEfl 

• Prin acreditare ca u.ed.ic, de fandli~ se~ atribufiDe linaitate de lege 
Neclarităţile din sistemul san

itar au apărut inca inainte ca 
Legea 145, legea asigurărilor 
sociale de sănătate, să intre In 
vigoare. Ca in orice alt domeniu, 
Şi reforma -din sanatate pre
supunea schimbări, noută~. Iar 
mu~e din acestea ori nu au fost 

~nJ~!e~~~ri e~~ef~s~ ~~~~:~; 
reformei in sănătate intămpină şl 
acum greutăV. Actele normative
emise fie de ministrul sănătilţil, 
fie de Guvern - au lăsat loc ambi
guităţii şi, nu de pu~ne ori, se 
puteau interpreta după bunul 
plac al fiecăruia. 

Unul din astfel de acta, 
Ordinul nr. 439/1997, emis de 

~~~~~~~. Ş~~~~ţ~1~s1inD~~~~ 
lescu, 'chiar dacă nu a creat· 
neinţelegeri .la acea vreme, duce 
acum la nemultumiri Tn răndul 
medicilor şi al pacientilor. Dar, 
despre ce este vorba'? Ordinul 
cu pricina reglementeaza organ~ 
zarea si functionarea dispen
sarelor inedicafe de intreprindere 
preluate de agen~i economici. 

DISPENSAR DE 
SOCIETATE 

Se ştie ca aproape fiecare 
intreprindere avea. pentru anga
jatii săi, un dispensar medical. 
Din 1997, conform Ordinului 439, 
acestea au putut fi preluate de 
întreprinderea in cauză. Şi tot 
potrivit Ordinului 439, dispen
sarele medicale de intreprindere 
nepreluate de agen~l economici 
urmau sa se desfiinteze. medicii 
filnd repartiza~ in alte ~j· 

Societatea arădeană 
Feroneria a hotărât să-si 
păstreze dispensarul. ln acest 
sens, in iunie 1997 a incheiat un 
protocol cu Di~a Sanitară. Ce 
urmare, societatea asigură baza 
materială adecvată; aparatura 
medicală, materialele sanl~. 

De asemenea, societatea 

;·.•·--

asigură personalul medlco-sani
tar şi salarizarea acestuia, 
finantarea cheltuielilor aferente 
activliătii sanitare. Intr-Un cuVan~ 
dispensarul şi medicul sunt in 
subordinea societă~i. 

ATRIBtJTII 
LIMITATE 

Medic de intreprindere la 
Feronerla este doamna Sofia 
lncicău. Toate bune şi frumoase 
pănă cănd, in sistemul de sănă
tate, au luat fiinţă medicii de fam
ilie. Din acest moment, bolnavii 
pot primi concedii medicale şi 
reţete compensate doar de la 
medicii de familie, medicii de 

. intreprindere nemaifiind abilita~ 
să facă acest lucru. 

Deci, dr. lncicău, plătită âe 
societatea Feroneria, nu poate 
da nici concedii nici reţete com
pensate angajaţilor - bolnavi de 
la Feronerie. Iar salariaţii nu 
·sunt, sub nici o formă, de acord 
cu asta. In numele mai multor 
angaja~. Doina. Domokos spune: 
.Noi vrem ca paralel cu medicul 
de· famnle să poată şl medicul de 
intreprindere să ne dea concedH, 
medicamente, etc. Dacă suntem 
bolnavl.~emladoamna~ 
tor lncicău. In afară de consu~ 
tatle nu se poate face nimic, nu 
ne poate ajuta. Trebuie să 
mergem la alt doctor care ne 
face trimiteri, ne dă cOncediu. De 

1 ce nu se pot face toate astea la 
medicul de intreprindere?" 

Angaja~i Feroneriei şi-au pus 
următoarea intrebare: care mai e 
rolul medicului de intreprindere. 
dacă nu ne poate ajuta? La ran
dul el, dr, lncicău spune: .In 
afara retelelor simple si ac:ordăril 

consutta'~ilor şl urgenţi.tor. altce
va nu pot face. Măcar concedii 

1 

de 3 zile af, trebui.să pot da 
oamenilor.· 

MEDIC, DAR MEDIC 
DE FAMILIE 

Pentru ca dr. lncicău să 
poată prescrie reţete de medica
mente compensate şi să dea 
concedii medicale o solu~ ar fi 
sa treacă de la categoria medic 
de intreprindere la cea de medic 
de familie. 

Acest lucru înseamnă 
intocmirea listei cu pacienţi şi, 
desigur un contract cu Casa 
Judeteana de Asigurări de 
Sănătate. Inainte însă. este . 
nevoie de un accept de la 
Comisia Judeţeană a acreditare 
a personalului medicaL .Am 
incercat să fac asta, spune d-na 
doctor lncicău. dar directorul 
Dornsa de la Cesa de sanatate 
mi-a Spus că nu am voie să fac 
listă cu pacien~ fiindcă eu am o 
~alltate, medicina muncii". 

In Arad, numărul mei:licilor 
acreditaV pentru activitate in sis
temul asigurărilor sociale de 
sănătate. adică medici de fami
lie, plătiV de Cesă, nu depaşeşta 
100. Câteva societăV ~i-au păs
trat medicul • in baza Ordinului 
43911997 • (a~a cum e cazul 
d-nei doctor lncicău}, ei riimâ
nAnd medici de intreprinderi, cu 

. .puten• limitate. 
ACREDft'ARE 

CONDIŢIONA TA 
Despre s•ua~a medicului de 

intrepnndere, dr. Eugen VanGU, 
directorul Directiei de Sănătate 
Pubtică Arad, spUne: .Medicul de 
intreprindere. odată trecut in 
subordinea unei socială~. nu mei 
are, practic nici o tangentă cu 
noL Din punct de vedere al 
funcţionării,· acesta poate 
. funcţiona Şi ca medic de familie, 
si atunci Incheie contract cu 
Casa. Dar. sunt nişte condiţii Şi 
una este ş• acceptul conducerii 
societătil. Daca medicul nu are 
acceptu'1 conducerii intreprinderii, 

. 1.- ,~ .. 

nu are drept de funcţionare ca 
medic de familie. Astfel, nu are 
voie să dea concedii, retete com
pensate, şl niCI mâcar tiimlterl la 
un specialist nu poate face. Da 
asemenea, nu este in măsură să 
conteste vreun concediu medical 
dat de a~ medic. cel de familie, 
vreunui angajat al societă"'.". 

FĂRĂ r 

SPECIALITATE 
.Doamna dorto:-r ln~u. ca 

medic cu ·~4Cialitate medicina 
muncJ•; nu poate oocat să facă 
prof.laxle, bolilor 
sionale, 
tenţă de umenta. 
plătită· de soc:iet.ate. Coo,foo·mll 

Deciziei nr. 3, ar Jt~:~~~~~~:ll medic dă familie, cu al 
care le are un medic 
adică să dea concedii meojicait,ll 
reţete compensate. aşa cum 
angajaţii socie~i Feronerie. 
să-şi exprime opţiunea de 
medic de familie, d-na dO<:tort ...... ll 
bule să renunte la 
Asta e doar o 
inseamna ca cineva TI ia 
sau că nU ii va mai fi recunc•s-11 
cuta•, spune dr. 
Domsa. director-adjunct al 
Judeţene de Asigurari 
sanatate. 

In plus, adaugă Domşa.ll 
. C.JAS. mai are nevoie 
de ~ medici de familie (pe 
cei cu care Cesa ere deja 
tract). Aceste posturi vor 
scoase, in scurt timp. la concuţ"S. 

AC'CEP'IUL 
SOCIETATJI 

Directorul Feroneriel; 
Jude, spune Că in societate 
nevoie de medic .• De 
'97 am hotărât să păstrăm 
d.e. intreprindere. plătit 
cănd Directia Sanitară a 
nu mai poâie plăti. aceşti meo1a.u 
E aberant că medicul de 

. ' 
,. 

prindere nu poate acorda con: 
cedii şl reţete compen~ anga
ja~lor acelei intreprinderi. O alti! 
aberatie e că doar concednle mei 
lungi de 10 zile sunt plăute de 
Cesă. Cele sub 10 zile le plătim 
noi, societatea. Contributia nos
tră lunară la fondul de sanatate e 
de aproape 300 milioane de lei. 
Cu banii de pe căteva luni am 
putea sa ne facem spitalul nos
tru .. :. spune directorul Jude. 

In Arad, cei mai mulţi mediCI 

Doctorul Feraneriel, d-na 
lncicău, este printre puţinele 
excep~l. ca .medic cu o speciali
tate. lnsă angajaţii societăVI o vor 
ce medic de familie, de la care ei 
sa obtina retete de medicamente 
compilnsate. concedii medicale. 
Pentru aceasta, d-<1a doctor tre
buie sa treacă prin turcile cau
dine al6 unei comisii fonnete din 
reprezentanţi ai Colegiului 
Medicilor si ai Cesei Judetene de 
Asigurări de Sănătate. ' 

de intreprindere su~n;:;t~g::i;e;:;ne~ra;i;l;:1iştl:':. :!;:;:;;:i~g:~~~~ 

National de Investitii 
. ' ' 

· la zi a UF: 59.140 lei .. · 

faţi de llanuarle 1999: 169,55% 
-jf•lţide siptlimâna precedentA: 2,00% . 

net: 1.984.275.333.800 lei 

de UF tn c~ircu~laţile: !~;:u~·170 . ,~ 
·.' .\AŢIONAL 
, UE INVES11'fll 

- Valoarea la zi 
a Unitătii de Fond: 20.460 lei 

Numărul de UF !n circulatie: 4.378.479 
Activ net: 89.583.680.340 lei 

Creşterea faţă de săptămâna precedenti: 1,54"/o 
Creşterea fală de 03.02.1999: 104.60 %. 

Depuneri la Agenpile FNJ-FNA din incinta Casei de Culturi a. 
Sindicatelor Arad, str. L.:aculul nr, 8 b1s, tol.l711237. · 
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Paglna8- ADEVĂRUL SPORT Luni, 25 octombrie t 999 

Minutul 90 ai partidei F.C. Bihor· UTA. 

tMBSP®RTIV 
Gazdele forţează cu orice preţ victoria, 
neglijând orice Intenţie ofensivă a 
oaspeţilor. Llberoul orădean Darha '' 
stoperii Firea' '' Vere' se găsesc la 30 de 
metri de poarta lui Huţan. Todea respinge 
o mi inspre partea draptă de unde 

11 ţ'~'"'e'''" Mari,, la ••• 70 de metri de poarta 

adversă. Cursă cu mingea la picior a lui 
.,Căli-gol", nimeni nu îl mai poate ajunge. 
Stadionul este cu ,.sufletul la gură". Şut cu 
dreptul de la 12 metri, Câmpean este bătut, 
dar mingea trece pe lângă poartă. 
Incredibil, de necrezut! Peluza arădeană, 
ca 'li jucătoril UTA-el rămân consternaţl. A 
fost fansa celor trei puncte. D. TODOŢfl 

..... ..,It cu puţin 'Y Corvinul o bagă pe "Poli" în găleată 'Y st,Ud•en'Ui 
mică, un mare "1' "Lanterna" nu emite pretenţii 

SI~ t•tJ'I,I~l~ 
~~1~1 ~IIJI...'I, 

UTA a plecat la Oradea cu ascendentul po-ziţiei da 
lider. In mod normal trebuia să·fl valorifice plusul de 
valoare al lotului de jucători, comparativ cu o echipă 
modestă fi in plus măcinată de problemele Interne din 
cadrul clubului. El, bine, don Lorenzo s-a mulţumit cu 
puţin, consl-derând că punctul obţinut înseamnă totu'l 
ceva in contabllitatea .adevărului". Astfel nu se explică 
retragerea din teren a unul atacant 'i inlocuirea lui cu 
un mljloca,. Şă menţinem rezultatul • •1-o fi zis ltalianul 
de pe banca tehnică a UTA-el. Regretul unei victorii scă
pate printre degete a apărut abia pe final, la acţiunea 
solitară a lui Mari,, ce se putea solda cu punctele victo
riei. A fost, insă, o mare ratare, ce a trimis echipa pe 
poziţia a patra. Dintre celelalte partide ale etapei, iese in 
evidenţă victoria Corvlnului pe·Bega, in faţa celor de la 
"Poli", cara vin miercuri la Arad, să incerce marea cu 
degetul. De data aceasta sperăm ca don Lorenzo să 
joace pe cartea atacului, nu de alta, dar pe .Poli" trebuie 
să o învingem in virtutea tradiţiei. 

In ,.C"-ul arădean, băieţii lui Mihai ŢArlea nu le"au 
lăsat nici o speranţă fotbali,tilor din Caransebe,, in 
timp ce la Pecica s-a pus de un scor alb. Dacă Plo del 
Monaco e mulţumit cu punctul obţinut, e treaba lui, însă 
pentru studenţii arădeni acest punct este al 'aptelea 
luat pe terenuri adverse, fiind singura echipA arildeană 
cu .,adevăr" pozitiv. 

La .,Pollvalentă" spectatorii care au venit să asiste la 
o victorie fără probleme ale baschetbalistelor pregătite 
de qeorge Mandache, erau pe punctul de a ·fi martorii 
unei surprize. Echipa bancarA a cedat foarte greu şi 
doar lipsa de experienţă a privat-o de o surpriză. Astfel, 
arădencoie s-au ales cu o victorie la limită. urmând să-•i 
mutţumească suporterii in meciurile care urmează. La 
Sibiu, in primul meci al b~ieţilor de la West Petrom dis· 
putat in grupa 1-8, victoria a revenit gazdelor; care, însă, 
să ~u uităm, sqnt totuşi, campioni. O să vină vremea, 
suntem siguri, ti a băieţilor noştri. Deocamdată, pentru 
băieţii lui Dragan Petricevlci urmează o nouă deplasare, 
la Pitefti ti abia in etapa a treia, contra Soced, ii putein 
vedea pe propriul teren. 

fiLEX. CliEBELEO 

Rezultatele etapei a XDI-a 
Dacia Pite~ti-Dunărea Galaţi 3-0, Callatis Mangalia-Gloria 

, Buzău Hl, .Poli" lasi-Juventus Bucuresti 1-0, Tractorul Brasov
Metrom Bra~v 2-1: Foresta SuceavS:Diplomatic Fo~ani 4-1. 
Sportul Studentesc-Poiana Câmpina 2-0, Cimentul Fieni-Precizia 
Săcele 111. Chindia Târgoviste-Mfdia Năvodari 0·3, Petrolul 
Moineşti-Laminorul Roman 2-0' 

C:lasamen'f'ul 

• ~ -·~- lllllf)ll - 1~ .... . .". 

Slmbăti, ore 11,00. Stadion Municipal, teren bun, timp Ynchia. Spectatori 
3500. Şuturi: spre poartă 7·8, pe poartă 3-2. Cornere 5-4, offside-url 5-6. 

F. C. BmOilt C4mpean-Darha-Să/ăjan, Fărcaf. Veref, A. Todea (min. 79 
Kadar) • Ulici, S. Pop (min. 83 Popa), Kovaca-Farcau, Oprea (min. 66 Siminic). 
Antrenor: Viorel Abrudan. 

F. C. l!TIIr Hujan-Zaha, Găman, Botiş, Panin-Drida, Almă'lan, C. Todea, 
Ciba (min. 46 Ciubancan)-CI. Drăgan (min. 76 Mărginean), Kent (mln. 46 Marif). 
Antrenor: Lorenzo Rubinacci. c.u-un..,.. 11111/H!nN Ver8f, Fărcaf reapectlv.zaha, Kant, Drlda, Todea fi 
Huţan. 

llrbltraJ lfll!tltrltllduw III llrJIIl&ll ' ; -n Anton Heleftaanu, Cristian 
Stirică fi Ştefan Groza. 

tJbM>n;atDr din,..- FJI.Fo~Mihallvăncescu (Bt8fOV). 

UTA nu a reuşit nici in aceet sezon 
sA InvingA la Oradea, confirmind că 
stadionul blhorean rămAne subiect 
.tabu" pentru BAtrina Doamnă. 
Gazdele, aflate cu cuţitul la os, •i-au 
pus mari speranţe in această partidă 
încercând cu orice preţ să·şi apropie 
victoria: UT A aborda meciul din fotoli
ul de lideri avind ca obiectiv declaraf 
cele trei puncte. A rezultat o dispută 

crâncenă, c'u mari ambiţii, cu 
numeroase duritAţi, centralul Anton 
Heleşteanu având mult de furcă pentru 
a nu scăpa jocul din mânA. 

UTA s-a aşezat in teren, in clasicul 
deja 4-4-2, insă destul de prudent cu 
primele douA linii extrem de strânse. 
Gazdele au mizat pe experienţa lui 
Sorin Pop, care a incercat mult, dar 
fără mare folos. Ocaziile de 

poartA sunt puţine, mingilor aruncate 
in carau de mljloca'li gazdelor, ară
denll răspunzăndu·le cu contre rapide 
bazate pe viteza virfurilor Drăgan '1 
Kant. In minutul 30 meciul se intrerupe 
două minute pentru curăţirea careulul 
lui Huţan de role de hirtie aruncate de 
galeria arădeană, Iar in minutul 35 alte 
două minute pentru o altercaţle gener
ală după un fault al lui Kent. Nigerianul 
are ocazia reprizei In ultimul minut, 
când pAtruns in carau trage la colţul 
scurt, mingea deviind in aut de poartA 
din incheietura barelor. 

Repriza secundă este -dominatA 
clar de arădenl, mal ales tactic, Insi 
fără ·ocazii de gol prea mari. Drăgan 
pleacă din zid la o lovitură liberă dar in 
locul unui fUI preferă pasa spre 
nimeni. Ultimele minute ale partidei 
sunt de lnfa~ct. Bihorenii încearcă 
ultimele atacuri, Kovacs zguduind 
atălpul drept al porţii lui Huţan cu o 
"torpilă" de la 30 de metri. Mariş 
ratează incredibil in minutul 90 după o 
cursă de 70 de metri, singur cu por
tarul Cămpean. Partida se incheie cu 
un şut al lui Vereş din interiorul careu' 

l
lu.i puţin pe lângă poa<lă, rezultatul 
final, consemnând remiza. ' 

~'li-'·~'1!1 1 UTA putea obţine cele trei puncte 

~s'ERIA:J\~:11~~· t " llii · .. ·"· 1t .,~,~.:.>;:.>·.:.c-:-....,,;."'4!\L;;::.,:.~"V"-• . "··. . 
Rezultatele etapei a XDI-a . 

F. C. Bihor.f. C. UTA ~. Drobeta Tr. Severin-U. M. limi'iOftra 
1-0; Electro Bere Craiova-Chimi_ca Tâmăveni 1-0. ASA Tg. Mureş
Fiacăra Rm. Vâlcea 1-1, Apullum A Iulia-Minerul Motru 3-0. Jiul 
Petroşani-Oiimpia S. Mare 1-0. ARO Câmpulunl}-lnter Sibiu 3-1, 
.Poli" Timi,oara-Corvinul Hunedoara 0·1, .U" Cluj-Gaz Metan 

1-2. . 

C:lasamen'f'u 

Etapa viitoare (miercuri, 27 octombrie 1999): F. C. UTA
.Poll" Tlmi,oara, Drobeta .Tr. Severin-Oiimpia S. Mare, 
Minerul Motru-.u· Cluj, Gaz Metan Mediaş-F. c. Bihor, Flacăra 
Rm. Vâlcea-Apullum Alba-Iulia, Chimica TArnilveni-ASA Tg. 
Mureş. U, M. Timişoara-Eiectro Bere Crlli>va, _Corvlnul 

dacă forţa mai mult, însă putea ~i 
pierde partida. Au fost 90 de mlroute 
tensionate, ambele echipe evoluând 
crispat, fără a reuşi să-~i demonstreze 
calităţile. Pentru UTA urmează un nou 
derby de tradiţie, miercuri la Arad cu 
"Poli", partidă in care Mariş ~i Kent 
trebuie să se revan,eze pentru ocazi
Ile, de trei puncte, de la Oradea. 

DfiC:Ifl" TODOŢfl 

Lorenzo Rubinacci • antren~o~r~==~~== 
principal F.C. UTA: .A fost o partidă 
adevărată, in stil italian, cu o mare ten
siune si cu o atmosferă extraordinară. 
Ocazii' mari de ambele părţi • oricare 
echipă ar fi putut că~tiga. Sunt mulţum~ 
pentru că am realizat o partidă bună, 
chiar dacă au existat numeroase 
greşeli. lmi pare rău pentru publicul 
nostru, care ar fi meritat cele trei 
puncte. Episodul Bihor s-a incheia!, 
urmeaza partida cu .Poli" pe care tre
buie să o câştigăm. Trei zile de antre
namente, duminică, luni şi marţi, două 
cantonamente la stadion." 

Vlorel Abrudan • antrenor principal 
F.C. Bihor: .Mă aşteptam la mai muK de 
la UTA, care nu a demonstrat in joc 
nimic. Una peste alta, 'a fost un rezultat 
echitabiL Ne lipsesc oamenii de gol, 
oamenii care pot hotAri soarta unei par
tide. Chiar dacă suntem la .-r sunt con· 
vins că nu vom retrograda. Echipa are 
voinţă şi joacă mai bine, de la meci la 
meci. Bineinţeles, dacă Tnvingeam UTA 
era mult mai uşor, dar şi aşa avem 
şansele noastre." 

Acosemnat, 
DfiQfl" TODCIJfl 

Etapa viitoare (miercuri, 27 octombrie 1999): Dacia 
Piteşti-Poiana Câmpina, Laminorul Roman-Chindia Targovişte. 
Diplomatic Focşani-Tractorul Br~. Midia Năvodari. Cimentul 
Fieni •. Precizia ~portul Studenţesc. Juventus Bucur~ 
foresta Suceava, Gloria Buzău-.Poli" laşi, Me~ Br~
Pelrokl Moi118f11, Dunălea~ Mangaioa:; 
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:11:4'------ ~-----·-----
F.C. TELECOM ARAD· CAROMET 

/CARANSEBEŞ 2.0-(I-o) 
~tadlon Te/ecom. Timp bun pentru fotbal. Gazon moale. Spectator/: 
200. Şuturi la poartă: 16-5. Şuturi pe poartă: 11·1. Cornere: 5-2. Au mar
cat: Rus • mln. 35 şi Grad - min. 65. . 

Formaţii • Te/ecom: Bata-Pupăză, Barna, Varga, Grad, Berar, Rus 
(mln. 77 • Vo/ocaru) Arman, Petruţ (min. 67- Ardelean), Rivif (min. 75-
Bugariu), Oprescu. Carom'et: Doran- CriJan, Tănase, Veche, Păsulă, 
Slătoru, Fene'i (min. 35 - Arnăut), Dogaru, Păulif (min. 52 - Orzeanu), 
Ciobanu, Puiu. 

A arbitrat foarte bine: Călin Boneta • centru; ajutat de asistenţii Ioan 
Dan şi Dore/ Pop (toţi din Oradea). Observator F.R.F.: Dan Dragof 
Crăciun (Ctun. 

Cartonafe galbene: Opreacu, Grad, respectiv S/ătaru, Păsu/ă fl 
Tănase. 

Jucătorul meciului: Doran (Caromet). 

·Dacă nu era portarul oaspeţilor, 
Doran, am fi asistat cu certitudine la. 
scorul etapei. • Telefonlştli" arădenl au 
ratat cat pentru trei jocuri spre exaspe
rarea băncii tehnice. Oaspe~; s-au rezu
mat la o apărare agresivă, fără să con
teze in atac, dovadă, primul şi ultimu) lor 
şut pe poartă venind In mln. 90. 

Cu pu~n mai multă concentrare In 
ofensivă, echipa gazdă ar fi putut să-şi 
.repare· golaverajul, dar pănă la urmă a 
trebu~ să se multumeasca cu o victorie la 
două goluri dijerentă. 

Arădenii incep iare şi In primele zece 
minute trec in trei rănduri pe rangă gol. . 
Mai intâi, Riviş şi 1. Arman nu pot să-I 
invingă pe Doran, pentru ca, apoi, din 4 
m, Rus să trimită cu capul peste poarta 

Dominarea or" se 

accentuează dar ratările se yn lanţ. Cea 
mai mare ocazie o notăm in min. 34, 
cand Petruţ reuşeşte contre performanţa 
de a rata din 2 m. A fost faza care a pre
vestit golul mu~ aşteptat. Acţiune pre
lungită a gazdelor, centrare 1. Annan 
ti raluara din cădera a lui Rus, pentru 
1-4. 

Şi repriza a doua H jucat practic la 
o singură poartă, dar ratările au fost 
parcă mai puţine. In min. 57, lovitură 
liberă de la 25 m, executată de Grad, 
respinsă incredibil de Doran. Peste doar 
opt minute va fi 2-G. Comer executat 
de Rivlş şi .cap" Grad, lmparabll. La 
acest scor, arădenii fac schimbări, plimbă 
minşea, fiind mulţumiţi că ~i-au mai tre
cut tn cont tre1 puncte. Ma1 notăm doar 
oportunitatea lui Ardelean (min. 78), care 
a în detrimentul unei 

pătrunderi 
solitara, irosind · 
ultima şansă 
de gol. 

UIti m u 1 
fluier cons
finţeşte o victo
rie justă şi lo
gică a .telefo
niş!Hor· ară

deni, care 
incep Să~si. 
arate adevăra
ta valoare ... 

DA"IEL 
SCIUDO" 

SPORT 

"U" WEST PETROM • 
UNIVERSITATEA ARAD o-o 

Pac/ca. Stadion "West Petrom", spectatori 100, şuturi/a 
poartA: 11-1, şuturi pe poartA: 4-G; Camere: 6-2. West Petrom: 
Ţapoş-Agache, Sene, V. Annan, Lăpuşt&-Btaj (mln. 74 Mihail}, 
Radu Geotvo. Vatga, Cosma (min. 57 Botoş)· Toderaş (mln. 52 
Mihail}, Ştefâllgă. Antrunor: G/an Plo de/ Monaco. Universitatea: 
Rusu - Ionescu, Oprescu, :lamă, Leucean-Folea (mln. 78 
Szekerenes}, Sz/1/er, Corlnda, Chetronle • 8/ănlţă (mln. 89 
Dlaconu}, A/dea (mln. 59 Geotglu). Antrunor: Marius Demlan. 

Cartonaşe galbene: Varga (mln. 26), Be'!e (mln. 43), 
Copăceanu (mln. 66). 

Jocul dintre cele două partea a doua au pus mai 
echipe care joacă sub titu- mult stipAnlre pe joc, 
latura Universităţii de Vest deţinând mal mult timp pos
"Vaslle Goldlf'', a fost esia balonulul, dar fazele de 
intimpinat cu fel fi fel de poartă intArziau să apară, 
zvonuri, ba ci s-ar pune-o toate acestea datorindu-se 
de-un blat, fi tot felul "de- exactităţii in faza defensivă 
ale chibiţilor'', Spre bucuria a oaspeţilor. A fost nevoie 
noastră, toate aceste mur- de 0 singuri gre,eali a 
dărll au fost Infirmate fi ast- excelentului Oprean fi 
fel tinerii studenţi arideni Ştefăllgă scapi singur cu 

=~~~i ==~::::~!~ ~:~~e~e~a portarul Rusu dar trage in 
Am asistat la un joc In acesta. In minutul 88, BoiOf 

care cele două garnituri avea sl-1 faci pe Rusu eroul 
s-au eliminat uqa pa acestui meci cu un fUI 
cealaltă, pănă in minutul ao foarte puternic de la 30 m. 
nesemnalizAndu-se nici Finalul jocului a consfinţit 
măcar o ocazie de a marca. echitabllul rezultat de egali
Oaspeţii au dovedit că sunt tate, care aduce pe West 
o echipă de deplasare, Petrom la un neliniftltor- 4 
aceftla practlcând un joc cu la "adevăr'' Iar studenţii fi· 
combinaţii rapide, profltănd au trecut in cont a treia 
fi de spaţiile largi dintre deplasare consecutivă fără 
jucătoril peclcani. Univers/- infringere. 
latea construia foarte fru- Au condus jocul, cu 
mos dar doar pAnă la linia unele inexactităţi mai mult 
careului de 16 m advers ~au mai puţin intenţionate 
unde totul se nărula şi in Daniel Berbecaru (Rm. 
minutul 93, cind centralul Vilcea) asistat de craioveni/ 
Berbecaru a pus capătjocu- Adrian Mi rea fi 'oragoş 
lui, la statistica şuturi pe lllescu. 
spaţiul porţii, oaspeţii aveau Ob te F 

8 
F 

Înregistrată cifra OI No. tu~rv• . r • • :1 

commentl Despre gazde, Aurel Corolan . (ClUJ• 
putem spune c_ă dupi•o 1 Napoca). • • 
slabă re , in . WCIA" DA"ILA 

ADEVĂRUL ~ Paglna9 

RUULTATELE 
ETAPEI A Xlii-A 

.u· West Petrom - Univensitatea Arad 0-0, 
CFR Timişoara-Telecom Timişoara 0-0, 

Cetate Deva-Aurul Brad 2-1, Gloria R~lţa

Metalurgistul Cugir 3-1, Minerul Uricani

Minaur Zlatna 1-1, Telecom Arad-Caromet 

Caransebeş 2-0, Cuprirom Abrud-Minerul 

Lupeni 4-2, Minerul Certej-lnter Arad 4-2, 
Electrica Timlşoara,lnter Petrila 2-1. 

Etapa viitoare (miercuri, 27 oe1ombrte 

1999): .u· Arad-Electrica Timişoara, Cuprirom 

Abrud-Metalurgistul Cugir, lnter Petrila-Cetate 
Deva, Telecom Timişoara-.u· West Petrom, 
Minaur Zlatna-CFR Timişoara, Caromet 

Caransebeş-Minerul Uricani, Aurul Brad

Minerul Certej, lnter Arad-Gloria Reşiţa, 

Minerul Lupeni-T elecom Arad. 

CLASAMENT 

1 
.,,. :~-

2 5 
13 6 2 5 
13 5 3 5 
.13 8 0: 7 

~~rlcani . . .. J3 5 2 6 .. 
~..-2. ,.u~!._West · ·:.-.:.:,"-"- .... _ .. ~ "_~ .,_ ..,. . . 
~etroin • · 1'3 5 · 2 J' '!rfl! ·11 · 
\j3. cup~if(im 13 5 1 1 19--2.616 
.14. CFR.Timiş. ,4$ 4 2 7 
;_,ţ5.1nte<.P91rila 13 3 :f 1' 
1111 M ,L.upenl' 133 3 f ::n: t4:t.c".si,' 1 · · 

Arad .• 

'FOTBAl; INTERNATIONAIJ 
Pleauiete League, etapa a XD-e Serie A, etapa a VII-al · 

. s-.:oeaa-~ Ş1i. 

aauc. .... .-~-. --·-~--doe:--by--· 
Aston Villa-Wimbledon 1-1; Bradford-Leicester 3-1; 

Chelsea-Arsenal 2-3; Sheffield-Coventry 0-0; 
Southampton-Liverpool 1-1 ; T ottenham-Manchester 
United 3-1; Everton- Leeds 4-4; West Ham -
Sunderiand 1-1; Watford-Middlesbrough 1-3. 

Perugia-Venezia 2-1; lntemaiionale-A C .. Miian 1-
2; Bari-Juventus 1-1; BologQa-Verona 0-0; Cagfiari
Udinese (}-3; Lazio.Lecce 4-2; Piacenza-F10r81ltina 2-4; 
Reggina-Parma 2-2; Torino-Roma s-a disputat după 
inchiderea editiei. Etapa a Xli-a a primului eşalon fotbalistic 

al tării a fost marcată de derby-uri: cel al 
Moldovej (la Bacău), cel al Băniei (la 

IC: .. inv•l - cel al Romaniei (in Ghencea). 
Asadar, o rundă plină de dramatism, de 
ambiţie si suspans. 

+ CSM Raslţa - Petrolul 2-2. Uvertura 
etapei a însemnat un nou pas spre Divizia B 
al echipei bănătene, care s-a văzut egalată 

oretluntgiriile partidei. Curat ghinion pentru 
'A'''"'"'' + .u· Craiova - Extensiv 3-0. 

h:Şiiii'nţ;,· s-a impus categoric in derby-ui 
graţie şi execuţiilor de clasă ale var

fu lui Claudiu Niculescu, autor al unei 
.duble". Oricum, vin zile grele pentru ambele 
echipe oltene. + F. C. Onefll- F.C. Bra,ov 
3-2. Un alt derby al suferinţei a opus la 
Oneşti, două echipe in mare foame de 
puncte. Gazdele s-au Impus, Giani Gorga 
fiind din nou omul meciului. + Farul - Rocar 
0·1. Surpriza etapei pare cusută cu aţă albă, 
golul victoriei bucureştene Inscris in minutul 
89 de Marius Mitu nemirand pe nimeni. + 
Ceahlăul - F.C. A-rge9 1-0. Chiar dacă 
piteştenii au Incheiat cu fundaşul 
Gălmencea Intre buturi, datorită eliminării lui 
Vintllă, ei au cedat greu, pe final, In urma 
unei reusite norocoasa a lui Costel Ilie. 
+F.C.M. BacAu- Oţelul 1-o. Duelul moldav 
a fost decis de execuva din lovitură liberă a 
lui T ro fin care aduce un nou rezultat negativ 
pentru Titi Dumitriu şi elevii săi. + Astra -
Gloria ilistriţl! 2·1 .• Subordonaţii" lui Jean 
Pădureanu au cedat greu in fata Astrei, care 
au avut din nou In fostul hunedorean Ciorea, 
omul meciului. + F.C. Naţional • Rapid- 2-
3. Partida cu cele mal spectaculoase răs
turnări de scor a dat caştig de cauză 
giuleştenilor care astfel revin In prim-plan 
după lnfrăngerea din faţa .căinllor roşii". 

campionatului s-a incheiat nedecis. După o 
partidă superbă, in care Roşu a răspuns 
golului lui Mutu, Steaua rămâne neinvinsă 
de opt sezoane. 

DACIA" TOOOŢA 

Pe primele locuri in clasament: 1. Leeds 26 p; 2. 
Arsenal 25 p; 3-4 Sundertand, Manchester 24 p. 

Pe~ locuri in clasament: .1 .Lazio 17 p.; 2. 

Bundes!;ga, etapa a IX-e 
Juyentus 14 p.; 3-4 Mian şi lnter 13 p. 

Hansa Rostock-Arminia Bielefeld 2-1; Eintracht· 
Schalke 0-2; S. V.V. ULM-Unterhaching 1-0; 
Kaiserslautem-Bayern Munchen 0-2; Hertha-VFB 
Stuttgart 1-1; Munchen 1860-Hamburg 0-0; Frelbu'9" 
Bayer Leverkusen 0-0; Wolfsburg-Dulsburg 1-0, 
Dortmund-Werder Bremen 1-3. 

Paiuwa Divisiaa, etapa aiX-c 
. Sevilla Real Madrid 1-1; Barcetona-Atletic BUbao 4-
0; Valencia-Oei>ortivo La Coruna 2-0. Alletico Madrid
Valladolid 3-1, Oviedo-Numancia 1-0, Zaragoza
Sentander 4-1, Sociedad-Aiavez 1-1; MaiiOrca -Malaga 
2-1; Ray<i- Betis 1-3. 

Pe primele locuri in clasament: 1. Dortmund 19 
p.; 2. Hamburg 18 p; 3.1..everkusen18 p 

Etapa a Xli-a: RenMa-St Etienne 4-1; Elonlelu<-
~2-1 . 

Cei familiarizaţi cu pivniţa ce 
adăposteşte sediul A.JF-Arad ştiu 
cine a fost Stlnila. Personaj simpa
tic, aaWtator, IJI fel de om de S<JO
rftlclu pentru conducerea Asodaţiei. 
In schimbul unei sume derizorii, 
Stlnilă le taoea pe toate: mergea la 
cumpărături, făcea comisioane, 
executa ordinele sefilor etc. ln 
schimb, mal-maiii fotbalului 
jui:leţean n gratulau (lJ eate o dela
gara de observator AJF prin loca
lltă~le pe unde şefimea nu prea 
călca de teama de a nu-şi murdări 
lncălţllrlle. Dar StlnDă al nostru nu 
zicea niciodată nimic, era bucuros 
că mai face un ban cinstit, iar hol 
Intotdeauna Tnchldeam ochii, că 
Oameni suntem ... 

pe toată lumea. Nu ştim de ce, dar 
totuşi, intr-<> zj ploioasă, cineva 1\W 
suflet 1-a spus .adio" lui Stănltă, 
uitănd de serviciile pe care 1 le-a 
făcut, 1\W să scoalil o Vllrl>ă desjlra 
pachete şi pacheţele... · 

lata InsA cĂ nu a trebuit si 
lraacă prea mUltă vreme, pentru a 
Tntllni alţi Stlntla, totuşi, puţin mal 
dife11!1. Ne vom opri astăzi asupra <1-
lul Viorel Rachlnoiu. Hulit de unii 
pentru că nu a jucat fotbal de per
lllrmanţ>l, dar apreciat de alţii pen
tru corectitudinea sa, dl. Rachlnolu 
s-a Impus rapid In lumea obselva
torilor AJF Arad. N'manl fi nimic nu 
anticipa soarta lui Rachlnolu, care 
facea ordine pe unde observa, 
Tncăt tremurau toţi cănd auzeau de 
acesta. 

Poate, pentru că era praa In 
centrU etenţlel. Invidioşi . .şertfti" din 
.statur A.JF Arad HU găndlt să-I 
mai coboara puţin al plciolll ele pa 
pAmant. Dupi ce a Intocmit un 
raport de observare a jocului 

Păuliş-Pancota, .ce putea fi dat ca 
exerJ1)Iu al1or colegi din breaslă, dl. 
Rachlnolu a a,şteptal cuminte 
sanctiunile ce se Impuneau după 
cele 'consemnate de dumnealui. 
Probabil, le mal aşteaptă şi acum, 
dar ele nu au mai venit. Cine oare 
a avut Interesul de a-1 trunsform.a 
pe Rachlnolu In StăniiA col da 
Iert? De ce a trebuit să primească 
o astfel de palmA unul dintre cel 
mal axlgen~ observatori A.JF? De 
ce, tolufl. tace dl. Rschlnolu fi 
nu cere dreptate? Cu ce 11 au 

. (dacA) la mAnA cel din fruntea 
AJF? Acestea sunt doar câteva 
TnlrabArt ele căror răspunsuri ar mai 
face llmkli In acest caz. Totul e ca 
Cineva să albă Interesul să o Iacă ... 

Primul pas trebuie să vină din 
partea observatorulul Rachinoiu, 
Cllrula nu credem că-I face plăcere 
comparaţia cu Stănlli. Oare 

Golul decisiv a purtat semnătura lui 
Bolohan. + Steaua-Dinamo 1·1, Derby-ul 

-""···-··a.;.:..:,__.:,_ _____ ~.:..========== 

Se ştie că observărtle .marca 
Stinllă" ajungeau In .dosarul 
rotund" (adică, In COŞUl de gunoi), 
chiar Inainte de a ft citite. Dacă cln 
greteaiA era zvon de scandal, 
găssau msi-mal1l ~ soluţii de 
COIIIplomis, Clll8 d nUţumească r Dfi"IEL SCRIDOtt 
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lntâlnire anostă sambătă pe terenul .F .Z. • intre copiii de la 
Romvest şi mutt mai experimentata forma~e F.C. lneu. Puţine faze 
de poartă, un "joc incAlci! la mijlocul terenului, multiple pase greş~e 
atAI de o parte căi şi de cealaM, cam la atAI s-ar rezuma filmul 
jocului contând pentru etapa a XV-a a Diviziei O. 

Pentru a vedea prima fază periculoasă la una din oale două 
porţi. oal circa 50 de spectatori au t:ebuit sa aştepte mai mutt de o 
jumatate de orA de la debutul partidei. Atunci Balaci, pătruns in 
careul gazdelor, trage bine, insa Potoreţ respinge in comer. In 
minutul 35 elevii lui Feri nzsa vor marca, ca la antrenament, lovi
tura de co~ executată de Vezan fiind transformată In gol de către 
Pontă, ven~ in meză din linia a doua. 

.In partea secundă a jocului, copiii Romvestului continuA jocul 
de aşteptare apărAndu-se foarte bine pe două linii şi pornind con
tre tăioase. insa lipsa unui varf puternic i-a privat de un al doilea 
gol. Oaspe~; beneficiază şi el de două-trei ocazii de gol, insa 
Potoreţ se opune pe rând tentativelor semnate Goldiş, Fottean şi 
Abrudan. Pe final spiritele se Tncing, liberouJ ineuan, Foltean -
.Morodelu" fiind eliminat. De aici şi pana la ameninţări de genul: 
.Măi Dom~ - las că vii tu la lneul" nu a fost decât un pas, jocul 
incheindu-se cu o ploaie de inj)Jrilla adresa arb~lor. 

ROMVEST: Potoreţ-Cioară, Maliţa, Roşu, Şerb, Radu-Panta,' 
Bler, Vezan-V. Fritea, Nădăban. Au mai jucat: Clepe, nsza, 
Fedor. Antrenor: Francisc Tisza. F. C. INEU: Feies-Foltean
Şerban, Jurcă, Avram-Matei, Abrudan, Goldiş, O. Huţu-Balaci, 
Tudor. A mai jucat: Nica. Antrenor: Ioan Sas. 

Au arbitrat satisfAcAtor: Florin Dumitru, LeonUn !Iuda şi 
Vasile Toderici. 

Observator AJF: Rerous Vlad 
La juniori: 2-5 .. 
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Gloria Arad-Frontiera Curtici 4-0, C.P.L.-Crişul Ch. Criş 6-
0, Crişana Sebiş-Şoimii Păncota 1-1, Şoimii Lipova
Semlecana Macea 2-2, Camera-Tricoul Roşu 2-2, Romvest
F.C. lneu 1-0, Podgoria Ghioroc-Victoria Nădlac 1-0, Motorul 
Arad-Păulişana Păuliş 3-1. Dacia Beliu a stat. 

1. Motorul 
2. PAncota 
3. F.C.Ineu 
4. Crişana Sablf 
5. CPLArao 
6. Llpova 
7. Nlldlac 
8. Gloria 
9.Piullş 

10. Tricoul Rotu 
11. Camera 
12. Macea 
13. Romvest 
14. Crişul 
15. Curtlcl 
18. Ghloroc 
17. Bellu 

CIASAMIWI'UL 
15 13 1 
15 9 3 
15 9 1 
15 8 3 
15 8 o 
15 7 3 
15 7 2 
15 . 7 1 
15 7. 1 
15 5 8 
15 8 1 
15 4 4 
15 5 1 
16 4 4 
15 5 1 
15 3 2 
15 3 2 

1 53-13 40 
3 34-13 30 
5 29-17. 28 
4 40-23 27 
7 33-22 . 24 
5 32-27 24 
8 36-21 23 
7 32-20 22 

. 7 . 25-29 22 
4 25-17 21 
8 32-41 19 
7 24-32 18 
9 13-26 18 
8 23-38 18 
9 19-44 16 
10 19-48 11 
10 13-41 11 

• Minerul Moneasa s-a retras din campionat. 
/ Etapa viitoare (30·31 octombrie 1999): Victoria NMiac
CPL Arad, Tricoul Rosu-Romvest, Soimii Păncota-Gioria 
Arad, Păulişana Păuliş:Podgoria Ghloroc, F.C. lneu-Motorul 
Arad, Semlecana Macea-Comera, Frontiera Curiici-Şoimii 

· Lipova, Dacia Beliu-Crişana Sabiş. Crişul Ch. Criş stă. 

Sâmbătă, in faţa a cea 
100 de. spectatori, atat 
gazdele, cat şi oaspeţii au 
jucat un fotbal slab, presărat 
cu multe durită~. Dovadă e şi 
numărul mare de cartoanse 
galbene, şase vizând gazdele 
şi două oaspe~i. 

Arbitrajul centralului 

conducerea pe tabela de mar
caj prin acela'i Balaj, care 
primeşte o pasă de la 
Botezatu şi inscrie, spre bucu
ria spectatorilor. cand toată 
lumea aştepta finalul meciului; 
centrelul Apătean prelungeşte 
partida cu 4 minute, dar ea va 
fi de 6 minute. De această 
prelungire profită oaspeţii, 
care egalează in min. 95, prin 
Unc. Fluier final, nemulţumire 
generală şi .laude" aduse cen
tralului ApAtean pentru 
presta~a sa. Aşa~ar, arbitraj 
slab al .centralulut" Apătean, 
ajutat bine de asistenţii Gh. 
Petrişor şi Mircea T oderici. 

Camera: Măduta-Todea 
(min. 90-Leţu). Olariu, Stein 
(m,in. 59- Ardelean C.), 
Bangău, Ardelean N., 
Botezatu, Vidican, Sandu, 
Balaj, Ghimbir (min. 81 Van). 

• Interes mare, 
după-amiază, la Sebiş, pentru 
un derby de tradiţie al Diviziei 
D, protagonlste fiind Crişana 
din localitate şi Şoimii Pâncotil. 
• Dacă pănă mal ieri acest joc 
părea un duel inegal, de 
această dată lucrurile s-au 
schimbat radical. Antrenorul 
Crişanei, Sandu Gaica, a reuştt 
sa schimbe mentalitatea unor 
jucâtori, care acum nu se mai 
împacă cu uri loc călduţ, ci vor 
cu-adevărat performar>~ă. • Şi 
datorită primarului oraşului 
Sebiş (nelipsit ta jocurile 
echipei) dl. Gheorghe Feleş, 
mulţi oameni cu bani s-au ală
turat Crişanei şi, suntem con
vinşi, odatA cu Tmbunătăţirea 
rezultatelor numărul sponsorilor 
va creşte .• Vicepreşedintele 
Crişanei, dl. Dorel Valea, e 
incAntat de schimbarea de ati
tudine a jucAtorilor faţă de per
formanţă şi crede că se poate 
spera la mai muH, de ce nu, la 
o promovare In Divizia C. OI. 
Valea il consideră .vinovat" de 
toate pa primarul SebiŞului, 
care este un catalizator al 
echipei. • Chiar dacă nu a 

••••wr!!~ trecut. orice 
balul judeţean. • Un att lucru greşeală a arbitrului, spurcat 
ImbucurAtor a fost numărul ridi- era în primul rând .cjefsul" şi 
cat de doamne şi domnişoare Selejan... • Preşedintele 
prezenlt! la meci. Nu au lips~ Crtşanei, dl. Mircea Hărja, era 
nici scandările pentru favoriţi: tare supărat pe prestatia cen-

ne-am interesat ~ 
am enigma. Este vorba de 
jocul de la Lipova, unde, in 
opinia d-lui Hărja, acest Buică 
şi-a blllut joc de fotbal şi echipa 
sa. • Mare bucurie in tabara 
oaspe~lor, care a fost însoţită 
la Seblş de Intreg staff-ul de 
conducere. Antrenor-ul Dan 
Mănăilă, deşi supărat pe 
evoluţia mai modestă a unor 
jucători, era totuşi mu~umtt de 
rezultat. • Să mai consemnăm 
debutul in poarta .şoimilor", a 
tânărului Mureşan, pănă mai 
ieri legitimat la A. S. Romvest. 
Aceste a avut citeva Intervenţii 
de efect, dueiOI cu Leric 
anunţându-se a fi unul intere
sant pentru titularizare. • 
~emarcaţii intAinirii, in opinia 
noastră, au fost: Pap, Moţiu. 
Cimbrea şi G. Olariu, respectiv 
Pantea, Rusu, Ardelean şi 
Gherman. • Concluzionând, 
meci echilibrat, rezultat con
form real~ă~i din teren, specta
col de cal~ate, aşa cum am dori 
sâ mai urmărim pe terenurile 
Diviziei o. 

Apătean a fost slab, acesta 
iritănd spectatorii la fiecare 
decizie eronată. Gazdele 
deschid scorul in minutul 23, 
prin Balaj, acesta trimiţând 
balonul de la aprox. 12 m In 
plasa ~i lui Szabo. Până la 
pauză singura fază notabilă 
este bara lui Weirer, din min. 
42. Repriza a doua s-a jucat 
in aceea~i notă,. iar spiritele 
din tribună s-au incins. In min. 
63, Bangău şi Revnic au o 
altercatie, cei doi vizănd ulte
rior cartonaşul galben. 
Egalarea survine in min. 72, 
cănd Katona reia din vohf o 
centrare venită din partea lui 
Weirer. Peste numai tr.ei 
minute Apătean nu vede un 

Antrenor: Viorel Purcel. 
Tricoul Rafu: Szabo· 

Revnic, -Donca, Barta, Weirer 
(min. 73-Vasiu), Matei C., 
Kocsis, Unc, Katona, Răduţ, 
Man. Antrenor: Mihai Roşea 

Victorie ~ră a echipei IOCille, 
după un joc ce s-a decis, practic, 
In repriza iniAi. Prima ocazie este 
nevalorificată de Vlad in mln. 7. 
şutul acestuia trecând prin faţa 
porţii adverse. Acelaşi Vlad 
deschide scorul in min. 11, 
reluănd din careu in dreapta lui 
Dobra. Peste trei minute Bârlă 
şutează superb de 1'1 30 m, 
balom~l r~coşează din transver· 
sai~ şi scutură plasa. Mai pericu
loasa, tot Gloria inscne prin Oros 
(min. 27) şi Vlad (min. 43), astiel 
incât tabela Indică la p'auză un 
rezultat concludent. 

La revenirea de la cabine 
Vlad pune din nou In pericol . 
buturile curticene, fără succes 
;nsa. Frontiera luptă.pentru golul 
de onoare. Nil' li va obţine, 

·""- ;~, 
·:-- .;_ 

henţ comill in careul 
oaspeţilor, lucru ce. 

trelulul• eum~· Bu'-·.· eum" et . .Bravo Tibil" (n. a.: Pap); .Hai '"" ~ DfiHIEL SCRIDOtl 
declanşează un scandal In tri
bune. Gazd!'le preiau din nou 

Observator AJF: Sandor 
Ioan 

PAUL .fiLTMfiHH 

întrucât Ciumedean (min. 67) şi 
Mladin (mln. 76 - bară) Irosesc 
două mari oportun~~-

Brigada Tripa-lacob-Bondar 
jr. a arMrat confruntarea urmă
tparelor echipe: 

Glor!a: Tirsln-Făşie, Maler, 
Negrea, 'Giulău, Craşovschl, 
BAriă, lftimle, Roman, Cros, Vlad. 
Au mai evoluat Pop. Vasile şi 
Sărb. 

Frontiera: 'Cobra-Duma, 
Popa, Barbu, lanoş. Suciu, Leva, 
Mladln, Tuei, . PAdurean, 
Clumedean. · · · 

A mal jucat: Dogaru 
Observator AJF: Nicolae 

Anlalean 
La juniori: 7,1 · ·· 

· fiD!tlfiH HĂRf.-0 

-·. _.. ·. _ .. -

i 
e>ntlorc<:,, .lanterna ,.. a clasamertului a 
primit, sambătă, replica .vameşilor· din · 
Nădlac. 

Aşa. cum daja ne-au ob"!nu~. nădlll
canii - şi de această dată - s-au adunat 
foarte greu, reuşind cu mari eforturi să 
incropească o echipă, in care, astfel, au 
evoluat foarte multi tineri, titularii din meciu
rile jucate .acasa·' preferănd probabil să !şi 
ocupe timpul cu alta lucrări. Păstrăm oare
cara rezerve şi in privinţa coincidenţei din
tre numele unora dintre jucătorii ce au 
evoluat pe teren şi cele .Tnscrise pe foaia de 
arb~j. . 

Jocul, in sine, s-a evi~t prin dărze
nie, componen~i celor două echipe jucind 
cu mare ambiţie. Latura şpecteculară insa 
a lăsat de dorit, piedominSnd execuţiile 
tehnice defecţuoase şi jQculla intâmplare. 

Prima repriză a (os~ in general, dom~ 
nată !le QSZd!>, care e~ ajuns In cltev~ rAn-

.. --:'>-. -. 

i 
ftecare dată, campionul ratărilor fiind ata
cantul Voica, et trimiţând o detă mingea in 
baza din stAnga potţii lui Kovăcs. De partea 
cealattă, nădlăcanii au ratat şi el o mare 
ocazie prin Fabian, care, scăpat singur 
spre poarta lui Duc; nu 1-a putut învinge pe 
aceste. 

Repriza secundA s-a ~ sub aceleaşi 
coordonate, fazele de poartă fiind însA 
foarte rare. CU toate acestea, golul Inscris 
de Voica, in min. 67, a fost deosebit de 
. specteculos, el re~nd un şut de zile mari, 
de la marginea careulul, mingea poposind 
in vinclul porţii lui Kovacs. · · 

In conciuzie, victOria .Qhiorocanllor este 
meritată, fie şi numai pentru că au tratat 
nieciul cu o mai mare seriozitate decăt cea 
afişată de nădli!cani care, in lorma~e com
pletă, ar fi reuşH probabil să. se impună 
destul de u'i'O". . . 
. . Interesant ar'malfi de consemnat faptUl 

• 1 
de spectatori, calttatea jocului presta! de 
cele două formaţii a tAcut ca după pauză 
numărul acestora sa se lnjumătăţească, 
mulţi dintre el preferănd să se indrepte 
spre Tndeletniâri mai plăcute. 

Jocul nu a pus probleme deosebite 
brigăiii de arb~ •• Tria M' - M. VIda, ajutat 
de M. Toderici şi M. Axente - aceştia 
acMăndu-se cu uşurinţă de sarcina de a 
conduce forma~ile: 

Ghloroc: Ouc-Sârbu, 1. Ort>an, Perţa
·F. Radac, G. Radac, Dat!ll<>n, Delamarian, 
Faur - 1, Orban (min. 7.5-Cios), Voica. 
Antrenor: M. Damlan. 

Nădlac: Kovacs'Szuchanskl, VIAdău, 
Peşte-Mudriţi, Fabian, A. Molnar, Bacan, 
F.iitu (min. 46 Măcean)-Mariş, llea. 
Antrenor: N. Molnar. 

Obnrvator AJF: IOnuţ Leac. .. , 
; La Juniori: 3-0 (f. j.) . ··" · 

SORIN BOGDfiH 
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t::ampioanele nu ~-au onorat .blazonul 

B. C. ICIM ARAD • BNR 
BUCUREŞTI 58-SS U0·19) 
Sambătă dimineaţa, BC ICIM a fost 

destul de departe de ceea ce se asteaptă 
de la o echipă - campioană. Gruparea 
arădeană si-a nemultumit suporterii 
(nemulţumire exprimată Tn timpul ~i la 
finele disputei), fiind in pragul unui nedorit 
.duş rece". Din păcate, forma~a pregătită 
de George Mandache a avut o prestaţie· 
modestă. sub posibilită~. in nota ultimelor . 
lntălniri. Văzand nereusttele baschetbalis
telor - favorite, o pa'rte a publicului a 
inceput să ·le aplaude pe bucureştence, 
care cu p~nă aten~e şi concentrare ar fi 
putut furniza surpriza etapei. In prima 
repriză initiativa a apartinut arădencelor. 
Desprinderea nu a fntâ~iat să apară pe 

tabela de marcaj: 5-0 (min·. 2), 16-10 (min. 
11). 20-11 (min.13). 26-15 (min. 17), chiar 
dacă oaspetele nu au fenuntat nici un 
moment la luptă. Se păreâ ~ă fără să 
convingă, BC ICIM se va impune relativ 
uşor. lnsă după 34-23 (min. 24) şi 38-30 
(min. 25). va veni prima amenintare: 38-35· 
(min. 27). Pascaru acumulează' cinci .per
~ale" in min. 31, Bianca Drăguş îşi face 
reintrarea in e'chipă după accidentarea 

1 

suferită ... Si totusi, .tripla" realizată de 
Vasile adu.,.; scorui la ... 4848 (min. 36). 
.Finalul este dramatic. De~i se desprinde la 
56-50, BC ICIM este Tncol~tă in penultimul 
minut (56-55). Cu 40 de secunde inainte 
de ultimul fluier, Stoenecu .fură" o minge ~i 
inscrie: 58-55. BNR se aruncă in atac, 
caută prelungirile dar Incercarea de trei 
puncte a lui Ciocan nu are precizie, iar ară
dencele ~n mingea şi scapă eu faţa curată. 

Au evoluat: 
BC ICIM: Stoenescu 10, Mandache 7, 

A~ N~ulescu 10, Nastor 12 (1x3). Matei 7 
(1x3), laroshka 4, Tretiak 8, Drăguşc 

· BNR: Gulpa 2, Vasile 1 O (2x3), 
Stănescu 11, Ciocan 17 (1x3), Rădulescu 
13 (1x3). Pascaru 2. 

Au arbttrat Radu Bucerzan (Timişoara) 
~i Ioan Moraru (Cluj). . • 

Comisar F.R.B.: Jean Antonescu 
(Bucureşti). 

fiD!tlfl" ltĂRŢĂO 
Foto: O"OitiO FELEfl 

. <·/· Florin Delamarian va fi . , .:: 
prezent la "Centura de Aur'' 

Ca o recunoa~tere a şcolii pugilisticEr' 
de la Motorul .Silva Lazăr". Arad, 
antrenorul lotului rep'rezentativ al 
României, fostuf nostru mare campion. 
Francisc Vastag, ·a decis să Ti mai 
acorde o şa~să boxerului arădean,· 
Florin Delamarian. 

·RaŞi:o. Ma'i mult, dacă v~ confirma la 
.Centura.· de Aur", ce va incepe peste 
puti~e zile, la Bucuresti, Florin 
Deiamarian are mari şanse de a prinde 
"europen'ele" de seniori din luna mai a 
anului viitor, din Finlanda. 

Pregătit la club de Dionisie Szekely 
şi Florian·Barna, pugilistul nostru cu cele 
mai bune performanţe din ultimii ani a 
mai cochetat cu [oturile na~onale, dac de· 
fiecare dată, din difj!rite motive, s-a 
renuQţat la Florin Delamarian. Acum, 
antrenorul Vaştag 1-a vrut p_e Florin la 
lotul naţioQal pentru că, in opinia ,aces_tu
ia, doar boxerul arădean poate să-I 
învingă pe titularul. categoriei, Cla!Jdiu 

Prin intermediul managerului secţiei 
da box Motorul .Silva Lazăr" Arad, dl. 
Victor Mihail, sportivul plecat in pregătiri 
la lotul naţional aduce mulţumiri sponso
rilor: .Silva lazăr" Varfurile, Queen 
Matinal, Auto MDA si d-lui Viorel Dolha, 
consilier PNŢCD-Arad. . . . 

Noi ii dorim multă baftă lui Florin.l8 
.Centura de Aur". pentru că şi de aşa 
ceva are mare nevoie. 

E om, darare nume de ţigară. E Kentl Şi 
Nwoko. VIna tocmai din Nigeria. Are 21 de 
ani. De mic copil i-a plăcut fotbaluL A 
inceput şi apoi s-a dedicat echipei Concord 
Lagos. Foarte devreme, la 17 ani, a pătruns 
in Europa. ŞI nu oriunde, ci la un club din 
Italia. Actualul consultant al clubului UTA, 
Luigi Piadlmonte, fost la acea vreme la 
Reggiana, in Serie B, unde se ocupa de 
,.vânătoarea da fotballftl", 1-a adus pe niger
lan in Peninsulă. Era, dej~, o mare implinire, 
dar părinţii lui Nwoko au acceptat cu greu 
despărţirea de propriul fiu, considerându-1 
prea crud. Acasă, Kent a lăsat 8 (opt) fraţi, 4 
f~te şi 4 băieţi. Doi din cai patru !>ăieţi joacă 
fobal in Nigeria, un altul s-a transferat de 
câteva luni de zifa in divizia secundfi din 
Polonia, iar ultimul atteaptă să treacă 
Oceanul, pentru a evolua in NBA. A'adar, 
un bascheballst fi trai fotballşti, plus 
Nwoko. . . . , 

Familia btieşte.intr-o casli spaţioasă din 
capitala Nigeriei, Lagos. Cu banii nu o duce 
grozav, .insă are din ce să trăiască binişor. 

Nereuşind să prindă echipa la Reggiana, 
fiind foarte tânăr, după 6 luni ·de antrena
mente !fi meciuri ~micale, Kent a trecut in 
Mexic, in 'prima lig.ă, la Atlas Guadalajara, l 
Acolo, intr-un c,a~""qpionat 'i jumătate, a mar
cat 32 de goluri. Se .Părea c~ Nwoko devine ' 

D. SCJtiDOft 
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IU~ZIJJ .. 'I'll'l'l~l..l~ 
I~'I'At•JU A 8-A: 

BC ICIM Arad-BNR Bucura'ltl 58-
55, Sportul Studanţasc-Someş Daj 
76-48, "U" Craiova-"U" Cluj 6Q·124, 
Olimpia Bucuta'lti-Livaa Târgovi'lte 
52-64, Rapid-Fartac Braşov 65-44, 
Univ. Oradaa-LPS Galaţi aminat. 

Ultima cursă disputată in acest 
sezon al Formulei 1, Marele Premiu 
al Malaysiei, a stâmirun adevărat 
scandal la puţin timp după 
incheierea celor 56 de tururi 
curse. Pilotii scuderiei Ferrari, 

rrvine ~i Michaer sn~~~~~~J 
condus fantastic, in 
Sepang, şi pr<lpLIIS!Ina ~erran.Jn 
favorită la titlul mondial. !';"mrii*.A 'ii 
venH atW>ci când comisarul 
Sepang a descalifica! ambele 
posturi, pentru încălcarea normelor 
impuse de regula.ment cu privire la 
lungimea deflectoarelor. Problema -
1 cm in plus. Bineinteles că cei de la 
Ferrari au depus contesta~e. aceas-

ADEVĂRUL - Pagina Il 

Baschet ft'lasculin -
Divizia A, seria 1-8 

CSU PETROlVI SIBIU 
- WEST PETROlVI ·· 

ARAD 94-86 (52-39) 
Jucind fără V,ereş şi· 

Bubanja (accidentaţi), West 
Petrom a fost Tntrecută sâm
bătă, la Sibiu, de campioana 
ţării, după un meci in care· 
gazdele au fost .vioara Tntai". 
Din informaţiile primite de la 
antrenorul principal Dragan 
Petricevici, victoria sibienilor a 
fost meritată, acestia con
ducând permanent pe tabelă, 
c'hiar la 20 de puncte dife
renţă .• Principalul" sârb a 
rulat tot lotul disponibil, 

· apreciind că băietii au evoluat. 
mulţumitor in prima repriză, 

·bine in partea a doua, in 
·conditiile absentelor enumer
ate. Intr-o partidă frumoasă, 
pentru West Petrom au punc
tat Mariana-viei 33 (3x3), lfrim 
21 (4x3), Apostol10, Muntean 
6, Nicolici 5, Spătar 3 (1x3). 
Dehelean 3 (1x3), Szijarto 3 şi 
Bobroczky 2. Au arbitrat 
·bucureştenii - Dabija şi 

Antonescu. Inainte de joc 
Mnjan Marianovici a fost con
sultat la o clinică din Szeged 
şi programat pentru o inter
venţie la inimă in data de 22 
noiembrie, . perioada de 
refacere fiind estimată la 3-4 
zile. 

Runda următoare, West 
Petrom va întâlni (tot) in· 
deplasare, sambătă, 30 
octombrie, echipa CSU 
Piteşti. ' 

Alte rezultate din runda 
inaugurală a grupei 1-8: 

. Herlitz Tg. Mureş-CSU PHeşti 
68-69, CarboChim Cluj-Soced 

, Bucureşti 72-68. 
Momentan, arădenii sa 

situează pe locurile 7-8 in 
clasament, cu.24 de puncte, 
la egalitate cu .Herlitz rg. 
Mureş. • • 

fiDRiflft ttfiRTfiU 

actualul atacant ai reprezentative 11 Kent nu are prea mulţi prieteni. La club 
Nigeria!, devenind cel .mai bun amic al lui se inţelege bine cu ,.Ton!", un angajat la 
Nwoko. bucătărie, cara este singurul ca poate Intra 

Autosaslzându-sa, acala'lllmpraaar cara In apartamentul din .. VIaicu". Altcineva, , 
1-a transferat In Mexic, ţinut Tn secret da nimeni! ,.Ton!" niHI spus eli al s-a dus si-1 
jucător, 1-a adus inapoi, in Italia, la Fidalis cumpara fructe, acum o aliptămână, in va
Andria, ·rar in proprietate rămlinaa la loare da 500.000 de lai. 
Regglana. Demonstrind că nu. mai aste Interesant. a faptul că Nwoko a' preferat 
doar un copil teribil, in doar 10 meciuri, si staa in ma'lină, afna'ltlind·că in România 
Nwoko a lndcris 6 goluri, iar Fldelis Andria nu a>.<istă problema rasiala. In taran nu-l 
părăsea pentru moment zona retrogradărli, aste frică, pentru că acolo r,r face datoria, 
Tnsă,. in final, formaţia Italiană a căzut in c1. dar in afara gazonl!lui, neavind prea multe 

De trai săptămâni, mentorul său, Lulgl · date despre existenţa rasismului, este 
extrem de retras. Piedimonte, acum consultant la F. c .. UTA, 

1-a adus pa Kent in România, bineinţeles, la Dintre jucători, s-a Imprietenit cu Ciba, 
UTA, De când a venit joacă numai titular: chiar dacă in cantonamente stă in cameră 

cu Mariş. Deşi nu recunoaşte când este 
Ba, in trai meciuri, deşi nu s-a acomodat cu intrebat, Kent a făcut deja cuno.tlnţă cu 
echipa, a. inscris· un gol fi 8 trimis 0 dată ceva. baruri şi discoteci din Ârad, u.nii colegi 
mingea in bară. de echipă nefiind străini de acest lucru. 

După ce a stat la sediul' clubului, Kent Acum, atât el cât şi părinţii sunt liniştiţi. 
s-a mutat intr-un apartament din cartierul Totla 'lase luni Kent merge la Lagos, pentru 
"VIaicu" din ·Arad, unde: nu are telefon. ,.De n L A 
~ină" pentru acest fapt este al, pentru că, in a-şi vedea fami oa. ' a rad, ai a fost deja 

adoptat de suporteri, fiind, practic, vedeta 
chiar prima zi când a venit la Arad, a vorbit echipei UTA. Plătindu-i doar primele de joc, . 
da 500.000 de lei. Pa lângă faptul eli pentru eli restul dă Reggiana, ,.Bătrâna 
mănâncă spaghete cu pâine, NWoko preferă Doamnă" încearcă, in cel doi ani de con
să completeze ~asa d~ ~rânt ori cina cu tract cu Kant, să promoveze in prima 
fructe, nu ca alţo fotbahşto de la UTA, car.e divizifl. pioliU..d fi da ajutorul nigerianului. 
bagă In el buşeur. i ori .. grătara", imediat .,_J· · - -
pleacă de la stadion. . · . . • · , , · ~1:41Pd 
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INFOTON ROMANIA 
Str. L.e•-.s-..~. ~nr.2-4 

§!l •• • Tel.: 280175, :ii!:81800 '"'' 

Angajeaza 
Absolventi ai Facultătii ETc. sau AC • • 
1. Coordonator al procesului de producţie 
-experienţa Tn domeniu prezintă un avantaj 

2. Personal pentru activitatea d• p.-omovare 
a vflnz.lrilor la echipamente de bir'oţicA 

Gestionar·merceolog • 
-experienţa ln domeniu prezintă un avantaj 

Dorttor11 sunt: rugaţi si depună un CV 
la secretariatul finnei 

• - .":. 

PUBUCJTATE 

S.C. TEHNOTON SERVICE S.A. 
cu S!ldiul în la!fi, lfOS. Păcurar! nr. 2a, bl. 5908 

. ORGANIZEAZA V 

LIC.TATIE PUBLICA · 
. daschlsli cu strlgarejn data de 29.10.1999, ora 12, 

· · VÂNZARE.s'PitiifcoMERCIAL . . 
. situat in localitatea Arad · Piaţalpitalului bl. 1-5, ABC p. 

preţ de pornire a licita~ei 998.670.000 lei. ln caz de neadjudecare la 
prima şedinţă, se va organiza cea de a-doua-licitaţie la data de 
4.11.1999, ora 12,00.· · 

Caietul de sarcini poate fi procurat, contracost, de la sediul soei.:. 
etă~i. Pentru participare la licitaVe,·ofertan~i vor depune la sediul seci
etăţii, pănă la daţa ~nerii licita~ei, documentele prevăzute in caietul de 
sarcini. . . . 

Rl!lllfll 8upl ... l!llta...., la teiPfon: 83ZII4.33-~ 
· 032114~'>8.64 sau 092161~'13..-.7 . (9741621 

.. 

•.··. ·' .. : 

·•· )-. ~ Luni, 25 octombrie 1999 · 

,J'SocliilfJCT''E"oe·'seii·vJc:n '·' 
m'INFO.RMAT,ICEARAD'f .A.:~ §G~,*i$~:~{~'·•·····~·-:i\<)•i ... ,.;s,.,:,.,_;:::~',J,,.;,.,.:~.;,',~~~~ ,. ........ " .. "_ ..... ';' 

.. CIQB!AIA~ CORP CLADIRE (3 nivele, suprafată utilă 460 rn2) 
pentru birouri, sedii firme, prestări servidi bancare, actMiă~ de asigurare 
(cu posibilită~ de tele_!ransmisie de date) etc . 

IIIIGINIZEIZI: CURSURI DE INinERE penlru calculatoare PC 
{80 ore, 4 săptămâni, plata in rate, reducer~ ~entru elevi, studen~ 
şornen1; . , 

Unn- serii se desfă!loară Tntre:C1.11.99-26.11.99 '129.11.99 

• 22·6t~SURI DACTILOGRAFIE- LUCRĂRI SECRETARIAT in 
perioadele 15.11.99-10.12.99 şi17.Q.1.2000-11.02.2000. 

Certificatele de absolvire sunt avizate de Ministerul Muncii şi 
Protectiei Sodale. 

oFaĂ: ACCES INTERNET, penlru persoane fizice şi juridice, 
lucrări de contabilitate pentru firme, evidenţă pentru medk::ii de familie, 
prelucrări acte contabile, tehnoredactare computerizată. ........ ,., .. _ ......... _w-,• . ..._,,_...,._ 

(5224495) 

LICITATIE 
' 

S.C. CONAR S.A. ARAD 
Vinde prin LICITAŢIE OESCHISĂ 

Masura economiei tale 
... 

în data de 5:11.1999 · . -~ . ' . 

.. ,. 
,•] 

. ,. .. 
·.SPAŢIUL COMERCIAL. 

situat la parterul blocului 21 • Calea 
Aurel Vlaicu in stadiul actual , 

de execuţie, in suprafaţă construită 
: . . totală de 742 mp, din care: 

~ figle import Ungaria cal. l·a tip lAMINA 

:1) Spaţiu nr. 1, situat la arterâ principală . · 
C.A. Vlaicu • Se = 431 mp 

2) Spaţiu nr. 2, situat la str.'Dimboviţei • Se 
= 163 mp ~ , --.. .,_ ·. ·.:..:.-

+ Ţigle CSARDAS 
+ Tigle TANGO ' ,, + Ţigle KERINGO , ., 
+ COAME GLAZURATE 

·. :-. •' .·,· 

. + FOLIE PENTRU ACOPERIS 
; ,. < .:~ ' ·. ' - . ' . 

Precizăm ci la aceste spaţii. nu se vor putea desfă,ura activităţi polu- . ' .. • .- 1 -

ante. · .., .., "" "" 
__ ,·' 

lncepănd cu data de 25.10.1999 vor putea fi cumpărate caietele de 
sarcini, de la S.C. CONAR S.A. str. Bue~~gi nr. S compartimentul pregătire. 

• CARAMIDA DE STICLA 
.· __ ,_.. 

• 

TNSCRIEREA L.A 'LIC::ITAŢIE se inchide in data de 4.11.1999 ora ,16,00. 

INFORMA TII SUPLIMENTARE la telefon 242240 interior 112~ 
• . . (979172) 

~~ DISTIIBUITOB UNIC 1~ 
~ PRODUSELOR PENTRU 
, )COPERI' CCIEIDACI 

DESCRIERE; sistem pentru 
acoperl,url din tablă de oţel 
aluzlncatii R 0,5 mm profitati 'i. 
modulată, cU Strat periat sau 
gnonulal, din 8ldezie colorată. 
GARANŢIE: In coodi~l c:orKW, 
30 de imL · 
DURABILITATE: circa 100 de 
ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185 mm X450 mm 
Element DELTA 1200 mm X 4So 
mm 
Acopetlnt 2,26 elomontel mp 
GREUTATE: 3 kg/ buc.; • 

cea. 6 kg fmp 
..... -.L_-,., 

. .., (liagi- Vlalca) .,..._,..., "", ,.", . 
(66827) 

CONSILIUL L CAL AL 
MUNICIPIULUI ARAD 

, ea -·• ia •anielpilll ~ati, -ul RI!Velufiel, nr. 76 ·-
Organizează din nou in dala de 27.10.1999, Olll 9,00 licitaţie publică peniTU. văn

zerea terenului in suprafaţă de 71.500 mp., in vederea realizării unul ceniTU logistic fi 
spaţii de depozitare. · . . 

. Caietul de sarcini fi insiTUcţiunlle pentz:u ofertanţi pot fi studiate .la sediul Primăriei 
municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 15, începând cu dala de 25.10.1999. 

La licitaţie se pot inscrie persoane juridice romlne. · 
. Caietele de documente se pot cumpăra in perioada :15.10:-26.10.1999, până la Olll 

12,./a Primăria municipiului Arad-. Cmera 15, perioadă 1n cere şe pot depune fi ofertele. 

·./· .;: -· ''·-=::_{. ţ~ i;"' ,_, ' . :; - : ' V Ai.ENTJN PAUL ~~!'~ 
. '" " -~f .... ,,.,.,, " . . •·~··T 
•• ' .... --.- ·. •.«='<-· .. . ··~ '.· .-"· :,_ • • • (974174) 

. IDJ;IE~BJ>O~ 1 ili··U. IL 
CONSTRUCTION 

Arad, str. Pădurii nr. 49, tel.:25445'7 

,VINDE DIN STOC LA PR~DRI 
. .. '· · ,, ·· ·· · · DE DEPOZIT! · ·· · - . 

ClU:jtl METALICE (UŞI BLINDATE) ClTabiA zlncatA OOfel b..ton. • 
ClP.C. OPiacaj ClPFL OPAL OBINALE. (U'fl, ~erestre - peste 20· . 

rnodele).DPodele "1 lan>brlurl din brad ClPareh<rt • ~ag 
OCAHLE TE~COTĂ (mecanice tpi n~anuille) OCllrămldil tparnota 

, .ClŢIGLĂ • Târn<lvenl ClPiăcl azbochnent DBiturn ClCarton . ,,.,. 
' ,, . , aat'al- DCaJ'bld ClEiectrozl 

' .·.·-

-;;. "'""" · ~~1J .DEPOZITUL NOSTRU VA PUTETJ CONSTRUI O CASA LA UN 
--:j:: - ' ~r-

.. 
<t· _,_ 

ACCESIBIL. 
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~-~S.C. ARADEANCA S.A. . w ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE IN Telefon 280287., Q921"~55414 
EXECUTA 

• Lucrări de construcţii t;i amenajări Interioare in 
. FIECARE MIERCURI, LA SEDIUL 

stil occidental cu tehnologie am11ricană. 
UNITĂŢII DIN ARAD, STR. PĂDURII NR. 2·4, 
ORA 10, PENTRU VÂNZARE DE MIJLOACE 

cu sediul în Arad Calea . Timlşorii nr. 61 solicită 

oferte pentru inchiriere automacara peste 11i, t. in ve
derea tăierii unor arbori de talie mare ·aflati pe teritoriul 

• zugrăveli FIXE. . 
• montări gresie-faianţă · · 
• instalilţii interioare de încălzire , • 
. Preţuri foarte avantajoase. 

INFORMJ\TU SUP~IMENTJ\RE 
Li\ TELEFON 280814 

municipiului ARAD. • . 
' . . 

Relaţii, fa sediul societăţii sau la telefon 28_7185 
(4118552) . (5224500) 

INTERIOR 30. (414655) 

DE CONSTRUCTII: 
' • PAL. PfL. PLACAJ 

toate grosimile 
• SOBE TERACOTĂ 
• USI • FERESTR-E 

' 
• BITUM • CARTON 

. ·ASFALTAT 
..• TIGLE • COAME • 

: :· 

- ~-- ·-

·INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ ' . .- ' 
,:": ~ OBIECTE SANITARE . 

' ·~ ·.·. :·;·.·:~-~~:...~---:-:" .: >: ~:' 

-~. ·.;,.-PRETURI PROMOTIONALE.:- .. _· 
, . 1 . - . 

. .·· ~,.: .-Adaos comerciaiminim ·.· . ' . 
.. -'!--· . 

ALTE INFORMATII LA TELEFONUl ·259088. ' . 
. ··.: '~ :" ·Program zilnic: 8,00- 16,00 

--_,.. 

sâmbătă: 8,00 - ·13,00 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, 
UNELTE ŞI ACCESORH DEVOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru fatade si interior, 800 nuante 
(DISZPERZIT TITAN, ' SUPRA-LUX, LIMit, 
MODAKRIL) · . . . . · 
• Vopsele pentru lemn şi metal • 1000 n·uanţe; 
VA~OREX (soluţie pentru pereţi cu igrasie) 

·., OFERTALUND:•··· 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - . · 

· 360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr.19 (fost Miron. 

Constantinescu) TELEFON 21 0676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 

9,00·12,00 

~ pr1n Gl MOTOR ARAD 
TeUfaJU 0571: 288009 -·· 

. -- ,_ ...._, , . 

'·' 
. ·. S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI'"*' !i ....,.;.Jimrm la ~~"furi -•Liu • : 
MimJI!rqy ~ po bm de bilumo.i dfiaft cu cllll<ilfltmmpl.iif..,..,. apKi .. • 
· p!inlipilf cu fla:irv. la gfO!imi el. 2-61111\ po"""""'" dif.rit. si pmclndr w lilip.., 11drri• col«.hi: . 
Mlml!rgnt l'>l.drgipiAtea" w"MM':f= poohv ~ (jlilt P tlilblr..._,- tf' 

,...:;:::;:~ ••~!!!M!d;<II!JO~prinliphom..,;.alil: ,-.~ii'· 
fi.n.t.!rik l!id!'!!i«o!.a&oarw .., WI'Mi• !!!!l!!mtĂ llllapidilt la loalt .,_ dt ~ 
•n#kMri'ri4!Mnfflqp"adil;iuaKpenhubpin~lartm: . < .-.:·· ·:~ 
lll'p*rrizk kmMI â fimclilo'Ph?"" c5n -.dă ninofdcl. SILAII. 

!!r! . • Git Ji in o.rmania, la •MATERIAL PROAJNBSAMT NDRDRIIEIN - WESlRl.Er. 
•• Pradsula IlUstra $Ulii iJIT8fllllllb,ta in Ralftâab pri• MLP~T- PROCEMA. 

!"!'! • iM CAUTAm~ osto ...,._ prin IS8 8002. 

- - -....... - _ ..... ..; --
l • · · -. spaidGm.GUia;nuBI.l!I!Mi*all 

J!X.I/1/tg 'teiJJ'ax: OS7mom; 210100. Arid 1 CLUBUL 
PRESEI 

· ... .. 
. ·• ·.-· - ... ~· ' • ••• • 'r "• - - .... __ , .. 

'. '· 

SILDOR PRO_IIJUol 

1 

FRIGIDERE :_ . 
REPARA·T.,II CASNICECOMERCIALE . 
· .... ,, .. CONGELATOARE 

. ·· · .·· · ·· · · - accesorii frigom~ee 
_VANzARI_ ~ fiigkl~ second-hand ·.· 

· · "· ' - · · -interioare 
CLIMATIZARI -auto .. ·, 

Praluri BVIII1tajouul:o prantie la iiiJO!iallii. ~ 
'. franlponul atelligUtlt .da citre lirmi. . , . i 
Anld.Bd.lulhJ Manlu nr.2-ID seC ap 1 

MobU:082.S70.877 

FERERALCOOP ARAD 
ea loediul ia ·Arad. B-dul Revolaflel ur. $0 

Organizează lic:ltaţiei In 
fiecare zi de joi pentru 

: inchirieri şi/sau vânzări. de 
spatii comerciale, de pro
ducţie, depozite, in loca· 
lităţile: •· 

-Arad . 

· • Livada 
- Beliu : · 

. ·• Hă,mat 
• Seleu~ 

. ~ Ghioroc · 

l•lforDJatli 
la f.eb ~51405 

··-Sebl~·-·· J . (4114656),. 

i,. ·-· •. ..,. --·· - ........... ~ . 

-·-·" . .... ·. . -... -

/ . 

vr- Tehnică de calcul O)l• J_ l 
-PC Garanţte3.ani ,_,~ 

, ·- lrnprlrnante EPSON . , , .t 
rrcoplatoare C MINOLTA 
<r Selfuri · . , · _ . 
t;r MObilier de birou 

r:r. Maşini de numărat bancnote 
<If>Centrale telefon_lce SOLOIION 

) 
1 .· i 

1· -; ' 

----
1 ; ... 

-- 1 ... 

ALCAZ COMPANY 
+ Transport persoane 
• Transport marfă 
+ Remorcări 
TARIF: 1890 leilkm 
Angajăm: 
e taximetriştl cu 

masină proprie cu &i 
fără' carte de muncă, in 
conditii avantajoase .• 

NON STOP: 
&74000; ...". 
%74999· 

· (c.b.) 

. ~-
. , .... · 

' 

,.,..-

•. 1 
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DORITI O TÂMPIĂJUI 
~' 

MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
+ Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC 

eu stielă termopan să fie de ealitate fi 
din import'! . · 

Apelaţi _la: 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
OSI. ·.FEitESTitE CO . . ' . 

STICLĂ TEitMOPflrt.l 

'· 

.- _~, : 

Luni, 25 octombrie 1999 

·' 

Vă mai oferim 
.- inmatricularea autoturismelor 

cumpărate ' 

ZIARUL "ADEVĂRUL" ARAD ARE DESCHISE . - . 
URMATOARELE AGENTII DE PUBLICITATE • 

SEBIŞ GURABONT. 
Primăria ora11ului Sebly Primăria orayulul 
. -agent publicitar · Gurahonţ 

Elena Filip - agent publicitar 
- program 8,00 - 15,00 Alexandru Herlău · 

-Telefon 420.303 
LIPOVA -program: 8,00- 15,00 

S.C. ELCOTRANS PANCO'I'A . 
S.R.L. Llpova Cofetăria ,.ELIDOR", Str. 

Str. Bălcescu Nr. 16, • T. Vladimirescu, nr. 34 
Telefon 561.426 sau Fax. - agent publicitar . 

563.091 Cristina Mihăicuţa 
-program 7,30-15,30 - program: 8,00 - 15,00 

INEU -Telefon: 466.213 
Primăria orayulul lneu COR'I'ICI 

- agent publicitar 
Str; Vasile Goldi~ nr. 1 

Carmen !ole 
- program 8,0 ·- 15,00 (Magazinul HOBBY- , 

~ Tele(pn 511.550 LAND) 
NADLAC .. - progrl!,m:.9,0El-18,00 

,.GYURIAN" - str. Grlviţei . SAVARŞllt 
Nr.58 Magazinul alimentar Mixt 

· - agent publicitar .Hans auto•; Str. A. lanciJ. 
Gyurlan Bohuslav .Nr. 411 
-Telefon 474.580 . •- Telefon: 557.339 
CBIŞINEU CRIŞ CER MEI 

. Primăria ora11ulul 
Primăria Cermel Chi!lineu c_riy 

. - agent publicitar - agent publicitar 
Mihaela Brilnday · Florlca Nagy 

-program 8,00 - 15,00 ŞOMOŞCBEŞ 
PECICA -agent publicitar inv. 

DACODA- A.F. DUMICI · . Ioan Nagy 
Nr. 281 -Telefon: 511.860 · 

: · - agent pubiic~ar · · c ŞIRIA 
• Dumici Dănuţ Asociaţia Agricolă 1. 
-program 8,00- 20,00 · . 

Slavici - Tel(lfon468.745 
sau la domiciliul d-nei Bot SAN'l'ANA 

Bibliotecă Adriana, din Şiria nr. 516 

- agent publicitar - a_gent publicitar Bot 
Alexanc:t_ru Victoria Adriana 

- program: 8,00 - 15,00 -Telefon 531.084' 

. i .. ···· . 

.- montăm profesional sisteme de alarmă 

.- echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER · · 
!f.i BLAUPUNKT · .. • (659243) 

VÎNZĂRI APARTAIENTEg 
' · DCAIERĂ 11iiJi1 

Vând apartament 2 camere, 
central, 26.500 OM. Telefon 
232569. (32486) 

Vând apartament 2 camere; 

.vand apartament 2 camere, 
Vlaicu, el. 2/4 . .Telefon 273628. 
(33371) 

Vând apartament 4 camere, • .. 
toate imbunatăţirile, zona 300, 
malul Mureşului; garaj auto
nzat. Telefon 259891. !32588) 

' 

Vând garsonieră confort 1, 
zonă centrală, etaj 11, 
îmbunătăţită, 16.000 OM: 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(32505) ' 

vand garsonieră zonă cen
trală. Informaţii telefon 094 621 
968. (33256) 

vand garsonieră confort '· 
imbunătăţită, Calea Rad~el, 
bloc 108, se. E. ap. 7, elaJ 11. 
(32517) • . 
Vănd urgent garsonieră el. J, 

Piaţa Soarelui, dotare 
excep~onală. Telefon· 264711, 
092 202 610. (33251) 

vand urgent apartament 1 
cameră, zona 500.,etaj IV, 
acoperiş fără probleme, 
imbunălăiH, 8.800 OM negocia
bil. Telefon 266392; 462451 

17. 

1 cameră, Grădişte, etaj 3, 
confort 1. Telefon 233098; 
222050. (33027) . 

Vând garsonieră, renovată; 
central, bucătărie mare, el. Il. 
Telefon 281124. (33341) . 

vand urgent garsonieră, con
fort 1, Confe~l. parter., geamuri 
schimbate, instalaţie sanitară 
schimbată, 6.500 OM. Telefon 
270856. (33347) 

vand garsonierA, str. 
Poetului, bl. Z60, el IV, ap. 58; 
7.000 OM. Telefon 241939. 
(33351) ~ . -

Vănd·garsonieră, stare exce
lentă, ocupabilă imediat, preţ_ 
covnenabil. Telefon 263953. 
Adresa: str. Abrud, bl. 236, ap. 
8. (33354) 

Vând garsonieră tn Micălaca, 
str. Abrud, et. IV, acoperiş 
Qar;;rntie 1 O ani, desig occiden

corldil!ii deosel>ite, preţ 
n"l';oci'• •bil. Telefon 

· confort li, semidecomandăt, 
Fortuna, etaj III, imbunătăţiri; 
11.500 OM. Telefon 272657. 

. (32506) 
Vând apartament 2 camere, 

decomandat, Banu Mărăcine, 
etaj III~ imbunălăţiri; 25.000 
OM. Telefon 267109. (32523) 

Vând apartament 2 camere, 
Conf~i, bl. 12, se. B, 10.000 
OM. Telefon 092 295 340. 
(32981) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1, parter, 
Aradul Nou, preţ negociabil . 
Telefon 094.147.985 sau 057 -
4.11184.(3305~) ' 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, amenajat stil occi
dental, str. Miron Costin, bloc 
1, etaj 3, preţ43.000 DM nego- . 
clabil. Telefon 094.122.434; 
223729. (28965) 

vand apartament_ 2 camere, 
· central, el. IV, acoperiş ţiglă, 
lmbunătăţit. Telefon 255867, 
094 612 881. (33233) 

vand apartament 2 camere 
In Vtaicu. Telefon 222937. 
(33060) . . 

Oeeziel 23.500 OM aparta
ment 2 camere, ultracentral, • 
multiple imbunAiă~ri + mobilă. 
Telefon 2Hl255; 210555. 
. (33206) -

• Vând apartament 2 camere, 
Piaţa Spitalului; avantajos. 
Telefon 092.397.193; 250209. 
(33216) 

Vând apartament 2 ciamere, 
ultracentral, decomandat. 
Telefon 234538, 254330, dupa 
ora 16. (33340) 

Vând apartament 2 camere,. 
stil occidental, marmoră, gre· 

' sie, mobilat, balcon inchis, 
~ona g;lrii, preţ negociabil, 
30.000 OM. Telefon 092 459. 
403.(33344) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, bl. 502, el. 1, ap, 4, 
11.000 OM, negociabil. Telefon 

Vând apartament 2 camere, 27974.6, după ora·1a. (33115) 
zonă bună, etaj inferior; preţ Ocazie! Vând apartament 2 
negociabil. Telefon 2357,!14; camere, Vlaicu, 10.000 OM. 
092.208.400. (32505) . Telefon 270856. (33347) 

Vand urgent apartament 2 · Vând apartament, str. 
camere, preţ acceptabil, str. 6 Ecaterina Varga, 2 camere, 
.vanători bl. V2, se. B. el. III, decomandate, el. 11, pret · 
ap. 14. Telefon 057-222530, 27.000 OM, negociabU. Telefon 
277337,092836421. (32656) 231410. (33357~ • 

-~- . 

VÂIIZĂRI APARTAMEIIfE IIJIII 
'riiEI CAMERE ,. 11iii1i 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca-506, 16.000 OM. 
Telefon 057-210Q66, 092 706 
028. (32583) 

VÂNZĂRI CASE ~~~ 

vand apartament 3 camere, 
garaj, Alfa. Telefon 258271; 1 

283064. (33007) 
· Vând apartament 3 camere, 
·el. IV, Alfa, imbunătă~t. deco
mandat, 15.000 OM. Telefon 
257946. (33292) 

Vând apartament 3 camere, 
Romanilor 4/4, 16.500 OM. 
negociabil. Telefon 283025. 
(33301) . 

~ V~nd apartament·parter, 
spatiu comercial sau birouri. 
·Telefon 219190, 094.828 934._ 
(33321) 

vand apartament 3 camere, 
decomandat, Mioriţa, parter; 
negociabil. Telefon 250209. 

·(33216) . . 
Ocazie! 21.500 OM aparta- · 

ment 3 camere, central, 
imbunătăţit. Telefon 210255,. 
210555. (33206) . 

Vând apartament 3 came
re, decomandat, zona Vlaicu, 
bl. X.34. Telefon ~·17191 sau 
092.995.057. (~3358) 

Vând apartament trei 
, camere, Samantha coborâtor 
cu imbunâtătiri, zona Poliva-

. lentă; 46.000' OM. negociabil. 
Telefon 057-231539. (33169) 

vand apartament ultracen
tral, 3 camere, dependinţe. 
parter, Legea 112. Telefon 
233230. (33230) 
. Ocazie! Vând apartament 3 

camere, central, 17.000 OM. 
Telefon 270872. (33070) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Micălaca, 17.500 
OM. Telefon 270872. (33070) 

Ocazie! Vănd apartament 3 
camere. zona 300, bloc contor
iza!, balcon inchis, 18.900 OM. 
Telefon 270856. (33347) 

111?i{JJr!:Wi!N,'!1~1 
Vând apartament 4 camere. 

160 mp, str. Coşbuc; apartament 
3 camere, 140 mp, str. Coziei .. 
Telefon_Q92.227.450. (33109) 

.::...._~.0:..:.· '· . -----,. - -'- ·.' 

cu mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(33333) 

mare, 
dependinţe, comuna ;:>ereuş. 
Telefon 251302. (32521) 
. vand urgent casă 
Sânicolaul Mic, 24.000 
gociabil. Telefon 23<1608; 1 
094.183.043. (32569) 

vand (schimb cu aparta
ment) casă in Zăbrani. Telefon 
219331, 092 823 772. (32586) 

Vând casă in Vladimirescu, · 
zonă centrală, 4 ~amere, de
pendinţe, încălzire centrală 

. automată, preţ negociabil. 
·Informaţii telefon 514207 . 
(32993) 

Vând casă nouă, toate 
facilităţile, in Butenl. Intor

telefon 151, Gigi Lazăr. 

cu 
garaj, teren 750 mp, pe malul 
Mureşului, str. Petru Maior nr. 
43. Telefon 094 209 574. 
(4113068) 

Vând casă central, Octavian 
. Goga nr. 39. Teiefon 094 552 

104. (29191) 
Vănd· casă 3 camere, cen

·tral, 29.000 OM, negociabil. 
Telefon 270872. (33070) 

Vând casă pentru demolare, 
In Mandruloc nr. 272, 1.200 
mp. Informaţii telefon 561702, 
562132. (Ag. Lipova) 

Vând casă In Zărand nr. 
judeţul Arad, 3 camere, anexe, 

'1 grădină, ocupabilă,lmediat. 
Telefon 094.568.788. (33353) 

(Continuare Tn pagina 15) -
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Luni, 25 octotnbrte 1999 

• (Urmare din pagina 14) 
Vând casă tot confortul, 

comuna Vladimirescu. Telefon 
255981; 092.284.409. (32501) 

Vând urgent şi convenabil 
casă mare, comuna Livada. 
Telefon 412204. (32469) 

VÂJIZĂRI SPATU ~~ 

Vând căsută lemn (spatiu 
comercial) 'cea 30 m'p. 
Informa~; telefon 094 282 449, 
non stop. (33199) 

·vând gheretă, Piaţa Fortuna. 
Informa~; telefon 092.267.602. 
(33336) 

Vând teren intravilan 600 
mp, front 15 m. Telefon 
262619. (33045) 

Vând teren arabil, 1,72 ha, 
din Asocia~a Sânpaul. Telefon 
244552. (33312) 

Vând teren şi hală producţie, . 
in Arad şi judeţ. Telefon 
253326. (33070) 

Vând teren construcţii, zona 
agrement, 1.924 mp, parcela
bit. Miniş. Informaţii telefon 
562258. (4113070) 

VÂNZĂRI AUft ~· Vând tractor U650 şi lfron, în 
stare foarte bună. Telefon 
256189, 092 247 941. (33316) 

Vând Dacia 1310, octombrie 
1998, stare perfecta, 5.000 OM. 
Telefon 235784, 092.308.400. 
(32505) 

Vând Mercedes 350 S; Jeep 
Toyota Land Crysler. Telefon 
092227.450. (33109) 

n acta ,an . 
Telefon 289432, după ora 15. 
(33373) 
· Vând DACIA 1310 TX, an · 
1986, preţ2.150 DM, negocia- . 
bil. Telefon 260869. (33368) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoti. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040386) 

Vând Saviem lzotermâ 5,5 
tone, preţ avantajos; negocia
bil. Telefon 094.517.763. 
(30964) ' 

Vând Volskwagen Golf 11, 
stare foarte bună.· Telefon 
092.m.361. (32603). 

Vind tractor U 650 aproape 
nou, 1995. Telefon 094.773.341. 

3 
Vând Fiat Croma, an fabri

ca~ 1990, 5.500 OM. Telefon 
259251 sau 094 193 940. 
(33250) 

Vând Dacii O km, noi, orice 
tip şi la comandă. Telefon 094 
157 830. 33309 

VAnd Dacia o km, orice lip 
sau schimb cu una mai veche + 
diferenţa. Telefon 056-219869, 
094 291 600. (33293) . 

VAnd Opal Vectra Turbo 
Diesel, lntercoler, cu toate . 
lmbunAtAţirile, adus recent In 
ţarA, fabricaţie 1994. sau 
schimb cu Dacia. Telefon 056-
219869, 094 291 600. (33293) 

Ocazie! Vând cu 5.600 OM 
Jeep Mitsubishi. Telefon . 
277181. (33099) 

Vând TV izoterma punte 
dublă. Informaţii . telefon 
462593. (3041945) 

Vând ARO 243 sau schimb 
cu Dacia. lnformalii localitatea 
Zărend, nr. 3. (3041945) 

Vând BMW 520, fabricaţie 
1990 cu CIV, pret 11.500 OM. 
Telefon 094.568.659. (33262) 

Vând remorcă auto 5 tone, 
netnmatric'ulată, stare buni. 
Telefon 465253. (3039746) 

Vând tractor U-650, inmatri
culat, 1993; utilaje agricole 
diferite. Telefon. 094.566.788. 
(33353) 

Vând Ford Sierra, an 1987, 
2.300 OM; ARO camionetă 
3.500 OM. Telefon 214010. 
(33376) 

•. :.<-' 

Vindem TV COLOR, 800.000.. 
1.100.000 lei, garanţie 6 luni. 
.Telefon 244904, orele 9-17. 
(32146) 

Vând TV C,OLOR en - gros, 
en ~ detall, multe modele, 
preţuri minime; negociabil. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(33027) 

Vând Mt>-ŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRtGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
ofer garanţie. Telefon 259339, 
563027. (3040385) 

Vând TV color, maşini de 
spălat, frigidere cu con~elator 
şi lăzi frigorifice, la pre;uri con
venabile, (cu 6 luni garanţie), 
Intre orele 9-17. Telefon 
251392 sau 094.~93.568. 
(33025) 

· Vând TV color 51 cm, 59 cm, 
maşină spălat Automatica, 
calorifer electric cu ulei; cu 
garanţie. Telefon 284604. 
(32556) 

Vând TV color Philips, Nokia, 
Grundig, teletext, telecomandă. 
Telefon 264004. (33304) 

Vând diferite TELECO· 
MENZI pentru televizor 
(165.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. Telefon 
092.368.868. (31923) 

Vând toată gama de piese 
pe'ntru frigidere casnice fi 
comerciale, frigidere second· 
hand. Telefon 270622. 
(33362) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând PLASĂ GARD zlncatâ 
orice dimensiuni, PLASĂ 
RABITZ fi CUIE CON
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 
27190 

Vând, en gros, HAINE SE
COND HAND, import Germa
nia, peste 20 sortimente. Tele
fon 289456, 092 239 242. (33027) 

Vând parchet fag aburit, 
uscat; pervazuri; palux. Telefon 
235271· 094.555.338. 32521 

Vând toate tipurile de ter
moteci şi convertoare, sigilate. 
Telefon 259854. (32605) 

Vând cuptor patiserie electric, 

:.7:~4~Ţ'(;~9i)formaţii 
Vând 3.000 kg grâu, recolta 

1998, locamatea Cicir nr. 72. 
(33275) . 

Vând vitrină frigorifică şi 
mobilier magazin. Telefon 
468470. (33191) • 

Vând recamier şi ogHndă cu 
· vitrină. Telefon 276210. (33338) 

Vând aparat sudură şi cazan 
·fiert ţuică. Telefon 210094. · 

(33314) 
Vând motor Aud! 100, 1600 

crnc, an 1982 + cutie viteză 5 
trepte şi diferite piese Audi; TV 
color Grundig 150 DM, video
recorder Supra, 150 OM. 
Telefon 230231. (33332) 

VAnd pom de lămâi cu fructe. 
Informaţii Slnmartin nr. 499, 
(33305) 

. VInd EUROBOLŢARI ter· 
molzolanţi cu garanţie: 
30ox250x200, 3.800 leilbuc; 1 
mc-240.000 lai. Telefon 
281491; 092.381.750. (33294) 

VInd FĂINĂ de panlflcaţie 
. 2.300 leii kg + TVA, cenuşA 
550; FĂINA calitate supe
rioară, cenuşă 500 cu 2.5oq 
leilkg + TVA. Telefon 462342. 
(3041947) 

Vând (prin lichidare) gos
pOdarie: teracotă. boiler cupru, 
vană fontă, chiuvetă, uşi 
2,1 0190, canapea extensibiă, 2 
fotolii, calculator 386, TV, masă 
TV, etc. Telefon 094 702 726. ' 
333 

Vând Unii telefonice 89xxxx 
(erotice, matrimoniale, party 
line). Telefon 094 523 312. 
(33379) 

CUMPĂRARifERENUBtllll 
IMOBDdiiE ~~~ 

CumpAr pămtnt arabil (1· 
1,5 ha) in Gai sau Bujac, 
amplasat tn apropierea 
reţelei electrice, eventual 
posibilităţi de irigaţii. Telefon 
280904, intre orele 8.15 sau 

606542.. 

' '; . 

; 
j 
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CUMPĂIIĂIIIIU'rO ~· Cumpăr parbriz Robur. 
Telefon 532125. (33349) 
Cumpăr VW Golf 11, Inscris, 

avaria!. Telefon 287080, 092 
274 870. (33367) 

CUMPĂRĂRI DIVUSE 

Cumpărăm mobilă veche stil, 
sculptată, birouri, credenţuri._ 
biblioteci, paturi fier, paturi 
lemn; noptiere lemn; mese; vi
trine; jilţuri; bufeturi; oglinzi 2 
m; servante; instrumente muzi

,cale; lămpi de tavan: ceasuri 
de 2 m. Telefon 092.426.444; 
George Grecu. (33100) 
Cumpăr porumb; plata pe loc. 

Telefon 094.772.259. (33204) 
Cumpărăm acţiuni: ~storia, 

Arădeanca, Astra Vagoane, · 
Apromat. Feroneria. Telefon 
092 308 389. (32634) 
Cumpăr acţiuni: Parc, 

Astoria. Sunaţi la.094.693.516. 
(33356) 

CERERI ŞI OFERTE 
·~ DE SERVICII 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează BARMANĂ. Telefon 
256735. 

ANGAJAM TINICHIGIU 
CONSTRUCŢII, str. Vrabiei nr .. 

· 4, lăngi Orologerie. Telefon 
289997. 

ANGAJĂM cu contract de 
muncă TINICHIGIU AUTO şi 
VOPSITOR AUTO cu expe· 
rienţă. Informaţii telefon 
270441. (33227, 228) 

ANGAJĂM cu contract de 
muncă, AGENT de VĂNZĂRI; 
preferăm ingineri, tineri 
absolvenţi. Informaţii telefon 
289956. (33226) 

SOCIETATE COMERCIA 
angajează FEMEl pentru 
SORTARE MIEZ NUCĂ. 

·Condiţii bune. ·Telefon 
270624. (33044) 

.FARES" angajează AGENŢI 
COMERCIAU. Informaţii lele
Ion 275246. {33270) 

SC .,BELSIRIM" angajează: 
ŞEF AUTOBAZĂ - absolvent 
facuttate mecanică (constitu
ie avantaj absolvirea unei 
facuHăţi cu profil auto), salar 
avantajos, matină de servi· 

. ciu, celular; 20 MUNCITORI 
NECALIFICAT!, pentru con
strucţii; 10 ZIDARI, salarii 
avantajoase. Telefon ~84125, 
275576. (33259) 

.IROM SERVICE" anga
ează FETE TINERE pentru 
lucru manual. Informaţii iftoo 
cinta EDIL CONSTRUCŢII, str. 
Liviu Rebreanu nr. 98, luni fi 
marţi. orele 9-10. (33343) 

.DIALMA" SRL, str. 
CAmpul Llnittli nr. 1, ange

TEHNOLOG fi ŞEF DE 
LINIE pentru Industria con
fecţiilqr. (32646) 

.FARAON" angajează CON
FECŢIONERE, salarizare buni; 
UCENICI pentru maşina de 
cuaut. Telefon250921.(32554) 

AngajAm tineri cu carte 
muncă. Str. lvrlanu nr~ 2, 
orele 14-17. (32567) · 

SUPERMARKET Alimentar 
ZIRIDAVA. angajează CASIERL 
Cererile se vor depune in incir>-
ta magazinului (parter ztRIDA.. . 
VA~ (33171) . 

Angajăm TINERI, virsta 
cuprinsă intre 18-32 ani. 
Telefon 257746. (33339) 

Caut AGENŢI VĂNZARI· 
comision panlru COiliiiiiclaliza& 

produse hârtie SUA. Telefon 
092.732.477; 01.327.06.69; 
01.321.112.43. (33135) 

SOCIETATE COMERCIA 
anagajează GESTIONAR cu 
cunoştinţe operare calcula

r, preferabil cu studii supe
rioare. Informaţii telefon 
243359. (33261) 

Angajăm MUNCITORI neca
lillcaţi şi PAZNICI DE NOAPTE 
(pensionari), zilnic orele 8-17, 
telefon 259704, 264274. 
(33273) 

Angajez BARMANĂ. Tele-1 
Ion 092 735 983. (33375) 1 

PRES,.ĂRI SERVICII 

EXECUTĂM GARANŢIAL: 
zugrăveli, vopsitorii, ten
cuieli, glatuieli, instalaţii sa
nitare, electrice, faianţăr1. 
Telefon 248494, 531373. 
833374) 

HIDROIZOLA ŢII la acoperi
şuri. Garanţie 10 ani. Telefon 
270711 sau 094 855 838. 
(33213) 

REPAR MAŞINI SP LAT 
automate, domiciliu, REBO
BINĂM MOTOARELE. Telefon 
259146, 094 241 398. (33139) 

Executăm rapid, ZUGRĂ
VELI, GLETUIELI, VOPSI· 
TORD, FAIANTĂRI, fără alcool. 
Telefon 2628:i7. (33313) 

Execut: construcţii, Izolaţi! 
contra igrasiei, faţade, 
zugrăveli in lâvabil, renovări 
Interioare, etc. Telefon 272695. 

Executăm reparaţii: FRIGI
DERE, CONGELATOARE. 
Oferim GARANŢIA lucrării. 
Telefon 270622. (33361) 

DIVERSE 

ÎNCHIRIERI · 
Doresc să închiriez garso~ 

oiferă şi apartament (ne)mobilal. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(32504) 

lnchirlez (ofer) locuinţA 
(ne)mobilată. Telefon 2;15784; 
092.308.400. (32504). 

lnchiriez spaţiU comercial, 
str. Teodor Păcăteanu nr. 12. 
lnforma~i telefon 094 621 968. 
(33256) 

Tnchiriez la preţ convenabil 
spaţiu depozitare, 600 mp + 
birouri, excelent. Telefon 
092.207.518:276353. (33110) 

tnchane:z spaţn comerc1a1e ŞI 
depozit pe Calea Lipovei, nr. 
113, vizavi Restau·rant .Flora·. 
Telefon 092.921.103. (32499) 

Primesc 2 băieţi in gazdă. 
Telefon 286265. (33128) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment (ne)mobilat. Telefon 
210555: 210255. (33206) 

Doresc sa Tnchiriez aparta
ment frumos mobilat. Telefon 
1!10555, 210255. (33206) 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
ultracentral pentru birou sau 
cabinet. Telefon 23075.7. 

• (33331) 
Primesc o fată in gazdă la 

casă, siatia Miorita Micălaca, 
str. Buj~r nr. 6. Telefon 
279178, orele 18-20. (33274) 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
ultracentral, 80 mp, diverse uti
lităţi. Telefon 235840,,orele 10-
13. (33127) 

OFERIM IMPRUMUTURI Primesc 2 băieţi In gazdă. 
avantajoase IN LEI. Relaţii Telefon 241575, după ora 16. 

L.:te~l~ef~o~n~21;:;20~20~.~(3~2~67~1~):::::::::::: · (33366) . 
r lnchiriez apartament · 3 

PIJIM RIA. ALMAŞ orga-
nizează licitaţie publică pen- camere, nemobilat. el. 1, F aleză 
Iru vânzare SPAŢII COMER· Sud, bl. 65, termen lung. 150 
CIALE, joi, 4 noiembrie 1999. OM. Telefon 287146: (33352) 
Telefon Almaf 101. (33137) 

La data de 16 noiembrie 
1999, ora 12, se va vinde !li 
licitaţie publică ap. 15, situat . 
in Arad, str. Prieteniei bl. 134, 
proprietatea lui KOTELES 
CARMEN. Preţul de strigare 
este de 100.000.000 lei şi lici
taţia se va ţine la Judecătoria 
Arad, camera 41. (33246) 

___ .... 
~mGERMAN~.AU~ 

1R1A fi FRANTA. 1a Pf01uri ..... 
.... c:u~ moderne. 

NOI.JIU ITALIA cu tnn1it AlJS.. 

TRIA, SUEDIA cu - POI.C). 
MA fi UNGARIA la IIIJilAI'en'A. 

III PORT ANTI Prin ,.A TLA
SSIB" pute11 cilitorltn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA. 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGALIA. . 

Pentru grupuri organizate, 
'h;l*lem ...".. fi ..... ~~.......... 

.ATi.Assll• .r.ctueul eer
vlcl de " u lo, oolgorirl ... 
-fi '*li-. 

Ago"1'11e din conlru: -· 
251871 " :zszm " N.ITOGARĂ, 270582. 

NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
ri-

. -"""'PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • IIAINZ • 
GESSEN. 

SERVICI:_In_ 
noi, rnadomo; 2 bogojo grolulle; 
Jnsoţitoare de bord; o maai 
-inu.--. 

Informaţii ti Inscrieri la 
AGENŢILE PLEn: AAM,
Ion 057-252291; I..I'OYA, -
057-561377,- 057-563011; 
1'MŞOARA. - Q56.200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIJ'A.- 055 2241104 (c.) 

PIERDERI 

Pierdut C.F. nr. 1690227 al 
SC • TURISM MERIDIANE" 
SRL, eliberat d8 CCI Arad. 11 
declar nul. (33346) 

îi' DECESE îi' 

Cu adâncă durere In suflet 
anunţăm incetarea din viaţă, 
la virsta da 80 ani, a celei 
caeafost 
~VA'DIA, 

soţie, mamA, sori fi 
bunică. Inmormintarea va 
avea loc azi, 25 octombrie 
1999, ora 14, de la domiciliul 
din str. Episcopie! nr. 18, la 
Cimitirul Eternitatea. Te vor 
plinge nelncatlit: •0\UI. copRI 
i nepoţii. 

Cu durere In suflet 
anunţim trecerea la cele 
Vefnica a celui i:are a fost 
preot-protopop lcono
nast8Yrofor 

~G-G-
tn. vArstă de 88 ani. In_.. 

mtntarea_ va avea loc astizi, 
ora 14,00, de la Biserica Şega 
R, llngă UTA. Dumnezeu să-I 
odlhneasci In pacei Familia 
indollată. 

• 
·t SERVICII FUNERARE t 

SC RO STYL COMPANY 
SRL· 

" POMPE FUNEBRE 
NON-STOP (la orice orli) 

vizavi da Cinematograful 
lluretul, de pe str. M. 
Eminescu nr. 4, telefOn 
211929, 094 537 715, TOTUL 
INTR-UN SINGUR LOC, la 
preţ de producători fi opera-

. livitale occidentală. 
OFERTA; SICRIU, LENJE

RIE ti CRUCE, 730.000 lei. 
TRANSPORT GRATUI't:. 
(3039514) 

.,.~ 

··- .• .-.. 

. . 
, -::';~··~~~.~~i:'>f:r_"~~r ··-,.-' 

SC: "NOSFEBATU" SBL, 
str. Ghiba Blrta nr. 26, tele

fon 057-270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

·SERVICII FUNERARE 
COMPLETE 

SICRIE, RESPETE, CRUCI, 
imbălsămat, spălat. imbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
baticuri, catafalc, sfetnice, 
steag doliu, colaci, cozonac!, 
colivă, coroane, jerbe, foto
video, tr<Jnsport, fanfară. 
ORGANIZĂM pomeni. . 

Oferta: sicriu + respete + 
cruce- 750.000 lei. 

NOUl Toate aceste .pro
duse se găsesc şi in SEM
LAC prin AOIS ABEBA SRL -
(lângă LOTO PRONO). Pentru 
ziua de 1 NOIEMBRIE, punem 
la dispoziţia clienţilor noftrl 
GRATUIT lumânări specifice .. 
ANGAJĂM PERSONAL. 

Condiţii: bărbaţi, maxim 35 
ani, stagiul militar satisfăcut, 
constituţie fizică adecvată, 

minim 10 clase. INTERVIUL: 
sâmbătă, 30 octombrie 1999, 
ora 13, pe str. Făt Frumos nr. 
5. Relaţii la telefon 094 554 

. 874. c. 

;-·: 

'ii' COMEMORĂRI îi' 

Cu aceeati 
durere. 
nemărginită 
in suflet, rea
mintim celor 
care l·au cu
noscut, pre· 
ţult fi Iubit, că 

astăzi, 25 octombrie se 
implinesc 2 ani de cănd ne-a 
părăsit, trecând la cele 
vetnice, cel care a fost 

maior 
-ONJOAN

NJCOLAE. 
Dumnezeu să-I odihnească 

in pacei Fratele Constantin 
Simion cu familia. 

Astăzi, 25 
octombrie, 
cănd ar fi tre
buit sii-1 anl
versim 
implinirea a 
18 ani, cu 

durere In suflet comemorăm 
15 ani, de cănd iubitul nostru 
fiu, frate fi nepot 

PĂCUilAII. ADUAN
WCJAN, 

nAscut In CAPORAL 
ALEXA, Arad, ....., părăsit la 
numai 3 anifori, IAir-un tragic: 
accident, lbAndu-na o 
cumplită durere in suflete. 
.ŞI prin toarnnele cu soare/ 
Voi ce-n lume lume mi-aţi 
ro.! dragii Mal ..... !ţi cu că"l; 
o floare/ Firi lacrimi pe 
obraz/Mal venim dragi ADU 
Dar cu lacrimi fi mult dor. Nu 
te vom uita nk:lodatăl Al tăi 
plrlnţi: Nelu fi Lanuţa 

.Picurar, a - surori: ADRI
ANA, MIHAELA, LUCI, MONI
CA fi ALINA fi mama 
TENICĂ. Dorim si ne Intil
nim ln ceruri, dragul nostru 
ADII (33317) 

Nici la a ani de despărţire 
nu-l putem iflerge din inimile 
noastre pe dragul 

JtUN'IZEI.IIAN MJB•D 
· Veşnici odihni ti 

Dumnezeu si te ierte! Soţia 
fi fiul. (33015) 

Amintesc pa această cale 
tuturor celor care au cunos
cut-o pe scumpa mea bunică 

CJI .. AN 1UUANA 
din Botfei, ci azi se 

Implinesc patru ani de cănd 
ea a plecat pe drumul fără de 
Intoarcere, lăsind In urina el 
o ImensA durere pe care nici 
trecerea anilor nu o poate 
tterge. Nu fe voi uita nicio
dati. Dumnezeu si te odih
nească In linitte fi pace. 
Nepoata, Nu!i. 

, ___ , 
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Pagina 16 - ADEVĂRUL PUBUCITATE 

Programul activităţilor conexe 

Marti 26.10.1999 

Ora 11.30 Parada model 

Miercuri 27.10.19991 

pentru vizitatori -
Firmele Norlel Manlto 

.Ora 17.00 Parada model 
Grup Şcolar de lnduatrle 
Ulfo&ră Arad 

.Joi 28~10.1999 l~l~~~··•;;'_~,, ... ,D11K., 
Ora 16.00 PIM DAY concursuri 
Ora 17.00 Prezentări lfl demonatreţll 
de machiaj Firma INA Center · 

•' 

. --· , .. 
Luni, 25 octombrie 1999 

LA INTERSAT ŞI STARLINE 

Y''CONEC'I'ARE~ 

I~GRAT~I!J\t~ 
· SC "INTERSAT" SRL '11 SC "STARLINE" 

SRL COMUNICĂ: in această perioadă se 
conectează gratuit (firi taxi de Instalare) la 
televiziunea proprie prin cablu. Toţi cei care 
optează pentru această cablare, beneficiază de 
gratuitate cu conditia să achite abonamentul lV . . 
anticipat până la sfâ~itul acestui an (1999). 
Vă aşteptăm 18 casieriile noa lre: 

"' 

-

INTRAREA LIBERAl ll;,~~~~~~~~~~~~;,_JJ~O~ra~1;7~.30 Tombola Rpmtelecom 

INTERSAT: e Calea A. Vlaicu, bloc 27; e 
Micălaca bloc 501; e Alfa, blgc 47, se, A;.e str. 
M. Eminescu, Cinema Mureşul. 

-~.--, 

ZILNIC PROMOŢII SPECIALE GSM STARLINE: e Bd. iuliu Maniu, t;loc 26. 

B-dul Revoluţiei (vlzavt de BANKPOST) 
Micălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Po.tă) 

Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

"+ Baterii auto pt. autoturisme, camioane + Frigidere, congelatoare 
' tractoare · + Aragaze < 

· + Aeroterme, radiatoare electrice cu ulei + Gresie şi faianţă, adezivi pl Upit şi 
CI + Sobă de încălzit pe butelie, convec- rostuit 
a toare + AraoeJ. ~0. d~Ji-... ~acu~ il! • Sobă de tncAizit cu 1emne şi cărbuni N 41 u• · :il ~ Sobe de gAUt emailate cu ladA pl 

a . • Sobe de gAtit ernailate şi tip âzmjl 
+lmpletitură sArmă gard . 
+lmplelitură sannA cotan:A .... · .· .. 
+Plasă rabitz ' ' ' .· •. ' 

• Cazan pl. bale cu 2 - (eleclric " 
culemne) . . . 

N1"• + Hidrofoare, ecmpresoare, pompe 
+ Incubatoare 
+Drujbe 
+ Televizoare color 

· + Cont>ine muzicale 
+ Maşini de spAlat automate şi siqlle 

VIZITA ŢI MAGAZINUL NOSTRU 
DESCHIS lN UPOVA, VIS A VIS DE 
PIAŢĂ .. 

Produaele: eleclrice, electrocasnice, uz 

PWifNiliiutitts o. 
TRANSPORT GRATUrT IN ORAŞ. 

IN JUD;r, TRANSPORT GRATUrr LA 
CUMPĂRĂTURI MAJ MARI DE 
5.000.000 LEL 

(52137119) 

DIBLPOOL BOSCH 

• 

•' 

COMPLETAŢI-VĂ 
GARDEROBA CU PRQ. 

SUSE DE CALITATE 
EUROPEANA LA UN 

PREŢ ROMANESC! 

LIS,ANDOL 
.. · S.C. MODA S.A. · 

DIN 
TARGULUI 

SALA &PORTURILOR 

PUTEŢI CUMPĂRA 

BOGAT SORTIMENT DE 

CONFECŢII DE SE<~<»IJI 
LA PREŢURI CU AD•"O!III 
COMERCIAL MINIM. 

VĂ AŞ1l'EP'If ĂNI! li 

. ~.,"!J{!<'"F 4>}%'-\. t _1r. ~ _ -t~M . IIF. Wf}@i',,"' 

tft'So~1· 
~··· Callaciali 

·IM~~ 
an ~fer, Irad~ 

A, B, C, , E fJ ~ 
cu autorizaca ~~ 

macarag st. , 
v __ echimea minim~! ___ · 

~5 ani. · "]1 
ltetaţii sapnlaesl.,; 

tar, la Biroul R~ 
sune Umane, tele!'i' 

, Ion: U302S, 2230:J. 
.. ~interior Z.U.0• 

·.· '. 41 . ~1/t:"'·t?ne~,~, 

--- .·' 

Angajează 

personal pentru 

·sTATIE 
' DISTRIBUTIE 

' 
CARBURANŢI 

CONDIŢII: 
• liceu + bacalau

reat 
• stagiu militar 

satisfăcut 

RELAŢII TEL. 
057-468829. 

(5224487) 

Irad, str. M-sal Antonescu nr. 42, ap. 2 
'rai.: 251792; Fax: 25075& 

DIN ITALIA, DIREq' PENTRU D·vgASTRĂ 

'! OFERTA UNICA 
-71. VOPSELE SINTETICE CU USCARE RA.PIJ[)AII 

,PENTRU . i' 
'.'.r-- •. ( 

\ ·. ~ .• luciu de~bit _..,._. 
"' -----

· · • rezistenţă la agenJi atmosferici 
'· • în 14 cufori • spec fice DACIA (alb 13 etc.) 

. · .. 
.. _"....,._.,_.,. ... 

. _ PRET: u.7so • •~90o lei + TV A 1 kc ,, 
.. CRITURJ POLIESTERJCE ÎN 2 CO,MI•O~I 

NEN'fl fi • . .· 
- pentru m1saJ 

. ' ~""--. 

PRE'f: S6.4SO lei + TV A 1 820 gr 

.. VOPSEA PENTRU LEMN ŞI METAL, 

• 8 culori 
PRET: 4o.soo lei + TV A 1 ~ 

,. · MERITĂ SJl iNCERCATI. 
·.NOI ÎNFRUNTAM CONCURENTA 
, PRIN PRE'f • CALITATE 

MAGAZIW: · · ~EPOZI'I': 
8-dul Revoluţiei nr. 23 • . . Str. Ghloceilor nr. 55 •.. 
Tel.: 250587 ·. · Tel.: 275980 ...., 

OFERIM TfSI'ARE GRATUI1 A! 

MEDIASOFT 
"' . ,_•, ___ , -"'J:.;'d$....t"k . :-:-0 

Arad, Sir. Av. Ioan Sava nr. 5, tel/fax 057-255886 
OrganizeazA CURSURI 

• De calificare-perfecţionare: 
1. Operare pe calculator fi reţele de calculatoare 

dimineaţa 10.11.1999, după masa-
8.11.1999 
2. Secretariat (prelucrare documente pe calculator) 
3. Contabilitate (cunoştinţe teoretice, practicA, 
aplicaţii pe • . 

Calculator) dupA masă- 25.10.1999 • ' 
4. Programator ajutor 

• De Instruire Tn: 
1. Utilizare Word - după masa - 2.11.1999 
2. Utilizare Exc~tl - după masa • 25.1 O. 1999 
3. Proiectare asistată (AutoCad, Accesa) 

Plata in rate 
Cursuri autorizate; diplomele de calificare -
perfecţionare sunt eliberate de. MINISTERUL 
MU~CII. . 

(5224489) 

. --~ . .--

•;mr M ,angajeazj 

C GESTI 
,!';tw , · Condiţii: 

;

., · ··• virsta maximă 30 
. • • domiciliul stabil tn 
..,. • cunoscăto;ue a 
·~maghiare 
,.;~ .•• studii medii nu 

.:.-.. ' " ... 
'·•' 
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- ,. :-:~: 
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