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un ,popor sunt a,ezata intr-o matd 
Prstoric:ă stabilă atunci cind încearcă să sa 
lefh1ea••că pe termen lung. Tn devenlrea sa pe

istoriei un popor trebuie să-ti stabileasc;l 
feluri de obleetlvea polltlee ~ Istorice. 

Obleeth·ele polltlee sunt conjuncturale '1 
hotărăsc destinul popoarelor pe termen scurt. Acest top 
de obiective este determinat de partide şi guverne care 
stabilesc strategia politică, socială ti economică in tim
pul căi acestea deţin puterea. Alte partide ti alt guvern 
p(lt schimba strategia de guvernare in funcţia da doc
trină 'i de programul cu care guvernează. 

Oblecth·ele lstorlee transcend guvernările, trebuie 
urmările in timp mai indelungat şi ele nu se schimbă 
odată cu guvernele. O guvernare liberală urmărette un 
anumit tip de economie, in timp ce o guvernare social ... 
d•mocrată promovează un alt tip de economie. Aceste 
guvernări· sunt determinate de factorul politic !J.i obiec
ti'i'ele, in consecinţă, au conotaţii politice. Tn schimb, 
obiectlvele istorice nu trebuie să cadă in jocul conjunc
turalului politic pentru c;l interesele istorice ies de sub 
incidenţa momentului ti intră in sfera mai largă a istoriei, 
unde se vehiculează concepte generale definitorii pentru 
un anume tip de societate umană" cum ar fj: 
demoerafl•• libertate-. •tat•l fi .. tegrltatea 
Nlatolul etc. 
· Consider că paporul romAn suferă In prezent de 
neputinţa ti nettiinţa definirii şi urmăririi obiectivelor 
istorice, dar şi de incoerenta 'llnconsecvenţa obiec-
tivelor politice. . • 

In decursul istoriei sale, poporul romAn a avut obiec
tive istorice pe care a reuşit să le atingă'şl exemplul cel 
mai definitoriu pentru noi a fost unirea românilor. intr-un 
singur stat. In privinţa altor obiei:tive de această natură, 

. cum ar fi democraţia, libertataa sau statul de drept, soci
etatea românească modernă a fluctuat intre. dict_aturi 
diverse fi democraţii adeseoo:i iluzorii. · 

UŞI ŞI 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C •. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

PlRME ŞI RECLAME 

. 
(Continuare in pagina a S-a) -
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~O INTRERUPEREA TITA'A 1 v· 

~~~~O,ATIEI PE ~nEA rERATA 
• Ei' sa plâng că -au 

salarii mici 'i condiţii 
· · ···· · grele de lucru · . · l 

BAHCA COIERaAlĂ WEST BAHK SA. 
acordă dobânzi avantajoasa 
la depozltale la tennen ale 

persoanelor fizice 
(..."..minimA 500,0 mi lei) 

111un6-50% 
2Junl-51% 

CINTEI· BLESTEMUL PĂMÂNTULUI 
• Localitatea Cintel se 

află ln pragul revoltei. In acest 
timp, oficialităţile se declară 
neputincioase • După 9 ani 
de la apariţia Legii 18, in 
Cintei nu s-a .împărţit legal 
nici o palmă de pământ. 
• In postul Crăciunului, 250 
de cinteienl s-au strâns la bi
serică pentru a 

vedea ce-l de ·~r·~ 
făcut 

ROMÂniA~ITALIA. 
in PRELIMinARIILE 

C. M. DE FOTBAL 2002 

PVCARMAT 
GEA• TERMOPAN 
Profile ~ Germania 

~4TLINE Ieri, la orele prinzului, a avut loc la Tolglo tragerea la sorfl 
a ptelim/nariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2002, 
organizat de Japonia fi Coreea de Sud. Rotnlnia va I/Jti'OI .. 
iltr-o grupă de cine/ echipe, alături de lt1da, Utuania, Ungaria 
rJ Gaoopa • .Amănunle despte fiiUP8Ie ecnpane, in".,. 10. 

UPER-TRAGEREA 
PREMIILOR DE FIDELITATE 

Tel.fax: 261461, 
094607211 

&diJII,ManitJ_Iţ_28 ap,l 

MU'DILU:I' MODERN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPAŢI 
COMERCIALE 

OPQ1~NICĂ 
FORTA IN LUMEA · 

CONSTRQCTORILOB 
. ·. IUDENI 

-~LA TRAGEREA LA SORŢI, CARE SE VA DESFĂŞURA 
~:ti:~l _.:~ VINERI, 17 DECEMBRIE A.C., ~BA 18,00. PE 

• IIA TERIALE III PORI" 
•CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 087/2248-

082/IIJW 

PRETURI DECENTE 
.. lampla'lirte din 

ALUMINIU o 

va ofera . 
• Tamplarle aluminiu din 
import şi romaneşt~. 
e P.V.C. şi geamlfi tennopan 
• Raele şi jaluzele 
' Telefon: 279699; 0922925511 

Arad, Str. Voinicilor, Nr. 34 • 

• PREMII 
IN BANI: 
15 premnx 
500.000 lei 

•. ' " : • .-!'"·"-'• •. 

~ PLATOUL DIN FATA PRIMARIEI ARAD 
.. VOR PARTICIPA TOATE TALOANELE PRIMITE 

IN ACEST AN PENTRU TRAGERILE LUNARE ALE 
PREMIILOR DE FIDELITATE, CARE NU AU IEŞIT 

TOAREiN LUNILE RESPECTNE 

i
telelene_ .. ·--~ 
•ohile 1: ras• · 
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e Astăzi, Soarele răsare 
la ora 7 şi 38 de minute şi 

apune la ora 16 şi 36 de minute. 

FAUR IOAN, DIRECTORUL 
ICIM ARAD, NU ALTCINEVA.~. La telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00-12,00 

e Amenzi pentru reparaţii. Ce păzesc .Trotuşului. suntem inun-, 
lucrul de mAntuială inspectorii de la daţi. locatarii de pe e Au trecut 342 qe zile din acest 

an. Au mai râmas 23 de zile până in anul 
2000! . . 

Referitor la 'tirea autoturismului .BMW Impli
cat in accident este FAUR 
IOAN - directorul ICIM Arad, 
fi nu altcineva. 

· Rusu Sofia din Arad Primărie? Pentru ce nu-i strada Iosif Nădejde au 
reclamă următoarele: .In amendează pe cei ce au făcut un dig. Din 'Iara, 

e Praznicul zilei: Biserica Ortodoxă: 
Cuvioşii Patapie şi ~ofronie, Episcopii 
Ciprului; Biserica romane-catolică: 
Neprihănita Zămislire a Sfintei Fecioare 
Maria; Biserica greco-catolică: Cuviosul 
Poto ie sec. VII . 

. apărută in ziarul nostru de 
ieri, cu privire la_ accidentul 
de circulaţie petrecut luni pe 
raza localităţii Vinga, in 
urma ciruia ,1-a pierdut 
viaţa LUPŞAN NICOLAE, 
facem precizarea cA 'oferul 

Am făcut această pre
cizare la solicitarea mai mul· 
tor persoane din ._rad, ce 
poartă acela'i nume. 

vară, pe strada M. lucrat pe Kogăl-niceanu, nu numai că avem prob-
Kogălniceanu s-a intro- dacă altfel nu-i pot leme cu inundatiile, dar 
dus gazul metan. Cei ce stra- efectiv bălteşte 'apa căt 
.au efectuat lucrarea, in i strada de lungă. Copiii 
loc să repare strada bolnavi şi cred 
să o aducă la · motive e 

Claudiu, Setenyi Gabriett 
Marko, Haiduc Alice Maria, 
Curac Gloria, Bucva Zoia 
Ramona, Pop Claudiu Vasile, 
Covaci Gheorghe, la,.zlo 
Roland, Cărpaci Adrian. . 

La Chi,ineu-Crlt: Zsig
mond Brigita Floresita. 

La lneu: carsta Bogdan. 
Tripa Nicolae. · 

La Sebi': uaoa••~ 
Silviu. · 

(~lliQl 
Vremea . . 

va fi ·.•n ~-v· · . ·"'". · .• , general' · ·, 
frumoasa~· •• · 
Ceru 1' .· 
variabil. . 
Văntul slab. Izolat, dimineaţa, 
in zonele j~ase se va s~m--

- nala ceaţă. 
Temperaturi maxime: 4 la 

B"C; Temperaturi minime: ,3 
1a o·c. 

Meteorolog de serviciu 

PmuDiiHUJ 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 

ANUNŢA 

PENTRU EVITAREA 
AGLOMERATIEI LA CASIERIE 

DUPĂ 1.01.2ooo VĂ INVITĂM 
SĂ ACHITAŢI ABONAMENTl!L 

PE TRIM.IV.99 
. foctombrie, noiembrie, decembrie) 

până la data de 22.12.1999. 
PROGRAM CASIERIE 
8,30-12,30; 14.-18,00. 

Conducerea 
48086"11 

initială, au lăsat 
toi numai anJoi# 
exemplu, 
numărului 57 e o 
chiar Tn mijlocul a.l]pt/-
lui. La fel si 
locuri. eate ' 
pe acolo, toate 

La 

Redac:tor de serviciu 

"·o. 
280003, 

~n~~~:!!=..,!~fli10(1-"' 8,00 ·· 
Liliâna Sarândan din Vladimirescu contul grâului care a fost puţin ~ s-a 

intreabă conducerea Asocia~ei agricole promis porumb. Pentru ce am, însă, 
Ceres, de ce de la 1 ha de pămănt eul- gradini (pentru care plătesc o sumă 
tivat se dau doar 5 kg de zahăr? De anuală) nu-l primesc nici pe acesta. Ne 
asemenea, de dOi ani de zile, la floarea întrebăm şi noi, de ce? . , 
soarelui nu s-a primit nici un gram de Redactor de serviciu. 
ulei. Ca să nu mai vorbim de faptul că - A. B. 

AL~:I A !~TI S
1
U:CID • 

-. ' .. ' ' .. , " u '1' 

o 
.. 1 0• ?ii LINIA VIETII 

Vă.ascultă, vă inţelege 'l vă ajută 

• PIETE. TÂRGUBI 
Astăzi este zi de piată le 

Păncota, Beliu, Buteni, SiCiău, 
Macea, Vănatori, Pecica.' Siria. 
Tot aslăzi se desfă'!""ră targuri 
săptămănale la Beliu si Buteni. 

Mâine, joi, es1e zi de targ săp
tămanaJ la Curtici Nădlac Sebis 
Cermei, Săva'l'in. Sec~sigiu: 
Zerind. 
eFABIIACII DIIIRIICII 

In noaptea de miercuri spre 
joi este de serviciu, cu program 
non-ştop, farmacia .ROXI
FARM", str. T. Vladimirescu nr. 
106. Telefon: 221892. 

Farmacia .,Sinapls", Bd. 
Re\'Ciuţiei nr. 88, lăngă Noul Stil, 
telefon 282369 si si .Noua 
Farmacie", strădci Andrei 
Şaguna nr. 15, teloiOn 948, sl.fll 

087/214214 
intre orele 20,00-08,00 

BANCA NAŢIONALĂ. Pen
tru gramul de aur de 241<: pre!tj 
cu ridicata - 160.082 lei, iar preiul 
de achiziţie - 144.073 leij PretUri 
valabile ieri. PIAŢA Nq.GRĂ-

de serviau cu program non-stop. 
e CONSULTATII ŞI 
TRATAMENTE CU 

,, PROGRAM NON.STOP 
Gabinetui..Apollonia", situat la 

parterul blocului din spatele Casei 
Albe (zona Gării), str. Miron 
Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 
251225, efectuează tratamente 
injectabile ~ntramuscu)ar . iQtra
venos), aerosoli, l.K.G., 
~!i!_fi~ ~nalize laborator. 
e CIIIOIET STOIIATOI.Ia 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţl'ei nr. 62 (vizav< de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-
12,00 si 14,00-20,00. . . 

'eAPOMETRE 
In perioada 6-1 O decembrie 

se citesc apometrele pe străzile: 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editura S.C. ADEV ĂBUL a.r.L Arad 
eCOOFlSCALR 168193KeCODSICOMEX 19.@4 ecERTIFICAT 
J 02/1886din31 X 199Jecoo SIRUES02095660ieJSSN 1220-7489 

••' • 'la..,...2900Antd, 
Teldoane: S~CRETARIAT - 281802, fax~~~~~~:·~~~~~:~; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 28 
PUBLICITATE·- 219775. MAREA PUBLICITATE 
CLUBUL PRESEI-280989. 

Co' giul de redac:ţiel MIRCEA · 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) 281 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie• actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN.JERCAN '(sef sCetie rolitich:), telefon 
28094J; OORU SAVA (('Cf. ><>eia\-cconomie), telefon 2817:J8; 
VASILE FILIP telefon 281855; 

·--=·'"'}:· 
·.--~· 

sport), tekfon 
telefon 281855, 

scetiefot,o l telefon 280943; 
280904. 

......... iaS.C. 
-.FeleaealuiF.N.,--.z-,lall 

Y' ... _;. 
-. ~ 

vAnzare: 90.000 lei/g. Atlr 181< 

cumpărare: 100:000 leilg;~ 
130.000',jej,~g, 

DIESEL: tel. 275555 • 1800 
• TAXI MIRCO-MILt. tel. 230530 

-2100 leilkm • TAXI ALFA: tel. 222111 
- 2150 leilkm • TAXI FAVORIT: tel. 

280000 • 1990 lellkm • TAXI ALFA 
PLUS: tel. 949, 256222 - 2140 leilkm • 
TAXI GLOBAL: tel. 230000 - 1950 
leilkm • TAXI ARDEAL: tel. 284444 • 
2100 lellkm • TAXI ALCAZ COMPA
NY: tel. 274000- 1890 leUkm • GET AX: 
ter. 953, 280548 • 2400 lellkm • TAXI 
ARAD: tel. 244244 - 1890 lei lkm; • 
CITY TAXI: tel. 252024 • 2450 leilkm. . 

Sincai, Transilvaniei, Sebisului, 
6eseanu, Ciucaşului, B. B8rtoc, 
Artileriei, Grânicerilor, E. Murgu, 
Bradului; lviranu, Zmeurei, 
D~inei, Războieni, Şoimului, 
Porumbului, Cocorilor, Pelinului, 
A. Purice, 1. Cosănzeana, 
Musetel, trestiei, Biruintei, 
Dunării, 1. Creangă, Alaxandru'cei 
Bun, Leandrului, Constituţiei, C. 
lzlaz, Colonişti_lor, C. Turzii. S. 
Borlea, Sinaia, Episcopiei, V. 
Alecsandri, B. Cărţan, V. LJriche, 
V. Micle, Ciocărliei, Căminului, 
Salciei, Hunedoarei, E. GârleOOu; 
Vrancei, Voiniâlor, Ciobanului, E. 
Necunoscut, Occident, Trium
fului, Labirint, Teiului, Mal ~. 
Stefan cel Mare. Radu de la 
Ăfumati, Achile, 13 Martiri, 
Trompei;,;, B. Voievod, Cadrului, 
Nouă, Concordiei, 1. Câmpi
neanu. 

eiiTBERDPIBI DE . 
CURENT 

Tn municipiu: Miercuri: 
Şoseaua Pecic_a - Agrosem, 
Şoseaua Pecica - Agrozooteh
nica Ceala. Joi: Poliţia Arad, 
Zona P-ţa Spitalllkti • 61. D. E, F. 
G, H, 21, 23, 40. 

In judeţ nu sunt programate 
Intreruperi de curent. 

Miercuri, 8 decembrie 1999 
(21.03· 

. Aveti ocazia să 
· seăma că. aţi 

11 •&.·•lpnoe<odat corect atunci 
intr-o pro

blemă Este indicat să 
păstraţi in continuare acee-.i 
atitudine. 
TAURUL - (21.04-n 
20.05). A~eţi impresia 
că fără ajutOr străin nu 
veţi putea realiza un . 
plan, dar vâ inselati. Trebuie 
numai să vă puneti 'In vak>are 

(21.05-20.06). 
editati mult si vă 

'

ganditi atat la treCut căi 
1 1 · si la viitor, ceea ce vă da 

o stare 'de nevrozitate care ii 
uimeşte pe oolegii dvs. 

RACUL (21.06-~ 
22.07). Nu mai pune~;: -:; 
la suflet toate flea-Ct..ii 
cunle, mai bine valorifi· 
caţi toate. informaţiile pe care le 
primiti. / 
LEUL (23.07-22.08). Un coleg 
şi-a recunoscut g~eşeala şi 

,.-~acum încearcă. să o 
fie ~indrepte. Acordaţi-i 

· 1 ~ şansa da a se reabilita! 

Arad, Piata Gării 
Telefon :235221 

Vinde 
montează 

la 
cu o 

de 

FECIOARA (23.08-lf] 
22.09). Cineva vă roa- • 
gă sa contribuiţi la reali- • 
zarea .unui plan neobişnuit. 
Gănditi-va bine inainte de a 
accepti. propunerea. 

BALANŢA (23.09· 
22.1 O). Trebuie neapă
rat sa vă intalni~ cu o 
persoană pe care n-ati 

văzut-o de inutt timp. lnfcrrmiţiile 
pe care le primi vă vor fi 

TEATRU 
· Joi, 9 decembrie a.c., ora 18,00.'-... · · 
Teatrul de Stat Arad va prezenta .. 
spectacolul cu piesa "Tinereţe ';:: . 
firii bătrâneţe şi viaţă firii de . · . . 

Solislă- Dana Borsan. , 
In program: WA Mozart - Uv.ertura la opera 

,Don Giovanni", R. Schumann - Concert pentru 
pian 'ii orcjlestră in la minor, Vf,A. Mo;zart -
Simfonianr. 41 ,Jupiter". 

moarte" de Eduard Covali. Regia artistică: Ştefan 
lordănescu .. Scenografia: Doru Păcurar. 

COICEBT. 
Filarmonica de Stat Arad, stagiu nea 

1999-2000, prezintă joi, 9 decembrie, orele 
19,00, la Sala Palatului.Cuftural, un concert 
simfonie. Dirijor - Cristian G00rge Neagu. . _ - - . 

., 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Castelul ~iudaţ (SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 

16,30; 19 . . 
Mu~l: Hard Rilln ·'Jaf In timpul poiDpului 

(SUA) 10; 12; 14; 16; 18 
Arta: Puterea.iubirii (S0A) 

19 Sala micA: ·Rutina, bat-o 
(SUA) 15,30; 16 . 

' 

SCORPIONUL (23.1 0-
21.11). Vă face plăcere 
faptul că sunta~ Tnţeles 
ş< râsfăţat de partenerul 

de vială. Buna dispozitie care vă 
caracti.rtzează in această zi, vă 
ajută si-n viata profesională. 
SĂGETĂ,TORULrf 
(22.11-21.12). Ch1ar IIIIÎiJ 
dacă vă simi~ atras de 6 
o activitate nouă, nu 
trebuie să vă pripiţi si să nu tineti 
cont de obliga~ile care le avey .. 
......... CAPRICORNUL 
.-:: -,(22.12-19.01). Vă este 

.._,greu să renunţaţi la 
anumite impresii, deoa

rece uneori sentimentele dvs. 
sunt rriai puternice decât ra~

'unea. 
VĂRSĂTORUL (20.01-~ 
19.02). Frti atent s5 nu 
acţionaţi' intr-un mo-1111 
ment nepotrivit şi s,ă 
trage~ concluzii greşite ... 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Relatia dvs. cu 

~partenerii e bună. De 
ce nu profitaţi de 

această situaţie? Pentru ceea 
ce plănuiti să faceti aveti nevoie 
de ajutor.' · ' ' 

-·' 

,. 

\. 

.;' ~ 
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Pentru luna decembrie 
NOUL PROGRAM 

. DECIZIA APARTINE 
EXCLUSIV 

LOCA TARILOR! 

de la 3, 5 sau chiar 15 (!) zile, 
totul depinzând - repetăm - de 
ceea ce a decis in acest sens 
adunarea generală. 

explicaţiile se dau verbal, dar 
dacă aveţi anumite Indoieli • 
puteti cere comisiei de .cenzori 
efeciuarea unui control asupra 

DE LUCRU AL 
JUDECITORIEI 

OBAl9· 
ACCIDENTE DE 

CIRCUlA fii 
CINE ARE URECHI cheltuielilor gospodăreşti din 

+ Vere'l' Iosif, str. 1. ultimele luni. 

Antoât nes":u t"',· 1·3, Abral d: D';l'ă DE AUZIT ••• De regulă - şi pentru a J)re-
c e am m,e es, pro ema v. veni orice suspiciuni şi tentaţii-
eşte următoarea: Proprietarul + Şt. Roman, Aleea Ulise, legea obligă administratorul 5~ 
dil drept al apa111lmentului este bloc 4, Arad: Preşedintele nu lntocmească la· Inceputul 

plecat in Germania, el lăsându· •• al!!re .. p•e•n•tr•u•c•e•s•ă•s•e•s•u•pl!!e!!rel!!l!!, .... fiecărei luni un necesar 
vă dv. dreptul de folosinţă de materiale gospo-
asupra lui printr-o procură ~ ..-- t ···· · a · ... n. .. aree .. eu. /\; d reşti (becuri, detergenţ•. 
încheiată In faţa unui notar. . mături etc) pe care il prez-

:~~ ~:~= ~;,o.;~~':a':::i: IISOeiaJii.e de g ~~~e~~r~a':i~~~~r:1t~e:~: 
~i:~~~':~~~ ţns~~~:~~i ' ".,prop~q.ri.:/, ~;~c~~~r~~~~~;,!~~~~io~ 
locuinţă, Intrebarea fiind bonul sau factura trebuie vizate 
dacă această şedere se ia sau Hotărărea Guvernului nr. 446 de către comisia de cenzori. Din 
nu In calculul cheltuielilor din 21 august 1997 subliniind păcate, In nu puţine asociaţii de 
comune lunare. Răspunsul este foarte etar că, cităm, .,proprie- locatari, 'fie datorită necu
unul singur: hotirărea de plată !arul are dntptul să primeascA noasterii legilor. fie pur si simplu 
uu neplaU a tederll in explicaţii cu privira la calculul din Comoditate, tucruriÎe nu se 
apartament- o zi, doul sau o cotei de conlribu~e la cheltu· petrec aşa, de unde ·şi cele 
siptimăni - revine exclusiv leUle comune". Aceste expli- peste 20 de procese de delapi· 
adunArii generale a locala- caţii se referă şi la cuantumul şi dare sau neglijenţă din acest an 
riloriln unele asociaţi) cel, care natura cheltuielilor gospodăreşfi d · · 
stă In locuintă doar o zi este făcute de către administratorul In care sunt impljcaţl a mlms-
obll·gat sa· sup'orte toate cheltu- d t f" d b 1' • ă tratori de asociatii. Cine are ure. v., aces a nn o •ga, s 
ielile comune acea lună, în motiveze concret fiecare ehi de auzit... 

1 

1'. 

lncepand, din 20 decembrie până In 3 ianuarie 
anul viitor, Judecătona Arad lncetează activitatea de 
judecată. Ultima şedinţă de judecată va avea loc In 

. 16 decembrie a.c. Excepţie vor face cauzele foarte 
urgente In materie penală, prevăzute de lege. 
Preşedintele Judecătoriei Arad, dl. Ştefan Vinlieler, 
preciza că la Judecătoria Arad se practică acest sis
tem de cativa ani, deoarece la finele anului 
intocmirea materialului de bilant cere un Stlrplus de 
timp. Tot din această cauză se recurge şi la 
scurtarea programului cu publicul din 20 decembrie 
a.c. pănă în 3 ianuarie 2000, după cum urmează: . 

• pentru judecată: judecătorul de serviciu - ca-
mera 69, etaj 1, program zilnic 8-10. •. 

• registratură - camera lO, etaj 1, program zilnic 
8-10. 

e arhivă- camera 71, etaj 1, program zilnic 8-10. 
Programul de lucru la Biroul de Carte Funciară 

se modifică Tncepănd din 22 decembrie 1999 până 
tn 3 ianuarie 2000, astfel: 

e notari: se înregistrează acte 
. e public: se suspendă programul: nu se !nre- · 

gistrează cereri p-entru eliberarea de extrase de 
carte funciară (CF) Şi cereri pentru lntabuliri, cu 

• Politistii arăden1 I-au •dentificat si incarcerat pe 
Păacariu Cătălin, 22 ani, din Horia, judeţul Neamţ care 
are de executat un mandat de un an Inchisoare, pentru 
furt. . ~c 

e Cu ocazia unei acţiuni efectuate In pieţele de pe 
raza municipiufui Arad, In vederea protejării popula9ei 
Impotriva faptelor de comerţ ilicit. poliţiştii arădeni le-au 
depistat pe Farcal Maria ~i Fareaş Susana, ambele 
din Arad, care ofereau spre vânzare produse, fără acte 
de provenienţă. Au fost sancţionate In baza t,egii 
112/1991J.cu i:ăte 50.000 lei amendă. 

e A fost identificat si este cercetat tn stare de 
reţinere, Cionca Aurel, 32 ani, dil'l Şagu. Po!i~ştii au 
stabilit tii acesta este aulon!l furtului comis in noaptea 
de m decembrie din magazinul .Codrur din ,Airnaş, de 
unde a sustras mai muke bunuri. 

e Onc Marine!, 30 ani, din lneu este cercetat pentru 
săvărşirea infrac~unu de distrugere. Aflându-se tn barul · 
S.C. PETRA PREST SRL, din localitate, acesta a spart 
mai multe geamuri şi pahare. · . . · 
· e Este cercetată pentru săvărşirea infracţiunil de 
violare de dQmiciliu, Beretchi Mariana, 39 ani, din lneu. 
Aceasta a intrat fără drept Tn locuinţa Elenei Bun, din 
localitate. 

e Pe raza localitatii Dieci a fost găsit deceda! "~"'"" • 
Vlon~l, 42 ani, din Rumita, judeţul Sălaj. Nu sunt suspici
uni cu privire la cauza deceSUiuL 

Legea 81 din 1997 
legiff1trea.z.â organizarea '' 
funcţionarea colegiului far
tnaciştilor din România. aso
ciaţie profes1onală, non pro.. 
fii. infiinţată din anul 1990. 
Cdată la doi ani au· loc 
alegeri pentru desemnarea 1 
·oonducalii judeţene. lalâ de 
ce, recent, in sala de festi
vităţi a Spitalului Judeţean 
Arad s-au lntăln~ 90 de far
macişti din municipiu şi judeţ 
Din darea -de seamă am 
reţinu1 următoarele: 1n 
Colegiul Judeţean al farma
ci~ti!or sunt înscrişi 102 
membri de la 89 de !annacil 
existente. O farmacie este 
aroooată la 5000 de locuitori. 
Colegiul a dat aviz de 
funcţionare la drogheriile din 
lrato~. Ml~ca, Moneasa, 
Craiva, la farmaciile din 
Uvada, Macea, Felnac fi la 
punctele farmaceutice din 

Olari, Sâmbăteni. Dorobantj. 
. De ~multe ori Ministerul 
Sănătăţii aprobă peste 
Colegiu5 farmaciştilor tnfr 
intarea de noi farmacii, fapt 
câ contravine legii. Unii far- · 
macişti pun acceniul pe 
negustorie şi nu pe calitatea 
actului farmaceutic. Din 
cauza birocratÎei excesive, 
p1ata pentru 'Compensarea ~ 
medicamentelor se face cu 
mari intârzieri. s~a trecut 
apoi la ategeri. Farmaciştii 
~i-au ales o nouă conducere 
pentru viitorii doi ani. Ea are 
11 membri conduşi de un . 
pre~nte - BODEA t:;·tin şi 
3 vicepre~ny VĂŢA Gh., 
PASI,<A Emllia, BARBU 
Daniela ~i !~i propune să 
asigure la timp şi In cele mai 
bune condl.ţii asistenţa cu 
medicamente iar legea să fie 
rnai presus de oricine. 

VIRGIL )IREGtttE 
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MINIIT!R~~ J~ITITI!I , 
1 !LAB~RAT PR~I!~T~~ ~~~11 

PRNIND ITAT~T~L PERI~NnULUI 

MiniSterul Justiţiei a elatx>
rat proiectul unei noi Legi 
privind statutul personalului 
administratiei penitenciare, act 
nonnativ a'r cărui obiectiv prin
cipal este demilitarizarea int&
grală a sistemului penitenciar 
romanesc, concomitent cu 
creşterea eficienţei acestuia, în 
conditiile consolidării demo
craţiei', a anunţat, ieri, într-o 
conferintă de presă, Mihai 
Eflimescu, directorul Directiei 
Generale a Penitenciareior 
(DGP). 
. ·Proiectul propune insti
tuirea· Administratiei Nationale 
a Peoitenciarelor (ANP) 'si sta
bileşte ca personalul acestuia 
să fie. constituit, pe de o parte, 
din functionari pub~l:i civili, iar 
pe de altă parte din salariaţi 
incadra~ pe baza contractului 
individual de muncă, avîn<;j 
drepturi şi obliga~i specifice. 

Potrivit proiectului, pot fi 
angajaţi ai ANP persoanele 
care au cetătenia ro~ si 
domiciliul stabil in Rom!lnia,
fără antecedente penale, apte 
din punct de vedere medical si 
psihologic, bărba~i trebuind să . 
aibă stagiul m~itar satisfăcut 

Personalul administratiei 
penitenCiare are un statut ·sPe-. ... 

P!NIT!N~mR! 
caracterul activită~i din acest 
domeniu. 

UrÎ cap~ol special al noului 
proiect de lege este consacrat 
solutionării situatiei actualului 
perSonal milita'r din cadrul 
administratiei penitenciare. 
Astfel, in dispoziţiile finale şi 
tranzitorii se stabileste că actu
alul personal militar care va fi 
preluat pl'in reorganizarea 
DGP si a unitătilor din subor
dinea ·acestuia 'va fi trecut in 
rezervă si numit in· functiile 
prevăzute de noua lege. pe 

baza gradelor milrtare avute şi 
a studiilor, după caz: in fun~i 
publice utilizate în sistemul 
administratiei penitenciare sau 
angajaţi pe baza cqntractului 
individual de muncă. -

In termen de un an de la 
•trecerea în rezervă, personalul 
militar respectiv poate cere 
inscrierea la pensia militară de 
stat dacă indeplineste cumula
tiv anumite condiVi.de stagiu şi 
de ·vîrstă. Personalul astfel 

· pensionat isi poate continua 
activitatea fn sistemul ANP, 
prin cumul, pînă la implinirea 
·virstei legale de penSionara, 
cind va ·avea dreptul la . recal
cularea·pensîjti, in conditiile 
legii. • 

· t. f,i~vornul va discuta. ;~stQlG Senatul a adoptat 
legea privind sistemul 

public de pensii 
PROIECTUL DE REDUCERE 

A IMPOZITULUI PE PROFIT LA 20°/, 
Guvernul va discuta, in ·sedinta de 

astăzi, proiectul propus de 'MiniSterul 
F!nantelor referitor la modificarea 
Ordon8ntei 701'1994 privind impozitul 
Pe profit,' proiect care prevede redu
cerea acestuia de la 38% la 20%, a 
dec::arat agenţiei MEDIAFAX Comelia. 
Petreailu, director al Directiei Acdt'duri 
Fiscale din cadrul M'inisterului 
Finantelor. 

Proiectul Finanţelor vizează. in 
principal, reducerea cuantumului 
impozitului pe profit la 20 %, unnind 
ca, la determinarea profitului impo
zabil, să se ia in calrul to;ate ci~Ugurile 
realizate, inclusiv cele din investiţii 
financiare. De asemenea, proiectul 
are -in vedere schimbarea modalitătti 
de calrul a profitului impozabij şi acor
darea unor srutiri la plata acestuia. 

Reducerea impozitului pe prOfit 
face parte dintr-un padlet de măsuri 

de relaxare fiscală ariUnţat, la mijlocul 
lunii noiembrie, de ministrul Finarl
.ţelor, Decebal Traian Remeş. 

Din acest pachet mai fac parte 
măsuri precum reducerea ·ta zero a 
impozitului aplicabil exporturilor făcute 
direct de către producători, şi nu de 
către intermediari; introducerea unei 
taxe unice pe TV A sau inlocuirea ru o 
taXă aplicabilă pe operaţie, 
exc:eptarea de la plata TV A a importu
lui de tehnologie, pentru. productie, 
direct de către importatori; 'exceptarea 
de la plata TV A pentru servicii de uti
lităti publice - canal, apă - sau la trans
portul urban de călăt~ri; restituirea 
TVA plătit de cei care construiesc 
loruinţe, dacă au actele şi devize care 
sa ateste plăţile făcute; reduceri de 
taxe vamale care să stimuleze impor
tul de tehnologie şi să se in·hibe 
importul de produse finrte. 

Senatul a adoptat, ieri, in unanimitate, legea privind sis
terhul public de pensii, care are ca scopuri principale eli
minarea diferentelor dintre pensiile unor categorii_ de persoane 
care au prestat ateeaşi activitate şi au avut aceeaşi vechime 
in muncă, cre.şterea virstei de pensionara şi sprijinirea ~stui 
domeniu printr-un sistem privat de pensii. 

Secretarul de stat in MMPS Simona Marinescu a 
declarat. după adoptarea proiectului de lege, că noua lege va 
intra in vigoare la un ~n după publicarea in Monitorul Oficial. 
Ea a precizat, insâ, că o serie de prevederi, rum ar fi recalru
larea pensiilor mici şi foarte mici şi înfiinţarea Casei 
Asigurărilor Sociale, care va avea in conducere reprezentanţi 
ai salariatik:lr, Patronatului, Guvernului si organizatiilor de pen
sionari, ~or intra in vigoare imediat după pu'blicarea în 
Monitorul Oficial. Simona Marinescu a spus că, in privinţa 
aeşterii virstei de pensionare, prima etapă de ~tere va fi in -
2001, cind limrta de vîrstă va fi de 62 de ani pentru bălbaţi şi 
de 57 de ani pentru femei. 

· Proiectul de lege, adoptat de Senat cu 182 de modificări 
faţă de textul votat de Camera Deputaţilor, unnează să .fie 
supus medierii. , 
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FEDERATIA BALCANICA A ROMILOR 
' O federatie balcanică a mmilor a fost problemele femeilor şi ale copiilor, dez~ 

creată in eu'lgaria in vederea unei mai vottarea economică şi ecologie, integrare, 
bune cooperări in mctterie de probleme ale tineret şi sport. · 
~nilor intre guvernele ţărilor fondatoare, "lntr-o primă fază, accentul va fi pus pe 
a anunţat. preşedintele său, Velko Kostov, educa~a copiilor noştri. în scopul incurajării 
citat de AFP. . emancipării romilor', a d8ciarat reprezen-

Organizaţiile ţiganilor din Albania, tantul albanez, Skender Veliu. · 
Bosnia-Herţegovina, Republica Federală Federatia prevede stabilirea de con-
Iugoslavia, Kosovo, Fosta Republică· tacte cu Uriiunea Europeana şi Consiliul 
lugoslavă a Macedoniei, ~omânia, Europei "pentru a le ajuta să-şi fonneze 
Slovenia şi Croaţia au constituit această politica pentru această regiune", potrivit lui 
federaţie, a precizat acesta, in cadrul unei Rumen-Rusinov, membru al Cof!siliUiui 
conferinţe de presă. susţinute in limba exec:;utiv al federa~ei. · 
romanes. Un memorandum adoptat in cursul 

· Nouă comisii conStituite din ctte un reuniunii constituante a Federatiei bal-
reRrez~ritant dia.. fiecare ţară VOf examinâ canice a romilor subliniaza ca opinia pu- · 
probleme de cultura, educaţie, discri- blică din ţările balcanice trebuie"~ Tnveţe 
minare, media, politică socială şi sănătate, toleranţa" faţă de ~ni. • 

cific, care 11 conferă dreptul la 
stabilitatea raporturilor de ser
viciu - în cazul celor care au 
calitatea ~ fun~09ar public -
sau dreptul la sfabilitate in
muncă - in cazul celor 
incadrati pe baza contractului 
individUal de muncă, dar •îi 
impune unele interdictii si 
incompatibilită~ detenninaie &, 

~oua lege1Tfai prevede 
Tnfimtarea unui Centru de 
prega'tire şi perfecţionare a 
personalului administraţiei pen
itenciare. ca persoană juridică 
subordonată ANP, unitate care 
işl va desfăşura activitatea sub 
coordonarea Institutului Natio-
nal al Magistraturii. ' 

Blocul R din Piaţa Caius Iacob este doar unul 
dintre multele care beneficiază de un .,peisaj 
plăcuf' fi da tot felul da izuri, ala căror sutSă 
este prezentată de fotografia alăturată. Norot;: 
că a venit iarna fi acestea s-au mal atenuat 
. Pentru la vară ••. echipament gpeclal. . 

· Ieri dimmea\a. în jurul orf;ti 11, un telefon anunţa Pompierii în legăt~ra cu: 
izbucnirea unui incendiu In Piata Sarbească. lncercănd să curete un horn de la 
Parohia ortodoxă sarbească, acesta a luat foc. Intervenţia prompti! a pompierilor 
a făcut insa c;a pagubele _să fie nesemnificative. -. , fi. B. -_ 

TVR1 -
-7,00 Matinal naţional 
9,00 TVR laşi 
10,00 Dor· rei. 
10,30 Scuza~l Pardon! 
Mersi! - rei. 
11,00 TVR Ctlj-Napoca 
12,00 Punct ochrt- rei. 
13,00 TVR Timi,oara. 
Lwnea tn-mişcare 
14,00 Juma! 
14,15CiberFan 1 
14,30 Evrika! 
15,00 Teatrul Naţional 
prezintă: casătorie 
imposibi1;l - rei. 
16,05 Ecolurism 
t6,30 Medicina pentru IDii 
17,00 Hora sa !ului... • ' 
17,30 Impas în doi 
16,00 CO<ed! 
18,05 Jum>llalaa la 
19,00 Avanpremienl Ş!Oi 
19,05 sange şi catifea -
19,10 Sunse1 Beach • s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 30 de rinduri 
pentru delict - dramă, 
Italia, 1998, Par1ea a Ireia 
22,40 ln flagrant. 
Decembrie '89 ·10 ani 
23,15 Jurnalul de noaple 
23,31 Carmen Sylva, 

Rinulli ~i regina 

'"''"""'" - doc 

TVR2 
7,00 Santa Barbala -rei. 
8,00 CUrier de ambe sexe
rei. 
9,15 care pe care- rei. 
9,55 Veni, vtdeo, viei ·rei. 
10,10 Limbi strAina: 
franceza 
10,35 NAscuţi printre ani
male salbatice 
11,05 Desene animale 
11,30 TnJpa DP 2 
13,00 Tribuna partidelor 
parlamentare 
14,00 Emisiune fn limba 
maghiara • 
15,00 ObMsla- s. 
16,30 Santa Barbara- s. 
17,15 CUrier de ambe sexe 
18,00 Care pe care 
18,40 Personalită~ 
18,45 Se fntamplă acum! 
19,00 Veni, video, vid 
19,15 Călălorind prin tara 
19,30 Ştiri banc8ra ' 
19.45 Festivalul de chltanl 
clasică 
20,15 Dlepluila -v.lr 
20,55 Comedie fantastică 
- corn, Romania, 1975, ru 
Oem Rădulescu, Cornel 
Coman, George Mihi!fiA 
22,20 Personalită~ 
22,25 Arlllmedia. Originea 
timpului 
23,10 Integrale 

PIOn 
7,00 Pro TV e al tău! 
10,00TAnArf=ttt-s. 
10,50Uitima · -s. · 

:11,45 Pensacola -s. 
12,30 o-..-
s. 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
pmponţ;epezi 
13,05 Babylon V· s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinere~!- s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din Miami • 
s. 
16.10 n.w,l neliniftlt· s: 
17,00 Slilile Pro TV 
17,15 Stirile Pro TV Arad 
17,30 Lucky- s. 
18,30 Dăruieşi şi caştigi 
• ExlragereaCi!rţiiPoşlale•T• 
uiţi . caşligr . 
18.~ Chestiunea zilal 
19,00 Stirile Pm TV 
19,50 Chesliunea zilal 
20,00 Wallcer, polilist ....., 
-s. 

==cz:'~~ 21,30 Fotbal: Manchester 
United - Vak!ncia, in dired. 
Slilile PRD TV ·in pauzil 
23,30 Chesliunea zilei 
O, 15 Fotbal: flezumalul Ugi 
Campionilor 
1,00 Familia Bundy"s. 

RADIO PRO. FM (92, 1 MHz) 
0,00 - S,oo· MUZICA;S,OO - 6,00 Buletin de 
stiri la f~ecaro sfert de oră; 6,00 - 7,00 RON· 
i>lJL DE DIMINEAŢĂ- iNFO PRO cu Dan 
Apostol si Laura Călăceanu; 7,00- 10,00 
PRO FM_ .. PÂNĂ LA 1 O cu FlavluS Eşnican; 
10,00 - 13,00 MIHAI CU NOI cu Mihai 
Oobrovolschl: 13,00-14,00 "13-14 cu· 
ANDREI" OJ Andrei Gheorghe; 14,00-17,00 
ORAŞUL SUB LUPÂ cu Cătălin ~ăpuşcă; 
17,00, 19,00 STAR STATION MIX ru Mihai 
Gucel: 19,00 • 21,00 ASCULTĂcŢI MUZICA 
cu Călin Gheorghe: 21,00 • 22,00 PRO FM 
EXPLORIOR cu Nikl Stanclu: 22,00 • 24,00 
RONDUL DE NOAPTE OJ Răzvan Exarhu 

/ 
.,r 

/ 

TVACASI 
5,00 Guadalupe - s. 
5,50 lublno sfântă· rei. 
6,45 Dragoste ,r P""'"' -
rei. 
7,15 Acasa la bunica -
reţete rulinare -rei. 
7 ,3o Căsuta poveştilor- rei. 
8,15 Rosalinda ·rei. 
9,00 Inger sălbatic -rei. 
10,00 Luz Clarila- rei. 
10,45 Angela ·rei. 
11,30 Nimic personal-s. 
12,15 Vino ai vezi para
disul- rei. 
14,15 Viaţa nqastrt- s. 
15,00 Dragoste ~ putant -
s. 
15,30 lublno sfint!- s. , 
16,30 Luz Clarila- s. 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 Rosalinda ~ s. 
18,30 Angela- s. 
19,25 Vremea de acas4 
19,30 Acasă la bunica -
reţeta rulinarli a zilei 
19,45 Desene animate 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Singe din IIAngele 
meu- s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Numai cel singuri -
dragoste, SUA, 1991, cu 
John Candy, Ally Sheedy, 
James Belushi 
0,20 Dragoste.,i putere -
rei. 

1 
7,00 ObseNator 
8,00 Dmineaţa devreme 
9,59 Deceonium 
10,00Şmi 
10,10toltvla de .... ._ 
11,00 MOLmt Royal- s. 
12,00 Beywatch Nlghla • s. 
12,59 Decenniurn · 
13,00 S1irile amiezii 
13,15 Prvtander - e. 
14,00 Decepţll- s. 
15,00 Luz ~-- ....".. 
episoade 
17,001:. . 
17,25 4'D1t1a fnvln~J- -
ep. 72,73 
18,59 Decennium 
19,00 Obsetv-
19,55 La mulţi ani, Vooăl 
20,00 Maestrul aamural -
~ SUA, 199~. ru Julian 

21 ,591leceo1iun 
22,00 Obsetv- -

TElE lAIC 
7,00Ştiri 
7,10 Buni dimineaţa, 
Romania! 
9,00 Omul~ nat&na- rei. 
10,00Ştiri 
10,30 Dintre su1e de ziare.
rel. . 
11,15 CtJ1ia Pandorni - rei 
12,00 lltncolo de sladion -
'rei. 
13,30 Documanlar -rei. 
14,00 Globetmtter-rel. 
15.00 Şliri 

PRIMA li 
7,00 Karaoke Show- rei. 
8,00 Dimineata ru Prima
Magazin _matiÎ1al • Meteo, 
muzica, revista presei, . 
oocatllria zilei 
12,00 ~ ,. bcJslllll -
rei. . 
13,00 Poltlca de maJne -
rei. 
15,00 Bifanl- rei. 
15,30 VacanţA . A la p""*". rei. 
16,00 Viaţa.Tn dlracl, cu 
Răzvan Tucafiuc 
11.00 ~ ,r bO!IIIII· 
ep. 212 
18,00 Focus ~ Sport·
Meteo 
18,55 ClipArt .. 
19,00 Karaoke sha,y 
20,00 Comisarul Rox - s. 
21,00 Cl5 Profe~
s. 

15,30 Post Meridian · 
17,00 Medici la datorie~ 
ep. 110 
18,00 Omul fi natura- s. 
19,00 5ec!i& de poliliG · 

. ep. 107 
20,00 Telejumal 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziar& · 
22,00 Repoo1er Tele 7 
22,45 Derrick • rei. _ . 
O,OOŞtiri .... 
0,30 Ora H - eniis<ltie de 
confesiuni · 

RAD!OSEB!Ş 

6,00 Matinal "21"; 9,00 Alo, tu 

alegll; 10,00 Cafeaua de Zece, 

12,00 MaQazin. 1121"; 14,00 Astăzi te 

si!rbi!torlm - muzicii populară '' . 

dedicaJil. 15,00 Secvenţa ,.21"; 

18,00 La muip anii- dedicaţli niuzl

calo; 19,00 V.I.P.; 20,00 

de seara;.22,00 Club .21"; o,oo 
92,11nsomnll 

nARAD -7,00 ObseNator 
8,00 Ştiri TVA ·re(. o:_ 
8,30 Politia 955- rei. 
9,50 An..;,ţuri 
1000 Stiri 
1o: 1o i:otÎ\IIa de .... - s. 
11,00 Moont Royale- s. 
12,00 Baywa1ch Nighls • s. 
12,59 Decennium 
13,00 Ştirile amlezi 
13,15 Pretender- s .. 
14,00 Decepţii - s. . 
15,00 luz Maria - s. . 
16,00 Răsftţata - s. 
16,59 Decennium · ·····' 
17,00Ştiri 

17,20 La m~ani, Voua! 
17,25 Diwrtisment 
18,00 Emisiunaa tn.llmba 
germani! 

····'-.. 
18,20 Anunţuri 
1830SooTVA 
19:00 ObseNaiol' · 
19,55 La mlliţi ani, VruAI 
20,00 Club T 
21,20 Anunţuri 
21,30 Şoo- rai. 

HBD 
10,00 Un pu'ti la curtaa 
Regelui Arthur- acţiune. 
SUA, 1994 
12,00 Omul care'"" 
prea ·puţin - QJmed.ie, 
SUA, 1997 
13,30 Creatorul de 
umbre - suspans, SUA, 
1996 
15,15 Bevorly Hllls Cop 
3 ·actiune, SUA, 1995 
17,00,8'căpăţâni ino-,un 

TVATOMIC 
i.oo Seleclor 
10,25 Rea etar- rei. 
10,30 Cinematomic~rei: 
11,00 Alornbu:u Mlrcea-·
rei. 
14,00intemctiv .... 

15,55 Reactor- .-zilei 

1V IIITERSAT 
8,55 Deschiderea prQQrc-
mului ~ 

9,00 lnlersal Muslc 
9,30 Inimi însangerata • 
film, rei. 
1 f 00 Sti'ie lntersat .. · 
11:30 Dulce ispită -s. 
12, 15 Obiectiv economic 
12,30 Seducerea guver
nantai - fitm, rei. 
14,00 Aradul prin gaura 
dleB-rel. 
15,30 Em~klne In lb. saroa 

. 16,00 o zi de octombrie -
film 
17,30 Underdog ShO'fl • 
desene animate 
18,00 Defel1lll ~ -
s. 
18,25 Comorie lumi 
18,45 Ştirie lnlersat 
19,20 Dulce ispită. s. 
20,05 Mistere, fannece şi 
miracole -s. 
20,30 Amnoo dn arii 1970 
-doc. 
21,30 Provocaraa naturi
s. 
22,00 o deghilare perfoo. 
tă-film 

sac - comedie, SUA, 
. 1997 

18,45 Sărutul morţii -
suspans, SUA. 1996 
20,30 VAntul p~rui!lcll
aventuri, SUA, 1997, ·cu 
Steve Coo...san, Terfy 
Jones 
22,00 Statgate • s. · · 
22,45 Cu orict;' preţ • 

, dcamă, SUA, 1995 
0,30. Climelilj18 • i!uiller, 
Anglia. 1996 

16,00 Rockada- rei. 
'· 17~00 Selector • muzică 

non-stop pe toate. gus
·turtle 

· 19,00 ~lx.cu Tudor 
21,55 Rea dor , ştirile zilei 
22,00 Atomic Caft\ · 
22,30 Cybemet .. ~· ·' . 
23,,00 M8tropoili- .' ' .... 
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<t«kL,,ţ!.!iJJ.i> 
SULA LIBERALĂ ÎN 

V V 

COASTA ŢARANI,TILOR 
_Asumarea răspunderii Guvernului pentru legi 

esen~ale al~ democra~ei, tărăgănate ani de zile in 
Parlament • a devenit prilej de gâlceavă în interiorul 
coali~ei. .Liberalii nu mai acceptă tragerea de timp 
şi îi somează pe colegii de la guvernare să taie 
"nodul gordian" pe care pană acum mai rau l~au 
înC<'IIcit deC<'It să-I desfaca. Simtind în ceafă răsu
flarea liberală, ţărănistul Ion Diaoonescu se opune 
asumării răspunderii _Executivului pentru Legea 
caselor nationalizate. Motivele ar fi mai multe. in 
primul rând', adoptarea de urgenţă a legii ar crea un 
uriaş val de nemulţumiri din partea chiriaşilor din 
casele na~onalizate, s~b~ind şi mai m_ult capitalul 
electoral al unui partid aflat în vrie. 

Bătrânul ţărănist ştie ca liberalii vor avee .vânt la 
pupa", în oricare variantă. Daca legea trece, de vină 
va fi PNŢCD-ul perceput de C<'ltre electorat ca ţap 
ispăşitor. Daca nu trece, liberalii vor avea motiv să 
se retragă de la guvernare, repudiind un aliat care 
nu i-a lăsat să-si aplice programul. Pus în fata dile
mei, Diaconescu a hotărât să aleagă răul c'ei mai 
mic: pedalând pe necesilatea trecerii prin Parlament 
a unei legi atăt de importante, poate să .împingă" 
adoptarea ei pănă la .calendele greceşti'. 

Se pune rău cu liberalii dar satisface .nece~ 
silă~le stringente" ale .pendulului Roman", partidul 
acestuia fiind principalul ber113ficiar al stării de fapt 
Vilele pe care pediştii te-au moşten~ de la defunctia 
gospodărie de partid constituie ipoteca, pentru loiali
tate. Este un lucru ştiut C<'l mai degrabă te po~ baza 
pe un complice deC<'It.pe un prieten. Prietenul te 
poate trăda oricând, dar oomplicele nu poate să te 
"faulteze• pentru că îşi taie singur craca de sub 
picioare. Si~nd ca .li se pregăteşte ceva", liberalii 
s-au hotărăt să mizeze totul pe cartea .prin noi 
înşine", punându-le ţărăniştilor .suia în coastă", chit 
că în lqc de sulă folosesc o săgeată. Alegerile 
locale vor trece şi ţărăniştii vor fi obliga~ să opteze: 
ori o sulă (săgeată) ~berală în coastă, ori un buz
dugan pedeserist în moalele capului. 11orba 
romănului: _şi asa-i n1U, si asa nu-i bine!n -

, , , , SIMIOn TODOCA 

.. _,' 

• 

POUTIC .• J ( 

- Paglna5 

,,illl \TJ~NI'I, ÎN 11 llllliillll~ (~il - - -Sil 1~ il(~ P()J~I'I,I(~il I~IIII~Ilill~il'' 
- O..le primar, se poate vorbi de o politică 

liberală in Primăria Aradului? Şi care ar fi 
. argumentele in acest sens? . 

-Am venit în primărie ca să fac politică libe
rală. Singura cale de redresare a României fiind, 
de fapt, o as~el de politiC<'!. Aceasta presupune 
reducerea la minimum a rolului stah.dui prin sti-~ 
mutarea initiativei individuale si investitii de capi
tal romanesc sau străin. Fără 1mare tam-tam, am 
reuşit să aduc in Arad deocamdată patru 
investi~i străine pentru care sunt deja semnate 
contractele de vânzare a terenurilor. Două dintre 
aceste investi~i sunt deja ridicate în vi~orul parc 
industrial din zona Hipodromului; iar celelalte 
două vor fi finalizate până la mijlocul anului viitor._ 
Mai negOţiem încă patru sau cinci cereri de ofer~ 

· tă, la prima şedinţă de consiliu urmând să fie 
aprobate caietele de sarcini pentru vanzarea 
mai multor hectiare de pământ Aceşti investitori 
cer discre~e. lucru care supără poate presa şi · 
chiar şi pe mine care aş prefera să mă laud cu 
aceşte ini~ative, dar oricine poate să meargă pe 
linia de centură şi să vadă că deja sunt ridicate 

. două uzne. . . 
. - Dar pentru Investitorii autohtoni ce aJi 
ficut? 

- Este în construCtie un abator modem al 
firmei .,Filip SRL" care' va produce căteva tone 
·de mezeluri. Mulţi dintre investitorii locali sunt 

_ asocia~ cu diverse finne străine. · 
- Promovează primăria facilităţi pentru 

. investitori? 
- Să ne amintim că uzinele eonstruite la 

sfârşitul secolului trecut in Arad s-au putut ridica 
pe terenuri date gratuit de municipalitate. 
Câştigul a fost imens pentru Arad. • 

- Oferlţi ~i azi gratuit terenuri pentru 
investitori? · 

· - LegiSia~a nu permHe concesionarea gratu
ită. Singurul exemplu în acest sens este terenul 
pe care l-am dat în parcul industrial pentru vama 
care va functiona acolo si care va face extrem 
de atractivă zona perltru investitorii care 
aprovizionează cu subansamble diferiti benefi
ciari_externi. S-au mai concesiqnat i,s ha in 
acelaşi loc pentru mari firme de transport şi 
logistiC<'!. ' 

- Care sunt relaţiile dvll. cu CLM·u~ dacă 

~nem seama de faptul că nu aţi avut majori
tate in consiliu, mai ales după scandalul 
Branc, când ma!iina de vot de la inceput nu a 
mai funcţionat? . 

-.La inceputul mandatului meu a fost o nein-
credere a unora in ceea ce mă priveşte, dar, 
intre timp, au apărut rezultatele care Sllnt, de 
fapt, şi ale consiliului şi acum colaborare~ dintre 
noi este foarte bună pe_ntru că aca\>tia au 
incredere in_mine. 

- Până in pre~ent, Primarii Aradului ori 
n-au fost ajutaţi de partidul c~.re i-a 
propulsat, sau, ca in cazul Branc, :.u fost 
faultaţi. Pe dvs. vă ajută partidul fi coaliţia 
(PNL ~i COR)? 

- Tot din cauza rezultatelor bune, inciusiv a 
sondajelor favorabile, dar si pentru că eu o-am 
uitat nici o clipă că PNL a investit mult;'i 
încredere in mine, relatiile eli partidul din care 
fac parte sunt foarte bun'e. 
· -Practic, cum vă ajută partidul? ' · 

- in primul rand mă ajută cu cei cinci con
silien ai PNL: care sunt alături de mine tot timpul. 
In al doilea rând, sunt văzut ca un candidat cu 
şanse reale la alegerile locale din anul 2000. 

- Şi chiar nu avaJi nici un contracandidat 
in PNL? 

- Din câte ştiu eu: nu. Pe liste nu· s-a înscris 
nimeni până acum, dar asla nu inseamnă că nu 
se pot ivi şi alţi candida~. · · 
. -La alegerile trecute. in organizaţia PNL 
1-aJI concurat pe depuilatu! ntus Ghiorghiof. 
Vă mulţumiţi în partid cu funcţia de simplu 
membru în birou? 

- Sunt foarte mulţumit cu poziţia actuală in 
partid şi nu emit alte po ten~i. Candidatura la 
care v-a~ referit a fost un t 'erciţiu de democra~e 
si njmic mai mult 
' - Care mai sunt re:~ţ;Jie dvs. cu autori· 
tatea guvernamentală repre•entată de pre-

•• "$· 

- Rela~ile se încadrează Tn raporturile nor
male dintre două instit!J\ii care nu sunt subordo
nate una alteia. 

- Numai că prsfactul vi poate face \'icane 
(in înţelesul bun al cuvintului) daci nu 
respectaţi legile. · · 
· - Acesta este şi rolul prefectului: suprave

gherea legalită~i. 
- Care sun,t relaţiile cu partidele dln 

Convenţie? 
- Mă consider si reprezentantul COR, de 

aceea caut ca presta~ mea să-i satisfacă şi pe 
partenerii din Conventie. 

-.Care în alegerile locale vii vor. fi -
sari, cel puţin în prima fază. 

~ La alegerile locale vor fi foarte mulţi cană~ 
daţi! e adevărat că doar doi, trei, cu şanse reale. 
1n ceea ce mă priveşte, consider un atu expe
rienţa din actualul mandat şi sper că am convins. 

1. IEitCfln 

O TfiRÂ PiRi OBI 
(Unnare din pagina1) românească e prea preocupată de obiec- nu sunt tratate cu serlozltat9 Săl!lăm, 

Ce se întâmplă cu societatea tive politice imediate ~i nu vede pădurea drept exemplu, sistemul legisliJt 1. Actuala 
rOmânească în prezent? din cauza copacilor. Puterea e prea atentă putere încearcă să impună legii o propri· 

Independenţa ~i inte_gritatea naţională la greve, mitinguri, interese personale sau etăţii care, însă, spune opoziţia, vor fi 
sunt aşa cum le şUm cu to~i. Basarabia 'i de partid, imagine internă 'i externă ~i nu schimbate când ea va ajunge la, putere. 
Bucovina de Nord nu mai sunt ale poate percepe obiectivele istorice, majore,. MotivaJia schimbării? Actuala putere nu a 
românilor ~i nu ftiu cine ar fi atât de opti- cum ar fi integritatea statiulul. Şi devreme ţinut seamă de amendamentela opozi!jei la 
mist in actuala conjunctură să spere că ce eludează acest obiectiv, cum ar putea aceste legi. Din acest joc politic al luptei 
aceste provincii vor mai fi cândva parte să-I contracareze? Pentru că, mereu atentă dintre putere ~i opoziţie • necesar fi de 
integrantă ~ statui~i român. Ma• mult, noile la ce zic alţii despre noi, actuala putere nu înţeles până la un punct • se na~te acea 

., concepte ontern~ţoonal!. ho.tărâte de alţii aude ce zic românii. Şi se flio: căma~a 0 stare de con!"zle care a pus· stăpânire pe 
pun sub semnul ontrebăm exostanţa statului mai aproape de piele. Lăsănd de izbeli'te Intreaga socoetate. Oboectlve ~i programe 
naţional. Tragedia din Kosovo va mai tem- problema naţională partidele Istorice • 'i teoretice avansate de tot felul de partide in 
pere cătăva vreme b_>ndinţa denaJional~rii chiar PDSR sau PD: au obligat pur 'i si'!'" campan_iile electorale,_"! tim~ul guvernării 
unor state. Se află f' R?m~nla cumva p~n" plu societatea românescă să nască partide ră'!'an literă moartă f' dospar on ceaţa isto-
tre ac:ele sta~e? G~ranpi _don partea.manlor naţionaliste care să contracareze ofensiva rieo. . . . . 
pu~n nu exostă. f' se '!le că e gre~ să t~ udemeristă. De aci, problema naţională a A\'adar, d~că·obo~ctovele olltorlce pre-· 
opu!. unor tendonţe hotărâte de_ mao m~rh degenerat în dispute care adeseori ajung la supun o .gândore cue~~toare, cât un veac 
lumn. Pe de altă parte, chiar on lntenor extrema actului ~i discursului politic. sau mao multe, oboectovele politice se 
există ~ndi~ţ~ centrifu!Je p~vind pro~nc~ Un obiectiv istoric cum este)ntegritatea desfăş~ară în ani de zile fi pr!supun o 
lle romaneşti, oar Transdvanoa este ~uoulluo statului naţional a fost scăpat din mâini \'Î •!rate~••. de conjunctur~, d~r o_nte_grat~ 
Pepelea pentru statul român unotar.·Nu el este dominat de obiective politice con- doalectic on marea strategoe a ostorieo unuo 
putem să ne ascun~em cu capul in n_isip fi juncturale. · po~~r. 1~ mod firesc:, mai m_ulle. obiective 
să nu observăm că on rândul ardelemlor ('1 Să nu mal vorbim despre libertate '' pohtoce ;nsumate '' unnărote coerent 'i 
nu e vorba doar de Siabin Ghennan) există democraţie • două noţiuni care sunt consecvent ar trebui să nască marile 
anumite tendinţe de d~scentralizare faţă de declarate \li susţinute teoretic dar în obiective istorice ale neamului Nu execuţi 
puterea dela Bucure,ti. . esenţă ele se regăse!<C bolnave in oioci- obiectivele politice, nu po~ ave 1 pretenţii la 

In ce măsură aceste tendinţe se vor etatea rom~nească Dem~cra ia i liber· obiective istorice. Şi astfel dis >are orizon· 
amplifica ~1 vor duce l.a .,federalizare" sau o latea prost inţeles~ ay dus c~ ti'ţ" ul la tul istoriei. România nu are ast.ozi obiective 
altă fonnă de existenţă statală ojlmâne de d' 1 ~ ute .. . d' • 1 d tur 1 politice solide, iar obiectiv"le istorice 
văzul Grav'pte că Bucure,tiul nu acordA •sot ~ P ';;,;"·- :nta'::"f"e! es. ~ plutesc in ceaţa unei societ-~1 aflate in 
importanţa necesară acestor tendinţe. De menâ e e ~na 8 

" · oc '" socoe a derivă. Avem toate ,ansele 'a intrăm in 
ce? Pentru c11, din păcate, clasa politică romD~e~:fericire, nici obiectivele politice subistorie . 

. PARTIDA ROMIWR ARE 
• A 

FIUAL! LA SANL\NA . · 
Organizaţia judeţeană de tineret 

a PNL a iniţiat un minicampionat de 
baschet. Vor primi invitatii toate 
organizaţiile de tineret, indiferent de 
apartenenţa politică. Jocurile se vor 
desfăşura la Sala Sporturilor 
(Polivalentă) Tn data de 11-XII-1999 . 

DIPORTANn 
Se pot înscrie toţi tinerii arădeni 

:· \ 

• 

care pot să facă o echip~. Nu con~ 
tează apartenenta poli ti<~. reli
gioasă, etnică etc. 'inscrierile se !ee 
zilnic la sediul PNL. Primele trei 
echipe din clasament' vor beneficia 

· de substanţiale premii, oferite de 
către organizatorii .Liberal 
Baskelbali". 

T.S. 

IIIIIAI CALJMENTE PII'I'CII: .. 
"Manipulări pn~m.;;,~.-· ' ' 

.Toate aceste mişcări sindicale au un pur ca_rad:er 
politic. Mi-am dat seama de asta pentru că greva 
ceferiştilor nu e justificată intrucăt ei nu sunt ultimii ca 
salarizare. Eu înţelegeam dacă făcea grevă o categorie 
socială care are probleme mult mai grave. Dar dacă a~ii 
înţeleg s~u~a. iar cei de la CFR nu . . . . 

După părerea mea este ciar că In spatele .acestor 
mişcări sindicale stau partide politice din Opozi~e. ca 
PDSR, PRM, ApR cu clare illfluenţe din afara ţării care 
doresc să compromită discutiile României de aderare la. 
Uniunea Europeană." ' . 

EMIL PUftlll Apl: . . 
"Cararile IWd jllstlllclâ" 

.Greva este ultimul mijloc de contestare la care sindi
catele trebuie să apeleze. Dacă s-a 'ajuns aici înseamnă 
că au fost nevoiţi s-o facă. Deşi poate aparent cererile 
ceferiştilor sunt nejustificate, vreau să vă spun că la CFR 
nu s-a făcut nici o majorare serioasă de salarii de şapte 
ani. Deci, consider că aceste cereri sunt justificate: 

. · 'hadar Jurcă PDSR: . ' 
. .,llavwnanflllllllll aroganti" . 
.. Oamenii nu se revoltă numai aşa de dragul. ieşirii in 

stradă indiferent cine ar fi la guvernare. Guveman~i tre
buie să aibă grijă ca oamenii aceştia să trăiască. Suntem 
la început de iarnă, nevoile sunt mari, speraoţele sunt 
mici. Guvernanţii SUr:lt aroganţi, nici nu vor să stea de 
vorbă, îi sfidează pur ~i simplu. A<;est lucru nu poate fi 
suporrert. · 

ln principiu, noi nu suntem de acord cu acest gen de 
manifestări. Dar ~uveman~i: indfferent că suntem noi sau 
ei, nu trebuie să-i oblige pe oameni să facă estle! de ges-
)uri." . 

IOAII CRETU P.D.: . . 
"la la CFR 1111111 ca111 mal mici..._." 

.Vreau să vă spun că, în general, miscările siridîcale 
din uHirna vreme, mai ales cele care s-au' referit 13 modul 
de privatizare a întreprinderilor au fost perfect justificate. 

Fiecare vrea. ceva mai mult şi e normal să fie aşa. 
Dar consider că feroviarii nu sunt cel mai prost salariza~ 
între bugetari. Adica, daca un medic primar cu 40 de ani 
vechime are 3 milioane iar un revizor de tren are tot atâ~ 
nu e normal. Preten~a de ~ern a salariului cu 70% ar 
implica o creştere a preţului biletelor cu 4Q..50%._ Deci nu 
se poate aşa ceva. :l ., ·A co~samnat 

., J. POPESCU 
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..:ilt31 de 1~n. grevo erov1a~lor 
din ţară a continuat. Ieri, la orele 
amiezY, am luat pulsul grevei in gara din Arad. 
Aici s-a constituit un comitet de grevă care 
supraveghea situaţia la nivelul staţiei. 
Santonel Munteanu. lider sindical al sectiei 
Linii 8 (l8) este nemulţumit de faptul că 
BAsescu prezintă ca etalon in mijloacele 
media salariile impiegaţilor, pe cele ale 
r'necal'lâor de locomotivă si nu un salariu de 
-la ~nii. De pilda. meseriasii eale, care la sectia 
l8 sunt majoritari, au satani intre 900.000 ·~ 
1.200.000 iei rn mană. rn functie de clasa de 
salarizare. Un ~ef de district primeşte 
1-700.000 lei. la sectia nstalatii. salariile sunt 
şi maî mici. Mihai IaCob. secretarul organiza-. 
ţiei sindicale CT2 Arad, a precizat că cel mai 
rnc salariu de la instalaţii este de 450.000 de 
lei. Angaja~; care primesc acest salariu SL·nt 
oamenii care ung macaze şi care le YOOfică. 
.,Eu, ca electromecanic specialist, iau 
1.800.000 de lei. Dar pe secţie suntem 
doar trei ~~ cu acest salariu." Plafonul 
salariilor de la instalatii e mult mai mic. Media 
O&cileazâ Tntre 1.1 00.000 si 1.300.000 lei. 
Montatoni au rntre 900.000-'1.000.000 lei, rn 
oondiţiile in care sunt şi salaria~ w o vechime 
de 12-15 ani la calea femtă. 

Sporurile primite pentru orele suplimenta
re sau de noapte nu se simt la salarii. Tn 
primul rtlnd că sunt foarte puţini salariati care 
beneficiazA de sporuri. Angelica Ardelean, 
montator SCB, ne spunea că .,sporurile 
acoperi impozitul pe salariu, ata el noi 

.luAm 1n mină salariul de incadrare." 
. Pe IAngA partea de salarizare. IIXTiltorii 

din CFR sunt nemultumiti de conditiile de 
munal: iarna cald, vaia mg, ipsa apei calde, 
etc. . 

Din ceea ce am aflat de la liderul Santonel 
Munteanu, la Arad greva o-a pus nici un fel de 
probleme. Conform regulamentului, aici au 
circulat o treime din trenuri. ,.Oamenii au 
respecţat concUţille grevei '1 nu au fost. 
nici un fal de incidel'!te." · 

Am realizat un sondaj de opinie printre 
ceferişti pentru a afta care le sunt ofurile: 

Costld Popa: lucrez la Districtul 5. Am 
un salariu de 1.000.000 de lei. Acasa am 

· ase c~~pu . Sot1a nu ' r11 ce 
putem. De MoŞ Nicolae nu le-am luat nimic, 
ca o-am avut nici un leu. Sunt in grevă pentru 
ca sper la un salariu mai bun." 

lată, ce părere au despre greva 
CFR: 

Mariana Budişeanu, şefa de echipă a 
Districtului 5: .la funcţia şi ră~nderea mea, 
âm 1.300.000 de l'ei. Nu-mi ajung. Trăiesc de 
la un salariu la altul. Am luat si rată de la CAR 
fiindcâ b·abuia să-mi iau un frigider şi un tafe>i 
zor in casă. Sunt nemulţumită de salariu şi de 
conditiile Tn care lucrez.· · 

Simion Oprea: .Nu prea sunt de acord 
·cu greva asta. Era mai bine să nu se facă 
grevâ, să se ajungA la o înţelegere. Eu doar 
acum am auzit de grevă." 

Cetini Coman: .ca cioban, ce să zic? 
Să meargă trenurile! Să ajungă cei de sus la 
o fnţelegere, să nu albă de suferit oamenii." 

Ilie Măhescu: .Probabil că n-au salarii de 
ajuns. Ar trebui să aibă salarii mai mari, dacă 
şi cei din conducere au.· cristian Bogdan: .Sunt revizor la cale. 

Am 1.100.000 salariu. Răspund de vietile 
omeneşti ~ de marfă de la i~irea trenurilor 
din StcJ;.J8 Arad până la intrarea in depou. Cu 
tot cu sporuri nu depăşesc 1.400.000 lei. 
Condiţiile 'de lucru sunt sub aşteptări .. ." 

Pănă când negocierile dintre adminis
tra~e şi sindicalişli vor ajunge fa rezultatul 
cerut de cei din urmă, greva feroviarllor con
tinuă. --

,- TEODORA MATICfl 

"MAl MUlT DE JUMATATE DIN 
lOCOMOTIVE AR TREBUI CASA TE.' 

Laolaltă cu salariatii din 
· sistemul feroviar si cei 3bo de 

mecanici de locOmotiva din 
Depou! Arad au intrat. ieri, rn 
cea de-a doua zi de greva. 
liderul Sindicatului liber şi 
Independent al mecanicilor 
feroviari, dl. Alexandru 
Mitoaica, ne-a spus că rn 
actualele condiţii este asigu
rat o treime din transportul 
CFR, stat in sectorul marfâ 
cât si in cel de călători. 
MecMici de kxlornotivă ri
deni sunt indignati de decla
ratia fAcută de' ministrul 
Transporturilor, -Traian 
Băsescu. care spune cA: .un 
mecanic de locomotivA 
cAştigă 3,8 milioane de lei." 

. OI. Alexandru Mitoaica ne-a 
declarat că un mecanic fe.. 

roviar nu câştigă mai mult de 
2,5 milioane. cu toate 
sporurile prevăzute rn Codul 
Muncii. 
, Mecanicii de locomotivA 
arădeni se plttng şi de <Xlnditi
ile deplorabile de la locul de 
muncă. Pe locomotivA 
aceştia nu au !a dispoziţie un 
WC, apă curentA, iar 
mijloacele de transport pe 
care le conduc sunt intr-o 
stare avansata de uzura. Dl. 
Alexandru Mitoaica. spune ca 
din cele 50 de locomotive oe 
~n de Depou! Arad, mai mult 
de jumătate ar trebui casate. 
Mecanicii de looomolivă sindi
calişt~ ne-au spus cA 
Administratia incalca nonne1e 

vede nimeni" - mentiooeaza 
dl. Mitoaica. Meca'nicii fe
roviari se plâng si de oonditiile 
inumane din 'spatiile 'de 
cazare dintre ture. Ceferistii 
sunt nevoiti sa se odihneasCă 
rn frig ~i nu au unde să se 
spele. Culmea. din prima zi 
de greva. 1a Depou! de iaar 
motive Arad, telefoanele si 
faxurile nu mai functioneazĂ, 
prin .,bună-vointa" UOOm, sus
puşi. An-gajaţii feroviari au 
precizat ca, din luna august, 
oontractul colectiv de muncă 
a fost suspendat pentru ca 
doar 33 ta sută din ceferislii 
sindicalişti au acceptat 
salarizarea impusă de admi
rjsbatie . 

ULTIMA ORA 

•. Codului Muncii, care stip
uleazA faptul că :pmle supli
mentare ar trthli să fie platita 
In termen de 60 de zile. 
AnQaja~i primesc in schimb 
zile libere. alese fără voia lor. 
,Mecanicii se supun la risaJri 
tehnice. neoJOOSOJte de~. 
pentru a men\ine locomO.. 
tivele rn circulatie. ln unele 
cabi'le scaunele S-au deteriO
rat In asa hal, ca mecanicii 
piloteazA trenul cum pot. 
Subansamblele e4ect!ice din 
locomotive sunt, de aseme
nea, detenorate. A::J.ea nu le 

~niciLde locomotiva 
sunt hotărâţi să continuje 
greva pana. cănd Ministerul 
Transporturior va fi de acQrd 
cu o majorare salarială de 
pAnă la 70 la sută şi va elabo
ra statutul personalului fe
I'OIIia" . .Nu cerem in'lposibiul. 
Docim o negociere obiectivă, 
nu o i~. Oricum, vom 
respecta decizia Curtii 
Supreme de JUStiţie. d8'l daia 
de 11 decembrie" a thdlelat 
Alexandru Mitoaica. 

FUMQS~E 

.. 
Miercuri, 8 decembrie t 999 

De curind, N6dlacul '1-a Tmbog6ţit zestrea edili· 
tară cu un complex turistic care face cinste uneia 
din principalele .Porţi de intrare dlnsfJre Occident, in 
ţară. Pe lângă clădirile existente - staţie de benzinA, 
micro-market, bar şi restaurant - un modem ~i lnspi· 
rat, din punct de vedere arhitectural, hotel a fost dat 
in folosinţă. Dotat '' echipat cu cele mai moderne 
materiale existente pe plan aiJ are multi-

pkt funcţionalităţi, de la camere d iscrete pentru dis
cuţii de afaceri, la apartamente somptuoasa, mese 
pentn.1 servit, expuse in amfiteatru, un modem ring 
de dans '' spectacole. De asemenea, acest complex 
multifuncţional este deschis pentru cei în tranzit prin 
România, pentru doritorli de a petrece o seară pli
cuti, cu un program modem, dar sobru ti de ţinută 
artisti ci. 

PentrU cel in trecere, gribiţj. este amenajati sepa
,_t. o sală de du~uri, de aranjat 'i schimba.t lenjerie, 
i mbriciminte, dotati '' cu ~pălltorie rapidi. 

D. l. 
Foto: fiL MtmfA"UJ 
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uPÂNĂACUM. 
AM ÎMPĂBTft' PĂMÂN7UL 

DE OPT ORI .. 
Clntel, 27 noiembrie e.c. In crucea dru

mului, ne lntAinim cu Barz Agatia. O femei&· 
straşnicA, ce cunoaşte bine prevederile Legii 
18 'i se exprimA admirabil: .Am ajuns de. 
risul lumii. Prima comisie de aplicare a 
Legii 1 8 n·a fost alea si da cetăţeni 'i a 
Tmplrţlt plmlnb.ll cit se poate de riu. Apoi 
s-a fAcut lncă o comisie ... Primarul modi· 
fiei comisiile dupi cum vrea, Iar prefectul 
le valideazA firi nk:l un proces-verbal care 
ai ateste voinţa locuitorilor. Registrul agri-
col din 1962 a dlapărut. In 1995, slltenil 
'f..au fAcut el o comisie ti au impllrjit sin
guri pămllntuL Din aduceri amintll ••• Dar I-
au lmplrjiL • . • · . • 

. In timp ce vorbim cu Barz Agatia, In jurul 
nostru se strâng cel puţin patruzeci de Săteni: 
Costen AU1'81 a fost doi ani de zile In prima 
comisie de aplicare a Legii 18: .m .... m retras. 
lo cu hoţii nu mal stau, deoarece ls bătrân 
ti mi-li rutine. Am taptezecl de ani ••• Ei vor 
ai la 91 ca n-a avut tatAl lor.· 

Macavei Ioan se plânge: .da·zaca anl•da 
zile tot lmpirţim fl despărţim pămllntul. 
Primăvara ari fi semeni, Iar toamna, cind 
ai culegi, III muti In altii pan::&lili. Parc-am fi 
ţlvllnl. . .". 

Şuteti Eudoehla, cu lacrimi rn ochi, ne 
spune: ..am semănat cincizeci de ari eu 
ovăz. A venit 6arz Petru fi mil-a spart. . .". 

Păcurar T eodor are dreptul la 8,8 ha de 
p6mAnt .Mi-au dat numai un hectar '!jumA
tata. Restul au :ds cii nu-1 ••• M·am băgat fi 
au luat un Ce să fac?". 

LIJ.MEA SATULUI AoEVĂRCIL -Pagina7 

. ..ÎN 1962 NE-AU FURA'I' 
CU 'I'O'I'UL Şf..AU FĂC!f' 

CAP..UL. ACUM NE FURA CU 
PICURIŞUL ŞI _CU AC'I'E-N 

REGULA ••• " 
• !luna Maria ş• Şerban Maria nu ş.tiu nici 

astăzi unde este pllmântullor: .Nici asta nu-l 
dreptate. Te mută dintr·un loc in altul şi pe 
cum te mută, te treu~ttl ci ei tot mal puţin 
pimhL" . 

Stanciu troe a primit cihcizecl de ari peste 
Criş: .Cum sA-I lucru? Sll trec apa eu sapa-n 
dinţi? Şi din ăla mi-au luat cinci ari ••• •• 

Costan Ioan ne arată un act de proprietate 
din 1953: .Cel din comisie fi cu cei da la 
OCOT mi-au zis el n"':) valabil. Atunci ce-i 
mai valabil? Hoţia?'. · · . 

Iancu Petru a refuzat să faci parte din 
comisie. Oe ce? .Deoarece am fost numit.. 
nu ales. De cine? De primar." 

CELE DOUĂ 'I'ABBRE 
DIN CINTBI 

La Cinte!, in zectt ani de zile s-au format 
două tabere. Una, a nemulţumiţilor, care 
reclamă faptul că nici astăzi nu sunt stăpâni pe 
pâmăntui lor. Cealaltă, a mu~umiţilor. care au 
reuşit să prindă locuri mai bune. Fie prin 
noroc. fie prin faptul că .au avut pile la 
comisie". Tn luna iunie, la Cîntai a venit o 
comisie j~eţeană formafă din cinci persoane: 
prefectul. directorul Prefecturii (secretarul-ge
neral} şi reprezentanţii OCOT. Direcţia 
Agricolă şi Poliţie . .Au venit. au viizut, au 
ridicat din umeri 'fÎ au plecat. • • Topografii 1ţ1 
dădeau pAmintul oriunde cereai. Fără acte, 
fini nimic ••• Cei din comisie au făcut ni'te 
caiete de de cara a-ar 

ru~ina fi un elev de clasă primară. Când s-au 
fAcut verificări, intr-o singură parcelă a-au 
găsit două holde In plus .. ." {Ba12 Agalia). 

.. 'I'ABĂRA BOIERILOR ..... 
După ce-am discutat cu sâtenii nemutţu· 

miţi. strânşi In jurul aprigei Agatla Ba12, ne-am 
de.jlasat. evident, ~i la cealaltă tabără. Pe 
Barz Petru 11 gAsim acasă, împreună cu 
Tomuta Aurel. Casă frumoasă, cu birt la 
slradă: acareturi ... Barz Petru ne declară cA a 
cumpărat câteva zeci de hectare de pământ 
.dar nimeni n·are titlu de proprietate. Şf.. 

,.---,aculn mal umblu ca 
~uperez Inel 

cinci hectare •• :. 
Atât Barz Petru. 
şi Tomuţa Aurel 

fac parte din comisie. 
OI. (care a 

ani' şf 

p:~~~ de CAP) ne 
dt .Comisia s-a 

urma unei 
generale, 
a fost con-

: finmaltă de către pre
Procesul-v&rbal 
la Prefectură ... 

Din 'apte membri; 

l~~~iiJ!~!!Î~~~~~~petru s'"'IU retras. Au 
desemnaţi alţii ..• 

Am fAcut 91 noi ce-am putut, dar am reapec· 
tat legea. Acum, oamenii sunt nemulţumiţi. 
Doresc si ne schimbe. Sunt de acord; dar 
ai nu fim schimbaţi afB, peste noapte. SA 
ne verifice ti si dovedeascA yinoviţia 
noastră." 

T oete bune " fru~. numai cA lot Barz 
Petru şi Tomuţa Aurel ne declari că la 
Cintei... 

OAMENII ŞI-AU ÎMPĂRTI'I' ŞI 
CÂ'I'B 'I'REIZECI DE 

BEC'I'ARE DE PĂMÂN'I' 
.In Cintei uistă o holdA cara se 

num&'Jt& Pusta lui Blaga. Ei bine, Ioan 
Blaga 'fi·a luat-o pe toată '' ne-a spus că 
face moarte da om daei intră cineva pa 
plmlltntul lui. Barz Agatla foloS&'fte cam 18 
hectare (defl mătu'fa el şi-a luat încă zece 
la Olari pe aceeati dovadă da proprietate), 
iar Costan Aural lucreazA fi el 18·19 
hectare. Da unde? Noi n·am aplicat lncă 
Logea 18, Iar ei ti-au luat deja pimlnturile 
după viitoarea Lege 169. Chiar fostul aub
praftct. Barz Aurel, fi--a luat două hectare 
In plus. Atunci, cum aii mal apllci Legea 
18?". • 

Ieşim din casa lui Barz Petru şi aflAm el 
tabăra nemulţumiţilor ne-a acuzat cii .ne 
cumpără boierii." El l!ine. iatA că nu ne-au 
cumpăraU · 

UN NII:AZ NU VINE 
NICIODA'I'A SINGUR 

Ca să puni!. bomboana peste colivă, Săteni! 
din Cinte! au avut parte şi de o Asociaţie egri
wtă care a dat faliment. 

In consecintă, activele au fost ipotecate de 
cred~ori. iar cinteienii se trezesc ~ fără ce-a 
mai râmas din fostul CAP. Chiar si brutAria a 
fbsi- cumpărată In contul lfatoriei fostei 
Asociatii. iar sătenii nu sunt de acord. De ce? 
Deoareca .brutăria-1 In ograda popii." Adică 
pe pllmântul Parohie! ortodoxe din Cintei. 

Asa stAnd lucrurile, 152 de săteni sem
nează un proces-verbal de şedinţă. prin care 
solicilă verificarea actelor contabile de la 
Asociaţie şi alegerea unei noi comisii-lle apli
care a Legii 18. Convocarea se face ·cu 
toboşarul .satului, iar aduqarea generalA se 
desfăşoarA tocmai In .•• biserică. Preotul 
T eodor Mureşan este siiH si se pună In frun. 
tea sătenilor, la biserică vin şi fiii satului, iar 
sătenli decterâ in faţa altarului ~.nu sunt de 
acord cu vânzarea brulăriei . 

. IN'I'BRVINE ŞI POLITICUL 
Medtcul Vtorel Oorel Onita este 1 

zonal PNŢ<;:O şi este prezent'la Cintei: 
făcut un plan cu primarul: sA formăm o 

1 comisie din care si leei parte ·reprezentanţi 
, din ambele tabere, dar care ai-si la angaja
: 'mentul să rllapundă de împărsJrea ultimei 
1 brazde de pllmii~~t- InUl! eonfonn Legii 18, 
, apoi conform • ....11169. Altflll, nu se poata •• .". 
j -.· - • 
11 Una peste alta. Cinteiul stă să flartlă. Azi-
mălne. datonlă indolentei au!Orilătllor si râutătii 

1
. oamemlor. sătenii vor Slărşi prin .;..şi da in cap 
. pentru o brazdă de pământ Mai mtJII. cel care au 
i dreptul la peste zece hectare {<laŞi mulţi săteni 
l si-au luat deja pămănlul abuziv) s-au inscris lo 
! PNŢCO. Cei care n-au pământ cochetează cu 
,

1

· POSR-ul. Cei care sunt la limită. se uită inspre 
ApR ... .,unu fură. al!li n....u. Iar dNa Asociaţie 

i am prllnit. •• pixur•. (Nagy Gheorghe) . 
' . . DOI«< SIHfKI 

Flllo: ŞTEffiH l'tf'TYfiŞ 
OHORIU FELEfl 

._ !JJJ.IJ,JU,fJitf.CIIf,fjiH!ii_. 

· ,~BISERICA SE .··· .., 

Recent, in satul Răde,ll, com. Almaf, s-a infilnţat o 
fabrici de preparate din lapte, care a venit in sprijiRUl 
crescltorllor da animale, de unde r,i mai pot clfliga 
un ban, predând laptele acestei firme, ne relataazl ckla 
Niţă Perva, patroana flri'ML 

.Noi reeoltăm lapte din ·zona Tâmova ·,; pe toatll 
f'll!eaU8 pană la Hălmegiu, nu vom lăsa nici. zona BeJiu. 
Hăşmaş şi in alte localitAţi unde ţinmii nu au unde Să-fi 

PRABPŞEŞTE PE 
MA!URA CE CREŞTE 

in urma repol1ajului despre F'oScut pe care f..am 
publicat in ziarul nostru, ne viZitâază la redacţie d-na 
Moş Maria din Arad: .Lucrez la .PreciZia• fi stau 
tn Arad', dar m-am născut la Fiseut 'i mi duc 
acolo săptăm6nal. Bise.rlc.t se prlbUf&fte: de 
douăzeci de ani plmenl n•a mal bAt11t' un eul 
acolo ••• Preot este Nicolae Flilcutan, dar casa 
parohiall arată foarte bine. La fel ea blrtul 
preotesal... In altarul bis!lricll cade tanculala, iar 
picturile s-au deteriorat. Ata silind _lucrurile, 
mulţi oameni au trecut la baptil;tl. • 

predea laptele: . 

-C.P'OdusefKelidlnlapte? .. 
- T oală gama care se face din laplll: tetemea, caş. 

caşcaval. brănză topită. brânză Buntuf. smAnlănă şi alte 
produse proaspete. desfacere având in judeţele Arad, 
Hooedoara. Tlmiş, Valcea şi Oărnbolli1a- . 

- Cu C9 capaeitata lucrati? . . 
- Tn timpul veril vom lucrB cu o eapadlale de 20 de 

tone. i3r acum lucrăm cu 5000 1 lapte, dar producţia va 
~e. In ultimele zile ooi lucrăm pe două schimburi. iar 
angajaţi avem 40 de persoane şi, probabil, că va mai 

. creşte_ şi I"IUII1alrU de angaja!l. 
V0taJ SIDfl 

· · Un alt localnic, POl! V aler. ne spune: .DorMe si 
llful biserica; dar n!H pot aborda pe preot. M"H 
lllamă că n-ar inţelege gestul meu. Preotaasa, 
chiar inainte d• Liturghie, mai deschidQ birtul 
duminica dinom•aţa. elite oolil o,.. Să moli faci 
un ban_.•.. -
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O econoiT1ie care functionează normal are si 
un patronat puternic: In România. una dintre 
organizaţiile patronale e~te şi UGIR 1903. 
Recent, la Bucureşti s-a desfaşurat Conferinţa 
Naţicnală a acestai asocia\fi, aducându-se mod~ 
ficârt importante statului .• Scopul nostru este să 
formăm o organizaţie putamica care să aibă un 
CINănt de spus ln politica economică. In plus, 
dorim să ne afiliem la Uniunea Generală a 
lndustriaşilo~ din Europa, CEH!i are sediul ia 
Bruxelles", a spus ing. Mircea Roman, ~n
ll!le UGIR 1903- Friiala Arad. 

UGIR 1903 a Inaintat un memoriu la Guvam, 
!n care se cere, printre allale, reducerea fisca
litll\fi, reglementarea plă~l TVA, doar la marfa 
vândlllll şi Incasati! efectiv. 

.La această oră. pentru 1 de lei 
salartu, firma angajatoare ptâteşte !nea 1,2 mi
lioane de lei, sub formă de taxe, impozite, con
lribujii la fondurile de sănătate, şomaj. Nu este 
normal aşa ceva. In ce ţară se mai percep 65 de 
taxa şi impozite?", adaugă inginerul Roman. • 

Pe plan lOcal, UGIR 1903 ar dori unificarea 
patronatelor sub egida Uniunii Generale a 
lnduslriaşilor din Arad. Această organizaţie. prin 
anii '20, era una dintre cale mai putemioe din 
Romb. Pe de altă parte, un patronat ar putea 
deveni un element important <n dl~lle la nivel. 
de prefectură şi sindicate. Filiala 11rădeană a 
UGIR 1903 reuneşte, In prezent, 33 de membrt. 

G. COrtSTfllmrtESCO 

o nouă casierie 
pentru plata 

energiei, după 
autocitire 

CREŞTI 
VALOAREA, 

MINIMĂ PENTRU 
JUJWACELE FIXE 

Guvernul a decis ca, începând cu 1 
ianuarie 2000, valoarea minimă pentru 
ca un bun sa fle considerat mijloc flx, să 
fie S milioane de lei, faţă de 1 milion, cat 
este în prezent Bunurile cu valori sub 5 
milioane vor fi considerate obiecte de 
inventar, putand fi trecute pa cheltuieli. 

Agenţii economici spun că modili
carea leglsla~ei In acest sens este bi
nevenită dar ca ar fi trebuit tacuta mai 
devreme .• La ora actuală, 1 milion de lei 
Tnseamnă mai nimic In condiţiile In care 
preţurile cresc continuu", consideră 
aceştia. 

·,droJ!!1Jlul; Îil! '~'·QltU!»lP.b!J7 
PLATITORII DE SALARII TREBUIE 

\1 

SA·ŞI PROCURE FIŞE FISCALE 
fn luna august, Guvernul a Pentru evidenţa angajaţilor şi Stejarului), după ce acestea vor 

+ Deoea:m.,.ki, sftUGţia p~ăţif 
asupra .t:erenurilot: este ineerlă 

F.P.S. Bucu~ a făcut publică ofel1l! 
·de pri'VJtizare a S.C. Altar S.A. Arad. 
Seni>le arădene, asemenea celorlalte 
uni!ă~ d!! profil din ţarl'i, n\1 se afla Intr-o 
situaţie<prea roză. Din cauza datoriilor 
energetice, In acest an, serele au func\i<>
nat la rece, adica doar cu caldura solarA. 
Sigur, acest fapt a !ntArziat apariţia 
legumelor cu' circa o lună, dar .alta sol~ 
nu am avut", a spus ing. Cornel Jurcovan, 
directon.ii general al Altar. In prezent. 40 de 
hectare de sere din cale 66 surd pregătite 
pentru noul sezon •• Din resursele pe care 
le avem. niH!m ?lnarozat eforturile pentru 

aceste 40 de hectare. Deocarndat.ă privati
zarea este Inca incertll. In primul rând, lle
buie clarificat!i problema proprieta~i. In 
orice caz vrem ca cale 40 de hectare să fle 
pregătite corespunzator pentru a tace so
cietatea noastra mai atradivă·. a adăugat 

aprobat ordonanţa privind impozl- stabilirea modului de impozitare sosi de la Bucureşti, prioritate 
lui pa venitul global, ce se va apl~ pentru anul fiscal 2000, plătitorii de având firmele ce au făcut comenzi 
ca !ncepllnd cu anul flscal 2000. salarii au obligaţia de a solicita In acest sens. 
Venitul anual jjlobal impozabil fl'e fiscale de la unitatea fiscală Modelele formularelor ce 
reprezintă suma veniturilor neta In a cărei rază teritorială !şi au urmează a fi completate, pentru 
realizate din salarii, ac!ivită~ inde- sediul sau domiciliul. calculul impozitului, sunt prezen
pendente etc, din care se scad Surse din cadrul finanţelor arA- tate In ordinul Ministerului 
.Pierderile fiscale raportate· şi dene ne informează câ aceste fişe Finanţelor 1193 publicat ln 
deducerile personale, Nu sunt trebuie solicitate plină la 31 Monitorul Oficial 517 din 25 
supuse impozitării sumele decembrie. Formularele vor fi dis- octombrie. Tot alei sunt exemplifi
lncas11te din asigurări de bunuri, lribuite prin magaZinul de pe stre- · cale cateva cazuri de impozitare. 

Ing. Jurcovan. · 
De-a lungul tlmpukJ~ mai mul\i invesli-

. ton au cochetat cu Intentia de a adlizitiona 
pachetul majoritar de ai:\iu~i. lnsă toiul a 
ramas (până acum) în fază de intenţii. 
F.P.S. de~ 79,54% din capitalul social ei 

de accident, de risc proflesional. da Gh. Popa de Teiuş (fostă GEIUirtDE KrtfiP Altar. G. COrtSTfllmrtESCQ 

'1 
exporta. în smimni•l 

7::~ ':~~~:~~necesara CONEL, în ace,ass;tra iarnă. a minlstrui Agriculturii 
Alimentaliei. Ioan Mureşan. 

Ioan Mureşan afirmă că producAtorii 
n::xnâni pot exporta două milioane de tone de 
porumb şi aproximativ 2011000 de tone 
grfu. E1 OJnsidera ca trebuie exportat In spe
cial porumbul pentru a' se determina o 
craştere a preţului acestuia, iar prOducătotii să 
!şi poată acoperi costurile şi să ob~nii ~ 
profit ' 

"Ştim <':il producătorii de cereale au 
disponibilitatea de a. exporta, dar Ministerul 
Agncultulii nu a primft o solicitare Clară de la 
CONEL •, a aratat Ioan Mureşan. 

Directorul general al CONEL. 
Şert>an a afirmat ca după 15 decembrie 
etatea va incepe să pnmeasca vapoare de 
pllcurâ pe care le va plăti. cu ejutor"l unor 

11 socleta~. prin exporlori de porumb, grtu ~ pro-
metaiuflJice. · · · 

Pretul grâului a 
. seumpit pâinea . 

Păinea s-a scumpit ln medie cu 500 de lei la kilogram: 
.Am fost nevoiţi sti procedăm astfel din cauza creşterii 
preţului graului. In prezent, un kilogram de grâu pentru pa
nificaţie costă 1.800 de lei. COmbustibili!, transportul. piese
le de schimb 8JJ şi ele preţuri mărite. toţi ace,ti factori au 
crescu~ costurile de produ~e. Nu am urmărit profitul, ci să 

. ne scoatem cheltuielile. In fond, toată lumea ere nevoie de 
plllne. De altfel, ultima majorare de preţ am făcut-o acum 
un an", a precizat ing. Constantin Beju, director general la 
Armopan Arad. . . , 

Cu prilejul sărbătorilor de larnll, Armopan vrea să 
lanseze pe piaţil noi produse de patisarie, cu specific ita
lian. In acest scop, o tonă de făină specială, importetă din 
Italia, se află deja In depozitele Armopan •. 

G.C. 

NU S·A INTERESAT 
NIMENI DE 

D·CONSERV 

Asociaţia Naţională . a 
~rocesatorllor de lapte 
(ANPL) averllzeazii cA adop
tarea 'unei taxe pe valoarea 
adăugata (TVA) unice, de 16%, 
măsură care face pjlrle pro
gramul de relaxare fiscală 
anunţat de minletrul Finanţelor 
Dacebal Traian Ram"' pentru 
anul viitor, va duce la 
ere,ste'""' preţului produselor 

:;:~~~.care au in prezent TVA 

celelalt& produse, nealimenta
"'· nu sunt In realitate corecte, 
in condiţiile In care peşte 60% 
din veniturile actuale ale popu
laţiei sunt conaumate pentru 
aprovizionarea cu alimente•. 

· consideră ANPL · 

Alltfir~ţţ;/i..CJJoni'ei--'iaiai!V -'~- "'··. 9"v:.-.-"'" ~ --...., .... ,, --· --- ,, .,--.~~-v --" t-@._,-1':'·-- -------- ".· .. · ·-

CĂSV11 PENTRU rÂRGUL Dl CBĂCIUN 
IA PRI'fURI PBOMOfiONALI . 

Cam&Ta de Comerţ, Industrie fi Aceastll oler1ă rep"'zinU! o oportu-
Agricultur<l a· Judeţului Arad, a nunţi! · nitate deosebită pentru firmele care . 
firmele, asociaţiilj! familiale Şi pe<soanele doresc să participe la Târgui de 
fizice autorizate pentru oomert, care sunt Crâciun, care va fi organizat de către 
illteresate oii participe ia tarqurt lllradale. Primăria Municipiuh.oi Arad in perioada 
ln pieţe şi oboare, ea işi pot comanda · 20·27.12.1999 pe platoul din faţa 
cjişyţ~ din lemn, dimen:;iunea 2x2 m, F'!imOriei. , 
demontablle, ia preţul ~ de 650 Cei intereseţl pat solicita relaţii la 
OM, plalibilln lei la cursul zilei. CCIA, tel. 253000. · 

.... ;, 

• 

Crettern TVA va duce la 
&eiderea consumului de pro

lactate (unde In prezent 
România se situează pe penul
timul loc in Europe • sub 50 de 
litri pe om anual) ti implicit la 
o Scădere a vinzărilor fabri .. 
cilor de lapte, se aprecl'ad 
într-Q scrisoare adresată min
Istrului Finanţelor. ~eventua· 

e presupuneri privind l 
cnttlere.a veniturilor in bugetul 
familiei din reducerea TVA ta 

• 

Asociaţia propune ca 
relaxarea fiscală prevlizut.ll 
pentru 2000 să facă posibilă 'fi 
relansarea activităţilor din 
agricultura ti Industria alimen
tară, prin eliminarea TVA la 
produsele alimentare de bazii • 
lapte, piine, carne prin 
reducerea sau m•onţ~n,on•a 1 
actualei cote de TVA 
!alte prOduse agroalhnetara 
solicită eliminarea cotei de 
4% aplicata respectivelor pro< 
duse ca fond de pensii pentru 
agricultori. 

. Pe de alti parte, asociaţia 
consideră avantajoasă măsura 
reducerii impozitului pe profit 
de la 38% la 20%. 

1 
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ori1mordiallă aceste i senzaţiilor care acompaniază, la bărN 
găseşte, lndoială, ln sexual. mult mai plină de gelozie, dar 'li bat 'li la femeie, aclele ce preced şi deter-
Acest instinct atotputernic a fost insuflat In pasageră. El iubeşte mai muk 'inainte de mină orgasmul. Există unele care sunt 
noi de 'Creator pentru a-'!i perpetua opera. căsătorie, iar femeia, după. in tinereţe. extrem de importante. · 
Pentru bărbatul primitiv, pasiunea se reduce dragostea este gustată In plenitudinea i!uzi. Toate aceste senzalli, ln p!II'W taetiie,'ln 
la necesitatea fizică, pentru bărbatul civitizat, ilor sale. Cand acest sentiment.apare la o parte musculare, cresc gmda! in irdensitate, 
instinctul se conjugă cu un sentiment de lan- vârstă mai avansată, el devine mult mai putând atinge ,.ultimele timite', In paroxismul 
dreţe, cu un ataşament care se poats prelun- an:tent. final al orgasmului, In care durerea se con
gi un timp nedefinit Alund cand dragostea. In ciuda viOlenţei jugă cu plăcerea cea mai putemica pe care o 

In general, se poate spune ca bărbatul cu cal'!' s-a declanşat nu are alt scop decât poate resimţi o fiinţă umană. In acest 
se simta atras de o femeie a carei princip81ă alra<:1ia fizică a tinereţii 'li frumuse~i. pasi- moment, excitabililalsa slstemuiUI nervos, 
calitate este blăndeţea, lnr--:----'-:-------,--.,----'-:-.,---'------,,calre a aescul rapid pe toată 
timp ce o femeie blândă actului, ajunge la pune-
alege mai curllnd un şi orgasmul 
al cărui caracter tot organis~ 
mitate, putere de prin reacţii 
Frumuseţea, graţia, de natura variabilă: 
mentatismul sunt primii tresăriri, convulsii, 
tari al dragostei. Lor ti hohote, strigăte. 
tură capcanele din dinţi etc. Dar 
maclliajulul, lmbrăcămintii, ... -- ' ·' durează decăt o 
şi toate atuurile fizice In urmă o 
morale. Dragostsa se oboseală C:are nu 
şi dintr-o iluzie a de farmec şi ale 
Bărbatul devine i-au inspirat lniDI· 
atunci cănd observi! pe poeţi. 
femeie nu-i poate Nu este mai pu\ln -•al 
ea fi admlră catităţile 'li In acest moment bărbatul 
In secret pentru el. De alei prăbuşeşte din lnălţimi: 
porneşte un sentiment de n1ndullemei să Ştie 
datorie 'li de onoare, care il re!nvie 'Şi să evite tol 
'obUgă să răspundă la cel putea fi dezgustător, 
mic Semn pe care femeie ~·Ea trebuie să~ 
adresează şi găseşte punii in acţiune tactul, 
adăncul sufletului inteligenţa şi tandreţea. 
pentru a o face fericita. Reacţiile bruşte; răceala sau 

loe~ =~ă :':d~ ~;:; S::.~t:~·.;~ 
dovadă de dragoste in atinge acea sămânţă de 
reacţia cea mal insignifiantă orgoliu care se afla in orice 
a bărtlalului. F1etată de elec- bărbat dislrugănd totul . 
tul pe cara l·a produs prin amabilitate, ea unea poate degenera in plictiseală şi in De asemenea, e un lucru ştiut că 
răspunde cu priviri ptine de recunoştinţă celui indiferenţă sexuală. Daca o căsătorie se plăcerea aeşte propo~ţional cu dorinţa eate 
care i-a dat o astfel de dovadă. Dragostea dă bazează pe aceste motive, se poate spune ne face să Cl1utăm satisfactia. Voluptatea 
lemeii ceva ce-i lipsea, 1n timp oe pe bărtlat ft lnlr-adeviir că ee este sfârşitul dragostei. cara lllltle8Ză unui simplu capriciu este mal 
face să piardă ceva ce a avut. La bărbat, Cauza acestei schimbări este "'P de lnţe- p~n Intensă decal cea care apare după o 
dragostsa poate să meargă In paralel cu o les: dragostea este oarbă atunci cand se dorinţă Indelungi! 'li dlficll de malizat. De 
allă pasiune; la femei, de cele mai mulle ori, ivef!e 'ji prea pătrunzătoare atunci cand se aceea, in orice refa!ie, femeia trebuie să-<;1 
este exclusiv;!. ~- · foloseasca laCIUI şi să dea impresia ~ ea 

In imporlsnta afacere a casătorie!, băr· o cauză importantii care poate duoe la este cea ~ 'li nu invers. · 
batul caută mai mult frumuseţea flzicll, sfâr'litul dragostei o oonslituie nelnţelegema Pentru bărbat ideea unei cucerld este 
pololirea dorinţei, iar femeia, securitatea. Din sexualii. Este foarte dificil să desen multi- foarte importantă ... 

Cuvllntvl poaht exercita o fascinaţie veche, dar sm11n- mintă atunci când li spune 
ta (sau metTess} nu Hta .,ceva• ce aparfine ITecutului. Ea amantei sale. vechiul .so~a 
Nht de puţine ori aceH care poartă dtamanle, blănuri şi mea nu mă inţelege". Dar fii 
.alte .,nimicuri" scumpe, dar prezenţa el este slmţiti 1n atentă. Poete fi vorba de acea 
multe marillje. Patru din zece femei singure au relaţii cu parte din el căruia Ti place să 
bărbaţlinsuraţi Ji un număr similar d& femel miirltlllht calce alături de drufll. Dacă el 

de libertate, ar putea deveni 
mult mai trist ca Inainte. Nu 
degeaba se spune că atunci 
când unul bărbat i lle marită 
amanta, el are parte de o 

IWf'lt 111felllle de biirl>aţillor cu alte femel. este puternic prins, iar sapa 
Amanta poata Invoca imaginea unei tem&/ tln&nJ ţlnritii lui e pregătită să~ treaca. cu ~·~ : 

fn l1'tsă fi aJIIIptlnd sii sune telafoilul, dar,tn zllehl noas· vederea filrturile, atunci evi- ~---.J ____ ,.; ~ 
n, & mal probllbll ca"" să-Ji aştepte bărbatul să vinii da dant acest aranjament vă ~-___... ~ 
la slujbă l1B să stea cu copilul, rn timp ce ea aleargă si'fl mulţume~te pe amăndoi. . 
.,..dă Iubitul. De unde vine această atracţia? E mal tvl- ,...c_h_l_ar_d_a_că_et_,;_face __ o_..;.._, " 
buriitol', miii excitant aş11? E dorintă de evadlll8 SIIUpur 

.. fi simplu o dimensiune nouă 11 senzuatltăţii? 
Amantaie se împart in trei toare din acest triunghi <;om

categorii. Prima categorie este plicat 
a acelora care se tem (sau .. · Cateva amante modeme, 
respectă) intimitatea. A doua văd intr-un mod simplu o legă
categorie este a acelora care tură, ca fiind mijlocul de a 
au propriul lor sistem de legi 'ji ~ stagiul vieţii sexuale. 
aed ca merită mult mai mult .Tn ziua de azi - sunt de 
Şi tn sfQrşit acelea care părere unele femei • sexul 
tncearcă să-~i rezolve o pro- este pur ~·simplu sex, nu lnfi
blemă din copilărie (de exem-, . delitate, nu presupune impli
plu dacă tatăl a1 a părăsit-o pe care sau angajament ernotio-
mama pentru o altă femeie, 1181." ' 
amanta poate tncerca, tn mod Ce poate aftepta o ... 
efîcace, să se răzbune pe el amantă de la iubitul el 
printr-un bărbet insurat). . insurat? Aproape nimic. 

Cele ma• multe dmtre cele mai multe ori, cand 
aovante t~i _PfOOiit Cll niciodată cioburile oelei s!ricals par să 
n-or să """tapete expenen!". tnceapă să sa impră'1tie, In 
ca au pnrOI! o lecţ1e atat de cele mal multe cazuri el se va 
dureroasă. că n-or sâ mai hotărî să rămilnă cu sotia lui. 
imparta cu un iubit nici ne>roi, Orice bămat eare este 
nici dorinţe. Amanta obişnuită, !Rare să se insire Intre două 
pe de altâ parle, alea!gă dintr-o (sau mai multe) lemei fără să 
legătură In_ alta, .reoareoe ea se poată hotări, devine sus
am ~-tnrildăcinalil teama pecl: Daca el îşi simte 
de relaţii prea apropiate' . constiinţ8 vinOvata atJ.tnc;i uiti-
Amant!' este o persoa':~ ma iegătură amo,;,asa nu va 
deosetllt de vulnerabilă. E.a ''1' tine mult. D'ar daca vlnovă~a 
~te ~a ŞI proiecta •ma- nu-l dă durere de cap, atunci 
Qlll&a URUI !llCePUt fermecător t b · ă f" 't'tă ' ă 
si autosuficient. dar vă veţi re_ u~e s 11 .prega' •. 
intreba de ce p,:"ferâ să tră- lfMng< .cea. m8! PIJ!<I JPOCtiZie 
iască In planul al doilea~ In propne unu• bArbat · ..El poate 
umbra unei sotii. sa joace spune ca ne lul>e~ pe a~n
rolul secundar. Chiar dacă ele dou~. dar ca ~cum este mea· 
s-au~ la mai mult de la pabil d 0 pâ.~ pe
partener rareori ies invingâ- una dintre 001· 

· Un bărbat 
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· • Intelectuală, 281167170, gură cu casă, clliar de la ţară, 
serioasă, sinceră, sufletistă, calităţi similare, 44-51 ani. 
doresc cunoştinţă Ulnar Rog seriozitate. .VlatJ 
asemănător pentru o prietenle Noull8 • 

durabilă. CRINA. . • Pensionara \l(ISl:lOdlnA 
• Şaten, ochi căprui, sufletistă robustA doresc sÎ 

aspect fizi!: plăcut. 221182170, ' . ' 
sincer, sufletist, . doresc cunosc un t~al, vărsta a 
cunoştintă cu 0 domni,oară III-a, făra vtcu. Telefonul la 
draguţă,' tnţeleglltoare şi care pot fi oontactată se allă 
romantică, pentru o prietenie la red'cţle. MARINA. 
adevărată. Preferabil foto. • · P. S, Facem precizal'lla el 
ESPERANZA. . . ru~ de faţă nu se dQref/18 

• 38 am, serviCiu la stat, a fi una care lncurajeazll 
cu locuinţă la bloc~ doresc să relatiile tntre persoane de 
cunosc. un bămat oun şi Iru- acel~si sex, PfOSiilu~a. nlla\i' 
mos pentru pllsălone. .1 ' 1 · 1 • d' 
FRUMUŞICA. ·, , 1 e ex racon)uga e ş• m 

• Nefu~tor' nealcoolic această cauză vă rugăm .si 
muncitor, iubito;, dornic d~. nu trimite~ astfel de al)Unţuri. 
dragoste adevărată 51/176178, Ele, oricum, nu vor fi publi

_ll8ut o adevărată so~e. sin· eate. 
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Astăzi debutează 'turneul. 
de Jlasefaet de la Oradea 

I
eri, ia Tokyo a avut loc tragerea la soo:ţi a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2002, orga
nizat de Japonia 'fi Coreea de Sud. In unna bunelor rezultate din ultimii ani, selecţionata Romaniei a 
fost desemnată de către Comitetul de Organizare să facă parte din prima urnă valorică, cea a capilor de 

serie. Selecţionata noastră a fost reprezentată la Tokyo de pre,edintele F. R. F., Mircea Sandu 'i de secretarul 
general al acestei instituţii, Adalbert Kassay. Europa are inscrlse pentru aceste preliminarii 50 de echipe 
împărţite In nouă grupe, primele cinci a cite tase echipe, iar ultimele patru a câte cinci fonnaţii. lată compo
nenţa grupelor: 

!GRUPA It' Cipru 
Andorra 

Slovacia lGRUPABI 
••· Macedonia · · Iugoslavia · 

Rusia 
Elveţia 

Slovenia 
Insulele Faroe 

Luxembur 

[j!UPA31 
Cehia 

Danemarca .~ 

Bulgaria 
Islanda 

Azerbaidjan 
Moldova • 

·IGRUPABI 

Belgia 
Scoţia 

Croaţia 
Letonia 

San Marino 

.- afinnă antrenorul B.C. ICI.M Arad, 
GEORGE MANDACHE 

RUPAI Malta Ucraina 
Irlanda de Nord Polonia Spania 

Austria 
!GRUPA 41 Ţara Galilor Israel 

!GRUPA 71 Norvegia 

landa 
Portugalia 

Irlanda 
Estonia ·'"' 

Suedia Belarus Bosnia-Herţegovinli 

Anglia 
Grecia 

Finlanda 
Albania· Turcia . Armenia Liechtenstein :A· 'adar, Romjlnia va face parte din grupa 8 preliminară, avand ca principală adversari selecţionalli lta6ei, de 

trei ori campioană mondială (1934, 1938 şi 1982) şi de două ori vieecampioană (1970 şi 1994). Ca şi in pre
-· .• liminariile pentru Euro 2000, Romania va lntâlni Ungaria într-o confruntare a orgoliilor. Chiar daca nu au rezu~ 

tate importante, Lituania şi Georgia nu sunt adversare slabe, ele venind din fostul bloc sovietic şi ,avind numeroşi juca-
tori ce activează in campioantele Germaniei sau Angliei. · - · · 

lntălniri interesante şi In celelalte grupe: Iugoslavia, 'Rusia, Elve~a (gr. 1) Olanda, Portugalia, Irlanda (gr. 2). Suedia, 
Turcia (gr. 4), Norvegia, Ucraina, Polonia (gr. 5), Croa~a. Belgia, Scoţia (gr. 6) şi Germania-Anglia (gr. 9)! · 

Sistemul de calificare pentru mondiale, In ceea ce priveste Europa, este următorul: · 
e se califica direct caştigătoarele celor nouă grupe; e prin tragere la so~ se vor stabili patru lntâlniri tur-retur Intre 

opt ocupante ale locurilor doi, calificandu-se direct invingătoarale; e ultima ocupantă a locului sec:und in .grupă va dis-
puta un meci de baraj I!Jr-retur, <:U o reprezentantă a Asiei, pentru ultimul loc calificanl · 

Colldtanut italian "Repubbli
ca• considera ca principalul 
adversar al reprazentativei Italiei, 

grupa a VIII-a. preliminară a 
Cupei Mondiale din anul 2002, 
este selecţionata ~omAniei, 
dar menţioneaza ca sorţii au 
fost favorabili pentru "squadra-
amn·. 

PotriYII ~ cilate. ~ 
echipa Italiei a fost introdusă in 
uma a doua valorica, jucatorii ita
leni: au fost favorizati de aceasta 
hgere la sorţi, "'"siAd să evite 
Intilniri QJ lorTriatil moi; puternica. 

Cotidianut'"Cornere delia 
Serra- consideră, de asemenea, 
ca rept"ezentativa Italiei a fost 
favorizata de tragerea la sorti, 
urmtnd sa Intilneasca numai 
ec:l:1ipO, din Europa de Est 

5elec:\l<lfleru -. om loii 
a declarat ca. ~ pe hirtie pare 
sa fie o grupA uşoara, cea mai 
mare ~ pe care ar putea-o 
laoe jucataii săi ar fi să~ subes- 1 

timeze adversarii, risCtnd astfel 
să nu se pregateasca suficient. 
Zoff, cara a apreciat ca celelane 
grupe sunt mai dificile. a, ll!oeizal 
ca ar t'i preferat sa evolueze intr-o· 
grupă formata <in sase echipe 'i' 
să joace doua meciuri oficiale in 
plus, dedl să dispula alta 'inllni 
amicale. 

naţionale participante, privind 
şansele acestora la ctştigarea 
titkJiui rnardial 1h 2002. Romania 
a a primii o cota de 50-1 pentru 
~liga"'a CUpei Mondiale, sibJII>
du~se pe ·tocul opt, alături de 
selecţionatele Norvegiei şi 
Uruguay. Italia, principala adver· 
sar.! a Romaniei in cadrul grupei 
a VIII-a 8 ~iminariiiOr. este con~ 
sideratA a doua favorita_ la 
ciştigarea trofeului, alaturi de 
Argentina ~ Spania, in timp ce 
Brazilia este. 1n opinia bookma
kenlor lai Kloo mi. echipa QJ cele 
mai mari sanse la tittul mondial. 
lata calaţiie_ . casei de pariuri din 
Londra: -

4-1-

La numai cneva .ore după 
tragerea la sorţi a prâliminariilor 
Cupeo ~ <in anul Japonia 
şi Coreea de Sud, casa de pariuri 
'William Hilr din Londra a anuntat 1 
cetele pr•ncipalelor echiPe .· . S-1 A1gentina, - SPI"'ia 

10.1 Fl'llfll8. Olarda 
1t-1 Germania 

.14-1 Angla 
33-1 Croa\ia. Nigeria, -
40-1 Ucraina, ltJgosla\;a 
50-1 Novegia, Romania. 
~ 

66-1 Belgia, Chle, Columllia, 
Daneman:a. Mexic, Pa1ugalia 

80-1 Cehia 
100-1 Bulgaria, Camerun, 

.Ghar:ta, Paraguay; Peru, Africa 
de Sud. Coreea de Sud 

125-1 Tun:ia 
150-1 Australia, Austria, 

Gn!cia, Japonia, Maroc. P<lloni3. 
- Saltia. Elvetia . 

m1 Tlnsia. SuA 
250-1 Tara~ailor 
500-1 l~anda de Natl. 

·Do'mnule antrenor 
Mandache, să incepem cu parti
da echipai na1ionale a României 
cu Lituania, de săptimâna tre

. cută. Cum aţi caracteriza-o? · • 
- Indiscutabil, Lituania este 

cea mai bună echipă din seria de 
calificare. Cuprinde jucătoare cu 
mare experienţă şi o tehnica ind~ 
viduală deosebită. Debutul de 
meci a fost slab, văzandu-ne 
condusi cu 0-10, In min. 2. Am 
~erut time-out, contraatacurile şi 
actiunile rapide sub panou au 
inceput să funcţioneze, astfel 

· il'lcar am izbutit" egatarea ia 
mijlocul reprizei şi apoi ne-am 
desprins la două puncte diferenţă, 
In min. 20. Re·priza secundă a 
fost, din păcate, nefastă pentru 
noi .. Lituania a trecut, din nou, in 
avantaj, abordand cu rnai mare 
atenţie ,; concentrare' disput~. 
Şanse de calificare există, lnsă. in 
continuare, In pofida insuccesului. 
Fiecare meci il vom pregăti cu 
gandulla victorie. Nu doresc totuşi 

fac nici un fel de calcule in -pri
vinta calificari!. 

'- Astăzi se dă startul In 
turneul de la Oradea, cont.llnd 
pentru c·ampionatul Diviziei A. 
Cum îl a'teptaţi? · · · 

- Obiectivul nostru este să 
taştigăm toate cele patru intălniri. 
Din păcate. am efectuat doar cinci 
antrenamente inaintea confrun.:. 
tărilor. Practic suntem dezavanta .. 
ja~ de intreruperea campionatului, 
dar interesul echipei naţionale a 
primat. Oricum,_ vonl incerca să ne 
menţinem pe pozi~a ocupată-in 
ierarhie. 

- lndisponibilităţi in lot? . 
- Nu avem probleme de efec-

.Jocurile echipei arădene se 
vor desfăsura după cum urmează: 
BC ICIM •• "U" Cluj - astăzi, la 
ora 18,30, BC ICIM • Sometul · 
Dej -joi, ora 12,00, BC ICIM • 
Universitatea Craiova .. vineri. 
ora 9,00, BC ICIM - Universitatea 
Oradea- sAmbătă, ora 16,00. 

Componentele Lotului s-au · 
deplasat spre Oradea li!ri, la orele · · 
prânzului, cu autocarul; după 
antrenamentul programat ta Sala 
Sporturilor • Victoria", Ele vor fo. 
cazate la un hotel din Blile Felix_ 

Vom reveni.fiDRJfiH Hfii{J'fla 

MARIUS CHEREGI .. 
SE PREGATEŞTE 

SEBISENII NU 
SE îJEZMINT ., 

: Victorie ~perbă şi eaUfieare în 
"sferturile'' t.M. de handbal feminin 

· Lf1 TELECOM 

Handhal-

Moş Nicotae a fost un nou !fi fericit prilej, pentru acea 
frumoasă echipă dfl fotbal Cri,ana Sebi'1 de acum 30 da 
ani, de a se întâlni '1i a-~i omagia sărbătoritii. 

De această dată, in c.entrul atenţiei s-au aflat cei doi 
Nicolae, Nica 'i Radu, pe care prietenii i-au sărbătorit a·a· 
cum_ se c;~vine, urându-le viaţă lungă !fi bineinţeles sănă
tate. Printre invitaţi i-am văzut pe: Budău Ştefan - decanul 
de vârstă, Brad Corneliu, Tipei Ioan, Chiper Gheorghe, 
Susan Zahario, Horga Ioan; Halja Iosif, Toader Petru, 
Sucan Moise, Bâţică Virgil, Pop Pavel, Holich Iosif, Condea 
Terente, Fârleaus Pavel, .Hârja Mircea fi altii, care intr-o 
stare de bucurie generală, s-au deplasat la Moneasa, unde 
au depăna! amintiri, dar· s-au oprit ti asupra viitorului lot· 
balistic sebi,an. 

Din acest .colţ de pagină, cei prezenţi transmit un "La 
mulţi aniu 'i ,.Sărbători fericite" tuturor iubitorilor acestui 
minunat sport. 

.{ D.S. 

, s-a gen. nr. 

Ieri, fa Gjovik, in Norvegia, reprezen
tativa de handbal feminin a României a 
disputat prima partidă după calificarea 
din grupa B. a Campiona(ului Mondia,l. 
Asadar - intr-un meci contând pentru 
sferturile de finali! - România a · umilit -
practic - Olanda, scorul final fiind 26-16, 
după ce la pauză era-, aproape incredibil, 
9-3. Evotuănd excelent, atât in apărare, 
cât şi in atac, eleve le antrenate de 

1 gen. nr. 3: 
gen. nr .. 3: des~un: la Sala SporturiiO~ .Victoria" din 

Arad, .Cupa 1 Decembrie" la handbaL 
- Şcoala gen. nr. 12: 9-6 

O•s "' 
Echipe•d feminine particiRi'nte au fost Şcolile 1. Şcoala gen. nr. 18; 2. Şcoala gom. nr. 
generale nr .. 18, 20, 12, 6 ~ L P. S. Arad. l!l 12; 3. LPS Arad· 
băieti. echipele ce s-au Intrecut au fost Scolile • lotul echipei dl'iligătoare a fost formal 

gen. nr. 18 - gen. nr, 12: 1 LPS 
}Vad- Şcoala gen. nr. 20; t7-13; Şcoala gen. 
nr. t2 - Şcoala gen. nr. ~ 16-7; Şcoala gen. 
nr.18-LPSArad: tS-7. 

gemirale rv:18, 22. 6. 12. 20. 4 ~ LPS Ărad. 'din: Pop; Lădău, Molociniuc. Vlâdaru, Nighiu. 
Ca şi organizatori ai a<:estei a)rnpetilii au Stoian, Brădean. Morari D .• Renoro. Branz. 

DJTS Arad, lnspecloratul ŞaJ!ar Arpd şi FIOruţ. Hurd~. Morari A., Bergiu, Ungur, 
PDSR. . .. • f Romo~niuc. Stan. Stavru. Antrenor: Gh. Lupşa. 

- . · R -- , • lllasculin: Şcoala gen. nr .. 18 - Şcoala 
• Feminin: Scoala gen. nr .. 18- Şcoala gen. nr. 6: 9-5; LPS ~Şcoala gen. rr. 22: 

gen. rr. 20: 1 Q-O,.LPS Arad - Şcoala gen. nr. 16-5; Şcoala geiL nr. 18- Şcoala gen. nr_ 22: 
20: 4-2; ŞCoala gen. nr. 18- LPS Arad: 7'4; 16-10; LPS Arad- Şooala gen.. nr. 6: 12-7; 
Şcoala ge<). nr. 12- Şcoa!a.gen.,nr. 6: 9-1; Şcoala gen. nr. 18- L!'S Arad. 
Şcoala gen.~. 18 • Şooela gen_ nr. 6: 8-1; gen. rr. 6- gen. nr. 22; 
LPS Arad- Şcoala gen. nr. 12: 2-10; 12 nr. 20: 

..... 

o h 

1. ·Şcoala gen. nr. 18; 2. LPs Arad; 3. 
Şcoala gen. rr. 12. Echipa căşligăloaie a avut 
urmt'toarea componenţă: Bistrian, Ronta. 
Avram, Sărandan. Sălăjan. Gavrilete. Medrea. 
Ciulea, Marto, Covaciu; Zaha, Steriop, 
Abrudal>. Anghel, Ţucudean. Dima,. Băbuţ, 
Il l che. . 

Anlrenari: Pampilu Maklovan<Oi .~ 
Qinia. • 

fiUHfl BOTfKI 

Bogdan Macovei nu au fost puse In difi
cuttn:e nici un minut, merit având intrea
ga echipă, cu un piiJs pentru portarul 
lumioiţa Huţupan - senzaţională pe tot 
parcursul partidei. 

In .sferturile" Campionatului Mondial, 
joi, de la ora 16,30, România va intâlni 
reprezentativa Macedoniei, care a invins, 
ieri, Coreea de sud, cu scorul de 28-27. 

LEO SFIÎRfl 
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CU CONSTRUCTORII DE LA "ROGELIS COMPANY"· 
~ ~ . 

SE MÂNDBESC PÂNĂ ŞI ITALIENII! 
.. 

Pe traian Gllgor, patronul firme/ "Roge/ls: Company" SRL din 
Gurahonţ, l-am fntâ/n/t zilele trecute in mijlocul echipe/ de munci
tori care lucrează la cea mal Importantă Investiţie din localitate, 
viltoarea fabrică de confectll textlle a firmei Romtextll SRL, cu 
capital integral străin. Fost' tehnician la Intreprinderea de Pajişti 
Arad, in 1993 d/. Gligor a hotărât să-şi înfiinţeze propria firmă. 
"Cu cinci sute de mii de lei şi 350.000 lui!lţitmprumut, ani înfiinţat 
S. C. Rogelis Company SRL, al cărei asociat unic sunt. Nu ştiam 
ce va urma, aşa că nu m-am asociat cu nimeni. Nu am vrut să 
impart nici răul, nici binele cu altcineva", ne spunea Traian 
Gllgor. Aşa a prins viaţă .firma specializată tn construcţii civile şi 
industriale, care numără azi nu mal puţin de 40 de angajaţi. 

De la Sed •••• de nr.·ma~ ,... acest l~cru după inceperea lucrărilor, firma 
=~.!!!l-e...l!~:!!!!li!l!l..!!!:~.tl!~!!.!l!I~:L!!!!1' .Rogeh s Co mpan y' res pectănd toate 

• termenele intermediare prevăzute în contract la Jmgorlanle . Acest lucru In condiţiile in care italienii 
cuno~teau gradul de dezorganizare al 

l•nvesiJ"IJ•J• SI18Jv •ne ,antierelor din România ... ~eriozitatea. firme. i 
_ de pe Valea Cnşulu1 Alb re&ese d&n cahtatea 

Primele obiective fina6zate de către S. C. 
,Rogelis Company' SRL au fost sediile 
primăriilor Cărand, Apateu, Oezna, Bârsa şi 

lucrărilor efectuate, dar si din programul săp
tămânal de muncă al mUncitorilor. Din totalul 
de 40 de angajaţi, 30 sunt muncitori ronstriJc-

'-·· 

Exigenţa constnJctorilor din GurahonţasiB coordonată fi impusi nemijlocit de patronul fi 
inginerul conslnlclor al finnal 

aceste obiective se adauga sediile 
oficillor .Romtelecom' de la Şirla, Sântana, 
Hălmagiu şi Dezna . .fn paralel cu lucrările 
efectuata la unităţi bugetare., am inceput 
colaborarea cu firme ale unor Investitori 
italieni, dintre care aş aminti S. C. Raymond 
SRL, din Sebiş, şi S. C. Romtaxtll SRL 
Gurahonr. precizeaza Traian Gligor. 
Investitorii străini, italienii, s-au orientat spre 
,Rogalls Company", pentru că e o firmă 
locală, dar mai ales având In vedere că firma 
.dispune de o bază materială sufiCientă pentru 
a putea reafiza lucrări complexe de constructii
montaj. Ceea ce i-a atras mai mult pe investi
torii străini a fost insă faptul că Italienii au găsit 
la constructorii din Gurahonl o me.ntalitate 
schimbati! faţă de ceea ce' cunoşteau ei 
despre constructorii români. S..au convins de 

·. 

... 

' ..... 

tori. specializaţi in toate domeniile din con
struc~i: zidari, zugravi, electricieni, mozaicari
faianţari, sudori, dulgl1eri, instalatori. Aceştia 
lucrează şase zile pe săptămllnă, zece ore zil
nic, uneori, In funcţie de necesită~. chiar şi 
duminice. 

Constructii 
comglete, cu 

gre dara .. la cheie" 
Cele amintite mai sus nu ar fi fost posibile 

fără specialistul firmei, inginerul constructor 
Cornel Petroman, director executiv al 

Constructorii de la .ROGELIS COMPANY" pun pe picioare una dintre cele mai 

Importante investiţii slriine da · Valea Alb · 

donează activitab!!a echipei de mese
riaşi. La fel ca şi patronului firme~ nici inginerului 
constructor nu~ place să se laude .• ca o părere 
persomilâ pot să vi spun că niciodată n-am 
ajuns si fiu complet mulţumit de ceea ca 
rvalizez. Tntotdaauna.a loc de mai bine. Ceaa 
ce ştim şi incerciim să facem '' noi, cel de la 
cRog&lls Companp", ne-a spus dl. Petroman. 
Dovadă că au reuşit să lucreze din ce in ce mai 

merit important in acest aerrli!IS 
n are cu siguranţă şi S. C .• Rogelis Company'" 
SRL, firmă reprezentativă in toat.tl zona 
Cri~i Alb, nu doar in Gurahonţ. 

Avantaje ; siguranJă 
Jentru angajalii firmei 

bine stau lucrănle .executate ~ partenerii serioşi ·. in timp ce tot mai multe socletăti comer-
cu care .lucrează. Şi pentru ci tot veni vorba de • 
in~inerul ronstructor, nu e lipsit de inportsnţă să 'claie si-au lllchis In ultimii ani portile, ,Rogelis 
amintim faptul ci acesta a reaf&Zat in ultimii zece ' Company" S·a ·dezvoltat continuu.' inmulţindu· 
ani o serie de proiecte ale unor imobile cunos- şi mereu numărul de angajaţi. Pentru că firma 
cute din Gurahonţ. in aoest context, menţionăm nu are datorii nici la stat, nici la bănci sau 
că firma din Gurahonţ execută şi pentru per· colaboratori, reuşeşte să plătească la timp 
soane fizioe orice lucrări de oonstrucţii-mO(I\aj, salariile In fiecare lună. Mai mult, angajaţii 
de la proiect la ultimele finisări interioare, beneficiază de transport gratuit de la domiciliu 
predând lucrarea .,la cl)eie'. : .la lucru şi tot gratuit de executarea unor lucrări . . 

· ... ~--::--~:-~-?'-:--7 ~::;,::.:·;J --- ~- -- ~-"' \ ' "' 
• 

. '· 

După ce vor Ieşi din .mâna" specialiştilor de la .ROGELIS COMPANY" fostele hale ale 
.,AGROMEC"·ului vor adăposti 100 de intr-o modernă fabrică de taxtile 

Italienii au 
incredere deglină in 
. .. Rogelis Comgany" 

Aşa cum arătam In introducere, in prezent 
S. C .• Rogelis Company• SRL lucrează pentru 
S. C •• Romtextil" SRL, firmă cu capital integral 
străin. Este vorba de o fabrică de confec~i tex
tile, care va fi finafizată la fineJe lrimestrului 1 al 
anului viitor. Lucrarea constă In reabilitarea 
halelor fostului ,.Agromec• local, care sunt in 
curs de transformare In moderne hale de pro
ducţie, cu lel1nologie importată In totafitate, in 
care vor lucra circa 100 de angajaţi. Altfel 
spus, una dintre· c8le mal mari investiţii de pe 
valea Cfil!ului Alb, învesti~e ru care s-ar putea 
mândri orice oraş din jude!ul nostru. Pa~tea 
Italiană are atata Incredere in modul de 
realizare a investi~ei, lncăt constructorii au 
.mană liberă" să ducă lucrarea la bun sfârşit 
intalnitile llilie partea romllnă şi oea italiană au 
loc doar o dată pe lună. Finafizarea investi~ei 
de la Gurahonţ va putea R Invocată cu sigu-

' 

agricole cu utilajele societăţii, au mai precizat 
Interlocutorii noştri. 

Gu:~~~ţ :z~:~ =:=~~a':,~~~ 
al firmei, realizat in regie preprie, un sediu cu 
care s-ar putea mândri orice firma din Arad . 
Dotat cu toate utilităţile şi mobilat in sm OCCi
dental, noul sediu al S. C .• Roge~s Company" 
SRL nu face altceva decât sii reflecte standar
dul la care au ajuns să lucreze constructorii 
gurahonţeni, autodepăşindu-se. de la an la an. 

Societatea comercială .Rogelis Company" 
SRL rămane deschisA, ca şi pănă acum, 
colaborării cu orice parteneri români sau străi· 
ni, socială~ comerciale sau persoane fizice. O 
fllină pe care o recomandăm cu căldură tulu
ror celor care vor să reaUzsze ceva durabl şi 
de calftate. ' -Penlru Informatii suplimentare vi puteţi 
deplasa la sediul S. C •• RoiJ&Iis Company" 
SRL, localitatea Gurahon~::·losifel nr. 1, 
1111. 360; G94698662; 0947 2. 

Au CO!IHIIIIIIII: 
• · · FLORIH TRCIT 

fii..EXfiHDRU HERLĂU 
Foto: VIOIW. KUSCfl 
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Măsura economiei tale 
' . 

. - . 

. lrt EXTRfiSEZOrt MfiRI 
REDOCERI DE PRETORI 

. . . 

... Tigle i-pol'l Ungal'ia . 
·.cal. 1 tip lAMINA. 

+ Ţigle CSARDAS .. · .· 
· .. ·.· + Ţigle TANGO ·· ' .. 

j . 

-· . + Ţigle KERINGO · · 

· + COAME GLAZURATE : . . · 

+ FOLIEPENTRU ACOPERIŞ· 

··. S.C. ·· . -· .··. · · DAEWOO ·. 
_, .... 

\ . 

- . "',. 

.. . ,. __ . 
' 

;,FRANCKMAR" ~r~ AUTOMOB)LE 
ARAD . · .. ··ROMANIA . "! • 

( 
--- ·. -~- .. ··-·J--~- ,._.::: __ ' ·.,:-· 

. . . ~ ., ·DEAlER AUTORIZAT . . 
. . Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 . · 

. •···•····•·· •. ·Vă oferă autoturisme din gama . ·- _,-· 
... .· DAEWOO 

·. - · · •în cele mai atractive conditii: ·_ . 
' NUBIRA. LEGANZA, MATIZ. MUSOO. KORANDO. 

. CIELO. TICO. DAMAS. LUBLIN. AVIA 
' 

.. Sa pot cumpăra in rata tJ leasing cu avans da 20%. . . . ' . :. '-'· '. · 
· ' · · · ... Sa asigură service in perioada da garanţie !fi post garanţia. · · · ~ · . 

· .. Dispunem de service modatn cu·dotare da specialitate ,l.parsonalcu 
inaltă calificare. . · 

' -", . ,. ··-·,;'-:. 
... '-· :;:;. : . . . . . - : . . - . - ... .· . .;. 

. . ·- ' '• ~; . -

.- .'-

.-' 

. ~- : 

__ ,,- .. 

, .. - ' -

.--- ·. 
'. -._ "• .... 

'·. ·.:::'-

G-1-·IVIOTOR 
· Telefon 251411 ....... . 
Vinde numai prin ·_· · 

- . ' 
. . . ' . 

' 

CIMENT ALESD 
' ' 

39.000 lei sacul· · Iare inclus TVAJ 
:·- ; _- ·. -·--·. . . ·. 

. _ .. -. ,• 

<----
--~ .:.: .. J.:.;--2:~ .' -. . ~ 

ciment 
. Aleşd , ! 

39-~~i ~ 
.,g'ne-4'~ . 

' 

·_ DORITI O TÂMPlĂRIE , .. -. 
MODERNA PENTRU CASA DVS.;J .... 

+Preferaţi ca această tâmplărie PVC cu . •. · 
sticlă termopan să fie de calitate şi din import? 

·.r.' Apelati la:· . ' . 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
-. -- '". .. 

- - .. 

' 
' -·.· 

- -':~_-:;:.;~ .. 

:.· UŞI,:· FERESTRE, CUc •. : · ·· 
• · .. STICLĂ TERMOPAN! ': ··· ···· 

GRi\.''"rUI'l' iHunclc 20 .. ccun<.lc 
. • ,:,""1~.-tof". 7250 le o 1 30 .'4Ccundc 

INTERZIS I'V'IINORII C>A' 

;. . - ·! i .. 

;. .. 

·- .r 
·'. . " 

' -. --
' 

. ... -
. . . 

·. •'. 

' ,., 
.• t ·-.- '" 

. -·: -

·'-' 

. _,..--~---· .. 
- • • ·- ~ • ' > • 

·~ :, ' . . . : •' 
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Comercializează so~ cu pf9trol 
import BELGIA.'. ' ' 

• 
Ă ·.·. 

Stoici·· 
>Consum O, 11/orăpt 1000W > Nu are pevoie de C,lltajizator 
>Caldura economica cand şi 

unde dorjţl · 
>Siguranta maximă • > Apiindere electronica 

· Prezentarea si modul 
. de funcţiOnare . . 
rn fiecare zi fntre orele 8-17 

Direcţia ~enerală a Fiaanţel~r ;;:? 

.,i:;est~f:;~;r~;;~:J 
Orgamzează lictta~ publică pentru vânzare fn condiţiile Orct 

Guv. nr. i:28i1998 a utm:ătoarelor categorii de_ bunuri devenite 
proprietate de stat: · • 

~·motoretă Benetti 49 cm3: 
~ componente de cak:Ulator; 
-masini de tesut CORNIER; 
.., mot'osthtuiior marca Teiepower; 

, - maşml de tipărit ma~ca HAMADA; 
~ ~ aparate eiectrocasrnce. 
U~~a se Va organiza fa magazia Vâmii Arad din sta~a CFR 

Amd 1n ziua de 14 decembne, 19991nc<~Pand cu orele10,00. 
Informatii suplimentare la telefon 280633 înt. 184. 

. (1287018) 

FLANC O 
UN MAGAZIN EtECTROPRACTIC 

OFERTA MILENIULUI 
• Cele mal renumite mlrcl 

SONY, PHILIPS, LG, DAEWOO, INDESIT, 
ARISTON, ZANUSSI, WHIRPOOL, BOSCH, 
SIEMENS, TEFAL ROWENTA 

• Cel mal almplu alatam de ra11t 
·actele H tntocrneac tn magazin · 
• un alngur girant 
•-mal mica dobllndl 
~ O"k avana 

. . 
.ŞHnoăaMl ... ~de la FLANCO tn wlocft 
. minimă de 150$ t;l obţii o REDUCERE PE VIAŢAIII 

f'LANCO • P-ta. UTA, b!· U5, tel. 24.77.13 
• Bd. Revolutiei, IV. 54, tel. 270.734 

ConecteazA-te acum! 
Ofertă ...alabiJă pÎină la 3l ...... •mbrie 1999: 

SIE'MENS CM. . 49$*·. 
EIUCSS0N A ... -tls • 

NOICIA 61-50* > -.... 
ConectareGRA TUITA 
. + 3 LUNI+*-• 

. ABONAMENT GRATUIT 

NOI DĂM TONUL coMuNICATIJLORt" 

lnfoton România . .. . ~J::) 
Lucian Blaga 2-4' "· ~COIIN&X 
tei.:057/281800 -
~r.-bcni'\11!.Ur#lilllilllllltlt~~ ... ".,.....,._...,w._ 
~...-. .. w~~4f .. 1ffc; ~,_._..~ 

S.C. CENTRAL S.A. •··. 
. Dorea nr.8 . , ·_. -- .~ 

\ 

· SolicităofErte pentru închirierea 
spaţiului diR Arad, str. Hore~ nr.l 
· ·. · ·.·· · ··· {fost sediu DACIA FELIX) . •.: 

UN APARAT ELECTFUC,CARE 
EVITA DEPUNERILE DE CALCAR SI 

PREVINE FCRMAFiEA 
PIETRE:! DE APA 

·- ·?rât .. · 
. INSTAl!MPCX..<t:IW Ofertele ~ 

se vor dEpunE pană In data dt 

. 15.12.1999 ' . .,_-.-

' lnfoTfiUl/ÎÎ la teltfon:057/256.543 

Sediul. Arad, ..tr. c-..uo.-, ar. %4/A 
Tel: (on) a7S406 
Îumatriculată •• o.a.e. Ara<~- ..... .J-"/J.6/1.9P 
Cod liseal ar.IU61Q:&9'7 

CONVOCATOH · 
• 

) 

Actionari! S.C. VI.RO. S.A .. cu sediul In Arad, str. Cocorilor, ·nr. 24/A, frlmatriculată la 
ORC Arad sub nr, J.02116/1991, cod fiscal R1683297, sunt convocati pentru Adunarea 
Generală Exttao«Jinară a Actionarilor in Arad. la sediul societătii, in data de 20 decembrie 
1999, orele 12,00.In cazul in care ta această data Adunarea Generală nu este legal întrunită. 
a doua convocare va fi pentru data de 21 decembrie 1999, In acela~! 1oc ~~ la acee~şi oră, 
pentru a delibera asupra urmatoarei: · · 
·• 

ORDINE DE ZI 

DORITI SA FITI 
CUNOSCUT? 

•·. APelati la • 
reclama 

ElECTRONICA 
din. intersecţia 

PODGORIA. 

1. Constatarea numărului de acţiuni care au fost subscrise de &C\ionarii societăţii .pan.i la 
data de 20 decembrie 1999 orele 12, in vederea majorării cap~alului social, conform hotărâri! 
adunării generale eldraodinare din data de 26.10.1999, care a decis .majorarea capitalului 
social cu suma de 7.187.450.000 lei, echivalentul a 784.314 DM la cursul de 9.163,995 
lei/OM, reprezentând 287.498 acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei fiecare, prin aport în 
numerar al acţionarftor proporţional cu cotele de participare la capitalul social. Această majo-

Acum cu numai 
650.000 lei/luni 

elncluslv TVA 
rare se va realiza prin emiterea ue noi ac~unî sub formă dematelializată. -; 

In cazul 1n care adunarea generală constată că la data expirării termenului mentionat au 
rămas acţiuni nesubscrise, acestea vor pUtea fi subscrise de ceilalţi acţionari cari Eir.J sub~ 
scris deja un număr de acţiuni proporţional cu cotele lor de participare la capitalul so!'ial. 

Telefon: 
092654645 
092402225 

Acest drept va fi exercitat rn cad ruj· adunării generale a acţionarilor convqcată plin 
prezentul coovocator. . , ' ' 
· 2. Majorarea capitalului social cu valoarea.ac!iunitor subscrise de ac!ionarii societăţii. 

• ... ~ t48QB631 (c.b.) 

distribuitor COLGATE PALMOLIVE 
KNORR ŞI ADESGO · 

ANGAJEAZĂ 
• AGENT COMERCIAL şi SUPERVISOR 

Conditii: · .. · · · 
' . . • vârsta maximA 35 ani , 

·persoană dlnamlell :··' ' -. 
• abilită~ de comunicare 91 organizare .. 

'l'rilnltap cv la tai. 281981. · . 
(-33) 

S.C. TERA S.A. ARAD 
ANGAJEAZĂ: :-

· • 4 zidari • zugravi 
• 15 lăcătusi mecanici 

· .• 4 fochişti autorizaţi 
'· 1 instalator • 

· ·1 sudor oxiacetilenă 
• 1 electtician . · ' . · 

.. 

Cererile se var oepune la Biroul Persona~. la sediul soei· 
etătii din Arad, str. Patria 14. • 

' Informatii suplimentare la tel. 280.343, - .. 
ADMINISTRATOR 

Ing. Cecllia Kovac:,a 
(12870141 

X X 
Ale~ eea Dl.a.i 
b1•na ofer'tă.r 

.4LCATt=L ONt= sg uso·· 
TOUCHUSY! 

NOKIA. 511 O 79 uso·· 
ot'ert. CONNEX 

. ·_ Coaa.ecu.JI"'e': C~T"l..rrrĂ ' ·-

+3LUNJ~~ 

~~~ 
~~ ~. StB~Partar 
TEL:21064&;0128787 .. 

•()far'~~ ~ pârd ~ <kR de10.12 11100 -PN4uria m; ~ 'NI' x ..... -~~~~~---~;;&'wm~~~-~-~ ... n ...... x 

-· lPaoatt ... _.,. ·__.. :11.,?.1.:11./A. 

Angajead: VÂNZĂTOR (VÂNZĂTOARE) aJ aspect plăcut 
•BUCĂTAR 

lnfonneţii la telefon: 273242, 289700,1NT. 138, 117: 
'. · (U870131 

~ ...... TIGATORII 
TOMBOLEI 

ANULUI .. 

2~9~: 

• 

·~ 

-. ' 

'"''. 

' 

· .. : 

\ 
. -~-·,·s 
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. Policolor, companie productitoare de lacuri, vopsele, răflni 91 cemeluri 
tipografice, îşi extinde reţeaua de distribuţie în întreaga tară. 
Firmele Interesate In distribuirea produselor Pollcolor sunt rugate !lă trlmllă o 
eerisoanl de intenţie care să cuprjndă următoarele de1aHi~ 

1. Activitatea principală; 
2. Tipurile de produse dis1Jibutte; 
3. De când distribuiţi aceste produse; 
4. L.oglstlca de dlstrlbi.J\Ie, cu lntortna\11 deUIDate-despre: 

·depozite, 
• maşini de cBs111bU\IO, 
• agenţi de vânzări; 

5. Uhlma balanţă financiară a firmeL 

.~ ~ "';~.~ri!fJ!ile ~~ fi·tri"!i~,laOP 31 .. ?P 33, Bu~~~~!~!§~ 
: ........ : '· ·'· ".;~~ ·. '"'· pana ·cel tamu 15 lanuane 2000:· .-.,.·.-, · "· i.':F~ ~:'t-! 

MATRIMONIALE lfl 

891111 

• 

. 1, 
Soarelui, et. 3, preţ 8.500 
Telefon 270105, orele S.17. (37491) 

vand garsoniera cf. 1, str. 
Poetului, et. 3,· preţ 8.500 OM. 
Telefon 270105, orele S.17. (37491) 

Vand gar.;onieri! confor11, VlaiaJ, 
lmbunata~ri. Telefon 094.532.224;. 
275930. (38959) -

Vând garsoniera, confort III, str. 
Roşiori rv. 7, ap. 2. Informaţii telebn 
250151, preţ 3.500 OM. (37315) 
Vănd apartament 1 camerA, 

Gradişte. str. Crasna bl. F, el 1, ow
pabil imediat. Informatii telefon 
514n8. (37324) . • 

vand garsoniera confort 1 sporit 
(parter, balcon, venă), Confecţii, 
sos/ ea; 6550 OM. Talefon 237048. 
3n12) 
Vănd garsonierA (schimb cu 

apartament 2 camere). Telefon 
267201. (37355) 
Vănd garsonieră confort 1, 

Mlcălaca 300, parter, 7.500 OM. 
Telefoo 270856. (37330) 

Vănd urgent apartament 2 
camere, decomandate, ltnbonAUitit. 
Piaţa Sp;talului. Telefon 233146; o94 
513 335. (27233) 

Vând apartament 2 camere, 
garaj, centru, decomandate şi casil 
3 camere, gaz, apa, Aradul Nou. 
Telefon 235538. (37320) 

Super-ocazie! VAnd apartament 2 
Camere, \llaicu, parchet, faianţa, g",_ 
ale, 8.500 OM. Telefon 270856. 
(37330) 
Vănd 2 cilmere decomandate .• 

Piaţa SpilallAui, lolalltnbonatăţit. etaj 
1, 24.200 OM. Telefon 270834. 
(37330) 

VAnd apartament 2 camere, Alfa, 
etaj III, in faţa, uşi parchetate, 
falanţa, gresie; 15.000 OM. Telefon 
270856. (37330) 
Vănd apartament 2 camere, 

parter, str. Banii Maraane. Telefon 
092.938.376; 235021. (35618) 
Vănd apartame'nt 2 camere,·· 

Podgoria, etaj 4, acoperiş garantat; 
18.800 OM negociabil. Telefon 
250966. (36947) 

VAnd apartament 2 camere, bloc 
12, se. A, ap. 16, 10.000 OM 
l;:7~;)cţll). Telefon 092.295.340. 

Vand apartament central, urgont, 
2 camere decomandate; negociabil. 
Telefon 210928. (37384) 

Vand aparta~~WR 2 camere, etaj 1, 
Chişineu C~. str. Teilor. Telefon 
232559; 092.402.188. (37381) 

Vand apartament 2 camere. zona 
300, 17.000 OM. Telefon 253328. 
(37420) 
Vănd apartament 2 camere, 

decomanda~ VlalaJ, etaj III. Tetefcn 
255133. (37441) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, spaţios, zona centru. 
Telefon 255133. (37441) 

V{Jld apartament 2 camere, con
fort 1, parchet, scurgere separata, 

~oS ~j.J:\)13.000 OM. Telefon 

Vand apartament 3 camere deco
mandat, etaj 2,_ zona 300, garaj. 
Telefon 259188; 092.358.171. 
(37511) 

vand urgent apartament 4 
camere, Piaţa Soarelui • MicAiaca, 
semidecomandat, etaj 11, 2 bal· 
ooane, 2 bâi; preţ 20.000 OM nego
ciabil. Telefon 092.600.n2. (37358) 

vand (schimb) apartament 4 
camere, Mlcălaca. Telefoo 264393. 

Vand apartament Samantha 
coborcUor, etaj 1·2, Polivalenta . 
Telefon 230769. (37381) 

VÎNZĂRI CASE 11!1 
Vând casă cu grădină, toate faQ.. 

Iitaţile, Sanicolaul Mic. Telefon 
288447. (37270) 

Vând casa 12 camere (6+6 
demisol), curte, gradina, garaj, 
85.000 OM negociabil. Te·lefon 
270694 sau 092.532.181. (36670) 

Vand caSil central, parter-privati
l :~~Hoculnţă. Telefon 234862. 

Vând urgent casă cu etaj in 
Gradişte, 68.000 OM. Telefon 
220182. (31331) 

Vând casă mare in centrul 
comunei Şimand, bona şi penlru pri-

1 v_atiza.re. Telefon 266488, Arad. 
1 1374611 . 

Vand casil 2 camere + t.>l, curte, 
grădina, anexe, 2 familii tn curte, 
Aradul Nou. Talefon 092 592 ·530. 
{37214) 

Vand casil3 camere, dependinţe. 
Gnldişte şi casil, gospodarie mare şi 
pAmant in Somoşcheş nr. 240. 
Telefon 260360. (37000) 

vand la PTncota, central, casa 
mare, dependinţe, ~urent trifazic, 
telefon. Informa~! telefon 288713, 
seara. (36950) 

Vllnd casa centrata 1n Pecica, 6 
camere. bar, abator, 2 intrari, OOJpa
bila imediat. 40.000 OM. Telefon 
056 - 283926; 057 - 468666. 
(37361) . 

Vand in 5anicolau Mic. str. q:>ll. 
fillll (fosta Soante;a), nr. 63, casil4 
camel1!, gradina, aneJCe, 30.000 OM; 
ocupabila imediat. Telefon 056 -
283926 şi 057 - 460064; vizibilln 
fiecare sambătă, orele 15·16. 
(37361) 

Vand caSil veche, teren 540 mp, 
str. Andrei Şaguna. aproape de spi
tal. Telefon 211820, 094.646.908. 
37354 

!'rin Hotărârea nr. 265/18 noiembrie 1999 
s-a constituit _Comandamentul municipal fi 

S-A APROBAT PLANUL DE MASURI pentru prevenirea efectelor fnzăJ:C!irll, 
poleiulul, depunerii de gheaţă, furtunilor, chiciurei şi asigurarea circulaţiei pe 

. străzile şi fn pieţele municipiului Arad, în perioada 1999-2000. . 

-Pe această cale REAMINTIM CETĂŢENILOR ŞI AGENŢILOR ECONOMICI 
din municipiul Arad că NERESPECTAREA PREVEDERILOR HOTĂRÂRII NR. 63/1993, 

modificată prin Hotărârea nr. 71/1997, ari. 3, lit. "1" (necurăţirea de către cel care 
folosesc lmobile cu orice ti~u, a zăpezii ~i gheţii de pe trotuare fi rigolele din faţa 

imobilelor, imediat după depunere) CONSTITUIE CONTRAVENŢIE·şi se sancţionează, 
confonn hotăn!lrii mai sus-menţionate, ari. 4, lit .• c", cu amendă; "100.000-250.000 lei, 

pentru persoanele fizi~ fi 200.000-400.000 lei pentru persoanele juridice". 

VÂNZĂIItEIENIII~ 
Vând teren, in Arad, 750 mp, cu 

proiect şi autoriza~e de construcţte 
penlru o hata de 144 mp (6x24) şi 
birouri sau locuinţa ou 6 camere pe 
doua nivele, garaj, curent trifazic. 
Fundaţii şi pardoseli executate la. 
cota .o·. Telefon 251411.•094 397 . 
887. (37216) 

VAnd pamant ln Chlşlneu crr,. . 
Informaţii Chlşineu Criş, 'Hod re· 
Ecaterina, str. G. Coşbuc, nr. 26. 
(4115755) 

Vand Opal Vectra Turbo Diesel, 
1700 cmc, inscris persoana fizicA, 
an fabricaţie 1996, 36.000 km rulaţi. 
Telefon 092.529.611. 

Vând avantajos ANVELOPE 
AUTO, diverse dimensiuni. 
Telefon 25i339; 563027. (37387) 

vand Ford Escort Combi. Diesel, 
an fabricaţie 1991, neinscris, preţ 
negodabil. lnfama~i telefoo 462126, 
seara, orele19-21. (4114n1) 

Vand Opal KadeH Combi, Diesel, 
an fabrlcaţfe 198Ş, preţ 6.500 OM, 
nOgociabi. Informaţii telefon 462126. 
seara. oreie19-21. (4114n2) 

VAnd Renault 19 Chamade, cin 
1992, persoana fizica, multe extrase, 
6 111100 km, 8.800 OM, negociabil. 
Telefon 235714. (37128) 

Vand Dacia Nova 1999, 3 luni, 
vişiniu metalizat. geamuri fumurii, 
5.600 OM, negociabil. Telebn 057-
244520. (38942) 

vand Audi 80, alb, 1.700 emc, 
catalizator, 7.600 OM, negociabil, 
ireproşabil. Telefon 281124. (37255) 

VAnd Dacia 1310, an fabricatie 
1994, sta"' foarte bona, preţ 3.00o 
OM. Telefoo 092.640.821. (36685) 

VAnd Audl 100, 1980, inmatriru-
leta, stare buna, preţ acceptabil. 
Telefon 094.566.788. (37283) 

vand urgent Dacia 1310 din 
1988. Telefon 234678, dupA ora 17 .. 
(37302) 

VAnd WV Transporter de mart.! 
Diesel 1 ,6, fn stare foarte bună. 
Informaţii telefon 250151. (37315) 

OCAZIA SF RŞITULUI DE. 
MILENIUl Decembrie, tarif unle -
195 dota~. numai prin .. MISTRAL 
AUTO". Viză, transport, plecări 
tirg Utrech~ garaje specializate, 
poslbilltă~ rapatriera. Sunaţi 'i vi 
convinge '1 Te5efon 01 321.08.62. 

Primar, 
VALENTIN PAUL NEAMŢ 

(1287019) 

Vând urgent Golf III TO, an fabrt- . Vand TV ·color, videorecorder, 
caţie 1994, nerulat in ţară, preţ maşina spalat automaU!I, cuptor 
13.000 OM negociabil, 4 uşi Full miaounde, calorifer eledric. Telefoo 
Extra; vand Opel Astra TD lntercoler 284604. (36793) . 
an fabricatie 1993 Full Extra Breck. \(ind avantajos: MAŞINI 
Telebn 094.291.600. (37349) SPALATAUTOMAlE, CONGELA-

VAnd Dada 1300, fabricatie 1980, TOARE, combine frlgorlfica, 
preţ 1400 OM. Telefon 2346,5. frlgldere, TV color; OFER 
(37366) GARANŢIE. Telefon 259339; 

Vand Ford Fiesta O, an 1987, 563027. (37387) 
Tnmatriculat, 5.000 OM negociabil. vand TV color, maşini sPAlat 
Telefon 094.111.352, dupA ora 18. automate şi combine frigoriflce (cu 
(4114781) garanţie) orele 9-17. Telefoo 251392 

vand vw Passat Combi Diesel, sau 094 293 568. (36843) 
an 1986, neAnmatriculat, recent vand TV color, combină frigori~ 
adus in tara. Informatii telefon nea, congelator, maşina de spalat 
·094.246.o23. (4114781) ' ' automată. Telefoo 285010. (36790) 

VAnd Ford Fiesta O, an 1986, Vând TV color, modele ou design 
neanmatriculat, 1.500 OM. Telefon deosebit. carcasă plastic, garantie. 
094111352, dupA ora 16. (4114782) Telefon i6oeo7. (36881) " 

VAnd Fiat sport decapotabil, per- Vand TV Sony, Vestel, Philips, 
feei, 2.300 OM neânmatriculat, noi, preţ negociabil. Telefon 210631. 
Telefon 222373. (37400) (37181) 

VAnd Opel GSiinmatriculat, """' Vlndam TV COLOR. stereo, 150 
sport, per1ect; 3.700 OM. Telefon modele, mari, miel, vfzibite zilnic, 
222373. (37400) Intre orale 10-20, preţuri conve-

vand Dacia 1300, 1982, stare nabile. Telefon 2802&o, 211213. 
bona, 1.500 OM. Telefon 216378. {37257) 
(37393) Vand telefoane mobile noi: Nokia 

Vand lraclllr U 650, insais In cir- 511 O-limba romana. 240 OM, 
culaţfe. ou CIV, plug, disc. remorcă, Siemens C25, 250 OM. Telefon 
in stare perfecta, loc. Şepreu,, 094.544,832; 092.528.181. (37291) 
nr.441. Telafoo532504.(37383) VAnd ieftin INSTALAŢII 
Vănd Trabant 601 stare bunf, SATELIT şi boxe 50 W. Telefon: 

preţ 400 OM negociabil. Informaţii Arad 237471; lneu 511465. (37337) 
Lipova, str .. Maraşeşti, nr. ţ;6. vand combină muzicală din 
(4609317) bucăţi, boxe titanlu. Telebn.211491. 

VAnd O~dt stare bună. Telefon , (36957) 
269845. (37309) Vand PC oompaq Presario Cll 

vand Dacia 1307, aR fabrica~e monitor 1r +imprimantă. Telefon-
noiembrie 1997, rulat 3400 km, preţ 211491. (36957) 
informativ 5.300 OM. Telefon Vand vitrina frlgoriflca pe ortzoo.. 
253899. (37407) tata, compartimentalll, 180/80 an, 1 

Vand urgent Dadia 1300, perfectll an garanţie. Telefon 289667. 
stare, persoanA fizica, CIV, nume"' (34661) 
noi, elemente 1310, baterie nouA, vand frigider, 1 an garantie; plata 
preţ1.200 QM negociabil. Telefon 1n rate. Telefon 289667. (34Ss1) 
421058. (4610505) Vând maşina de spAlat autâiilat! 

Vand Ford Escort moiDr 1,1 con- Boch şi Privileg, 100 OM in rate, 1 
sum 51ibi%, persoană fizica, cu CN, an garanţie .. Telefon 274118. 
stare foarte bună, preţ,2.800 OM (34661) 
negociabil. Telefoo 230083. (37423) VAnd nL color 100 OM, 6 luni 

VAnd Mercedes 1991, stare . garanţie. Telefoo 274118. (34661) 
excepţională, inmatriculatnormal. . vand combinA frigorifica 1' an 
Telefon 092.403.480. {37415) garanţie, plata ln rate. Telefon 

Vand Dada 1310, fabricaţie 1992, 274118. (34661) · 
rofte, ~tr. Renaşterii, nr. 96; preţ vand congelator cu sertare in 
2.950 OM negodabil. (37427) · 'rate, 1 an garan~e. Telefon 289667. 
· vand combina cules porumb pe· (34661) · 

un rand, un buldoexcavator. Telefon vand TV Grundlg, nou. Telefon 
411174. (37432) . 464640. (37345) 

Vand TV moiDr 445 Braşlv, preţ Vand diferite TELECOMENZI 
13.000.000 lei, local~atea Apateu, pentru televizor (165.000 lei), 
telefon 191. (4115756) ·video, satelit, transformatoare 

Vand aparta~~WR 3 camere, el 1, 
decomandat, parchetat, bl: 562, 
MicAiaca, pret 22.500 OM. Telefon 
092.344.743. (J7287) gur in curte, intrare auto, 79.000 DM... f0974329 · 

cenlru. Telefoo 222373. (37400). · .- ând pe . a ett 1 _ , an 

vand sau schimb + d~erenţA, Unii. Telefon 092.368.868. (mp) 
Xantia, an 1996, 1,6 i FuU Extra, preţ Vand televizoare color Phillps, 
15.100 pM negociabil. Telefon Tetefunken, Nokla-. Grundlg, stereo, 

MicAia~a. 231; 6.500 oM: 
Telefoo 557315. (36758) 

Vând garsoni<!hl confort 1, etaj 1, 
MicAiaca. Telefoo 262454; 274960. 
(37402) 
Vănd ieftin garsonieră confort 1, 

etaj intermediar, Micălaca. Telefon 
2708n. (37420) - • 

Vând apartament 2 camere, zonă . 
centrala, decomandat. etaj 1/4, .· 
suprafaţa mare, 28.000 OM. Telebn 
235784; 092.308.400. (37370) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, bi.1XE,. et 7, hol mare, bal
con, deco,nandat, 16.000 OM. 
Telefoo 250966. (36993) 

Vand apartament 2 camere. etaj 1 
şi garaj zona Podgo_ria. Telefon · 
255768 sau 094.533.835. (36992) 

Vand apartament 2 camere, 
Micataca, bl. 512, ap. 19. Telefon 
092 288 577, 272201. (37109). 

Vând apartament 2 camere, 
lmbunătlţil, zona Mioriţa, negociabil. 
Telefon 269213. (37205) . 

Vând apartament 2 camere, ~ 
Vlaicu, n>ci imbunatl\iri. 11.000 OM. 
Teletln 270856. (36811) · 

vand apartament in casa, 3 
camere, bucAtarie, t.>l, şpais, anexe, 
posibilitaţi gaz; str. Gelu, nr. 16; 
Telefon 216587. (36811) 

VAnd apartament Samantha 3 
camere, cobonltor, parter 11, cu garaj 
şi boxă, zona Polivalentă. Telefon 
211820· 094.646.90i. f373s41-

Vând apartament 3 camere, Affa, 
mici imbunătătii'i, 15.500 OM. 
Telefon 270856. (37330) · 

Vand urgent apartament 3 
camere. deoomandat, confort 1, cen· 
trai. preţ negociabil. Telefon 235676, 
orele 17·21. (37376) 

vand apartament 3 camere, zona 
Mlcalaca. bloc 253. Telefon 093/ 
280636 sau 092:934.196. (37371) 

vand apartament 3 camere, 
decomandat. Vlaicu; 12.000 OM. 
Telefoo 253326. (37420) 

vand sau schimb apartame"nt.3 
Camere_ Contec'ţii, cu apartament 1 
camera sau garsoniera, Confed:ii. 
Telefon 094.510.374. (37472) ' 

~ }().\,/Hl(:iill :1: :~~~~ 
Vand apartament 4 camere, zona 

MlcAiaca. 18.500 OM, negociabil. 
Teletln 262114. (37314) 

·-

Vand casa nmJ cu teren mare ) ,1983, vama phltitl. Informaţii telefon 
Ion Ra~u. nr. 66. Telefon 246139: , 247317. (3724~) , 
(37377) · · VAnd Dada 97, 4.0()() OM nego-

.<;iabil. Telefoo 238425. (3&765) 

OCA21EI vand C~SA toale ~ 
lltă~le. suprafaţa 900 mp. Telefon 
09:1;~9.471; 256543, pAni la ora 
16.[37397) 

Vând caSil 2 camere. ou gradina. 
gaz, MicăTaca. Telefon 250209. 
(37441) . 

Vand spa~u comeroal parter, bl. 
301;sc. E. MicAiaca III. Informatii te
lefon 232141, după ora 18. (37179) 

vand punct alimentar dotat si . 
societate comercială. Te/efo;, " 
221169.'(37290) . 

· Vand spa~i oomerciale vad bun, 
3.000 • 12.000 OM. Telefon 222373. 
(37400) . 

vand spaţiu comercial uUracen-: 
trai, ideal magazin, notariat, stoma· 
tologie. Telefon '094.612.882. 
(37396) 
. Vand spaţiu ultracentral, sluat 1n 

cumi, 135 mp. Telefon 276898. 
(35381) 

· · vand Dacia .Breck, an 1~88 .. 
Telefon 27608.1. (37338) 

vand Dacia 1310, an -1986 si 
Telbot Horizon, preţ neg-ociabli. 
Telefon092.n4.129.(37341) , 

vand Peugeot 205, an fabricatie 
1990, motor 1,1 -i, 2 usi inchidefe 
centrartzatâ, geamuri electrice, genti 
akJminiu, trapă, cBs + boxe. Telefor1 
092.308.018. (37343) 

vand semănătoare păioas.e, 
fasole, ceapa. Informatii telefon 
094.507.990. (37387) . - . 

Vând ARO 244, Braşov, stare 
buna, CIV + VT, 3.400 OM. Telefon 
094.893.913. (37346) 

Vilnd remorcă P 500 $alonta, 
stare bună, cu convertor metaltc. 
450 OM. Telefon 094893913. 
(37346). 

vand urgent Fiat Oucato ro, an 
fabrica~e 1991, in stare foarte buna, 
microbuz pentru marfă. Telefon 
094.291.600. (37350) 

Vand Ope\ Kadet Caravan 1,6 
Diesel. Teletoo 0947n21o. (37352) 

Vand Seat Malaga, an fabricaţie 
1990 Diesel, cu numere valabile, 
Belgia, 1.600 OM. Telefon 
094.872.159. {37385) 

094 .. 164.665. (37439) teletext. Telefoo 264004. (37388) 
Vand oonvenabil Dada 1310; Da

da papuc. Telefon 464027. (37438) 
Vand motor Diesel ARO Braşov, 

6.000 km~elefon 468680.(3042171) 
VAnd Peugeot 309 SR. Telefon 

285434 sau 266637 dupa ora 15. 
(37476) • 

11 1 F' 11 "~9 1 '' .. l·.l 
Vând TV COLOR en·gros, en

detall, gamă diversificată, preţuri · 
, minime; garantie. Telefon 289456; 

092.239.242. {37 463) . 
Vând ma~ina spalât automata 

pentru rufe, in stare per1ecta. cu 
garanţie. Telefon 094143554. ~ 
(37439) -

Vind TELEVIZOARE COLOR 
banda largă, 2.000.000 lei, cu tele
comandă nouă li o masuţă • 
CADOU ~ inclusă in preţ; garanţie 
6 luni. Telefon 244904, orele S..17. 
(37038) 

vand mâşină aUtomâta pentru 
yeseta. Telefon094143554. (37439) 

CÂNT ARE ELECTRO
CASE MARCAT FISCALE 
de Ministerul Finanţelor, 

servicii, restau
Telefon mn7; 

dulapuri frig; frig; garan
ţia 1 an. Telefon 281384, -• 8-18. 

Vaod televizor Daewo, nou, in 
Qaranţie, stereo, teletext, teJeco· 
mandă; nOgociabil. Tetefcn 273049. 
(37412) 

Vand urgent Iad~ frigorifică în 
stare bUna. Telefon 273294. (37446) 

Vând LEMNE FOC TĂIATE, 
ăsenţa tare, orice cantitate. 
T,eteton 276488. (37262) 

· Vănd asistenţă tehnicâ lV; Tih 
445; banc centio.Jbat; pompe injec
tie: remorci dstemă; remorcă baSOJ
ianta; şla~ şi freză tamplărie. Telelon. 
258296; 092.315.686. (37378) 

Vând en~gros HAINE second • 
hand GERMANIA, peste 20 sorti
mente. Telefon 289456, 0921 
239242. {37482) 

Vâr!J termoteka Beratla, oonvec
toare şi boilere pe gaz. Telefon 
253973. (37452) 

-----~- -- --.:..~- -

'. 

' . 

..... 
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Vind: COTURI şi BURLANE 
FUM 21.000 loi/buc.; PLASĂ 
GARD zincatii 13.420 leilkg, orice 
dimensiuni; PLASĂ RABITZ 
22.000 lei/kg şi CUIE CON
STRUCŢII 9.500 leilkg, sir. Vrabiei 
nr. 4. Telefon 289997, 094.558.552. 

Vind făină furajeră 1.500 leilkg. 
Informa~ 1e1e1on 462342. (4114n4) 

Vind LEMNE FOC TAIA TE. 
Telolon 214010. (37144) 

VInd PARCHET fag ABURIT, 
usca~ pervazuri. Telelon 235271, 
094 555 338. 37203 

VInd BCA, 615.000 lei/ mc, 
VAR, CIMENT. Telefon 094 524 
456, 054-211807. Sunaţi şi nu ""'i 
regreta! (f. 1287001) 

Vând EUROBOL ŢARIIBiiiiOizo. 
lanţ!, garanli&. 300x250x 200, 3.600 
lellbuc; 1mc-240.000 lei. Telefon . 
281491; 092381750. (3n13) 
Vănd Dacia 1300, Ialon R ..... 

12 TL şi bibliotecă 623. Telefon 
260463. (37280) 
Vănd apartamenl2 camere. et 1~ 

Micdiaca. bi. 104, aulolurism VO!vo 
345. Telefon 265923, după 0111 18. 
(37307) 

Vând canapea ~ 3 loalri. 200 
OM. Telefon 289667. (34661) 
Vănd plasă gard lincală, canlilali 

mari. Telefon 246910. (36579) ' 
VInd masA biliard şi pal stil 

franţuzesc, cu saltele noi. Telefon 
r:/34. m.210. (37352) 

Vând inslanl penlru apă caldă 10-
131. Teief<:n 252313. (37345) 
Vănd IMie 1400 leilkg. lrtfonnalii 

lelefon 462342. (4114780) • 
VAnd garaj nou, zona Alfa. 

Telefon 258318; 094193746. 
(37380) 

Vind haine, ieftin, din Germania, 
plus congelator Bosch. Telefon 
274540,dupil ora 17. (37403) 

VInd garaj metalic _autorizat. 
Telefoo 258482 sau r:/34.819.906, 
Alfa. (37408) . 

Vind boia ardei dufoe, garanlez 
calitatea. 35.000 leilkg. Telefon 
r:/34.698.849. (37411) 

Vind cazan luică nou, 170 lilri. 
Telefon r:/34.698.'849. (37411) 

VInd termotekA gaz, lnslant, 
calorifere; ofere un· an garantie.· 
Telefon 092.989.017. (37423) ' 

V Ind dormilor In slare perlecli, 
cui:larea lemnului nalur, lucios, ;:ni! 
7.000.000 iei. Telefon r:/34.143~ 
(37439) 

Ocazie! VInd uHiaje brutlrie, 
malaxor, rafturi, tavi, cantar. 1.200 
OM. Teielon 092.344.705. (37437) 

Vând aragaz ru 4 ochR.ni, stare 
foarte bună. Telefon 282122. 
(37471) 

Cumpăr urgenl epartamenl 3-4 
camere. Piaţa Soarelui; ofer 13.000-. 
15.000 OM. Telefoo 092.774.1!9. 
(37341) 
Cumpăr apertamenl 1 cemer4, 

per1er, cenlru, Vlaicu sau Micalaca. 
Telefoo 255133. (37441) 

U''W111 1NW j,j .. ;' 1 
Cumpăr boxe 30-100 W. 8 ohrri. 

Telefon 283502, dupA ora 16. 
(37391) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm CEREALE pentru 
FURAJ (porumb, soia, orz fi griu 
furajer); plala la ridicare. Telefon 
065 - 163885; 065 - 443693; 
r:/34.789.037. • 0974372) 

Cumpăr grjlu 1400 lein<g, cantilllti 
mari. Informaţii telefon 462342'. 
4114n3 

ump m: , ra-
jor, OR20AICĂ, PORUMB recolta 
1999, plata la ridicara. Telefon 
065163885; 094789037. (f. 974377) 

Cumpăr porumb boabe. TeJefon 
. 094.n2.259; 243905. (37322) 

CumpAr porumb bcabe srstiuieli; 
plala pe loc. Telefon 094784568. 
(37410) 

CERERI '1 OFEB'I'E 
· ·· DE SERIICU . 

· fAŞRICĂ de CONFECŢII 
CAMAŞI angajează CONFEC
ŢIONERE caUficale, PllfSOnal croi 
BANDZIC, tn incinta Tehnometa
lica. Tolefon 253062. (36939) 

COMPANIE STRĂINĂ serioasă 
caută PERSOANE DINAMICE, 
v.trsta MINIMĂ 26 ani. Telefon 
094.840.670. 37333 . 

An_gajăm: DANSATOARE, 
OSPATARE, BARMANI, BODY· 
GUARZI, FEMEl SERVICII'
Telelon 211414. 

AngajAm OSPATARE fi BAR· 
MANE. Telefon 281074. (37230) 

.LORE j1. DANE" angajeazii 
PATISERA, vechime 1 an, 
salarizare bună. Tolelon 277526. 
(37040) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeaZă AGENn COMERCIALI, 
vârsta maximă Jo ant. Telefon 
092.348.812. (37389) 

ANGAJĂM OSPATARE cu 
experienţă; salar avantajos. 
Telefon 219505; 094.262.059. 
(37382) 

BATALIONUL MIXT ROMÂNQ
UNGAR 'scoate la concurs, pos-
IUri de: TRADUCĂ TOR (englezi~ 
PSIHOLOG, OSPĂTAR. Reta~i la 
sediul Unităţii Militare din ~ 

7431 

ANGAJĂM VANZĂTOARE pon
tru magazin alimentar, in 
.Micălaca. Telefon 094.396.179. 
3748 

Societatea nMANIVA" anga
. jează MECANIC şef secţte con
fecţionere (domeniul textile). 
Telefon 256935. 37470 

PRES'I'ĂRI SERVICII 

Repar~m: MAŞINI SPĂLAŢ 
automate. la domiciliu, calitate. 
Telefon 259146, 094.241.398. 
36858 

In vacanţă, CURSURI ŞOFER 
AMATOR pentru elevi (studenţi). 
Te!elon 283696. (37180) 

Exec .. lucrăai lNCĂl.ZIRE CEN
:rRALE • SANITARE (cupru). 
Telefon 094.391.892; 216552. (c.) 

REPARĂM: aragaze, mBfini 
spălat; instalaţii sanitare, efec~ 
lrice; mici'Oundo. Telefon 270098. 
(37375) . 

REPARAM; frig-., congela
toare, cu piesa noi '' second
hand. Telelpn 270622. (37399) 

REŢINEŢI !ocuri pentru 2000, 
PERMISE ABCDE, CARMEN'99. 
Tolefon 255445. (37425) 

REPAR TERMOTECI gaz, 
tnstant. Telefon 092.989.0'1;'. 
(37422) 

EXECUT LUCRĂRI confac~i 
metalice, instalaţii sanitare·. 
tncllzire, lucrări strungărie; c:on· 
venabil. Telefon 092.972.089. 
37448 

DIVERSE 

OrganizAm REVELION 2000, , 
CASA ARMATEI, cele mal mici 
preţuri. lnscrieri până tn 15 
docemt.lo1999. (37498) 

Hanul .LA RĂSCRUCE" orga
nizează REVELION • 2000, in 
compania solistului ŞTEFAN 
MUNTENAŞ. Telefon 094.245.879; 
094.206.556. (37138) .. 

PIERDUT CĂ ŢEL METIS de 
culoare neagră, Jn zona Bujac. 
Ofer RECOMPENSĂ! Telefon 
289298. (3n71) 

BATALIONUL MIXT ROMÂNO
UNGAR organizează in ziua da 
22.12.1999, licitaţia publici 
deschisă firi presolocţio. in ~ 
Ordonanţei Guvernului nr. 
1211993, privind achiziţiile publice. 
Obiectul llcilaţioi - preslare ser
vicii pentru lvăniroa ofoctlwlui do 
mllllari al unităţii. Rola~i supli
mentare 'i caietul de sarcini la 
sediul uniJilii-. cln ~ 

7431 

La 21 docemt.to 1999, ora 12, 
se vinde la licitaţia publici, la 
Judecătoria Arad, camera 1 04., 
imobHul din comuna Pocica 11 nr. 
269 Ravine, proprietatea lui 
Agocs Maria. Preţul de strigare 
-do 119.925.000 lei. (37444) 

.ACCESSO" vinda fi lnchiriazi 
biliarde profesionale italiene, 
expfesoare cafea Saeco. Telefon 
094,6_35, 132: 270850. (374Ş4) 

CI'I'ATII 
Se Citează pe data de 

17.12.1999, oaa 10,1a Biroul Nolarial · 
PubliC din municipiul Arad, Bd. 
Vasile Mifea, nr. 33-37, jud. Arad, 
moşlenilorii delunc!ei Haim Palma
Rozsa-Amanda, nAscutA Kadas, 
loslă cu \Jtim ~ ln Mlricipiui 
Arad, s!r. Mărăşeşti. nr. 62-64. jud. 
Arad, decedală la 31.07.1970, in 
vederea dezbaterii succesorale. 
(37384~) ....... 

Călătoref_tl cu autoCarele 
noastre moderna ln. 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecăn Zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ti poţi f7 un 
călător câftigător1 

NOUl Reduceri de tarife ln 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari ti gru
puri. 8-dul Revoluţiei nr. 35. 
telefon 251871, 252727; 
Aul-no,- 27e56Z. 

vă oferi: 
zilnic .spre Germania 

. PASSAU - REGENSBURG -
NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • W0RZBURG -
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICO: căl-In auto
care noi, moderna; 2 bagaje 
gi"O!ullv; inso!it<>ano do bold; o 
masă caldă tn Ungaria. 

lnfonnapi si inscrieri la 
AGENJliLE Plin.: ARAD, """" 
Ion 05'7-252291; UPOVA,-
fon 057~561377, telefon 057-
563011; TIMIŞOARA, te1efon 
056-200119; LUGOJ, telefon 
056-359651; "REŞIŢA, telefon 
055-224904. (c~ 

ÎNCHIRIERI 

Ofer spre Inchiriere (variante). 
spaţiu comercial bine dotat; cen-

248n7. 

ca .. si lnchirlaz garaj 1n zona 
300, Micllaca. Telefon 28&488. Cu adinci durere. anunţJim 
(37481) decesul iubitului - fiu. -.. 

caut urgent si lnc:liriez aperla- cumnat, unchi, 
meni ofer 100 - 150 OM. Telefon 1511lA'I'E IONEl. 

· 210555; r:/34.560.959. (37075) la numai 47 ani, dupl o scur1i 
Dau ln cOOe apartament3 carne- ~.lnmonnlnlanla"" .... 

re, rnobiat, tot c:ontortul, central Te-- loc jo1, ora 14, de la Capela 
lefon 092700527; 289757. (37274) · Cimitirului ETERNITATEA. 

lnchiriez apartamenl2 camere. lot • Famif"lalndurorad. 
· conbrtul, Micalaca, ~ Teielon 

267005. (37301) 
Doresc să-~4 

camere seu spe~u 100 mp penlru 
birou, parter sau et. 1, str. Aurel 
Vlaicu sau zona gArii. Telefon 
251010. (37309) 

fnchiriez apartament 2 camere,
rrobilat, zona TIC-Tac, la 2 lele sau 2 

. băiat!· Telefon 247085. (37288) 
Ofer l<genl spre irdliriore aparta

menl 2 camere. teiefoo, In Vlaicu. 
lnlorme1i - 2!12654. (37363) 

lnchiriez spa~u comerciai ultra
central, Bd. Revolutiei, nr. 35. 
TOielon 279336. (37358) . 

Ofer spre ~ apertamenl 2 
camere, Micălaca, btoc 104, bun 
pentru privatizare, 300 DMihJnt. 
Telefon 221712. (37340) 

Ofer spre inchiriere garSonierA 
Piaţa UTA, bmă penlru plivatizare, 
150 OM/lunA. Telefon 221712. 
(37340) . 

Dau in chirie apartament 2 
camere, rmbilal Fortune, 150 OM, 
lefmen Ulg, anticipat 61u>i. Telefon 
092.529.623. (37394) 

Ofer spre ind1irae amenl rrdJi.' 
lală şi garaj, Piaţa Spilaiuiui; ilego. 

. dabii. Telefon 251183. (37392) 
Ofer spre inchiriere garsonierâ. 

ultraconforl si oltracen1ral. Telefon 
.2307'57. (3739o) 

Ofer spre îni:IWiore _la, ... 2 
camere, mobilat contorizat, zona 
Confecţii, 80 OM. Telefoo 285597. 
(37386) 

Ofer spre !rdiriore Dacia ~ 
Ceiee Tln"işorii. nr. 157. (37383) 

Primesc blieli sau lele In ga2di 
(studenţi), IAngi Facultatea V. 
~-Telefon 223451. (37379) 

lnctiriez (sau vand) spaţiJ ponlru 
producţie, Vlaicu, 200 mp. Telefon 
092.735.983. (37430) ' 

' 

PIERDUI 

Plonlutlichet RCA SC .UNITA" 
SA seria 412211-412218. Le 
-nule. 3 

- color ban do -. 
CU seria E01-0471121, eHborat do 
Di""'!ia Regională Vamală Arad, 
aparţinănd Brigiizli de Suprava
ghere ;1 Control Vamal Arad. 11 

t:'iertM carnet de şomaj eliberat 
de DMPS Ar!!d, pe numele Marian 
Mica. li declar nul. (37417) 

'ii' DECESE 'ii' 

CU adlncl duranl anunţăm 11>
celaraa din viaţă a celei ca a fost 
f10!io. mamă, bunică~ slrăbunidi 

DANCIU ft.OARL 
Dumnemu să o odihnească In 

pacei TnmormAntarea azi, 8 
decembrie 1999, ora 13, sa 
Cruceni, do la nr. 275. ~ 
să o odihnească iD pacei Famllfa 
lndolfată, Danciu. 

Ion FUipa' fiu, Angela nora, 
aminţli cu mare d"""" decesul 
lubilailor 

SII.VIADCIROG 

Dupi o scuată dar gn>11 sur. 
rinţli ,.... stins din viali. caa mal 
scumpi şi iubită maml. b<rică " 
străbunică, cea care a fost 

SII'AIUU IUo'liA, 
la virsta de 74 ani. Te vom 

piAnge maraul Familia indoliată. 
Inmormintarea va avea loc la 
Cimitirul Pomeniraa, azi, 8 doam
brie, ora 14.30. 

cu adlncă durent a"""'ăm 11>
cetarea din viaţă, după o grea 
suferintă, a carei ce ne-a fost 
mamă,' 'soacră, bunici fi 
S!răbunică, 

POPAD15~A... 
Dumnezeu să o odihnească in. 

pacellni110i111An1area va avea loc 
azi, 8 decembrie, ora 15.30, do la 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
FamAia lndoli;ală. 

Cu sufletele inlăc:rlmate fi cu 
multe regrete anunlăm decesul, la 
numai 32 ani, al unicului fiu '1 
faate, . 

IJUlVAN'I'ONE 
zis NEAMŢU', dupl o lungi tl 

grea suferinţă. Rug.lm pe bunul 
Dumnezeu U-1 ierte li ~ odih
nească in pacallnmonnantaraa 
joi. 9 decembrie 1999, ora 13, din 
Capela Cimitirului Pomenirea. 
Mama Sofia, suronle: Lumini!" " 
AkJ~ cu fa~ilia, in veci ind«?!iate. 

i' SERVICII FUNERARE \f 

8C "NOSftKA'nl" SIIL, 
O!r. Ghiba Biata nr. 26. 7alofon 

270437; r:/34.554.874. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Sicria. respe!e, crud, -
~ spilat, irnlrlcal. prosoape. 
atiste, panglică, baticuri, 
tafalc, sfatniae, steag doliu, 

coroane, jerbe, colaci, cozonact, 
llvă. ORGANIZĂM POMENI! 
PENTRU PENSIONARI REDU· 

10"1.. 
OFERTA: sicriu + respete + 

= 750.000 lei. . 
GRATUIT: transportul sicriului 

a domiciliu, intermediem 
bţinerea actelor de dec•s~ 
-. fanfară. 

NOUl Punem la dispoziţta 
cfienlilor noş7ri CAPElA (c.) 

NON STOP 
RGSTYL COMPANY 

- pnxluciiDono de -·*·IL Eminescu nr. 4 (vizavi Cinema 
MUREŞUL), telefon 211129,' 
094.537.715, 094.558.712 
TOTUL INTR.UN SINGUR LOC. LA 
PREŢ DE PRODUCĂTOR, CAliTA_ TE 

. -fi OPERATMTATE OCCOENTALA: ---......--.sk:rie: 400.0Q0.1.800.000 ... __ ... ""._ ___ ,__ ... 
~aua, .... ,...ak:rlu,.tc. 
OFERTĂ: atcrtu, lenj•rta, Cl'1ln • 
730.000 lei. 
T1'1111Sp011 in Alad GRATUIT. 

Noul s. """""" ...... --.. ..... 
Sunt.m produc::l!otl nu -Simpli com
•rcian11. NOU! Se pllteth 50% 
-. . ...tur Hr-o luni. te) 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Un .- şi tris1 omagiu, celui ce 
a loot prieten şi coleg de-<> viaţl, 

WPŞAM NICOLAE. 
Vei rămâne V8.?f1ÎC tn amlntirea 

mea! Dumnezeu să te odih
eascăl luga Nicolae 'i familia. 

37426 

Conducerea S.C. ARIS S.A. 
Arad aste alături de familia ing. 
Popa Florea la marea durere 
pricinuită do rnoal18a calol cant a 
fost mamă şi bunică 

PCWA D"Aa'TA. 

Consiliul local al comunei 
VINGA aste aliturl de familia 
LUPŞAN In greaua pierdere prici
nuită do docesul cehii """' a fost, 

. c:onsl1ler .-
NICIILU~ 

Sfncont condoleanţe! (37435) 

Suntem alături do dr. BARTA
US IOSIF in marea durent la Ira
cerea in refiinţli a tatălui şi socru-
lui său. Colegii de la Asociaţia 
GenP -ală a Medicilor Veterinari, 
Filiala Ar.. ~-137436) 

Mulţumim tuturor rudelor şi 
prietenilor care m-au ajutat sâ 
duc pe uftimul drum pe cea ce a 
fost IV AN ElENA· 

temele de o inalt:i corectitu
dine, sinceră, cu suflet nobil, 
iubitOare de casă şi famDie, care 
m-a lăsat cu sufletul indurerat 
Nu te vom uita niciodată! Soţul, 
dr. tvan Mircea '1 fiica Mariana. 
(37445) 

Regretăm dispariţia dintre noi 
a celui care a fost cel mai bun 
naş din lume 

Su~~-
llaU. Finii Stoicu Lucian 'i 
Tatiana. Sfaturile lui nu le vom 
uita niciodatăl (37459) 

Condoleanţe familiei Bartalif 
loji 'i Tatiana pentru decesul 
celui ce a fost 

BAJI.TAI.IIf WDOVIC, 
tată 'i socru. Familia Stolcu. 

(37459) 

Mulţumim din suflet tuturor 
rudelor,_ .colegilor, prietenilor, 
wcinilor ti in moci deosebft con
ducerilor şi colegilor de la se 

..J .FERONE!UA" fi BANCA CO· 
MERCIALA precum ti familiei 
IFTEME cere au fost ală!uri de 
noi, in momentele grele ale 
clesplaţirii do cel cant a ,_ un 

-SOl~--· mg. CUZIIIAN _....., 
plecal prea devreme dirrtre noi. 

Amintirea ta va dăinui fn sufletele 
noastre! Familia indoliată. 

Suntem alături de-tamiHa ing. 
Cighiraan Adrian In aceste mo
mente grele pricinuite da piarda
I'R celui mai drag om -tata, 

CIGRIIIEAN ION. 
Dumnezeu să--1 odihneasci in 

pacei Familiile: Ferlcaan !fi 
Anlelean. (37486) . 

Incarcat de duntre şi compas~ 
une, gindul nostru sa tndreaptă 

·spre naşii noştri, familia Tatiana 
şi loji BARTAUS din Vinga, greu 
lovită do moarta fulgerătoare a 
plri~lor, 

-~~~ 
Primiţi, vă rugăm, slncerale 

noastre condoleanţe! Familiile: 
Ungureanu din Arad 'i Buzgan 
din Vinga. (374951 

Suntem alături de fam"ilia 
\.up,Bn din Vinga, tn marea 
durere pricinuiti de decesul 
bunului nostru prieten, 

. NICU LlJPŞAN
Sincera condoleanţal FamHla 

Criciunescu Adaili dlia Tlmlfoa
ra. (37497) 

Suntem consternap ,1 
doplăngem disparl~a prematuai 
dintre noi, după o scurti sufe
rinţă, a colegului '1 priotonulul 
.-u, revizor conlabll, 

. 1511lA'I'E IONEL 
care ne-a părăsH la doar Q alo 

ani. Dumnezeu U-1 ierte !fi si-1 
odihnească! Colegii şl colabor.l
torli din Universitatea .. Aurel 
Vlaicu" Arad. 37504 

Biserica Creftlnă Baptls!ă 
.,Sfinta Treime" din localitatea 
VARFURI~E, sărbăloreşte 
duminică, 12 decembrie, ceNte
NARUL Bisericii (1899 - 1999). 
Invităm cu 7oa1ă dragostea pe laţi 
cei ca doresc si ia parte la 
această sărbătoare tn ,cinstea· 
Domnului. 37351 

Inchfriez spatiu comerâal 117 
mp, -str. M. Er0inescu. Tet8ton 
270105, orele 8-17. (37491) .. nhcută ZDREMŢAN,In vJrsii 

de 66 ani. Tnmormantarea azi, 
miercuri 8 decembrie, ora 14, de 
la dOmicUiu, Str. Stan Dragu1 nr. 
48, la CimitiÎ"ul Aradul Nou • 

Suntem aliturl de familia 
LUPŞAN In greaua pierdere priâ
nuttă da moarţea colegului nos

Coloc1ivul Secţiei TURNA TQ
RIE do la SC ARiS SA - alături 
de domnul ing. POPA FLOREA In 

1 

durerea pricinuită de decesul 
mamei sale. Siav.:ere COl-.. 
famRiei indotia1<..·(37505) 

Ofer spre inchiriere apartament 
sau casa (ne)mob11ată. TelefoA 
235784; 092.308.400. (37370) 

. - lnchiriez (doresc) locuinţă 
.(ne)mobilală. Telefon 235784; 

- 092.308.400. (37370) 

OFER IMPRUMUT VALUTA cu 
ipotecă. Relaţii t81efon 0921 
930785. (37292) 

• SC .ALPRDMPT PLUS" SRL, 
cu setliul in Arad, str. Simion 
Popa, nr. 16, dore,te autorizaţie 
de mediu pentru tâmplărie din 
aluminiu, in str. Feleacului, nr. 1. ~ 
Eventualele contestaţii se pot 
depune la Agenţia de Protecţia 
Mediului, Arad, Bd. Dragalina, nr. 
16. 37 

.. 

Ofer spre inchiriere apru1&1 ue1 d 2 
camere, Vlaicu, mobilat, 100 OM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(37370) . . 

lnchiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Galea llpovei nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon 
092 921103. (36769) 

lnchiriem spaţii comerciale pen
tru magazine, dâpozite, producţie, 
etc. Telefon 281060 ti 281036. 

Ofer spre inchiriere- apartament 
(ne)mobilal. Telefon 210255; 
r:/34.560.959. (37075) 

. --· 
S... stins din viaţi. 1ftăicu1a şi 

~ bunica noastră, 
SAVU-.<!. OfUMO, 

lăslndu·ne inimile sfărâmate. 
1nmonnântarea joi, 9 decembrie, 
ora 14, la Cimitirul Pomenirea •. 
Familia prof. DOBRE. 

CUadlncăd....,.""""'im 

"""""" fulgerăloare din viaţă. du
pl o grea suferinţă a celui care a 
fost . 

WINCU!l\ GIII!ZA, 
In vlrstă do 54 ani. Ceremonia 

funerară va avea loc Joi. 9 decam
brie 1999, ora 13, la Cimitirul 

Blna'! --

lru . 

UJPŞAMHICOIAE. ' 
Dumnezeu .să-I odihnească in 

pacei Colectivul SA .UNIREA" 
MĂNĂŞTUR. (37419) 

Cu adâncă durere ne 
desplrţim do iubitul nostru lată ti 
bunic - .. ' 

WPŞAM NICOLAE, 
" drstă da 59 ani. Nu te vom 

uita niciodată! Tibl. Otilia 'i 
Rafuca.{37433) . 

Suntem alături do naşil noştri 
in aceste momente grele prin 
pierderea celui care a fost 

NICOLAE LlJPŞAN- . 
Faaaoiliile Smoco,r ti T--
7~ . 

' 
' 

,. . . 

Cu adăncă dureae In suflet .. 

~~ 
din Vinga, placat mult prea 

drireme dintre noi Dumnezeu 
să-f odihnească in pacei Familia 
u,vat, din Oradea. (4112527) 

'V' COIIEMORĂRI îi' 

Un pios omagiu de aducere 1 
aminte la implinirea a 3 ini da la 
trecenoa in .-.aţi a calul cara a 

- IRUDOSOATniA ZOLTAN. 
Nu te vom uita nicio.datăl 

F-(374471) 

• 

., 

.. 

'. 

' ." 



/ 

1' 

1 . 
1 • 

·.' 

~ • • 1 ' 

-' 

-T·-. .. 

. i 
' . 4 . ·.--- .. ,·.··· . - . .. 

~-,.- -
Pagina i6- ADEVĂRUL ' PUBUc;JTAtE . Miercuri, 8 decembrie 1.999 

c:w.a 

S.C. ANDROMEDA SERVICE SRI. 
Execută instalaţii de incălzire locală, pe gaze naturale, individuale sau pe·scări de bloc. 

Plata instalatiilor se efectuează in maxim. 24 rate-cu avanslERO ... , - • . . . ... •. . ' . . 

Plătile se pot esalona convenabil in scopul uniformizării cheltuielilor pe parcusul anului. 
. ' ; ' - ; . . . 

· Proiectul este fin~nţat de -

,.. BANCA POPUI.ARA PHOENIX 

t:eie~e»~: 057-270899 

, CÂŞTIGĂTORI! CONCURSULUI TERRA 
PE LUNA NOIEMBRIE SUNT: 

- .. 5 PREMI X 1.000.000 LB: 
.,... "*'-·Arad. ....... Elena. Arad, *AdllmAinllii-Arad 
"1111111.....,. ·Arad. '!tanc AIAa Gabrlola ·Arad 

10 PREIIH X 500.000 LB: · 
'Racz Francisc Ervln ·Arad, 'Yulca ..,._ • Salllf 
'11i! Yaslla • Ghloroc, 'DobriJII Dortna ·Arad 
'loja Florlca • Anld, "Dafchlwld Mariana Dorlna • Şlgu 
'Stoica Claudia • Sat CH, Com Almaf, .,...."' 1111111· Arad 

'Şd*lp~oNctiR'SUt'CăNTiNuĂ. ·· 
CÂSTI~ ŞI TU PREMII O~ M('!:J 

N FI~CARE LUNA !!! 
TERRA / . . 

CU~ cAş'nGJ DE DOUA ORI 1 ~~ 

OMRON 
INFOGO COMPUT~RS 
atr. Luct.an Btaga nr.2 

'ti 
. ! 
.'ii 

.5 

r.-C•uabale tel.,onlc:e SOl.OIIOII 

-------------~· 

S.C. "CORALA" 

Sistem informatic in conformitate cu 
carintale anului 2000 . 

· • Salarii ~dusiv,,.. fiscala a salariatukri, conform Ord. 
Gtr.(amului 73/99) ' · • 

e Mijloace fixa, Clien~. Furnizori, Casa-Banca {şi in 
1 valută\. TVA, Gestiunea şi contabililataa ~· Conl!>blitate 

Calculatoare ! 
RaO.Ie de calculatoare : 

.- Profesion~U cu · •tA w uiguri 
' · la cerere, !Sis ten~ IJ0$1-gar.iijla. 

FER ... A LIMI ... A ... A! (1174314) 

)~.~ .. , .. ·•·. Restaurant.~ .. , 
·: •• Belvedere··_.~ 

• ' . 1 

din Lipo'va, str. Radna 131, ,_ 
organizează 

"Revelion zooo" 
MENIU~ 600.-ooo tel/persoană 
MENIU: 500.000 lei/pe~oană 
INFORMAŢII TEL. 094/577912 

(Ao. Upov.) 

c:: ... .,._ __ c::.-... 
convoacă Adunarea Generală a acţionarilor tn şedinţă 

wc•IIIOOfinar.!l pentru data de 21 decembole 1999, 018 15, cu 
o.wmMoama onlne da zi: / . 

1. Modificarea ......... ,. .... ~ da '""'*lilll""' "a 
-de cenzori . 

2. Modillcna ,."......,.-
3. Analiza ....... ,ic:o-- plin prilllra Otduoaljlli de 

~nr.9MI9 
4. Rapor1ul comisiei da""""""' pe~._ .... -

aw:lvHatii ecotOiim-&&w::iwe / 
5. 0;..,." ' 
In caz de nel'nlrunire a lllilj<wlllfl siiWiare lf8dinla va a

loc In urrnAtoatea zi la ora 15. 

_.: ... -· .. _.~.:;:-_,· 

. ARCOMMAT 
GRUPS.A. · 

2!11.1111-lbail . ...__ ' . 

St \lieiQj ~ 11: 1567 
lUa 0010 57 281719, 0010 57 2711333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
~la "de puducăb: : 
ECIIfAJIENT DE PIIOTEC1f 

• 

' CIZME ' MANusi' PillRINE ' SORTURI' 
. 'OOVOAAE I'I'C 'IIATERW. PT PREiA TE' 

ARrmETEJMliJII CAOClt ~ P'tt 
" . 'RlE 'W 'RRTlRIE' OfDERE'' 

'FOOE IW'ROPILEHĂ 

n 
depozite le: 

depozit -nr. 1 talafi!n 

dep. Flora IIBI. 267946 
dep. Romană tai. 281778 
dep. Stadion • P·!B UT A 

(lăngi iAtlwa _"ica-auto 
UTA) 

dep. lacbooi, .-ICI S1 
la cele mai mici praţwl 
zahăr AMBALAT+ vrac 
orez, AMBALAT+ vrac 
zahirplic 
ulai • blutwl fi alta pro

alinwnlaia la cele mal 

PamJv illlgi'D \ 7 "*ffi' 
,. ...."., 281312; 21111170 

SOCIETATE MIXTA . 
ROMANO - ITALIANA 

~~~=~in concfi111 da • lzaia daoMblla, IU:.tl 
( CII experienţă in ""'9ini da cusut. T8JP~,,I'i 

li SI~'PLE • c:onfacţli pentru copii. . . . . . . · :; ·. 
· Paraoanale Interesata pot participa la probeJrr 

vis-a-vis da Biserica · · 

~C~ Vi.RO.·S.A. 
Str. Cocorllor nr. 2AA, Arad (foaia Orologarla) 

Olganizsază inlariiui pentru angajarea Îmui .. 

• 1 , .· • •• f" ;;ntabil 'ef . 
care să indeplnaasca unnătoarale condiţi: 

• studii superioare economica 
• experienţă in domeniul financiar-contabil 

Informaţii supli111f111ara la lalafon: 057-275406. 
1-'80118101 

·- "'-l .. 

,._'. 

.. 

'·· 
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