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contează

"EXISTĂ UN PLAN MAGHIAR DE iNGHETARE A

doctrina!

,.ROMÂftiA ARE
nEVOIE DE D'OUUERftARE

•

BELA IILOR CU ROMANIA, PENTRU ADETERMINA
INSTITUTIILE
EURO·ATLANTICE
J
. .
SA IA ATITUDINE"

SOCIAL-DEMOCRATĂ,.

Este unul dintre sloganurile cu cara vina
la incaput da campania electorală. Pa da
parte, dreapta românească, in special liberalii,
J"SUSlln sus şi tare că România nu poata iaşi elin cridi
printr-o politică liberală şi lansam drept argument
ştluta butadâ că socia~damocraţii impart ceea ca au
reuşit sâ aduna liberalii. ŞI, cum in cai trai ani da guvernare
da dreapta - fie vorba intre noi - nu s-a adunat nimic, da
unde să împartă social-democraţii cara, după sondajele
actuala, au toate şansele sâ vină la putere?
Atât unii, căt şi cailal~ vorbesc ca din ~- Nişte ~ In
care au citit despre ca vrea sâ fie o doctrină liberală sau una
socia~mocrată. ŞI hop cu doctrina in faţa popula~al. Cara
popula~ habar n-ara cu ca se mănâncă aceste doctrina. ŞI,
din nefericire, cam tot pa acolo stau fi politicienii n~ cu
doctrinele. Pentru că, dacă ar cunoaşte la modul sanos ca
înseamnă o doctrină sau alta, ar vedea imediat cA nu cioc>
trinala lipsesc României, ci cu totul altceva.
In primul rând, pa meleagurile mioritica nu există o clasă
politică aptă pentru a inţelege societatea românească fi
nevoile ai. Pentru cA, dincolo de orice doctrină, cal mai
important asta un program da guvernare cara sâ pomaaacă
da la raalită~la românefti. Nu spun că nu există modela, nu
contest orientArile doctrinara, dar nu po~ inghesui intr-un
pat al lui Procust o realitate. PDSR degeaba aduca pa piaţă
social-democraţia drept panaceu universal pentru
rezolvarea crizei romănat;J.n toale tiriie dezvoltata, nicl un
1, soclaklemocrat sau CrBftlnpartid - fie el socialist, li
democrat - nu-şi limltaadi sursele da guvernare dintr-o
unicA doctrină. Chiar dacă al defilaadi - '11 prin denumire
adesea - sub un litiu doctrinar. In orice guvernare sarioasâ
fi pragmatică se vor regăsi elemente liberala ti socialdemocrata, pentru că societatea contemporană obligă partidele sâ ~nă seama da corn plaxul da factori cara lnseawnnă
atAI produ~ cAt. şi distribuirea produsuluL
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- [)..le senator, ca fost ministru
al lnvăţămAntului, cum apreciaţi
reforma care se faca la ora actuali
-In acest domeniu?
- Poata o sA vA surprindă
rAspunsul meu. Actualul ministru a
preluat refonna pe care am ini~at-o
noi, desi el o neagă in discursurile lui.
Oiferen\ela constau. in modut de apl~
care conceput de noi şi ceL practicii!
aslăzi. După mina, forţarea sistemului şi impunerea unor decizii prin care
Legea invăţămAntului este aufocatA

este total contraproductivă. Practic,
Legea invAţămăntului nu mai existA.
Există Ordine Ministeriale şi
Ordonanţe. In acest moment, sistemui intrA intr-o faza de haos. Un
sislem cu sensibilităţila sale, cum
aste invAţămăntul, nu poţi sA-I
bruschezj in această manieră, penb'U

că efectele devin inverse şi reforma
asta respillsâ tocmai da cAtre bsnafi.
ciarii ai.

SIMIOH TODOCA

(Continuare in. pagina a 5-a) ..
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PREŢURI

DECENTE

· la tampiArie din
ALUMINIU

Vă oferă

o TAmplilrie aluminiu din import
şi român"'lti
8 P.V.C. şi geamur11emql811
8 Roiete şi jaluzele
Telefon: 279699; 092292559
Arad, Str. Voinidlor; Nr. 34.

• Pentru luna noiembrie, preţul
abonamentului aste de numai 20.000
lai • Sa pot face abonamente ' ' pa
următoarele trei, fBSG luni şi un an a
Abonaţli pot că'tlga lunar 1 O premii
da fidelitate in valoare da o jumătate
da milion da lai fiecare.

+ La .rir,ltul
aaulul, abonaţllor le
vor n oferite premii
speciale ia valoare
de zeci de llliJioaae
de lei.

MOBILIER LA
COMANDĂ

Tel-fax: 2&1411
·094 607211
8-dul 1. Maniu bl26

.1

-~FIRME; ŞI RECLA~i"
; y ,STR ROŞIORI 26 . ''1
~, 'TEUFAX! 057/289053,'

!

.j
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""BERBECUL {21.03·
~.. 20.04). Sunteţi plin de
41111.. ~energie şi reuşiţi să
rezolvati o multime de
probleme delicaie. Totusi. este
bine să fiţi atent să nu pierdeţi
controlul asupra proiectelor pe
care vreti să le realizati.
TAURUL
{21.04~n
20.05). Vă înţelegeţi
foarte bine cu colegii.
N-ar fi rău să profitati
de ocazie şi să puneţi capăt
unor conflicte ivite cu puţin timp

• AstăZI, Soarele răsare
la ora 7 şi 27 de minute şi
apune la ora 18. 'i 45 de
minute.

• Au trecut 286 de zile
din acest an. Au mai rămas
79 de zile pănă In 20001
· • Praznicul zilei:
Biserica ortodoxă: SI. Mc.
Carp, Papil şi Agatador;
Biserica romano-catollcă:
Eduard; Biserica grecocatollcă: SI. M. Carp, Papii
şi Agatonica {sec. III)

lucru este mult mai dificil decât

·S1i crezut. O mică .păcăleală" vă

poate fi de folos.
FECIOARA ·{23.08·
22.09). V-ar face

lf]

OCHET

Avenit
La Arad: Nico Gabriel
Andrei, Costea Cristina
Natalia, Marta Andreea
Viktoria, Tril Mihaela,
Văcăriuc Ciprian, Vârtan
Daiana Denisa, Brânză
Marius Alexandru, Kadar
Ioane, Ciurar Alexandru,
Ciurar Ştefania Alina.

fh -~Trebuie să împăcaţi
\ \.li două persoane

şi acest

La telefonul dimineţii, 280944,între orele 9,00·12,00
e Dl. Heve'i Ladlslau se

recâştigat forţele. Reuşiţi să

un proiect mai vechi,
pe care l-aţi inceput cu mult
timp In urmă.
{22.11-21.12). Chiar

mochetă
la preţuri

deoarece respectiva persoană
se află intr-o situatie care vă
este favorabilă.
'
BALANŢA {23.09·
22.10). Nu ave~ nici un
motiv să vă certati cu o
persoană care n'u v-a
făcut nici un rău şi s-a comportat
prietenos cu dvs. Reflectati mai
mu~ asupra atitudinii pe care a~
abordat-o. eventual schimba·
~-vă comportarea.

Gurahonţ,

toiul iluminat public. Nemultumirea domniei sale vine însă
din altă parte .•Eu locuiesc in
Vlaicu, pe strada Prede.\ll..şk
circa două luni,.aeeTe becuri
care luminau sljjlzile s-au s.~·
Acum nu mai ~n~onează f~!Pi·

n
._

mit de câteva lucruri,
mărunte, trebuie să vă găndiţi
că. deocamdată detaliile nu au
nici o importantă.
CAP,RICORNU L
...-: -,{22.12-19.01). Treceţi
_....printr-un moment de

~~u~u~a~:F:: ~~~ctor dv sorvlcla,
~~~~ dirr~:Ţ?" ;.~~ / ~~~!1BROŞ

ea,...

cu o reducere d
ID-20°/e

e Totor Lupei Marian, din
a fost angajat la
CFR, dar a fost disponibilizat
acum un an, odată cu ardananta .•Ultimele opt salarii nu
le-am primit. Eu am inceput o
mică afacere, bazăndu-mă pe
ni. Cei de la CFR spun
că nu figu
lista lor de
·... s.a·l·a. "'.>'~m e pos1 aşa ceva?
:"~:lll' rîifse respectă legea?"

declară mulţumit pentru faptul
că Aradul, dar mai ales centrul
oraşului, stă foarte bine la capi-

termina~

dacă nu sunte~ mulţu-

Vinde ••monteaza

....,GEMENII

S CORP 1 O NUL
{23.10-21.11). Aţi trecut printr-o perioadă
critică, dar acum v-ati

SAGETĂTORUL~

Arad, Piata Gării
Telefon 235221

in urma.
{21.05·
~ ~ .o~~20.06). Dacă vreti să
l 6 1 j faceţi o afacere bună,
trebuie să verificati cu
atenţie toate propunerile pe C:are
le-aţi primit şi abia după aceea
să vă gănd~i la banii pe care-i
puteti investi in fiecare Clorneniu.
RACUL {21.06-22.07) ~ ·
Vreti să vă realizati~
'
'~
...<
neapărat planul, dar.(.-J
din păcate, nu primiţi
ajutor din partea unei persoane
pe care v-ati bazat foarte mult.
'YW LEUL {23.07-22.08).'

plăcere să cunoaşteţi

mai bine o persoană.
Acum vi se oferă o şansă unică,

•
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La teh~(o·n~up~mieiif, 2BOOo:r, între

cumpănă şi vă găndiţi

aveti destul curaj pentru a
·
incepe un nou proiect.
dacă

f ~r<Gie 1.5.00-18,00 :1* ·

Bugyi braghina, Micălaca, bl •.154: , Vlz~vi de Şcoala generală nr:)2. de la noi din cartieq}nd~ .!rivaţă copiii, a existat
până mai dqrJ1ult un fel de butic. ~m acolo funcţionează un
salon de joCllrl'mecanice, Coeiii U6Ştri chiulesc de la şcoală,
fură bani de acasă şi se duc acolo să se joace. Cred că este o

VĂRSĂTORUL~

{20.01-19.02). O persoană apropiată este.
dispusă să vă ajute
intr-o problemă delicată. Nu
refuzaţi acest ajutort
PEŞTII {20.02·20.03).
O problemă care vă
frămăntă de câteva
zile îşi va găsi In
curând rezolvarea.

situaţie anormală."

1. F., Piaţa Gării: .Locuiesc In Piaţa Gării. Seara este plin dll
boschetari si aurolaci. Ti-e frică să intri in scara blocului să nu-ti
dea cineva' In cap. Cred că ar trebui ca autorităţile locale să
facă ceva, să dezintegreze acest focar."
Redactor de ..rviciu,
Ş. T.

'

AJiafi În exereifiul funefiunii
Vremea va fi in general
frumoaali. Cerul va fi varl·
abil. VIntul ve eufla elab.
Dimineaţa, Izolat, •• va
semnalaeeafL

GARDIENII PUBliCI RISCĂ ÎN PERMANENTĂ SĂ FIE ÎNJUR ATI-

Temperatura maximl 9
la 15" C; Temperatura mi·
niml 31a 9' C
Metoorolog,

Lucad Marinela, Branut
Ecaterina, Braun lllorica, Orban
~iu.

• Botaş DAnuţ din localitatea Şolronea drcula cu bicicleta pe lrotuar. Oprit regulamentar
de către gardienii publid. acesta

PETRU DĂNUŢ

Ştefan,

• Pli'fl, 'I'UGURI
Astăzi este zi de piaţă la
Pancota, Beliu, Buteni,
Şiclau, Macea, Vanatori,
Pecica, Şiria. Tot astazi se
deslaifOară targuri uptamâ·
nale la Beliu şi Butenl
Mâine, jOi este zi de tărg
săptămânal ia Curtici, Nădlac,
Sebit. Cermei, Săvarşin,

Secu:i~AiMÂÎ:a DE
SERVICIU

de noapte, a pAtruns Hegai In
Incinta C.E.T.-uM
• Au fost sancţtooaţl oontra-

Conform aceluiasi act
nOrmativ, au mal fost aancilonaţt
contravenţional
urmAtorii:

sencţlonat oontravenţional.

Cabinetul .Apollonia", situat la parterul blocului din
spatele Casei Albe {zona
Gării), str. Miron Costin nr.
13, se. A, ap. 1, tel. 2512;15,
efectueaza
tratamente
injectabile {intramuscular şi
intravenos), aerosoli, E.K.G.,
eoografie si analize laborator.

I'I'OMATOLOOIC
Cabinet stomatologic privat, Bd. Revoluţiei nr. 62
{vizavi de Biserica Roşie),
telefon 256885, deschis zilnic
Intre orele 6,00-12,00 ti
14,00-20,00, iar &ambata ti
duminică Intre orele 9,0021,00tr--

111'1'RiROJIIRI
DE CUREII'I'

Tn municipiu şi in judeţ nu
sunt prevazuta iotreruper1 de
curent.

.

Dacia: Marele Lebovski
{SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16,30;
19
Mu~ul: Omule~i de sub
casă {Anglia) 10; 12; 14; 16;
•
18
' · Arta: Feri a-a privatizai
(Ungaria) 15; 17; 19
Sala mică: Bean • o comedie dezastru (SUA) 15,30;
17,30
Progresul: Selveţt tiOideftll
Ryan {SUA) 16.

IOiti~LI

.

Cl~~·rurişu~'!!i

Ar&d

organizează duminică,

17
octombrie 1999, o excursie In
vederea participării ~ trad'lţiona• lui concert care se organiZează

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD
Edi1:ors S..c. ADEVĂllUL a.r.l. Arad
eCODFISCALR 16!!193xeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFJCAT
J02/1886din 31 X 1991ecoo SIRUES 020956601 eiSSN 1220· 74119

• • li• .. •' ' ' 1 ~ 2900 Arod, Bd. Rcvolu\ici nr. 81.
Telefoane: SlOCRETARIAT · 281802, fu 280655, 280625;
ADMINISTRAŢIE ~ CONTABILITATE· 281797; MICA
PUBLICITATE· 110775. MAREA PUBLICITATE- l80904;
CLUBUL PRESEI • 280989.
Co!Ulllal de administraţiei DORF.L ZĂ VOIANll
(prc~cdintc) telefon 281802, 2806·2~; ŞTU'AN TABUIA (vice·
plt~cdmtc) telefon 210776: MIRCEA
CO'I!TRAŞ (rcdack>r·scl)
lelefon 281802, 280854; NJCl; COJOCARU (director comercial)
telefon 280904; I>OREI. BARB!i (contabil· ~1) telefon 281797.

Colegiul de

ftdaeţieo

MIRCEA

CONTRAŞ

(rcdador-scl):

AUREL OANIE (-..:n..::IM g~.:ncral de rcdac~i.:} lcl('fon 281802,

i:.

280854; "1JRCEA OORGOS . \~ (~cf sectie actualităti); telefon
281855: 28001)3; IOA'> n:RCA:'i·(~cfsccţie politică), telefon
280943; DORl: SAV ,\ fscf sectie. social-economic), telefon 281738;
VASILE f<'ILIP (sef se~ tic cu'Jtură-învătământ), telefon 2818'55;
280003; ALfo:XA~ORU 'CIIt:RELEli (sef scctic sport), telefon
281701; SORI:\ GJIIU:A (sef scqie t'incrcl)'telefon 281855,
280003; MARCEL CA:\CIIJ (~cf sectie foto), telefon 280943;
NICU COJOCARU (\'Of sccţ1c publicitate\ telefon/fax 280904.

e

Vineri, 15 octombrie 1999, sunt
planificate plăţile compensatorii pentru
S.C .•Vagoane Călători" SA Plăţile se
vor efectua la Agen~a C.E.C. nr. 2, str.
Horia.
.

PROGRAM NON-STOP

o CABINE'I'

Tn noaptea de miercuri
spre joi este de serviciu, cu
program non-stop, farmacie
"Heders-Hellx", Calea Aurel
V!aicu, telefon 272074
Farmacie .crai Nou
Alfa", situata la parterul
blocului 68, cartierul Alfa,
telefon 277844 ?i .Noua
Farmacie", strada Andrei
Şaguna nr. 15, telefon 948,
s~nt de Hrviclu eu program
non-slop.

'·

• CONSULTATII SI
'I'RATAMENTE CU

A fost

ul verde,

numiţii:

Barabaş

concert

dupll-amiaJa, la sediul ATMA
din B-dul Revoluţiei nr. 73,
{Palatul Cenad) derni-sol; telefon
252272, panA vineri 15
octombrie. Cei interesav tunt
Invitaţi să-şt anunţe din timp partiCiparea, locurile fiind limitate.
Prefldlnte ATMA
CRISTIAN ALUNARU

HOBBY$1

NOSTALGIE
In 18 octombrie a.c., holul
Teatrului de Stet Arad va găz
dui expoziţia de macheta a

de Medicina Familiei • Medicină generală,
invită la vot pe toţi medicii de familie din localităţile judeţului
Arad Şi din municipiul Arad, in data de 15 şi 16 octombrie 1999,
intre orele 8,00-20,00. la sediul Colegiului Medicilor din Ared.
Alegeţi-vă reprezentanţii speciaii,ti de medicină generalii
care vă vor susţine problemele.
Este in interesul nostru ca alegerile să nu fie amănate din
neparticipare .•
Dr. VAMOŞIU ANA
15224462)

Iosif, Szabo Carol,

Morariu Marius şi Rus
Gheorghe, loii din Arad, pentru

Minram

Informaţii '' inscrieri zilnic,

Societăţii

e

venţional conform H.C.L. nr.
. 7111997 penlru trecora pe spaţi

FiliawlrawA.r'ad
a

predat

reţinut şi

anual in pe~tera Româneşti. Se
asigură transportul cu autobuzul.
Plecarea in ziua concertului
ia ora 7,00 din spetele Tastrului
{fostul sediu al BTT) şi
Intoarcerea la Arad, imediat
după

Cristian,

organelor de poliţie Francisc
losW din Oradea, care. pe timp

a opus rezistenţA, prof.erand
Injurii la adresa acestora. A fost

PLĂŢI COMPEHSfiTORII

Dromca

Dohangie Ioan Cristian, Szekely
Andrei Şi Parw Vlorica.
e Pentru distrugerea Ierbii
din parcul de lânga lac au fost
sanc9onaţi Bonculescu Robert
dln Ta<gu.Jiu Şi Aioanel Vasile
din Vulcan!, judeţul Hunedoara.

d-lui Ioan Popoviciu, numită
simbolic .Hobby si nostalgie".

expresii jignitoare şi vulgare,
Nica Ioan

fi

Coman Florin, pen-

tru refuz de legitimare", ne-a mal
Informat dl. Ioan Kleln, şeful
Corpului gardienilor publici al
judeţului Arad.

"·o.

91unl-72~

oţl.

lrrllMIIL IIU 11111

Liceul din Sebiş împlineşte In
această toamnli 40 de ani de
existenţă·. Aniversarea • la
care sunt invitaţi toţi absol·
ven!ii acestei prestigioase
'colo - va avea loc. sămbătii,
16 octombrie a.c., orele 11.00.

t&'I:T.&:"Af'I'T'JlW'I'I'

_, . ........__
CN<Itelll.......d. . . . . . . .

22%
._.....,...._.
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Sm"na

~
••"!.~'A~~~*A'J':uJ~
M

0

~. .
T rm1l'f~
0
l&JLINIA VIETII a

0&7-214214

Vă aecultă, vă Înţelege

Intre orale 20,00-08,00

fi vă ajută.

!Agricolă

T i p e r a l - t la lnopa!
rla S.C. MEDIAOILU' SA.
ARAD,-· Feleacalul F.N., teW- U090Z,Iax ~I09ZO-

Ardelean Marius din

11una- 67°A
31uni -70~
&luni· 72~

Parohia Ortodoxă Română din
Rogoz de Beliu invită la
tArnosiiea noii biserici din
localitatea Rogoz şi Sfinţirea
bisericii din fiiia Stoineşti.
Slujba de tAmosire va fi o~ci
atil duminică, 17 octombrie
a.c., de către P.S. dr. Timotei
Seviciu, episcop al Aradului.
ImpreunA cu un IObor de p~e-

12 OCTOMBRIE 1999 ..
8all(frc: ,,,]~~anca·

lllf:

venţional:

santana, pentnrprovocare de
scandal in loc public, Covaclu
l',larln IHe din Arad, pentru provocare de scandal si folosirea de

ntrw dll' :zltok la ter

,.ÂRNOSIRE

f'CUR',VALUTAR~,!:':);/
_1.,~ , • VAI,.P~IÎNREGIST~AT!;IERI,
;::!IN R ;i

1
1
drculatia cu bldcleta pe Faleza
Mu~ Şi aleile pietonale.
.Conform Legii nr. 61/1991,
au fost sancţionaţi contra·

·

Bursa

PRETUL AURULUI
'

BANCA NAŢIONALĂ. Pentru
gramul de aur de 24K: preţul ,cu
ridicata - 170.258 lei, iar preţ\.11 de
achiziţie · 153.232 lei. Preţuri vala- .

bile ieri.
PIAŢA NEAGRĂ • Aur 14 K
cump;lrare: 90.000 ·leug, v,anzare:
100.000 lei/g.
.

Aur 18 K c:umparare: 120.000
lâlg. vllnzare: 140.000 leilg.

>

. _.._

____

ARIPI FRÂNTE

La2U:UIIUIU

Din iunie, familia Cernea
Şicula e in doliu. Au
rămas să o plângă pe
Claudia ceilalţi opt fraţi şi

din

părinţii.

Lacrimi !li suferinţă
pe chipul unei mame
măcinate de durere

..

Claudia a trecut in lumea
dreptilot în urma unui accident 'de masină, care a avut
loc pe drumul Cherelusului.
Alături de ea au mai murit, pe
!PC, alte două per~oane.
lmprejurările accidentului nu
sunt cunoscute cu foarte
mare exactitate nici de
părintii Claudiei.
ciaudia era profesoară la
lneu. A terminat Facultatea
de Ştiinţe Economice la Cluj
şi avea 24 de ani. O soră
de-a ei, Emilia e studentă tot
la Cluj, la Politehnică. Mama
Claudiei povesteste: .,Tn ziua
accidentului, Sm sunat-o
pe Emila. După terminarea
convorbirii, telefonista mi-a
spus că a fost un accident
pe drumul Cherelu,ului 'i
că sunt trei morţi. Nu mi-a
spus cine sunt, cu toate că

ain intrebat." Femeia n-a
ajuns bine acasă, că vestea
morţii Claudiei a căzut ca un
trăznet. O fetită din sat a
venit şi a spus direct: Claudia
a murit in accident.
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Pentru familia Carnea,
ziua de 14 iunie pare a fi
ziua când Dumnezeu ii
îmbrăţişează cu lacrimi. Anul
trecut, tot in 14 iunie Mihaela
a avut un accident in curtea
casei. A căzut, a dat cu
capul de beton. Pe moment
şi-a pierdut cunoştinţa. A fost
spitalizată. A rămas cu mari
dureri de cap.
In duminica de după accident, Claudia intentiona să-si
serbeze ziua de mistere, cU
colegii. In loc să-i întâmpina
fata plină de viată si de
.bunătate, i-a întâmpinat
Claudia din sicriu.
Poate că cei opt copii vor
reuşi, in timp să mai şteargă
din durerea pierderii Claudiei.

TEODOJtfl HfiTICfl
FOTO: OtiOJtiU FELEfl
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PE, SOSEfl.j
au ridicat in vederea suspendării 4 permise de condu cere din care unul pentru
conducere sub influenţa
alcoolului. Este cazul lui
Ciorgan Cristian, din Arad,
cu autoturismurAR-03-HLY.
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POPASUL TURISTIC TAOT APIERDOT ÎN VEGETARIENII
ACEASTĂ VARĂ 300 DE MILIOANE DE LEI SUNT _CEl·
Popasul Turistic Taut este
.situat in estullocalită~i Tau\. la o
altitudine de peste 300 m si la
numai 60 ·km distantă de Arad.
Pozitia sa alături de lacul de acumulare si de pădurea de foioase
din veCinătate a~ conferit o
atracţie
veleităti

în plus pentru turiştii cu
montane dar si pentru

cei care preferă litoralul: Cel mai
inalt punct este Vârful Highis 786 m, iar in vecinătate, la
2
km de satul de vacanţă, se
găseşte cariera de dolomită.
Pescarii isi pot .. arunca ..
undiţele şi in parăul Cigher aflat
in apropiere. Numărul de locuri
de cazare se ridică la 236 dis-

doa;

trib uite in 101 de căsuţe tip Nela,
compensăm măcar puţin lipsa
Covasna sau Lila.
lacului de acumulare. DeLacul de acumulare de la geaba, ne spunea şeful de uniTaut a fost in anii trecuti .,para- tate Vasile David. Tot el a condisui" pescarilor din jude\ul Arad. tinuat cu optimism: "In această
Se găseau diferite varietăţi de toamnă se va umple la loc
peşte: crap, clean, biban, caras
datorită plollor. Problema cea
etc.
mare este cine va face repopuDatorită unui bustean care a
larea cu pet;te ... ".
blocat sistemul de Închidere al
Datorită sezonului foarte slab
barajului acesta s-a golit in totali- jovialul şef de unitate ne spunea
tate. Dacă in urmă cu un an tele- că popasul turistic a pierdut peste
foanele receptiei de la Taut 300 de milioane de lei! O sumă
s,unau "în draci.: făcându-se re~
deloc de neglijat. Mai rămâne ca
zervări cu două săptămâni
·
cei
in măsuiă, să se gândească
inainte. anul acesta afluenta de
la
repopularea lacului cu peşte ...
turişti a fost foarte mică. :.Am
SOitltlfl fiHBJtUŞ
făcut un bazin de inot din piaOLIHPU BUL.Zfltl
tră de codru lncercând să
·,

.·

.

·-..
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dată."
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Tn puncte fixe t;i pe trasee
au testat 'i verificat
3.298 autovehicule în trafic 'i
ca urmare au reţinut 4 certifieate de inmat<iculare pentru
circulaţie, au aplicat amenzi
in valoare'de 8.955.000 lei 'i
poliţl,tii

"Am pierdut ce-a fost
mai scump. Toţi sunt la fel,
dar locul ei nu-l poate lua
nimeni."
Mama Claudiei nu se
poate împăca cu soarta,' cel
puţin deocamdată. Este convinsă că accidentul a fost o
incercare prin care Dumnezeu i-a lăsat să treacă.
"Dacă le primim pe cele
bune, trebuie să le primim
'fÎ pe cele rele."
Ei ştiu că "Dumnezeu pe
cine iube,te mustră 'i
pedepset;te." Şi au primit
stupida întâmplare ca pe un
dat.
Intr-o casă cu multi copii
au fost şi momente 'grele.
Până la nenorocirea din
iunie, mama copiilor ·a fost
alta. "De când s-a întâmplat cu Claudia, am pierdut
din credinţă. Nimic nu mă
poate mângâia deocam-

"'0'%""'"' ', .,
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Barajul de la

Tauţ,

pe vremea când mai era

apă

Foto: V. MUSCA

Cercetaţi

La sfârşitul săptămânii vom afla:

în stare de PREFECTUL MAl IUBEŞTE
libertate
• in
PUICUŢELE~ AU BA?

urma măsurilor specifice
intreprinsa de pol~iştii arădeni a
fost identificat şi este cercetat în
stare de libertate Gherghinescu
Giuliano, 20 ani, din Arad.
Gherghinescu este autorul unei
infracţiuni de vătămare corporală
săvârşită asupra lui Bercea Dorin
din Arad.
• Poliţia o cercetează, tot in
stare de libertate şi pe Vasiliu
Alina, 21 ani, din Arad, sub
aspectul săvârsirii infractiunii de
gestiune fraudUloasă. in' calitate
de gestionar la S.C. RODIPET
S.A., aceasta şi-a insuşit, in
cursul lunii septembrie, din
vânzări; suma de 5.500.000 lei.

In perioada 16-17 octombrie nb expun atât membrii asocia.c., Asociatia crescătorilor de aţiei din Arad cât şi invitaţi din
porumbei si păsări de curte Arad, alte judeţe" - ne-a mai informat
organizeaZă în Piata Catedralei - dl. dr. Codrln Moru, presedintele
Târgui de toamnă'- Expo '99.
Asociatiei crescătorhor de
Sâmbătă şi duminică, intre
porumb8i şi păsări de curte din
orele 9,00-17,00, iubitorii de Arad.
.
păsări pot admira zeci de rase
Invitat să taie panglijla este
de porumbei şi de găini. dl. Gheorghe Neamţlu - prefecPrezentăm câteva din aceste
tul Aradului. Reamintim că la ultirase: porumbel: Voiajor german
ma expoziţie de la Casa
de frumuseţe, Tipler englez;·
. Sindicatelor, după ce a tăiat panComarom, Argintiu de Arad,
glica dl. prefect a declarat că
Guşa~ englezi, King etc.; găini
Orpington galben, Plymouth rock .iubesc puicuţele, porumbeii 'i
barat; Wiandot, Brahma hermina celelalte păsări expuse".
deschis, Brahma potârnichii, Sâmbătă, vom afla cât de consecvent este domnia- sa ...
New Hompshire ş.a.m.d. .
tiiCOLfiE OPJtEfltl
.la acest cTârg de toam-

MAl FIDELI ÎN
CASATORIE!

• Ultima nou- in domeniul cerceJ§rjJpr:.lml'a dispoziţie şi chlir prelungirea vieţii
pot fi ob~, priil.fonsumul
de ''" bana"e.~--tJu, nu este
reclamă, câţ~~ cercetători

japonezi des~Jind - zice-se
- in banalele l:iina"ne substanţa
care face minunii O fi făcând,
dar parcă prea discret ... •
lncercănd .ll!~l)l9tiVeze căi de
cât cre,terea prăp~stioasă a
tarifelor, §orntelecomul ne
lini,te,te Jti:Cr<i:Jămureşte:
preţul unui p1inut la poi este cu
30% mai ml~cel pe plan
mondial. Tot ce se poate, dar
ceea ce uitA să se spună este
că salariile noastre sunt nu cu
30% mai rlJ!ci~ .ci de 30 de ori
mai mici dicAt Caii:. mondiale.
• In cinstea lmpllnlfii a 50 de
ani de con}unismt~utorităţile
chineze au;.hotărât, printre alte
manifestă~Lel!!!.!'Ytarea prin
impuşcare a 238 de infractori.
Asta da, aniversarei • Apropo
de aniversări. Un altfel de
aniversare rj~J06t inregistrată in
Berlin, unde Tmpllnlrl!a a 50 de
ani de la rJdlcarea celebrult.~i
Zid dintre cele două Germanii a
fost sărbătorit:\ priD înălţarea
de către ~zl&Unui Zid ...
din ciocolată care la sfârşit a
fost mâncat, la propriU, de
către manifestanţi. • Doi americani au~yuL~&I:lfPriza să
primească 'ifdată cu' felicitările
funcţionarii.lul
a oficial
nunta 'i o!J;Irti~l~ intitulată
sugestiv: ,tp.,.m..sil faci şi să
crefti un copD~..;Inainte de a
trece mai departe să amintim
că cei doi aveau, el 87 de ani fi
ea 851 • tn Rusia salariul
mediu a ~luna trecută de 63
, de dolari. La noi se bârfeşte Că
ar fi dublu, (iJefi ... e O statistică amer!capă;.,cjovedeşte
negru pe alb că vegetarienii
sunt mult n1al.fidell.lil căsătorie
fi că ei divorţează de două ori
fi jumătate mai rar dec4t
ceilalţi. De ce oare? e La uH~
ma licitaţie de bunuri apar·
ţinând lui Nicolae Ceauşescu
cel mai bine s-au vândut o
pereche de pantofi nr. '41 cu
suma de 2,6 milioane de lei fi
două feţe de pernă - pe care,
cică, fostul dictator ar fi dormH
de căteva ori -. pentru care s-a
plătH 3 milioane de lei. Licitaţia
continuă.:e.cel~l:l!ul J. R.,
alias Lany !jagman,,pin nu mal
puţin celeb[UI ~Dallas" va veni
. săptămâna;vlltoare IQ România
ca turisG:,~,,ară~~Be care o
preţuie,telntult-lri'special de
cănd a aflat - mărturiseşte el că fosta lui parteneră din serial, Sue Ellen, este pe jumătate
româncă. "\!!.lţu'!)im, J.R.I e
Unei frumoasa .r:nanechine
române aflată-lnTunis i s-a
făcut de către U_!l şâjc o propunere neo!;IJtn. ~ltl!; 5000 de
cămile pentru'o ~relaţie", propunere care a fost respinsă spre
marea mirare a şeicului care
povesteşte că cea mai scumpă
femeie 1-a :Costat cel mult 100
(1) de cămilei e Ti~l zilei din
ziarul "Libertatea".~ un guvern
cu pantalonii o'zii 1-a zis-oi •
Un metru pătrat inll'o vilă din
centrul Bucureştiului costă de
3 ori mai mult decât un metru
·pătrat dintr-o vilă din centrul
Romei sau Veneţiei. Cum s-a
ajuns la aş' ceva? e, Ion Ţiriac
crede că in anul 2020 (1) sigur
vom intra tn Uniunea Euro-.
peană. Bine fi 'Să fie si atun-1
cii • Un au.~tralian_ Care' ~ne în '
casă 150 de serp•·se laudă că
nu a mai fost' călcat de hoţi de
nu mai ştie când. Normal. •
Actorul Mircea Albulescu a
implinH 65 de ani. e In Anglia,
Partidul Nebunilor Monstruo'i
a anunţat <?ă ~legerile pentru
conducere~ partidului vor avea
loc luna a~ta, Jl!!ntre cand~
daturile anunţat?humărân~
du-se t;i ... pisica actualului
Pfef8dlnte al P.N.M.I
.
M. DOJtGOŞf!tl
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"EXISTA UN PLAN

tnc~~rt~ăllld să-şi

repare

acoperişul

de la bloc
;g-

MAGHIAR DE ÎNGHETARE A
RELATDLOR CU ROMANIA••• "
Vicepreşedintele POSR, Ioan Mircea Paşcu, a
dedarat, marţi, intr-o conferinţă de presă, că are informaţii potrivit cărora "există un plan maghiar de
lngheţare a rela~ilor cu Romania, penbu a determina
institutiile euro-atlantice să ia atitudine".
·Eu am cunostirită de ideea existentei unui astfel
de plan şi nu ştiu 'daCă este real sau nu,' dar judecind
din prisma evenimentelor de la Arad, îndin să cred că
este real", a spus Pascu.
El a afirmat că' singura protecţie a graniţelor
Romaniei este intrarea In NATO şi că PDSR va încerca să demonstreze că provocarea unui asemenea
plan este "o chestiune ru consecinţe muft mai ample".
in opinia lui Paşcu, in prezent există problema federalizării şi regionalizării lojiilor masontce, arăfind că
această situa~ este extrem de gravă.
"'Eu cred că există Tn capul unora ideea că
Romania trebuie federalizată, lmpărţilă şi că, acum, la
sfirşitul acestui mileniu, este o ocazie bună", a mai

spus Paşcu.

Totodată, vicepreşedintele

PDSR, Ioan Mircea
a afirmat, că România a devenit o "ţară atipică"
în regiune, fiind cea mai mare din Sud-Estul Europei,
singura care a rămas intreagă după fragmentarea
Iugoslaviei şi căderea URSS.
Paşcu a precizat că, deşi România este de
aproape două ori mai mare decit ţări ca Bulgaria sau
Ungaria, in prezent "dă. un randamenr aproape egal
cu al lor.
·
Paşcu a declarat că, pentru a intra In NATO,
Romania trebuie să isi valorifice "indMdual dosarul de
integrare•, nu în comun cu cel al Bulgariei, ţară alături
de care a fost indusă România in unnătorul val de
aderare la NATO.
in opinia vicepreşedintelui PDSR, Romania •ar trebui să-şi îmbunătăţească relevanţa strategică" in rindul statelor membre NATO, şi să găsească o cale de
a "ob~ne ajutorul Statelor Unite în efortul de integrare
al Romaniei".

• Pavel Naghy voia să topească bltumul cu un pârjolitor
de porci
• Explodând, butelia a zburat 50 de metri fi s-a infipt
intr-un garaj, incendiind un Trabant
·
• • Autorul a suferit arsuri de gradul 1 şi Il

Paşcu

~Bute1.1atriin_._s~_·rm
.. a.tă.. :~

i·tt ·ttr,;ml!l.~~tt?ba... -t=-··. :-~; .

Ieri, în jurului orei prânzului,
Detasamentul de Pompieri
Arad
fost nevoit să intervină
pentru stingerea unui incendiu
In cartierul Grădiste, pe strada
Crasna, la blocul G2. Au ars
100 de metri pătraţi din
acoperişul blocului, un garaj şi
autoturismul marca Trabant,
înmatricula! cu numărul 2-AR5210.
Având apartamentul la etajul patru al blocului G2, Pavel
Naghy a hotărât să repare sin-

a

UNINSPECTORGUVERNAMENTAL~A

LUAT PESTE PICIOR PE ARiDENI

'

Printr-o sesizare trimisă direct
Corpului de Control al Guvernului,
d-na director Rodica Tokai, a
cerut un control al respectivei
instituţii la una din funda~ile ară
dane care se ocupă ru adoptia de
copii. in acest moment, la nivelul
judeţului nostru funcţionează
şapte astfel de instituţii, dintre care
doar una şi chiar cea care era
contestată se ocupă şi de protectia copHului. Venită in trombă la
Ar~d. d-na Luminiţa Petrescu,
director .in cadrul Corpului de
Control al Guvernului, şi-a prezentat ieri, in faţa Consiliului
Judetean, concluziile anchetei. Cu
un aer de superioritate, domnia-sa
a luat peste picior tot ce s-a făcut

in domeniul protectiei copilului la
nivelul judeţului noStru. Nimic de
obiectat dacă pozi~a era justificată. Din păcate pentru domniasa, Aradul se află in acest
moment in topul programelor de
ocrotire a copilului. Din 700 de
cazuri ce necesită sprijin, 400 sunt
in a~minte coordonate de funda~i. aşa numitele case, şi numai
300 de copii au rămas in spinarea
s1atului. Sttuatia prezentă i-a făcut
pe consilierii' arădeni să intre în
polemică cu reprezentanţa corpului de control. Nefiind obisnuilă să
dialogheze cu provincia, d-na
director s .. a supărat, şi-a luat
jucăriile şi a plecat. Situaţia a ag~
tat şi mai tare spiritele, că~va con-

silieri inchizându-i uşa in nas.
Până la urmă, doamna director a fost convinsă să accepte dialogul şi să asculte ce aveau de
spus şi cei acuzaţi de domnia-sa.
Lucrurile au rămas însă in coadă
de peşte in ce priveşte fundaţia
contestată, singura decizie luată
de Consiliul Judeţean a fost
aceea de schimbare a Comisiei
Judeţene
pentru Ocrotirea
Copilului. Ar mai fi de mentionat
că fundaţia contestată, in' jurul
căreia s-a desfăşurat conflictul, se
numeşte Asociaţia Misionară

Betleem. are sediul la Lipova şi
are sub ingrijire 17 copii.

M.

Ţ.

gur acoperişul. Astfel, cu ajutorul unui pârjolitor de porci,
racondat la o butelie de aragaz,
el a început să topească bitumul aflat într-un cazan, pentru
a-1 tuma mai apoi peste stratul
vechi si deja crăpat. Odată
operati'unea începută, Pavel
Naghy s-a coborât de pe
acoperiş în apartamentul său,
lăsând flacăra nesupravegheată. Supraîncălzindu-se de
la temperatura ridicată a
flăcării, butelia a explodat,
incendiind astfel acoperişul pe
o suprafaţă de 100 m2 Sărind
în aer, butelia a descris o
traiectorie impresionantă si s-a
oprit într-un garaj aflat la aproximativ 50 de metri de bloc.
Penetrând acoperişul garajului,
butelia a incendiat un Trabant
în proporţie de 80% .• Maşina
valora 1 .000 DM. Sper să-mi
recuperez prejudiciul, deşi nu
prea cred că o să am şanse•,
ne-a declarat Călin Alexandru,

7,00 Matinal national

9,00TVI~

.
10.00 A Facerea- reL

11 ,00 lVR Cluj-Napoca
12,00 Gimnastica artistică: rezumatul zilei de
ieri, ret
13,001VR~

14,00Jumal
14,15 Cibedan- RomAnia
pe lntemet

14,30 Evril<a!
15,00 Da capo al finei
Dictionar de muzică.

IJieiaA

16,00 Eooturism

16,30 Medicina pentru loii

17,00 Hora satului...

H,30 Impas In doi- cu
luliana Marciuc-Posea
18,00 Corect!
18,05 J<.mătatea tai
19,00 A\<anpremieră. Ş&i
19,05 Sunset Beach - s.
19,55 Amintiri din secolul
XX
20,00 Jurnal • Meteo •
Sport
21,00 O.,orlul do foc - f.

av. Italia, 1997, cu
Anlhony Delon, Claudia
Cardinale - 1

22,40 In flagrant
23,25 Jurnalul de noapte
23,35 Gafe Corso - Cu
Gheorghe
As taios.
Radiodifuziunea Roffiârlă

ta

70 de ani. Amintiri ale
unor voci de aru: Irina

Petrescu

şi

Octavian

Vlntilă

0,35 LI..1Jnea dansului.
Joacquin Cor1es, '-"<<a
dansului ftamenco

TVR2

PROTV

7,00 lVM • Telematinal
8,00 Desene animate
8,50 Bzzzz. Magazin
pentru copii
1 O, 1'5 Limbi străine:

7,00 Bună dimineata, Pro
TVealtău!
•
10,00 Tânăr fi nellnlflll -

Franceză

ep. 106

10,40 O la mitle ciudată
~ rel.
11,1 O Desene·anlmate
12,00 Ultimul tren
13,00 Un cântec, o
glumă ...
13,10 Mistere şi minuni
14,00 Emisiune in limba
maghiară

15,00 Desene animate
15,50 Un can1ec, o
glumă ...
16,00 Ol>sesla - s.
16,45 Santa Barbara_-.s.
17,30 Tradiţii
18,00 Wagner- ep. 9
19,05 Tinere talente (XI)
19,35 Dreptul la adevăr.
Via_ţa
culturali
in
Basarabia
20,05 Un loc unde să fii
Iubit- 1. SUA, 1993, cu
Richard Crenna
21,35 Elementele- dac.
22,25 A fost 13 ... cu
noroc!. Teledivertis.ment
cu Dida Drăgan, Angel~
Stoica, Marina Florea
23,25 Videoteca de aur.
A fost odată Tudor
Vomicu ...
0,00
Pop
contur.
Remember Doina Badea
0,30 1V Mesager

ret.

11 ,00 Doctor In Alaska 11,45 Melrose Place. s.,
rei.
12,30 Royal canadian Air
Force- ep. 8
12,55 Ştirile Pro 1V
13,05 Babylon 5 - ep. 38
13,50 Ani de liceu - ep. 23
14,15 Miracotut tinereţii ep.28
14,45 Familia Bundy- ep.

190
15,15 Aripile pasiunii -ep.
110
16,00 Tânăr tl nellnllllt ep. 853
17,00 Ştirile Pro 1V
17,30 Rosallnda - ep. 29,
30
• Extragerea cărţii poştale
..Te uiţi şi caştigi•
19,30 Ştirile Pro 1V
20,30 Pro TV special:
Profeţiile mileniului
22,25 Ştirile Pro 1V
22,30 Chestiunea zilei - cu
Florin Călinescu
23,30 Ştirile Pro 1V
0,00 Criminatiştil- ep. 23
1,30 Chestiunea zilei cu
Florin Călinescu - rei.
2,00 Ştirile Pro 1V
2,30 Cine-i telul? - ep.
138

RADIO PRO FM (92,1 MHz}
0,00 ~ 5,00 MUZICĂ; 5,00 - 6.00 Buletin de
oră; 6,00 - 7,00 RONDUL DE DIMINEAŢĂ - INFO PRO cu Dan
Apostol ş,i Laura Călăceanu; 7,00- 10,00
PRO FM PĂNĂ LA 10 cu Ftavius Eşntcan;
10,00 • 13,00 MIHAI CU NOI cu Mihai
Oobrovolsctrl; 13,00- 14,00 ,.13-14 CU
ANDREI" ru Andrei Gheorghe; 14,00- 17,00
ORAŞUL SUB LUPĂ cu Cătalln lăpuşcă:
17,00- 19,00 STAR STAOON MIX cu Mihai
Gurei;.19,00- 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZICA
ru Călin Gheorghe; 21,00 • 22,00 PRO FM

ljltiri la fiecare sfert de

EXPLORER cu Niki Stanciu; 22,00 - 24,00
RONOUL DE NOAPTE ru Răzvan Examu

TVACASA
6,00 Maria - s.
6,50 Acasă la bunica reţete de bucătărie- rei.
7,00 Renzo fi Adriana rei.
7,50 Preclosa -rei.
8,40 Căsuţa poveştilor rei.
9,15lnger silbatlc- rei.
10,10 Lanţurile. Iubirii rei.
11,00 Dragoste fl putere- rei.
11,45 Sânge din sângele meu - rei.
12,30 Reuniunea- f., rei.
14,15 Nimic personal -

s.
15,00 VIaţa noastră - s.
16,00 Preclosa- s.
17,00 Desene animate
17,25 Vremea de acasă
17,30 Dragoste şi pu·

tere- s.
18,20 Acasă ta bunica culinare
18,30 Renzo fi Adriana
reţete

- s.
19.25 Vremea de acasă
19,30 Lanţurile Iubirii -

s.
20,20 Somn uşor! - d. a.
20,30 inger sălbatic - s.
21,30 Sânge din sângele meu- s.
22,25 Vremea de acasă
22,30 Veşnic tânăr - 1.
Anglia, 1983
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Vineri, 15 octombcie a. c.,
Comiletul Municipal al PNŢCD va
lua în discuţie un document prOpus de către d-1 Gh. Lâszlo preşedintele organizaţiei municipale - care reglementează modul
de desemnare si criteriile care
stau la baza aleQerii candidatului

PNTCD Arad pentru Primăria
Aradului şi a candida~lor penbu
Consiliul Local Municipal.
După adoptarea acestui document, organizaţia municipală se
va hotărî in cursul acestui an plin vot secret - asupra candidatului partidului la funcţia de primar la

7,00 Observator
8,00 Dimineata devreme
10,00 Ştiri
'
10,10 Colivia de aur- s.
11,00 lnsplra~a Carotinel

8,00 Dimineata cu Prima

12,00 Baywalch Nlghts -

12,00 Nadine Show
Despre problemele de
cuplu cu Nadine- rei.
13,00 Politica de mâna
~ V~~~~ direct, cu

s.

16,00 Focus

-s.
13,00 Ştirife amiezii
13,15 VIHorut Incepe azi-

0

16,15 Celebri şi bogaţi- s.
17,15 Nadine Show

s.

18,00 Focus

14,00 Esmeralda - s.
15,00 Luz Maria - ep.
-110, 111
17,00 Stiri
17,25 Elena, viaţa mea ep.96,97
19,00 Observator
20,00 Trecut periculos f. SUA, 1998
22,00 Observator
22.30 Marius Tucă show
0,00 O chestiune de
onoare- f. SUA, 1988
2,00 Observator
2,30 Inspiraţia carotinei s.,rel.
3,00 Elena, viaţa meal -

19,00 RomAnie, RomA-

s.

TELE7ABC
7,00Stiri

7,10' BunA · dimineaţa,
România!
9,00 lou Grant- fel.
10,00 Stiri
• 10,30 ~ de zian! -

re!.
11, 15 Cutia Pandorei - rei

12100 Dincolo- de stadion •
rei.
13,30 Docunentar- rei.
14,00 Medici la datorte - ep.

82

15,00 Stiri
15,15 ~ost Meridian

nie ...

19,15 Karaoke show
20,00 Comisarul Rex - s.
21,00 Cl5

Profvsloniştii

-

s.

22,00 RomAnie, Rom!-

nie ...

22,15 Focus
22,45 Revista presei.
Principalele evenimente ale
zilei in presă

23,00 Politica de mâine.
Moderatorul Dan Dumitru

'i

invitaţii săi discută

despre

viaţa

politică

românească

1,00 Film artistic
.2,30 Focus

16,30 O singuri vfa1ă - ep.
226
)7,30 Doa.mentar
18 00 Stiri
18;10 l.ou Grant- ep. 76
19,00 Secţla do poliţie - ep.
73
20,00 Adualitatea Tele: 7
20.30 Documentar
21.00 Dintre sute de ziare
22.00 Reporter Tele 7
22,30 Aventuri Tn aer libers., rei.
23,00 Oerrtck- 8.
0,00 Stiri
0,306raH

s,oo~!~.!~BIŞ

8,00

Cântă-mi liutare • muzicâ popUlară
9,00 Alo, lu alagl!
10,00 Cafeaua de zece
J
12,00 La portile dorului- muziCă populară

13,00 Clubul Femina
15,00 Astăzi te .slrbitorim -muzicA popu·
larâ si dedicatii
16,00 După Patru
18,00 Telefonul cu but011ne
19,00 La mu111 anii • dedicaţll muzicale
20,00 Nostalgic Top

22,00 Top Olsco Ring
0,00 92,11nsomnll
2,00 Noctumi muzlcali

'
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TĂRĂNIŞTII SE GRĂBESC SĂ-ŞI DESEMNEZE
VIITORUL CANDIDAT LA PRIMARIA ARADULUI

ANTENA1 PRIMATV
7,00 Karaoke show - rei.

TVR1

fiul proprietarului prejudiciat.
lncercând
să
stingă
incendiul de pe acoperiş,
autorul s-a ales cu arsuri de
gradul 1 şi 11 pe mâini şi cu o
serioasă intoxicatie cu fum.

'

-1

1

'

·'

Municipiului Arad.
Nu ştiu care sunt raţiunile
grabei cu care tărănistii se strâdu~
esc să-şi caUte cclndidatul la
Primăria Aradului. ln loc de orice ·
alte comentarii amintim proverbul ,
românesc: graba strică treaba.

1.
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TVARAD TVINTERSAT

7,00 Observator
8,00Ştiri1VA
8,30 Pol~a 955

- ret.

9,50 Anunturi

10,00 Ştiri'
10,10 CotMa de aur- ep.
18
11,00 tnspira~a caro !Inel
- sitcom SUA, ep. 20, 21
12,00 Baywatch Nights sezonul1,ep.4
13,00 Ştirile amiezii
13,15 VIItorul inceP." azi
-ep.17
.
14,00 Esmeralda - ep.
129
15,00 Luz Maria - ep.
111, 112
17,00Ştiri

17,25 Divertisment
18,00 Emisiunea In tlmba
germană

18,20 Anunţuri
111.30Ştiri1VA

19,00 Observator
20,00CiubT
21 ,20 Anunţuri
21 ,30 Ştiri - rei.
22,00 Observator
ln continuare programul
este Identic cu cel al
Antenel1.

,HBO
10,00 Shame- acţ_
SUA, 1994
11,45
Abuz
de
incredere - thrlller
SUA, 1995
13,30 Zonă de ImpaCt
- acţ. SUA, 1993, cu
Bruce Willls
15,15 Copacul- dramă
5UA,1999
17,00 O Iubire mat
puţin

obl,nuită

ATOMICTV

8,55 Deschiderea programului
9,00 lntersat Music
9,30 Promisiuni -film
11,00 Stirile lntersat
11,30 Dulce ispita
12,15 Obiectiv economic
12,30 Atlanţa finali film
14,00 Aradul prin gaura
cheii
15,30 Emisiune In tb.
sarbă

16,00 Cameteonut ·- film
17,30 Desene animate
18,00 Deşertul vorbeşte
18,30 Comorile lumii
18,45 Ştirilelntersat
19,20 Dulce ispita
20,05 Mistere, farmece
şi miracole
20,30 Forţele speciale
de elită
21 ,ao Provocarea naturii
22,00 Sabia Graatulul film
23,30 Ştirile lntersat
0,00 Erotica"
0,45 Inchiderea programului
·

.1

i
''

j

i

dramă

SUA, 1984
18,45 Diabolique
thriller, SUA, 1996 cu
Sharon
Stone,
lsabelle Adjani
20,30 Oxigen • lhrltter
SUA, 1999
22,00 Lexx- s.
22,45 Radiorockada •
comod. SUA, 1994 .
0,15 Banii - dramcli
SUA, 1995, cu Atten
Hughes

17,00 Selector-

muzică

ret.

non-stop pe toate gusturile
19,00 AlomiX cu Tudor
21,55 Rea etar - ştirile zitei
22,00 Alornic eate
22,30 Cybemet - ep, 34,

14,00 Interactiv
15,55 Reactor - ştirile zilei
16,00 Rockada- ret.

23,00 Metropolis cu Oinu
0,00 Insomnia

7,00 Selector
10.25 Reactor- ret.
10,30 Cinematomic ~rei.
11,00 Atomix cu Dinu - ·

J

ret.

1

•

ADEVĂRUL

POUTIC

Miercuri, 13 octombrie 1999
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(Urmare din pagina 1)
- Dacă veţi fi din nou ministru ce veţi face in acest
sens?
- Cred că pentru noi se va
impune o reformă de corectare,
cum in general refonna pe care
o promovăm noi va trebui să
corecteze erorile săvâr;;ite de
către guvernanti. Dacă o luăm
cu totul de la cc!păt, cred că ne
va recuza populatia acestei tări,
care s-a săturat de temele tricepute şi neduse până la capăt.
- Dintre Ordonanţele
vizând invăţământul, care
credeţi că a fost cea mai
păguboasă?

•

t'
'

- Ordonanta 36, a cărei
dezbatere în Parlament a durat
mai bine de şase luni şi care a
pus tot sistemul într-o stare de
incertitudine. Există pe de o
parte legea, exista această
ordonantă care o modifică si
'
totul plutea în ceată.
- In ce sens Ordonanţa
contrazicea legea?
- Tn multe puncte şi in multe
sensuri. Faimoasa ordonanţă

trata

diferit

faţă

de lege
invătământul
in
limba
minOrităţilor şi pioblema
descentralizării. Nu este permis
ca statul să se retragă din coordonarea si sprijinirea unui sistem atât 'de important. A fost
lăsat în seama administratiilor
locale aflate intr-un impas financiar. Sursele de venituri diferind
de la un judeţ la celălalt se
creează indiscutaibl inegalitatea, o inegalitate care se perpetuează in şcoli şi care poate
avea efecte extrem de neplă
cute in ceea ce priveste coeziunea societăţii rornâne'şti.
- Am văzut deja unele
efecte, legate de faimosul
manual de istorie. Credeţi că
este vorba despre incompetenţă sau sunt la mijloc
interese necurate?
- Cred că şi una şi cealaltă.
Oricum,
responsabilitatea
apartine ministerului, care a
elabOrat
'programa
de
învăţământ. Finalitatea ei este
manualul.
- Totufi, eonform pro-

gramei, nu se putea alcătui
altfel acel manual?
- Programa incorsetează,
nu dă prea multa libertate
autorului de manual. Tocmai
aici alternanta manualelor este
pusă sub semnul întrebării.
- A~adar, nu prea credeţi
in existenţa unor scena~ii
puse la cale din afară?
- Nu cred că este vdrba
despre aşa ceva. Cred că este
vorba despre inconstientă,
grabă şi neevaluare a i'mpadului pe care asemenea manuale
pot să-I aibă asupra unor generaţii, asupra şcolii in ansamblul
ei.
.... Dumneavoastră, ca profesor, aţi pune intr-un manual
de istorie fapte 'i oameni de
astăzi, care, indiscutabil,
suferă influenţe
presiuni de
ordin politic?
- în foarte multe tări
europene - pentru că tot tinipul
se fac referiri la europenism nu se procedează in acest fel.
In Anglia este o regulă: intr-un
manual de istorie nu se tratează

'i

evenimente mai "proaspete• de
20 d~ ani. Englezii au o mare
dreptate. Uitaţi-vă la modul in
care este tratată la noi perioada
post-decembristă. Se permite
pătrunderea aserţiunii politice in
domeniul une·l ştiinţe, a unor
·interpretări şi a manipulării
elevilor. Gândiţi-vă că elevii de
clasele a Xli-a vor vota, iar felul
in care este alcătuit manualul
va da ocazia unor profesori să
legalizeze discursul politic care
nu-şi avea Jocul intr-un manual
de iştorie.
- Dacă veţi ajunge la
guvernare, veţi dispune retragerea manualelor respective?
-Evident
- Cum vor reacţiona editurile, care au editat manualele pe baza unor aprobări, a unor contracte?
- Aceleaşi edituri pot să
editeze alte manuale, care să
fie intr-adevăr manuale şi nu
instrumente de manipulare.
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Conferinţa Naţională a POSR a stâmit destule valuri in massmedia românească. De la entuziasm până la critica dură n-a fost
decât un pas. Atitudinile au fost generate) de interesul partidelor
sau_ al li?erilor. Ca de obicei, adevărul este la mijloc. Conferinţa
Naţionala a PDSR a fost doar o punere la punct.a structurii PDSR
a trasat liniile directoare ale viitorului program de guvernare.
Evenimentul s-a înscris in limitele nonnalităţii ~i nu am remarcat
nimic deosebit nici in afinna~i ~i nici in 'atitudinile pedeseristilor.
Dar să vedem ce spun ~i liderii arădeni despre această conferinţă.

'i

.. VULGARIZAREA
ROMANIEI ÎN MAXIMUM
ŞASE LUNI"
,----c:;c....:_ __,
1

MIHAI
CALIMENTE,
pre~edintele

PNŢCD Arad

.Conferinţa

Naţional~
a
PDSR,
cu
toate
trâmbitele
si
un ffiare fiasc'o
pentru cei care in proporţie de
37% speră să se schimbe ceva
in ţara âsta. Spun asta pentru
că
partidul are acelasi
preşedinte, acelaşi staff de coriducere si nu m-as mira să-I văd
~i pe B~Volaru pri'ntre candidaţii
PDSR. tn ceea ce prive~te programul economic, e.u sunt lămurit: este e.tatist, populist şi nu
reprezintă nici un pas înainte
faţă de programul din '92 • '96.
Rezultatele de la finele lui '96

le-am văzut. Atunci care este
deosebirea dintre ceea ce ne
oferă PDSR acum faţă de ce ne-a
oferit in '92? Venirea la putere a
PDSR ins~amnă bulgarizarea
României in maximum 6 {!Jni .~

.,DESCHIDER): FATA DE
REAI.._ITATJL~

ROMANEŞTI
EMIL PUTIN, primvicepre·
fedintele
PSDR
.. P D S R
este unul dintre partidele a
cărui amprentă
se resimte în ,.
viaţa politică
românească si
este firesc să~ 'a"i"'b"ă""l'"o~c"'in~:>."in'"tLe.:Jiiriorul partidului un proces de
reorganizare şi adaptare doctrinară. Tn programul pe care I-au
prezentat s-a constatat la o
primă lectură o deschidere mai
mare faţă de realităţile

româneşti şi chiar faţă de poziţi
ile altor partide cu doctrină diferită. Ceea ce nu poate să
însemne decât o adaptare pragmatică a viitoarelor lor intentii
electorale. Eu sunt foarte curiOs
dacă până la alegeri vor fi fideli
acestor propuneri de program
sau vor veni cu alte noutăti.~

buie

modificată,

actuala .legisaceasta va prezenta· un
pas lent in implementarea
Reformei in România. Trebuie
acordată o atenţie sporită integrării României in -structurile
europene".
laţie,

TOT FELUL DE
CONTRADICTII

.UN MOMENT CRUCIAL
PENTR_U POLJ'nCA
ROMANEASCA"

CAIUS
PARPALĂ,

TEODOR MARA, presedintele
PNRArad
~E un moment crucial
pentru politica

dinte PNL
Arad
.in declaratiile de la
cOnferinta

românească

în pragul alegerilor
viit·oare.
Reprezintă o
reasezare a
centrului-stânga 'de
pe
eşichierul politic românesc.
Deocamdată, programul este in
stadiul elaborării doctrinare,
tinându-se seama de un eventuBI câştig al alegerilor generale.
Problema Reformei economice
trebuie tratată diferit tinându-se
seama de cadrul legiSlativ e>;iStent la ora actuală, de procesul
de privatizare efectuat până in
prezent şi de evoluţia viitoare a
Reformei economice. Dacă tre-

o

~~

turmare' ··din-p·~·gina
Imediat ce intervine o sinoopă
in relaţia celor două componente,
sod~tatea incepe să scârţâie.
In acelaşi timp, un liberalism
acx:entuat, care nu tine seamă de
componenta socială. este greu de
suportat mai ales in ţările mai
slab dezvoltate economic. asa
cum este România. Drept dovadă
este actuala stare de lucruri.
Guvernarea a neglijat componenta socială pentru că, de fapt, nu a
ajuns să producă ceea ce trebuia
să împartă societătii. Pentru că a
pornit mult prea târziu reforma,
guvernarea actuală a reuşit doar
să distrugă in bună parte cangrena eronomică a tării, dar nu a
nimic in loc. Si ex nihilo, nihil.
nimic, tot nirTiic iese. Tntr-un
an cât mai are la dispoziţie guvernul Radu Vasile e greu de crezut
că se va ajunge la acel produs
sociat care să fie distributt multumitor in societate. Guvern·aritii
s-au· sacrificat fără să aducă i'n
plan economic acea Reformă atât
de necesară societâtii romanesti.
Pentru că reforma 'propusă de
guvernele - să le zicem - de
dreapta e mutt prea firavă pentru
a avea şi rezultate imediate.
Demersul PDSR de la
Conferinta Natională risdi să readucă România la politica
păguboasă a regimului_lliescu,
când s-a incercat să se impace si
capra şi varza, când era dar per).
tru toată lumea că una sau alta
trebuia sacrificate. Cu alte
cuvinte, la modul propriu - nu se
va ffiili vorbi de Reformă, ci de
reconstructie. Mester mare
românul în 3 inventa Cuvinte. Din
nefericire, cum am fost obişnuiţi
după revolutie, cuvintele sunt
golite de corltinut prin Hpsa de

substanţa practică.

Nu numele doctrinei, nici doctrina însăşi nu are vreo valoare,

vicepreşe

In

- PagtnaS

practică .

Dincolo de toate insă, politicienii români nu inţeleg că nu
doctrinele vor scoate tara din
criză, d seriozitatea cu
se va
concepe un program de
guvernare, dar mai ales, aplicarea in practică a acestuia.
Pentru că aceasta a fost marea
problemă a tuturor guvernărilor:
respectarea programului de
guvernare. Nid un guvern nu şi-a
respectat programul.
Ion lliescu si PDSR trebuie să
inţeleagă că sioganul cu socialdemocraţia
care salvează
România TI poate induce in eroare
pe fanaticii PDSR şi pe dezamăgitii tranzitiei, dar situatia e
mult' prea Qravă pentru' ca
pedeseriştii să se şi să ne îmbete
cu apă rece. Pentru că din cele
cateva idei care s-au desprins la
Conferinta Natională a PDSR,
reforma V. fi pUsă in chip socia~
democrat pe butuci, după ce a
fost lălăită la modul aşa-zis Jlberal.
Din păcate, la Conferinta
Naţională, PDSR in frunte cu Ion
lliescu a fost mult mai atent la
vocea străzii decât la vocea ratiunii economie. Electoral merSe
treaba, dar nu de discursuri electorale are nevoie tara.
· Un lucru e Cert: politicienii
români - de toate nuantele sj culorile ·au deprins subtilitii~te discursului electoral, dar sunt corigen~
la capitolul performanţe economk:e. Pe poHticienii noştri TI interesează ce zice strada, nu ce vrea
economia românească.
Dincolo de doctrine şi programe, se pune problema oamenilor. Ion lliescu defilează cu aceleaşi personaje care au condus
ţara până în 1996. ŞH>r fi schimbat ei părul dar ce facem cu

care

năravul?

Natională,

PDSR afirmă
că sustine proprietatea, dar nu
demonStrează prin atitudinea pe
care o are· faţă de propunerile
PNL de modificare a Constitutiei
în acest sens. Tot o contradiCtie
este dorinţa lor de a implica st8tul cât mai mult in domeniul economic. Probabil vor ajunge la
guvernare, importantă însă va fi
coaliţia care se va forma după
alegeri, deoarece în mod cert nu
vor guverna singuri. Declarativ
vor să continue Reforma, dar
măsurile pe care le preconizează ne fac să avem
indoieli in acest sens.·

1. IERCAtl
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Democrat filiala Arad a fost orga-·
nizată o conferintă de presă cu
prilejul vizitei secrBtarului general
al PD. dl. Vasile Blaga. Acesta a
fost insotit la Arad de Dumitru
MoinescU purtător de cuv~nt şi
Stelian Outu
i
C.J.
Constanta. La m,,,;,.;n~a
au mai' participat m,~,,.n,h~
Seculici, presedintele
Gheorghe Falcă, nro3sForlioli"IIA
organiza~ei de tineret a
Oaspeţii s-au întâlnit la Arad
cu Biroul permanent judeţean şi
municipal precum şi cu viitorii
candidaţi ai PD Arad la alegerile
1

. 6 judete i
depus listele complete d'e
daturi, iar până la sfârşitul lunii
noiembrie o vor face. toate orgâniza~ile din ţară.
·
Referindu-ne la Arad, să
spunem că obiectivul minimal
este 25% din consilierii locali si
judeţeni dar şi din posturile de primari din judeţ. Vizat este mai ales
postul de primar al Aradului, fiind
înaintate deja două nume pentru
candidatură care însă au rămas
secrete din motive lesne de inteles. "ln orice caz nu este (11.
Seculici" s-a precizat.

~·POPESCU

CE OT

Discutia cu dl. prof. PAVEL SÂRBU, pra,adintala organizatiei municipala
'i vicapra,adinta- al organizatiei judetene a PDSR

n ce
actuala Conferinţă Naţională a
PDSR a ietit din nota
obifnuită?

- in primul rând a fost de o
deschidere foarte largă atât pentru partidele politice că! şi către
societatea noastră, punând
accent pe rolul institutiilor cultural-ştiinţifice, spre deOsebire de
actuala putere care a marginalizat acest domeniu, fără de care,
considerăm noi, o societate nu
poate progresa.

.. i · .

A fost o deschidere largă
spre <?iviliza~a europeană şi spre
marile curente şi doctrine politice
moderne, care au impact asupra
dezvoltării europene şi mondiale.
- Un accent deosebit am
observat să s-a pus pe
atragerea oamenilor de valoare, eliminarea oportuniştilor
şi fripturiştilor. Cum 'vor proceda organizaţiile judeţene in
acest sens?
- Organizatia judeteană a
PDSR ţine să 'atragă 'atenţia
tuturor celor care ·doresc să se
inscrie in partidul nostru, că pe
baza Hotărârii Conferinţei
Naţionale trebuie să fie recomandaţi de un membru de partid.
Este o măsură necesarc'i datorită
faptului că în ultimul timp există o
mare afluenţă de solicitanţi şi
pentru a evita oportuniştii este
nevoie, considerăm noi, de o
asemenea măsură.
Avem
experienţa trecută,

când pe listele noastre au cand~
dat pentru consiliile locale
oameni propuşi de noi, care ulterior, după ce s-au văzut pe
scaunele de consilier s-au
declarat independenti. Asa a fost
cazul la Consiliul jÎ.Jdeţean cu
domnii Tri&tan Mihuta, Viorel
Biscărean. Pavel ' Belean,
Octavian Ban, Mircea Roman si
altii.
·
'
' - Cum veţi sprijini intreprinderile miel şi mijlocii,
avand in vedere că unii in trecut au profitat de situaţia creată in partid 'i au ajuns să-!fi
cosntruiască adevăraţi colo!jii?
- Dv. probabil. vă referiţi la
Bivolaru si altii, dar actiunile de
combatere a Corupţiei pe timpul
guvernării noastre au fost mult
mai fenne şi s-au bazat pe instihJ1iile existente in acest scop. in
prezent, corupţia a luat dimensiuni in toate straturile societătii, sub
patronajul direct al preşedintelui

şi al actualilor guv.ernanţi,
aruncând vina de pe unul pe
altuL
- In judeţ aţi avut cazuri
care v-au dezamăg~?
- Cazuri de asemenea
anvergură nu au fost. Au fost
aspecte când unii au profitat de
strategia partidului. prin funcţiile
avute in organizaţia noastră, prin
increderea de care s-au bucurat
şi pe care au folosit-o in scopuri
personale, in fond dezamăgin
du·ne, inducAndu-ne in eroare
că acţionează pentru şprijinirea
şi oferirea unor locuri de muncă
·sau a unor servicii unei mase
mari de oameni. Tn acest context, putem aminti pe dl. ing.
Dimitrie Muscă, C-tin Beju şi alţii,
care a făcut parte din conducerea organizatiei Jocale a PDSR
- funcţi~ pe ccire a folosit-o pentru atingerea unor obiective per-·
sonate. Astfel Muscă Dimitrie s-a
ocupat doar de propriile afaceri

şi nu $-a implicat in munca de
partid, deşi avea funcţii de
răspundere. Datorită acestui fapt
noi am pierdut alegerile la Curtici
şi in '92 şi in '96, deşi am acţio
nat pentru Zona liberă 'i introducerea gazului. De aceea, pentru a elimina pe viitor eventualii
oportunişti o să acţionăm cu o
atenţie sporită in primirea de noi
mem.bri cât şi in promovarea
unor personalităti recunoscute in
funcţii de condueere sau pe listele celor care vor fi aleşi la
viitoarele alegeri.
Şi prin asemenea masuri
dorim să eliminăm orice tendintă
oportunistă, individualistâ, pentru
ca partidul nostru să slujească
cu adevărat ideile social-

democra~ei.

- Vineri aveţi, după eAte
ftiu, conferinţa organizaţiei
judeţene de tineret. Ce speranţă reprezintă ea fi, implicit
tineretul, pentru dv.?

- Un partid care nu se lngride viitor nu se gândeşte la
tineri. De aceea toată strategia
partidului nostru pune un accent
deosebit pe reconstrucţia ţării şi
pe generaţia care va conduce
. Român~ in mileniul viitor. Avem
organizaţii in foarte multe localităţi care şi-au desemnat membrii pentru toate structurile
interne: organizaţia de studen~.
elevi, a tinerilor de la sate care
Tntr-un viitor apropiat vor avea
un cu\lânt important de spus in
organizaţiile de bază şi in platforma-program a partidului.
Acelaşi lucru pot să-I spun şi
despre Liga femeilor care trebuie
să-şi exprime cu mai multă forţă
rolul in societatea civilă, având
în vedere ponderea lor şi ~nând
cont că la această dată au fost
complet marginalizate, reprezentând cel mai mare procent in
randul şomerilor.
jeşte

D. MvolfltiO

ADEVĂRUL
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"Confonn avertizării meteo-rologice, vremea va deveni Tn
instabllă.

general

cădea

Vor

ploi care vor avea fi caracter
de aversă, inso~te de descăr
cări

electrice şi intensificări ale
.vântului. Cantităple de apă vor
depăşi 25 Um. p. •n căteva ore."
Aşa sună aproape toate
avertizările Comisiei judeţene

de apărare impotriva dezas·
trelor. Pentru cei mai mulţi din·
tre noi, aceste comunicate
reprezintă o ştire ca oricare
alta. Drept e că gradul de

interes este
totu~i:

.,Nu o

puţin mai mare,
să mi se întâmple

.•

aminte că a auzit de la cei ce
trăiesc in Vest, că inainte de a
pune ceva bani deoparte, îşi
plătesc

oamenii chiria,

asi~

gurările şi

apoi oelelafie chenuieli.
Un astfel de sistem există şi
la noi, dar foarte puţină lume
apelează la el. Cauzele sunt
multiple. Dincolo de faptul
(obiectiv, de altfel) că lumea

n-are bani, se mai pune si prcr
blema prejudecăţii că firm'ele nar fi serioase sau a opiniei
amintite mai sus, cea cu .,intâmplatul" la ancineva.

..

Sumele (primele de asigurare)
care nu depăşesc cu mult cat&-

va sute de mii, la un nivel de
100.000.000 de lei -valoarea
casei, să zicem, pot fi plătite şi in
rate. Când se incheie contractul

de asigurare (care, in general
este anual) se poate faoe o asigurare complexă ori se pot
selectiona riscurile. ln cazul in
care Contractul se reinnoieste,
se pot acorda reduceri.
'

0-na Dorina Borod, directoarea societătii Astra-Arad, n&-a
deciarat că, după atâta si atâta

incendii, explozii ale conductelor
de gaz), fenomene care se.
petrec fără voia nimănui" - n&-a
spus dl. Sabin Iustinian, directorul ASIT Arad.

IN LOC DE CONCLUZII
Hotărârea

de a te asigura la

o firmă trebuie să fie bine cântărită. Cel mai normal este să se
ia oferta mai multor firme. in
functie de ceea oe crede fiecare,

poaie semna contractul. Dar
până

la a semna cetăţenii contractul, este bine să se cunoască
in amănunt toate detaliile con-

tocmai mie!"
Când însă tărille cerului se
descarcă pe agoniseala ta
de
cele mai multe ori a altor t;i
altor generaţii, lntediat se

'i

schimbă

piaca .. Că refrenul

mai

dă

o

până

s·or indura

ale,ii să te ia in evidenţă, să-~
evalueze pagubele, să-~ spună
.,lasă, lasă, că rezolvăm noillţi
dăm

(.-) îţi aducem (...) şi asta
cât de curând." (Intre noi fie

numelel). Exact a'a au procedat atât cei afectaţi de inundaţi

ile produse in 1999, in municipiul Arad, cât t;i ,,onor" conducerea

locală şi centrală.

Cine este de vină? Au curs
torente de cerneală, aproape
cu acelaşi debH cu care apa (de
ploaie) a luat

atătea şi

atâtea

case. Dacă .,treaba-i oablă" municipalitatea nu şi-a făcut
datoria, guvernanţii nu au alocat la timp banii pentru sinistraţl,

iar când s-au gândH

să

le

dea oamenilor câte ceva au
făcut-o cu întârziere, mai există
un dar: oare cei bătuţi de amar
nu puteau face nimic,

aşa,

din

toată sărăcia?!

DECE NUMAI
"NEAM'fU"?

In toate societătile occidentale există un sistem', bine pus la

punct, care vine in sprijinul

Imagine grăitoare despre cea mai zdravănă ploicică din A
e scumpă, singura variantă este asigurarea impotriva

dacă

In România, in acest
moment sunt vreo 70 de firme
de asigurări. In Arad, numărul lor
este in jur de 15. De această
dată am stat de vorbă cu
reprezentanţii câtorva firme de
asigurare impotriva calamrtă~lor.

a imobilelor şi bunurilor persoanelor fizice. Pe viitor, vom

reclamă
delăsarea

ul

asigurărilor,

stăm

pe un

butoi cu pulbere."
La toate ~stea nu este de
neglijat opinia potrivit căreia
odată cu plata impozitului, se
achită si asigurarea. Asta era,
odată ... '

AFACERE, NU
FILANTROPIE

cu cei care con-

duc alte firme de asigurări.

.este de neexplicat
din partea populaţiei,

in conditiile în care

aborda afie subiecie din domeni-

Este bine

să

se

inteleagă că

MAl MULT DECÂ'I'•••

aceste societăti de asigurare
sunt firme priVate, care se

Toti cei cu care am discutat
au fost de acord că, fată -de
potentialul actual, sunt foarte,
foarte 'putini cei care se asigură.
OI. Eug'en H,arş, directorul
adjunct al ASIROM Arad n&-a
spus că .prejudecăţile" ii
împiedică pe oameni să se asi. gure. Pentru a trece de aceste

ghidează
după
regulile
economiei de piaţă şi nu societăti filantropice. Mai precis,

PUTIN!

bariere, firmele ·aduc pe zi ce
trece oferte care mai de care
mai atractive. Cetătenii după ce
isi evaluează imobiiul, plătesc in

al firmelor etc. Este

niedie pe an mai puţin de 1%

vorb'a despre sistemul de asigurări. Toată lumea îşi aduce

din valoarea deciarată a bunului
lor (casă, apartament etc.).

oetătenilor,

...........UI"
Reproducem vorbele Mariei
Covaci, concitadină cu dl.
Tudosie .• Domnule, o făcut
Muscă şi bune şi rele, dă parcă
in ultimii doi-trei ani nu ne mai
vedem capul de belele. Cum o
apărut invitat special la "Viaţa
satului", mare specialist in fata
tării si aici, la Curtici, imbrobodeste oamenii cu părnânt in

in cele ce urmează vom
prezenta şi starea de spirit de la
fata locului, a curticenilor, in
speţă.
,.U.......... Ia..-JT"
OI. Ioan Tudosie, tăran de
prin partea locului, îşi aminteşte
despre vremurile bune ale
C.A.P.-ului, pardon, asociaţiei
agricole...
.
.La inceput, toată lumea era
multumită, vedea că lucrurile se
misCa. Nu chiar intru-totul bine,
dai- era d::va interes.· Tin mint&
că începuseră să facă iaurtul de
Curtici care multora le plăCea, că

asociatie? Sau sfaturile sale
sunt bu'ne doar la TV? Să facă
talk-show cu oamenii, că aci e
durerea si necazurtle adevărate.

Degeaba explică, aşa şi pe dincolo ... Vrem rezultate, nu vorbe,
că de la pământ ne vine prta!"
lată vorbele simple, dar
dureros de reale, din partea

..
noastră să

apr&-

ciem calitatea iaurtului produs
atunci si acum la mosia lui
Dimrtrie Muscă et company, dar

lingură

vorba, uitând să mai adauge că
de cele mai multe ori e vina lor
că digurile sunt sublime, dar in
multe locuri lipsesc cu
desăvărşire, iar canalizarea ...
canalizarea există doar cu

Curtici. Nu este oare suficient de

clară incompetenţa managerială
a lui Dimrtrie Muscă?
....~ faeă talk.....ow.,.

afaceri, Dimitrie

Nu e treaba

de sare, o mână de făină şi

ceva boarfe,

başa" intregii
Muscă .

era şi ieftin".

preferat e "mintea românului
de pe urmă", e de prisos să
mai amintim. Atunci, când te
vezi .,in tun du' gol", fără casă,
fără masă, cu lacrimi in ochi, îţi
iei familia şi faci plecăciuni pe
lângă autorităţi. lumea te compătime~te, îţi

Firul iritâmplărilor de la
Combinatul Agroindustrial Curtid
merge departe şi lumea ştie, in
general, cam ce s-a întâmplat
intre acţionarii asocia~ei şi ..buli-

acoio unde există zone in care
posibilrtatea de a se întâmpla un

fenomen natural este extrem de
mare si procentul (prima de
asigurare) creşte pe două, trei,
patru ori. lnsă şi ratele pot fi
semestriale, trimestriale etc.
Jn plus, trebuie arătat că oei
asigurat nu trebuie să-şi lase de
izbeliste locuinta, culcăndu-se
pe-o ureche! Firmele plătesc
asigurarea dacă dauna e produsă in cazuri forturte (inundaţii,

tractului, nu să se trezească apoi
că vor despăgubire pentru ceva

care nu este.

prevăzut

in con-

tract. Firmele sunt, in general,
flexibile , asta e adevărat şi in
functie de politica fiecăreia.
Unei'e negociază cu clientul

uneia dintre persoanele care s-a

li

săturat

j

de grandomania acestui
individ. Care, să o spunem şi pe

mulţi arădeni percep, pe bună
dreptate, că iaurtul, in special cel
de fructe, este departe de standardele occidentale. Exceptând,
eventual formâ ambalajului conceput de cu totul ane min~ decat
oea a .boss"-ului.
.Unde-i. domnule, faimosul
iaurt de Curtici, smântâna, toate
cele? Trebuie să cauţi cu lupa
să vezi lactatele de Curtici prin
magazine .. .".
Subscriem, mai ales că pe
rafturi vedem mai mun produse
lactate importate sau, in oei mai
bun caz, din alte zone decât

arădean unde att personaj, Ioan
Faur, a cotizat de asemenea.
Vor spune unii că e dreptul lui.
Dreptul lui, dar pe banii cui?

Pentru curticeni, suma exorbitantă depusă

de Dimitrie

Muscă la ziar înseamnă poate o
gură de oxigen. Dar ambiţiile

sale merg probabil mult mai

departe şi nu ne-am mira ca
într-o zi, să auzim si de un canal
de televiziune îrltemeiat de
acest ifls. E dreptul lui, nu?l

ADRIAH IOSIF
1
•

A

văzute

in contractul initial.
Repetăm însă: esie necesar
să se citească de 1O ori contractul si să se semneze o dată!
Aşa: lucrurile sunt dare şi pentru
cel care asigură şi pentru cel
care se asigură.

1

-

.Plouă in continuare. Vinura
este tot mai mare. Stratul de
noroi din încăperi este cat masa.

Pe unele

străzi,

dărâma!.

Sute de oameni au

rămas

calici.

casele s-au

Până

Copilăria

ar trebui

mai

să

fericftă

este, sau cel

puţin

fie, perioada cea

din viata unui om.

Cu cată nostalgie ne amintim
de anii lipsi~ de probleme, de
răutate, de invidie ... ! Din păcate
acesta nu este şi cazul tzaurel
Ballnt. Peste ani, când va

y:

deveni un om mab.Jr, ea nu-şi
va putea aminti imbrăţişarea
mamei, sărutul ei. .. Oare va
putea acoperi absenţa mamei,
dragostea bunicii care face tot
ce-i stă in putinţă pentru a-i realiza nepoatei sale un viitor?
lzaura are 12 ani şi este
elevă în clasa a V-a. a Şcolii
Generale din Vinga. Destinul

ştiu

nimic de ei.

aminteşte

despre mama sa

mi-a spus că: Jmi amintesc că
eram in spital. Pentru opera~e
la ochi. Mami m-a dus acolo.

Dar nu a stat cu mine. M-a
lăsat singură."

Ca orice copil de vârsta ei,
lzaura îşi doreşte să fie uneori

cu cinci arii, cea cere i-a dat

medic, alteori croitoreasă, alteori vanzătoare .....Aş vrea să
devin cineva în viati:l. Dar nu
ştiu exact ce. Tn fieCare zi îmi
doresc altceva:
Singurul venit al familiei
este pensia bunicii. Aproximativ 300.000 lei. O situaţie

viaţă

a părăsit-o fără un
cuvânt. lăsănd-o in grija buni-

critică ...

cilor. Cu multă stăpânire de·
sine lzaura ne povestea: ..când

voce stinsă, lzaura mi-a măr
turisit că: .mi-e dor de mămica,
dar..:!

acestei fetite este trist. In urmă

...·

ani nu mai

Acum locuiesc cu tati, care bea
mult, cu bunicul ~i bunica."
Când am Intrebat-o ce îşi

a plecat, 1-a luat cu ea şi pe
fratele meu mai mic. De cinci

dar adevărată.
Spre sfârşitul di~ei, cu o

MADifUtA MICAH

religie înseamnă
a-ţi pune viaţa in joc că există
Dumnezeu" (Donald Hankey)

vor sosi

primele ajutoare şi banii promlşi
de la buget, aceştia vor sta sub
cerul liber. Meteorologii avertizează că .. .".
Rândurile de mai sus nu
sunt inchipuiri. Astfel de tragedii
s-au întâmplat...

HICOLAE OPREAH

Nu ceea ce face un om este
de o

importanţă vrtală,

ci oeea ce

este el în ceea ce face. Mai mult
decât

activităţile

desfăsoară

care

pe care le
un om, atmosfera pe

Ocreează el, este cea care

influenţă de durată.
Dacă citeşti o carte despre
problemele vieţii scrisă de un

are o

filozof si apoi pleci si te confrunti

cu realită~le vie~i. Vei descoperi
că aceste realităti nu intră în
tiparele prezentate în carte.
Tiparele filozofului sunt asemenea unui refleţ::tor, care scoate in
evidenţă numai cee~ ce
luminea:tă şi rHmic mai mult;
lumina zilei dezvăluie o sută şi
una de realităti pe- care reflectorul nu le-a Ju3t iri considerare.
Nu există nimic mai simplu sub
cei- in afară de relatia omului cu
Dumnezeu, pe temeiul jertfei lui
Hristos.

5

tră printre realită~le vie~i. dar ea

zofii false; dar dacă o lntemelein
pe credinţa in Dumnezeu, putem

oferă explicaţia lor.
Păcatul, suferinţa şi Cuvântul lui

incepe

către

află jertfa lui Hristos.

nu ne

Dumnezeu toate nconduc pe om
constientizarea faptului că

există ceva greşit la temelia

să prezentăm viaţa aşa

nimic

Păcatul nu este problema
omului, ci a lui Dumnezeu.

se ocupă Intotdeauna cu .pivniţa
vietii", adicâ, cu problema reală.

pacatului in propriile Sale mâini
si a rezolvat-O; dovada că a făcut

dăm

seama de. nevoia mantuirii; dar o
dată ce suntem loviţi de
necazuri, eşecuri, totul se schimbă. Singurul mod· Tn "'!re-~ poţi
trăi viata este să fii ori păgân, ori
.sfânt, nu există cale de mijloc.

Noi nu trebuie să-I cuprin-dem pe Dumnezeu în -sistemul
nostru filozofic, ci trebuie să ne
b.azăm filozofia pe Dumnezeu.
Sursa si suportul oricărei concep~; dE; durată este rela~a ·personală a omului cu Dumnezeu.
Dacă. ne intemeier'n filozofia pe
ra~une, vom da naştere uriei filo-

nici impostura religioasA.

tirea adevărului, in umblarea in
constiinciozitate sau la aderarea
la n'işte principii; creştinismul
este oeva cu totul diferit de toate

tat 'prin raţiunea sa. Dumnezeu ·Dumnezeu a luat problema

oa'că ne ocUpăm numai cu

şi

Creştinismul nu constă in ros-

în considerare, d8r sub ele se

acestea:"este loialitatea într-o
renunţare absolută la sine, faţă
de 0 PERSOANĂ, fată de

Scest lucru este crucea de pe
calvar, crucea .este crucea Lui
Dumnezeu. Acum, eu pot să-mi
spăl păcatele in sângele Domnului Iisus.
·
De asemenea, as mai adăuga că viat,a noastră cOncretă este
o deghizare; nimeni nu dă pe
fată ceea ce este cu adevărat.
AParenţele· prezentate nu
exprimă lucrurile reale.
'Oricine pozează c~ creştin
evlavios se vâ întâlni mai
deVreme sau mai târziu, cu reali- ·

Domnul Iisus Hristos. Tot Ce am
spus pană aici se poate regăsi
mai bine in unnătoarele versuri:
.Trăim in fapte, nu in ani; din

latea etern;r in cele din urmă,

'toate - DUMNEZEU". (Philip

Dumnezeu, este realitatea
eternă.

•

·,
'

Când realitatea eternă se
poza nu foloseşte la

manifestă,

cum trebuie. Conditiile sunt luate

vietii, ceva ce nu poate fi indrep-

.problema de etaj", nu ne

1

'!

clauze noi, care nu erau pre-

Ratiunea este călăuza noas-

MO'ITOI.

'

asta, şi-a permis cu neruşinare
să finanteze puternic un ziar

CRE TINISMUL ÎNTRE
REAL TATE ŞI FICŢIUNE
,,Adevărata

~.

ganduri, nu din respiraţii; Cu sentimente, nu în cifre pe 0 scală.
Ar trebui să măsurăm timpul

cu bătăi' de inimă. Omul care
cugetă mai mult, cel care simte
mai nobil şi acţionează mai bine.

Viata nu-i- decat un mijloc
spre uri scop - acel scop, care
începând, înseamnă un final la
James Barley).

1

.

'

TIMOTEI DAHIEL

.,'
1'

,

..

',

De'i nu

câ,tigă
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mai nimic din

agricultură

Ar•a in

•ranziţie
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am
fntrebal lumoa'
agricultor Tn sat?". Toţi mi-au
răsj)<jnS făr~ ezitare: Dellmanl Nu-l
el bogat da-i harnicft şi astfel am
ajuns să cunoaştem familia
inginerului Deliman.

IIUA Dl LUCRU H4

lncă de la intrare ne dăm
seama că alei ~tă un gospodar.
Curtea plină de flori, aleile frumos
aşezate, toate lucrurile rostuite la
locul ·lor. Ne fntămpină d-na
Doliman. "Soţul nu-l acaaă, e pilicat 11 cimp". Ne a~ezăm doar
dup6 ce-i smulgem promisiunea că
il cheama acasă. DUpa vreo ort de
a•teptare apare şi domnul inginer. ·

Dlalo~..rt

dânsut continua. "Si vi dau un
exemplu. Am dua un transport la
Comtlm. M·a costat 1,5 milioane
transportul, 1,8 • racoltatul.
Trebuie si primesc cam 15 mi·
Culturile spre care s.a orientat lloane, dar nu ~u c6nd fi dacă le
anul acesta au fost gnlu (23 ha), 00!
prlmeoc, 30% r,u aooclaţll.
(3 ha) şi porumb (44 na). lni~al ar ft
Erblcldole ne-au coatat 1O mi·
Vf1ll să j)<jnă şi sfeclă de zahăr dar !Ioane 'Iau mal'' olpat dupi tie.
s-a ră~găndlt preslmţinq că nu ve
Calculaţi ' ' dumneavooatri al
avea ce să facă cu ea. Şi nu s-a
...._~?" .
fnşelat, dovadă fiind munVi de sfeclă ·
Penlru la anul dl. Dellman a
. pe care i-am văzut la alţii şi care
hotănlt să pună 50% din suprafaţa
nu-şi gilsesc cumpărători. Producde grâu. "A, mal pune porumb
~ile obţinute sunt bune, rămâne de
dar nu cred ci o IIA·I vindem pe
v$lut dacă va reuşi să le vândă.
cel de anul aceatlll. Poate o 11A ne
O zi de lucru obişnuită incepe la
orlent.tm fi apre tutun ci sunt
&dimineaţa şi se tennină noaptea la
bune cl,tlgurlle, dar • recoltA
12. "ln ~lua de ul numai cu foarte foarte pretenţioasă ' ' rlaeurlle
mari aacrtflcll ae poate face agri·
auntmari."
cu"ură. Cina nu iubott• piimAn·
rARA SPECIALI1'I'I NU 11
tulsalaoă păgubit imediat, fiind·
FACE NIMICI
cii asta nu o o afaco"'" ne spune
L-am Intrebat pe dl. Oellman
inginerul Ştefan Oeliman. El a reuşii
cum vede că ar trebui să se facă
din ·go şi pănă acum să~i cumpere
agricullura' "In primul nlnd nu oe
aproape toarte utilajele de care are
poate face pe suprafeţe mal miel
nevoie. I-ar mai trebui o combină de
de 15 hectare. Apoi, al nevoie de
recoltat porumb, dar n-ara bani s-o
specialişti. Făr4 el nu lael nimic.
cumpere. De unde să aibil, când
Următoarea problemA '' poate
după ce vinde producţia, dacă o
cea mal mare e valorificarea pro..
vinde, 50% din bani se choitule cu
duMior. Dacă statul nu gălllfta o
viitoa"'a recoltă, 30% dă la asocia~
oolu~o la această problemă o o6
şi mal nlmăne cu 20%. Din acaştia
murim cu toţii. Orlcătă dragoota
se mai scad: uzura utilajelor, taxe,
fi suflet punem in a lucra pămAn·
impolita ... Nu mai rămâne cu nimic.
tul, va fi degeaba."
Nici munca sa nu e acoperit~ ... Do
CE~Bfll'l POPESCU
multe ori duc bani da acad oi
'f'
plătasc motorina seu orlllcidole"
Foto: JTEFfll'l 11fiTYfl~
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"URMARESC POLITICA,
DAR NU M·AM DECIS"

.!

~!~~~:~;~·oi'~~~~~~~~~~ :';,~U:.!nP~~~"!f.~

.,.

hectare. E pămantul meu, al unor
rude '' clţlva vecini. Oamenii
(l&ocla~l) oper că sunt mulţumiţi
pAnă acum lewam dat 30% din
pnxlucţlo, banloau produ111."

IOflrt BfiRBURfl • 58 do ani
.- Dumneavoaatri faceţi
politici?
- Nu. Am tacut o politică obil·
gatorlu, alta nu mai fac. Acuma fac
politica pămlntulul. Am 11 ha şi le
lucru, da' le lucru degeaba.
-Cu ctne aţi votat In '96?
- Cu COR-ul. M-am gândit că
fiind mai multi, Ts mai multe capete
şi gAndesc mai bine. Dar n-a fost
aşa. Uita~ tn ce hal am ajuns. Am
produse, n-am cui le vinde. Dacă
nu le vând n·am bani să lnflinţez

(Şczltin)

culturile de anul viitor.
- O si vota~ la alegeri?
- Asta-1 o problemă foirte
grea. Nu ştiu. Dacă vine unul fi
mă convinge că face ceva pentru
agricultură eu Ti fac politica alei Tn
sat. Mai mare ru~inea, rAd ungurii
şi sărbii de noi că nu suntem fn
stare de nimic. Deci. urmăresc
politica, dar nu m-am decis.

J. POPESCU

Fotci: JT. 11fiTYfl~

Şeitin mai mult

reuşit să-şi amenajeze un atelier
complet separat de restuf locUinţei.
Pentru familia Boeru, un tablou
nu aduce foarte mari venituri.
.Pentru ci otuncl ctnd ţara·l
Hraci .fi pentru artA H dau mal
puţini bonl" ln general, Cătălina
face troc. Dă un tablou la schimb cu
porumb sau griu.
Cătăllna voda foorto r.81111st viaţa
le ţară! .Alei nu oe proa c6tUgl
nlmle concret. Ţlronul e ·facut aă
lucreze ttrlct pentru mijloacele de·
•ubzlatonţi. De altfel, o duce
de 1 tul de bine, da~ te glndeftl
numai la hrana.•
Iarna eate 1 notimpul cind
Cătălin a dA friu liber talentului.
Atunci tablourile el, cu adevărat
reu!Jlte. au un praţ carct se măsoar6
., b nl
ă t fn ca eale
91 n a , nu nedp ra
r

pentru a..j ajuta pe

parin~ să se mute.

.Suntam ftrt maiiiVenturoaM.
N•·• plicut alei '' de cinci ani
n11-am stabilit la Ş.llln". Familia
Boeru a incercat sa se adapteze
llleţli ta ţarii a'" cum scrie la carte:
şi-au luat o văcuţă, porci, m~ncesc
cela cinci hocta"' de pămant şi gr4·
dina. Mal greu a fosl cu vaca: .La
Incaput nici nu 'tiam cum oi
vorbim cu ea. li apunaam: te rog,
du-te mal Incolo. Vaca mugea,
eiraca. Trebuia mulel. Primul
mult a durat doul ore...~.
Stăngăciile de la inceput a-au
ttars pe m6sură ce C6t41ina a c;ăpătat experienţa muncii intr-o
gospodărie ţArănească. Uneori Ti
este dor de Bucureştiul cu ,.miros
do ţeavă do •. ,apament ,, cu
locuri otramte".
Cătălina pictaaul deotul de ,.,r,
.Tnn un dat de mlncere 11 pur-

1
oeru a c
Capitală. acolo unde a şi absolvit
liceul ,.Nioolqe Tonitza~. secţia pic·
tura. Talentul l~a mo~Jtenil de la
ambii părin~ şi de ta bunicul dln$pre
partea mamei, Tache Soroceanu,
care In penoada lnleroolică • editat
revista .Radio România".
Tatăl Cătălinei, originar din
Şoitln, a ţinut cu orice preţ ca la
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COPil 5137 D~ NEPOTI_~
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12 fete şi nouă băieţi. Ataţia
copil au so~l Măcaan Dimitrie 'i Ana
din Sem lac. Primii cinci copii au
copilărit la un sala~. lnspre Peregu
Mare, acolo unde a fost prima
locuinţa a familiei Măcean. Apoi
s-au mute~t ta Semlac, intr~ casă w
5 camere şi butatărie, care acum a
rămas aproape pustie . .Au «zburat»
copiii", ne spune Dimitrie Măcean.
Trei sunt In Germania, cinci In
Ungaria, trei la şcoală, al~i căsi!llt6riV.. Mezinul familiei este Adrian,
de 12 ani. Prima născută, in 1962, a
fost Mărioara. Aproape an de an,
din 1962 pana in 1987, familiei
Macean i s~a mai adăugat eate un
membru. ~N..a folt foarte u'or cu
ată~a copil, dar am fost ajuta~ la
acea vreme de stat". Dimitrie Mă
cean a fost omul care aducea
localnicilor. Era homarul satului. A
fost un gospodar şi un tată bun. Pe
lângă saNiciu a ~nut pe l!lngă casă
vacă, oi, capre. Aşa i-a învăţat Şi pe
cei mici ce-nseamna munca.
Ana Măcean a născut primul
copil la 21 de ani Şi pe ultimul, la 46
de ani. La una din naşteri Ana a
adus pe lume gemeni - o fa~ şi un
băiat. Chiar dacă nu se vel1e,
n"''tarile au lăsat amprente asupra
sănătă~i femeii. Mal ales Clllnafară
de prima, cetelaHe au fost naştori
grele.
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au foat mal miel l·am
soane, plirta'e la nunta .uneia din
doocurcat noi pe el. Acuma n11-1u
fete. A fost al ~apeloa CC~>I din .casă
daacurcat copiii." Descurcatul
care a păşit pe drumul căsmaet.
lnseamnă ajutorul dat pentru ca
Ar fi de menţionat faptul că
părin~i să~i poată lua tractor şi ant- · nunta din august a fost o nuf'!tă tn
maia. Soţii Măcean au 70, respectiv
famHie. Din cele 69 de persoane, 21
58 de ani. Şi la aceste varste nu se au fost fra~i, 37 nepoţii, 2 ptirin~l Iar
dau la o parte din calea muncii.
diferenţa ~ne de mire şi de apropiaţii
HPână acum pot lucra in rând cu
lui. La aşa familie, aşa nuntă!
copiii" ne spunea Dimitria Măcean.
TEODO~~ 11fiTICfl
ln august, curtea familiei
F0 t0 . CTEffll'l 11fiTYf1C
MAcean e fost ticsită de 69 de per.,
• ., •
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Oneţ Gheorghe Cantemir este un gospodar din MAaca. Loi:ui. .te la nr. 164, se ocupă
cu agricultura, Iar soţia este profesoară de matematică. Oneţ Gheorghe •i·a organizat
grădina cu solarll
ln sistem de exploatare Intensiv, muncind, lmpreună cu familia, de
dimineaţa pAnă seara. Numai că ...

'1

SE TfiiE 500 DE FIRE DE ROJII ·

In nOaptea de 16 spre 17 iulie a.c., familia Oneţ era
plecată de acasă la privegherea unui vecin decedat.
Dimineaţa, fiul lui Gheorghe Oneţ merge In grădină să
ude roşiile şi constată că toate ftrele sunt tăiate de la
rădăcină. In total, 500 de ftre ... Necăjit peste măsură,
Gheorghe Oneţ face plângere la Poliţia din Şlrta. poliţiştii
vin la faţa locului şi. după cercetări, .căinele dreaat M
~te le poarta lui Mircea Tărhuna• (aşa na decară
Gh. Oneţ). Cercetările poliţieneşti continuă şi astăzi ...

FOI'IDOL PROBLEI1EI:
O BfiLTĂ...

<
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comunale au v~~:! !:; !aţa locului şi au dispus
montarea unui r...;.J OJ un tub de devemare. Tubul a fost
montat • ,... ... stei niVelul spei din balta .• dar vecinii .cv
găşt~5i0 au zăgăzuit iarăşi apa. ŞI de alei ...
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"Ne-em deplasat

să ve<jem balta fn cauză şi ne-am
cu Vasile Rădiţa Şi Pavel Tărhuna (tatăl bănultu
lui Mircea Tărtluna, în legătunl cu tăierea ce1o< 500 de
fire de "''III din ograda lui Gheorghe Oneţ), care i-au
replicat pllgubitului, ca să auzim şi noi'
'
Vasile !Udlţa! .Numai cănd U
digul, ca să dea apa afan! .. ."
Pavel Tilrhuna! .MI-al otravH 1S gi'tel"
Gheorghe Oneţ .De ce mi-a~ tăiat rotllle?'
Vasile Ridfţa: .D-ala, ca să "' ce s.tpa atunci
căndvllbul ...".
•.•
·

lntălnit

boolvine"-

-

Ne-em retras de la aceste

.di$euţii oateşi' cu gan.

T~pom~edelaobaM·~;~~~·~r~--------~-----------------------------------,

se află pe dealul din spatele
i ii
lui Gheorghe Oneţ. Pentru
cerea gaştelor şi raţelor,
spatele grădinii lui Oneţ au
un pa rau, pentru a face o
care să trăiască sărmanele
apă dulca ... Toate bune -~~:~~. ~~~~
dar balta din imaginea
ravagii atunci când ploile sunt
dente: apa curge pe. ul~ele
InundA pivniţele oamenilor Şi
lgrasle. Cel puţin aşa ne
Gheorghe Oneţ, Iar Cloază
adauga: .raţela ' ' g6,telo de pe
baltă Intri In vii '' dlatrug recolta
de otrugurt."

Slltenli din ava1u1 blllţli au flcul o
'
'
'!!
piAngore la Primarie din Şlrla, oficia- ~l-:;..~::~'1~..".,:;:..-

-- ------

du! să !ăsam organele in drept să-şi facă dalona.
Oricum, nici tăterea a cinci sute de tire de roşii lli.H o
pagubă oarecare, ci dopaşeşto 15 milioane de lei ...
Pănă una-alta. p/lgl.Jbllul e Gheorghe Oneţ, care nu sa
afleşta să ne declare: .Am lbat parti de """ la locul
lor, pentru că ap mi-a opus popa. Dacă Poliţii nu-l
prinde pe tlt>fatl, Bunul Dumnaeu n vede .. .".

'.

• -

'!~·:~... !<w~~,!:...,..~·.

-s--

--

....

~

•,..···).

_t

DO~O Sll'lfiCI
Foto: OI'IOIUO FELEfl
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•.la salonul AlCOROM ~
,,.

,..;:

"MARCA DE AUR" PENTRU
PRODUSElE INDAGRARA
In perioada 4-8 octombrie, ia Bucureşti, In organi-

cipat cei mai mari

zarea Uniunii Generale a

cunoscu~ producători

.La At.COROM au partişi

mai

de bău
lndustrlaşiior din România
turi alcoolice din ţară. Faptul
(UGIR) • 1903 şi Asociaţiei
că lndagrara a obţinut disProducătorilor de Alcool şi
tincţia .Marca· de aur"
Băuturi Alcoolice s-a desInseamna o recunoaştere ofifăşurat salonul naţional de
cială a calităţii produselor
băuturi alcoolice At.COROM.
noastre. Ne pune Intr-o
Cu această ocazie, celor mal ·
bune produse expuse lumină favorabilă ln reia~ cu
consumatorii•, spune Florin
te-a fost decematA dlstln~a
Demşoreanu, director de
.Marca da aur".
Ul salonul ALCOROM a wnzări ai societă~i.
Salonul de ia Bucureşti a
participat şi societatea
constHun şi un prilej prin care
arădeană lndagrara, care a
obţinut .Marca de aur" pentru
producătorii romAni de bau16 produse (4 sortimente de turi alcoolice au semnalat facllchlorurl crema, 9 sortimente
torilor politici problemele ce"'
pe bază de mace!ll~ 3 sort~
exislă ln industria de profil.
mente da vod<;;l).

•

QERLI"DE K"fiP

1111... nllltce • • •

moiDrtna foloSită la
l!lrtcunuri se nr

- U I culndl'lllll
Dlotribulroa tlchetelor va•
lorice pentru motorina foloall6 In
agriculturA va fllnllrzla!A, pentN
că ordinul comun privind aco".
darea acestor bonuri nu a fost

semnat de ml.nlatrul Finanţelor,
au daclara~ luni, agenpei MEDIAFAX, aurae din Mlnialerut
·Agriculturii
Allmentaţiel. De
tichetele pentru motorină vor
beneficia fi producătorii agricoli
care au incheiat lucrările de
toamnă. Guvernul a adopt~t.

'1

luna trecută, ordonanţa privind
acordarea de bonuri valorice
pentru motorina care va fi utiliza..
Ul in cadrul campaniei de culti-

vare a

păloaaelor

toamnă.

din aceasti

Miercuri, 13 octombrie 1999

Senatul anchetează
privatizarea
RomTelecom şi
activitatea FPS
Senatul a adoptat, hotărîrile prin care
se Tnfiinţeazii comisiile de anchetă privind
• privatizarea Rom Telecom şi privind cercetarea activită~i Fondului Proprietăţii de
Stat.
Potrivit hotărlril Senatului, Comisia de
anchetă prtvind prtvatizarea RomTelecom
va stabili corectitudinea, din punct de
vedere jurtdic şi economic, a procesului de
prtvatizare şi va compara modul şi condi~ite
In cere aceasta a avut loc cu privatizarea
altor societăţi de telecomunicaţii din statele
central şi est-europene. De asemenea,
comisia va cerceta dacă s-au luat rnăsurtte
necesare asigurării siguranţei na~onate,
dacă s-a cerut avizul CSAT pentru aceaslă
prtvatizare şi dacă scumpirile repetate da
tarife sunt justificate.
Senatorii au mai holărtt 't lnflinţaraa
Comisiei de anchetă privind activitatea
FPS, care va cerceta Indeplinirea obi8()tivelor de privatizare, precum şi modul de
~dministrare a portofoliului şi va prezenta
un raport pln6 la data de 20 decembrie

11199.

FPS a scos la vinzare,

luni, prin licitatie cu strigare pachetul de 76,703%
de actiuni detinut la societatea Astni Vagoane
Călători Arad.
-Valoarea de ofertă a
pachetului, de 11.023.732
de acţiuni, este de 46,850
miliarde lei, preţul de
pornire a licitatiei fiind de

4.250 lei/a~une.

Licitaţia va fi organizata la 22 noiembrie, iar ln
cazul neadjudecării pachetului de acţiuni la prima
şedinţă a licitaţie, se va
organiza o alta şedinţa la
o dată care va fi stabilita
ulterior, ·
Astra Vagoane Cătă-

tari Arad are un capital
social de 4,371 miliarde
lei, divizat In 14.371.953
acţiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei. FPS
deţine 76,703% din acţiu
nile societaţii, restul fiind
de acţionari rezultaţi in urma procesului de
privatizare ln masă 21,448 şi StF- 1 ,849%.
Societatea
proiecteaza, produce şi comercializează vagoane de
calători, pentru metrou şi
pentru mijloace de transport urban, precum şi subansamble şi piese de
schimb pentru acestea şil
execută reparaţii şi modemizări d~ material rulant.
deţinute

IIF Banat Cri~a a obţlţlut in
primele opt luni ale anidui un
profil nat da pasta 71 miliarde lai
Prefedintele SIF Banat
Ioan Cuzman,
a
declarat, la Cluj, că societatea a
obţinut in primei~ opt luni ale

an, SIF Banat Crişana a avut v<>nituri totale de 115,04 miliarde lei,
In care ponderea cea mai mare o

acestui an un profit net de 71,4

valoare de 50,2 miliarde lei şi v&niturile din dividende in valoare de
38,2 miliarde lei. Cuzman a
susţinut că societatea are ca
obiective restructurarea portofoliului după criterii de lichiditate,
rentabllitate si diversificare a
riscului, preCum şi ajustarea
politicii de dividend. SIF BanatCrişana are in portofoliu un număr
de 396 de societăţi comerciale
cotata şi 441 de societăţi comerciale necotate.

Crişana,

miliarde lei, transmite coreapon·
dantui MEDIAFAX.
ConfoiTTl bugetului de venituri
şi cheltuieli pe t 999, profitul net
prevăzut pentru acest an este de

89,77 miliarde lei. Repartizarea
profitului net este făcuta pe rezerve ·legale, in valoare de 5,2
miliarde lei, dividende de plătit Jn
valoare de 65 miliarde iei şi 19,4

miliarde lei alte repartizări.
ln primele opt luni ale acestui

reprezintă

veniturile din dobinzi, in

DE lA BAlAMAlE••• lA PESTE 1000 DE TIPURI
DE PRODUSE PROIECTATE PE COMPUTER
Arad care a preluat intregul patrimoniu de la

toatA firma există in prezent un număr de 64 da com-

IAM.M.B. Arad.

putere, legate in reţea. Astfel, in orice moment se
cunosc stocurile de materiale şi produse finite, evi-

De la CAER: la
eeonomia de piaţă

denţa clienţilor, situaţia încasărilor.

A fost o perioadă de căutări, de adaptare ia noua
CAER. care inghiţea cea mai

conjunctură. Piaţa

mare parte a productiei s-a desfiintat. Trebuia cău
tate noi sol~i tehnice: noi parteneri de afaceri. Lucru

Arad
ani de activitate continuă. Fabrica a
in
1924, sub denumirea .Fabrica de feronerie" - societate anonimă Grundmann şi Ori Zoltan şi avea sediul pe strada Tribunul Oobra 18-22. Din 1927 până in
1948, firma se va. numi Fabrica de feronerie
Grundmann. Din 1948 până in 1952, unitatea a tr&-

cut in admi'nistrarea Bunurilor sovietice. In 1952 a
fost preluată de statul roman sub numele de Intreprinderea Fierarul. De la înfiinţare şi până in anul
1952, prtncipaiele produse ale fabricii erau destinate
binalelor, o pondere lnsemnată având-o executarea
balamalelor pentru uşi şi ferestre. dar şi a diferitelor
<~ccesorii de Inchidere pentru uşi şi ferestre. Tot in
1952 incepe şi produ~ da feronerie pentru mobilier.
In anul 1968 1 s-a schimbat denumirei! In Tntreprtnderea de Articole Metalice pentru Mobilă şi Binale
Arad (i.A.M.M.B.A.). Era o perioadă In cere industria
mobilei şi construcţiile de locuinţe luau un avânt
deosebit. Ce atare, se impunea şi dezvoltarea unor
noi capacită~ de produqe pentru feronerie cu ceraoteristici calitative şi tu~onale superioare. Astlel, in
1974, după jumătate de secol de ta lnfiinţare, s-a pus

in funcţiune obiectivul .Fabrica de feronerie·, pe
Calea 6 Vânători. Fabrica a fost dotată cu utilaje da

·.
';,·

'
<

mare productivitate cum ar fi: prese automate, strungurl automate, maşini de turnat sub presiune, maşini
da injectat mase plastice, linii de gaivanizare, maşini
de prelua-al prtn electroeroziune.
După decembrie 1989. prin H.G. 1278 din 8
decembrie 1990, s-a lnntnţat S.C. FERONERIA SA

care s-a şi reuş~. o dovadă in acest sens fiind şi faptul că spre deosebire de ane fiiTTle arădene, ia FERONERIA, numărul angaja~lor s-a me~nut, d&-a
lungul anilor, pe o traiectorie con~ntă.
ln anul 1995, la FERONERIA a inceput procesul
de prtvatizare, fiind finalizat in anul 1996. Practic, ia
această oră, 67% din adiuni sunt de~11ute de salariaţii societă~i. iar 33% din' capitalul sodal
de~nut
de alte persoane

•c'•

fizice.
Anii au trecut şi

această oră,

constituit obiectul a numeroase brevete de inventii
ob~nute de specialiştii de aici. ln 1990, ia Paris.in
·cadrul unei expoziţii pentru produse de feronerie,
fiiTTla arădeană a căştigat premiul Euroaward 1990.
FERONERtA dispune de un compartiment de
marl<eting foarte dinamic. Specialiştii de aici ~n permanent legătura cu ctien~i. caută noi beneficiari. De

asemenea,

există

un permanent.dialog cu

clien~i.

opiniile, dorinţele şi aşteptările aces1ora având un rol
deleiT!linant in lansarea noilor produse. Proiectan~l
_de ta FERONERIA, prtn informa~
!le primite de la

numai traditia nu
era suficientă pentru menţinerea pe

entul

piaţă.

ing. Ioan

impe-

Jude, directorul
general al firmei,
ne-a spus: .Pentru
creşterea productivitătii muncii si
asiguiarea calitălii
intregii activităţi a'u
fost achizitionate

·. ~~~
şi cu un
:_...,
design modem.
Ing.
Petru

utilaje

şeful Servi-

ciului tehnic al societăţii, a spus:
.Doar In acest an,
"'111""·...:.-~ am realizat 41 de

şi instalaţii

~~~=~~~§~~~~~~~~ aici:
noi. Aş
me-

performante. Aş

~~~~=d!ll!!

enumera aici: maşini de confecţionat cuie tapiţerie,
presă automată de indoit şi ştanţat Finzer, prese
automate de ştanţat Bruderer, maşină da turnat sub
presiune cu cameră caldă, strunguri automate cu 6
axe. maşini de găurit şi filetat, prese da nltu~. maşini
de sudat prin contact, instala~e de vopsit In cămp
electrostatic, maşini de tăiat cu fir, maşini plana cu
şiefuit cu bandă, maşini da ambalat In vid. ~· de
sculărie asigură, prin forţe proprii, necesarul de
~şi cochile pentru pmdlJd!e".
Clienţii

dan tonul

In plus, fabrice anldeană dispune de un oolectiv
tehnic de cartă valoare. o" cătiva ani, s-a trecut la
proiectarea produselor pe caieulator. De altfel, in

s
~

La

FERONERIA a ajuns Să execute peste 1.000 de produse de feronerie pentru mobilă şi binale.
·
MuHe din produsele cu marca FERONERIA au

cenism rotobasculant pentru ferestre din PVC şi lemn, br.oasca
antiefracţle, broasca cu Inchidere In 3 puncte,
rnănere şi mecanisme pentru uşi şi ferestre. •
Pentru mărirea caiMţii produselor şi satisfacerea
preten~aor cumpărătorilor, FERONERIA a trecut ia
implementa"'" sistemului de calitate tSO 9001.

De l!!_ prezent spre viitor

FERONERIA 8 reuşit in aceşti 9 ani sa-şi
me~nă o clientelă stabilă, be chiar să-şi lărgea"scă
aria de benefociari. De la Inceputul anului şi pănă
acum, firma arădeană are aproape 1000 de
parteneri, cărora le livreaza articole de feronerie şi
pentru binale.

Pe lângă piaţa internă, FERONERIA are clien~
din Italia, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Germania şi
Finlanda.
Despre partenerul finlandez, directorul Ioan
Jude spune: .Am participat in unnă cu căteoia luni la
KOin, la cel mai mare târg specializat din Europa.

Aici am stabilit o

legătură

cu acest beneficiar.

Finlandezil sunt deja la a doua comandă, ceea ce
ne face Să credem că sunt mu~um~i de calitatea
produselor noastre."
.
ln preocuparea
administraţiei socielă~i
stă şi îmbunătăţirea
condiţiilor

de

muncă şi

salarizare a celor 1120
de angajaţi. Astfel,
salariul mediu brut pe
fabrică este da 1,7 milioane lei. lncepând din
această tună toţi cei

care lucreaza la FE·
RONERIA vor beneficia şi de tichete de
masă

Tn valoare de
19000 tel pentru o zi.
De remarcat este
şi asocierea societăţii
arădene cu flnnete italiene BINALIA şi
VEROFER. .Acest lu-

cru vine

să

com-

pleteze In mod fericit
producţia

adauga

noastră",

directorul

Jude.
.Pentru viitor
are ln vedere achiziţionarea de utilaje

specializate, care

să

crească productivitatea

muncii şi implicit Să lmbunătăţească raportul preţ-ca
inate. O prioritate este şi dotarea finnei cu instaia~i
proprii de apă caldă, apă rece şi abur. Nu In ultimul
r!lnd, dorim pertecţionarea profesională a angajaţilor
noştri. Fiind un moment aniversar, ţin Să mulţumesc
tuturor oamenilor care au conlribun şi contribuie ia
buna activitate a linnei noastre·, a coochis directorul

Jude.

CI. CO"STfllm"ESCO
fTEffl" MfllYfiŞ
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COMBATETI STRESUL FĂCÂND CURĂTENIE!
Psihologii americani sunt de părere

Desi a venit toamna si ne asteptam ca' tendinţele din machiaj să se
mai cuminţească, moda nu ţine cont
de timidităţile noastre: ea este mai
îndrăzneaţă şi mai sofisticată ca
oricînd.
Spectaculare şi preţioase, tendinţele in machiajul din sezonul
toamnă-iarnă ne duc cu gindul la fardurile viitorului. Casele de modă au
răspuns foarte prompt şi foarte original la această provocare si oferă
femeilor care vor să facă senzatie
'
exact ceea ce le trebuie.

pretioase si faceti să strălucească
obrajii sau pleoapele cu ajutorul
creioanelor cu mine de aur sau a
pulberilor speciale~ Un efect superior
il dă o diră de aur la coada

Strălucirea siderală

că puteţi

a

dacă vă

pleoapelor
Cu o textură mătăsoasă si
aspect metalic, fardul pentru pleoape
din cea mai nouă generaţie se prezintă sub formă de cremă sau gel.
Ca un voal uşor fildeşiu el se
topeşte in piele, pe care lasă un
luciu de oglindă~ Fardul de acest
gen, denumit "Sample de Mac" se
aplică atit de pleoape cit şi pe buze
şi dă un efect cu adevărat festiv~
Produse de această factură au mai
lansat Guerlain şi Rochas.

Buze albăstrui, pUne de

"""'•ti•·
pUne de vino'ncoace
Mac,
Yves Saint-

face

faţă

cu succes stresului

concentrati atentia asupra câtor-

va probleme gospOctăreŞti pe care le-a~
neglijat in ultimul timp~
Chiar dacă nu vă simtiti in stare să
faceti ordine In dulap, muliumiti-vă, pentru inceput, să vă pune~ la punCt trusa de
machiaj~ Renuntati la tot ceea ce nu ati
folosit In ultimele '3 luni, ascutiti-vă dermatografele şi curăţa~-vă periile 'de păr~
Aruncati o privire in frigider si dispensaţi-vă de toate produsele cu 'termenul
de garan~e depăşit.
Face~ ordine In propria dvs. garda-

robă~ Incepe~ prin a renun\a la hainele
uzate sau la cele care considerati că nu
mai sunt la modă~ Aruncati pantofii pe
care nu-i mai purtati si care vă umplu
pănă la refuz debaraua:
Uda~ florile din apartamentul dvs~, de
care ati cam uitat in ultimul timp~ lnviorati-vă atmosfera din camere ştergând praful de pe mobile~
·
Face~ un efort In plus şi şterge~. cel
pu~n. geamul dormitorului dvs. ln acest
fel, lumina soarelui va pătrunde In
cameră cu mai multă usurintă, lucru care
va contribui, în mod 'surPrinzătOr, la

lmbunătă~rea stării

dvs. de spirit.

Planeta rofie

~tencome,

Cea mai pregnantă culoare din
lume, cea mai triumfătoare, roşul. se
intoarce atit pe buz~ cit şi pe unghii.
Rezultat: atracţie fatală~ Cu condiţia
ca privirea să "şoptească" doar, pentru că un machiaj al ochilor prea vioent'deYiAil_supărător, contrastind cu
roşu! de foc arbuzelo[, ·
Molinari propune
ict;·
foarte uşor de aplical C\l o pensulă,
fi o lavă roşie care se lipeşte foarte
bine de unghie, căreia ii conferă un
aspect extrem de sofisticat.

l-aurent şi Estee-Lalldef av r,ăspuns
cu precizie acestei idei. Mata~."_,.__.
tifelate, buzele au acum un farmec
sofisticaţ, subliniat de culoarea
neobi~nuită. dar elegantă. Dens 'i
luminos, violetul subliniază cu
îndrăzneală volumul buzelor, accentuat de nuanţele mai deschise şi şprlncenelor. auzele pot străluci şi
atenuat de cele mai inchisa~ Nu vă ele, lacul le poate conferi luciul
p11pitelor.
feriţi nici de culoarea strugurelui,
care este bogată in reflexe.
Greu de rezistat gamelor propuse de Rochas, Serge LoulsPe obraii. oulbere de !Itele
Aivarez sau Mac~
Jucaţi-vă cu efectele pulberilor

î:m-

Creator in special pentru bărbaţi,
Ralph Lauren a depăşit tiparele realizând parfumul .Safari" pentru femei.
Acesta constituie o formulă ideală pentru a-i seduce pe bărba~~
Cum şi-a imaginat creatorul femeia
care-i defineste parfumul? Aceasta este
copilăroasă', mereu cu zâmbetul pe
buze~ li place să călătorească şi adoră
--Ulbăticia savanelor africane~ Poartă
mereu o i~Qntă ~en sac In care, alături
de parfumulprelenH..(Şafari), are o
casetă cu farduri din fildeş;<:l'l~ matini! (de teren) ti o e'arfă de

culoarea nisipului~ li place mirosul de
mosc, dar adoră si florile colorate ale
unei jungla. Culoriie sale sunt cele ale
savanei: nisipiu, verde măsliniu, siena
arsă~ lmbrăcată tot timpul In haine gen
această femeie este o sportivă
neintrecută~ Adoră cărţile de călătorie şi
li place muzica latine-americană.
Seduce prin nepăsare, dar şi prin par-

safari,

fumul pe care Il lasă In urma sa~ lşi
doreşte să !şi petreacă ultima zi din an
alături de cei mai buni prieteni intr-un
loc sălbatic, iar cănd se lasă seara să
stea-ta luminf! ~n aer liber.

.:.

..

IRCRIDREA MânnLOR

Se spune că mâinile sunt
cartea de vizită a unei femei.
Mereu active, spală, curăţă,
zugrăvesc, lucrează in grădi
nă şi la câmp, mâinile trebuie
să rămână mereu curate şi
frumoase~ Pentru aceasta vă
recomandăm câteva sfaturi:
.-petele lăsate pe mâini de
sucul legumelor se lndepărtează cu zeamă sau sare
de lămâie sau cu putin amidon combinat cu glicerină;
.-petele de fructe se scot
cu oţet, iar diversele mirosuri
P.:;"-~,~··

:'":·r··'cv:-""' ,,_ ,,.,w,.-·., ·•,<c't">~''' ..,,.y_,_. :·H

care s-au imprimat In epidermă dispar astfel: de usturoi cu zaţ de cafea; de peşte - cu
zeamă de lămâie sau oţet; de
ceapă - cu sare grunjoasă;
.-petele de eerneală se
indepărtează cu suc de roşii
proaspăt;
·
.-pentru regenerarea epidermei se recomandă o baie
de sare, 100 g sare la un litru
de apă călduţă~ Se ţin mâinile
timp de 5-1 O minute;
.-pentru mâini aspre: se
ung mâinile cu un amestec

format dintr-o lingură de ulei
de măsline 'i una de suc de
lămâie; ·
.-pentru albirE!a mâinilor
lncercaţi reţeta: o lingură de
glicerină, o linQură de apă oxigenată şi două linguri de suc
!le lămâie~ Cu soluţia obţinută
se masează bine mâinile, apoi
se spală cu apă călduţă;
.. se păstrează in apropierea chiuvetei un castronaş
cu tărâţe de grâu, cu care se
vor freca mâinile după ce au
~
fost spălate.

,.,.."_,,,~.r·:'~~"~"'-'~::·~~-;~_,~,.~

:·SEDUCATOARE,ŞI~

Sharon Stone si
Jennifer Lopez Vs.
~-, IN INTIMITATE .;~ ~eth Paltrow •
~'''· . . .
~~ .' ~•. ;;
. "' ''" . .JJI
lxitalia fromoaselor
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Să încercăm să

fim cât mai seducă
toare in intimitatea
căminului noştru! Soţului, copiilor le va
face plăcere să vă
vadă intr-o ţinută nu
numai îngrijită, plă
cută coloristic, ci şi cu
o croială care să vă
pună in evidenţă atuurile fizice. lnventariaţi-vă cu sinceritate,
.starea corporală şi,
paralel cu dieta alimentară, cu gimnastica şi cu alergarea

(măcar săptămilnală),
imbrăcaţi o gamă de
articole plăcute ochiu-

~

1

lui. Compleuri de interior, bluză şi şort, din
material sintetic neşi
fonabil, uşor lavabile,
cu imprimeuri suave
~care dau o notă d!!
prospetime si farmec
Halate' din materiale
lucioasa, uni, de-un
colorit gingaş. roz,
frez, vernil sau bleu,
care să incănte ochiul
celor dragi. Toate
acestea se vor asorta

cu un accesoriu fun·
damental: zâmbetul
dvs care trebuie să
izvorască din senti:
mentul că sunteţi cu
adevărat fericitii şi

'

frumoasă!

Bătălia

frumoaselor

război

n1ce a inceput in momentul in care
sirena Jennifer a ridiculizat talentul

lui Gwyneth, spunind că aceasta
datorează intreaga carieră aventurilor'tumultuoase cu Brad Pitt şi

Ben Affleck. "Jur ca nu Tmi
amintesc nici un film tn care s6 fi
jucat ea", spune Jennifer.

PicAtura cara a umplut paharul
a fost turnată de Sharon Stone
care a spus despre creierul lui
Gwyneth că ar avea mare nevoie
de oxigen. "Gwyneth este foarte
ttnără, foarte slabă şi ar avea
nevoie de oxigen. Cred că nu are
suficient aerM, este de părere
Sharon. Nici nu-i de mirare că
acum actriţele nu se mai Tnghit
deloc!

liz TaVIor vs. Eddie

Fisher- ea este
grozav de tunoasă
Cind cîntăreţul Eddla Fisher a inceput să arunce
cu acuze la adresa lui Uz, fosta sa soţie, In noua sa
autobiografie, a riscat foarte muH. Cartea se numeşte
"Been Thera, Dona Thar, iar Fisher o caracterizează
pe diva de la Hollywood ca fiind o "masochistă innebunită după

sex•. Pentru a

fnrăută~

lucrurile, Fisher

mai adaugă faptul că Uz · csra a fost inlotdesuna considerată o bombă sexy · nu i se pare ab1 de atrăgă
toare pe cn afinnă lumea. "Nu mi s-a părut niciodată
că ar fi o femeie frumoasă·, scrie el. Cintareţui mai
adal!gă că, in timp ce Uz era măritată cu Michael
Wik:ling, ea a rămas tnsarcinata, iar coautor al acestei
acţiuni a fost... Frank Sinatra. Uz· a pierdut copilul, intă
aceasta este ali!maţia lui Eddie, actriţa negind lotul
vehement. Fisher mai pretinde

partide do sex, Liz adoră
Burton nu a iubit-o

să

fia

nicicxiată

că,

inaintea fiecArei

pălmuită şi că

Richard

cu adevarat, in schimb

s-a folosit de ea penlru a~ ajuta in carieră~

Furioasă

la

culme, Liz a comentat: •cred ca F!sher era pe altă
lume cind a scris cartea. A~ remarcat că el este singurul dintre soţii mei despre caro nu vorbesc niciodată?
Nu vreau să-i rostesc numele, dar asta nu insearmă
că aş

Friptură da
vită in sos

putea vreodată să inventez atnea poveşti despre

oi. De fapt, nici n-aş._,_., mai spune ea.

portughez

~

Ingrediente:
două
bucăţi de carne de vită de
eAte 400 g, 2 Unguri de pastă
de roşii, o cană de supă, o
cană de vin fO!/U, o lingură
taină, 2 linguri ulei, 30 g unt,
o liguriţă rasă de clmbru, un
vart de cu~t de scorţlşoan'!,
sare, piper~ .
Mod de preparare: Se
pune cames să fierbi! Intr-un
vas acoperit. ln acest timp
se pre~pară sosul In felul
unnător: se prăjeşte o ceapă
tocată In 2 llngul1 de ulei şi

se

adaugă făina. pastă

roşii

dizolvată

In

de

supă,

cuişoare, scorţişoară,

cim-

bru, sare, piper~ Se lasă pe
foc timp de cinci minute.

Când a fiert. cames se tale
felii şi se pune Intr-un vas de
Jena bine uns cu unt.

Deasupra se toarnă o cană
de vin fO!/U şi u~erior sosul
pregătit. Se dă la cuptor
pentru o jumătate de oră,
după care se serveşte caldă
cu garnitură de cartofi, orez
sau paste făinoase,

Ananas umplut
Ingrediente: un ananas,

2 kiwi, o portocală, o mandarină, o banană, o lămâie,

un mAr, 3 UnQuri de zahAr,

300 g frişcă. 1/2 1 apă,
Mod de preparare: Se
tale In două un ananas şil
se sooste partea din mijloc.
Restul fructelor curăţate şi
tăiate felii sau cubuleţe se
pun pentru o jumătate de
oră In apa fierbinte, lndulcltă.
După ce s-au pătruns bine,
se scot. se lasă să se scurgă
şi apoi se umplu cela două
jumătăţi, Iar ulterior se
omează cu frişcă. Dacă este
servit de cdtre persoane
adu~e. poate fi lnsiropat şi

rom sau ooniac care are
dlzolvat In el iahărul. Gata
1-mPM, ananasul se pune la
frigider şi sa serveşte după
cateva ore, tăiat felii pe
aJ

~·
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Invitatul nostru

f;,dOC CEEA ~E IMI1
CERE DTRENORIJL"
- declară cu entuziasm, ultima
~:!!_~~~a~U~TA~-el, NWOKO KENT
Nigeria, Italia, Mexic ~i
Danemarca. Este o nouă experienta pentru mine, una până
acum plăcutl. Sper Să continue
la fel. Am gasit la UTA o atmosferă foarte bună, băietii sunt
extraordinari. antrenorii tii-ten, ne
ajută foarte mu~.
- Te in!elegl bine cu loii
coechlpierll?
- Totul este excelent, suntem tineri şi dornici de afirmare.
Mă înţeleg bine cu Ciba, Botiş.
Panin şi Todea dar loţi mă
respecti! şi eu ii respect pe ei.

rusoaicele se luptau cu .puntea
suspinelor". După o ratare a unei
ces de pfestigiu al gimnasticii rusoaice, lucrurile s--au complicat,
aurul mondial fiind decis de lfromăneşti.
Finala mondială pe echipe, de derele echipelor, Simona Amânar,
respectiv SveHana Chorckina. In
ieri dimineaţa a fost de un dramatism rar întâlnit. Fetele noastre au timp ce, Simona obţinea 9,700,
inceput slab, cu două ratări la campioana mondială absolută,
rusoaica Chorckina nu a rezistat
bămă şi medalia de aur se Tndetensiunii şi a căzut de pe bămă.
părta tot mai mult, după prima
Astfel, cu un total de 153,525
rotaţie, Rusia având aproape un
punct in faţă. Solul şi săriturile puncte, România câştigă titlul
fetelor noastre au cănlărit enorm mondial pe echipe .• Argintul" a
în economia ierarhiei finale şi
reven~ Rusiei cu 153,209 punct@...
inaintea ultimei rotaţii, era dar,
iar .bronzul" a răiTia.s..Jn.Chil]l'l;· cu
152,423purdec
Rusia şi România se bat pentru
titlulmondial.
. ,-~ F'elicitărl' colectivului de
Noi evoluam la_ para~_;--:rclr antrenori, co~dus de Octavian

Dortmund '94, Sabae '95,
l.aussaune '97 şi Toanjin '99, patru
oraşe. patru ţări ~i tot alătea pagini de aur in istoria gimnasticii fem..
inine româneşti.
România a mai demonstrat
odală că este un izvor nesecat de

nou venitele
au pus

talente, in mirifica lume a gimnasDeşi pare iocredibil,
este adevărat: fetele noastre sunt
pentru a patra oară consecutiv
campioana mondiale pe echipe.
Chiar dacă din lotul Romaniei,
care a câ~tigat ultimul titlu mond~
al, in urmă cu doi ani la
Laussaune, nu au mai făcut parte
decât două gimnaste (Simona
Amanar şi Corina Ungureanu)

ticii feminine.

şi-au făcut

umărul

şi

datoria

la acest nou suc-

ca

Belu şi celor şase gimnaste .de
aur" tricolore: Simona Amânar,
Corina Ungureanu, Andreea
Raducan. Maria Olaru, Andreea
ISărescu şi Loredana Boboc.
La masculin, titlul mondial pe
echipe a fost câştigat de
reprezentativa Chinei cu 230,395,
medaliile de argint şi. bronz fiind
obţinute de Rusia, respectiv,
Belarus.
Aslăzi este zi de pauiă, Iar
mâine sunt ilroQramate finalele, la
,.iriCiividual compus feminin ~ masculin, prilej de noi medalii pentru
gimnastele noastre .de aur".

Dfi"IEL SC~IDO"

- Oaspre ora,, despre

Despre nigerlanul de 21 de
ani Nwoko Kent, proaspăt
ach1zl!ionat de UTA s-a scrlt-·
aproape totul. C.ă. a jueat 11
Fidelis "Mrta, In Mexic '1 la_
~vngby (Danemarca) că ··•te
prieten cu Tarlbo Weat ti
Nwonkwo Kanu, ci este rapid
9i are o tehnici buni. In con·
tinuare, vi p!11a&ntăm, părerile
lui despJ& UTA, dabutulsiu de
la Alba Iulia fi despre Arad, In
gsneral.
- Pentrulnc;eflut. c11m ţi şe
pare la UTA?
- Am evoluat In mu~e ţArl
pentru varsta pe care o am,

suporteri ...
- Am vazut puţin din oraş
TnSă imi place. Sunt multe fete
frumoase. Mi-a placut atmosfera " .
creală de suporterii nOşiri-ia'Alba
Iulia, şi sper 88 fiiila fttl ~In con-

Unuar...
- Cr.al cii voi routl

u te
lmpul In echlpi ti 1ă ln•crll
goluri?
- Am debutat la Alba Iulia,
unde am avut ocazia de a
Inscrie. Sunt convins că voi reu~
acest lucru cat de curand.
Oricum, evoluez In teren pe postul care mH cere antrenorul,
dorind
flu cât mai util echipei.
-!ţi mulţumesc '1111 urez o
ad8pta111 cât mai reu~tă!
A consemnat

sa

DfiCifl" TODUTfl

··IERI, STEAUA A
SPUS ADIO CUPEI
Optimile de finală ale ..Cupei
României · Tullorg" au programat,
Ieri, patru din cele opt meduri ale
acestei faze a competiţiei.

Surpriza cea mare s--a consemnat
Piteşti,

aoolo unde

.u· Craiova

a Intrecut Steaua, intr-un meci de

o factură

tehnico-tactică excelenin continuare, tabloul
complet al joaJrilor disputate:
• Braşov: Rapid • Gloria
Bis!Ji!a 1-0 (0-0)
, , A marcat Lupu • min. 71.
• laşi: F.C.M. Bacău·
Ceahlăul 1-0 (0-0)
A marcat Ganea • mln. 75.
• Plopeni: F .C. Naţional :
F.C. Bra,ov 4-2 (1·2)
Au marcat: Carab~ - mln.

tă. lată,

•

30, M. Savu · min. 55 şi 83, Liţll·
min. 73, respectiv Cozma • min.
23 şi Cocan • min. 32.
• Piteşti:
Craiova •
Steaua 1-0 (0-0)
A marcat: Barcăuan • mln.
74.
· Celelalte patru meciuri se dispută astăzi, lncepând cu ora
14,00. lală programul acestora: ·
e Garacal: F.C. Argef • CSM
Reti!&
e Berea: Petrolul Berea •
Petrolul Ploieftl
Bucureşti: Olnamo • Rocar ·
• Buzău: Oţelul Gala!l • ·
Astra Ploi8ftl

""u

e

LEO SFÂRfl

CAMPIONATUL
JUDEŢEAN "ONOARE"
iaalnte Sli.......-tin • Oliaapia
Barzava x-x (o-x)

Au marcat: Dobre · min. 53 respectiv Morar, min. 7.
Sânmartln: Borbiro-0. loanovici. S. loanovici, Varvari, Pantea,
TUtea, Cucueti, Gh. Gruia, R. Gruia, Dobre, Miron. Au mal jucat:
Covaci, Gh. loanovici.
Bârzava: Buda-Molnar, Catrinoiu, Gortan, Slntean, Bădulescu,
Morar, Neagu, Bălan, Drăganescu, CiuM •"'•. Au mai jucat Danese,
lvaşoi
_,,..

Carl008f "''u: Dobre (8anmartin) - mlil. 82.
•·
Au arbitrat: Cadar Răzvan-Iacob Nicolae-Oanţă Gabriel.
Observator A. J. F.: bă!ăşescu Siegfried.

Rezult:atele etapei a Xll·a

·

I.C.R.T.I. • Şoim<i Ş•mand 4-1; Inainte Sânmartin-Oiimpla Bârzava

1-1; Unirea Sântana-lntrătirea lratoşu 2..(): Stăruinţa Doroban~·Siriana
Siria 3-2; Flacăra Ţipari-Unirea Şeitin J..O (f. j.): A.S. VladimirescuR~ Apateu 4-1; VIitorul Şepreuş-Victoria Zăb(ani 3..Q (f. j.); Dinamo
Zărand-Vorl,p Semlac 3-1; Armonia lneu-VICtoria Felnac 4-1.
1. Şirla
2.A.Ineu
3. 1. C. R. T.l.
4. Vladlmireecu
5. Felnac
8. Şepreut
7. Sântana
8. Apateu
9. Şeitin
10. Şimand
11. lrato'
12. Dorobanţi
13. Bârzava
14. Zărand
15.'[1parl
16. Sânmartln
17. Semlac
18.Ubranl

..

,,_._,,

-

Cia•anaent
12
12
12
12
12
12
12
12
' 12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
7
7
7

12

3
2
2
1

12
12

12

8
8
6
4

2

:i
1

o
o
1•
o

o
1
1

o
4

4

. 3

4

1

o
2
o

O· .

2
2
3

56-18
35-14
32-12
4
26-14
4
34-25
4
29·24
5
26-28
5
25-35
5
28-28
5
26-24
8
22-23
4
32·19
5 .. 25-27
7· ·, 20-29
9
14-37
8
20-33
10 13-31
11 U-48

28
26
25
24

24
22
21
21
19
.19
18
18
15
13

9
8
•.

3

-.:. __ _:__:_____

-~-

(+11)
(+5)
(+4)
(+3).
(+6)
(+1)
(+3)
(+3)
(+3)
(+1)

(O)
(·2)

~~~)

1

-121
·10
·9)

-15)

- - - - - -

-

-•~o•.,A'

'

Iert, la .A,~~h•n (Gormanla), Comitetul E><•cullv al UI:F" • sta . '
\1llra cara va Ql\:zdul, In anul 2004, Campionatul t:urgpean de fotblll.';
h.

J:nn comisia UE:FA aC. E. at.l~ut parte li Pfllii~Pintalo FRf, Mire. .'

0~andu, alegerea avlnd l<lc prin

vqt aec.,t. Pantru organizare~~:.
dapus candldat!trfie llj>anla, PortuQall~ 'li
l•ustrla·Ungarla (qrganll-8rQ C\lmună). l~:-~(1ll~ ~1!\l!lerjj vowrlltlt,J

:;teuropenalor• 91-au

~r!~.•·t~s~~~ef~~.~~~,,;;.:,,.
"'·•r"i#'iX.#tv·fL·
~J
l§ţ};~:- :_, '"· -. . '"' ,. "._,_-_ ,,,"."_ .. _. .,........"_..,. -~-~·,:?.. ,,,.m·"-·"·;;;~~~~&-.""~w*
... -, ..,,. ~_,_".,_,," _-. , "- ~Jm
5-0, cu FC Bihor mln. 90 (au
marcat: C. Gâlcă • 2, R·uben •
2 ~i Cipoş); 2·0 cu FC Bihor
min. 89 (au m~rcat: Toader •

CUPA TRANDAFIRUL;
LA START
•.,,Adevărul~~

t··lntr-·o

•

la

PORTUGALIA VA ORGANIZA
C. E. DE FOTBAL DIN 2004

a nimer.it

grupă

Organizatia de tineret a
Paflidului Democrat, flliala Arad,
nu rie dezminte şi a pus la punct
toate amănuntele legate de a V:a
ed~ie a Cupe Trandafirul la minifotbal, pentru amatori. Luni seara,
la sediul organiza~ei, in prezenţa
d-lui Gh. Seculici • preşedintele
PD • Arad şi a d-lui Gh. Falcă •
preşedintele pe ţară al PD tineret, a avut loc tragerea la sorţi
a grupelor şi s-a stabil~ programul
turneului. lală componenţa celor
patru grupe, cu mentlunea că
prima din fiecare est'a cap c;te
serie.
Grupa A: PD • Arad, C.E.T.,
,.Adavărul" şi Dinamo Arad
Grupa B: Ceala, Juventus
Arad, lntersat şi Electrica
Grupa C: Astoria, PD • elevi,
Barou! Arad şi Sport Arad
Grupa O: Vama Arad, C.DZ:;

2).

de

foc~;;.

, Antrenorul Florin Voinea a
avut la dispoziţie In acest
turneu un lot de 14 JUCători:
Moţ, Polgar, Tout, Anechiţei,
Viderok, Cipoş,
Gâlcă,
>Coste, Sfâşia, Toader,
Ruben, Berari, Rusu şi
Bivald.
Pe lângă frumosul trofeu
oferit
organizatori, alţi doi
micuti fotbalisti ai UTA-ei au
obţinut prem'ii şpeciale. Este
vorba de Cosmin "Hagi"
GAlei, care a primit o plachetă (vezi foto), el fiind
desemnat cel mai tehnic
jucător al turnell'lui. De
asemenea, Cosmin Coste a
primit o diplomă pentru cel
mai combativ jucător.
Aşadar, rnicuţii copii de la
grupa' 89 a UTA-ei au mai
adus Tn vitrina clubului fanion
al Aradului un trofeu, iar
viitorul le aparţine ...

c;

Din pacate, echipa ziarului
nostru a nimerit într--o ~grupă de

foc", tn care are şanse minime decalificare in .sferturi". Poate că,
Postura de outsaider, ne va mobiliza mai m~ şi dne ştie ...
Cert este câ, debutăm joi, In
Sala SpOrturilor, de la ora 22,00,
In compania echipei Dlnamo
Arad . Adică, poliţiş~i arădeni, ce
Să ne tot ascundem dupa deget,
că de vor, tot ne găsesc ...
Nădăjduim că poliţiştii arădeni nu
vor aplica contra noastră principiul
lor: "Nu-l bătută ca la noi...".
Aslăzi sunt programate de la
ora 21,30 primele partide: PD
Arad • CET şi Ceala - Juventus
Arad.
Dorim succes tuturor competltoarelor, iar cea mai bună_ să

qe

La sfârşitul. săptămânii
trecute,
pe
stradionul
Municipal din Oradea a avut
loc turneul internaţional de
fotbal pentfu copiii născuţi
1989 şi 1990, dotat cu Cupa
.Toamna Orădeană".
FC UTA '89 e reuşit·să
căştige competiţia după ce a
obtinut următoarele rezultate:
cu Debrecen (Ungaria);

caşt~ge.

Dfi"IEL SCRIDO"

0-0,

Observator şi Finanţe

~AMPIONXTtfL~JIJDETEAN:~PROMOTIE~
;;;t;ĂM:,'S·--·· · -.. .{
"j_:-_-\~;{0.~:-~.- ,,,~·:..,:.;.:ii&-~,' ,
!.-·· .
'.;\:;1~:'
,--.!!:},:.>~~'
;,~:,
-~
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Victoria Berechiu • F.C.
Berechiu :J,-1 (1-o)

Au inscris: Apătean. min. 3, Tănăsiduc •
min. 35 şi 90 respectiv !lia • min. 32 şi Iavan •
min.63.
Fantănele: Deme • Buzaş !. Bănutescu 1,
Stan, Apatean, Buzaş !1, Tănasiciuc, Ungurari,
Bănulescu !1, Figel, Ungurar.Au mai jucat:
Roman, Molnar.
Secusigiu: Marina·- Drăghici, Cuci,
Prodan, Mosescu, !!la, Lupea, Făgean, Neaga,
G. Ka~or. Iavan. Au mai jucat: 1. Kaitor.
Carto""'' r09u: Roman (Fantanele) · mln.

Au marcat: Ardelean - min. 34, 72 şi 81
respectiv Tanase. min. 51. ·
V. Berechlu: Fusian • Oreghfci, Druţău,
Topai, Gligor, Stanca, Herman, Buşe,
Ardelean, Negruţ, Lingurar. Au mal jucat:.
Jurcoi, Tuican.
F.C. Berechlu: P1aşt1n -L Ţârte, Curta, R.
cartig, Tănase, Purcel, C. Buzgău, S. Buzgău,
G~. Ţârle, Mitran, C. Cârlig. Au mal jucat:
Bondar. Jurei!.
Au arbitrat Olariu Laurenţiu, Marta Ionel. ·
Observator AJF: DUmitrică Radu.

83.
Au arbitrat: Nicolae Ardelean jr. - Adrian
Văscuţ.

Observator A.J.F .: Vlad Remus.

Rezultatele etapei a IX-a
Pecica • Horia 4-1; Sânleani • Zimand Cuz
4-1; Munar. Glogovăţ '99 3-1: Fântânele •
Secusigiu 3-2; Ari<~ • Cruceni 3-3; UsuSău •
Satu Mare 3-2. CovăSănţ a stat.

Clasa...ent
1. Peclca
2. Zlmand C~z
3. Sânleanl
4. Munar
5. Salu Mare
8. Arldt
7. Secuslglu.
8. Ususău
9. Horia

8 6 2
8 8 O
8 5 1
8 .5 O
9 5 O
8 4 1
9 4 1
9 3 1
9 4 O
10.~'99 9 3
11. Cniceni
9 2 3
12. FA..Unele 8 2 1
13. Covisănţ 1 1 O

o

O
2
2
3
4.
3
4
5

5
6

4
5
7

23·8
20
27-17 18
30-14 17
24-11 15
25-15 15
15-18 13
23-27 13
12·24 10
12·18 9
16-29 •
16-30 9
17-31 7
22·31 3

Rezultatele etapei a IX·a
Nădab • Şicuia 2-1, Comlăuş • Cermei 4-3,
V. Berechiu • F.C. Berechiu 3-1, Drauţ •

Socodor 3-1. Nădab a stat

;CJ_a...ent
1. Socodor
2.Şicula

8

.·a

6

1

6
5
4

O 2

1

43-12
27-12
22-19
19-10
24-18
19-22
23-39
10-24
10-43

18
18
16
13
12
10
10
4

3. Nădab
8
1 2
4. V. Berochlu 8
1 3
5. Cermel
8 4 O 4
6. Drauţ
8 3 1 4
7. Nadăf
8 3 1 4
8. Comliiu'
8 1 1 6
9.F.C.Berochlu 8 1 O 1
3
• .Erour echipei din Şirula. care a aparat
trei penalty-uri In partida de la Nădab, se
~ Morar1u Mircea şi nu Eugen COfa,
cum dintr-o regretabilă eroare de transmisie a
apăna in numărul trerut al ziarului nostru.

---:::--·~---

,·_. _ '

·· ..

SE!!:a--~ ~
Eaglea Fântânele • Gloria
Secuaigiu ~z U·1)

-- ----·-

:=:;

a

,,T

::··•• · '

•.;aa

'.

C::::: ·

Cripl Buteni • Vniverdtatea
Sebi' f>.O (4.0)

. Au marcat: Rad • min. 12, Negru • mln•.·
15, 26, 27, 76, 77.
.
Formatii: Butenl: Stoia • Paiuşen, Jlga,
Şodlncă, F1!1p, Borlea, Alboaei, Rad, Negru,
tril, Vlad. Au mal jucat: Setea, Lingurar.
Antrenor: Popa Dani.
Seblf: Marchiş • Musca, Bama. Ţol,
Golomici, Cismaş, Voica, Morariu, Tunder,
Crişan, Bud. Au mal evoluat: Lazăr, Ţolea,
Herio. Antrenor: Emilian Urs.
.
Cartonat ROfU: Golomici (.U" ~). ·
Au arb_, centru • Sebastian Pantiş; Unle
• Kiss Toma.
Observator AJF: Andrei Mercea.

(GEW GROZfl)

Rezultatele etapei a IX·a

Hălmagiu-Chisindia 3·0 (f. j.): BocsigDezna 3-1; Buteni-.u· Sebl~ 6-0, Gurahonţ
Haşmaş 4-2; Lunea Teuzului-Dinamo Sebif 31. Vârlurile a stat.

Cla•a...ent
1.Dezna
2. Hlif"18f
3.0. Seblf
4. varturite
5. Lunea Teuz
8. Hlilmaglu
7. Gurahonţ
8. Butenl

9. Bocslg
10. "U" Seblf

8 6 G 2 19-10
8 5 1 2 33-17
951323-22

a

8
7
8

4 2 2 21-12
4 1 3 27-19
3 2 2 15-12

3 2 3 16-15
3 2 3 19-23
8' 3 1 4 12·25
81189-28

a

18
18
18
14 1
13

11
11
11
10

4

o 1 7 11·34 1
+++
Astăzi, de la ora 15,00, la NAdlac se dls-

11. Chlslndla

8

putli In devans partida din cadrul etapei a >N-e
a Diviziei O, dintre VIctoria din localitate fi

Maiorul Arad.

•

i

1

.,

1

·-
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"SCCA ARTEI" ARAD
str.

Văliug
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Preţul. @:

mi<:l
Qf~ftq ~ ff'qJ~ '

organizează

in ziua de 28.10.1999, ora 11,00 licitaţie pentru
inchirierea spaţiului din Arad, Piaţa Spitalului Bloc 1
A, parter, ap. 29 cu suprafaţa utilă de 155 mp.
Caietul de. sarcini poate fi consultat la sediul
societăţii (secretariat), relaţii suplimentare la
tel. 253726; 253741.
De asemenea angajează pentru perioadă nedeterminată, croitor!, confecţioneri la ma!fină.

BOSCH 608
-MOTOROLA d520
MOTOROLA d368
ALCATEL VIEW .
PHILIPS SAVVY
SIEMENS C25
SONY CMD-C1
SAMSUNG 2100

s1'1ă79 USD*

-

lmpreună

(5224461)

cu oferta CONNEX

CONEC1ARE GRATUIT.A

PRWB.E 2 LUMIAilOIWIEIIT GRAllJIT

**Ofertă valabilă până

la 16.10.1999_

- .,:CONNEX· ;[

(9744029)

X

S.C.INTERTRANS 1
S.A.ARAD

Condiţii:

- disponibilitate in vânzări
• exprimare fluentă
- cunoştinţe tehnice şi operare PC
- vârsta maximă 30 ani
- cunoaşterea unei limbi străine prezintă un avantaj
Curriculum Vitae însoţit de o poză se va depune la sediul
SC EUROGSM SRL, 8-dul Revoluţiei nr. 95 sau CP 3/161
până in data de 16.10.1999.

.•
-~

d edle,.c""""
~
eoi-1•
l "'

){Tel: 0571255801 ;092/444485;0921275675

--"·

USD*
USD*
USD*
USD*
USD*
USD"'
USD*
USD*

~.-

S.C. ARAL S.R.L
Piaţa Spitalului 1C Parter

r

- 68
- 72
- 76
- 94
- 99
-112
-142
-200

ORGANIZEAZA
Concurs de selecţie a administratorului în confonnitate cu
prevederile OUG 49/1999 HG 364/1999.
Ofertele se vor transmite de către candidaţi in plic inchis
la sediul societătii {secretariat) până in 19.XI.1999, ora 12,00.
Documentelă necesare întocmirii ofertei se pot procura
contra cost de la sediul societă!U.
Cererea de ofertă, grilele de selecţie sunt afişate la sediul
societătii.
•
Concursul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura in
data de 22.XI.1999, ora 10,00.
Relaţii suplimentare la sediul societă~i. Tel. 057/289261,
057/289755.
(5224463)

hârtie
ambalaj la
preţul de
5000 lei/ kg

'

Telefon:

235062

TAXI MIRKO-MIU

C: l.fCITATJi ~

230530 230"130
• NON-STOP
o

'

e CÂT AM DECLARAT TAIUF1JLAFJŞAT, ATÂT

.In data de 20 oct. 1999, ora 12, la sediul urmăritei Soc.
Com. VITI VINICOLA SA Baraţca·· corn. Păuliş, jud. Arad, se
vinde la licitatie publică cantitatea de 40.000 kg vin,
Ml.ISTOASĂ de' măderat, vărsat, la preţul de strigare 7.500
lei/kg.
Licitanţii' sunt obligaţi a achita pe loc preţul oferit. In caz
contrar nu li se ia in considerare preţul oferit." .

noastr.l care nu folosesc corecl ceasul de taxare şi tariful declarat.
{Reclamaţia să fie făcută in 48 ore de la intamplare).
+·Rrrna noastră Jn colaborare cu fim1a Jackson infi"mţează din
data de 14.oct.1999 pentru TAXI MIRKO MIU parcare pentru maşini
de transport persoane şi marfă in curtea depozitului en gros.

(974081)

. (c.b.)

ESTE ip PE~ DE TAXAT e

+ Oferim premii acelor clienţi care găsesc taximetlişti in finna

•• • t

S.C.
DAEWOO
"FRANCKMAR" ~~~ AUTOMO!JILE
ARAD .
ROMANIA
DEAI.ER AUTORIZAT
Str. Andrei

Şaguna

nr. 16 tel. 251179

Vă oferă

- _-

autoturisme din gama DAEWOO
in cele mai atractive conditii:
'

NUBIRA.. l.EGANZ•..." MATIZ.
MUSOO. KORANDO,. CIEI.O ..
TICO.. DAMAS.. l.UBI.IN,. AVIA

Se pot cumpăra in rate !fi leasing cu avans de 20%.
Se asigură service in perioada de garanţie !fi post garanţie.
or Dispunem de service modern cu dotare de specialitate !fi personal cu inaltă
calificare.
or
or

..

DE
CONSTRUCTII:
• PAL • PFL • PLACAJ

toale grasimile

• SOBE TERACOTĂ
• UŞI • FERESTRE
• BITUM • CARTON
ASFALTAT
• TIGLE • COAME

. f

;. -i

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ
• OBIECTE SANITARE

_". Prefuri promoţionale
".Adaos eomereial minim

·-."'
~' ~:i
'

ALTE INFORMATII
LA TELEFONUL 259088 •.

Program zilnic: 8,00 • 16,00
sâmbătă: 8,00 - 13,00

·--

..
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PUBUCITAT.E

S.C. SCAR COMPAN{SRL
A.N_GA.JEA.ZA.

LUCRATOARE PENTRU
BOBINAT

eta- 2u

compUter

INF. TEL. 286782
STR. A.M.; GUTTENBRUNN NR. 129, ARAD
(52244521)

·-Imprimanta
-Retele
-Soft

-Service

CARCASÂAT
TASTATURA
MOUSE+ PAD

:(;H:· S.C. GAZ HATEG S.A.

ltfTR.:O~F

nF ~ R.t;(U RFIX':t tmF:

Nr. Reg. Corn: J 20/528/1996
Cod fiscal: R 8473080
.
DEALER autoriza! ..DUNAFER", vă oferă
A>\'•.:
. • la preţuri de importator:
. - gama completă de calorifere cu accesorii livrate de producător;
-centrale termice murale cu tiraj forţat şi natural;
- ţevi multilstrat, conectori şi gama completă de accesorii
pentru realizarea instalaţiilor de încălzire centrală.

~r

~--·------

la Tel. 0941937999
0941583125

~
· nu facem rabat

r·

DE UClTAf.I.E,

:;::-lÎ};::J:;:;,:;:~b::.:-::···. ,,:_,.,.;:::{j..J',..;_u-,,,.,.__,-,_ ,,,se;~ ... ';,xk,._,,.-~<~'=-~fi~-:,.-~;;s:,

.;_ ,_ --- ,--'-·'''"";,,,;o.:•·~-~

Judecătoria

Lipova. Dosar executional nr. 55/1999.
în data de 02.11.1999, ora 10,00, la Judecătoria Lipova,
str. Brancovici nr. 27 - biroul executor judecătoresc Dan
Oprea - se vinde la licitatie publică imabilul situat Tn
Lipova, str. Marienescu nr.' 1, compus din apartament 4
camere, proprietatea debitorilor Laza Gheor!Jhe şi Laza
Maria.
Pretul de strigare este de 95.287.7251ei. ·
Co~diţiile de licitaţie se pot consulta la Judecătoria
Lipova, biroul executor judecătoresc - Dan Oprea, lunea
sau vinerea, ora 10,00. ·

CAUTĂ TII!

Aparatură

audio-video:
SONY, PHIUPS, PANAS.ONIC

VINQE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNELTE ŞI
ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT
• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe (DISZPERZIT TITAN, SUPRA-LUX. LIMIT, MODAKRIL)
• Vopsele pentru lemn si metal - 1000 nuante; VAPOREX
(soluţie pentru pereţi cu igrasie)
'

Produse electrocasnice:
MOULINEX, PHILIPS, TEFAL
ROWENTA, WHIRLPOOL

(974076)

Calc:Uatoae În OOce canfig..ratie
24 RATE lunare

;:._. - - '

,
.ARCOMMAT PVBUCATIE
,
GRUPS.A. DEUCITATIE

FĂRAAVANSI

2IDJ Anii- Rlmlil,
SI: IIMf lqa rr. 6547

,,

•1

OFERTA UJNII:

Toate actele se fac în magazin
Garanţie+ service
slf1 Lucian Blaga, IJr. 2-4
tel. 280175 281800

Judecătoria Lipova.
Dosar execuţional nr.
56/1999. In data de
TLfdHO 572!1779, 0010 57 21Bl13 03.11.1999, ora 1 0,00, la
Judecătoria Lipova, str.
Brancovici nr. 27 • biroul
executor judecătoresc Dan
Oprea - se vinde la licitaţie
publică imobitul situat în
Lipova, str. A. Vlaicu nr. 4,
. ap. 8, compus din apartaECHIPAMENT DE PROTECTIE
ment 3 c~mere, propri·
'
etatea lui Rancu Gheorghe
'CIZME' MĂNUSI' PELERINE ' SORnJRI'
~ti Raneu Ana.
'COVOARE PVC'' MATERIAL PT. PRElATE' .
Preţul de strigare este
de 24.273.000 lei.
ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC SI PVC
Condiţiile de licitaţie se
'
'FIRE 'nJBURI' FURnJNE ' CHEDERE '
pot consulta la Judecă
toria Llpova, biroul execu'fOliE POl~ROPilENĂ
tor judecătoresc - Dan
. EOCHETE AUTOCOlANTE
., Oprea, 1u11ea sau vinerea,
BENZi ADEZNE
ora 10,00.

......_

475USD + WA
~ MMpea..4 ~

;

INFORMAŢII

PlACĂ VIDEO 4MB
MONITOR 14"

ARAD, CLOSCA 2

r.~·: .·.·'piJBiiCATî.E:i.··
· .~
.·
'
]
. ••. .·.

AMO K6-2 4DOMHz
VIA MVP3512K
H004,3GB

&4MBSDRAM
FOD 3,5"/1.44MB

Tei.IFa•.: 251838

Ro

OFERTĂ SPECll\lĂ

-Calculatoare

VÂRSTA MAXIMĂ 35 ANI

Miercuri, 13 octombrie 1999

vopsea lavabilă HERA 25 kg- 360.000 lei
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu)
. TELEFON 210676;
PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 9,011-12,00
1658988)

dea~r autorizat

ih). BOÎÎÎ

DERMATINA S.A.

,,

&ANGElA

- \hie/a,.de~

, . '"::'âre ptăceieâ ae",

iV~ anunta deschi:î

c'derea clubului da
'aoapte, cu program:l

'1

fde

striptease PLAY".j
\GIRL. Atmosferă.:

!

deosebită, progranj.j ,_,.,::l·~

"ae calitate,

serviciU;;

;.,Rezervări la

telef<?Bil

: ire-proşabilelt, zilni<ţJ
;de la '22,00 la 04,00{;

\\092-277765.

''

l;;,,!llchiriaza···
- d.. e.··P····ozit

.J,tt@!h~*i! . .,

G.l. MOTO
Telefon 251417

Vinde numai prin
rw.....

A

'III

.DORITI OTAMPIARIE ·
"'
'
MODERNA PENTRU CASA DVS.1
.

+ Preferaţi ea aeeastj tâmplărie PVC eu sti·

elă

ter111opan

să

fie de ealitate fi din import?

Apelaţi

L..L..:..I..................

ALEŞD
39.000 lei sacul (are inclus TVA)

CIMENT

la:
astăzi:

• Casa dvs. poate avea de
-

cirnent\
· Alesd ·

.

OSI.· FEitESTitE CO .
... .
STICLA TEitMOPfitt!
.

.

-39-~lei
./:Sov-~,t!!_ .
'.

· - . -~-~--

---

1

-

~-

SEBIŞ

orasului Sebis
-agent publicitar Elena Fihp
- program 8,00 - 15,00
-Telefon 420.303 .

CHIŞINEO CRIŞ

LIPDVA

Primăria

ora!7ului lneu
- agent publicitar Carmen Ţole
- program 8,00 - 15,00
-Telefon 511.550

NADLAC

Primăria ora!7ului Gurahonţ
-agent publicitar Alexandru Herlău
-program: 8,00- 15,00

.

PANCDTA

Primăria

S.C. ELC6TRANS S.R.L. Lipova
Str. Bălcescu Nr. 16,
Telefon 561.426 sau Fax 563.091
-program 7,30-15,30

ora!7ului Chi!7ineu Cri!7
-agent publicitar Mihaela Brânda!7
- program 8,00 - 15,00

Cofetăria "!:LIDOR", Str. T.

Vladimirescu, nr. 34
- agent publicitar Cristina Mihăicuţa
program: 8,00 - 15,00
-Telefon: 466.213

PECICA
DACODA- A.F. DU MICI Nr. 281
- agent publicitar Du mici Dănuţ
- program 8,00 - 20,00
- Tel~fon 468.745

Str. Vasile Goldiş nr. 1 (Magazinul
HOBBYLAND)
- program:.9,00- 18,00

Bibliotecă

·

- agent publicitar Alexandru Victoria
-program: 8,00- 15,00

SAVARŞIN

Magazinul alimentar Mixt .Hans auto",

cu sediul în Arad, str. Mără~e~ti nr. 6, doreşte să ob~nă autorita~ de mediu pentru activită~le de ocrotire a {aunei cinegetice şi a faunei
piscicoie pe fondurile de vânătoare, respectiv pe fondurile de pesaJ~
din judeţul Arad, aftate în administrarea AJ.V.P.S.
Eventualele reclamaţii se pot depune la Agenţia de Protecţie a
Mediului Arad B-dul General Dragalina nr. 16, telefon 280815.
Director A.J.V.P.S. Arad
DEME NICU MIRCEA

toate

măsurile

necesare pentru ca sfecla de

zahăr

să fie predată la S.C. ZAHĂR SA Arad sau la punctele de
depozitare până la data·de 24.1.0.1999, dală după care întreS.C. ZAHĂR SA Arad nu se fice răspunzătoare· pentru
canti\ăţile de sfeclă nelivrată până la data de mai sus.

(/!" Tehnică

de calcul
Garanţie 3 ani

=

- lrnprlrnante

t

~!P

EPSON

crcoplatoare.
MINOLTĂ
rrselfurl
(jf'Moblller da birou

(/!"Centrale telefonice

SOLOMON

La
IICt!otlli Cllpelllit wa aeonla oltdlli.'m de~.
;'" 'lll.'lllllt.'lâliice~-delOJJGO.IOtlti. · ·f

M

Vând garsonieră confort 1,
Mîcâlaca (Mioriţa), totul retactltj

nou, gresie,

faianţă,

parchet;

negociabil; 11,000 OM,
în rate. lnforrna1;iil
cen~

trală,

conlort 11, et. IV, acoperiş
garantat,· complet mobilată, gaz,
1 telefon, parchet, gresie,
l·<o.;,"" preţ negociabil. Telefon
(31764)
Vând garsonieră, confort 1, et.
III, Vlaicu, {ne)mobilată, neimbunătăţită, 38 mp, 9.500 DM,
negociabil. Telefon 220338, după
ora 18. (31937)
Vând garsonieră, confort 1, et
·11, zona Miorita. Telefon
094.802.028. pniţ 8.300 OM.
{31926)
Ocazie! Vând garsonieră, confort 1, Miorija, 8.000 OM. Telefon
253326. {31789)
Vând urgent garsonieră,
Grădişte, et. III, confortabilă.
Telelon 237065, seara. (31952)
Vând garsonieră Fortuna ..
Telefon
057
211135;
092.372.699. {31126)

'

~

~-~.

!il !;·; w
-'Wlf
;1·!···
l~:l-=.1

1
1
1

Vând 2 camere, uHracentral,
nr. 7, ap. 5, oreie 1619. {30349)
Vând apartament 2 camere,
zona 500, preţ 10.500 OM.
Informaţii telefon 092.426.569;
268064, până la ora 19. {31080)
Vând apartament 2 camere
decomandate, etaj 11, str.
Ecaterina Varga, preţ 31.000 OM
negociabil. 1nformatii telefon
231410.(31108)
'
Vând apartament în curte, In
centrul Lipova sau schimb cu
garsonieră in Arad. T"Jefon
245738. {3040396)
Vând apartament 2 camere,
parter, Micălaca 308. Telefon
267282 sau 092.597.541.
{31161)

str. Cloşca

Vând apartament 2 camere,
in Vlaicu, pe !fOsea, refăcut

nou, stil occidental, gresie,

faianţă, parchet, uŞă blindată;

preţ negociabil; 28.000 DM,

posibil

şi

in rate.

Informaţii

telefon 094.868.708. {31.6981
1
Vând apartament 2 camere,
contorizat, dependinţe, garaj,
:1
Romanilor. Telefon 211808.
{31762)
Vând (schimb cu garsonieră +
Vând apartament 2 camere, et ·
diferenţă) apartament 2 carn:ere,
1, îmbunătăţit, zona Confecţii, preţ
Vlaicu, îmbunătăţit, et. 6/10.
11.500 OM, negociabil. Telelon
Telefon 281215, 0.94 873 047.
253120. {31799)
{31888)
Vând apartament 2 camere, bl.
Vând apartament 2 camera,
12, se. A, ,ap. 16, preţ 10.000 OM.
Telefon 092 295 340. {31920)
decomandate, localitâtea Pilu nr.
Vând apartament 2 camere,
41 {bloc). Telefon Pilu 177, Arad
confort 1, el. 11, zona Mioriţa.
237687. (31917)
Telefon 234407. (31956)
Vând apartament central, bloc,
Vând apartament 2 camere, în
'2 camere.• decomadate, preţ · l.ipova, et. IV. parchetat, faianţa~
negociabil, avantajos. Telefon
telefon, cablu. Informaţii zilnic•.
094.250.569. (4113054)
210928. (31960)
\ r
"
z : u t ; j ;

•

'V'INIC>E

e vDGEL NOuT\ TIP; T 500 kg

• TOCĂtDRri&i~n,~~Ai:E'iifgp 1,1
f!!!1:_9~95.000..Iei.

e PLUG 1!RP 3, 6HAPA, SEMANA'I'OARE, IBiillll
e GRAPA ep discuri uşoare G.D.U. 3,2
19.500.000 lei

Includ TVA.

Informatii Paclca Nr. 1&28
(lân&
drumul Pmagul Mic)
'1' 1 'mi C
24; Orar 8 - 17, bml -

. ·

aijmiJilă

Vând, schimb, lnchiriez,
apartament trei camere. Telefon
. 275760. (31077)
Vând apartament 3 camere,
decomandate, parchet, rolele;
telefon, satelit, Vlaicu, bl. 81·3,
et. 9/10, ocupabil, 18.500 DM,
negociabil. Telefon 289456,
092 239 242. (31166)
·... ii ~ Vând apartament central, la
casă, parter, 150 mp, 39.999 OM .
Telefon 281195. {31913)
Vând 3 camere, semidecomandate, zonă ultracentrală, et.
4/4, pret 21.000 OM, negociabil.
Telefon 219190. (31910)
Vând urgent apartament 3
Vând apartament 2 camere, et
camere, decomandat, central.
4/4, Grădişte, 9.700 OM sau
Telefon 270872. (31789)
mobilat 10.700 QM. Telefon
Vând urgent apartament 3
237048. {31974) ·.
camere, etaj 8, zona Vlaicu,
Vând avantajos {sau ofer
12.000 OM. Telefon 057 •
spre· inchiriere) apartament
211135; 092.372.699. {31126)
două camere, confort 1, str.
Vând apartament 3 camere
Poetului bl. A.22. Telefon
decomandate, parţial îmbunătăţit.
252264, {orele 7·15); 244717;
preţ rezonabil. Telefon 255133.
211005, după ora 15. {31984)
{29808)
Vând apartament 2 camere,

z
z

..·i.

1
1

------ - - - - 1

Praporgescu, îmbunătăţită,
16.000 DM. Telefon 235784;
092.308.400. (31882)
Vând garsonieră mobilată,
Micălaca, str. Abrud, etaj IV,
acoperiş nou
garantie 10 ani;
design occidental, telelon, salei~•.
balcon mare inchis, multiple
imbunătătiri. Informatii telefor'l
260094. (3,11 08)
'

sau la domiciliul d-nei Bot Adriana, din
Şiria nr. 516
- agent publicitar Bot Adriana
-Telefon 531.084

o

.e

)

rr- Maşini de numărat bancnote

1 str.

1. Slavlci

CONDUCEREA

Jet/fax: 057/270lll; 270100, Araill

Vând 1 cameră spa1joasă, bloc
nou, BCA. Telefon 250209.
(29806).
Vând apartament central 1
cameră, 60 mp, cu posibilităti
extindere, etaj VN, acoperiş ~gh!i,
preţ
14.000 OM. Telefon
092.509.397. {30146)
Vând apartament 1 cameră,
mobilată, Piaţa UTA Telefon
246176. după ora 18. (31035)
Vând garsonieră, confort 1, et.
11, Micălaca, str. Radnei bl. 108,
se. E, ap. 7. (31951)
· Vând garsonieră, confort 1,
zona Mioriţa, str. Săvirşin, bl.
173, se. E. et III, telefon, satel~.
balcon închis, preţ 8.500 OM,
negociabil. Informaţii telefon
238419. (31964)
Vând convenabil apartament 1
cameră, confort 1, et. III, Grădişte.
Telefon 233C98. {31992)
Vând garsonieră, confort III,
Fortuna. Telefon 246993.
{31994)

ŞIR IA
Asociaţia Agricolă

e ~,earate de im.e.răstiat ingră~minte chimice.

Preţurile

-l-. -. ~ .;cl.uLmB(ti;)l
- PC

ŞOMOŞCHEŞ

-agent publicitar inv. Ioan Nagy
-Telefon: 511.860

Preţ:

prinderea îşi încetează activitatea.

(5224466)

/JX.IIIIJ$

Cermei
- agent publicitar Florica Nagy

rci&â~dlrurztn:rămmm:::,l;refDD*1i'ao90~

: CULTIVATORI DE '·.
SFECLÂ DE ZAIIÂR
Luaţi

CERMEI
Primăria

CORTICI

SANTANA

ASOCIATIA JUDETEANĂ A
VÂNATORROR SI PESCARROR
SPORTMARAD

Str. A. Iancu Nr. 411
-Telefon: 557.339

GORAHDNT

"GYURIAN" - str. Grivitei Nr.58
-agent publicitar Gyurian' Bohuslav
-Telefon 474.580

Primăria

INEO
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Vând apartament 2 camere,
confort 11, et. 1, Aradul Nou.
Telefon 288338. {31940)
Vând apartament 2 camere,
confort 1, îmbunătăţit, str. Banu
Mărăcine, bl. 2. Telefon 235017,
dupâ ora 13. (31938)
Vând urgent apartament 2
camere, zona Intim, et. III, 16.500
OM, negociabil. Telefon 237377,
dupâ ora 16. (31921)
Vând apartament 2 camere,
mobilat, zona 300 Micălaca.
Telefon 094.568.805. (31807)
Vând apartament 2 camere,
300
{ne)mobilat,
toate
lmbunătătirile. Telefon 253326.
{31789) '
Vând urgent apartament 2
camere, Vlaicu, 10.000 OM.
Telefon 270856. {31938)
Vând apartament 2 camere,
Micălaca, et. V, 13.800 OM.
Telefon 270856. (31938)
Vând apartament 2 camere,
Alfa, total imbunătăt~. bucătărie
cu boltă, 13.500 OM,' lângă piaţă.
Telefon 270856. {31938)
Vând apartament 2 camere,
Micălaca: Telefon 265057, după
ora 17. {31937)
· Vând apartament 2 camere,
mobilat, amenajat stil occioen·
tai, str. Miron Costin, bloc 1,
etaj 3, preţ 43.000 DM negociabil. Telefon 094.122.434;
223729. (28965)
Vând apartament 2 camere, el.
11, zona Podgoria, vis-a-vis de
catedrală, gaz, balcon inchis,
telefon, 26500 OM. Telefon
092/397411. {30188)
Vând apartament 2 camere.
parter, ideal privatizare, Podgoria.
Telefon 212204. {31920)
Ocazie! 11.300 OM, apartament 2 camere, confort 1, faiantl,
gresie italiană, balcon inchis,.
ocupabil imediat. Telefon ·
210555. {31916)
Vând apartament 2 camere,.
semidecomandate, confort 11,
f'ortuna, et. III, imbunătă!lri,
12.500 OM, negociabil. Telefon
272657,252302.(31905)

-

. ~

''

îmbunătăţit, Micălaca, lângă

Orizont. Informatii telefon
267327, orele 8-\4; 17-22.
(31991)
Vând apartament cu 2 camere,
decomandat. Telefon 237986,
imbunătătit (32021)
Vând apartament 2 camere,
zona Fortuna. Telefon 237595.
(32022)
Vând apartament 2 camere,
decomandat. confort 1, parter,
16.000 DM neg'ociabil. Tele{on
094.147.985. (32065)

.!i!j;(iji\~
;F: ,:OCAZII? ''UNICĂ!

ln

VJind''

'urglmt apartament
zonli
,ţeentrală, 3 camere, în casă, cu
JncăiZire pe gaz, garaj. preţ
;~,000 DM; str. Gh. Bariţiu, Of,~
;'15, .etlli 1. Telefon 28m6

camere, aranjat occidental, fideosebite, balcoane
închise, etaj 1, zonă liniştită,
Micălaca, bloc 715. Telefon
094.661.161. (31709)
Vând apartament 4 camere,
zona 300, toate îmbunătătirile,
garaj autoriza!. Telefon 25Sa91.
{31785)
Vând în rate, apartament 4
camere, zona 300, Malul
Mure~ului. Telefon 261764.
{30170)
.
Vând apartament 4 camere,
Mioriţa, et 1, îmbunătăţit. Telefon
261368. (31970)

nisări

VÂNZĂRICASE

III

sau:

Vând (schimb cu apartament,
auto), casă 2 camere, bucătărie,
baie, antreu, curte, intrare auto.
Telefon 281215, 094 873 047.
Vând apartament 3 camere,
{31888)
·zona .VIaicu, 18.000 OM, negoVând casă, Grădişte, str. I.B.
ciabil.
Telefon
235784;
Deleanu, 4 camere. garaj. anexe,
092.308.400.{31832)
grădină. Telefon 276353, orele
Vând apartament 3 camere,
14-20, (31925)
decomandate, 15.000 OM, Alfa,
Vând .casă mare, 3 camere,
bl. 8, se. A, el. 11, ap. 6. Telefon· ' dependinţe, posibi[otăţi privatizare
sau creştere a animalelor, zona
094.141.911. {31952)
Aradul Nou, sau schimb cu
Vând apartament 3 camere,
apartament 2 camere_+ diferenţă,
Alfa, garaj. Telefon 258271;
preţ 28.000 OM, negociabil.
283064. {30929)
Telelon 057/278908. (31954)
Vând urgent apartament
Vând casă cu 4 camere, gaz,
·samantha 3 camere urcător:. . baie,' grădină, Bujac, str. D~
Informaţii telefon 531594..
Vodă nr. 18. {30319)
{30922)
{Continuare in P"{1Jna 14) -

!192~.298.(9? 44\45~ .·,:·&-< ,,;):

' .

~·
~)be-···~~~~~-~·~-·~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _........10111!~--'-~0c'">"'""~
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Vând casă cărămidă, 3
camere, gaz, canalizare, grădină,
posibilită~ constru~e. Grădişte,

str. Porumbului nr. 15, 38.000
DM. Telefon 255976. {31942)
Vând casă 6 camere {2 spaţii
comerciale), toate utilitătile, 1.oo0
mp, Piata Soarelui. Teieton 092
292 559: 092 621 611. {30016)
Vând casă {Micălaca), foarte
mare, stil conac, toate utilitătile,
nouă, la cheie, construită 19,97/
1998. Telefon 092 292 559, 092
621 611. {30016)
OCAZIEI VÂND CASĂ, toate
900 mp.
Telefon 092.239.471; 256543 •
utilităţile, suprafaţa

1

Mic,
DM, negociabil.
Telefon 234608; 094.183.043.
{30365)
Vând casă cu grădină, local~
tatea Minis nr. 200. Telefon
094.192.9s0. {31071)
Casă de vânzare in Zimandul
Nou nr. 319. Informatii telefon
217178, după ora 16. {:31074)
Vând casă cu grădină mare, la
Sânpaul, nr. 272. {30969)
Vând casă în Săntana, zona
Gării, grădină, apă, gaz. Telefon
462819. {3041381)
Vând casă tot confortul, comuna Vladimirescu. Telefon 255981;
092.284.409. {31672)
Vând urgent casâ, toate.
condiţiile, Sânicolaul Mic. Telefon
288772. {30211)
Vând casă in Nădlac, central,
tot confortul, 4,5 ha pământ.
Telefon 280908, 094 774 521.
{31746)
.
Vând casă central {parter:

•

restaurant, alimentară; etaj:- 3
camere, dependinte). Telefon
234862. {31792)
'
Vând urgent casă 3 camere,
curte + grădină mică. Telefon
270854. {31802)
Vând casă localitatea Pecica
nr. 2218, lângă gară {3 camere,
hol, bucătărie, debara + anexe),
preţ informativ 10.000 DMc
Telefon 468545. {31875)
Vând casă mare, pe colţ,
Grădişte, după pod, 59.999 DM.
Telefon 281195. {31913)
Vând casă, stare foarte bună,
cu grădină 2.880 mp, Galşa nr.
284. Informatii telefon 092 344
757. {31924) '
Vând casă, 3 camere, gaz,
apă curentă, grădină, anexe, etc.
comuna Sinleani nr. 25. Telefon
240739, după ora 11. {31908)
Vând casă cu grădină, Livada,
sat Botfei nr. 107, Telefon
283455. {31912)
Vând urgent casă 3 camere,
bucătărie + anexe, grădină cu
pomi ~i sistem irigare, preţ
17.000 DM. Telefon 278236
{zona gării Aradul Nou). {31938)
Vând casă de odihnă, mare,
Insula Mureş, compusă din
parter, sufragerie, bucătărie şi
baie, et 1, lrei camere, hol şi baie,
mansardă cu două camere si balcon, preţ 22.000 DM, nego(:iabu.
Telefon
250271
sau
092.295.320. {31903)
Vând casă: 1 camera,
bucătărie, cămară şi anexe, posi·
bilnate gaz, 540 mp cu grădină,
str. Caisului nr. 6, Arad,
80.000.000 lei. Telefon 240448,
intreorele7-9;20-22.{31901) ·
Vând casă în Sîntana 5
camere, baie, apă curentă,
scurgere, 2 garaje, grădină,
aproape de gară. lnforma~i telefon 462718, după ora 15.
{3041931)
Vând in Mocrea, casă locuibilă
imediat, anexe cu grădină
întreagă cu pomi fructiferi.
Telefon 511343. {2055804)
Vând casă in lneu,. str.
Argeşului nr. 3 (cartier), preţ
accesibil. Telefon 511298.
{2055801)
Vând casă Macea 2 Corpuri,
şopron, grajd, cotarcă, grădină
1440 mp. 18.000 DM. negocabil.
Telefon057/267817. {31936)
Vând casă central {ra şosea)
Macea, la cheie, 3 camere. cu
teracota, coridor, bucătărie. {teracotă), cămară + anexe, curte betonată, grădină 144 mp, posibil·
ităţi apă, telefon, 21.000 DM,
negociabil. Telefon 057/267817.
{21936)
Vând casă cu grădină In
Chişineu Criş, str. Cuza Vodă nr.
33. Telefon 262377. {30051)

Vând casă şi teren 1.480 mp,
Micălaca, 2 intrări, front stradal

16 m, acces pe stradă cu TIR.
Telefon 092 572 117. {31738)
Vând casă 4 camere, încălzire

proprie gaz, canalizare, zona
Grădişte. 37.000 DM, negociabil.
Telefon 238613. {30093)
Vând casă in Pîrneava, gră
dină şi gaz. Telefon 211792.
{31961)
Vând casă, grădină mare, centru, posibilităţi gaz, localitatea
Sinleani nr. 141. {31962)
Vând casă mare cu loc de
casă, mare, Pirneava. Telefon
210373. {32011)

VÂNZĂRI SPATIIfll
Vând Motel compus din Bar
ABC, fun~onabil şi reslaurant şi

7 camere in curs de finalizare

şi

casă

5 camere, 2 băi, Bodrogul
Nou nr. 75. Telefon 270312.
{31936)
Vând ieftin gheretă, Piaţa
Pincota. Telefon 512844, orele S-.
10. {30325)

Vând

spaţiu

PUBUCJTATE

1

comercial,

Micălaca,

zona III, suprafaţă 140
mp. Telefon 259851. {21126)
Vând firmă mixtă paste făi
noase şi aHe indeletniciri, cu casă
proprietate, 3 camere + dependinţe + hală de 60 mp, 1 malaxor,
maşini de tă~ei, site şi rafturi
pentru uscat, gaz, curent bifazic,
microbus. Informatii telefon

2

286333. {32031)

'

8/l'flljih il j,j !ii@îl
Vând urgent TEREN 1680
mp, Grădişte, preţ11.500 DM.
Telefon 092.537.335. {31956)
Vând TEREN pentru con·.

strucţie, GRĂiHŞTE, zonă

bună, toate utilităţile. Telefon
253575, 253366, 219211'
(30388)
Vând loc de casă {500 mp) cu
fundaţie. in Alfa, lângă bl. 1.
~~;~~)ţii telefon 092 849 755.

Vând loc de casă, Macea,
1440 mp, 4500 DM, negociabil.
Telefon 0571267817. {31938)
Vând 4 ha teren arabil in local~
latea Şilindia. Telefon 211839.
(31976)
Vând loc de casă cu fundatie

P+M+casă mică, trifazic, ga'z.

Telefon 244720, după ora 16.
. {31987)
Vând loc de casă cu grădină
, Miniş, zonă bună. lnforma~i după
ora 16, str. lnului nr. 18, bl. A. se.
A. ap. 6. {31988)

Vând intravilan pentru construcţie, str. C. Pavelescu nr. 1,
colţ cu malul Mureşului şi str. D.
Coresi nr. 2, colţ cu malul
Mureşului, posibil apă, gaz.
Informaţii telefon· 286333.
{32030) .
Vând teren constructii, zonă
agrement, 1924 mp, paro;elabil,
Miniş. Telefon 563014; 562258.
{4223059)
Vând 0,5 ha pământ arab~ in
Sinicolaul Mic, lângă SMT, pret 4
milioane lei, negociabil. TelefOn
057/278908. {31953)

Cl.'f(l:!f hd~l
Vând Dacia 1310,

înmatricu~

lată, chiuloasă defectă,

1.100
OM, negociabil; Mitsubishi
Saporo, inmatriculat, stare bună,
1.100 DM, negociabil. Telefon
281215,094 873 047. {31888)
Vând avantajos OPEL VEC·
TRA 1,8i-Euro 2, an 1991; BMW
318, model 1982, ambele neinmatriculate. Telefon 212076;
092.98.91.27. (32100)

Vând convenabil Dacia O km,
orictl model, livrare imediată.
Telefon 094:391.896. {30897)
Vând avantajos ANVELOPE
CAMION diametru 17,5; ARO,
JEEP ~5, 16;· AUTOTURISME
12, 13, .14, 15, 16, 17 ţoli.
Telefon 259339, 563027.
{3040386)
Vând Mitsubishi Pajero 4x4 •
· {Jeep) înmatricula! 1994, 7.000
DM. Telefon 277181. {30262)
Vând Mazda 626, stare de
func,ionare, neinmatriculată şi
piese Ford Grenada 2,3 benzină.
Telefon 531594. {30922)
Vând RenauH 21 Nevada.benzinâ injecţie. 1991. Telefon
094.698.849. {31068)
Vând Renautt 21, 1986, 2.600
OM, CIV. Telefon 092.272.960.
{3040395)

Vând Saviem izotermă 5,5
tone. preţ avantajos; negocabil.
Telefon 094.517.763. {30984)
Vând ARO 243 pe benzină, din
1990, inmatriculat + CIV, preţ
1.600 DM, negociabil. Telefon
057415 250. {31150)
Vând tractor U650 aproape
nou, 1995. Telefon 094 n3 341.
3042349)
Vând combină tractată, de
recoltat porumb ştiulete, pe 2 rânduri. Telefon 094.610.553.
{31767).
Vând BMW 524 TD, roşu, an
1985, stare bună, preţ 2.600 DM,

negociabil. Informatii telefon
456188. {31772)
'
Vând Dacia 1310, 1999, stare
bună, preţ avanlajos. Telefon 094
908 548. {31895)
Vând BMW 518i, albastru
inchis, an fabricatie 1992, 113
PS, pe benzină, Euro 2, arată

foarte

bine

şi

are

multe

îmbunătăţiri,

136.000 km
parcurşi. Informaţii telefon
536808, intre orele 9-18 sau
localitatea Sânmartin nr. 336.
{31804)
Vând Dacia 1300, pret 1.400
DM, negocabil sau acoepi oferte
de schimb. Telefon 253572, 094
544 832. {31798)
Vând Dacia Break 1993;
Dacia Berlină 1995; Ford Fiesta
1986, stare pe~. str. Salontei
nr. 37/A. Telefon 222806,
242841. {31918)
Vând Dacia 1310, an fab~
1991, preţ negocabil 3.200 DM.
Informatii str. Renasterii nr. 96,
după oră 17. {30958)'
Vând Lada 1500, 1979: stare
bună, 2300 DM, negociabil.
Telefon 094.392.557. {31902)
Vând Dacia 1310, cu instalatie
gaz, an 1988. Telefon 253160.
{31909)
Vând
Golf 1, Diesel, înmatricula!, 4.000 DM. Telefon
092.437.218. {31910)
Vând Dacia 1310, stare

w

excepţională, recarosată, preţ

2400 DM. Telefon 512329.
{31926)
Vând Peugeot 605, 1989,
3000 cmc, inmatriculat, clima,

. ABS, scaune piele, negociabil.
Telefon 250030, 251181, intre
orele S-16. {31930)
Vând Dacia zero km {schimb
orice tip Dacie, nouă cu una
veche plus diferenţă); 'Opel.
Vectra, 1994, Tulbo Diesel, intercool, toate extrasele (eventual
schimb). Telefon 0561219869;
094.291.600. {31931)
Vând prin dezmembrare WV
Jetta. an 1983, şi uşi, capotă,
Golf 11. Telefon 245633. {31946)
Vând autoturism Renault 18,
inmatriculat, preţ negociabil.
Telefon 234884, după ora 17.
{31944)
Vând urgent Dacia 1300, perfectă stare de func~onare, preţ
900 DM. Telefon 278236.
{31938)
Vând tractor U-650 M, stare
Telefon 241667;
289882. (31935)
Vând Opel Omega. Telefon
092.570.852. {31934)
Vând Golf 1, an 1984, inamatriculat, 2500 DM. negociabil şi
BMW 318i, an 1985. numere valabile 2000, 1600 DM, negociabii.
Telefon 259236. {31933)
Vând Daewoo Damas, fabricaţie 1999 {10.000 km) preţ
exceptională,
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Vând Mitsubishi Pajero {Jeep),
60.000.000 lei sau schimb +

f~\~~lţă. Telefon 277181.
Vând Ope! Kadet, stare bună
de fuoclionare, motor 1200 cmc,

an fabricaţie 1979, inscris persoană fizică, preţ fix 2000 DM.
Telefon 223794; 231668, zilnic,
orele 16-20. {31795)
Vând Renautt 18 Diesel, imna1f\culat persoană fizică, preţ 2. 700
DM, negociabil. lnforma~i telefon
462590. {3041930)
Vând in lneu Volkswagen,
1983, in stare bună. Telefon
511524. {2055803)
Vând tractor U-650, 1994;
ARO 24.3, motor Brasov. Telefon
421072. {30088)
'
Vând Dacia 1990, stare foarte
bună, 2.900 DM, negociabil.
Telefon 238425. {31 027)
Vând W.Vento TDI, 1994,
clima; Opel Astra Turbo Diesel,
1994, ambele înscrise. Telefon
092.344.865. {31935)
Vând, Dacia 1310, an 1986,
2.000 DM, negociabil. Telefon
258616. {31972)
Vând Opel Kadett Caravan,
16, Diesel, an 1986, persoană fi.
zică, preţ 5750 DM, negociabil.
Telefon
282776
sau
094.126.965. {31978)
Vând Opel Vectra 1. 7 T.D.
. intercooler, an 1992, vişiniu
metal, un singur proprietar,
93.000 km, etc. neinmatriculat.
Telefon 284015; 094.184.158,
preţ 9.300 DM, negociabil.
{31980)
Vând remorcă 5 tone, inmatriculată, CIV, preţ negociabil.
Telefon 561596. {4113055)
Vând Dacia camionetă, stare ·
foarte bună, preţ 16.000.000 lei.
Informaţii telefon 514392, după
ora 16. {31993)
Vând Fard Scorpie, ·stare
excep~ală, 1991, inj~e, benzină, 114 km la bord {10 in ţară),
11.000 DM. Informatii telefon
.252868, după ora' 20 sau
092.576.144. {32015)
Vând Dacia 1300, alb 13, an
1979, stare bună, preţ 1100 OM:
Telefon 219444, 094.219.444.
{32018)
.
Vând microbuz WV transporter
8+1 locuri, Diesel, an 1990.
Telefon 092.880.999 sau
211763. {32019)
Vând tractor U-650, stare
foarte bună. Telefon 456115,
comuna Fintinele, familia
Homorogan. {32035)
Vând motoare: Cnroen 2,5 D;
Mitsubishi Pajero 2,5 TD; Ford
Grenada 2,1 D; Ford Escort 1,6
D; Opel Kadet 1,6 D; Mercedes
200 D; Mercedes 240 D bus; cutii
viteze: VW Transporter; Passat;
altematoare, electromotoare;
preţuri negociabile şi avantajoase. Telefon 094.872.611 sau
094.180.197. {32094)
Vând tractor U 650 M, 6.500
OM negociabil, plug, remorcă,
stare perfectă. Telefon 057 •
411184. {32065)

1

lfl'ftl it·BH\,1 ~"
Vând

imprimantă

telefonică,

A3. centrală
fax. Telefon 285010.

{30159)

Vindem o gamă mare de
TELEVIZOARE COLOR stereo
{100 modele), preţuri convenabile. Informaţii telefon
280260, 211213, orele 10-20.
{31022)
Vând TV color, 800.000 lei,
avantajos. Informaţii telefon
combină frigorifică, congelator,
093.226.090; 093.217.736.
maşină spălat automată. Telefon
{31917)
265010: {29962)
Vând Dacia 1310, an fab~
Vând M_!!.ŞINĂ SPĂLAT.
1993, culoare alb 13, preţ 2.800
AUTOMATA, 880.000 lei; TV
DM, negociabil. Telefon 287022.
COLOR 700.000 lei; LADĂ
{31916)
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei,
Vând Dacia 1310, an fabrica~e
ofer garanţie. Telefon 259339,
1990, preţ 2.500 DM. negocabil.
563027. {3040385)
Telefon 092.407.878. {31915)
Vând TV color stereo, TXT,
Vând piese Fiat Crema din
superplanar, meniu, etc. Telefon
dezmembrare. Telefon 268152.
211491. {30925)
{31914)
Vând TV COLOR en' • gros,
en - detail, multe modele,
preţuri minime; negociabil.
Vând camion Scania cu remorTelefon 289456; 092.239.242.
că {10 + 19 tone). Telefon
{31166)
273492. (31952)
Vând TV color, maşină spălat
Vând F1at Crama, benzină 2.0.
automatică, cuptor. microunde,
an fabricatie 1987. Telefon
calorifer electric ·pe ulei, cu
288152. {31914)
garanţie.
Telefon 284604 ..
Vând Audi 80 Tulbo DieSel, an
{31707)
fabricatie 1990, 10.300 DM,
Vând TV color sport, diagonala
negociabil. Telefon 094.253.955.
• 37. Telefon 211491. {30925)
{31900)
Vând videorecodere sau
Vând Ford FIOSta 1,SV Berlină,
schimb
cu TV, defect, diagonala
Euro 11, neinmatriculat, 1993.
51 cm. Telefon 211491. {30925)
Telefon 092.41.31.47. {31899)
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Vând, cu garanţie, televizoare
color, preţ convenabil. Telefon
277260. {31083)
Vând ieftin INSTALAŢII
SATELIT şi BOXE 50 W.
Telefon: Arad 237471; In eu
511485. {28770)
. Vând staţie Dek. boxă marca
Grunding. Telefon 259203.
{31929)
Vând diferite TELECOMENZI
pentru televizor {160.000 lei),
video, satelit, transfonnatoare
linii. Telefon 092.368.868.
(31923)
Vând maşină spălat automată
1.000.000 lei; TV color 700.000
lei; frigider 700.000 lei; combină
frigorifică 1.500.000 lei, chiuvetă
inox 300.000 lei. Telefon 275277.
{28757)
Vând congelator cu sertare,
180 DM. Telefon 285010.
{30159)
OCAZIEI Vând
urgent
STAŢlE PROFIMATRIX 80 watt
utilizabilă şi pentru formaţie şi
boxe {2) a 80 watt bucala, preţ
. 600 {III) DM negociabil. Telefon
094.847.712. {32082)
Vând TV color stereo, 90 DM.
Telefon 285010. {30159)
Vând TV color, preţ 1,5-2,5 m~
lioane lei. Telefon 211028.
{32001)

."_

'·

De vânzare pian BOsen-Dorfer,
stare perfectă {nefolosit). Telefon
0571474132;
092.344.865.
{31935)
plăci
sticlă.

rigips armate cu
Telefon 273492.

ment 2 camere str.
nr.
10, ap. 1, zilnic, orele 17·20.
{31912)
Vând cazan pe gaz Beretta,
1050 DM. Telefon 252313.
{31908)
•
Vânct..Pormitor complet, în
stare bună. Telefon 289966,
246084. {31902)
Vând calorifere fontă in stare
foarte bună. Telefon 282784.
{31867)
Vând şroturi floarea soarelui,
preţ avantajos. Telefon 279471.
{31784)
Vând aparat de sudură şi compresor. Telefon 511551-i 511499.
{2055802)
Vând sau închiriez garaje, str.
Haţeg, nr. 7. Telefon 057 •
211135, 092.372.699. {31126)
Vând masină tocat carne, 400
kg/ oră şi mobiliE.rvechi. Telefon
512844, orele S-10. {30325)

VÂNZĂRI DIVERSE
i
Vând teiTTloteka Beretta şi con-

vertaore

şi

boilere pe gaz.

Telefon 253973. {32995)
Vând 9,5 mp parchet, stare
excepţiohală,

din stejar+ margini,

preţ

avantajos. Telefon 211804;
092.684.981. {31953)
Vând PARCHET fag aburit;
uscat; PERVAZURI. Telefon
235271; 094.555.338. {31962)
Vând PLASĂ GARD zincată,
orice dimensiuni, PLASĂ RABITZ Ji CUIE CONSTRUCŢII,
str. rabiei nr. 4. Telefon
289997 094.558.552. {27190)
Vand en gros, HAINE SE·
COND ·HAND, import GERMA·
NIA, peste 20 sortimente.
Telefon 289456; 092.239.242.
{31188)
Vând teiTTlotekă Ocean Beretta
24 kw sigilat, 1.200 DM şi conver·
tor 2,5 kw, 250 DM. Telefon
259854. {30153)

'iepuri sau
· preţ convenabil.
Telefon 211839. {31975)
. Vând in Lipova, garaj metalic,
demontabil 6/3 m. Telefon
561292. {4113056)
Vând ţuică 52•, uşi folosite,
frigider 240 litri. Telefon
094m 4509. {5224460)

Vând arcuri solar, sobă căr~
buni, butoaie tablă, măcinător
struguri. Telefon 255475. {32007)
Vând PORUMB BOABE,
localitatea Vărsand nr. 262.
Telefon 530192. {J2008)
Vând lemne foc, esenţă tare,
orice cantitate. Telefon 21Q373.
{32030)

Cumpăr

n

camer

corn ma

,

tablouri, diverse. Tel elon 233634,
orele 17-19. {31061)
Vând maşini cusut industriale:
2 triplokuri; 1 butonieră; 1 tivit; 1
capsat; 1 zig-zag; 8 normale.
Telefon 092.703.126; 057278077. (31053)
Vând cazan ţuică complet, 170
litri, nou. Telefon 094.698.849.
{31088)
Vând lemne foc tăiab!, 160.000
leilmc. Telefon 214010. {31705)
Vând EUROBOL ŢARI TER·
MOIZOLANŢI cu garanţie;
300x250x200; 3.600 leilbucata;
1 mc • 240.000 lei. Telefon
281491; 092.381.750. {30259)
· Vând seră din sticlă cu.
încălzire centrală, 144 mp.
Telefon462611. {31742)
·
Vând pompe recirculare pentru
incălziri centrale. lnforma~i telefon 224159. {31760)

Vând maşini automate de
spălat. combină frigorifică, ladă

congelator, bicidete. Telefon 092
311 586. {30953)

Vând seturi echipamente
sportive, to~tE' .::ulorile; crampoane si alte accesorii. Telefon
094 883 oo6. (31781l .
·
Vând ouă prepeliţă {medlca·
ment, incuba~e), cu instrucţiuni.
Telefon 289966,248084. {31902)
Vând strung normal, str.
Câmpurilornr. 29, Gai. {31894)·
Vând cuptor brulărie DemagMonsun, ardere combustibil lichid
sau gaz. preţ 5.500 DM. cuptor
patiserie electric, preţ 1000 DM.
Telefon 094.895.815. {31927)
Vând bundă Jemei, costume
bărba~ şi pantaloni. TV alb negru
Grundig, masă, scaune, sobă
Vesta, mobilă hol vopsit, 2 fotolii,
colectie timbre, masă rotundă,
geani cu 2 canate. Telefon
248535. {31928)
Vând 3 lemele Pit-Bull, pări~
linii din import, preţ acceptabil.
Telefon 092.989.024. {31934)

~.
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garsonieră

sau

apartament 1 cameră, zonă centrală, preţ rezonabil. Telefon
235784; 092.308.400.
Cumpăr urgent apartament 2-3
camere, ofer 15.000 DM. Telefon
253326. {31789)
'

1

Cumpăr pompă de injecţie
de motor Perkins, in patru.
Telefon 535058. {3195%9
Cumpăr microbus Fiat 238,
stare funcţionare, acte în regulă.
Telefon 258829. {31947)
Cumpăr Renault 18 Diesel,
neinmatriculat. Tel elon 264401.
{31907)

'

U''!Jlll!l·unp ~~·1
Cumpăr

telefon Siemens

S.1 00. lnfoiTTlatii telefon 461541;
094.557.736 (31919)

CUIIPĂBĂBI DIVERSI
Cumpăr acţiuni SIF Banat •
Crisana, Astoria, BAT, Feroneria,

il

Meialimpex, Arădeanca. Telefon
094.557.938. {'31671)
Cumpărăm: ORZ, GRÂU
FURAJER, ORZOAICĂ, PO·
RUMB, recolta 1999, plata la
ridicare. Telefon 065-163885,
094 789 036; 094 789 037.
{974068)
Cumpăr

grâu furajer

şi

orz.

Telefon 094.245.752. (32019)

t

)
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Iru CANADA, muncitori
caţi .cu minim 7 ani exJ>erientă 1
pe ma,ini de alezat, rreza11.1
strunguri, C.N.C (minim
fi lăcălufi montatori cu
rlenţă

in ansamblarea

PRESTĂRI SERVICII
ŞCOALA ŞOFERI

nismelor, subansamblelor
construcţia de matini. Se cer
cunoştinţe de limba engleză.
Telefon 069/229.042;
511.233 .

completează

COMPANIE oferă LOCU
DE MUNCĂ. Condiţii:
medii, vârsta 30 ani. CâştiljUri 1
avantajoase. Telefon
251759. (31884)

cutăm:

..
ARAD angajează
CONFECŢIONERE TEXTILE,
Secţia Sânicolaul Mic. Telefon
288972. (31699)

~

.. BELC"

18 locuri, eate·

goriile: B, BCE. Telefon
223004, 216570, 094 938 33Ş.
(30356)
.,INSTAL CONSTRUCT" exezidărie, tencuieli,

zugrăveli, faianţărf.

Telefoil

567269. (30360)
Execut lucrări INCALZIRE
CENTRALE • SANITARE (cu·
pru). Telefon 094.391.892;
216552. (c.)

Se citează la Judecătoria Arad,
numitul Ktug Iacob cu domiciliul
necunoscut in proces cu Petrea
Nicu pentru uzucapiune, in dosar
nr. 6480/99, cu termen de judecată la data de 14.10.1999. In
caz de neprezentare, se va judoca in lipsă. (31925)
Se citează pentru data de
26.10.1999, la Biroul Notarial
Public Arad, str. L Vodu nr. 2, in
cauza succesorală a numitei
Muntean Floare, decedată ia
data de 26.05.1996, in Firiteaz
187, pe numi~i Muller Elena fi
Muntean Vasile, nepot de frate
predecedat, ambii cu domiciliul
necunoscut. (31951)

REPA M MAŞINI SPALAT
AUTOMATE, domicilu; rebobinăm motoarele. Telefon
259146, 094 241 398. (31800)

Efectuead zilnic transport de
JMrsoane in GERMANIA, AUSTRIA fi FRANŢA, la pn>ţuri ...,..
slbfte cu autocare moderne.
NOUIII ITAUA cu tranz:H AUŞ.
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angajează

SUDORI ELECTRIC fi AUTOGEN, vechime minimă 5 ani.
Telefon 284125, 275576.
(31778)
angajează

--·
t '·.

...

CONTABIL fi
SECRETARĂ, cunoscători al
limbii engleze. T-.m 252027.
(31927)
Angajez AGENŢI COMER·
CIALI cu experienţă in dome-

niu, salarizare

avantajoasă.

Te--

lefon 093.226.0SO; 093.217.736.
(31917)

·

Efectuez TRANSPORT cu
camion 24 tone. Telefon
273492; 094.533.765. (31952)

TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO.
-fi UNGARIA la BUDAPESTA.

Repar
la
domiciliu:
FRIGIDERE, CONGELATOA·
RE, cu garanţie. Telef.on
094.257.151. (317$5)

IMPORTANTI Prin .. ATLA~
SSIB" pute11 cilitorlln toat.i
EUROPA: BELGIA, OLANDA,
DANEMARCA,

FINLANDA,

NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA,

Executăm INSTALAŢIIlncăl

zire t;i sanitare, diverse reparaţii. Informaţii

. POR'TlJGAUA.
Pentru grupuri organlute,

1ncllli1.m - · f i -

telefon 284479.

moderne,
,.ATLASSIB" efectuead aer·
vicii de mesagerle, aatguriri me_,.fi ""'1' vwzl.
Agenţiile din centru: telefon
251871 fi 25Tm fi AUTOGARĂ,

(31921)
REPARĂM: aragaze, ma,ini
.spălat; frigidere; microunde;
Instalaţii eloctrico. Telefon

Wefon 270562.
VĂAŞTEPTĂM,-.(c.17)

270098. (31765)
RECTIFIC M ARBORI CO-

TIJl in incinta AUTOSERVICE
M1călaca.

Telefon 262098.

angajează

TAXA TOR oarcar<ti
str. N
Bălcescu nr.2. (3194o)

RENOV ĂRI interioare ZU·
GRĂVELI, ZIDĂRIE, GRESIERI,
PARCHETĂRI, etc. Telefon
277353; 094.909.535. (31963)

Informaţii

i

llt

Executăm: ZID Rll, TEN·
CUIELI, FAIANŢĂRI, gletuiell,

t
f
t

f
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SC .. CRISTADEL" SRL cu
sedlulln Arad. Calea Aurel
Vlalcu, bl. 13, sollcltii autoriza.
ţie de mediul pentru flrml,
aceeatl adresă. Eventualele
contestatii se pot depune la
Agenţia de Protecţia Mediului
B-dul Dragalina nr. 16, Arad.
(31938)

t

AngajAm

SC ''MIKY" SRL cu sediul In

BETONIŞTI,

IJUI.uHERI
DARI, pentru
Telefon
094.398.189.
ASTRA
SA
A TRINITY INDUSTRIES INC
COMPANY angajează SUDORI
ELECTRICIENI. Condiţii: absolvenţi 'coală profesioQală, băr·
baţi. Informaţii
Personal,

telefon 234698.
Angajăm TEHNICIAN DENTAR pentru depozit, produse
stomatologice. Telefon 057·
254638. (32005)

Arad str. Lucian Blaga nr. 2-4,
doretto autorizaţie de mediu
pentru alimentaţie publică in Bdul Revoluţiei nr. 23. Eventualele contestaţii se pot
depune la Agenţia de Protectia
Mediului B-dul Dragalina nr. l6
Arad. (31922)
SC .,POL YCROM" SA cu
sediul în Arad, str. Poetului nr.

52, dore!jte

autorizaţie

de

mediu pentru comercializare,
aceea!ji adresă. Eventualele
contestaţii se pot depune la
Agenţia de Protec~a Mediului
B~dul Dragalina nr. 16, Arad.
(31918)
.

SC.MECANOEXPORr'SRL
dore~te să obţină autorizaţie

de mediu pentru fabricaţia de
autovehicole din Arad, str.
Cimpul
Lini,tii
nr.
1.
Contestaţiile se pot depune la
Agentia de Protecţia Mediului,
Arad, B-dul Dragalina nr. 18.
(32003)

RIE

•

MAROC, MAREA

EGEE,

AUSTRIA, FRANŢA; DUBAI, CHINA fi TUNISIA,

tn~

ccnc:unmjl.
-excur.lllnclvkt .... ., CROAŢIA

A.F. TOSCA cu sediul In
Arad, Piaţa Fortuna, ghereta
nr. 16 dorette autorizaţie de
mediu pentru patiserie,
aceoatl adresA, Eventualele
contestatii se pot depune la
Agenţia de Prot.cţla Mediului,
B-duf Dragallna nr. 18, Arad.
(31947)

J

ANGLIA,

llWLANDA , IIIElCIC, lo P101U11 firii

DANS MODERN COPil, AE·
ROBIC cu SAUNĂ MĂMICI.
Scoala Sportivă lângă PERLA.
telefon 251059; 235993.
32039)

1

-excunll lunare fn EGIPT,
ITALIA, SPANIA, GRECIA, ISRAI!L,

zugrăvieli, HII)ROIZOLAŢll.

DIVERSE

.j

vll olerili:

T - 211646. (31997)
Execut ROLETE LEMN,
PLASTIC, reparaţii. Telefon
244720, după ora 16. (31987)

i-

DE TURISM

"SEMO TOUR" ARAD

(31788)

(fote).

AGENŢIA

fi UNGARIA.
--do-fi-la:
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI
POIANA BRAŞOv, VORONEŢ,
VOINEASA. lnfonnaţH teJefonl fu
057.283311, .... atr. Emlnacu nr.
13. VĂAŞ'IEPTĂMI (c. 10001

PREŢURI

NOUIII REDUCERI DE

~
...

-.

-"'"~
PASSAU
• REGENSBURG •
NORNBERG • HEILSRONN •
STUTTGART • KARLSRU~E HEIOELBERG • WORZSURG •
FRANKFURT • MAINZ •
GIESSEN.
SERVICI:_ .. _
noi, modenM; 2 boiglio grotuito;
tnaoţltoar• ele bord; o moi
caldilnllnpia.
Informaţii ti lnscrlotl la
AGENŢIILE PL.ETI.: ARAD, Ion DSt-252291; LI'OIIA,o57-5613n, ta1o1on 057-563011;
TIMIŞOARA.

-

056-200118;

LUGOJ, telefon 056-359851;
REŞ!fA. telefon 055-224904. (c.)

ÎNCHIRIERI
Ofer spre inchiriere

garsonieră

şi

apartament (ne)mobilat.
Telefon 235784; 092.308.400.
(31882)
Doresc să închiriez locuinţA
(ne)mobilată. Telefon 235784,
092 308 400. (31882)
lnchiriez spaţiu depozitare 500
mp, in Aradul Nou .. Telefon
092.207.518; 276353, orele 1420. (31925)
lnchiriem spaţii comerciale
pentru magazine, depozite,
birouri, etc. Telefon 281060 si
281047. (29955)
'

Primesc 2 studente in gazdă.
Telefon 261076. (31728)
lnchiriez spa~i comerciale pe
Calea Lipovei nr. 113, vizavi
Restaurant Flora. Telefon
270053, după ora 16. (31775)
Ofer pentru inchiriat apartament 2 camere, parter, complet
mobilat. Telefon 288651.
(31786)
Ofer pentru Inchiriere apartament 2 camere, mobilat, ultracentral. Telefon 092 206 285.
(31873)
Ofer spre tnchiriere apartament 1 camere, bucătărie, baie,
terrnoficat, gaz, satelit, mobilat,
pe termen lung, plata anticipat
Telefon 250997. (31891)
Primesc studentă in gazdă.
Telefon 057/255510. (31928)
lnchiriez spaţiu ultracentral,
30 mp şi depozit, 89 mp, (toate
. condiţiile).
Informaţii
093.226.090; 093.217.736.
(31917)
Ofer spre inchiriere apartament 2 camere, mobilat, bl. 366,
Micălaca. Telefon 094.566.805.
(31907)
Ofer in chirie apartament central, mobilat, 2 camere +
dependinţe, sateiK. telefon, pe
termen lung. Telefon 289966;
248064. (31902)
Dau in chirie apartament 3
camere, plata anticipat Telefon
289259. (31749)
lnchiriez apartament confort 1,
2 camere, zona UTA, plata
anticipat pe lun41! durată (mobilat), numai persoane serioase.
Telefon416186. (31906)
Ofer spre inchiriere sparta-·
ment 2 camere, nemobilat.
Telefon 280772. (31922)
Ofer spre închiriere spaţiu
·comercial situat în Chişineu
Cri,.
Telefon
520664.
(3041377)

SOCIETATE COMERCIALĂ
caută să inchirieze SPAŢIU
COMERCIAL, ultracentral (11130 mp), Telefon 270729;
094.797.849.(31939)
Ofer spre închiriere apartament (ne)mobilat, zonă ideală
pentru-~- Telefon 210555;
210255. (31916)
. lnchiriez pe termen lung
(vând) apartament 2 camere,
confort 1, B-dul Revoluţiei, 150
OM. Telefon 210555; 210255.
(31916)
Doresc să inchiriez pe termen
lung, apartament (ne)mobilat,
ofer 100-150 OM. Telefon
210555;210255.(31916)
Tnchiriez spaţiu ultracentral,
40mp. Teleton211792. (319!!1)
Dau spre Inchiriere apartament două camere, mobilat In
Vlaicu, 150 OM, fără che!tuleil.
Telefon 285750. (31967)
Primesc o fată in gazdă.
Informaţii la telefon 283605.
(31979)
Primesc 2 fete In gazdă.
Telefon 247958. (32014)

PIERDERI
Pierdut· flamplll
cu
lnscrlp}l• SC .. UNIVERSUM
TRADE' SRL Divizia VInzAri.
O clect. nul6. (31920)
Pierdut certificat da lnm•
trlculare eliberat do Camera
do Comerţ ~ Industrie Arad,
pe numele .F. BADI; NELU
nr. F.02/244/95, Apateu nr.
200. li declar nul. (32002)
Pierdut legitimaţie transport
CFR student nr. 710, pe
numele POPA CORNEL eliberatli de Facultatea dP
Automa-tică fi Calculatoare.
O declar nulă. (4113058) ·
Pierdut 2 chitanţiere: unul
completat de la nr. 3215301 •
3215349, al doilea completat
de la nr. 3217301 • 3217304,
1 aparţinând SC .,ZAGROS"
~RL Le declar nulec (320801__

~DECESE.
Anunţăm

după

incetarea din viaţă
a celei

lungă suferinţă

Cu durere anunţăm Incatarea din viaţă a dragel noastre bunici
RUSU m.VJA.
lnmormântarea va avea loc
azi, 13.10.1999, la Cimitirul
Aradul Nou. Odihnească-se in
pacei Familia indoliată LUPU.

-~ IDVICU FIJIEBIBE

'1

t

Dormi in pace suflet bândl
l~::tl:1 indureraţi: fratele,
li
cu soţia Lenuţa 'i fiii

i
;.}

.,'

1

'1
f·

~MPANT firmă

de sicrie, str. M.
Eminescu nr. 4, (vizavi Ciliema
MURESUL) telefon 211929,
094.53'1.715; 094.558.712.
producătoare

1

'

'

TOTUL INTil-UN SIN•
GUR LO~, LA~ DE
PRODUCATOR,
ATE·
g::;.~TIVITATE OC::CS.
• imbălsămat, mbn\cal, cosmetizat

• sicria: 400-1.800.000 lai .
-sicria lux
• lenjerie deces: 180.000800.000 lei
• cruci, ~ -111criu, ele.
OFERTAJ sicriu, lenjerie,
cruce . 730.000 lai;
Transport in Arad GRATUIT.
Transport GRATUIT la

firmele concurente, pentru

CII

să puteţi compara preţurile

calitatea. (c.)

fi

..

îl' CONDOLEANTE îl'
Transmitem sincere Condotea';t, doamnei LUCA SIDA
in ace
momenta grele, când
se desparte pentru totdeauna
de talăl său drag. Colegli de la
D.C.F.F. Arad. (319691

i '•

~Jltem alături de familia
AŞAN la decasul celei ce a

fost
IIODAGIU D"'\&U:rA.
locatarii din str. Antonescu
.... 18. (319731
c.olectivul Centrut~i de
Proba~une transmite sincere
condo anţe domnului coman-

dat al Penitenciarului Arad,
colonel MARIN BUCUR In
lnC>mentele grele pricinuite de
talăluldu. (321112)
Un ultim omagiu penlnl dialinsulno~
....
tiAIIU.
Dumnezeu să la odlhneasci
In pacei Suntem alături de
familia iadoliatl. Familiile:
BOCIORT NICOLAE fi ORO·
DAN DUMITRU. (32009)

Colegii din magazinul ,,ZIRIDAVA" sunt alături de familia
AVRAMESCU GHEORGHE
LENUŢA, la trecerea la co e
ve~nlce a bunicii lor
le transmi sincere con oleanţe.
32085)

la 4 11r1i de la
celui !JlaU>un ~

.... RAPAŞAN

GHEO'WiiE.

vom păstra în vect
i ami•ntirooa. Familia Neamţ Palnl.

t

31

~ COIIEIIORĂIII îl'
La 13 octombrie se implineşle
un an de când a deced3t iublta
mea sotie, mamă, bunică si
străbuni'că, cea care a fos\.
lgnuta Florica din comuna Şiria,
judetul Arad. Te vom plânge
mereu: sotul Stefan. familia
Lucaci Doină, farililia Hurezan .lea
si nepotii, familia Morar Lucia şi
lamilia Biri~ Mihaela. (5214117)

care a fost

La împlinirea a 4 luni de la
decesul celui care a fost

RODAGJUEIISAJIETA,
în vârstă de 95 ani. Relaţii
privind inmormăntarea la telefon 251602. Familia Nădăşan.

un ·gând pios, lacrimi
fierbinţi,
dragostea mea
vesnicâ. Carmen Cardof.
(31989)

o

,;

'I'OADEil fi EfCU
"Am da bani, am dci avere,
Să te scoatem din tăcere.
Dar cum asta nu &e poate,
Te vom plânge mai departe.
Chipul tău cu noi va ti,
In orice loc, in orice zi.
Niciodată rHm1 utta,
•
Că ai fost cu noi cindva."

i surfletele noastre acum la împlinirea a 6 luni
de când a plecat fulgerător
dintre noi blâ~dul, distinsul
1
generosul soţ şi tată
It.. col (.-} TOMA MIHAI,
1
la numai 52 ani. Cât vom trăi 1
1!i vom simţi lipsa 'i vom păstra
ve'nic amintirea ta. Parastasul
va avea loC duminică, 17
octombrie, ora 12, în Cîmpia
Turzii, judeţul Cluj. Soţia Lucia
copiii. (31999)
·

'i

TICBII!lGON Ş'IU'AN
.
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(;JlNJ)JJ)Jl'l' J)Jle (;ONS'I,ilN'I,INil (;OS'I'I~il
• medic primGr stomGtologicr
• medic spcrciGiist ortodonţicr
• prcrJcrdintcr Gl fiiiGicrl
fi.M.S.P.P.~. flrGd
Stimaţi colegi, medici din
municipiul şi judeţul Arad, mi-am
depus candidatura pentru urmă
toarele func~i:
• Membri in Consiliul
Judeţean Arad, al Colegiului
Medicilor din România;
• Dalega,tă a Consiliului
Judeţean Arad, al C.M.R. in
Adunarea Generali Naţionali;
lnţeleg să imi asum pe perioada
mandatului, noiembrie 1999 noiembrie 2003, următoarele principale responsabilităţi departamentale, în functie de departamentul in care se va 'considera potrivită
prezer~ţa mea.
De asemenea Imi exprim
disponibilitatea pentru rezolvarea şi
a altor probleme ce vor putea să
apară, înţelegând faptul că activitatea în Consiliul Judeţean al
C.M.R. este o muncă neremunerată şi de echipă.

DIN PUNCT DE VEDERE
ORGANIZATORIC:

.

•

'

·- să promovez cunoaşterea şi
respectarea Legii 74195, a Statului
''Codului Deontologie al C.M.R;
- să respect şi să aplic
Regulamentul de Organizare ''
Funcţionare
al Consiliului
Judeţean al C.M.R.;
• să particip la elaborarea de
propuneri de modificare constructivă a acestora, atunci cănd
aceste modificări vin In sprijinul
întărini C.M.R. şi în apărarea intereselor membrilor C.M.R.;
- să contribui la o activitate
constantă '' lucrativă a C.M.R. la
nivel local şi naţional;
- să particip la întreţinerea şi
actualizarea bazei da date a
C.M.R.;
.
- să ofer C.M.R. experienţe
organizatorică da 9 ani a asocia~ei profesionale din care fac parte,
A.M.S.P.P.R., (Asociaţia Medicilor
Slomatologi cu Practica Privată din
Romănia);

- să particip la urmărirea
achltăril regulata a cotizaţillor de
către membrii C.M.R., în vederea
menţinerii unei surse de autofinanţare constantă, condiţie esenţială pentru desfăşurarea continuă
a activităţii;
- să colaborez la evaluarea
nacesarului da cadra medicala
da diferita specialităţi din teritoriu aferent Consiliului C.M.R., în
vederea asigurării pentru întreaga
popula~e a unei asistenţe m<!dicale,
drept fundamental al cetăţeanului
prevăzut în Constitu~e;
• să colaborez la evaluarea
nacasarului da locuri in
lnvăţământul Supariqr Medical în
funcţie de cerinţele reale de asistenţă medicală a popula~ei, în vederea stabilirii de .Numeros Ctausus"
al dfrei anuale de scolarizare; '
- să particip 'ta colectarea şi
analizarea propunerilor şi raclemaţillor membrilor C.M.~. referitoare la activitatea medicală, relaţi
He medicilor cu autorităţile Statale,
lnstitu~ile de Avizare şi Control.

uiN PUNCT DE VEDEM(!:
PROFt:SmNAL:
- să particip la elaborarea şi
aplicar41a normelor medicala da
acradltare a unităţilor medicale
din punct de vedere profesional,
epidemiologic, ştiinţific, tehnologic,
imobiliar;
- să particip la elaborarea şi
urmărirea criteriilor da evaluare a
calităţii actelor medicale prestate
de membrii C.M.R. in activitatea
medicală cotidiană;
- să particip la

supravegherea
respectării competenţelor profesionala pa specialităţi, unice pe

Pentru a o cunoa1te mai bine
pe dr. Constantin& Costea am
cerut c§teva păreri de la c§ţiva
colegi al domniei sale, oameni
de vază din lumea medicală.
Dr. Voleu A. David
"ricep~nte A..M. S. P. P. R.1 .

ţară stabHite de comisii
de specialitate ale
C.M.R. în funcţie de
specializare, supraspeclalizare, competentă;
- să promovez în
răndul
membrilor
C.M.R., necesitatea
încheierii asigurării de
răspundere
profesională

DE C~ Dit. CONSTfiNTINfi
COSTEfi?
Dr. Constantina Costea este ca
om o personalitate de o mare cultură şi cu un mare echilibru intari·
or, dovedind in tot ceea ce face o
mare tenacitate in realizarea unor
obiective imediate sau de parspec·
tivă. Tn acest sens, să ne amintim,
spre exemplu, intâlniriie regulate
lunare, ale medicilor stomatologl
privaţi promovate de dAnsa, care
au devenit deja la Arad nu numai o
solidă tradiţie ci şi o adevărată
necesitate, solicitată da toţi partici-

civilă

pentru

mal-practica medicală;
- să particip la
organizarea de către
C.M.R. a actiunilor
avand ca sco'p ridicarea nivelului de
pregătire profesională şi ştiinţifică a

panţii.

Or. Constantlna Costea este in
timp o adevărată expertă a
muncii de echipă, capacitatea sa
. organizatorică fiind unanim
membrilor
C.M.R.; m.od~~fţiiiaşii-;-~ifrlJ"tv'l
- să promovez
i
i
recunoscută, ca dovadă faptul de a
posibilită~le de asigurare de
aplicărilor Jocale" a aceleiaşi legisfi fost nominalizati drept Candidat
privată suplimentară, care să conla~i. Romania nefiind o federa~e;
Unle al medicilor stomatologi din
fere siguranta existenţei pentru
-să studiez şi popularizez orice
munlclpul şi judetul Arad pentru
membrii C.M.R. in retragere;
fel de legislaţie care Influenţează
alegerile C. M.R. 1999, în lf&dlnţa de
- să promovez cunoaşterea in vreun fal activitatea cotidiană
lucru a Comisiei de Stomatologie,
mecanismelor manageriale de a membrilor C.M.R. financiară, fis.
care reune'fte in mod armonios
conducere a unităţilor sanitare cală, de prot~e a muncii, a medireprezentanţii medicilor stomato·
finanţate prin Asigurările Sociale de
ului, a protec~ei consumatorilor, a
logl din sectoarele public, privat
Sănătate sau independente;
pompierilor, legislaţia muncii, a
cAt şi din invăţămAntul superior
- să apăr interesele profesio- dreptului de autor, a licenţelor de
me-dical arădean.
ne le specifice ale medicilor din import şi omologarilor etc.
Dr. Cons"tantlna Coste a este
specialitatea pe care o reprezint
- să particip la combaterea
membră fondatoare a filialei Arad a
DIN PUNCT DE VEDERE practicii medicale da către per·
AL EDUCAŢIEI
soane neautorizate, la suprave-

MEDICALE CONTINUE
- să promovez participarea
membrilor C.M.R.Ia pregătirea continuă postuniversitară, stimuiAnd
parcurgerea diferitelor forme de
specializare, supraspeclallzare
sau competenta;
- să fac cunoscute formele de
E.M.c.. congrese Ştiinţifice
Na~ale şi lntema~ale, Cursuri
de Reactualizare, Comunicări
Ştiinţifice, Articole Ştiinţifice şi de
Cercetare MedicalA Fundamentală•,

• să promovez colaborarea
medicalA
interdlsclpllnarA,
partaneriatale dintre dWeritele asociaţii profesionale reprezentarea
medicinii românellti în asocia~ile şi
organiza~ile interna~nale;
• să particip la inregistrarea
manifestărilor ştiinţifice şi profasionale ca şi la evaluarea acordArii de credite de Educaţie
Medicală Continuă pentru membrii
C.M.R. participan~ la acestea;
- să popularizez în rândul membrilor C.M.R. publicaţiile medicala
de specialitate, româneşti şi
străine, a celor mai noi apariţii bJ.
bllograflce din specialitatea pe
care o raprezin~
- să particip in diferitale Comlsll
de Examinare sau Evaluare
Profesională a membrilor C.M.R.,
atunci cănd se organizează, in general, din anunile motive, căt şi in
mod specific pentru stomatologie.

DIN PUNCT DE VEDERE
JURIDIC:·

_ să apăr interesele corpului
medical in raport cu Legislaţia
existentă sau în curs de elaborare,
prin propuneri concrete da
corectare sau ajustare a acesteia;
- să prornovez cunoaşterea Tn
detallu a Legislaţiei Medicale in
vigoare de către membrii C.M.R.,
prin reproducerea ei în publica~ile
C.M.R., sau prin multiplicansa acesteia intr-un număr suficient;
- să urmăresc aplicarea fi
respectarea Legislaţiei Medicala
existente de către membrii c.M.R.,
cu recomandarea consultării unor
experti în domeniu in cazul unor
paragiafe confuze;
- să militez pentru aplicarea
unitară pe teritoriul României a
Legislaţiei Medicale in vigoate

acelaşi

- să contribui la elaborarea da
propuneri legislative destinate
aparitiei unor forme specifice de
flnan'ţare a lnvastlţlllor in medi·
cină, condiţie primordială pentru
teh log"
teia
re no JZarea aces
·
_să promovez cunoa,tarea fi

respectarea Legii 145/97 referitoare la Asigurările sociale de
Sănătate;

- să particip 1a păstrarea unor
relaţii de colaborare continue
Intre C.M.R. '' C.J.A.S.S., în vedarea perfecţionării Reformei
Sanitare pe parcursul derulări el;
- să particip la elaborarea fi
lmbunătăţlrea
anuală
a
Contractului Cadru, negociat intre
C.M.R. şi C.N.A.S.S., apărAnd
interesele medicilor in rela~a cu sistemui Asigurărilor Sociale de
Sănătate;
- să studiez şi să analizez

clauzele contractuale ala
Contractului Individual între unitatea prestatoare de servicii şi
C.J.A.S.S., In vederea stabilirii atăt
a indatoririlor cat şi a drepturilor
contractuale;
- să particip la elaborarea şi
aplicarea Normelor Medicale de
Funcţionare a diferitelor speciafită~
in cadrul A.S.S. pentru promovarea
intereselor profesionale specifice
ale membrilor C.M.R.;
- să particip la elaborarea
negocierilor Cotalor Procentuale
din Fondurile C.J.A.S.S., pentru
formele organizatorice ale medicinii: de familie, specialişti, stomatologi, de spital, da urgenţlli, recuparatorie etc.;
- să militez pentru protejarea
fondurilor limitata ale C.J.A.S.S.
pentru patologia medicală umană
din specialităţile cu mare grad de
morbiditate ~ cu mare indice de
prevalenţă;
- să promovez concepţiile

medicale şi financiara stomatologice ale A.M.S.P.P.R., constând
din .Presta~i de Bază', asiguratorii
sau sociale, şi din ,Prestaţii
Optionale', ne-asiguratorii sau
Ubere.
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DIN PUNCT DE VEDERE
FINANCIAR:

na Costea s·a remarcat şi In alta
domenii. Cu ani in urmă a detinut
trei ani consecutiv titlul dP
Campioană a RomAniei la 'ah '''
cadrul "Cupei Sănătatea". Ara c ·
minte ageră, gândeşte inainta de e
actiona '1 lua o hotărâre, deci poata
fi un lider adevărat al medicilor. O
recomand pe dr. Constantlna
Costea cu toată responsabilitatea
pentru a face parte din Consiliul
Judeţean Arad al Colegiului Me.·
dicilor din România şi delegatii a
Consiliului Judetean Arad al
C. M. R. in Adunarea Generală.
Dr. Danelu Stănolu Sanda,
asistent universitar la Facui·
tatea de stomatologie Unlver•
altară V. Goldlf, Arad
Când am luat iniţiativa de a
propune pe dna dr. Constantlna
Costea am fost motivată de modul
Jn care domnia-sa inţelege să
trateze tânăra generaţie de medici
stomatologi ,1, pe de altă parte, de
rolul pa care şi 1-a asumat în ceea
ce prive,te schimburile de informalll şt•inţiflce, medicale. lmi
am ntesc că eu însămi am fost
asimilată in AMSPP, la mai putin de
un an după terminarea facultăţii.
Mal mult, mi s-a acordat încredere
şi respect, fapt pentru care am fost
un an de zile preşadlhta al Asociaţiei - filiala Arac!. Nu am fost un
caz singular. ŞI alţi medici stagiari,
rezldenţl sau studenţi, se bucură de
tratament colegial din partea dnel
dr. Costaa.

li

CU PRACTtCA PRIVATĂ DIN
A. M. S. P. P. R., asocla~e profesională şi patronală neguvernamen·
laii, deschisă tuturor practlclenilor,
a cărei experienţă manageriali, de
10 ani, este cu atit mal Importanti
1n aceastA toamnă cind intreaga
reţea da asistenţă primari şi secundari a medicinal publice se afla In
curs de privatizare. Intrind intr-un
sistem de finanţare '1 concuren~al
de cel mal pur caracter european,
toţi medicii din reţeaua publici
aflată in curs de reformă vor benefi·
ela direct sau Indirect de experienţa
atomatologiai privata.
La o vârstă la cara alţi medici
muncesc doar da plăcere sau se
gindesc doar la următorul concediu bllunar, dr. Constantina
Costea '1-a dedicat in mod altruist
ultimii 10 ani, apărării
reprezentArii eficienta a corpu ui medical
intr-o societate romAneascA
frămlntată de valurile tranziţiei.
Experienţa domniei sale este
deosebit de utilă unul nou consiliu
judeţean al C. M. R., mai ales in difi·
cllil ani de reformă sanitară struc·

T'

turală,

care vor unna.

Din toate aceste motiva, recomand tuturor medicilor să suţlni
prin votul lor candidatura doamnei
dr. Constantlna Costea.
Dr. Mlhălleacu Lucian •
•edlc primar stomatolol,
pref&dln.tela UNA.S • filiala
Arad
Ce af putea spuna acum, după
atâţla ani de când o cunosc pe
Constantlna? Am fost colegi de
facultate şi 15 ani colegi de servi·
ciu la Dispensarul Stomatologic
"Aurel Vlaicu". E o viaţă da oml O
cunosc ca pe un adevărat prieten.
Este cinstită, corectA '1 doveda'ta
un deosebit simt al coiegialităţii.
lmi amintesc că 1n 1973, printr-un
studiu amănunţit fi după o
pregătire temeinică a devenit
primul medic specialist ortodontic,
din Arad. Am prezentat de
nenumărate ori lucrări 'tiintifice la
congrese naţionale. Dr. Constanti·

ROMÂNIA

Astizl, cind ne confruntăm .cu
exod in străinătate al unei tinara
generaţii nebăgate In seamă, contează enorm ai ţi se acorda atenţia
cuvenită la un inceput de drum,
Consider o mare calitate a. dnel
Constantina Costea, a unui lider
adevArat, de a acorda incredere
colaboratorilor, colegilor săi.
Un alt motiv care m-a determinat si propun pe dna dr. Costea:
trebuie să 'tiţi că ·la ••dinţate noastra lunare a devenit, de an1 fi ani da
zile, o traditie ca aproape jumătate
din timpul acordat acestor intâlniri
să fie dedicat aspectelor profesionale. In acest context, dna dr.
Constantlna Costea s-a Implicat
prin invitarea unor colegi speciallftl in boli infecţioase, ORL, ATI,
boli endocrine, colegi care ne-au
împărtăşit din experienţa fi
cuno,tinţele· dumnealor informaţii
C!• actualitate, legate intr-un fel sau
altul de activitatea stomatologică a
unul cabinet. Pot spune' că de la
aceste intruniri ale stomatologilor
cu Invitati da la alte specialităt'
medicale, s-au creat premize le ur ·:
colaborări eficienta 'i de durată
reprezentanţii celorlalte apecialil
1
medicale.
Educaţia medicală continui • ·
o alti dfrecţie in care dna ,
Costea &·a implicat. ln acest sa
mentionez "Cursul ~ntamaţlonal ,
paradontologle • sustinut da profa·
sorul universitar Umbarto Bar • fl.
guri marcantă In stomatologia mon·
dlală • fi asta doar avanpremiera
dintr-o serie de manifestări ftlinţl·
flce pe care le vom organiza.
Nu pot să inchei fără să nu spun
că avem nevoia de un om de atltu·
dina, care să soluţloneze probleme
organizatorice cara să depăşească
obstacolele birocratice, atrlbuta pe
care
candidata
noastră
le
implln&ft&.
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