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1 DIPLO.MI. 'El VAGONARII IAŞI. VOR NEGOCIA 
Anul 1999 va rlimine In istoria diplomaţiei 

româneşti ca un an marcat de privaţiuni financia
Bugetul alocat la sfirşitul lui 1998 pentru anul 

a fost de 417,4 mHiarde lei, aproape egal cu cel al 

.·· · SALARIILE, IN: DOLARI. 
• "Corul piticaniilor politice cântă cu indrăclra" ••• 

~~~~~=~-:::~~ Apelor. In luna februarie, Executivul a decis 
'i' unui departament pentru studierea riscurilor Y2K 
( "virusul mileniului") in RomAnia. Acest departament avea 
un buget cu 20 la sută mai mic decit cel al MAE. 

Ministerul de Externe şi-a epuizat mare parte a sumei 
alocate de la buget in luna aprilie, factorul decisiv fiind 
devalorizarea leului, moment in care situa!iB a devenit dra
maticA: misiunile diplomatice din unele state nu au mai 
primit salariile, iar puţinii bani care soseau din centrali au 
fost canalizaţi spre plata chiriilor, pentru a evita situaţii peni
bile in care proprietarii ar fi dat in judecată statul romAn. 

RomAnia deţine 116 misiuni in străinătate, dintre care 89 
sunt ambasade, şapte sunt reprezentanţe pe rongă organiza
ţii internaţionale, 15 consulate şi cinci centre culturale. In 
funcţie de specificul lor, misiuni bilaterale sau multilaterala, 
acestea au resimţit mod diferit criza bugetară. In linii mari, 
misiunile bilaterale, in speţă ambasadele şi consulatele ge
nerale, au obţinut acceptul conducerii MAE de a folosi pen
tru plata salariilor incasările consulare. Este_vorba despre 
sumele incasate in urma procesării de vize de intrare Tn 
România, legalizării de documente, bani care in condiţiile 
unui buget normal ar fi mer.; la bugetul de stat · 

Diplomaţii din misiunile bilaterale se aflau Intr-o poziţie 
deloc convenabilă, deoarece angajaţii Ministerului 
Comef1ului şi ai MApN, ataşaţii comerciall şi cei militari, işi 
primeau salariile la timp, fiind plătiţi de ministerele lor şi nu ' 
deMAE. 

(Continuarii In pagina a 4-11) • 

A-ch-ta 

VIATA DEi MEDIC: 
DE' FAMILIE - -·' 

Pană mal Ieri, la modlcll di!IJ)enMIIIIor tortloriale din .".._ It 
apela mal mult pentru adeverlnţe şi trimiteri. Lucru oarecum 

I~><Pii'< :abil dacă ţinem cont de faptul că In Arad exista varianta 
1 dl- la modicii specialişti din spitale. Ddatil cu Intrarea 

vigoare a noului sislem de sl!nătate fiecare cetăţean trebuie 
să-şi găseas':J: să se inscrie la un medic de familie. Alttel, orice 
serviciu sau ment medl<:al se piă-,ta exclusiv din bulllnerul 
pacientului. 

se face el pAnă astăzi, peste ~ dlnllll an\danl s-au 
1 .... ,...,;, la un medic de familie. Care, de actlm Incolo, devine un fel 

de "părinte de sănătate" pentru fiecare dintre noi. 
Pentru a vedea ce înseamnă să fii aslăzl medic dl il!ntlllli ilfil 

efectuat un raid prin c4teva cablnela llldiYIIIu.l<l •- abSOlut la 
intilmplare. 

DIN .. T"",..,.=~~·· 

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

GEAM TERMOPAN 

t:~m,~l~l3 
MOBILIER <..A 
COMANDĂ 

..... ftitME ŞI RECLAME 

DE REPARAŢJI AUTO 
FUNCTIONEAZA ILEGAL~ 

- Interviu eu dl. VINTILĂ PEI'RUGAN, 
directorul Reprezentanţei ludeţeue 

Arad a Registrului Auto Român 

----· .. -

. ~fii"ftB'Ş!OJ!!(fifi!Jl!!Q 
h>' -· _,,~ 

~tellf~~~?'2a9os~~ 

Pa lllrilda, ID cartierul_ ,a ID lacaUtataa ia u bdimplă litaltti 
lacnulln!aresaa~e:. Vral sa la evaOfU, vral să am lot ca 118 p~ai:li 
ia jurul tiu. Vral sa ,m ~ lac, dar mal ales ca nu f.c lhltorltiJDI 
loCala,_ cum ta ~prezinta cal pa cara 1-al a las, i:1im 111111t challillll 
banU tăi. Vral sa m ziiDlc bine ... corect Informal? Al nevoia da un 
:dar ID care să găsa,u răspuns la iaballărlla care ta frămAnlă? 

• MOBILIER MODERN 
. LACOII'!ANDĂ 

·-AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 057/224888 

082/777381 

- \·-· '~ '• 

ABONEAZA_· TE LA.Ab~~ 

- '"'·""-T-·. ,_ -

VA oferi! . 
1 TAmpiArie aluminiu dillmport 
şirornAneşti 
e P.V.C. şi geamlll termopen 
e Relele şi jaluzele 

Telefon: 279699; 092292559 
Arad, Str. Voinici/ar, Nr. 34. 
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ALO, AMBULANŢA! 

• Astăzj, Soarele răsare la 
ora 6 şi 39 de minute şi apune la 
ora 19 si 51 de minule. 

• AAJ - 245 de Zile din acest an. AAJ mai 
r.lmas 120 de zie pana In 2000! 

Accidente de circala .. 
e Marţi dimineaţa, in jurul orei 

8,30, F.S .. 43 ani, a suferi! un accidenl 
de circufa1ie pe dtumul naţional 79. 1cm 
1. A fost diagnosticat cu plagll conluză 
scalp; plagă tăiată genunchi drept. 

tuzii multiple la ambele membre infe
rioare, fractură piramidală nazafă. 
Prima victimă a fost transportată la 
Spitalul Judeţean, secţia Chirurgie, iar 
cea de-a doua la Spitalul de 
Ollalmologie Arad. 

Conform Legii 145/1997 privind asigurările medicale, fiecare 
persoană trebuie sii plătească un procent de 7% din venitul lunar 
repreze111ănd contribuţia la asigurările sociale, de sănălale_ 

Toţi arădenii plătitori vor pr1mi un carnet de asigurat care 
dovedeşte ci persoana respectivă este asigurată ~i llji· ~te 
contrillutia. 

• Praznicul zilei: Biserica -: ~ 
Mucenic Mamont; SfanM Ioan Postitorul, Palriarhul 
Constantinopolului; Biserica romana-catolică: 
lngrid; Blsertca greCCH:atollci: Sfantul Mucenic 
Mamont. SfantiA Ioan Postilorul, palriarll. 

• In urmă cu o zi, pe drumul -
Arad - Deva s-a pe1re<:u1 un accident 
de circulaţie, sotdat cu două victime. 
G.C., 61 ani şi D.R., 65 ani. Cadrele 
·medicale au constatat un traumatism 
cranio-cerebral acut, plăgi tăiate, cor>-

hrtozica .. voluntară 
H.C., o femeie de 49 de anJ. a fost 

transportată de urgentă la sectia 
Interne din cadrul Spilaluiui Judetean. 
Suferise o intox~ medicamenta'asă. 

Di<eCtorui adjunct al Casei Judeţene pentru Asigurări Sociale, 
Gheorghe Domşa. ne-a spus: .Carnetele de asigurări vor apărea 
In termen de o lumi de zile. Totul depinde de cei de la Bucuresti." 

ttfiDIAnA MICA" . PAUL SAROŞI 

"j(venlt~ VREMEA.. 
Vremea va fi .aco

masă penlru acest inler

~ şi In general inslabilă. 
Cerul va fi mai mult 
noroS. Temporar vor 
cide ploi ce vor avea şi 
caracter de aversă izolat 
fnsoţite de intenstficărf 
de vant '; posibil grir>
dlnii. Pe alocuri, i:an-

~-~ ~-/ 

La Arad: Tril Adriana 
Daniela; Bodea Robilrflt, Sas 
Georgian; Tomuieseu Alexan
dru: Slabu Mădălma: 'O'oroi 
Flavius; ,,c)'\Ifi!i·za ·Răzvan 
Daniel; \.ŞeCt@an :- benisa 
T~~tlbde.?A~j~~ălaj 
OiiăiTa; Step8n Mamana. 

tit!ţile de apt căzute -
fi lnsemnate. Dimineata. 
se va semnala ceată. 

Temperat1HI 
maxime: 19 la 23*C . 
Temperaluri minime: 81& 
13"C. M t 1 e eoro og, 

PREŢUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 
24K: preţul eu ridicata -
132. no fel. Iar preţul de achi
Ziţie- 119.493 lei. Preţuri vala
bile ieri. PIAŢA NEAGRĂ -
Aur 14 K cumpărare: 75.000 
lei/g, vAnzare: 95.000 lei/g. 
Aur 18 K cumpAr~re: 100.000 
leVg, vAnzara: 130.000 levg. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

. de redâeţiet '\liRCEA . . . 
AUREL. IUE (secretar gcnr.;ral de redactie) · 
280854; RCEA DORGOŞAN (sef sectie aclltalită\i); 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politicii), telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie sociâl-cconoinic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (scfs~tic cu'ltură~invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'cHEBElEU (sef sectie sport), tC!cfon 
281701; SORIN Glll (sef scc1ic tlncrct)' lelefon 281855, 
280003; MARCEl i.J (~cf sectie fato), tcic(on 280943; 
NICU COJOCARU · . publicitate) tclcfonlfni<: 280904. 

eucutat la Lapabwria S.C. 
-· Feleaeului F.N., telef-:&~ laJt 

d 

Adela ROlfC(ll 

- Soli• ţ14 acasă? 

· ·- Nu, • ta ConlllgMflaJ 

- 91. olt o rut oi vei 

obţine pt ta?l 

. 1 !, ~tEfE, fÂitGUtU 1 
... Astăzi, este zi _de piaţă agroalimentari ia 
gurtlcl, Sabi,, liata_1 Carmel, Ziidăraril; 
Ghiorllc, Si!vir,in, Secusigiu, Sântanil, 
Tâmod; Zăbrani, Zertnd. Tot astăZI au fdc 
tArgurl $ăptlirlliliille 1~ Curtlcl, 8&1!1., 
Carmel, S!lvâr,ln, SecUsiglu, Zertnd, . _ 

.. Mâine, se desfli,oară târguri siptilîll~ 
iiale la li\8u, Şaprau,, Şlmand. 

!ii noaptea da joi spre vineri asta da sar
viciu, cu program non-stop,' farmacla 
,.AdonÎ•;,, B-dul Iuliu Manlu. Telefon 
:&66646. 

Farmacie "Crai Nou Alia", sHuată ia 
partarui blocului 68, cartierul Alfa, telefon 
:&77644 '' ,.Noua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt de 
serviciU cu program non-stop. 

, 
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DOVLECEl LA CUPTOR 

tavă jena. se unge cu margarină, se 
presară putin pesmet şi se pune un 
strat de doVtecei. Urmeaza umplutu-
ra şi se termină cu stratul de dovte
cei. Deasupra se toarnă smântăna 
amestecată cu ouate şi o cana 
umplută pe jumătate cu apă (pentru 
fierberea dovleceilor), şi se lasă la 
cuptor 20-30 minute la foc mic. Can.t 
e gata, Se presară caşcaval ras. 

_. MOCHETA 
. . Arad, PiaJa Gării 
"i'<" T&lefon 35221 , , 

Vinde ••~ 
monteaza 

'"' 

· - mochată 
lapraturl -

cu o raducare 
da ID-10°/• 

FEfiiOARA (U.OS·Ifl 
2i..OII). !:iacă siinţ!IJ Gă 
nu sunleţ; sigUFI de • ' 
oflf!!ellludineâ !iellli!l• 
nor câte le-aţi lua!. ceFI}ţt §#allll 
YMIJIIjtStiâne ee incredere. 

R
ăALANfA (i!Hii-
22.1 O). Nu vă lăsaţi 
i mpresit!Râ\1 tie Iau~ 
deie veNI!@ ele la d 

pef§eană din i!Riilfa)ui du' 
rriii@atfeiisiiă, NU 1! §IRii@râi- ·· 

• CONSULTATDII 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON·S'l'OP 
. Cabinetul .. Apollonia", situat la parterul 
blocului din sp~tete Cas111 Allle (zona 
Gării), str. Miron Costiit nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectuează tratamente injec
t~biht (lntramuscular 'i intrave~os), 
aarosliH, E.K.G., ecografie '11 aiiallzelaborll' 
tor. 

1 
. • CABINET 1' I 

SToMATOLOGl!f 
, 'cabinet stomatologic privat, i!sd. 

Revoluţiei nr. 62 (vizavi de Biserica Ro~ie), 
telefon :&56665, deschis zilnic Intre orala 
8,00-12,00 ~i 14,00-20,00, iar sâmbătă ,, 
duminică intre orele 9,00-21,00. . . 

• ÎNTRERUPERI 
DE CURENT 

.. 

Nu sunt programata Intreruperi da curent 
nici t.n municipiu Arad nici in judeţ. 

SCORPIONUL (23.10-o 
21.11). in ultimul timp 
o rudă apropiata vă 
ocoleste, cu toate că 
nu i-a\i tăcut nimic. i>rovocaţi o 
discutie deschisă cu ea. 

. SĂGE1Ă10RUL 
(22.11-21.12). Faptul 

Gcă . un prieten vă 
urmăreşte pas cu IJSS, 

'd d<lranjeazii. lncetcaţi aă-1 
convingeţi sa ratrunţe la acest 
obicei. 
CAP RIC ORN U Le..,. "<18 
(22.12-19.01). Planeta~ -, 
Jupiter vă influenţează ..-.! 
pozitiv In aceasta 
perioad§, da acee~ sunteţi 
optimist şi convins că toate 
problemele se retolvă In· mod 
favorabiL 

vAIHlĂTORUL 
(20.01·19.02). 
Acceptaţi CI Sdtcln§ 
suplimeH!at!i numai 

dacii §!lf!asta ptStlntil avant~
je financiare. Veti a~ea d8 alst 
lfltre două rele! ' · 
l!teştu (i!IIJJt.tt.Oi) .. ~ 
l'rlinili ve. Şti b"he. Din :.. J 
păcate insă după se in . ,. 
relaţia pe care o ave~ 
au apărut probleme! 
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UZINA DE API GHIOROC, ÎN PERICOL 
DE A FI ÎNCHISă DE SANEPID! 

-. 
In curând~ ta·Arad 

-ft-. Acesta va fi prezidat de un mini-primari 

Uzina de Apă din Ghioroc. 
deserveşte cu apă intreaga zonă, de 
la Şiria pănă la Radna. In momentul 
de faţă ea este In proprietatea 
Consiliului Local Ghioroc, care nu are 
banii necesari pentru a susţine 
reparatiile curente si intretinerea ei. 
De fapt această situa~e durează de 
mai mult timp, starea uzinei la ora 
actuală fiind la un pas de a fi jalnică. 

După cum ne-a declarat direc
torul fostului Sanepid, dr. Mihai 
ŢârcuŞ. ,.Acolo sunt nişte pro· · 

bleme care trebuie urgent rezol
vate. Cele opt puţuri nu au 
perimetru de protecţie, gardul fiind 
furat; hidroizolaţia este deterlo· 
rata, apărând inflltraţll peste tot; 
instalaţiile de clorinare nu 
funcţionează, aceasta făcăndu-se 
manual cu hipoclorlt; reţeaua e 
foarte veche şi străpunsă pe 
alocuri. Nu e necesar să o inchi
dem intrucăt calitatea apei încă e 
bună. Dar, dacă problemele nu vor 
fi mmediate situa~a se _schimbă11 • 

Soluţia rezolvării problemelor, a 
apărut prin propunerea vicepr~in
telui Consiliului Judetean, d-1 
Romulus Taşcă. "Noi (C.jA.) vrem 
să preluam uzina de apă Tntrucat 
este un obiectiv de Interes 
judeţean şi· cred că ne vom 
inţelege cu Consiliul Local 
Ghioroc. Astfel, vom face Investiţi
Ile necesare pentru a o aduce la 
parametri normali" - n&-a declarat 

Luând modelul altor judeţele şi in 
Arad este in curs de organizare .un ine
dit consiliu, având in frunte un primar al 
copiilor. Astfel, după cum ne-a informat 
dl. ADRIAN TĂMAŞ. director adjunct la 
Direcţia judeţeană pentru tineret şi sport 
Arad, urmează ca după inceperea 
noului an şcolar să se desfăşoare 
alegerile. Acestea se vor ţine in clasele 
de a VI-a şi a VIl-a de la. toate şcolile 
arădene care îşi vor alege consilierii. in 
final, in fruntea acestora, tot din urmă, 
va ieşi cel mai tânăr primar al municipiu
lui nostru. 

acela de reprezentare al intereselor 
copiilor in faţa instituţiilor de stat 
.majore". Astfel .consilierii copii" vor 
putea face petiţii, propuneri, reclamaţii 
prin care se doreşte atragerea atenţiei 
celor mari asupra problemelor şcolarilor. 
Cum ar fi cele legate de locuri de joacă, 
modalită~ de petrecere a timpului liber 
etc. 

Deşi la alegeri nu vor participa 
şcolarii din clasele mai mici, cei dintr-a 
VI-a şi a VIl-a sunt delega~ oficial să le 

· reprezinta interesele. 
d-1 Taşcă. 

$• POPESCO 
Vom reveni cu amănunte. 

i 

(~JO(~NIIU~ I~UON'rili.J\, 
I.Jl \TJ.J\1) IIIIIU~S(~IJ ...., 

Scopul i~fiinţării acestui consiliu este C. T. 

., 'In 31.08.1999, in jurul 
orelor 21,30, pa raza 
comunei Vladimli'escu, 
Schneider Robert-Ştefan, de 
23 ani, din Tumu, în timp ce 
~onducea autoturismul 
marca BMW, cu numărul de 
inmatriculare AR-276-99/12, 

. efectuănd o depă,ire nere
gulamentară, s-a tamponat 
cu autoturismul BN-38-MS, 

înmatriculat in Austria. 
Acesta era condus regula· 
mentar din sens opus de 
Damian Cornel, de 32 ani, 
din Vărădia de Mure~, comu· 
nică Biroul de presă al IPJ 
Arad. 

O LIBRARIE PENTRU ELEVI, IIIU!I'IIIll! In perioada analizată, 
lucrătorii de poliţie rutieră au acţionat pen
tru prevenirea şi combaterea incălcărilor 
actelor normative la regimul circulaţiei pe 
drumurile publice a !irurilor, fiind verificate 
un număr de 12 persoane din asemenea 
categorie, au fost san~onaţi pentru diferite 
fapte un număr de 5 din care un număr de 
2 pentru nerespecta'rea vitezei legale 
admise iar 2 pentru nllrespectarea culorii 
semaforului electric. · 

., STUDENŢI ŞI PROFESORI 
In u'rma Impactului, a fost 

grav accidentată Bodea 
Nicoleta, de 23 ani, pasagera 
in primul autoturism. 

Ieri, la orele 9, s-a deschis, pe B-dul Revoluţiei nr. 95 (lăngă TAROM) .Librăria 
Corina", o librărie in exclusivitate pentru elevi, studenţi şi profesori. Aici pot găsi 
toată gama de manuale şcolare, culegeri, teste şi sinteze pentru examenele de 
capacitate şi bacalaureat, cărţi pentru lectură, dic~onare, papetărie. 

data de s~a i începerea urmăririi penale faţă de 
cetăţeanul bulgar Doytchev fl<>ris, de 33 ani, penlru Săvârşirea infra~u
nii de punere in drcula~e pe ~urile publice a unui autoturism nein
matriculat, fapta constând in aceea că in ziua de 29.08.1999, a fost 
depistat conducând autoturismul OPEL, cu numărul de inmatriculare Kl~ 
040-30 pe DE 671 in comuna Vinga, judeţul Arad, fiind in tranzit prin 
Romania. Cu ocazia verificării documentelor autoturismului, s-a con
statat ca numărul de inmatriculare era valabil doar fn perioada 23~ 
27.08.1999, lnlrucăt masina fusese cumpărată din Gennania. împotriva 
sus-numitului s-a luat rt'disura interdicţiei de a părăsi localitatea, până la 
finalizarea cercetărilor. 

Protecţia Consumatorilor este o instituţie 
a statului impusă de Consiliul Europei penlru 
ţările In tranzi~ la economia da piaţă, activi
tatea acesteia fiind reglementată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 21192 prin care se 

1Statuează existenţa unor drepturi fundamen
·tale pentru consumatori, respectiv dreptul·la 
securitate, dr8ptul la informare si educare, 
dreptul de a alege, dreptul de a fi aScultat· 

Referitor la livrarea energiei termice, con
sumatorul este protejat de Guvern prin 
Consiliul Concurenţei, care limitează pre~l 
gigacaloriei la locatari. 

,". • Diferenţa dintre preţul aprobat şi preţul 
real va 11 suportată prin subvenţii de la 
bugetele locale. 

Întrucăt S.C. ARTERM SA este unic dis
tribuitor al energiei termica, fără alternativă, 
fiind o societate pe acţiuni generatoare de 
profit este normal ca preţul gigacaloriei oferit 
de Societate Să tie .bine analizat şi chiar nego
ciat de Consiliul Local care este interesat in 

acordarea unei subven~i cat mat reduse. Să 
nu uităm, că in preţ sunt induse, pe lângă 
energia primară, cheltuieli generale impor
tante şi salarii deloc naglijabile. 

Rezolvarea acestor diferende nu intră în 
competenţa OJPC, instituţiile in cauză dis
punând de cadre juridica competente pentru 
atacarea în instanţă. -

OJPC Arad va veghea in continuare la 
''respectarea contractelor pentru livrarea 
energiei termice cu consumatorii, Intervenind 
de câte ori este nevoie. 

Pe aceastll cale aducem la cunoştinţa 
Asocia~ilor de Locatari a căror Tncălzire nu 

. fu~onează corespunzător din cauza proiao
tării sau execu~ei deficitara. fifnd in litigiu de 
mai multă vreme cu fumizorul (ex. Bloc H de 
pe Horia 1 O), că pot opta penlru lnstala~i pro
prii de lncălzire pe gaz, având In prealabil 
acordul societăţii ARTERM SA. 

DIRECTOR, 
GELU FLORINCAŞ 

INVITATlE LA DRUMETIE 
' . ' 

.. 
I$ANC"f1UN]I In puncte fixe şi pe 

trasee, au fost testate şi verificate 1.589 
autovehicule in trafic, s-au reţinut 7 certifi. 
eate de inmatriculare pentru. defecţiuni 
tehnice, au fost aplicate 118 amenzi, pentru 
incălcarea Legii circulaţiei, in valoare de 
12.120.000 lei. s-au ridicat in vederea sus
pendării 5 permise de conducere, din care 
unul pentru conducere sub influenta 
alcoolului, respectiv Toma Gheorghe, din 
Arad, cu autoturismul AR-01-VPR. 

In total, s-au constatat 143 încălcări ale 
diferitelor acte normative, sanctionata cu 
amenzi in valoare de 14.120.000 iei. Au fost 
constatate şi un număr de 15 infrac~uni. 

J .. I(~I~IJ l,illl'I,I(~IJI.Jllli)JN illlill) 
ii.<t' Fundaţia Universitară .Vasile Goldiş" Arad, invăţămanti limba engleză (30 locuri); • Real, specializarea chimie •. 

preuniversitar ş.i Federaţia Europeană a şcolilor (F.E.D.E) .- biologie; intensiv limba engleză (30 locuri); • U. man, spe-. 
înfiinţează, incepănd cu anul şcolar 1999-2000, prin _,.. cializarea filologie; intensiv limba engleză şi limba franceză 
ba rea Ministerului · Educaţiei Naţionale Nr. (30 locuri); • Economic, specializarea finanţe-contabilitate . 
37434/19.07.1999 ·Liceul Particular nr. 1 Arad. Ql.... (30 locuri). 
filuri: Inscrierile se fac la sediul din str. Feleacului nr. 1, tele-

• Real, specializarea matematică - infonnatică; ._ "Ion 2563911nt. 17, pană in data de 6 septembrie 1999. · 

1 • 4 IX: Vremea va fi instabilă. 
Cerul va prezenta innoolri accentuate la 
început in centrul, sudul şi estul ţării, 
unde temporar vor cădea ploi ce pot 
avea şi caracter de averse şi vor fi 
lnsoţite şi de descărcări eleclrica, apoi 
aceste fenomene se vor extinde fiind 
lnsoţHe şi de lntenslflcări ale vântului. 
Indeosebi 'ia munte cantltă~le de apă 
vor putea depăşi 15-20 1/mp. 
Temperaturile minime VOf fi cuprinse In 
general Intre 8 şl16" C, iar cale maxima 
se vor situa In general Intre .t6 şi 26" C. 
Noaptea şi dimineaţa, local In vestul şi 
centrul tării se va semnala ceată. 

5 - '9 IX: Vremea se va 'ameliora 
devenind predominant frumoasă, dar 
răcoroasă noaptea şi dimineaţa. Vor 
exista condi~i de producere a brumei In 
depresiunile intramontane. Tempe
raturile minima vor fi cuprinse intre 5 şi 
1s•· C, putănd cobori izolat in depraslu
nile din centrul ţării şi sub o•c. dar şi 
mai ridicate pe litoral. Maximale termica 
se vor situa intre 22 şi 28"C, mai ridi
cate In sud-vestul ţării. Sa va semnala 
ceaţă in centrul ţării şi In zona de 
munte. , 

10 - 19 IX: Tn primele zile vremea 
va fi uşor instabilă; VOf cădea averse de 
ploaie inso~te pe alocuri şi da descăr
cări eleclrica, mai ales in jumătatea de 
nord a ţării şlln zona da munte, in rest 

:- .. . -' 

ploile vor fi izolate. Apoi vremea se va 
ameliora, devenind predominant fru
moasă .şi caldă Tn majoritatea zonelor 
ţării. Temperaturile mininie vor fi 
cuprinse In general intre 6 şi 16"C, iar 
cele maxime se vor situa Intre 20 şi 
28"C, mai ridicate In regiunile sudica. 

20. 241X: Vremea se va răci. Cerul 
va prezenta Tnnorări accentuate mai 
~les In primele zile, când vor cădea ploi 

caracter 

de aversă. Cantită~le de apă căzute vor 
fl mai Insemnata In nordul şi estul ţării. 
La munte, la peste 2000 m altitudine 
ploile se vor transforma trecător in 
lapovită şi ninsoare. vantul va prezenta 
intenslticări până la tare mai ales in nor
dul şi estul ţării, precum şi la munte. 
T emperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 şi t2"C, mai coborăte in depre
siuni, unda vor exista condi~1 de produ
cere a brumei. Temperaturife maxime 
se vor situa Intre 12 şi 22"C, mai ridi
cate in primele zile In Câmpla Romană. 

25 - 30 IX: Vremea se va lncălzi si 
va deveni predominant frumoaSă. vcir 
exista cond~iî de ploaie in nord-vestul 
ţării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 6 şi 14°C, Izolat mal 
coborăte In depresiunlle lntramontana, 
unde vor exista condiţii de producere a 
brumei; cele maxime se vor situa intre 
20 şi 26" C, pe alocuri mai ridicate in 
Câmpia Romană. Noaptea şi dimineaţa 
se va semnala ceată. 

n;NOMENE DfX++ *'lE 
PROBABILE 

-bruma timpurii lnospănd c1n prima 
c:lecadc1 a lunii 

- la munte, trecăttlr se ve serme1a 
lapoviţă şi nilsoare la inoeputU ultimei 
decade 

- intenslflcări ale vAntului la 
Inceputul ultimei decade. 
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Pagina4- ADEVĂRUL 

Ministerul Industriei şi Comerţului va accepta o creştere a tarifelor 
la energie eledrică in lei de cel mu~ 1 0"/o, pentru că, cooform unor 
prime calcule făaJ!e există posibilitatea ca tarifele in dolari pef1!ru po
pulaţie să nu aească. chiar in situaţia elinftnării ultimelor procente 
existente din subven9a im.:rucişată, a declarat ieri Radu Berceanu, 
ministrul Industriei şi Comerţului. 

"Dacă nu va fi aşa, modificarea va fi redusa şi ultima din cele 
făOJte în urtimul an de zile", a precizat Berceanu. 

24DEORE 

. OVIDIU GRECEA 
NU A PĂRĂSIT 
(ÎNCĂ)AVAB 

Joi, 2 septembrie 1999 

O FEnTĂ DE SAPTE LUNI A MUIUT DUPĂ CE CONCUBINUL . 
• MAMEI SALE I·A DAT DRUMUL DIN BRATE ÎN PĂTUf 

O fetiţă In vârstă de şapte 1 certat cu concubinul ei.' 
luni a incetat din viaţă după Ferrieia a plecat de:-acasă. 
ce concubinul mamei sale a luni, când s-a întors la domi-
scăpat-o din mâini in pătuţ. ciliul ei, din zona Confectii, bl. 
Din cercetările poliţiei rezultă 18, ap. 22, si-a găsit ietita 
că, duminică, mama lui moartă în patUţ. Concubinul ei 
RăduleScu Florina Diana s-a a recunoscut. cooform poliţiei 

că, a luat micuţa in braţe şi a 
scăpat-o in pi!tut, moment in 
care s-a lovit cu Capul de mar
ginea acestuia. Bărbatul este 
cercetat pentru ucidere din 
culpă. 

D.S. 
Cu ocazia acestei modificări ministrul spune ai va incerca sa 

respecte şi promisiunea făcută sindicatelor, de scădere a tarifului 
mediu general al energiei electrice cu 4 dolari, pină la finele anului. 

Modificarea tarifelor la energe, afiate in prezent in analiza Oficiului 
Concurenţei şi a Autorităţii de Reglementare în domeniul energiei 
eleclrioe va fi. făcută in prima parte a lunii septembrie, a precizat mi
nistrul. 

CAMERA DEPUTATILOR A STABILIT 
COMPONENŢA BIROULUI PERMANENT ~· 

Tarifele la energia tennică, a adi!ugat Beroean.J, var fi In conti
nuare subve'*""'te, din ca~za problemelor din sector, legate de cos
turi de producţie, de pierderile inregistrate. dar şi de neglijenţe şi 
incorectitudinile i de energie tennică. 

camera Deputa~lor a stabiltt, ieri, compo
nenţa Biroului Pennanent. aprobînd, cu 229 
voturi "pentru" şi 30 "împotrivă", lista propusă 
de grupurile parlamentare. 

(PDSR), Konya Hamar (UMOR) si Vasile 
Miclăuş (PUNR), iar chestori Tăna'se Sade 
(PNŢCD), Alexandru Lăpuşan (PDSR), Titus 
Gheo<ghiof (PNL) şi Gheorghe Albu (PD). 

De asemenea, grupul par1amentar PNL a 
decis, ieri, schimbarea liderului grupului, depu
tatul Sorin Stănăscu inlocuindu~l pe Titus 
Gheorghiof, ales pentru funcţia de chestor in 
Biroul Permanent. 

ÎMPĂRATUL 
RROMILOR 

··şi·A LUAT BAC.uJ· 

/.lt~"J!.ĂIJCIIALĂ HM'Zalic.i 
c:.i Jo~ &6" eE 4N · 

_,.III.IIC.l"I-OJ AZ A 
~.-...e 'AiilNA -~~~ 

Astfel, Biroul Pennanent va ·fi compus din 
vicepreşedin~i: Vasile Lupu (PNŢCD), Adrian 
Năstase (PDSR), Acinste Gaşpar (PDSR) şi 
Andrei Chillman (PNL). Secretarii Biroului vor fi 
Ioan Vida Simiti (PNŢCt;>). Miron Mitrea -.-_., ___ . -· 

SĂRĂCIA CRUNTĂ. A 
DIPlOMATIEI ROMÂNESTI 

lmpilratul momilci.r, lulian 1. a pl)lmovat examenul 
. de bacalaureat pe care 1-a susţinut Grupul Şcolar 
Auto din localitatea Aiud, judeţul Alba, media gene
rală obţinută fiind de 7,15, transmite corespondentul 
MEDIAFAX. . 

Cea mai mică noti! pe care a luat-o Impăratul 
Rromilor a fost 5,20 la proba scrisă de matematică, " 
iar cea mai mare notă - 8,60 - a ob~nut-o la proba 
de geografie. lulian 1 a luat nota 8 la probele de isto
rie (scris) şi limba francezi! (oral), nota 7 la proba 
orală de limba si literatura română si nota 6,15 la 
proba de limba si literatura română " scris. . 

Impăratul rremilor, tulian 1. a sustinut, in perioa
da 19-29 august, pentru prima dată examenul de 
bacalaureat. In virstă de 61 de ani, lulian 1 a 
absolvit, in iunie, Liceul Agricol din Aiud la sectia 
seral. Potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Alba, 
Impăratul lulian 1 a obţinut o aprobare de la 
Ministerul Educaţiei Na~onale pentru a susţine exa- . 
menul de bacalaureat. 

TVR1 TVR :a PROTV 
7,00 Matinal national 
9,30 Desene ani'male 
10,00 PovOfll de ador
mit copiii - s. 

. 7,00 TVM • Tclematinal 
8,00 Desene animale 

7,00 Bună dimincapa. Pro 
TVcaltilu! -

11,00 TVR Cluj-
Napoca ~ 

12,05 TVR lnFo 
12,05 TVR la.oci 
13,00 TVR Timi\IOtl& 
14,00 TVR lnfo ' 
14,10 Saola Barbara
rei. 

8,50 Tip-top. mini-top ~ 
rei. ..,_ 

10,1 S Limbi străine 
10,40 O famDie cludootl' 
rei. 
11,10 Dctlcne animate 
12,1 O Privclifti 
moldoveneşti 

1 0,00 Tinlr fi nellalfllt -
rei. · 
10,45 la a .... ele lhrlal -
rei. 
12,30 AdevArul goJ-&olut 
-cp.3 
13,00 Ştirile Pro·TV • O 
propoziţie pc zi 
13,1 O Dulce libertate - f., 
rei. 

TVACASĂ 
7,00 Lanturile iubirii -
rei~ 

7,45 Precloft"' ,;;(·"'"·· · · 

8,30 Cisuta povOftilor -
rei. 
9,15 Inger silbatlc- s.· 
10,00 Celeste se intoarce 
- rei. 
11,00 VI•!• noutri -
rei. 

" . ,, 
.,. (Urmare din pagina 1) 
Sltuapa celor de la misiunile multi· 

laterale, cele pe lingă NATO, ONU, 
OSCE, Consiliul Europei, UE, rămîne 

insii tragică. Aceste misiuni diploma
tice nu au încasări consulare;Ji majori~ 
latea lor au fost infiinţate du 1990. O 
primă consecinţă a acestui fapt a fost 
aceea că diplomaţi! nu au locuit in 
blocurile construite de statul român 
inainte de 1989. Statul român a decis 
inchirierea unor apartamente in orat;, 
dar pentru care trebuia plătită chiria. 
Costurile_ unei misiuni multilaterala 
sunt at;adar mult mai mari decit cela 
ale uneia bilaterale. Anul acesta, in 
plină criză din Kosovo, diplomaţi! 
romAni de la misiunea de la NATO au 
primit salariile cu o lună intirziere. 

Pentru a nu mal număra fiecare leu 
'1 a putea le'l cit de cit onorabil din 

1999, MAE ar avea nevoie de incă 164,9 
miliarde tel. Din totalul bugetului, 44,5 
la sută reprezintă cheltuielile de per

sonal, 42 la sută cheltuieli materiale, 
9,2 la sută cotlzaţllla organizaţiile in!er· 
naţionale, 4,6 la sută rambursări de 
credite '1 2,3 la sută dotări. Din cele 42 
de procente destinate cheltuielilor de 
personal, 50 la sută merg la plata chlrt
llor, 48,8 la întreţinere '1 0,2 la sută 
sunt fonduri de protocol. 

Tragedia financiară a MAE ar putea 
afecta t;l proiecte in care România s..a 
angajat anul acesta. C.a de pildă 
pre,edtnpa SEEC, organizaţia de coo
perare in sud-estul Europei. O altă 
soluţie este inchiderea unor ambasade, 
acţiune propria in special "republicilor 
bananlere". 

. 1 

AHI'ENA1 
7,00Ştiri 
7,10 Cafea cu parfum de 
femeie -s. 

PIUMATV 
7,00. Trăîcstc vitra cu 
Nadim:: ' 
8,00 In clutarea drep
tătii - s. 

·TVARAD 
7.00 Observator 
7,10 Cafea cu parfum de 
Femeie - cp. 21!4, 2H5 

TVINTERSAT 
K,55 Deschiderea pro
gramului 

8,00 Cutia cu jucirii 
10,50 Stiri 
11,00 Kelly · cp. 26 
11,30 Aveaturl In jaaafi • 
cp. 20 . 
12,00 Troplcal Heot- s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 VIKorollncepe m... 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Ape Un~- s. . " . 
16,00 Zodioc 
16,1 O Luz Marto • cp. 75 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viata mea -

9,00 In cAutarea drep
ti!Jl " •. 
10,00 Show-ul de noapte • 
rei. 
12,00 Karaoke show- rei. 
13,00 Pretutladeal cu 
tine- rcl. · · 
14,00 Nimeni nu e .per
fect- s. 
15,00 Jcny Sprinscr talk
lillow 
1'6,00 Pi-etutlndelil cu 
tine- t~. 

8,00 Stiri TV A - rei. 
8,30 Divertisment - rei 
9,30 Emisiune in lb. ger
mană- rei. 
9,50 Anunturi -.rul. 
10,00 Stiri' 
10,15 Cafea cu parfum de 
femeie "cp. 294, 295 
11,00 ~eli)( "'.liUiniul episod , ~..., __ ,., 

11,30 Aveabui in junglA. 
cp. 20 
12,00 Troplcal Heat- cp. 
42 

9,00 lntcrsat Music~=-~ . 
9,30 Distant Justice -
film 
Il 00 Stirile l~f. . . - -,_ 

11,30 Echipa de ~oc 
12,00 lntcrsat Music . 
12,30 Tbe Secret of 

. Roon Nish • filin 
14,15 SaFari 
14,45 Radical Powcr 

._,•---· 

~ .. 

15,00 Lumea blr
batUor - rei. 
15,30 Tribunat partide
lor parlamentare 

13,1 O Draa,ostea coa
leazl- s. 15,00 Ştrengirlta • cp. 93 

16,15 Tlnir fi nellalftll
cp.824 

11,45 Dragoste fi putere 
• rei. 

cp. 28,29 . 
19,00 Obscrvaror 

17,00 Trljc,tC Vara cu 
Nadinc 
18,00 Focus • Sport •· 
Mctco 

13,00 Ştirile amiezii 
13,t5 Earty Edltlon •cq>.' 
18 

1 S, 1 S M ac*trii .~c·as- • 
cadorici~ ... 

. 15,45 MiiZic! f'llil!Uiară _ ''· •"'-''"' 
· 17,45 Emisiune îO lb. ' ..:?«; 

16,00. Conv·icţuiri -
magazm 
17',00 Vatra cântccolor 
noastre 
17,30 O familie ela-
dati".. . 
18,10 Mistere si minuni 
18,55 ReZultatele 
tragcrilor Loto 
19,00 TVR Jnfo ·· 
19,05 Corect! 
19,10 Sunset Beacb- s. 
20,.00 Jurnal • Mctco • 
Sport 
20,4S Camcrfa mis
tci-elor 
21,00 Miracole- s. 
22.00 Reflectii rutiere 
22,15 Cu oc~ii'n patru 
23,00 Jurnalul de 
noapte 
23,15 Pariul trio 
23,30 Patrula - dntmă, 
SUA, 1991 
1,05 Dancc Show ~u 
baletul Operei NaVo
nalc 

-""'~· 
:·~. 

·-:·-r 
_,.,_,__ 

14,()0 Emisiune în limba 
gcnnană 

15,00 Rebelul - s. 
15,50 Ziua Nationali a 
Vjetnamului ' 
16,00 Grecia- •-
16,45 Saata larbara - s. 
17,30 Impact - Mitul 
Anei Aslan 
18,00 Nimic sflat - s-. 
18,45 Şliri bancare 
19,00 Pentru dvs., doanţ
ni! 

17,00 Ştirile Pro TV • O 
propozi,iC pc zi · 
17,40 Aripile paolaall -
cp. 81 
18,30 Inimi de t11aad
cp. H7 
19,30 Stirile Pro TV 
20,30 Melro.e Ploce • ·cp. 
141 

.21,30 Mereeurll- cp. 31 
22,25 Ştirile Pro TY. 'iC .. 
22,30 Prietenii tit • "1';114 
23,00 MUiealam- cp. 43 
0,00 Stirile Pro TV • 
Profit * O propozitie pc zi 
0,30 MUienlam - cp. 44, 
45 

12,30 Mllady- rol. · 
13,30 Maria-'· 
14,00 Hotul Invitat la 
clnl- rei. 
16,00 Preclosa - s. 
17,00 Celeste seilltoarce 
-.. 
18,00 Dngoste li putere 
- s. 
18,45 Inapoi in vjitor ~ d. 
a. 
19,30 VIata noastri - s. 
20,15 Inger sllbatic- s. 
21,05 Concursul "Stai 
Acasă!" 

20,00 Cinematograful de 
arti: Aceasta este marea· 
~ dragoste, Anglia, 1998 
21,40 Faţ~ in faţ~ cu_ 
autorul 
22,40 Timc Out 
23,30 Cultura in lum 
0,00 Triptic liric 

21,15 Lanţurile Iubirii • 
2,00 Picturi Perfeact - f. s. 
Canada/Franra,l991 
4,10 Cine-i jerat- cp. 107 
4,40 Nano- cp. 155 

22,10 Mllady- s. 

0,30 TVM • Mcsagei 
5,25 Inimi de tlcaad -
rei. · 

RADIO PRO FM 192,1 MHz) 
0,00 - 5,00 PRO FM BY NIGHi 
5,00 - 6,00 BULETIN DE ŞTIRI la 6acae sfert 

too~7,oo RONDUL DE DIMINEAŢĂ -INFO 
n<O cu Dan Apo,rol si U... COiăce<nA 
~~ -10,00 Pf\0 FM'PANA LA 10 • cuflaviua 

~00 MIHAI CU NOI - cu Mihai 

13,00- 14,00 13-14 CU ANDRei- a.1 Anchl 

~~ORAŞUL SUB LUPĂ. eu 

17,00- 19,00' STAR-STAllON MOO 
~O· 21,00 ASCULTA-ŢI MUZICAl· aJ 

21,oo~>t"o~'Mo. FMGREAlESTHml-cu 
MariusVntilă 
22,00 ~ 24,00 RONOUL DE NOAPTE - cu 
Rlizvan Examu 

c/ • • 

23,00 Perry MasoR: 
Spiritul malefic - acţi

unc/poli~ist, SUA, 1987 

19,55 Salutări ... Vouă! 
20,00 Arma supreml - f. 

;f4~~'j~:.,..li 
22,15 Observator 
22,45 Minurul Zero 
23,10Salutări ... Vouă! , 
23, t 5 Superpollti!tll din 
Mfaml - comcd. SUA, 
1985 
0,10 Zom • f. Suedia 

'l'ELE7ABC 
1 .. 10 Buni _dimineaţa, 
România 
9,00 l..ou Grant- rei. 
10,00 Stiri 
10,30 Dinrre sute de ziare -
rei. 
11,10 Derrk:k ·rei. " 
12,15 Rcj>ortcrTclc'?-.01; 
12,45 24 din 24 -rei. 
13, 15 Drumuri printre 
amintiri 
14,00 Medld la datorie -s. 
15,00 Stiri 
15,15 Prn-1 Meridian 

19,00 Camona- F. Italia, 
1972 
20,30 Apel de urgcrlţl · .• 
20,50 Real TV 
21,00 Kamokc Show 
22,00 Focus 
22,30 Show-ul de noapte 
0,00 Focus 
0,30 Singele fui Nos
tradi.mus - f. 

16,30 O singuri viati • s. 
17,30 Documa1tar 
18,00 Stiri · . 
18,t0 Lou Grant-cp.47 
18,55 Pariul Trio 
19,00 Sec~· de polftie c s: 
19,55 LotO 
20,00 Actualiiatca Tele 1 
20,30 Documcnlar 
21,00 Dintre sute de ziare 
21,55 Pariul Trio 
22,00 Linia intâi 
23,00 Derrk:k- cp. 67 
0,00 Stiri 
0,15' Bi{ili& pentru 
Filipinc 

RADIOSEBIŞ 
6,00 Oe~mentul de trezire 
8,00 Cântâ-nd lăutare ·muzică populaJă 
9,00 Alo, tu alegi! 
11,00 Cafeaua de zece 
12,00 La porţile dorului- muzică populani 
13,00 FM-ul de prânz r 

14,00 Om bun • muzică folk . 
15,00 Aslizloirbătorim- muzică populaJă 
si dedicalii muVc:me 
'\6,00 Du'pă patru 
18,00 Teklfonul cu butoane 
19,00 La Mulţi Anii -dedical!lmuzlcate 
20,00 Casa noaatri 
21,00 Sueta cu Mao!- talc. st1aw 
23,00 Ascultă fi tuf .· · 
0,0092,1 insomniJI . ·: ,_, ... 
2,00 Noctuma muzicali · 

·., .... 

14.00 Esmeralda- cp. 100 
15,00 Ape tlnl!tlte • cp. 
109 
16,00 Luz Maria- cp. 74 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,20 Anunruri 
18,30 Sriri Tv A 
19,00 Observator 
20,00 Fi\i cu ~hii pc DQÎ 
21,20 Anunlun - rei. 
21,30 Sliri Tv A -rei. 
in coOtinuare prognim 
identic cu cel al Antenei 1 

maghiară . 
18,45 Ştirile Jntcrsat 
19,30 Echipa de soc 
20,00 Hambeae 
CbiiUe - film 

· 21,30 Sport in direct 
23,00 Provocarea na
turii 
23,30 Ştirile ln!asat · 
0,00 Erotica 
0,45 lnchidcn:a progra
mului 

~---....J...---- ,, ";.> 
RBO 

10,00 Mame fi III · f. 
SUA, 1996 
11,45 Des. anim. , 
12,15 Trainspottlng
f. Anglia, 1996 
13,45 A doua carte a 
jungtel · f. SUA, 1997 
15,15 BAietii d·rei 
Evers • f. SUA, 1997 
17,i5 Totul despre sex. 

ATOMICTV 
7,00 Selector • ry.uzică 
non-stop pc toate gus
turile 
10,25 Reactor- stiri 
10,30 Atomic C~Fc - rei. 
Il ,00 Atomix cu Tudor 
. -rei. 
14,00 Interactiv • 

·alegeti clipurilc ·prefer-
ate ' · · 

17,45 Ultima aven
turi • f. SUA, 1993 
20,00 Foamea 
20,30 Categoria grea···
comcd. SUA, 199i ".,::~!''·'' 
22,15 Dlavolaî""111 · 
rochie a.lbastri - r. 
SUA, 1995 
o,oo SpeciaUiriteio 
casei: rotii verzi, 
prăjite· f SUA, 1992 ",. 

15,55 Rcactor -_~ti-~L-',: "\ 
16,00 MctropotioiC: rol. 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu lna .. 
21,55 Rcactor- ştiri" -~-.· .. _ 
22,00 Hai Hul· ref 
22,30 South Park • d . 
a. ' 
23,00 Klub Bizzar ~rei. 
0,00 Insomnia 

'\~ 

···~. 

~ ~---- --~ . 
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PASTORUL CONSTANTIN 
CIUSĂUTĂ A STAT DE VORBĂ 

-· 40 DE MINUTE CU ION 
i 
1 
l 

surse sigure am că 

pastorul Constantin Chisălită, 
care a candidat ca independent 
în 1996 pentru Senatul 
României, a fost primit recent la 
Bucur"''ti de către pr"''edintele . 
PDSR, Ion lliescu. Nu facem, i •· deocamdată, nici o speculatie 
asupra acestei vizite care' a 1 durat circa 40 de minute. un 

S lucru este cert: pastorul C. 
1 Chisăliţă este un om cu relaţii la 

cele mai înalte niveluri în 
străinătate, în special în SUA, 
iar PDSR va avea nevoie de 
oameni care să ajute la 
imbunătă~rea imaginii partidului 
in exterior. Mai mult, pastorul 
Chisăliţă a demonstrat şi până 
acum că poate aduce investitori 
străini in România. Vom reveni 
cu amănunte dacă va fi cazul. 

1. IE~Cfltl 
Foto: M. CfltiCIU 

V V 

PNR PREZINTA "REALIZARILE" GUVERNANTILOR 
411lif ţf(l l(li i tJiiC!oU!JQ~t; il~ j ft~ 

• Actuala Putere este vinovată de izbucnirea 
epidemiilor de meningită şi conjunctivită, care au 
dus la amânarea inceperii nouloi an scolar in mai 
multe judeţe şi in Bucureşti. a aprt3ciat Teodor 
Mara, presedintele PNR Arad, la conferinta de 
presă de ieri. Pentru a distrage aten~a de la cauze, 
se recurge la o al,tă .epidemie", aceea a sondajelor 
de opinie l~ate de relatiile interetnice în 
Transilvania. In acest răstimp se mai dezbat spo
radic legile proprietătii si Ordonantele de Guvern iri 
contradictie cu interesUl national Si in concordantă 
cu interesele de partid, a ad'ăugat'Teodor Mara. ' 

• Astăzi are loc sedinta Consiliului 
Reprezentantilor organizatiilOr 1ocaie ale PNR. Vor 
fi discutate candidaturile de primari ai oraselor si 
municipiului. Constantin Buzatu, 'prirri-. 
vicepre~edinte ai organiza~ei judeţene a relevat 

faptul că unii dintre candidati nu sunt membri PNR 
dar nici nu au mai fost impliCa~ Tn politică. · 

• Vicepreşedintele Marius lon~ă acuză statul 
de fiscalitate exagerată. Din cauză că acesta este 
.un aspirator de biruri", principalii afecta~ fiind într&
prinzătorii care doresc într-adevăr să contribuie la 
creşterea ecooomică a ţării, România se situează 
pe locul patru în Europa Tn ceea ce priveşte 
munca la negru. Asadar, locuri de muncă există, 
însă statul încurajează ocuparea acestora la 
negru. 

• Atacurile ia adresa lui Cataramă si 
Măgureanu dovedesc că multi se tem de PNR, dar 
efectul în rândul electoratului este nul, pe plan . 
judeţean continuând inscrierile in partid, ne-au 
asigurat liderii preze~ la conferinţa de presă. 

-- SIMIOtl TODOCfl 
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Dacă stal efe vorbă cu 
senatorul!., Creţu 'i·l întrebi 
ce mai face, al îţi răspunde 
prompt: am săpat 'anţuri în 
cutare '' cutare loc ca să 
introducem apă curentă; 
sau am săpat pe acolo 'i pe 

-"· · .. ~·i>-· dincolo să introducem 
~---.-<~ · . -· gazul metan. Dar mai bine 

·să-I lăsăm pe dl. senator să 
ne spună ce are de gând să 

~'\-~.;~#~-~-=' mai sape in anul care vine. 
. .. Jn primul rand să termin 
lucrările începute. As vrea să 
punem acoperiş spitalului 
orăsenesc din lneu ca să nu 
se degradeze. Apoi să ter
minăm drumul. de. centură de 
la lneu. Să terminăm cele 19 

. • _ ._ _ aprEWizioriă'r'.( Cu apă a unor 
'.,,,,,:. ·,:,;•, ,;, , localltă\( ea:,Yârtwii~, Dieci, 

. ' c ·. •· ,; . :~urahori:ţ, Bq\;sig, Răpsig, J ' ...... ,'-' ·... ... ' - .. ' .. . 

\'' 
. , .. : .. _. ., 

- Vârfurile. Aprobările de la 
guvern sunt, documentele 
există. Trebuie să mai obtinem 
aprobare pentru aproviziona
rea cu gaze la Pâncota si Siria. 
Au cota de gaz, dar mai' tre
buie hotărâre de guvern pentru 
reţea de distribuţie gaze natu, 
rale, deocamdată pentru 
Pâncota şi Şiria cu posibilitate 
pentru Tâmova. . 

In· problema drumurilor 
vrem să continuăm drumul 
judeţean s'erechiu - limită de 
judeţ (la Taipoş). Să terminăm 
la Răpsig drumul ce a mai 
rămas de făcut. · '• 

VOm demara· a proviZia- Tn concluzie, vreau să ter-
oarea cu gaze, în primul rând · minăm ce am început." 
pentru valea Crisului Alb. E.ste' . · •, ·1. IE~fltl· 

· vorba de gazoduCtu( ChiSinau -
· Gris- lneu- Dezna·- MOneasa , .. ,>• .(:Foto: ŞT. MfllYfiŞ 

., ·• ' ..... _, ' - ~-·· 

. 

-In·opinia 
............. 1111 

UF,b Arad .. liderii au pus Tn ao;;cul!le 
Vf! aspecte politice şi sociale atat de plan 
local, căt si central. • 
: Tneeperea 'anului scolar este un eveniment 
'major pentru societat~a romârlească.UFD Arad 
îşi exprimă speranţa că generaţiile de copii 
care acum încep şcoală VQr fi viitorul societăţii 
româneşti. ,.OI Marga, un demn urma' al 
marilor cărturari ardeleni, trebuie să 
găsească resursele necesare pentru 
dinamizarea învăţământului românesc. 
. Pentru că dezvoltarea unei ţări se măsoară 
.,i prin gradul de cultură", a afirmat con-
silierul local. Ioan Boticiu. , 

Pe plan .local,preşedintele organizaţlet 
municipale.dl Radu Onea, s-a referit la orarul 
Pieţe\ Mihai Viteazul care neinu~IJlll"''le pe foarte 
multi dintre comercianti. Orarul de week-end a 
stârÎlit cele mai multe' disculii; întrucât comei
cian~i nu mai au. vţlie să-şi vândă marla decAt 

_• .. .-·' 
:- '·-

i acest 

'· ' 

regulament dar asta că nu convine- ,,/;".._ 
riimănui, probabil doar persoanei care 1-a 
întocmit după bunul el plac, fară să-i con· 
suite pe cei care-'i vând marfa." 

Dl Boticiu a prezenta pozitia UFD referitor · 
la proiectul de lege privind impozitul pe venitul · ' 
global. Domnia-sa consideră că introducerea 
acestui mecanism intr-un moment nepotrivit va 
duce la nenumărate complicatii. "In România, 
instabilitatea economică nU ne permite si · -· 
introducem acest sistem, din cauza criZei 
de autoritate în care se află statul. -: 
Mecanismul va cădea în derizoriu datorită . . : 
incapacităţii de a-1 pu_ne in practică'~·, a ·.t 
declarat dl Boticiu. · ' ·. 

In acest week-end; la Zimandu Nou s:a 
constituit o nouă .organizaţie· UFO, în urina • . 
alegeiiiQr .. funcţia de. preşeyinte fiind,.ocupatjl. ;_, ':(.''· '~· 
de Ovtdtu Hamza., · : . ·.' . • ... " ·· ' 

':· ~. SORittfl·fiMBW~ . ·.· '·c .· :··.,· .. ·,' ·-- ~ :·f·~ ••·'-. . .. ' 

-

-~-"· '::::<,:.~':{~~~~(·/~' '~. .,.. .. 
'·,, :c, . •' ., 
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- Domnule inginer, înainte de toate cred că 
ar fi interesant să reamintim câteva dintre 
prevederile celebrului Ordin 53611997 al mi
nistrului Transporturilor. 

- Ordinul are un titlu care spune totul, citez: 
.Certificarea şi omologarea echipamentelor, 
pieselor de schimb si materialelor utilizate la 
vehiculele rutiere şi aUtorizarea agen~lor econo
mici care prestează servicii de reparaţii sau 
desfăşoară activitale de reoonslrucţie a vehiculelor 
rutiere". Altfel spus, potrivtt acestui ordin, toti cei 
care repară, intr-un fel sau altul, vehicule auto'sunt 
obligaţi să obţină o autorizaţie tehnică de 
functionare. 

..: Ideea este intr-adevăr europeană '1 mal 
ales foarte necesară intr-o Românie ca cea de 
astăzi, când aproape pe fiecare stradă din 
Arad (1) şi in majoritatea comunelor judeţului 
există. unu, două sau chiar mai mutte autoser .. 
vice-uri. 

- Că sunt. multe n-ar fi rău, rău este, In 
schimb, că nu putine, datorită slabei dotări tehnice 
ca şi lipsei de P<irsonal calificat şi cu experienţă, 
execută lucrări de proastă calitate, .lucrări" care 
constituie o serioasă si continuă amenintare la si-
guranţa circula~i rutiere. ' 

- Bun. ŞI in aceste condiţii, căte atellere 
auto au autorizaţie teho1ică de funcţionare? 

: ~~~~:rra~i auto, doar 6, din păcate. 

- Din câteva zeci sau poate sute, cine le poate 
şti exact numărul, multe societăţi comerciale 
trecăndu-si un asemenea obiect de activitate doar 
aşa, de toimă, fără a~ practica vreodată. 

-Care sunt cele 6 autoservice-uri? 
- IATSA, SC Frankmar (de pe strada A. 

Şaguna), atelierul auto de pe strada A. 
Mureşanu (pentru reparaţii şi reglaje carbura
toare), Asociaţia Familială Erland din Grădiste 
(care repară pompe de injecţie), Getax-ul şi SC 
Gumitech din lneu (reglaje direc~e şi vulca
nizare). 

- fn Arad mai există însă autoservlce-Uri 
mari. Care este situaţia lor? 

- Greu de crezut, dar 
iatâ, service
uri recunos
cute precu 
Micălaca, 
UTA sau Cen
tral Service nu au până in oreozent 
autorizatii tehnice de functionare. 

- Chie eliberează aceste autorizaţii? 
- Noi, reprezentanţa Arad a Registrului 

Auto Român. 
- Conform aceluiaşi ordin • se bArfeşte • 

atelierele auto au obligaţia să inmineze pro
prlet,.rulul maşinii - o dată cu maşina 
reparată - 'i două certificate de garanţie: 
unul pentru calitatea lucrărilor efectuate şi 
un al doilea pentru piesele înlocuite •. 

- Nu este bârfă, este adevărat, doar că 
treaba aceasta nu se respectă. 

- De ce şi cine are obligaţia urmăririi 
acestor aspecte? 

- In principiu noi şi Oficiul Judeţean pentru 
Prote~a Cumpărătorului ar trebui să verificăm 
aceste lucruri, doar că pentru aceasta ar fi 

DOCTORITA TURCIN ·LA DISPOZITIA 
' ' . ASIGURATILOR 24 DE ORE DIN 24 . · . ' lncă de anul trecut, d-na dr. LUMINIŢA dicale - subiect destul de controversat In 

TURCIN şi-a luat inima-n dinţi începând să domeniu - dr. Turcin ne-a spus că până acum 
lucreze in sistem privat. Beneficiind de un ca- s-a descurcat singură. ,.Am cbnsiderat că 
bine! cochet situat pe str. Ciorogaru nr. 42 ppt singură să supllnesc munca unei asis
(colţ cu Eftimle Murgu) şi de ex~erienţă in tente dar de la Casa de Asigurări, recent, 
domemu, dr. Turc1n ŞI-a format pnmul lot de am primit o recomandare de-a angaja o 
paci~nţi, anticipând oarecum reforma ce are asemenea persoană. In ce mă priveşte 
să VInă. . . . aveam de gind să i-au pe cineva, dar nu 

. Aşa se face că astăzi cabme~ul 'Ţurcm_ a tocmai acum", ne spune dr. Turcin. 
aJuns s~ numere peste 800 pac1enţ1. In v1r- In afară de pacienţii proprii - adică cei 
tutea ngonlo~ noului Slsto::m de sănătate inscrişi pe lista d-nei doctor, am aflat că la 
aceştia benefiCiază de serv"?" ~ed1~ie _24 de cabinetul de pe str. Ciorogaru apelează 0 
ore dm 24 . .,Pot spune că zrlmc am In JUr de serie de nelistatt Care sunt tratati nediscrimi-
15 consult,:'ţli, plus diverse tratar_ne~te natoriu i~să treb~ie să plătească: Din tarifele 
efe~tu~_te 1!1 cabinet sau la. domiCiliU. diverselor servicii spicuim: consultatie primară: 
Pac•enţ!' me1 ştiu că mă pot ~.ohclta la orice 4o.ooo lei, glicemie: 40.000 .lei; EKG: 40.000 
oră, avand telefoanele mele • ne-a mărtu- 1 . t" d 'că h' · . 50 000 1 · r 
risit d-na doctor. . . e1, opera,u. e m1 c 1rurg1e. . . _e•: ap_s-

R" al" t III" · dr tul carea unu1 pansament: 15.000 1e1; m;ecţ1e ,.a "D 18 8t" 8U ap 1ntramusculară: 1.0.000 lei, injecţie intra-
. .·" . la medic . ' venoasă: 20.000 lei, eliberarea de 'acte ma-
In' privin!& angajării unei asistente ·me- · dicale: 50.000 lei. 

- ... 

Spre deosebire de cabinetul 
· docloriţei TURCIN - care, ~upă 
cum am văzut, a funcţionat in sis
tem privat incă de anul trecut, ca
binetul doctorului DAN GRADA 
reprezintă un .caz• aparte. Fost 
dispensar leritorlal - sttuat pe stra
da Stejarului - cabinetul dr. Grade 
relleclă mai fidel. paşii reformei.Jn 

1 ;~:~~·· Actualmente, spaţiul. 
R este .de~nut de cei doi 

medici (dr. Grade şi ct. Mureşan) 
printr-un contract de comodat .. 
Raport juridic. care, după ·cum 
apreciază ~. ţlr. Grada, nu este 
1r:Jcmal cea mal fericită varlant.!l. 
.Din Păcat!>·- spune dr. Grada; 
practica oomoda1ulul nu este incu
rajatoare pentru lnvest~il. ~e .o 
perioadi! de 5 ani sunlem prinşi in 
aceastl.«capcană• a comoclatu!ul." 
1praape aooo 111g11ratL. • 

Din. punct de vedere al 
numărului de pacienti, dr. Grada 
se poala lăuda cu o dtră de invidi
at: 2.750 asiguraU. Aceasta 
inseamnă, Inainte de toate, un 
volum de muncă imens, cu circa 
40-50 oonsulta~i pe zi, plus cateva 
domicilii. 1 

• 

în opiriia doctorului Grada, 
cabinetele de famiUe trebuie obJl. 

gatorlu să tindă spre o dezvoltare 
şi diversificare a paletei de servlâi.. 
Acum, In cabinet 1"' poate face un 
examen de glicemie, uri EKG ~ 
drca 30-35 investiga~! medicale 
cu ajutorul unui microanalizator. 
lntrucăt aparatele q13i sofisticate 
costă, dr. Qr~da crede că se 
poate merge pe _ideea asocierii 
mal multor.cellinete Cala pot luaa 
In oorrun: · 

După dr. Grade cel maf mare 
neajuns al. reformei In sănătate -

·- ~~ cum·-~-.-~~·lea ~ceputa-
'"~ ··,:·· . . : .. ' · ... 

4 .·';, : .. ' ''.:, .... , .·. 
·,~ . >.·t· . .-\ ._, ,: . 

este centralismul prin care
opereaz:i Casa Naţională de 
Asigurări Sociale de Sănătate. 
.Despre casa din Arad eu am o 
părere bonă. Cred că cel de acolo 
se pricep să facă ceea ce \ille de 
ei. Din păcate, nu sunt de acord 
cu faptul că Aradul, de exemplu, 
care colectează anumite fonduri, 
este pus pe acelaşi palier cu 
Botoşaniul. Asta Tnseamnă că 
judeţul nostru trebuie să sus~nă 
financiar şi alte judeţe;.-~ 
ct. Grada. 

nevoie de un personal numeros. Or, noi dis
punem la ora actuală doar de 3 specialisti care 
se deplasează pe teren pentru o mie şi una de 
probleme, in aceeaşi situa~e fiind, bănuiesc, şi 
dl. Florincaş. directorul O.J.P.C. 

- Aveţi dreptate, pentru verificarea mo
dului in care atelierele auto se achită de 
obligaţiile ce le au, indeosebi sub raportul 
calităţii lucrărilor executate, ar fi nevoie de 
câteva zeci de specialişti care să aibă drep

tul de a aplica şi amenzi. 
Păcat că ceea 
ce este mai 

loros in 
ordin 

s-a pierdut , 
ca de obicei - pe drum ... 

- Ordinul are şi alte prevederi europene, ca 
de pildă obligaţia tuturor acelora care importă 
diferite piese auto, de a poseda o avizare din 
partea Registrului Auto Român, produsele 
importate trebuind să corespundă standardelor 
europene de calitate. 

- După ce ne-am lămurit cu autorizaţiile 
de funcţionare, spune~-ne domnule director 
care ateliere sau staţii auto au dreptul de a 
executa Inspecţia Tehnică Periodică (I.T.P.) 
sau verificarea tehnică anuală, cum i se ma1 
spune? 

- Staţiile auto autorizate sunt: se 
Agrotransport de pe strada Poetului, dincolo de 
bariera CFR, Compania de Transport Public 
Arad, Central Service de pe strada T. 
Vladimirescu, IATSA (din Aradul Nou), SC 

Transdara, autoservice Micălaca si SC Nica, 
din Sebiş şi, bineinţeles, reprezenianţa noas
tră. 

- Alte staţii auto nu pot elibera ITP-ul? 
-Categoric, nu. 
- Unii automoblllştl se plâng că, dacă 

spre exemplu au făcut ITP-ul azi şi peste o 
lună vând maşina, cel care o cumpără este 
obligat să facă din nou ITP-ul, deşi, in mod 
normal, o inspecţie tehnică are valabilitate 2 
ani... 

- Bine aţi spus, In mod normal, dar'situa~a 
descnsă de dv. nu este una nonnală, pentru că 
maşina işi schimbă proprietarul şi ca atare noul 
proprietar este obligat să facă o nouă ins~e 
tehnică a autovehiculului in cauză. 

- Am notat. Şi acum, o ultimă Intrebare: 
mal "trăieşte" treaba cu Euro 2? · · , 
· - Mai, cum se ştie, începând cu 1 iulie 
1998 românii nemaiputand aduce in ţară nici o 
maşină - chiar sub 8 ani ~ fără a avea sistemul 
antipoluant denumit Euro 2. Evident, in stare 
de functionare si la parametrii optimi. 

- Este bine ci aţi făcut această pre· 
clzare, întrucât nu puţini români se 
păcălesc aducând din străinătate maşini 
dotate cu catalizator, dar care nu mai are 
nici o valoare,. deoarece durata de viaţă a 
acestei piese • spun specialiştii • este de 
maximum 80.000 km. Oricum, vă mulţumim 
mult pentru interesantele lucruri comuni
cate. 

MI~CEfl DORGOŞfl" 

SISTEMULUI 
CU5ANI După ce-a petrecut o vreme la ţar~ă.~d~r.~MA!R!I~U~S~~~~~~ 

dit să~i desch~ un cabinet şi in Arad. Beneficiind. de 
_pus pe treabă, nerenunţAnd însă nici la serviciul din Pecica. 

Acum, cabinetul de pe B-dul V. Milea numAră 1200 asigurati. cat 
priveşte atragerea acestora el ne-a spus: Mla mine a fost uşor. Eu am avut 
foarte mulţi prieteni, cunoştinţe şi fără să-mi fac nici un fel de publicitate 
mi-am forma~ pot spune aproape pe nesim~te. propria mea dienteJă. De 
fapt, unul din avantajele acestui sistem este că medk:ul de familie trebuie 
aA ajungă să-ii cunoască foarte bine pacien~r. 

·· . Un cabinet ,,11111acosl" 
Spre deosebire de fostele dispensar~ teritoriale, putem spune că actu

alul cabinet al dodorului Căpăţană este unul model. Pe langă consultaţiile 
Şi tratamentele primare, in cabinetul d0;2ţ0rului Căpăţână se mai pot face 
fT'riQ investiga~i de laborator, un EKG etc. · 

Deocamdată, dr. Căpaţană • ca de altfel şi ceilalţi colegi de txeasla, 
nu-şi pune problema unui profit prea mare. Deşi, după ru.s:n am mai spus, 
~netul dAnsului este unul dintre cele _m~i ,dotate. · -<,;.,;.-~_'. 

---~"!/- '·· 
--·-

Pacienţii, bântuiţi de gânduri, a'teaptă cuminţi 
să intre la medic. 
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Sigur, pentru viitor, ei are in vedere diversificarea dotăril şi serviciilor. 
Cu toate acestea, dr. Căpăţana ne-a m~rturisit că deocamdată se "' .... __ ...._._. __ o<:··-

mc'irgineşte la a-şi servi doar proprift asiguraţi. Bineinţeles, exc:ep.~d Jl 

·.· 

urgenţele, la care nici un medic nu poate mmane Indiferent. · · 
După dr. Căpăţană marele căşlig al acestui sistem este faptul că bo~ 

navu1 poate apela in ortce moment din zi " noapte la medirul de lamiie. 
.Am inceput să-mi dezobişnulesc pacienţii să-mi mal ceară bilet de trl
mHere. Pe cat posibH Incerc să rezolv aici cat mal mult. Trebuie ru toţii • 
med'lci " asiguraţi, să ne acomodăm d'10 toate punctele de vedere, cu noul 
sistem" ne-a mai mărturisH dr. Căpaţană. 

Dănsul mai crede - ca şi alţi medici - că rHII' fi rău dacă ar exista posi
blltatea contraclăril unor impn.unu11Jri bancare rezonabile. Asta • .rezolva 
multe neajurlsuri... ~- :•"'" -........ ,. 

A~dar, după cum s-a putut constata, Tn Arad, noul sistem al 
asigurărilor sociale de sinătate, in eluda greutăţJior, unele inerenta, 
Incepe să funcţioneze. Că şi populaţia a conştientizat Importanţa 
asigurărilor este dovedit de faptul că peste 80% dintre arădenl au 
de-acum un medic de familie. O verigli de bază continuă să fie Casa 
Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate, direct răspunzătoare de 
colectarea fondurilor, de care depinde în final (!fi) calitatea actului 

medlcat. COSMI" ~IF 
Foto: ŞT. MfiTYAŞ 
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ASTRA VAGOANE· TRINITY, DUPĂ PRIVATIZARE 

VAGONARIÎ işfjioli NEGOCI~ 
::,'*>~_];~ SALARIILE IN. DOLAR-dY&K*~:~'.i 
~>-.~~~"' ~~~"- ~, ~*'~~._,,.....,_.....,..~-~~c:r1t-~ ... ~~l .... (@t jl~o/e~~~~J:..~ 

+ ""~orul pitieaniilor politiee eântă ea indrăeire~-

__ ",. 

.Inainte de privatizare enm obligaţi să j 
ne luptăm cu proprietarul Uzinei, statul 
român. ih mod 1Dia1 nefiresc, pentru a nu : 
lăsa ASTRA ri moară iar angajaţii să i 
rămână pe drumuri. Lucru pe care l-am 
fărut in repetate rânduri, sJndicatuJ salvând 
de mai mutte ori. prin acţiunile sale uzma 
de la înec. Odată cu piva~zarea, lucrurile 

-au 1noeput să intre în mod firesc pe făgaşul 
normaL Sindocatul nu mai are obliga~a să 
atragă alentia proprietarului că ASTRA 
moare. admtOJStratia având prima ~1 
ca fabrica să prospere. De aici incolo sindi· 
catul se ocupă doar de apărarea intere- , 
setor membrilor săi". ne-a declarat KJNEL 1 

RUSU, presed-rtele Sindicatului ASTRA , 
VAGOANE ARAD. După u11lmele două 
dis;pcnibilizări, in unna cărora au bs! puşi , 
pe liber ;nca 920 de angaja~. 1a UZina de 1 
Vagoane au ma1 rămas doar 2500 de ca noua a societătii a· 

J9COITlandat ~••alilor.· care fac ~.-o· din angajaţi. Rusu susţine că orientarea . prin carduri _ .. ".., ""''~ 
Sindicatului privind disponibilizările prin Ca o primă schimbare oo· optd post- _,-atul administrativ şi sunt membri de 
ordonante cu salarii compensatoni a fost ! privatizare, liderul Sincicatului de la ~.:_,~ "!t., ~ ~ =: 
SPre cei cu vârste înaintate, SJlre_.pensio- 1 Vagoane a precizat că următoarea bite. Or ~.car la Danas nu la noi. Psrte din 
nare sau muncilon cu probleme care men- 1 negociere a salariilor in februarie-martie · 
!au acest gen de protecţie SOCJală. ., 2COO, se va face in dolari pentru fiecare aceste persoane, sinpli angajaţi la ,patron, 

având prin natura servtciului o anumită 
, ·angajat. iar plăţile se vor face in lei, la functie de răspundere. au constientizat 

! i cursul oficial din momentul efectuării · ro1u1 sindicatului in sistemul eConomic 
· plăţilor. în ac:est sens. li inceput experi- românesc si au fost afectati de aoeaslii 

mental deOcamdată. salarizarea prin canl. cerintă a cOnducenl. Deatttel, am avut o 
urmând ca !n viilor 1oţi angajaţii să aibă niscuţie cu dl. George H. Soriano. 
001'11 in bancă si să fie retribuiti in acest fel reprezentant al firmei Trinity in oonsiliul de 
Dar inainte 0e' bRe .acestea' preşedintele administraţte .şi am cerut să .nu se mai facă 
Sindicatului ASTRA VA'GOAIE a ţinut să asemenea recomandări fără să fim 
sooată in evidenţă un alt efect. al priva- i anunţati. :·.Tot nef.-esc i se pare. liderului de 
lirlini• .De la 1 august. Sindicatul a obtinut 1 sindical şi unele afirma!ij ale ...nor oameni 
o majorare a salariilor cu 2.2o/o SI reven1rea · JX)hbc1 arăden1 3n special din actuata.coa

''!anormal în privmţapiăţiiOielor~lla- 1 Gţie" 1<3re-şt arogă meniul p;;vabzăn1 Uztne• 
, re, care se"""' retribut dublu. Totodată sunt 1 de Vagoane. ..Eu vâ spun tn mod obiectiv 
1 in derulare investitiile sociale pnvind miat>- şi verilicat că nu esle aşa ASlRA s-a pri

dimatul de munCă. renovarea grupur11ar Yllltizat in aceaslă etapă ca un dat al desli· 
sanitare a rta eb 8 ed·lipamentekx de nului, dublat de valoarea intrinsecă a 
~~- • Uzinei şi a câtorva oameni de mare 

' StndicaluJ critică responsabilitate. Oamenii !X>litici 9izaţi 
formează corul piticaniilor politice care 

recomandaraa_ dlntă cu indrăcire desuetul căntec •Noi 
Pe de altă parte, Ionel Rusu nu este aes1em odatăru lala»". Dixrt Ionel Rusu. 

w.u totul !le ilcoftl w modul de actiune al • • fLORin TR(JŢ 
noii administratii. Jn această penoadă, un ,. .·.' ". 
lucru nefiresc, 'pentru mine cel ~. este · Foto: ŞT. NfiTYfiŞ 

este a unu1 cumnat ce sta ~ Austna Barul nu-1 
meu. eu sunt doar angajat ş; n-am nomic de acolo. 
Lumea mai zice că aş .....,. unde sta. Dar clădirea 
aceea e doar local. nu este Sllfl!iu de torull" 

Greu!Aţile rammei Comeac'au lest an,..r;cate 
? de tpUI că in acest an Alexandru Cozneec nu · 
şi-a primit salariul pe nici o lună. Soţia !tii nu. 
lucrează. .Trllim doar din banii pe care-i primesc. 

ca alocatie. 
si barul' va 
in amlnd. 

. să-nU 

1Jgasesc un 311 ser'· 
Oricum. bani 
. mai luat din 

ldec:emll>rie '98. 
din siJăină.. 

POUTISTUFAC 
PE PAZNICU DE - -

NOAm,IA 
BUTICUJUI.E 

SPARTE! 
Pl:tiţişti .ară;xmi eu ajuns d!>o 

Yleme incoace 1ntr-o posturi 
caecum nelioească. Ne -·la 
patruiele de noapte, care ta 
sesiurea unor arădeni se 
dep'E zA la n_.;nele spai1B 

de !ăulâcătDri. .Nu de Jlllline Oii, 

- """" se deplasează la 
..,argeri şi pentru că nu gAsesc 

la blocul specialistului <:lin comună. Mi s-a "'lUS eli mai spune Alexandru Coznaac. 

t
.".,._.. ·.·, _ nu e liber nici un apanament. Doar că din locatarii Primăria Felnac, chiar dacă nu &li !'IAU! """ 

""'." blocului sunt persoane care n-ar avea ce cAuta' o locuinţă, ii ajUtă in att fel. Jn iarna lrecutli le-am 
acolo. in plus, stau mai bine dedit noi. Eu cred eli dat o jumatate de rernorc;'j de lemne. Dacă pu1em. 
familia mea ar fi mai îOO...ptă!ita 116 klcoriascl ;; vom ajuta .pin această iamll", spune primarul 

afişată adresa patronitor sau a 
responsabiliklr de magazine, -
fiE!IICi!i să slea să păzească ...... 
biiUI, până dimineaţa. Nu pot s'l 
lase nepăzite bulicurile ale căror 
inchizători sunt dislruse. inţeleg 
că unora -patroni nu 1e an'*"'-.-adresele afişate pe 
vitrine, pentru a-şi prOteja 
lccuinţele de eventualii ~; dar 
măcar un număr de telefon ia 
care pol fi găsiţi ar fi util să fie 
alisar, ne-a spus 1. ro. N'~eolae 
DU!a. adjundui şefului polilîei 
municipiului Alad. in contextul in 

r~ .",_ B<:Db", spuneCozneac:. • Dimitrie salăjan. De Bsemeltea, familia Calneacl 
l ,;..:..- "'t - THl ~=~ '::n: ~:~0::: · nu plateşte apa . ..Asllel facem o 13CQnOmie 

t · f;;e·., tm-rialăa acestei8 nuedliar ~de rea. Evorba de 30.000 ler. adaugă Cozneac. Un ali ajutor, 
t -ce 0 clădire -.1 de impunătoare, recent. con- care familia tripleţitor fl primeşte lunar, este 

'
1 struilă, la câtiva metri de casa In care locu~ !)artea unei familii din c:omună, care ihsă a vrut 

·~ rămănă anonimă. BeneficiBrii celor 100.000 de familia 'in cauZă. La p!Jflan.il acesteia functioneaza 
, un bar. Oameni• spun că o .parte din afaceie este a "" ştiu ~ cine e ..aba, m-i lTIUI\IJID81!1C &lEII>· 1 
lui Alexandru Cozneac. Acesta lnsă, spune• .Eu 1rug,estulptindeomenie. ll:tt.HI'I 

· · lucrez ca admm!S!J<Itorla sccretatea in casA. care ~ 

L, , ... ,,..., ..... '"@'"'"""'-",_.;,'"' ' .....,, •.. i,' "'b """'"'"riN"' 

.,..." l1Umărul ~din
s-a inrnulţit in u!limii ani iar t8' a1 
l'dllţiştilor a stagnat, propunerea 
colonelului Mihuta e demnă de 
luat in seama. 'inspre binele 

ambelor pl!t1i ~. J>OIIIist " 
jllllron. 

_,.-"" '-.· -. . _, __ _ 
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EDIŢIE ]UBILIARA 
e Asbisi • ZiiNI folelnldui I'OIIIânae 

AslUi esN prima zi a tir· 
gutui de agricultură fi 
indu- alimentară, AGRO
IIALIJI. c:io se desrăfoani la 
Sala Sporturilor din Ar~d. 
Organizat de Camera de 
Comerţ, Industria fi 
AgricuHură a judeţului AnKI. 
targul, ajuns la a zecea 
ediţie, reun"f"' 60 de firme 
din ,_;; şi sttăinăfaN. 

Organizatorii pregăr.sc 
.."..,_".., fi llizifatl;rior o 

serie de surprize. Azi, intre 
orele 13-15, speclallfti ai 
Oficiului Judeţean de 
Consultanţă Agricolă vor 
sufine mal multe conferinfe. 
Şi. pentru că este Ziua foi· 
clorulul românesc, cu 
incepere de la la ora 17, 
Ansamblu( folcloric .Datina" 
din Bărzava fi Ansamblul 
folcloric Pa/alu/ Copiilor din 
Arad vor încânta publicul cu 
spectacole folclorice. 

CI. K. 

-==-=:=:::::=--::=:::::::=:-. 
1~· 
tnoo~W~AIWPilîJi.Di' 
~}:·1'':·~ C:OMPENSATORB ÎN 

PERIOADA 6-CJ SEPTEMBRIE 
Luni. 6 septembrie, la CEC se tace plata disponibiliza-: 

,, li« de la TESA. Oisponibilizajll de_ la "-ne !fi vor prirnJ 
. ··su-Ie compensatorii cuvenite marţi. 7 septambri~ 

'tlllen:uri, Il se~mtaie. persoanele disponibilizat&, con,.! 
·• · ~nn Ordonante!, de la IFET fi Optlplast ifi vor lncastq 

:, banii. tar jbi. 9 septembrie a rindul celor de la <:onstrucţiJ,, . 
">Rutiere, lntlol1f- J i ....... a ... l"..-t\!Qi H""'" .. ;· , .•. ,;;:.-<•' i:)i;,.•GAJ 

M- • , , :,"/.0' '"" ---7?'1.-':""7~~-~~:r·-,~~:::.o-=\1ili•&.!~Mtf~s:oo .& - w-

De săptămâna viitoare 

La cererea primarului, 
etar in sf)ecial la cererea 
cetăţenilor Aradului, ince
pind de siptămina viitoa
re, angajaţii de la Salubri
tate vor tu·cra mai .mult 
noaptea. Decizia a fost luată 
in urma reclamaţiilor. pri· 
mite de la populaţie, 

nemulţumită de faptul ct. 
11e multe ori. gunoaiele stau 
naridic:ale ore In 'ir. 

• lntr-adevir, pinâ acum 
se lucra doar ziua. Străzile 
erau măturate dimineaţa, 
dar nu se reu,•a ridicarea 

gunoiului decit după masa. 
Era •n asp.ect neplăcut", 
spune Iosif Clodniţchi, 

d i rectotul societăţii Salu· 
britate. . ' 

Totul~, de-a lungul 
anilor, au mai existat 
perioade In care angajaţii 
de la Salubritate au lucrat 
noaptea. S..a renunţat, insă, 
la acustli variantă fiindcA 

, .. _ 

·: ·, ·. 

n-au mai fost bani pentru 
acordarea sporului de 
noapte. Şi la ora actuală, 
Salubritar. are 25 de anga
jaţi care lucrează pe timpul 
nopţii. De sliptămâna 

viitoare., insi, numărul 

acestora va aj\mge la 70. El 
vor primi in- plus la salariu 
un spor de noapte de 25%. 

"Pentru angajaţii no.tri, 
noaptea se munce~te mal 
.,.or. Nu e atita circulaţie, 
nu incurcAm prea multă 
lume. Daci se curăţă 

va l'i curat", adaugi dlrac· 
torul Clodniţchi. 

Dacă principalele zone 
ale ora,ulul vor fi curăţate 
noaptea. mai rlimân câteva 
străzi, Indeosebi din 
cartierele mlrginalf&, care 
vor fi întreţinute fi curăţate 
ziua .. 

GE~ntnDE KtlfiP 
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Pagina8- ADEVĂRUL ÎNV ĂfĂMÂ.NT 

PESTE TREI SUTE DE SCOU 
SI·AU DESCHIS .~P07R~~~ 

- Astăzi (n.n. - Ieri) a inceput un nou 
an de lnvăţamânt. Dar cum toamna se 
numără bobocil. v-af ruga si ne 
intoarcem privirea spre anul fCOiar 
prace$nt. Cum n apreciaţi?. 

-Anul de lnvăţământ 1998-1999, prac
tic, s-a Incheiat abia ieri, o.dată cu redis
tribuirea ultimilor candidaţi promovaţi la 
sesiunea din august a examenului de 
capacitate. A fost un an cat se poate de 

. aglomerat şi un an in care reforma a 
demarat cu toate motoarele, din p~n (cat 
anume s-a realizat. incă nu am reusit să 
evaluam din 1oate aspedefe reloonei).' Anul 
a fost aglomerat nu numai din punctul de 
vedere al cadrelor didadke dar şi al elevilor, 
In special al celor din clasa a VIII-a care. la 
final, au avut de susţinut. penlru prima dală 
In lnvăţămant. examen de •:apa ·~a~ unnat 
de examen de adrnitele. 

-De'flprocenteledepoon--• 
la bacalaureat fi capacitate nu au fost 
lngrljorâtoare, mulţi candlda11 nu fi-au 
luat to!ufi examenele. Care ar 11 expltcaţl
lle? 

- Procentul de promovabilitate a fost 
peste media pe ţară. Am afirmat-o şi cu altă 
ocazie: nici şpre sută la sută, nici şpre dezas.. 
tru. Ca la fiecare inceput de an şcolar, am 
găndft cateva directii de actiune si ca prio
rităţi pentru inspectorat suni examenele de 
bacalaureat şi capacftate. Vom face o ana
liză serioasă care priveşte şi elevul şi cadrul 
didactic. Avem sftua~a exactă pe unităţile 
şcolare, pe fiecare disciplină !n parte. Vom 
cauta cauzele şi lncercăm să revizuim, cat 
putem, pentru ca la anul să nu avem sur
prize. 

- Care credeţi ci au fost motivele 
pentru care la a doua sesiune a exa
menului de capacitate, nu s-au prezentat 
mal bine de 400 din elevii căzuţi in vari? 

- Se pare ca la sesiunea din august, 
taxa de 200.000 lei, pentru o bună parte din 
elevi, nu a fost accesibilă şi poate că a 
depăştt şi posibilftă~le economice ale fami
liei. Apoi- să nu neglijăm- ca in cele trei zile 
de examen, elevul trebuia să plătească şi 
transportul de la domiciliu la centrul de 
capacitate. Şi nu trebuie să pierdem din 
vedere şi un alt aspect: oricat de mici (chiar 
inexistente) ar fi fost taxele şi oricit de sim
ple ar fi fost subiectele examenelor, in 
fiecare judeţ vor fi elevi care nu se vor 
prezenta la .capacftate", probabil aspiraţiile 
lor nu merg spre continuarea studiilor, 
preferind să rimănă acasă, lângă părinti, 
ori să unmeze o altă fonmă de invătămănt 
(calificare) care nu necesită această 
diplomă. 

Ziua de inceput a 

-In urma celei de-a doua redlstribulrl, 
care este gradul de ocupare in licee 'i 
fCOII profesionale? 

- Având in vedere că redistribuirea a 
durat pănă aseară târziu (dat fiind graficul 
foarte străns pentru sesiunea a doua a exa
menului de capacitate), nu vă pot da acum 
cifre exacte. Cert este ca sunt atoperite sută 
la sută clasele propuse pentru liceu. 

- Cum se prezintă 'collie din judeţ In 
prima zi a noului an de lnvăţimint? 

- Pregătirea şcolilor este o problemă 
serioasă care trebtJie să preocupa consiiile 
locale, comunită~le şi nu in ultimul rând 
Inspectoratul. Noi am avut o !ntălnire cu 
directorii din toate unitătile scolara care 
ne-au infonmat despre st'adiul preţjătirilor 
pentru acest nou an de învăţământ. Vreau 
să spun, ca pănă la această oră, nu am 
primft nici un sermal, nici din partea Directiei 
Sanitare, nici din partea directorilor ca. ar 
exista vreo unitate şcolară care să nu-şi 
poali deschide azi poiţile. S'ogur ca putem. 
comenta condiţiile pe care le oferă şcoala 
zilelor noastre. Dar ceea ce Directia 
Sanitară a găsft necorespunzător In un<ile 
din unităţile şcolare, nici nu prea Văd cum 
poate fi rezolvat prea repede. Daca !n .locali
tate nu există canalizare sau oamenii, dintr~ 
comună sau alia, nu au reţea de apă curen
tă, sigur nici şcoala nu poate face ex~
Nu pot să spun ca aceste conditii cerute de 
'oirecţia Sanitară sunt exager'ate pentru 
sfărşftul mileniului li, dar trebuie să vedem şi 
posibilită~le reale de la noi. 

- Care este situaţia manualelor? 
- Este o problemă mediatizată cu insis-

tenţă in uffimele zile.~ prezentat şi d-voas
tră sftu~a manualelor la nivel de ţară. Pot 
să vă spun ca la consfătuirea noastră din 7 . 
septembrie. fiecare director o să aibă pe 
masă o broşură din care işi va forma şi· o. 
imagine, cât se poate de clară, Tn ceea ce 
priveşte manualele la toate nivelele. 
Manualele pentru ciclul gimnazial sunt gratu
ile - pentru clasele ~ Vlll au venit 1n proportie 
de 20-50 la sdil - şi doar 1n situaţia in caie 
şcoala nu a făcut comanda fennă şi 1n timp 
util e posibil să aiba surprize in procurarea 
lor. Pentru clasa a IX-a - avind 1n vedere 
ca pe 5 septembrie s-a promis ca vor fi la 
C.C.D- pot fi achiziţionate după 20 septem
brie. Clasele a X-XII vor învăţa după ma
nualele tradiţionale. Ceea ce aş vrea să sub
liniez: doar programa este obligatorie, ma
nualul fiind numai instrument din care cadrul 
didactic trebuie să aiba măiestria de a selec
ta cat trebuie in funcţie şi de nivelul clesei la 
care lucrează . 

1':!irti:UCI~tot aţi pomenit 
.,cadrele didactica", care este situaţia 
personalului in inviţimAnllll aridean? 

- Daclkni amintesc bine, anuiiJecut pre
figuram ceva pentru acest an. Asa cum, !n 
acest moment. aş putea să afinn.' fără riscul 
de a exagera, ca cel muft in doi ani de zile. la 
nivelul judeţului Arad putem acoperi in pro
porţie de 90-95 la sută cu personal didactic 
calificat. E un lucru deosebit pentru 
!nvăţămantul aridean şi pentru cei ce benefi
ciază de serviciile Tnvătămantului - elevii. 
·Surprinzător, in acest an am avut un record la 
examenele de titularizare, din 16 iulie, nu 
numai ca participare ci şi ca seriozftate In 
ocuparea unui post 

- Ce noutăţi aduce acest an de 
!nvăţământ 91 care sunt priorităţile 
refonmel? 

- fn primul rănd, noua structuri a anului 
de invăţămănt, care a inceput pe 1 septem
brie, mai devreme !'Il două săptămăni faţă 
de anii precedenţi. De asemenea, pro
gramele şcolare au suferit o remarcabilă 
restructurare, mai ales clasele de liceu au 
fost aerisile atăt cat s-a putut pentru a nu se 
pierde continuftatea. Avem in vedere si eva
luarea: o prioritate va fi evaluarea periOdică a 
elevilor •pentru ca am constatat ca au existat 
sftu~i cand cadrul didactic s-a axat pe eva
luarea finală şi s-a pierdut din vedere evalu
area pe timpul semestrului. 

- Ce mesaj aţi dori să transmiteţi 
dascăntor fi. elevilor la inceput de an 

.plar? 
- Date fiind evenimentele cunoscute din 

' ţară - cazuri de meningită şi conjunctivita - nu 
pot să nu Incep cu urarile de sănătate pentru 
profesori, elevi şi părin~ şi. ca' o tradiţie la 
inceput de an şcolar, le doresc succes, multă 
putere de munca şi baftă. 

-Vi mulţumesc. . 
A consemnat 

VfiSILE FILIP 

indrepta paşii spre !nvăţămăntul 
primar, 25.450 spre cel gim
nazial şi doar 11.835 spre cel 
liceal, in total 354 de scoli 
deschizându-şi porţile pentfu a-i 
primi. Şi pentru prichindeii de la 
grădiniţe, 1 septembrie a 
insemnat sfărşitul vacanţei de 
vară. 

Dimineaţa devreme, un 
prichindel cu ghiozdanul 1n spatQ 
se indrepta zgribulndu-se de frig 
spre şcoală. Tllllid şi nesigur ne
mărturisea că e prima zi de 
şcoală pentru el şi cii aşteaptă cu 
emoţie şi nerăbdare sunetul 
primului clopoţel. Un alt &anăr, mic 

La .Elena Ghiba Sirta", fe&
tivitatea a inceput in jurul orei 
9,00, doamna directoare 
Valentina legariu deschizând 
oficial noul an scolar la liceul 
sus-amintit. Au' fost prezente 
diferite personalităti cano aveau 
mai mult sau mai ~ IB!ltăttJii 1 
cu faimosullil:ett arndean: 

şcolar este una aparte pentru 
fiecare elev. Emotiile reintâlnirii 
sau intălnirii pentru prima dată 
cu băncile vechi ale scolii sunt 
unice. Chiar dacă anul acesta 
şcoala a inceput cu 15 zile mai 
devreme, toamna şi-a intrat 
deja in drepturi, cerul innourat si 
iminenţa ploii grăbind festi
vitătile de deschidere. Festivităti 
spre care se indreptau .valuri~ 
de elevi, fremătând de nerăb
darea inceputului şi care purtau 
poveştile .insorite" de vacanţă 
in gând. Tinereţea şi exube
ranta scotarilor a contaminat 
parCă fntregul oraş care a fost 
trezit inca de la pimele ore ale 
dimi~i de forfota lor. La festi
vitătile de deschidere a noului 
an Şcolar, aglomeraţie mare: 
profesori, părinţi, bunici de la 
ţară, elevi mici cuprinşi de fiorii 
emoţiei sau liceene cu fustiţe 
scurte, care trezeau şi ele fiori_ .. 
Ca la un semn, limbile .se 

dezleagă" şi şcolarii Tncep si! 
depene firut amintirilor de 
vacanţă. 25.650 de eliM ~ va 

Silaghi - secretarul Consiliului 
Jttdetean, Coemin Aldea - con
silierUl prefectviLi. Pavel Sârbu 
- consHier judeţean, Nora 
aro,an - f8tul Biroului de inl&
grare europeană. Dorin Lazăr -
decan al Facultălii de Medio:iM 

GeneralăOUM~O BOLUDI 

• -!>. 
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Conducerea Scolii Normale 
.Dimitrie Ţichindeal" a ţinut să 
marcheze, cu fast. jnceputul 
ultimului an şcolar al mileniului. 
Pentru că anul de cumpănă 
dintre primul si al doilea mileniu 
a scăpat ateri~ei istoricilor, eter 
cumentele nepăstrând modul in 
care au inceput şcoala elevii 
anului 999, directorul Doru 
Bogdan a dorit ca trecerea intre 
mileniile doi şi trei 'să rămană 
bine înscrisă in hrisoave, 
măcar în ceea ce priveşte 
Şcoala Normală .Dimitrie 
'ţichindear. pentru vreun istoric 
al vremurilor ce 'I/Of veni, dornic 
să afle cum au păşit in viaţă 
copiii Aradului din anul de 
graţie 1999. Pentru că orice 
inceput trebuie să poarle 
pecetea harului divin, preotii 
Mladin, in numele PS Timotei, 
episcopul Aradului şi Gligor au 
oficial un Te Deum. De fală la 
marea sărbătoare a scolii au 
fost. ca invi~. reprezentanţi ai 

Prefecturii, în numere căreia a 
vorbit direclorul general Valeriu 
Câmpeanu, Consiliului Jude
tean, pentru care vicepresedin
tele Achim Alexa, dascăt de 
meserie, a tinut să-i salute pe 
elevi şi Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, din partea căruia 
prof. Mihai Matekovics a tinut 
un emotionant discurs. At/ fost 
de faţă' şi oameni politicf şi 
chiar, asa cum se a.Mne, vechi 
dascăli ai scolii, cum ar fi 
!nvl!lţătorul nonagenar Nicolae 

şi indesat, cu un nume parcă pre
destinat, VIctor Pitici, !şi dorea 
să înveţe cat mal multe şi să 
obţină o medie mai mare decat 
a.nut trecut. Şuba Dan, aftat in 
clasa a lll~a la Liceul 11 Eiena 
Ghlba Sirta" vrea să lnveţe cat 
mei bine 

' -:-.. 

. ,-•'•"'"'' 

;.' -1 
Serban sau prof. univ. Ioan · ··1 
Dră~au~intele- frum~-as;;,:, 'w ''"""' ;,,~,.,,j 
mers la inima asistentei .• Salut ,,,-

1 

cu sfială pe aceşti miCuţ; candi- . . 
da~ la statutul de om" - a spus 
directorul Doru Bogdan. Şi salu-
tul său. adresat tuturor celor 
peste 1.100 de elevi ai scolii, ~a 
vizat in mod deosebft ~ cei 105 
copii care au păşit ieri pentru 
prima Oară pragul unei şcoli, 
pentru a învăţa lecţiile in cele 
patru clase Tntâi ale Scolii 
Normale .Dimitrie Tichindeal". 
Pentru ei, pasul a inSemnat mai 
muft decât un simplu i!Jceput de 
an. Ei au păşit, ieri, pe drumul 
lung, greu, dar atât de plin de 
impliniri în finalul său, al 
desăvârsirii ca oameni. Emotiile •. 
pentru 'ei, pentru părinţii şi 
bunicii lor, au fost cu siguranţă 
mai mari. Deasupra lor, ca şi a 
colegilor mai mari, a stat ieri 
prezenta divinitătii, după cum 
foarte eXpresiv a Subliniat direc-

torul Doru Bogdan: ..Aici a fost 

1 

-~-'""1 

1 

~1 
.__. -~l?r~- •;.:-,_. '1 

.Î 

~1 
1 

.-" 1 

i:- --:~ 

· prezenta Duhului lui Dumnezeu 
asupra noastră_ Cu această .~ 
incadrare vreau sa pornim Trt ·::~~~-~~
noul an scolar". Pentru elevii 
Şcolii Normale .Dimitrl~t- ""'"'~r.tn ,-,. 
Tichindeal", ieri.,a fost un nou 
inceput de drum pece'aJN fpr
mării lor ca oameni. Un inceput 
de an, la inceput de toamnă, 
anotimp al strângerii roadelor, 
intr-un an de sfârşit de veac şi 
mileniu. 

examene grele peste doi anr, 

. :S~":a~~~~t 
· Sorana Şuta este in llilirl1U 

an de şcoală. dorindu-şi ..să lasă 
foarte bine·. gândlndu-se la 
examenele de bacalaureat şi 
admitere la facultate care 
aşteaptă. 

.Sper sA treacă cât mai 
..,."., fări prea multe stresul\ fi 
eu distracţii căt mai multe•, ne 
spunea Anda 0., allatâ in clasa a 
Xl-a. Ea a mai adăugat .trebuie 
M mă distrez' cat maf pot, pen
tru' că anul Yfit<>r urmeaza BAC
ul '' o să n.r mal greu. __ ._ Alin 
P. {Grupul Şcolar .Awrel 
Ylalcu"J, n.,..a mărturisit 
d imi vtrră cheful de 
să nu mai am csur~>rl;<e> 
toamnă. Şi cprofi"" 
fie mai puţin sevact. 
el au fost lfnerl..:_ 

.ou. 8. 

:--

,_ 

·~ 
; ·",~""""' 

"'i'j.:,~;: ... 
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80 dintre ei vor învăţa după ••• ABECEDAR! 
Pregătiri intense. A început 

'coala, inclusiv înfr.un loc care, în 
limbajul străzii se numeşte ... "facul
tate"! O "facultate" mai ... a~rte ... 

,.In acest an, 145 de elevi vor sta 
în băncile 'colii, 85 urmând clasele 
1-IV, 20 clasele V-VI si tot 20 clasele 
VII-VIII - o noutate pentru noi. Toţi 
sunt deţinuţi, 26 având vârstele între 
14 fi 18 ani (minori) iar 119 între 18 
şi 25 de ani. Elevi silitori, de altfell" 

Aceste cuvinte ni le-a spus dl. It. 
col. Gbeo&gloe Bătrin, educator în 
cadrul Penitenciarului Arad. 

In legătură cu pregătirile efectu
ate pentru inceperea noului an in 
penitenciar, dl. It. col. Gheorghe 
Bătrân ne-a informat mai ci "totul e 
O.KI": sălile sunt pregătite, trei pos
turi de învăţător au titulari, mai este 
un suplinitor - asta la învăţământul 
primar. La învăţământul gimnazial 
este aproximativ aceea)'i situa~e. 

Cadrele didactice sunt de la 
Şcoala Generală nr. 18. De altfel, ele
vii deţinu~ aparţin tot de Generală 
18, penitenciarul punând la dispcr
ziţle doar ... spaţiul! 

La fel se întâmplă 'fi cu certifi
catele de absolvire: nu Ministerul 
Justiţiei sau Direcţia Generală a 
Penitenciarelor le eliberează, ci 
Ministerul Educ~e Naţionale. 

In ceea ce privette orarul 'lcolii 
acesta este aproximativ acela'i cu 

cef din ~colile «dinafară». Dimineaţa, 
trei clase incep orele la 8,30, alte trei 
la 14,30. O oră de curs durează 40 
de minute: 

Vacanţele )'i zilele libere de săr
bători religioase sau de sărbătoarea 
naţională se primesc la fel ca in tot 
sistemul românesc de învăţământ. 

Atadar, incepe şcoala. Că dintre 
deţinuţi mai uită câte unul să dea 
inapoi guma de şters, trăgând cu 
ochiul colegului de bancă 'li 
spunându-i "bă, l-am făcut, pe ăla 
din fata mea de gumă!" asta n-ar fi 
exclu~ să se întâmple. ' 

Motivul e simplu: mare8 majori· 
tate a elevilor au fost condamnaţi 
pentru furturi de matini, din maşini, 
din magazine sau din buzunare-. 

Pe ici, pa colo, in banca a treia 
· de la geam, lângă un tâlhar s-iu 
putea să stea un vioJator1 ce impor
tanţă mai are. Incepe şcoala! · 

Că lucrurile stau sau nu a'l" vom 
vedea in zilele următoare când vom 
realiza un fotoreportaj la faţa locului. 

·Vedem ce oră o să prindem: de 
citire, de aritmetică sau, cine 'tie 
poate, de ... caligrafie. 

Memorabile orei Clntt poate uita 
cum, transpirat in palme, se chinuia 
să tragă bastona,ele oblice, dar cu 
grijă să nu se depăşească linia ... 

NICOl,fiE OPJtEfiN 
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Evenimentul pop al anulull 

CONCERTUllUIIUliO IGlESIAS 
DIN TURNEUl "MI VIDA'' 

Pe stadion vor fi instalate 16.200 de scaune 
La Bucureşti, Julio lglesias va 

interpreta cele mai importante. cân
tece din viata lui, in spiritul în care a 
fost realizat' turneul "Mi Vida". ca o 
mulţumire a artistului faţă de pu
blicul său, turneu care .,inchlde un 
capitol important din viaţa lui". 

Julio lglesias va sosi in 
România astăzi după-amiază, de la 
Chişinău, cu două avioane private, 
împreună cu 33 de persoane, dintre 
care 17 sunt membrii formatiei care 
vor urca pe scenă alături de el. 
Unul dintre avioane va transporta 
intreaga aparatură şi instrumentele 
de spectacol. Renumitul.căntăret va 
fi cazat intr-unul din apartamentele 
Hotelului Hilton şi va răl)lâne in 
România până pe 4 septembrie a.c. 
Există posibilitatea ca, in timpul 
liber pe care il are la dispozitie, 
lglesias să se intâlnească chiar' cu 
presedintele Emil Constantinescu. 
să facă o vizită la UNICEF, având 
in vedere colaborarea specială pe · 
care cântăretul o are cu aceastâ 
institutie si să' participe la un cock
tail unde vor fi invitate personalităţi 
ale vietii publice. 

Gazonul stadionului Cotroceni 
va fi acoperit in totalitate cu 
portaflor; un material special adus 
din Olanda, care poate rămâne 
peste iarbă chiar şi 2-3 zile. Scena 
va fi la un metru şi jumătate 
ină~ime şi va avea o deschidere de 
34 metri. Pe stadion vor fi instalate 
f6.200 de scaune, cete din pnmul 
~nd fiind la aproximativ sase metri 
de scenă. in ultima perioadă au 

intrat in vizorul presei si doi copii ai 
starului lglesias. E vorba de 
Enrique şi mai nou Jullo Jr. 

Câteva cuvinte despre organi
zatori. Sfinx Experience a luat 
nastere la sfllrsitul anului 1990, ca 
o Continuare a Vechiului grup Sfinx, 
al anilor '70. Singura legătură solidă 
dintre SFINX si SFINX EXPERI
ENCE. este Misu Carnea, liderul 
trupei. El este cel care a căntat ală
turi de Dan -Andrei Aldea şi alţi 
muzicieni valorosi ai momentului, el 
a avut ideea formării grupului 
SFINX EXPERIENCE, un grup de 
muzicieni, care la momentul 
respectiv reprezentau nume de 
referinţă in sfera muzicală şi prove
neau din zone diferite. ln perioada 
'96~'98 SFINX EXPERIENCE par
ticipă la preselectiile nationale 
EUROVISION.. ' ' 

Actuala formulă a trupei este: 
Mihai Gemea - tobe; Adi Manolovici 
- chitară, voce; Marcel Avădanei -
chitară, voce, Crina Uarda•e -
clape, voce; Zoia Alecu - chitară, 
voce. 

SFINX EXPERIENCE CDA 
detine un echipament tehnic de 
spectacol foarte performant (trei 
scene mari, mobile, acoperite. 
instalatii de sunete si lumină, 
mijloace de transport proprii etc.) 
investitie care se situează pe primul 
Joc în 'Romania. Acoperă o paletă 
largă de activităţi cum ar fi: pro
ductia de evenimente, concerte, 
lansări de produse, management 
artistic, consultanţă artistică ti 
tehnică atât pentru spectacole cu 
artisti români căt si pentru cele cu 
arti~ti străini. Toate acestea sunt 
posibile datorită unei echipe de pro
fesioni~ti ~re poate realiza pra. 
ductil de evenimente complete, 
scenariu, scenografia, decoraţii, 
muzică, producţie artistică. 

Astăzi, va avea loc o conferinţA 
de presă cu starui pop Jullo 
lglesias. Secţia tineret a ziarului 
"Ada:vărul" va avea un reprezen
tant la acest inedit eveniment pop 
al sfârsitului de mileniu, concertul 
lui Julio lglesias. In paginile de 
tineret vă vom ţine la curent cu toC· · 
ce se va petrece pe stadionul 
Cotroceni. Fiţi cu ochii pe noi! 

Documentare realizată şi cu 
sprijinul Casei de Modă MISTER'S. 

SORitiGtiiLEfl 

.. MĂ CfiitfiCTERIZEAZĂ DORIHTfi 
:. _ DE fi PREZEHTfi MODĂ" .,,~ 

SPONSORIZA'r DE MAGAZINUL 
BIG STAR DE PE B-OUL REVOLIJTIEI 

NR. 24, LA PODGORIA 
Răspundeţi corect la intrebarea din talonul concursului şi 

puteti intra in posesia premiilor "BIG STAR". Scrisorile cu 
răspUnsul oorect le aşteptăm pe adresa B-dul Revoluţiei nr. 81, 
secţia Tmeret - ADEVARUL, pentru co~cursul "BIG STAR•. 
~eplilm ~e voastre in perioada 1-15 septembrie a.t.. 

Inaugurăm aceast1! nouă rubrieă prin 
prezentarea câştigătoarei concursul-ui 

l.oi~~!i•..,•'ii;,r.~u~m;~use~e şi _stil"~"~;fa lillna Adela 

-.-pect'acolul de la discoteca 
!i;o,...._"."":"fita;;i~". organizat de "Cotidianul" şi 

"Adevărul" Arad, deşi ai avut multe 
emoţii, ai rew;-it să faci un prim pas 
mai important spre modelling - pasi-. 

. '.:' ~ unea ta. Ne poţi spuna pe scurt impre-
siUe tale? 

- intr-adevăr, pot spune că prin par
ticiparea la acest concurs am avut prima 
reusitâ majoră, deoarece, in afară de 

-",.~.,,,,,r, loc:Ut întâi, am obtinut un contract la 
- revista .,Unica~. o v'acantă la mare si o 
invitatle in Italia. la .Miss Europe" fn luna 

·--·J- septembrie. 
·c ,· -Alina, te-am cunoscut la o paradă 

de modă organizată de Palatul copiilor 
'"""'=i-·t~ t.am invitat să faci parte din echipa 

top Model - manechine 'i dansatoare, 
participând astfel din primăvara anului 
1998 până in prezent la concursurile 
spectacol organizate de .Adevărul" -

Top 5 Tineret, la emisiunea TV Arad 
"Fiţi cu ochii pe no"i", f_a concursurile 
interactive de joi, organizate in colabo
rare cu discoteca "C"orleone". p-a 
folosit această experienţă? 

- Mi-a folosit foarte muft, deoarece 
am avut ocazia să evoluez in multe spec
tacole, in tot judeţul. am dansat pe muzi
ca seaniolă. am dat interviu la Radio 21 
Sebis si am devenit .Miss clasic" Semlac. 

-·Ce altceva ne mai poţi apune 
despre tine? 

- Am implioit 17 ani in 20 august, 
sunt in fodia Leu şi deci mă caracte
rizează dorinţa de a prezenta moda, imi 
place lumea artei. Imi place foarte mult 
rochia primită de la .Dorela", tot in umla' 
câstigării concursului .. Frumusete si stir. 

'- )ţi doresc numai suCcOse pe 
viitor, 1n realizarea visului tău, acela de, 
a deveni un adevărat top model, vis 
pe care il au, probabil, ti multe alte 
fete care vor fi prezentate la aceastâ 
rubrică. 

MI~ SORIN 

(~f)~(~(Jil~ ~ 
CEL MAl BUN PRIETEN Al TAU! 

Întrebare• Cani- esfa GOI'Iginea 
<:ainelui Malamud de Alaska7 

-~~~rw ~~ .····-llxh' ~~ 
Cete trei mari premii 

9Uflt oferite de se Speed 
Pa~ner Nădlae (telefon 

[Ad!ii.sl:;.:._:.:;.::t;;:;;,;:..,~......:.+,._J.;,l 094-631008 şi tax 
0571473665). 

Cei mai bon prieten af 

:.s-: ' '"\ . 
. --'-":."".--.. --

.-_;r 

tău se w simţi bine ataturi 
· de noi[ Trimiteţi răspun-
surile pe adresa: 8-dul 
Revolutiei nr. 81, Adevăful 
- Tineret, pentru ,Cel mai 
bun prieten at tiu!". 

IN DIRECT CU IDOLII Tlll 
, MACAULAY CULKIN 

clo ICM 1 Sam Cohen 
40W 57th Street 
New York 10019 

USA 1 

OUVIAD'ABO 
c/o ICM 

8899 Beverty Blvd 
LosAngeles 

California 90028; USA 
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..... -EANUL MIH 
...... CH!, MEDALIAT CU 

.,:''"''''"'AUR IN UNGARIA -
1 

ln cadrul categoriei S6 kg. 
judokanul arădean Mihai 
T elechi Stanislav (legitimat la 
CSM Conar Arad, unde este 
Pregătit de tatăl său) a reuşfi 
să cucerească medalta de 
aur. Din cinci meciuri dispu-
tate, Mihai a ~s!igat patfu" .•.. ,, .•. ,,, 
prin ippon ~~ unul ia puncte. --· ~.· ·. 

Următoarea ~etitie la 
1 'C8re participă judakandl ji.n;ar_ !'''"'"'"''7:~-,,""", . 
1 Ode an va fi fn pe noa da 1 T- , 

F.C. ARAD TELECOM • "U" CLUJ 3-2 (2·1, 0.1, 1·0) 
Peste 300 <le spe(lalofi ""' ~siSiat, ieri ~-da l.Mu Mihai; 2-1. · <le joc, Jurisnl!i e vA2UI at- ,aalllen' şi 

după-amiază. pe stadionul "Te-iecom"' din Repriza serundl a frlst ceva mai echfft- impUcit t'OStJ, 1Wnd expu1zat din tet-en. 
Micălaca, la <:~-partidă de tm f~ bun nrvel brată. ~telefo:niştW arădern _cedănd mijlocul Prelungiri ... • · 
te1mico-\aetic. S-.at. imatnrt. "ir, c~:!rul .. Owpei - terenuM ine~hcabil. După teL Mihai a tras Chiar in prtrnete secunde. Berar a sucat, 
Romaniei- T1A:lorg". FC Arad Teierom "Şi :.tJ" ! alitur:, In mir.. 64, la .un comer executl!t de dar Lăzăreanu aprns. pentru ca peste n'umai 
Cilij . · j DăscăJescu. Bata a respins gres~ si. pe fQII. · ut l A ......... , · ~-• 1 , , '""'"" , . rman,.._""'9U'spre~·-· 

n startul ţ)Srtidei. Aştitean a ratat o -~ Socaciu a egalat 2-.2. Si h'lser;e un gol de ... a-ur: 3-2 pentru 
ocazie cat .. roata carului". după <:.:"Tre Volocaru Din acest mome-n't medt.ll devme crăn- Tetecon. araden.ii ~:md mai dep8rte. 
a 1eUSit sâ deschosă scorul. lac ce- 1'1!1- l -· iut6lono de ta TeleoOm aruncăr>d 1n '"~ 
•-· ,", Sabc c . . . ' ;..... - de -- ."., ".,.~·- •. 1BS:'OIII:- - ........,, Varga iffiin. 1{) ~:"'a...... l. -r.a mR'lUIU. ;_;_ ,elecQm a i .. -;,;Svtu, ~ --<:ar&__"...... fiii' b a e--
Controtat toa'tă repT1Za, .evanc c evoluţie . facr- ~ g~7CCiE au :recu1. drn nol' la · - oamal Sze!. uga.ri:u. ~.-1 -T. Atrn:atl, 

cabiJă - ta 1 de ne 1 ide' 7os M.ure~a-n (mln 82 - Rtvi~). Opre.scu -
~r- . , cum l1ll s-a m mp n: mu i part· ~ si au t 'foarte aproape de gol în Votocaru. Sabo.u 'min. 78 Pupăză;. on rn tstona acestu; dt,t,_ k.tr~l gaZde1or .s~ j m,.., 69, cano l. Anr.an -a şutat ~'ianai, " 
accBn'tuat in partea a ooua a repnzei, dinei 1ns.ă Lă2ăreanu a te.spins uluitor. Min. n .u- ChQ: Uzăreanu- Uândtu (tRIA. 87-
Opresc:u a 18UŞff. să duce! scorul !a 2..;0, după pute.a fi momentul psihologic a1 meciukli: ~}. Veftan, Matei. Slrmăsan - Clrstea 
ce Votocaru a .ata1: o~ imensă. T8ttnd ·Ujvari a centrat oe pe dreapt.a., SaJxn"r a trecut (min. 52 - Jurisn~i), Socaciw..'~. tl. 
intercepţia din 2 m. ln acel minut 39, mijto-- pe lltngă minge, Volocaru a incercat să preia, Mihai- Dăscătescu,lgnat. 
casul arMean a scăpat siogur S1>fe gol Si 1-41 <Iar Socaclu J.a tinut eviclent, fată ca art>itrul Au arbitrat cu gre~'· Z. Ciev 
inVins peUzăreanu. · ' Ciev să acorde 'cuvenitt.JI penatty. Cea mai (T'tmişoara}- lâ centru. ajutat de asistenţii Z. 

La o greşealA I'OIJ1IIil dl! la_._ ln mtn. mare ocazie de gdi a medului;.., apmţlnuUui Szekely şi O.~ (ambn din Bata ,.,..., -
44, Carstea s-a trezit fauftat i'n careu. de Oprescu, acesta ratând de la 5 m, doar 01 nsht7 1' ' 

· 19 septembrie. la Berlin, la ' 
i .,fntemaţionaieJe" Germaniei. 
j Vă r~amintim ~ ~ ace~ an. 

iele trecute, .a ks l Ja m1Jiocul1unn n~bne . .la . ·- ·-· 
(Ungaria) s-au desfăşurat Roma se va de$faşur<l C.E. 
Campiona1ete 1nternationale de judo pentru junion. unde 
de Judo ale Ungariei: corn- Mihai Telechi Stanislav poate 
petitie la care au participat si cuceri o medalie. 
sportiVi ai lotului <~aţiooai de , . D. SCIUDOft 

... 
··.· .. ··"'INR···.·u· . ;t·' - . ' ~-

!··.. . ' ".·,··."· ? ~··~.'.\- '.· }''·····.' ... ~. : .. " 'l·BA·· 'UL\t 
"DELFI·aui· 
Odată cu prima zi a 

lunii septembrie s-a reluat 
activitatea la Bazinul 
,.,.,.,.,.,... .,Dtlllllul"'. ciupi!» 
perioadă de · remont. 
Dorttorii pot practica aici 
gimnastica aerobică, eul

. turismul, tenisul de masă 

.-----------.· 
TENIS DE 

• 
MASA 

iWele tnoc:ute, -ia 
feminină a. CSM Conar Anw 
a obtinut calificarea la intre
cerea Div•ziel de juniori J._ 
dup~ următoarele rezultate: 
4-0 cu CSM Buzău, 4-3 cu 
Balanţa Bucureşt., 3-4 cu 
CSS ,LPS Constanta SI 4-0 
ro CS:Ş Tg. SecuiesC. Echipa 
arădeană a evoluat în com-
ponenţa l..ucia Bălali •. 
Veronica P01>iuc - Oana 
Oodeanu - Ramona Redei. 

-.-.::,.· 

-~"':-... _ .· --

.··-~;.c.-. 

.-. .:...-

-~--

Ufvari. iar penarty-ul jus1: acordat a 'fost trans- pnnaml in ~- in ulttmul minut regulamentar 

"' inotul de agntment. De 
.asemenea, se fac inscrieri 
pj!ntru c:un~Urile de iniţiere 
la iiiQt. Informaţii se pot 
obfina la 14>Jefon 222090. \ 

., :. -~·~~~~-1 _ ...... ________ _. 

~QttDRUM_ $PRE PERfEaiUNE.'~~ 
"---~~-- .... • <'•-~~· .. -•.,;J-, • .,."_ ••. _ ... ,..~c><-.•"}•...,._.._...,;o;; •. -.·~·· "-.>.C• -•• ••• _V 

t lllrllră leslld *""*apillllllfiolal, FLORIN BDNDDR 
Unul di<*e oei mai poesligloş• l<a181e
ar.!deni, re1tas din acbvitateol de per

I fcmnoan·tă in urmă cu cinci ani. poafla 
nume;e de Florin GOn<IOr. 'Fost dublu 
vioecampion national, Florin ~ dediall, 
după abandonarea sportului de perfor
mantă, antrenoratului, fondând clubUl 

1 Sam· Eri. Acum câteva zne 1-am prowca~ 

.. 

o .scurtă â~SQJ\ie. pe ai!IIY-0 ~ j i:i!t'.l"" 
In <:ele ce urrT1B87ă. 

Când .ai 'lnoepul.a "._.;d-
t-!iaie? 

anul 1'983. ou sin9<:rul meu 
jarnnor. Gabriel Hajas. Ţin să ;, aduc şi 

".,.,.";tă cale multumiR ~ 
lot respectul meu. ' ' 

- Perfonnanţe <Jb!lnl*"l 
-Am fost dublu vicecampion Ndional 

la l<umile, component al lotului ~ 
- al României si câstigălor al Cupei 
• 16 Decembrie'. lrrii am,;,tesc că ""'-" din 
aei mai ~i- intlitflili- du
jeanul Mil<:ea Dan .. 

- Ce insa ani pllldnl tiRa ...,. 
mpalt? 
-Und!Un~ ~· Amcen

tlml neagră, , Dan, lnsă consider că 
.._nenţa - mai presus de cantu1a 
delinUiă. 

·- Ce nJ%IIIIIIIe 8i atns 'OII u& :ar 
.. dabotlui Samwai? 

au 
~ _. - l7ei de 81glfll ţ;i patru de 
bronz - la .Cupa RomAniei", între anii 
,995-1996. Dintre sportivii în a9Cel'ISiune 
fl8 care ii pregătesc, ~ menţiona pe 
Ovidiu Soancâ, Dan~-Marius Celh, 
Valentin Rusmir si Cristian Huszar: 

- Unde •A .,_~ _.._,.. • 
.-Je? 

- ln sala de sport a Scolii Gen-! 1 
nr. 2. marţi, joi ~i vineri, intre o:ete 
19,00. OrganiZăm şedinţe de oertor··l 
manţă ţ;i cursuri de autoapărare de două 
luni pentru tineri. Doritorii sunt bineveniti, 
sponsoRi i4a : :ti si ne sustină, · nea . , . 

, . ~ ,, 'A """:ri&: 1 
fiDRifl" Nil 

Rezultatele etaPei a lU-a 
LS~~:il 

1100a - Secusigiu 2-6; Zimand C<JZ - ·cruceni R 
Sânleani - Covăsilnt2-1; P. Pacica - Ark~ 5-0; Munar 
• Fânlanele4-,;GJoilovAţ99 -Salu Mare 1-3. Ususiu 
a stat. . ,_ ... -

PROGRES1JL PECICA 
-1\RfiiT 5-8 (1.~) 

Aa IIIIII'Cat: Tlillln - min. 17, ~-miA. • Gal · 
- mln. 87. Oehma'l- min. 89 si 90. 

'Pec:ica: Sanoici - Cs1k: Hedesan., ..Ponta. Gal. 
Lipilor, Sănăţan. Tălan, C~. BtiAic, Oelimen. Au 
mai jucat: Lovin, Bălan, Breje. 

Arl<it: fildanc - Klimarek, TAtar . .loienas, Avram, 
Moise. Chiriiaş. Radi\9- Protase, Salog, smari. Au mai 
jucat: Nabel. Ardelean. Rozniciuc, Varga. . 

A aitllb'llt: Ramulus Tânăseseu. 

• ·-~ > .1. 
. -f~ . 

Peclca 
2. Sânleani 
3. Zimand Caz 
4. Satu Mara 
5. Secusigiu 

"Uun ar 
7. Covăsănţ 
8. Crucani 
9. Glogovlif SI! 
10. At'kit 
11. Ususău 
12. Fântimlla 
13. Horia 

o 

,. 

1 

2 1 .• 
z • , 
a !11 !11 
2' • 1 
2 • 1 
1 • , 
1 .• 1 
z • 1 
1 .• 2 
, • 2 
11 ·11 , 
ff ' z' 
• • 1! 

's::!! 
11-4 
'10-5 
9-4 
12-9 
.. 2 
13-6 
e-1, 
&-f2 
M 
M 
4-15 ·, 
'3·8 

7 .. 
a • 11 • 3 
;s 
3 
3 
3 
1 
11 

· R:: Be~et:'hiu - Sicula 3-1; Cermei - Suwcb 
Madlis- Draut .2-2; MMab- V. 'Berectliu '3-2. u:>mo;ousll 
a stat: Echipa 'Sâtu Hoi.Î s-a .-as din carJ1Pionat 
doar doai 1llape. .•.. C"·· 

·;-·. 

1. Nidab 
2. Drnuţ 
3. Soc:odor 
4.V.Sereddu 
5. Şic:ula 
6.-Cermei 
7. 'Nadăf 
8.Comlă.,. 
a FC Barec:hlil 

" 1 

• • ' . 8 ,. 

''·"J 

9 
7 
1 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
a 
3 

;s 
;z 
a 
2 

' , t-:t • 3 

• •• 
III 

8 2 
•. 2 

• a o 3 

~~--.:; 

:a 
' • • <""'" ...... ':<! '.,;;i' 

. MilrnaglU - 'Bllleni 6-1; Cllisint!fia -~~ 3-ll; 
Oezne - D. Sebis Hl; Vhrfulile - lunea T euz 3-0; 
8ocsGi- Gurahoni ~.,13" Sebiş a-. ' · · 

1.Dezna 
2.Hă~m.,. 
3. O. Seb" 
-4. Ylirfurlh! 
S. Gurahonţ 
&. Butani 

. 7. Hălmaglu 
8. lunea Taaz 
5 .• u" Sablf 
'111. Bocsig 
, 1.'Chislndia 

n • ' 
11 3 • 
! 2 '11 
3 2 • 
3 .. ! 
3 1 1 
3 1 ' 
1 1 • 
3 "J ~ 
2 8 • 
2 • • 
s e 11 

• ·'''?-:2···; '9 
• 10-3 1 
, 7-3 • 
• 5-! s 
, 7-i • 
1 5-1 • 
• 41-1 3 
a 11-9 ~ 
a 1-11 . t 
2 2-8 .. 
3 11-18 . '1) 

~--
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VASILEGOLD ARAD 
~ .......... -.:a , 

scoaterea la concurs a ur111ătoarelor posturi didactice vacante 

pentru anul universitar 1999·2000, se111estrull: 

-·-·: .. 

Catedra 1 • Drept privat 
Profesor, poziţia 1, Drept roman; 
Conferenţiar, poziţia 3, Drept civil. Drepturi reale; 

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor; 
Conferenţiar, poziţia 4, Dreptul muncii; Publicitate 

imobiliară şi drept notarial; 
Lector, poziţia 14, Dreptul concurenţei; Dreptul trans-

porturilor; · 
Lector, poziţia 15, Drept comercial; - ,. 
Asistent, pozitia 17, Drept civil. Teoria generală a 

obligaţiilor; Drept dvil. Drepturi reale; 
Asistent, poziţia 19, Drept civil. Contracte speciale; 

Drept civil. Succesiuni; 
, Asistent, poziţia 20, Dreptul comerţului internaţional; 

Dreptul comunitar al afacerilor. 
Catedra 11 • Drept public 

Conferenţiar, pbziţia 6; Sociologie juridică; . · 
Conferenţiar, poziţia 7, Criminologie; Istoria dreptului 

românesc; 
Lector, poziţia 11, Logică juridică; Psihologie juridică; 
Asistent, pozitia 16, Drept constitutional si institutii 

politice; Protecţia naţională şi internaţională a drepturilor 
omului; ·-

·Catedra 1 
Şef lucrări, pozitia 17, Histologie . , 
Preparator, poziila 12, Anatomie. 
Preparator, pozilia 15, Biologie celulară şi moleculară 

· Catedra 11 . 
Profesor, pozitia 14, Fiziopatologie; · 
Profesor, pozilia 7, Biochimie; Biochimie clinică; 
Asistent, pozitia 5, Fiziologie; 
Asistent, pozilia 6, Fiziologie; 
Asistent, pozitia 26, Informatică medicală; 

Biostatistică; ' 
Preparator, poziţia 14, Fiziopatologie. 

Catedra III 
Profesor, pozitia 1, Medicină internă; 
Şef lucrări, pozitia 19, Medicină internă; 
Preparator, pozi'tia 20, Medicină internă. 

· Catedra IV · . 
· · Profesor, pozitia 5, Pediatrie; Medicină ecologică si 
practici medicale; ' '· 

Asistent, pozitia 29, Dermatologie; 
Preparator, poziţia 27, Psihiatrie. · -·}' l;- ·•='t; " 

Catedra V Asistent, poziţia 17, Introducere fu studiul dreptului;_ 
Drept internaţional privat; ' · ' 

,·-~:--- . ..: 
Profesor, pozitia 1, Ortopedie-Traumatologie; 
Profesor, pozilia 15, Urologie; .. Asistent, poziţia 22, Introducere in studiul dreptului; 

Drept administrativ. 

Catedra 1 • Discipline economice 
Profesor, poziţia 7, Studiul comportamentului con-

sumatorului; Management strategic; · 
Profesor, poziţia 8, Geografi~JQllljt.,@qlf'economia: " 

mediului· - - ,. 
Prof~sor, PQ2itla"9;'âazele contabilitătii; · -

F.:.;..--llll'"'fi' ...Brofesor, pozi\ia 1 O, economia cercetării şi dezyoltării 
ld produselor; Proie<;_te economice; 

- ·.:•. 

~- _ .. , 
--~ . .".;,~~~-·-

Conferenţiar, pozitia 12, Statistică economică; 
Cercetări de marketing; ' 

ConfeNnţiar, poziţia 13, Analiză economicp4Înancia-
ră· ' .. ' .· '.· . 
'ConfeNnţlar, i>oziţla 14, Finanţe ·şi:monedă;:_,:, , . · 
Conferenţiar, pozitia 15, Contabilitate financiară; 

Contabilitatea firmei; • ' . · . · 
Lector, poziţia 22:, Proiecte econ:omice; Economia 

cercetării şi dezvoltării produselor; · ·, 
Lector, pozi~a 29, Contabilitate financiară;';._:.: . ·:_, 
Asistent, poziţia 25, Merceologie; .. 
Asistent, p_oziţia 26, Bazate mecceologl_ei; 

Merceologie; · 
Preparator, pozitia 37, Sfatistică economică; EfiCienta 

investiţiilor; . . . . ' . • · . · ' 
Preparator, poziţia 38, Contabilitate financiară; 
Preparator, poziţia 39, Bazele· merceologiei; 

Merceologie. · · 

Catedra U- • Matematică-Informatică 
Profesor, poziţia 1, Teoria deciziei şi jocuri de con

ducere; Programare matematică si twria jocurilor; Tebria 
grefelor cu aplicatii in economie; ' · 

Conferenţiar,' pozi~a 5, Informatică 1,11; 
Lector, pozitia ,11, Informatică 1, 11; 
Lector, pozi\ia 12, Sisteme i11formatice in mai'keting; 
Asistent, pozitia 13, Matematică 1, 11; Bazele statis-

ticii; Complementa de matematică; 
Asistent, poziţia 15, Baze de date;_ · · · , 
Asistent, poziţia 16, Informatică 1, il; Baze de date 1, 11; 
Asistent, poziţia 18, Informatică 1, 11; .• 
Asistent, pozitia 21, Baze de date. · 
Catedra 11r • Disciplina socio-umane 
Lector, pozitia 16, Limba franceză; 

-Asistent, poziţia 17, Sociologie; 
Asistent, poziţia 18, Limba engleză; 
Asistent, poziţia 19, Limba franceză;. 
Asistent, poziţia 20, Limba germană; 
Preparator, poziţia 26, Limba engleză. ' ' 

' 
' 

w~·"' .:-.~~5· :'•~"''$ j •• 

~---~-

· Profesor, pozilia 32, Radiologie; Radiologie stomato
logică; Imagistică medicală; 
· Şef lucrări, poziţia 25, Obstetrică-Ginecologie; 

Asistent, pozitia 13, Chirurgie generală; . 
Asistent, pozilia 19, Chirurgie pediatrică; . · 
Asistent, pozilia 28, Obstetrică-Ginecologie; 
Asistent, pozi\ia 33, Radiologie; Radiologie stomato-

logică; 
Preparator, i 29, Obstetrică-Ginecologie. 

sm a; 
Catedra VI 

Profesor, pozitia 1, Propedeutică stomatologică; 
ProfesQr, pozilia 6, Protetică dentară si ocluzologie; 
Profesor, pozilia 7, Protetică dentară;' 
Profesor, pozilia 14, Chirurgie buco-maxllo-facială;'"' 
Conferenţiar; poziţia 15, Chirurgie buco-maxilo-

faclală; •· 
Şef lucfări, pozitia 16, lmplantologie; · . · 
Şef ·~ucrări, poziţia 21, Policlinică stomatologică; 

urgente 1n stomatologie; · 
Asl~ent, pozitia 19, Chirurgie buco-maxilo-facială; 
Preparator, pozitia 5, Propedeutică stomatologică; 
Prel!.rator, pozi(ia 13, Protetică dentară. . . 

._--.-· - Catedra VII · · · · 
Profesor, pozitia 10, Pedodontie-Ortodontie; · · 
Conrereriţiar, pozitia 1, Odontologie-Parodontologie; 
Şef lucrări, pozitia '2, Odontologie-Parodontologie; 
Asistent, pozitia' 6, Odontologie-Parodontologie; 
Asistent, pozilia 7, Odontologie-Parodontologie; 
Asistent, pozrua 12, Pedodontie-Ortodontie; 
Asistent, pozilia 13, c•e<lodonlie-Ortodonlie; , ,., 
Asistent, pozitia 14. IJedodonlie-Ortodonlie; · · 
Preparator, p<Îzltia 8, Odontolbgie-Parodontologie; 
Prllf)<tnltor, po7il'· 9, Odontologie-Parodontologie; 
Prepa~tor, P'- _,..a 16, Pedodontie-Ortodontie; 
Preparator, pozflia 17, Pedodonţie-Ortodori~e; · 

· · · Catedra 1 
Conferenţiar, pozitia 8, Medicină de urgentă; · 
Lectw, poziţia 9, Pedagosie; . . · ' . . · 

Catedra 11 · . · ,. - . 
Profesor, pozitia 1, Volei; . · 
Lector, poziţia' 12, Gimnastică de bază; Gimnastică 

sportivă; Gimnastică ritmică. · 
Catedra III 

Asistent, pozitia 1, Educatie fizică si sport; Fotbal; 
Asistent, pozilia 2, Educalie fizică si sport; Înot; 
Asistent, pozitia 3, Educatie fiZică' si sport; Tenis de 

cămp; ... · ·· · , 

Asistent, pozitia 4, Educatie fizică şi sport; 
Gimnastică; Atletism; ' 

Asistent, pozitia 5, Educatie fizică si sport; Baschet; 
Hand bal; Volei; ' ' ' 

Asistent, poziţia 6, Educaţie fizică şi sport; Volei. 

A 

. Catedra 1 • Istorie-Limbi clasice 
Profesor, pozitia 1, Istoria medie a României; 

Bizantinologie; · ' 
Profesor, pozitia 3, Istoria modernă a României; 
Conferenţiar, i>oziţia 4, Istoria artei; Filosofia istoriei; 

Pohtolog1e; · . 
Lector, pozitia 9, Istoria veche a României; Istoria 

l,v,ed1e universală; 
Asistent, pozitia 10, Limbi clasice; Istoria medie a 

României. ' , 
Catedra 11 • Limbi moderne 

Profesor, pozitia 1, Limba engleză; 
Conferenţiar, pozitia 3, Literatura engleză; 
_Lector, pozitia 4, Limba engleză; Metodică; 
Lector, pozilia 6. Limba engleză; Literatura engleză; 
Asistent, pozitia 7, Limba engleză-curs practic; 
Asistent, pozi(ia 8, Limba engleză-curs practic. r 

. Catedra III • Jurnalistică-Departament 
· pedaaoaic 

Conferenţiar, pozitia 4, Genurile presei scrise; 
Introducere in teoria comunicării; Introducere in sistemul 
mass-media; Scriitura de presă; . 

Lector, pozitia 7, Tehnoredactare şi secretariat de 
redactie; Caracteristicile presei de proximitate; 
Conceperea si elaborarea ziarului; Deontologie profe
sională, legislatia presei scrise si audiovizuale; 

Asistent, pozitia 10, Introducere in sistemul mass
media; Introducere in teoria comunicării; Scriitura de 
presă; Genurile presei scrise; Tehnici de redactare in 
presa scrisă. · 

. Catedra 1 • Pedagogie teoretică • -· 
- si practică . 
Profesor, pozitia ·1b, Ooctrine si orientări pedagogiee; 
Profesor, pozilia 11, Logică; ' 
Lector, poziţia' 14, Sociologie; Psihopedagogie spe

cială; 
Asistent, pozitia 8, Metodologia cercetării pedago

gice; Doctrine si orientări pedagogice; 
Preparator; pozitia 9, Introducere in pedagogie. 

Catedra li · Ştiin'a umaniste .. 
Profesor, pozitia 1, Limba română; 
ProfesC)r. poziţia 2, Literatura română şi literatura 

pentru copu; 
Conferenţiar, pozitia 3;Matematică; 
Lector, pozitia 6, Limba română; . 
Asistent, po'ziţia 4, Matematică. · 

Catedra 11 • Desen 
Profesor, pozitia 1, Curs practic-Desen; · . · 

· Catedia 11 · Educaţie fiZică · 
Profesor, pozitia 1, Teoria Educatiei fizice si sportului; 
Con~erenţiar, 'poziţia 3, Metodic'a Educa(iei fizice şi 

sportului; . 
Lector, pozitia 4, Jocuri sportive. 

- Catedra 11 • Muzică 
Lector, pozitia 4, Curs practic-Muzică. · 

Catedra 11 • Limbi moderna 
Lector, pozitia 1, Limba franceză; 
Lector, pozi(ia 4, Limba engleză. 
Pot participa la concursul pentru ocuparea pos

turilor dldact_ice publicate in Monitorul Oficial al 
României toate persoanele care indeplinesc condiţi
ile prevăzute in Legea nr. 128/1997, privind Statutul 
personalului didactic şi Legea invălământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările ul erloare. 

ln~crierea la concurs se face la Rectoratul 
Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" Arad in tennen 
de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al 
României. , 

Relaţii suplimentare se pot obtine la secretariatul 
Rectoratului Universităţii, la telefoanele 280335 sau 
280810, !ii la Serviciul Resurse Umane, telefon 
256391, interior 19. · 
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S.C. M~~~~~~gement Serviee S.R.L 

(5224183) 

~ prin Gl MOTOR ARAD 
Tei/FaJU 057/251417 

S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞ'I'I proob.li .....,.;abuzo 1a tRf,.; -~
~ Mclrotao&Gtoant po bolid. bi"-i madili<alt w caotiU< fonoo.,losfic, !lR" ..,lico 

prialipilf "'floon. la gro~ini d.l-0 nm po ...,.!uri .W.rilt,; pmaralt cu "sip ..,,.drzit mlorck 
M!!!!!.l!my !!idrpi«qkif'TC w'!mMkp• peohu cooshuctii utile ...... frialt."'-i. poduri ~ 

.~ciur, de ,.,.., . . 
.._loiclruiao&Gtoanr C!!&IJitl&m- ORw oplial prio lipilocu lihm aid; 
Şindrile l!idroi.!rgl.atDulw Ql .......... cok>ratci, "*rppcalo la loaf. fon.le ... -~ 
.K<Uticuri I>UuminoAse aditi-e ponhu ~pi .. lo lf<T. 

.K!!.kriGie krmo şi limoMo!crtna..,. "".-o n>nor~ · SILAR. 

PrDduule noastra satasr-ntata in Rlllaaiat.. pria MlPAT- PROCEMA. 
cit li in O.rmania, b •MATERW PIOfUNGSAMT NDRORHEIN- WESTFI~. 

iar CAUTATa acat.ra Mt• .astpnU prin 1$0 801)2.. 

KNAUF 
GOLDBAND 

Din Septembrie al doilea 
Salon de bronzat 

Piata UTA bloc 1.8 ' · 
EMOL. 

~ ,,_,.· 
. WII!NERBERGER 

. ...SOAREU ARADUWII 
Solon de a.-o-t 

B-dul Dragalina nr.2 
Tel:211669 

41)1C11111e )II'Ohslonale 

Orar: 08-22 

' Tel:289413 
SISTEME DE ZIDARIE- POROTHERM 

5 apandt ,..... . . < 

Panonal calificat 

O sedintei de la: . 
' ' 
13.600 lei 

Lu,ni-Duminiai 

.·:;:·, .: • r- -. (·•·-• ""-'•·• ., "":' 

joi, 2 septembrie 1999 

<:r.TehnlcA ele c::alc::ul --~ 
- PC Garan~~e 3 ani ~ 

- Imprimanta EPSON 

r:r c c:»pla-re 0 MINOLTA 
r:r Self'url 
r:r Mc:»blller ele blrc:»u 

r:r Maşini de numărat bancnote 
r:rCentrala telefonica SOLOMON 

La prezentarea acestui cupon se \U acorda o reducere de srt, 
la comenzile ce depi\şesc suma de 10.000.000 lei. 

1 

• 
1 
1 
1 

/kJIIDIE: • .. 5 , - (,..t -)111111111 ---~~ • .... ~Import.._.,., llalla; • ...-.fag, ......... calp8R: 
• 1 .,.".. ... "' .......... -= 
• ."._._1 .. 

.•. ,oplk:e- .. c •... ·c. ·. 

.. Mla!W ..................... .!-<-...-·-'"'···· . -.-.......-

cu sediul in localitatea Utviniş, comuna Zimand, judeţul Arad 
organizează concurs penfru selecţia administratorului, in 

conformitate cu OUG 4911999 si HG 364/1999. 
la concurs poate participa' orice persoană care indepfineşte 

condiţiile prevăzute de HG 364/1999. 
Cererea de oferta şi criteriile-de selecţie sunt alişale la sediul 

sodetcltii. 
Meitţionim ci documentele necesare- fntocmirii oferte~ şi 

celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a·g din Normele 
Metodologice se pun la dispoziţia candidaţilor, la serviciul 
Personal al societăţii, int:epand cu data de 09.09.1999. . 

·Ofertele se depun in plic sigilat, la sediul societă!H; 11finit.la 
·-de 09.10.1999, ora 1(),00. · , 

-locul de des~urare al t:oncursulul este sediul societă~i. 
Iar perioada de desfaşurare este 11.10.-18.10.1999. 

"" .,-., 

~~--

l 
i 
1 

1 

1 
1 

' 1 

i 
l 
' _, 

~2:'-tS""t1.\iitli_( 1 
l 
l 
l 
l 
j 
1 
l 

.·-:~ -· 
•. 1 

-_.·\ . i 
-~<~~:;.~-=--; 

'""":: 

t~! 

lcAtrmnkila de bazA a casei tale · · -.; .. '

TEL: 057:- 280179 1 280233 

Rela~ii suplimentare se obţin la sediul societăţii, serviciul 
Personal sau-Ion 057/217164, doamna Nicoleta Cemat · 

'-=o=========~====·=...,==(;" ... = .... ==''?·:~~-rx·~a~~ 

. -· .. :.; r ., . .. ~·. . .". 

\ 

..... 
-· ..... --... 

- '::- . 

.liNFl_!~! ROM 
Organizarea, incepind cu luna se11t8mbrle 1999, a 

CURSULUI DE CALIFICARE in meseria de mecanici matini 
de cusut, in colaborare cu D. M.P ~ S. Arad. 

INSCRIERILE se fac la sediul societăţii d_ln Arad, 
str. Independenţei nr. 3, pAnă cel târziu 9.09.1999. 
CONDIŢII DE INSCRIERE:. 
• de preferinţă bărbaţi, cu stagiul militar sidisfăcut. ··· 
e !fOmerl 'i ne!fo.meri 
• vârstă m~ximă 35 an' · ·· · . i 
e fCOala minimă 8 clase N 

-r================="-·""'""'iii. ~""1 

~~Ă!~~~1~'!:' ~ţ '~i;~1~ '-~.o--~~:~ 

.."_._,. 

Se aduce la ~ ca pe rolul Judecălclriel Arad se 8M 
dosarul nr. 4131/1999, cu termen de solutionare la data de 15 
septembrie 1999, avand ca obiect cererea petentului Blăguţ 
Stefan. dom. In Arad. str. Scărisoarel nr. 70 A. pentru con
Statarea dobandirii de călre acestă a dreptului de proprietate cu 
titlu de uzucapiune privind lmobilu situat in Arad, str. Ceapaev, 
nr. 70 A, ap. 2, jud. Ar,ld, inscris in CF nr. 4047 Arad, cu nr. tnp 
31791b/11, proprietatea lui Drecin Floare, nl!scută Ponta. 

··" . j 
·--~ ~ 

<;JtA~l"l JJ~l' prun~lu 20 ....,.., .. , .... .., 
"l"uror- to<J!';CI h:o / .'\0 """'"'"'"le 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. ; !!!.~ 
Persoanele interesate pot face opoziţie ta numărul de dosar 

sus an'lta~ in termen de o lună.de la data publicalii prezentei. 
(5220297) 

'•· .. 

. (. r• •. '\ 
~- •. '1 , .. _ 

•. _ .• .., . 't 

·'~ ,··---~-~,·-"·.--·. 

ID~E~I~<e;)) 
CONSTRUCTION 

_,,, .. 

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

VINDE DIN S ... OC LA PRE"f.ORI 
· DE DEPOZI ... ! 

CIUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) CJTablilli zln~ CIOţel beton 
!;;IP.C. CIPiacaj CJPFL CIPAL _CJBINALE (u9i• ~re&tre - peste 20 

. modele) CIPodele .1 lambrlurl din brad CJParchet- hog 
t:JCAHLE TERACOTĂ (rnec.nice .i manuale) t:JCărămidă 9anootil 

t:JŢIGLĂ- TArnAvenl O PIAei azbocltnent O Bitum CICarton 
aat'alt:at CICarbld CJEJectr<>zl 

O Angajiim: • Muncitori necaliflcaţi e Vânzător la depozit materiale construcţii 

NOSTRU VA CONSTRUI O CASĂ LA UN 

. ' 
..... _:/ . .. ·. -~-- '!'' 

,. . -....-' .... ' 
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Whirlpool 
Maşina de spălat a verii! 

Liderul mondial in produse electrocasnice 
vă oferă din 30 august pentru fiecare maşină 
de spălat model A WM 245 şi A WM 248 O 
HOTĂ* WHIRLPOOL (AKR 620) GRATUIT! 

.':.':;~ 

ffb~" BB Comnuter 
•11~ .1.!.~~~ 

JJf}l ARAD Str. N.8A~u nt;12 te_llfax: 057~280555 

vă oferă: 

Consultanţă pentru intocmirea Planurilor de acţiuni ~'Anul 
2000" (cf.Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.29/1999). 

G · Implementarea soluţiilor hardware şi software. 

Cererile vor fi luate în considerare in Oldlnea înscrierii • 

. 

·~· . ''"' 
;,~ ~ 

• 

.,. 1 Treceti în anul 2000 împreună cu BB Computer ! 

li 

Vă aşteptăm in magazinele: 

Coramit ·Str. Micalaca, bl. 602; Tel: fJ!17 -1.59.884 
Comwa -11-dul Revoluţie;, nr.lO; Tel: fJ!17 -1.59.373. 

Coi3UI3- Str. Aleea Borsec, bL 511; Tel: fJ!17 -1.59.721 
Com"l" (Upova) ·Str. Bog;uiu, nr. 10, bL n; Tel: fJ!17 • 561.801 · 

Evai1Jl(; _8-dul Revoluţiei nr. 97; Tel: fJ!17 • 282.224 

' -
. ' 
. Distribui"" Meda SA .o;... 
Tel: Cfi9- 412..255; Fax: Q59- 436.577 

. -,.· 

' 

AGENTI DE 
CONDIŢII . . 
• expenenţă in domeniu . -
• seriozitate ~1 disponibilitate la program prelungit 
• permis de conducere cat. B ,.,_".~ 
lnfo~ la tel. 270898, 256203 sau la 

..", .. ,intreprinderi, Bir. E. Murgu ar. 82-83. 
(5224288) 

ARAD- su. Vrancei nr. 5 
EXECUTĂ • magazine' 

AMENAJARI • apartamente 

INTERIOARE ' EXPERIENŢĂ ŞI CAUTA TE 

Compartlmentiirl rlgips 

._, . Tavane false .:< < -.. 

• pentru: 

• hale Industriale~~-
• sedii firme ~ ,. 

ITALIANĂ 

IIIFORMATJI 
'I'EL: 092-6&3278; 

092-570853 
, · FIX: 1157-213038 

(973838) 

S.C. ,,GOSPODARIREA 
COMUNAll ARAD" S.A. 

COM. ŞIMAND, JUD. ARAD 
COMISIA DE SELECŢIE A ADMINISTRATORILOR, constituită in baza hotărirll 

A.G.E.A. din 27.07.1999, anunţă organizarea CONCURSULUI DE SELECŢIE A ADMINIS· 
TRATORULUI in conformitate C\! O.U.G. nr: 49/1999 şi Normelor metodologice aprobate 
prin H.G. nr. 364/1999 completate cu dispoziţiile referitoare la administrator din Legea nr. 
31/1990, republicată. Candidaţii persoane fizice sau juridice vor depune ofertele in plic 
sigilat până la data de 07.10.1999 la sediul societăţii, serviciul personal, dl. Pe,tean 
Au rei. 

Neptun: 

1. S.C. CRIS DIA COM $Rt. 
... ~:;..i:,--J 2. S.C. MOBILUX SRL •. 

Societatea pu~e la dispoziţia candidaţilor documentele prevăzute la arl 8 din H.G. nr. 
364/1999, incepind cu data de 08.09.1999 • 

Informa'! telefQn 092 351 963. 
(26378) 

vand urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Telefon 
211792. (26400) 

3. S.C. ALCISIO SRL 
4. S.C. CĂRUNTUL SRL 
5. A.F. REGENŢ 
6. S.C. MIND GROUP SRL 
7. s'.c. ROMUNA TOURS SRL. 

, .. , 

8. S.C. AG BOGDAN COMERŢ SRL 
9. A.F. ADIGENA 
10. S.C. ATELMEC S.A • -- ':'~;'\<"-
11. A.F. MARIUS 
12. S.C. DIABOLO SRL - ,. · "' 
13. S.C. SICULA SRL ·•• . "·'·: ,,_ -' 
14. S.C. ROMOVAŞ ROM~ŞAN SRL - .. 
15. S.C. CR INTL. CORP ROMANIA SRL 

. Ucitaţla va fi publică deschisă in data de 17.09.1999, 
ora 10,00, In Ştrandul Neptun. Inscrierile la licitaţie se fac 
la sediul societăţii până la data de 16.09.1999, ora 12,00; 
taxa de participare la licitaţie: 100.000 lei. Informaţii 
suplimentare la sediul societăţii '' la. telefon 287185. 

·fn 15 zile de la expirarea perioadei de depunere a ofertelor, comisia verifică, eva
punctează '' transmite candidaţilor rezultatele, conform art15 din H.G. 364/1999. vand apartament 2 camere, 

bucătărie tip salon 514, Gr.ldişte, 

ANIVERSĂRI lf!l 
Un sincer !fi c:ilduros LA 

MULŢI ANII pentru GUIU 
IUUANA, cln Chl!iinau Crlş. Cu 
dragoste. soţul t~ ftlca. 
(5226467) 

MATRIMONIALE~ 

AGENŢIE MATRIMONIALĂ 
caută doamne !fi domnl,oare, 
virsta 18-50 ani, pentru cilsăto
rle ITALIA, AUSTRIA, SLOVE
NIA. Telefon 092.807.917. 

VÎNZĂRI APART~ENTEII!II 
DCAMERI 1i1i1 

vand apartament 1 cameră, 
bloc contorizat_ Informaţii -
257851. (26008) 

vand avantajos garsonieră coo
rort III. Informaţii telefon 249495, 
lntJe orele 19-21. (26375) 

vand garsonierii zona Alfa, et 
IV. fără probleme acoperiş. 
Telefon 279620. 257923. (26467) 

Vând garsonieră confort 1, 
lmbunătătită, etaj 11. Telefon 
263832; 094.842.346. (26561) 

Van<t garsonler.l Gr.ldişte. el 
III, pret negociabiL Telefon 
237065. Seam. (26612) 

Ocazie! 10.000 OM, aparta
ment 1 camere. multiple lmbu
nătăţiri. Telefon 210555. (26431) 
Vănd urgent garsonler.l centru 

Vladimirescu. Informatii după ora 
18, seara. telefon 094 894 402. 

. (26387) • 
Vand garsonlerll oonbt III, el 

Vănd urgent. avantajos. aparta- bl. R, se. B, ap. 21, 10.800 OM. 
meni 2 camere. confort 1, Telefon 237048. (26413) 
Jmbunătălit. Telefon 251283, . Vănd urgent apartament 2 
256859. (2ti690) · ·l:amere. Alfa, etaj t. Telefon 

vand apartament 2 camere, 257802. (26459) 
Micălaca, 13.700 OM. etaj inferior. vand apartament 2 camere. 
Telefon 270834. (26604) Vlalcu, str. Haţeg. bloc 5111, se. B. 

1. 4.000 OM. Telefon 272502; 
(26316) . 

Vănd apartament 2 camere, etaj VIII. semidecomandat, gaz. 
· 'llîllcillaca 308. Telefon 267282, telefon. 12.000 OM. Telefon 

vand garsonieră parter, Pedca, 
tangă autoservire, 5.000 OM. 
Telefon 468785. (3038392) 

vand apartament una cameră, · 
Micălaca, zona Orizont, preţ 
10.750 OM, negociabil. Telefon 
265424. (26632) . 

vand garsoniera confort III, 
FOJ1una, preţ negociabil. Telefon 

. 092 404 082. (26678) 
vand garsonieră confort 1, 

Vlaicu, 7.600 OM. Telefon 
210366; 094.245.572. (26785) 

Vând garsonieră confort !
:relefon 259112. (26763) 

Vând (schimb cu 3 camere + -
diferenţă), apartament 2 
camere, decomandate, 54 mp, 
Podgoria, bloc P4, etaj 7, baie: 
gresie-faianţă. lnfonnaVI la tele
fon 237228· 094.610.53~. 

V.ând apartament centra , 
lflngă Tribunal, pentru birou. 
Telefon 253366, 092.457.495.: 
(26024) 

după""' 16. (26276) 092.620.475. (26541) . 
vand apartament 2 camere, Ocazie! vand apartament 2 

zonă centrală, etaj bun, camere, Micălaca 500. superlm-
lmbunătăţit, preţ avantajos. bunătăţi! (garaj), 13.500 OM. 
Telefon 2:!5784, 094 592 290. Telefon262581. (26516) 
(26326) • vand urgent un apartament 

vand urgent apartament 2 . ulracentral, compus din 2 camere 
camere, Utracentral. decomandat şi dependinţe. Informaţii telefon 
Telefon 094.776.723. (26162) 211792. (25998) 

Vând apartament 2 camere, vand apartament 2 camere, 
decomandate, zona Banu Mlcălaca si 3 camere Alfa. 
Mărăcine. Informaţii telefon Telefon 250ioo. (23243) 
220202, după ora 19; 252868, vand apartament 2 camere, el 
092 245 496. (26231) 111. Vlalcu. bloc contolizat, 9.000 

vand apartament central. 2 OM. Telefon271897. (26399f' 
camere. ocupabiL Telefon vand (schimb avantajos) 
222116; 048-721565. (26200) apartament 2 camere, zona 

Ocazie! Vând apartament 2 VIa ieu, cu itpartament centru. 
camere. VIa leu. 9.500 OM. Telefon 235618. (26564) 
Telefon 270856. (26604) Vând apartament 2 camere, 2 

Ocazie! Vand apartament 2 balcoane lndlise, Ofientare dublă, 
camere. Alfa. etaj IV. 11.500 OM. · .multiple lmbunătllţiri. el. IV, 83 
Telefon 270834. (26604) mp. Confecţii, 13.000 OM, nego-

Vand apartament două camere, clabiL Telefon 252009, 094 78.4 
el. 1. garaj, bL 501. Telefon 556. (26594) 
266223, după 001 16. (26196) Vând (sau schimb cu similar 

Vând apartament 2 camere, Arad) apartament central. 2 
.centraL tnlormaţi - 2-44492. camere. lmbunătăţit. et. 11, Peclca. 

, (26313) • · Telefon 468025, dupa ora 17. ,_ 
Vand apartament2 camiira. '*· (26&15) 

T. Vladimlrescu nr. 33. bL 44. (Conflnuate Tnpagina 14) ..-
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., (Urmare din pegine 13) 
Vând apartament 2 camere, 

zona III. blocurile d'111 faţă, pe mal, 
preţ 26.000 DM. Telefon 268535. 
(26625) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlalcu, 8.200 DM. Telefon 
253326. (26462) 

Vând urgent apartament 2 
camere, Vlaicu Şi casa la Firiteaz, 
lmbunâtatite. Telefon 272180. 
(2654) • 

Vând apartament central, cu 
garaj. Telefon 276102 (26670) 

Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, 21.500 DM. Telefon 
210368; 094.245.572. (26785) 

Vând apartament Alfa, 2 
camere confort 1, decomandat, 
ultramodem, amenajat complet: 
telefon, satelit, balcon inchis; 
17.500 DM negociabil. Telefon 
277832 după ora 17. (26769) 

Vând apartament 3 camere, str. 
6 Vânători. Telefon 259685 .. 
(25847) 

Vând urgent apartament 3 
camere, zonă centrală, etaj bun, 
pret negociabil. Telefon 235784, 
094 592 290. (26326) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, Stomatologie, 15.000 DM. 
negociabil. Telefon 241800. 
(25684) ' 

vând apartament 3 c·amere, 
central, cu lncâlzlre pe gaz '1 
garaj, str. Gh. Baripu nr. 15, eli. 
Telefon 287776, 092 2!!8 298. (f. 
973831 

Vând apartament 3 camere, 
Fortuna, gresie, faianţă, parchet, 
13.500 DM, negociabil. Telefon 
289054, 094.246.290. (26303) 

VÂNZĂRI CASE leJ 
Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta

mente, Intrari separate, trifazic, 
garaj, curte, grădină, încălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485, 092 607 568. 26324). 

n urgent cas r mt , 
suprafaţă mare, toate utilită~le, 
preţ bun. Telefon 235784, 094 
592 290. (26326) 

Vând casă mare, confort 
occidental, incălzire proprie, 
grădina, singur In curte. Telefon 
261042,094.397.419. 

Vând (schimb cu apartament 
Arad), casa in Ga"13. Telefon 094 
705 820. (26097) 

Vând casa cu 2 apartamente, 
curte cu garaj, lângă Şcoala UCE
COM, str. E. Girleanu nr. 11. 
Telefon 211683. (26157) . 

Vând vita ridicată in roşu. cartier 
Subcetate. Telefon 258771, 
094.534.726. (26123) 

Vând casă centru, singur in 
curte, preţ 54.000 DM, negociabil .. 
Telefon 094 837 193. (26227) 

Vând casa mica cu teren 500 
mp, str. Libertă~i nr. 4, 8.000 DM. 
Telefon 273627. (26254) 

Vând casa cu grădina mare, 
localitatea Zimand Cuz nr. 114. 
(262~) -

Vând Cl3Sii In Buteni Şi pământ 
eventual sdlimb cu Arad. Oferim 
diferenta. Telefon 221263. 
(26304). 

Vând (schimb) casa 3 camere, 
Pâmeava, 33.000 DM. Telefon 
250754. (25932) 

Vând casa, tot confortul, comu
na Vladimirescu. Telefon 255981, 
092 248 409. (26340) 

Vând .urgent casa 4 camere In 
Gal, tot confortul, cu anexe pentru 
animale, grădină cu pomi fructiferi, 
suprafată totală 1.520 mp. Telefon 
274106: (26416) 

PUBUCITATE 

n ca em1s +pa er+ 
mansarda, apâ. telefon, lncâlzire 
centrata, in Sâmbateni. Telefon 
216293,094.600.296. (26481) 

Vând casa cu grădina mare 111 
Aradul Nou, Colea nmtşoarei nr. 
163, loc bun pentru privatizare. 
lntonna~i telelon 278027. (26562) 

Vând casa in Şiria, str. A. 
Mureşanu nr. 58, 3 camere, 
bucatărie, bale, garaj, 2 grajduri, 
anexe, grădină mare. Telefon 
057-466796. (2629839) 
' Vând urgent caSA, str. 
Mestecaniş nr. 34. lntorma•l tele
fon 2862~. (26619) 

Vând casa cu grădina, anexe. 
sat Cicir nr. 180. (2~22) 

Vând casa cu grădină In locali
tatea Maoea nr. 315. lntonna~i la 
nr. 246 sau telefon 536598. 
(26450) 

Vând avantajos casa 3 camere. 
aoces avto, gradina. zona bună. 
Telefon 270872. (28462) 

Vând casa mica, teren 1.000 
mp, Grădiste, str. Voievod Moga 
no:. 13, preţ 15.000 DM, negociabil. 
Telefon 265521. (26684) 

Vând casa in curte, 2 camere. 
bucătărie, cămară, baie, hol, gră
dina mare. Telefon 274809. 
(26868) 

Vând casa mare, cu gaz, zona 
UTA. Telefon 248535. (26694) 

Vând casa 2 nivele, unullocuibll 
4 camere, baie, gaz, apă, cablu, 
80.000 DM, negociabil. Telefon 
266008. (26715) 

Vând urgent casa In Galşa. 
lnfonnatll telefon 468723. (26778) 

vand' urgent casă sanicolaul 
Mic, 26.000 DM, negociabil. 
Telefon 234608, 094 183 043. 
(26711) . 

Vând tractor U 650, preţ nego
ciabil 34.000.000 tel. ln!onnatii str. 
V. Roaita. nr. 51, localitatea 
Vladimlrescu. (28471) • 

Vând Dacia '97, 4.200 DM, 
negociabil.' Telefon 238425. 
(25988) . 

Vând remoral 7 tone, stare per
fectă, telefon 206 Seleuş. (26301) 

Vând urgent Dacia 1310, din 
1985, preţ1.600 DM negociabil. 
Telefon 264324. (26463) 

Vând Dacia O km, eventual la 
schimb cu una mal veche. Telefon 
056-219869 şi celular 094/ 
291.600. (26437) 

Vând Opel Vectra eventual la 
schimb, cu toate imbunătătirile 
Turbo Diesel lntercol anul 1995, 
preţ 13.650 DM negociabil. 
Telefon 056- 219869 sau celular 
094.291.600. (28432) 

Vând Dacia 1310 Break, 1987, 
necesiUl repara~i caroserie: nego
ciabil 1000 DM. Telefon 288013. 
(26361) 

Vând Dacie noua 1310, an de 
fabricaţie 1999, culoare vişlniu 
metalizat. Telefon 562743. 
(5224885) 

Vând Dacia 1300, dezmem
brata + talon. Telefon 276273. 
(26494) 

Vând autobană Savlem 6,5 
tone, stare bună, CIV, numere noi; 
preţ convenabil. Telefon 276488. 

Vând urgent FORD SIERRA, 
Tnmatricula( persoană fizică, 
2.0,00 cmc, an fabricaţie 1990, 
culoare rosie, stare foarte bună, 
preţ convenabil. Telefon 092 

. 529 611. 
Vând urgent Dacia 1410, an 

fabricatie 1995. Telefon 466091. 
(36298Js) 

Vând Dacia 1300, stare bună, 
1975, cu set motor nou, t.lră CIV, 
1.200 DM. Telefon 561840, 
092.858.819. (26592) 

Vând Dacia 1304 turgoo, fabri
ca~e 1990, 3.100 DM negociabil. 
Telefon 420495. (5226736) 
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proprietar, foarte estetica, 1.500 
DM. Telefon 285750, după ora 16. 
(2~55) 

Vând Dacia 1310, an. 1988, In 
stare foarte bună. preţ negociabil 
2.200 OM. Informaţii Chişineu 
Criş. telefon 52097 4. (5228468) 

Vând VW Passat Turbo Diesel, 
motor 1,6 cmc, an fabrica~e 1988, 
Tnmatriculat Germania numere + 
asigurare valabila 2 ani, preţ 2.350 
DM. Telefon 092 516 156 Şi 094 
804 513. (26691) 

Vând urgent camion Savlem. 
Telefon 092 249 519. (26884) 

Vând microbus TV 14, 1989, 
stare buna. motor Braşov. Telefon 
224061. (2~72) 

Vând TV color, cu diagonală 
· mica. telefon 211491. (12134) 

Vând congelator, lada frig, com
bină frig, vitrină frig,maŞină spălat 
automată, uscâtor rufe, garan~e 1 
an. Telefon 220926. (26705) 

Vând calcultor 6x86, K6, 
-Pentium, orice configura~e. com
ponente f?'C noi; garanţie 1 an. · 
Telefon 280802; 092.410.846. 
(26784) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând PARCHET fag aburit, 

umiditate 6%, pervazuri. Tele
fon 235271,094555338. (26274) 

vand garaj autorizat, zona 
Vlaicu. Telefon 273504. (26326) 

Vând BOL Ţ !IRI termoizolatori 
4 modele, pavele, borduri etc. 
Telefon 245689. (20375) 

···~ 

~-, ,.... .. 

Vând urgent Renauk 18, tnrna
triculat persoană fizică. Relaţii 
telefon 421073 Sebiş. (5.226737) 

Vând Dacia papuc, carosată. cu 
duba izotermli, din 1992. Telefon 
094 897 699. (26685) 

Vând utilaje vulcanizare, ieftin. 1 

Telefon 0921301798. (26116) J 
Vând urgent Dacia 1300, 1977, 

1.000 DM, negociabil. Telefon 
118, Agrişul Mare. (26659) 

Vindem avantajos mobilier 
1

-- ...... j 
comercial (rafturi, p.utturi_, _mese, :·,··'..~· -,._,"""'"~·'.'·"'!·-·-~

1
. 

Vând Dacia 97, cu tot cu remor
ca. pret 4.000 DM. Telefon 056-
219869'sau 094 291 600. (26432) 

Vând Mercedes Bus Diesel, cu 
prelata, an 77, motor nou 3.500 
DM. Telefon 251422. (26613) 

birouri etc), vitrine, dulapuri frlgorl- · •~"-
fice, cantare electronice şi nor-
male, masa bDiard. tntonnaţil tele-
fon 281060. 25315 1 

• Vând SARE la saci '' bulgări, · 
cantităţi mari. Telefon 059-
144334. (26321) 

Vând Dacia 1300 (talon + CIV), Vând convenabil s~ comer-
avariată. Telefon 272571, 244915. elat tanga Lioeul de Arta, aparate 
· (26701) de sudură electrice si compresor. 

Vând remorcii basculantă 5 to, Telefon 281304. (26J35) 
roata a-5-a. Telefon 534153. vand combină recoHat porumb 
(26727) . ştiutetl cu tooltor, marca Zmaj + 

Vând tJactor DT 1010, preţ piese schimb (o aduc la client). 
3.500 DM, negociabi sau schimb Telefon 055-571981, seara. 
cu autoturism. Ţelefon 461518. (26330) 
(26714) .. , .. 

Vând Renault 19 TD, 1994, vand CASE BANI, noi, dlmen- -"": 
multe extrase, preţ 14.000 DM, sluni 45, 85, 105. Telefon 092 
negociabil. Telefon 462590, 094 L443~~4!.!1!1-6.~26!!o345~z,._="..,..-=,J 
773 385,. (5225488) Vând sufragerie tMng, mobila 

Vând piese VW Golf 1.600 combinată şi de bucâtărie, fotoliu 
cmc, Diesel, din dezmembrări, pat, sobă motorină, cuptor electric. ···/::~ . l 
pret avantajos. Telefon 288451. Telefon 211683. (26362) 
(26346) Vând cazan luica 170 It, """-'• 

Vând Ofitpell<adet ihnmatbric2u010at0 Telefon 094 698.849. (28472) ."-'>'•.·.-."~.. . 

.:t ; -

.", . 

vand apartamenrt 3 camere, 
decomandate, telefon, satelit, 
parche~ rolete, Vlaicu, bl. 81-3, 
ocupabil. Telefon 289456, ·092 
239 242. (26328) 

Vând casă. Calea Timlşoarei, 
18.500 DM, negociabil. Telefon Vând bar pe ştrand, zonă exce-
211028. (26383) lenta. Telefon 092 301 798. 

vand microbus Mazda Diesel, 
2200. 1981. 2.500 DM. Telefon 
468785. (3036393) 

non-pro , ptese ~c tm • vand cruce marmură 2.700.000 . ...., 
OM .. Te(l2e617o8n6) 210366; 094/ lei; cruce mozaic 800.000 lei. . . 4- • i 
245.572. Telefon 054 262907. (26502) 1 Vând apartament 3 camere,.· 

confort 1, et. 9/10, Vlaicu, 
Stomatologie. Telefon 244145, 
243669. (25685) 

Vând casa Sânicolaul Mic, (26119) 
toate condi~ile. Telefon 254990. Vând· spaţiu comercial 

Vând Oltcit 1991, 1.400 DM. · Vând PLĂCI AZBOCIMENT · - . 
, Vând Dacia Break. fabricaţie Telefon 210366; 094·245·572· 3.600 lei/bucata; CIMENT 45.000 , ,.",.,.,,~. . . 

(26388) • · . ". suprafata de 1So mp, zona AffiL 
Vând casa ;1 camere, bucătărie, Telefon 092.209.685. (28499) 

• '1989 si bus Mercedes 207 Diesel, (26786) lei/sac; VAR, CĂRĂMIDĂ, 
Telefon 281492:r2s226i · · Vând Renault 18• stare buna,· 'IPSOS. Macea, nr. 817, telefon '· · .. ~ ......... -. Vând apartament 3 camere, 

zona Alfa, et. 214. Telefon 277844. debara + anexe, comuna Pecica. Vtlnd spaţiu comercial 70 mp, va·nd Cela cu preluare de rate ··preţ negociabil. Telefon 420072, 264860. (26486) , . ' ·' ·>· .!.· 
. 

1 
• Sebis. (5226736) d o· 1 M d (26407) . Informatii telefon 468545 pret uilraoentral, bun pentru birouri etc, 

informatiV 11.000 DM. (26174) ' Ideal pentru depozit legume- ,Telefon 094 517 727. (26246) voind vw Golf Variant 1.9 Vân motor rese erce es 
Vând apartament 3 camere, 

zona 300. Telefon 272019. 
(26559) 

Vând convenabil casă in fructe, preţ 9.000DM, negooabil. Vând autobasculantă 16 to, tip Turbo Diesel, 1995, Euro Il. 220 O pu~ni km; vând termotekă ..,.7~-...,._ .... :-.,·~.;~>;:~·- ~ 
trak, stare ireproşabilă, motor nou. Telefon 276565_ (26743) gaz. Telefon 094.932.925; 

1
.1 

Zlmandul Nou, nr. 145. Telefon Telefon 285746, 092 991 283. 
277531. (26344) .. ' (26710) 

Telefon 216556. (26218) 254730. (26527) 
Vând apartament 3 camere,. 

decomandat, Micălaca, et. n. 
Telefon 260656. (25288) 

Vând apartament 3 camere, 
Mtcataca, zona 300. Telefon 
255133. (23243) . 

Vând apartament ultracentral, 
tn casă prin asociaţie, 3 caJŢler&, 
dependinţe, garaj. lntonna~i tele
fon 057-211804, 057-280656. 
(25691) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Vtaicu, bl. A12/a, ap. 3, vi-·· 
zibil zilnic, orele 8-20 .. (26372) 

Vând (sau schimb cu 4 camere) 
apartament 3 camere, bl .. 579 şi 
garaj. Telefon 279312, 094 1!11! 
315. (2Ş653) . 

Vând apartament cu 3 camere, 
lmbunătăţit, garaj, Llpova. Telefon 
562368, după ora 16. (5224896) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, et. III, cartier Alfa. 
Telefon 280455 sau 287913. 
(26868) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, Vlaicu (schimb). Telefon 
244810. (26675) . 

Vând (schimb) apartament·3 
camere, Alfa, îmbunătăţit, cu gar
sonieră. Telefon 268624, orele 18-
20. (5225487) • 

Vând apartament 3 camere, 
Romanilor, 23.500 DM. Telefon 

Vând motel compus din ABC, 
· bar funCţionabll, restaurant şi 
spaţii de cazare in curs de 
finalizare si Casă 5 camere, cu 
toate anexÎ!Ie. Bodrogul Nou. nr. 
75. Telefon 270312. (28449) 

Vând casă tot confortul In 
Grâdişte, Piaţa Carpaţi, preţ 
48.000 DM ·negociabil. Telefon 
276262. (26493) 

Vând urgent casă 3 camere, · 
grădina, gaz, dependinţe, 22.000 
DM negociabil până ta vanzare. 
Telefon 245382. (26570) 

VAnd (schimb cu caSă, 
apartament) casă nouă, etaj, 
Sântana, 65.000 OM. Telefon 
462329; 094.154.137. (19654) 

Vând casa cu grădină Zimandul 
Nou, nr. 81. Telefon 224322. 
(26599) 

Vând ca~. pe şoseaua prind
. pata, la lratoş nr. 83. Telefon 092 

691 339. (25700) 
Vând casă 3-4 camere, 

Micălaca si alte zone. Telefon 
250209. (23243) 

vand casa. calea Tomişoarei nr ... 
114. lnfonnatii telefon 286831. 
(26311) • . 

Vând casa 3 camere, lncâlzlre 
centrată, tot confortul, str. Macului 

, nr. 16. Telefon 287395. (26390) 

210368; 094.245.572. (26785) Ocazie! Vând urgent casa 5 

1 n: tt \ ~i: ;jJ:l ; 1:: tiM 1 LL.:.:~:r;7;>:E:::;~;:-',-;o;:::;::20,.,'!;:.;;.t:-;~o-=' ~=1 ~=~=2~:::-r-... ~",OMr.::-~: 
Vând casa patru camere, baie, 

vand apartament ·4 camere, " bucătărie, curte, garaj, Tncălzire 
Micalaca 500, el III, decomandat. centrata, str, Arhitect Milan 
Telefon 264060. (26260) Tabacovici nr. 35. T.elefon 

Vând apartament +camere, 473012, 092.640.821. (26067) 
decomandat, confort 1, etaj 1, Vând casa Aradul Nou, 3 
Confecţii; 14.000 DM negociabil. camere, dependinţe, grădină. 
Telefon 244515. (28568) • Telefon 057-278908. (25691) 

Vând apartament 4 camere, Vând casa central, negociabil. 
parter, Piaţa Agroallmentara Telefon 094 552104. (23181) 
Vlaicu, confort 1, Tmbunătăţit. Vând 2 constructii, zona 
Telefon 272723 sau 289281. 'Gr.!dişte, pe suprafa\il eli. 700 mp, 
(26851) . t-a 2 camere. bale, gaz, 

Vând apartament 4 camere, 111 canallzare; 11 - In ro~u (tara uşi, 
rate, zona 300, vedere la mal. geamuri), P+1+mansarda 180 mp 
Telefon 261784, 252025. (25876) pe nivel, piscina (cu canalizare). 

Vând apartament 4 camere, Telefon 238636, 253609. (25434) 
zona centrata, et. 4/4, acoperiş Vând urgent casa In Slniootaut 
tjgt;!, multiple tmbunâtă~ri. Telefon , Mic, toate condiţiile. Telefon 
2854s3. orele 11-20. (26652) 288772. (26190) . 

.. -'; 

Vând motor Raba, rulat puţin, (1\lf\J\f,!HHI ,.
1
• 1 Vând LEMNE FOC Uitate, , .,_,, ·~--

vibrochen standard si cutie viteze -
1 

• • 
1
•

1 1 1 
_ esenţă tare, o-:-i.ca cantitate. , ... ._.. 

de Raba cu GV. lntOrma~i telefon Telefon 276488. ' ''·· 
216556. (20323) Vindem LĂZI FRIGORIFICE, Vând EUROBOLŢARI TER-

VÎNZĂRI TERENURI~ 
Vând TEREN pentru construit 

casă, Grădiste, toate utilitaţile. 
Telefon 253366, 092.457495. 
(26024) 

Vând Dacia ().lan vliibita str CONGELATOARE, VITRINE, . MOIZOLANŢI. cu garan!ie, · .. 
M E . · S4 SSU'tol , . . COMPRESOARE 5.000 W, 300x250x200, 3_600 lellbucatţ,~ ~-,*"~<'!. q·~. 
·09.2 20m3m2es37cu(2n6r3. 79) !l!oo;CAMERI' FRIG, DULAPURI. mc - 240o000 lei. Telefon 

Vănd TEREN, 600 mp, in. 
VlAICU, lângă POŞTĂ, cu tun· 
dalie solidă 300 mp, negociabil. 
Te elon 289456, 092 239 242. 
(26328) 

· · FRIG, ·t'ri'ox;.garanţle un an.'· 
Vând Fard Mondeo an 1995, Telefon 281384: orele 8,18_ .. ~ 281491; 092.381.750. (26560) '> ·-·~••!ii/~ 

Euro 11, multe extrase. Telefon 094_ Vând TV color Philips si masină' · V~nd v1tnn~ .fng, d!ntar elec- ·. ~·· 
797 828, 094 928 087, 057-. d pâlatautomată nouă cui an. tronrc, ma~II'IUpâlat.-uscat-Cill-

. 280274, după ora 16. (26369) g:~ntie. Telefon 254004. • (25523) ·'c_,. cat germana cu program. motos- '• · """"' 
Vând ARO Doesel, 1991, stare Vând avanta'os TV color, cuter pentru marta, duiap frrg, cal-" . . ·""""""!'• 

Vând teren arabil 1 ,6 ha, in 
Variasul Mare (cu titlu). Telefon 
24511\ după ora 16. (26076) 

Vând teren intravilan, toate 
facilitâtile. zona buna. Telefon 
27087i (26462) 

perfectă, motor Braşov. Telefon "d . recepJtoare satelit culator c~ ~mpnmant~ Sha_rp~"'_-. .,.;:-· ·""-·~~':..-. 
230650. (26395) vo_ eourr, : dulap cu vitrină mezetun. Telefori ·~' ~ ----=-"-

Vând Fiat Regata Diesel, preţ .mrcrovele .. Telefon 259339, ,270919, orele 8-15._(26402) . .· ...... 
3.600 DM. Telefon 092 832 340, ' 563027· 262616· (5224868>. . Vând Flat Reg~ 1929 . · .. ' · '>11;-.·· 
257728. (26394) Vând avantatos ma~rnt de cmc, inmatricutat, CIV, numdl&' ·~·· ·:"'" ... .. 

Vând combine Claas Mercator spăla~ aut~~at~ P~dlps, Bosch, rloi, caroserie cu vamă plătită + -
3,60 mp, Dominator 60, 4,50 m, :;rone,s:.': frig~.:-e. ~~.:;'! motor, 3.600 DM; strung SN 320; · ~ Vând gradina Intravilan. 

lnfonnatii ta Zimand-Cuz, nr. 125. 
(28440)' 

pentru floarea soarelui si porumb. re cu. re, . 62616 polizor mare 2 pietre: maŞină uni- . . ~...: 
Plata se poate face in' grâu sau ~5~~) 563027• ·2 · versa ta de rectificat supape, .., 

Vând teren 400 mp, Insula 
.· Mureş. Telefon 265521. (26684) · 
· Vând intravilan pentru con· 

slruct!i. posibil apa, gaz. Informatii 
telefon 286333. (26~7) 

bani. Telefon 216293, 094 600 " Vă d' diverse tipuri TV maŞină de rodat supape. Plncota,. 
· 296. (26481) n telefon 466538. (26292) 

Vând Fard Sierra Combi 2.3. CQL~~·6 f'~ţT ~01°· 0~ Vând: ma~lni spălat ao.itomate, 
Diesel, an fabricatie 1984; VW gar;'n~~7 un· 8 e on televizoare, maşini cusut. combine ~ ~-~· 
Passat Combi Dieset, an fabricaţie 0~= d Tit COLO~ en gros en muzicale, monitoare, biciclete. _.....,. _ 
1983, neinmatriculate. Telefon det ·7 funcţional~ •i defe~te Telefon 279582. (22052) . ,...-
057-286150, str. Annooiel nr. 1/c. ar '. . 1 ' Vând bancâ pneumatlc;li, 2 per-
(28576) garanpe, preţuri mrmme, nega- soane stare bună. Telefon '"' d·,· 

Vând Decla 1310, an fabrica~e. ciabile. Telefon 289456, 092 239 . 276764. (26382) ·,,, _ _""""-c 

1993, preţ 2.900 DM. Telefon · 242V·â<26d32t 8
1l . lor cu Vând betonieră tara motor. 

1 ' 1 kl'i 1 Hrd~l 
Vând convenabil Dacia O km, 242100_ (26603) n e ev1zoare. co • lntonna~i telefon 263365. (26376) 

orice model, livra,'~: imeg1iată. , Vând urgent Alfa 75 Turbo g:;rranţle, 700.000 ''" şo1.500.000 
LT[.!ele~fon~094~-~39~1!;!.8~96~. ~22~886~':::-:.::-l Diesel, stare buna funcţionare, . ''"·Telefon 211028· (263B3) 

Vând avantajos anvelopa auto, 4 200 DM. Telefon 234571.. Vând presso cafea •. TV color, 
folosite, In stare foarte bună. (issos) Sport şi stereo, ma~rna spalat 
Telelon 563027; 259339, 282616. Vând Dacia 1300, preţ negocia- automata. frigider, congelator. 
(5224668) bo1 1.600 DM, an fatoncatle 1984. Telefon 094 870 419. (26405) 

Vând Fard Scorplo, 1991, Telefon 092 496 895, 092 679 Vând TV color nou, stereo, tele-
injecţie, stare excepţională. 937 (26608) text, tel~nda, menu. Telaim 
lnfonnatii telefon 220202 după ora Vând Renaul 20 Diesel, an 80 264p04. (28417) 
19; 252Sss, 092 245 496. (26231) Şi un Renauk 21 benzină, an 88, r--c:-:V::-ân-d-:--::C•Â:-:N=TA"'R"'E::-::E::-L;:E:;::C:;;TR;;-0::;--

Vând Mercedes 200 Diesel, ambele stare perlecta. Telefon NICE, CASE MARCAT FISCALE 
lnmatricutat, stare perfectă. 223859. (26617) · 1 10 1999) 

Vând Fiat croma 2000 CHT, an (obligatorii don . . . 
Telefon 275023. (26259) Telefon 272727. 28424 

Vând tractor U-650, stare per- · fabrica~e 1988• inmatriculat per- Vând frigidere, congelatoare, 
fectli, 38:000.000 lei, negociabil. soană fizic23a. p7reţ 6.5008)DM. lazi frigorifioe cu garanţie .. Telefon 
Telefon 094.260.484, Vladimire&- Telefon 092 7 90· (2661 092 556 562 (25845) 

Vând (sau schimb) Mercedes 284857, · 
cu str. Garii nr. 5. (25901) 250 Diesel, an fabricaţie 1992, Vând computer 486, monitor. 

Vând BMW 524 TD, 1985, str. lnmatriculat per.;oană fizica, stare · color, stare foarte bună, preţ rezo-
Salontei rv. 37/A. ;relefon 222806, 315 nabil. Telefon 268535. (26598) 
242841. (26358) · impecabila. Telelon 094 616 · Vând frigider Arctic, mic, nou. 

(26853) 
Vând autoturism Oltcit, an Vând Dacii papuc, stare exce- Telefon 275293, (26608) 

1988, CIV,VT, ireproşabil. Telefon lentă, an 1997•1998. 3_500 DM ~ Vând computer. Telefon 
278396, 094 834 010. (26350) microbus Mercedes 5080, an 256382· <26833) . . 

Vând Renault 21 Nevada, 1989 17 000 DM T 1 1 692 Vând o gama mare de TELE-
• · · e 

9 
on VIZOARE COLOR, pre~url fără 1991, inscris recent. benzină, 632241. (26648) . 

injecţie. Telefon 094 698 849. Vând Dacia 1300 1977, toate concurenţă. Telefon 11213, 
(28472) piesele originale de tabridl, singur · 094161 486. (28642) . 

Vând parchetfag aburit, preţ 
avantajos: ·Telefon 281492. 
(26227) • 

Vând AUR 14 K, bijuterii noi, 
modele la alegere, 105.000 lei/gr. 
şi pentru prelucrat 85.000 leUgr. 
Telefon 248801, 094.847.220. 
2291 

Vând rochie de mireasa noua. 
import. cu trenă nedetaşabilă. 
Telefon 057-211804, 857,280656. 
(26691) 

· Vând masa stejar şi colţar de· 
bucatarie. din brad. Telefon' 
265657, după ora 17. (28534) 

Vând maşină de cusut piele. 
Te.tefon 240518, dupa ora 20. 

~~d sufragerie: vitrina. bl' 
bliotecă, servantâ, masă extensi
.bilâ, 4 scaune. Telefon 567048. 

. (26569) 
Vând haine din piele, nQI. 

Telefon 094 278 042: (26596) 
(ConUnuere rn pagina 15) ". 
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• (Unnare din pagina 141 
Vând sfărmătoare porumb, 

nouă. pret convenabil. Telefon 
2815807. (2i;6o1) . 

Vând cărucior copil şi scaun de 
maşiM. Telefon 234571. (26605) 

Vand cazan incălzire pe gaz. 
Telefon 252313. (26609) 

Vând tensiometru nou. 2 haine 
'*""·damă, ooi. Telefm 257923. 
(26611) 

Vând cărbune-huilă, Skoda 
S100 si piese schimb. Telefon 
276602. (26620) 

vand motor Farmai.Oiesel3. 24 
CP. vând casa mare. localitatea 
Zădărerinr. 131. (26621) 

Vând locăloare de tulei pe 2 
randuri. Teletln 286180. (26468) 

Vand circutar mare cu motor ~ 
fazic, aparat sudură autogen a& 
trusă Ulli.petil şi 2 1IJbt.ri oxigen. 
un lămâi mare. pe rod. lnforma\i 
telefon 217192. (26636) 

Vând mobiDer magazin, casă 
de marcat memorie Dscală, căntar 
electronic. vitrină frigorifica. 
Telefon 468470, seara (26639) 

vand masinii spdlat automata. 
termotekă Qaz. instant baie :şi 
bucătărie. calorifere, un a11 
garan~e-. Telefon 092 989 017 .. 
(26646} -

scaune + 4 scaune, sobâ de car. • 
lull. Telefon 248535. (26694) 

vand ieftin dulap, noptiera .. 
canapele simple pe a&aJ!I. maşirUI 
~e cusut. scaune. Telefon 
286333. (26667) 

Vând sămânţă de Qhizdei. 
Informaţii artcîu foan, comuna 
Apateu, sat Moti<XI .... 30. judeţ( 
Alac!. (26676) 

Vând aparat sudură autqgen 
oomplet. 2 tuburi oxigen şi oom
presor industrial. pret aV8!1fajas. 
.,_ 266129. (26614) -

Vând fereastră 2 canate,. 3 
canete cu roletă, uşi de fier, 
rneşina de cusut Veronica şi ele
menli calortfer din fanta 60 cm. 
telefon 29331&, dupi ora 18. 
(26667) . . .· 

vand 50 capre. Localitatea 
1\grişul Maro nr. 191. (26660) 
V~ pă'1i din dormrtor: dulap, 

scaun. masă, toaletă, nopijeră.. 
teftfn ....... Tllrefmt 234954. 
(26724) 
Vănd derr!1llcir iJlporl Italia, nou. 

. <:ornpus din: dulap 3 uşi. pat o per
soană, birou şi scaun, noptieră ŞI 
bibfiolecă, preţ negociabil. Telefon 
262610. . 

.,,._ 11 •• ~garso~ilela con1or11,
plet imbunătătită; Dacia 1300' + 
Ford 3,5 to. Teiefon 281628, orele 
9-15. (26723) . 

1 

apaffamenf 2•3 
oamero. tilel 16.000 oM. Telef011 
~53326. (26462) 
Cumpăt apartament 1rt llli&ii 

'"u casa z~4 camere. Ttifilflill 
253326. (26462) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

kg; 
10.000 lei/kg; PLATA .PE LOC. 
Telefon 274744. (26507) 
Cumpăr. yaqă !'" peste ;ib it 

lapte. T'efi!f6h :!74271. (26689) 
Cumpăr feliator păine, Industri

al. 12-14 mm. Telefon 275616. 
(26747) 

CERERI,IOFER'I'E 
' DE SERVICII 

· .... 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează OSPĂTARĂ. TelefOn 
256835. 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajeaza 2 SUDORI ELECTIU
CI. TelefOn 057-281862. 25922 

SC .,EUROPA GENERAL • 
SRL angajează personal: 
reprezentanţi pentru relaţii cu 
societăţile comerciale; dis· 
tribuitori de materiale publi· 
citare in cutii po~tate. lnfonnaţii 
telefon 257678, luni--vineri orele 
18-20. (26448 

CĂUTĂM ŢESĂTOR! pentru 
prosoape plu~te ~ini Jakart, 
pentru străinăt!<&. Telefon 068-
312.016. (26429) 

.BIEMME" angajează CON
FECŢIONERE croitorie; 2 BRI· 
GADIERE, contecţionere incăJ.. 
ţămints. Telefon 270061. (26521) 

SC .ARCONS" SA Arad. 
încadrează prin concurs ANA· 
LIST PROGRAMATOR; cuno·
tinţe calcul salariu • evidenţă 
personal; cuno,tinţe limbaj de 
programare Fox PRO. Telefon 
254329 int. 16. (26632) 

ANGAJ M INGINER 
MECANIC (confecţii metalice), 
experienţă minimă in domeniu 
3-4 ani, cunoş,tinţe calculator 
(preferabil limbă ltallana)
Telofon 256287. (26556) 

SOCIETATE COMERCIAL 
angajează CONFECŢIONERE . 
pentru producţie LOHN. 
Salarizare bună. Telefon 
211214, orele 7-18. (26173) 

Angajăm tinere prezentabila 
in vederea califlcăril in meserf
De: VÂNZĂTOR PRODUSE AL~ 
MENTARI OSPĂTAR. Selecţia 
vineri, 3 septembrie 1999, la 
RESTAURANT INTERNAŢIO
NAL. (26428) 

CROITORIE SERIE angajeazl 
CONFECŢIONERE, cu salariza
re deosebită " sljJud. Telefon 
250921. 265351 . • -

SC ,.KONIG P" SRL anga
~azil TĂMPLARI. Informaţii 
tefofon 276130, orele 8-1!1. 
(26602) 

Angajez VÂNZĂTOR la pop
com. Telefon 285079. (2664111) 

RO-GER CONSTRUCTION 
angajează: ZIDARI, INSTALA· 
TORI, SUOORI, NECALIFICAŢI. 
Informaţii Calea Tlmf,oarel nr. 
1. 2~) .. 

Angajăm VĂNZĂTOARE la 
masă Piaţa Soarelui, alimente 
preambalate. Telefon 264873. 
(26673) 

Angajez SPĂLĂTOR AUTO. 
Telefon 092 223 194, 271152, 
Mlcălaca. (26671) 

Angajăm IIĂNZĂTOARE peti
tftl gheretA Spitalui Judeţan, 
()tlir no-stop. Telefon 094 566 
696. 26899). 

Angajez AGENT COMER
CIAL, posesor C, vârsta ma
ximA 25 ani. Telefon 272071, 
092 711 005. (26726) 

ANGAJĂM 2 tinere absol
Vente VÂNZĂTOARE Fast
Food; o femeie necaliflcatli 2 
ore/zi. Telefon 210012, orele 9-
16. (26675) 

.,TOP SECURilY" Arad, Piaţa 
!â.Arbească, nr. 1, telefon 
281410; 280228, angajead 
MECANIC AUTO cu posibilităţi 
de remeillert auto la domiciliu. 
(26790) 

PRES'I'ĂRI SERVICU 

FIRMĂ, execută la comandă: 
U!fi, ferestre, mobilier i:le 
b11cătărle. Telefon 240108; 
094.841.337. (26537) 

.,INSTAL CONSTRUCT":. 
zidărie, tencullel, falanţări, 
zugrăveli, Instalaţii. Telefon 
567269. 26550 . 

PUBLiCITATE 

Repar m.,.lnl SPĂLAT auto
mate. Telefon 259146; 0941 
241.398; orele 9-21. (262 

ŞCOALA ŞOFERI .VĂR
TACI", acreditată, incepe seria 
11 septembrie. Telefon 246527. 
(26418) 

Ofer SERVICII CONTABILI
TATE, pe-ntru firme. Telefon 
2201ct1, orefe10-18. (26587) 

ASOCIAŢIE FAMILIALĂ 
serioasă oferim MENAJ LA 
DOMICILIU sau FIRME, orele 
15-20. Telefon 262288. (26688) 

Execut ZUGRĂVELI-
FAIANŢĂRI-GRESIERI, ieftin. 
Telefon 092 686 710. (26686) 

Execut CONFECŢII META
LICE, INSTALAŢII SANITARE, 
preţuri avantajoase. Telefon 092 
972 089. (26693) 

Execută"! CONSTRUCŢII. 
NOI, RENOVARI. tencuief~ repa
raţii acoperh;uri, zugr;iveli, fa-
ia ·.Telefon 211646. 26666 

. AER CONDIŢIONA TI Montăm 
şi comerciallzăm. Telefon 057-
211432, mobil 092 518 885, 
(26658) 

TRANSPORT MARFĂ Intern 
3-5 tone; avantajos. Telefon 
251502. (26773) 

PREDAU ENGLEZĂ, orice 
nivel, cursuri Intensive. Telefon 
271820. (26733) 

Tn vederea unei eventuale 
colaborări in CULTIVAREA 
ORZOAICEI de toamnă, SC 
ARBEMA SA Invită pe TOŢI 
CULTIVATORU INTERESATI. 11 
participa la ~EDINŢA DE 
VINERI, 3 septembrie 1999, ora 
f8, fa sediul ARBEMA. 
Suprafaţa mlnlml dfspon-
50 ha. (26422, 26469) 

SOCIETATBA AGRICOLĂ 
.PUSTA" BUJAC convoact 
ADUNAREA GENERALĂ In 4 
septembrie 1999, ora 9, la care 
se discuti 'i arendarea a 50% 
din suprafaţa arablla. Nepro
zontaroa la adunare denotă tap; · 
tul că to~ membrii asociap sunt 
de acord cu această măsură. 
Conducerea. (25981) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AU$. 
TRIA,; FRANŢA, la Pf81Uri
sibDe cu autocanl modeme. 

NOUt!! ffAUA cu ....mt AlJS.. 
TR1A. SUEDIA cu tr.Nit POL~ 
NIA ~ UNGARIA lai BUDAPESTA. 

IMPORTAN'T' Plin .,ATI..ASSIII 
puteţi călătoft in toată EUROPA: 
BELGIA. OLANDA, DANEMAR· 
CA, FINLANDA, NORVEGIA, 
ANGliA, SPANIA. PORTiJGALJA. 

Pentru grupuri organi;tale, 
inchkiem autoure fi mlcrobUn· .......... 

.,ATLASSIB'" efltctueal ..,... _ .. __ _ 
dlcalo " ""'11 ....._ 

Agenţiile din centru: telefon 

251871 " 2571%1 " NJTOGARA. 
-270562. 
VAAŞTEPTĂM,-._( .. 1'1) 

AGENŢIA DE TURISM· 

"SEMO ŢOUR~' ARAD 
VA OFERA: 

- ....,..,..., - FRANŢA 20 SEPI1!JI. 
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
- PREŢURI DE EXCEPŢIE ta 
MAMAIA. NEPTUN, SATURN fi 
EFORIE NORD. 
-excursii lunare in EGIPT, fTAUA, 

'SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE. 
AUSTRIA, FRANŢA; săptămănale 
in: OU BAl, CHINA fi TUNISIA, 
THAilANDA , MEXIC. la pNţart 
fini cOfiCUIWI!ă. 
-excunoil ind'- h CROAŢIA 
'!UNGARIA. 

-bilete de odihni .. b-··· la: 
FEUX, HERCULANE,OLĂNEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. lnlorma1fl telefon/ fax 
057 • 283311, sau str. Eminescu 
nr.13. VĂAŞJB'TĂMI(c.1000J 

SCHIMBUU 
Schimb autoturism inrnatnculat 

contra unul autoturism nelnmaftt.. 
culat (varinate). TelaiQn 410366; 
094 245.572. (26791) 

ÎIICHIRIERI 
Ofer spre inchiriere pivniţă 250 

mp, str. A. Şaguna, nr. 13$. 
Ţlllefon 092.344.740. (26479) 

lnchlrtez spaţiu comercial 84 
mp. In centru. Telefon 235994. 
(26474) 

SC BLUE-MOON SRL c" 
sediul In Arad, str. Zaliu bf. 504, 
dora,te autorizaţia do mediu 
pentru punct lucru In Pla 
Romani. Eventuatere contesa 
taţii se pot depune la Agenţia 
de Protec~a Mediului Arad, Eld. 
Dragallna nr. 141. (26614) 

Inchiria (<illr} 9aJ'$onlert " 
··apartament (ne)mobilat. Telefon 

235784, 094 592 290. (26326) 
Ofer spre Inchiriere ~ 

·"'•:oamere. central, pentru birouri: 

SC .INSTAL IMPEX" SRL 
Arad solicita autorizaţie de 
mediu pentru magazinul tehnl
co-sanltare, situat in Arad, str. 
Episcopie! nr. 24. Eventualele 
contestatii se pot depune la 
Agenţia de Protecţia Mediului 
Arad, Bd. Dragaflna nr. 16. 
(26616) 

A.F. ,.CARO" cu sediul In sat 
Nicolae B61cosc11 nr. 3, comuna 
Vărădla de Mureş,/udeţul Arad, 
doreşte autorlzaţ e do mediu 
pentru actlvităll alimentaţie 
publică in Nlco ae Bălcescu, 
comuna Vărădla de Mure' nr. 
110." Eventualele contestaţii sa 
pot depuna la Agenţia de 
Protecţia Mtdlulul Arad, Bd. 
Oragallna nr. 16. (26623) . 

COOP. CONSUM ARAD, cu 
sediul In Arad, Bd. Revoluţiei 
rit. 50, sollcltă autorizajle dti 
mediu pentru: ~ro torie
comandl, Arad, stro l<mlnescu 
nr. 38; Arta grafică, Arad, str. 
Crişan nr. 8; Slfonărie, Arad, str. 
Pescăruş nr. 25; Slfonărie Arad, 
Calea Romanilor nr. 26/A; 
Tinichigerie auto., Arad, str. 
Razelor nr. 100; Tinichigerie 
auto, Arad, str. Zimbrului nr. 36; 
Mini ABC 1, Arad, Bd. Revoluţiei 
&ir. 50; Mini ABC 11, Arad, str. 
Meri"or nr. 14. Documentele 
contestaţlei se depun la Agen· 
tia de Protecţia Mediului Arad, 
Bd. Dragalina nr. 16. (26883) 

Pierdut borsotă neagră, 
coloare, bonuri motorină, adap
ţor calculator. RecompensA!' 
Telefon 092 295 425. (26712) 

.·. 

Telefon 235784; 094.592.290. 
(26326) 

Ofer •PN Inchiriere ( 100 
DM/Iună), sau vând, apartament 4 
camere, zona 300. Telefon 
245645. (26744) ' 

Doresc să lncl!lrtaz locuinţ4 
(ne)mobifată. T-235784. 094 
592 290. (26326) 

Tnchiriez 2 spaţii: 100 mp şi 20 
mp, pantru orice actlvilate. Telefon 
092.301.798. (28119) . 

Tnchiriez spa\fu pemu """"'*· 
200 mp. Vlalcu. Telefon 0921 
735.983. (28127) ' 

.ANDRIS STAI'I" cauti opre 
Inchiriere spaţiu, curte sau 
grăiflnli, 300 mp, pentru dopozil 
ambalaj. Telefon 059-143268, 

Primesc o fală 1n gazdă, str. 
Ludovic Szantal, fostA· Săvln~ •. 
nr. 13, ap. 13, etaj 1; central. 
(26438) 

lnchiriez ajjlllfainenl 2 camere. 
nemobilat, zona Vlalcu. Telefon 
273305. (26528) 

Dau In chirie spa\fu oomerclat; 
ilo mp. Telefon 251.117. (26573) 

lnchiriez garsonieră ultracentral, 
pentru elevi sau studenti. Telefon 
211747 sau094 507 211. .(26446) 

Studenţi serioşi dorim sA 
lrichiriem apartament (ne)moblat. 
Telefon 210255.210555. (26431) 

Ofer spre inchiriere apartament 
(ne)mobilaţ. Telefon 210555. · 
(28431) . 

Ofer Spre inchiriere spa~u pail
fru birouri, 35 mp, central. str. M. 
EminesC\J. Telefon 282654. 
(26088) 

Ofer spre Inchiriere ~ment 
2-3 camere. Tele~on 282654. 
(26088) 

lnchiriez spa\fu de loctJft, cu liii 
confortul, la casă, Aradul 'Nou. 
Telefon 057-276908. (25891) 

.._ 
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(vând) ~meni 140 
mp, 3 camere (deasupra la 
Corona), Revoluţiei IV. 44. Telebi. 
092.626.917; 241585. (25647) 

lnchiriez casa 1n curte. ultraain
trat. (ne)mobilată, eventual stu
den~. Telefon 223984, dupil era 
16. (26520) 

lnchiriez (ofer) apartament ........ 
central (Unirii), mobila~ 100 mp, 
tot confortul. preferabil ftrmă, 
birouri. persoane sl<ăine. Teleloft 
264995. seara. (2661C) 

Plimesc in gazdă 2 eleve (stu
dente) din judeţ, condtţii 

-· apartament 2 ~mobilat. Telefon 279689 (26600) 
. lnchiriez spaţiu comercial, Bd. 
Revolu~01 nr. 6. Telefon 094 708 
200. (26569) 

Ofer spre Inchiriere (vand) 
apartament 2 camere, central, 
mobilat, garaj, TelefOn 255922. 
(26629) ' 

Primesc in gazdă 2 eleve. u111a> 
· c:enllal. Telefon211842. (26636) 

Primesc· 3 fete sau băieţi in 
gazdă, Gnldişte, la~ Telebl. 
276356. (26640) 

lnchiriez sau vand garaj 
căr.lmida. zona Podgaia. Telefon 
511662. (5225423) 

închiriez garsonieră mobilat& 
frigider, aragaz. satelit. tn 
Micălaca. Telefon 263711, 094 
256 787. (26657) 

Primesc. din judeţ. 2 eleve 1n 
gazdă. super confort. Telefon 
235958. (26663) 

Ofer spre Inchiriere Qlll$0nilri 
confort ·1. mobilata. Telefon 
233678. (26682) 

lnchiriem spaţii oomertiale pen
tru magazine. depozite. birouri, 
etc. Telefon 281060. 2670 

nchiriez casa 2 camere, • 
bucătărie, gaz. zona UTA
Oinamo, str. Scărişoara nr. 74, 
250 OM/ lună. Telefon 094 785 
899. (26695) 

lnchiriez garsonieră mobila~. 
oentral. Telefon 253706. (26698) 

Primesc 1 fată In gazd4. Anld, 
Bd. Revoluţiei nr. 71, ap. 8, ultra
central (26702) 

PIERDERI 

Pierdut tichet nr. 2921253, 
eliberat de ASIROM pe numele 
Pascaru Cornella Milrloara. 11 
declar nul. (26607) 

Pierdut cod flscal nr. 
1742680, omis de MEF, la d~ 
de 30 1 O 1992, pe numele AF 
Negru Ioan, Avram Iancu nr. 
~Jt declar nul. (5213469) 

î? DECESE îi' 

Cu adincA durere anunţăm 
Incetarea din viaţă, la virsta de 
84 ani, a celui care a fost 

TRA TINER VILHELM, 
~~va avea loc astiizl, 

la ora 12, In ClmHirul Evreiesc 
Nou (ll"'li s.re~ Familia lnd<>
llatli. 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Mulţumim d-rel dr. 
HORNUNG EDITH, colectivului 

· de medici, asistentelor '' lnflr
mierelor do la secpa Chirurgie a 
Spitalului Municipal Arad pen
tru ingrijirea deosebită acordată 
scumpel noastre mame. 
HALOŞ SIDONIA. Familiile: 
SAFTA, TRUNCO fi ŢĂRAN. 
(266i1) 

Mulţumim d-nel dr. DUO 
LUCREŢIA de la Spitalul 
Municipal Arad, un om cu suflet 
rlobil pentru ajutorul acordat 
familiilor indoliate: TĂRAN, 
SAFTA 'i TRUNCO. (26661) . 

Locatarii blocului 
Sud. aduc: un 
omagiu vecinului lor Mit"Uirrll 
EUGEN FLORIN, d8<:edat 
gerător la numai 31 de 

'lnsmit sincere COII1d<>'-•m~•ll 
ta. 1iliei lndoliaa 

'Au11umim tuturor 
apropiaţi, familiei flldofla1'8, 
etani ~i colegi. cal9 au fost 
turi de noi in greaua 
pricinuită de moartea lul>itu'lui 
nostru soţ lată. fiu 'i frate 

ADRIAN PRESAN. 
Mulţumim tuturor celor 

l·au condus pe ultimul 
drum fi au transmis 
doleanţe. Odihnească-se 
pacei Familiile Presan 

Ciobanu. 

· Azi, se Implinesc 7 
cand ne-~~ părăstt col care a 
DRAGOŞ CORNEL, un 
Iubitor fi un ~ minunat 
vom uita nlciodatil 

fi lllcete: Nori ,r 

. .. 
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DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII 
Pădurii colţ cu Eftimie Murgu Tel: 057 • 251il18!~l 

111/DOMUS 
2900 ARAD· ROMANIA 

ear. ŞTEFAN CICIO POP nr. 17 
Tel/Fax 00-40-57-280424 

srl 

VINDE: 
·CĂRĂMIDĂ IMPORT UNGARIA 
30 X19 X 19,36 X 21,5X 19 

-PLACI GIPS· CARTON KNAUF 
• FIBRĂ STICLA ; CĂRĂMIDĂ STICLA 
• UŞI·GEAMURI-PODELE·LAMBRIURI 
·VATĂ MINERALA·AMPORĂ·VOPSE 
• PAVAJ CURTE·PODELE LAMINA TE ! 
• MEMBRANE HIDROIZOLANTE ~ 

MI căi 
Tel. ,,.,,,, .... .,. 

Sc:>are·lul (vizavi de PotftA) 
259.721; Fax: 259.884 

• G!esie, fai~. adeziv penlru iplt fi lllAJk • Venlllatoare 
+Aparat aer cccaiR(idtljfpotorl!ll!llt 

CD ' •i'lasă de geam pentru tAnlari 
• Atacet, vopsele, diluan~ şi lacOO 

Q • Pompe submersibila, de suprafaţA Ş) NOU! 
i!!l!: ~ Furtun de udai 

' VIZITAŢJ MAGAZINUL NOSTRU 
:=il + Mot>oosltoare ·· c:a . ~ Incubatoare eleclrioe 

· • + Foie solar de 4-10 m lătime 

DESCHIS iN Uf'OVA, VIS A VIS DE 
PIAŢĂ 

., + Butete tapiţerie, muşam'a, imlla\IB de piele 
•Tmpletilură de sArmâ pentru gard 

Produs ale: eleclrioe, eleclrocaso ioa, uz 
gospodăoesc 'li agicol se vand 1'1 cu 

+Plasă rabitz, cuie construqi, eledrozl 
+ Roabe, beiDniere, motoare eledrtce 
.Drujbe 

. PlATI IN RITL IVUS O. 
• AamUalori am 
+ Hidrofoare, compresoare, aragaze, 

frigldere, congelatoare, televlzoae 

TRANSPORT GRATUIT iN ORAŞ, 
fN JUD~, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 

+Combine muzicale 5.000.000 LEI • (52137'119) 

!9!'.!~~1!!!!1'"-"~ 
. fi INDUSTRIE ALIMENTARĂ '-"'7...,... 

2-6 -ptembrte la Sala 8portuotl- Arad .. L -"--~ 

.Joi, 2 septembrie: 
ZIUA FOLCLORULUI ROMANESC 

Cu incepere de la orele 17 .00, . 
concert extraordinar cu: 

ANSAMBLUL •DATINA" • BARZA VA li>l 

ANSAMBLUL FOLCLORIC AL PALATULUI 
COPIILOR ARAD 

Str. Poetului nr, 11c 
Capillll social 27.654 mii. le~ actlylb!le: · 

\8Săluri tip bbac. . 
Acţionarlat FPS = 99,26%, PPM • 0,74% 

Comisia de selecţie a administratorului/adminislratorilor 
ainstituilll conform OUG Nr. 4911999 prin Holllrărea AGEA 
de la S.C .• UTA" SA Arad ain data de 27.07.1999 şi in con
formitate cu prevederile HG nr. 364/1999, anunţa organ!
~;· . . -~ " ..,..~,*~·.;;- ·- ·.- .r - --

CONCtmsuWl DE SELECfiE Â ... 
ADMINISTRATORVLUI/ADMI· 

NJSTRATOJ\I$R SOCIETĂŢII la,. 

cMJ.iMitM?MdD'~t~te de 
Normele Metodologice aprobate prin HG 364/1999 se pot 
procura de la sediul sociefll\ii, Serviciul Par9onal, fncepllnd cu 

:~· A_ '.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONA. LI· 
1 -v . lJNIVERSlfATEA ,,AVREL : 
~k.~

1 

DJI'l~·f~1 
' r . organizează . 
INVĂTĂMÂNT DESCHIS LA DISTANTĂ 

la pÎofilul: economic, specializarea': ,~ 

··Caatabllllate fi ialoawatică de gesdw.Cf 
· titlUl conferit ecoolllmiSJ'-" ' · • 

durata: 4 ani 
numAr de locuri: 100 , 
centre de pregAtire: Arad, lneu, I.Jpe\la 
lnsaieri: 31 aug..li sept, oraB-14 
admitere:~ 10 seplembrie 
probe de concurs: 1. Algebra " e __ de analizli ....-.. 

tlcă, 2. Economie 
.., Gandida~i licen~a~ vor. fi admişi filrA concurs de admltefe, 

pe baza mediilor Obtinuta tn anii de studii ai primei facultă~ 
absoMIB. 

.., Programul de pregAti"' are o durata redusi! fi este organi
zat după un orar care permite studen~loi si! desfăşoare in paralel 
o artă adivitala socio-profesională . 

.., Taxa de scolali2are este de 5 mllcene lei/an, neildeXabll, 
plătibllă In rale. ' ' 

"Speciaizarea esle AUTORIZATĂ de C.['!.EAA. 
.. .., Inscrieri şi informa~! se pot ob~ne de la: · · 

FACULTATEADEINGINI!'.IUEŞI ,~"' .·; 
···f'l'IINl'E ECONOMICE 2900 Arad, C. A1U'el · 

Vlaicu nr. 43, teL OS'7/:U.188J.~ 

DEPOZmJL ., .. 
COMBUSTWIL BUJAC 

In 8 septembrie 1999, ora 9,00 se deschide noul maga
zin .Domus", la partarul blocului de zece etaje din Piata 
Romană. · 

La deschidere, flnna .Dcimua" '- l8ducent de 20%111 
pentru onorata clientelă. 

Vă oferim: 
e Covoare PVC (linoleum) 1,5 - 2 m lăţime - Pl8ţ 47.000 

lei/m.p. 
e Tapet ~ accesorii d.c. lix (folie O!llantă penlru p&l'8le şi 

mobilier) 
. e Covoare pentru baie .Dreamtex" 

e Produse pentru decoraţiuni interioare: faianţli, gresie 
import Spania · 

e Produse .Henkel" · 
e Firma oferă setvicii complete: zugrăvi~ !apelat, lipit etc. 
e Dispunem de stocuri pentru vânzare en detail şi en gros. 
Magazinul ,.Dotnus" este deschis zilnic 

9,00- 18,00 iar slimbăta 9,00- 13,00. · · 

Angajează 
INGINER specialitatea AUTQVEHICULE RUTIERE 

pentru atelierul de reparaţii din Ghioroc. 
Sunt aştepta~ 'li ingineri stagiari. 
Pentru reta~i suplimanlale sunap la 259912; 279912. 

(522QI9) 

Angajează: 
.• BANDZECtiiST 

+ MUNCITORI PENTRU CROIT 

. , ... , · .•. CONDIŢII: experienţă in domeniu 
Telefon: 250.505; 281.322 . 
Arad, Str. Ursului nr. 21. 

(973853) 

1 GRA"J"(_TJ'I' proonclc: .20 ~ccunde 
'l'•nf lo'l '" le-o 1 \(1 ~<.'<unde 

'cu i 
nr. 1. face tnscrlerl c;u data de 25 ~ugust 19991a urmAtoarele 
mes&ril si speclalizărl: . 

• şCoALA DE UCENICI (2 anQ - flră examen de capacitate: Reparator, 
intretinere partea mecanicii autoturisme, Manlchlurist-pedlchlurist, 
ConfOCooner fmbrăcăminte, Ajutor ospAtar, Frizer 

• ŞcOALA PROFESIONALĂ 13 ani)· cu examendit capScilale: COafor, 
Mecanic autolurisme, Ospătar, Operator calculatoare pentru carne~. Bijutier 

• ŞCOALA POSTUCEALĂ DE SPECIALITATE, (2 ani)· cu sau fllrjl 
diplomă de bacalaureat: Contabil, Tehnician finanţe conlebifitate, Analist pri). 
gramator asrsten~ Electronist, Depal81Dr aparale radio-tv şi aparailril ....... 
vkk>o,C<ownetică,co.dorsmist 
. • ŞCOALA TEHNICĂ DE MAJtrRI-~. Giocll,l*l~ ~· 

ei', elecb'otehnlc · · 
• CURSURI DE CALIFICARE (8 luni) • mecanic auto, liUicfil:lan, 

tinichigiu carosier, ospătar, bucătar, frizer· 
Unitatea percepe taxe de şcotarizare pen1ru toate forme18 iti """"ltiâie:. 

lnlormapi suplimentare la sediul ~alU saa .. _ _. 
la Ieiel o a 280867. . ... · · ·.~ 
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~de07.09.1999. 
· : Ofer1ele se vor depune de cA1re candidaţi Tn plic inchis 
până la da!& de 06.10.1999, ora 14,00, la SeNiciul Personal. 

. Evalua~ ofertelor şi orgariza'ea iniBrviului va avea loc Tn 

. ' ~ "• (5224266) 

·~~~~~~=~==:::::·<•'' ORGANIZEAZĂ penoada 07.f0-21.10.1999. 
Rela~i supl~n-~re la tetmn 0571247310, interior 127, 

ckla Agavriloae L~, 
' . .. . (5224296) 

concurs pentru ocuparea postului de oecretar • daetDogral cu n<ll111il intreagll. 
Condiţii: studii superioare sau medii, vârsta pănă la 35 ani, aspect plăcut, 

cunoştinţe operare calculator, cunoaşterea unei limbi de ciil:ula~e internaţională. 
TnscrlfNII8 se face pănă la data de 9.10.1999. 

tnfonnapi la -fon 233.131, int 16. 
. (9738521 
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