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BANCA COMERCIALA WEST BAHK SA 
acordA dobinzi avantajoasa 
la depozite la la termen ala 

persoanelor fizice 
(8Umll minimă 500,0 mii lei) 

11unil-50% 
21Lni -51% 

1 1 -

~cARTO DE VIZJJI ~- . . · . ··· · ·. . ···· . 
A ECO OMIEI RADU VASILE A FOST 
DU~!~!t~~!. EXCLUS DIN PNTCD 

-·-•••• din decembrie 1989, cara • Indiferent · •' f 
constituit o loviturA da stat sau o re

ţi~,~~~:~~~~ • au deschis o nouă pagini Tn . 
R a trecerii da la comunism la capi

da la totalitarism la democraţia, da la economia 
da comandă la o economia da plaţli. 

Economic vorbind, bilanţul celor zaca ani consem
nează un eşec. Din acattla, 'asa ani au fost da cădere · 
economică masivă, Iar patru, din perioada Vlicliroiu, au 
fost da creştere economicA slabă '1' in discuţia daci 
aducătoare da foloase sau mal degrabă da ponoase. 
· ln orice caz, contractaraa timp da zace ani a unor 
angajamente externa da pasta 16 miliarde da dolari, din 
cara s-au achitat vreo jumătate, rămînîndu-sa cu o datoria 
da circa 8 miliarde de dolari,. pentru obţinerea unei scăderi 
severe a PIB in această perioadă reprezintă o contraper
formanţli probabil fArA precedent, dacă nu o aiureală eco
nomică. Diferenţa neachitată încă a permis, Tnsli, cal puţin 
pină acum, RomAniei sli trăiască paste plapuma propria, 
practic nivelul da lnll putînd astfel să scadă mal puţin 
decit i-o impunea contraparfonnanţa economică propria. 

Cartea da vizitA a economiei român&fti dupi un dece
niu este dezastruoasă. Produsul intam brut constituia 
doar 70% din cal da acum zece ani. Numai o parte din 
scădere reprezintă degrevare de balastul producţiei da 

in aeest partid atâta tinap eât nu voi fi 
•*elus" ~ Deputatul Radu Chidiu 
ereda ei Radu Vasile tra•uia •*elus naai 
de nault din PNfCD ~ Claudiu Cristea 
saluti taisura luati de B. C. C. C. 

. . , ·- ~· . dragul producţiei, cara, desigur, nu trebuie regratată . 
Restul constituia însă raducare de activitate economică 
din cauza căderii dramatica a lnvestiţlllor. lnainte da 1998 
sa reţlneau din PIB pentru Investiţii pasta 30% anual,lar in 
unii ani chiar 35-40%; acum s-a ajuns la 16-17%. Ca s-a 
adăugat in peisajul Industrial romAnesc in ultimii zaca ani 
au fost, din păcate, numai citeva hale da imbutellat bare fi ·-

.. -~~-

. 

-·< 

~ Prefedintele 

rAcoritoare. ŞI .altceva mal nimic. Este greu, dacă nu 
Imposibil, sif obţii cre,tare economică in asemenea 
con.diţii. . . . • _ . 

PN'fCD Arad, deputatul 
Mihai Calltaente, ne 
deelari ei ,.uoi rinaâne ,. ' · (Continuare Tn pagina 5) • 

AUTOMOBILIŞTII 
lncholoţl 

Aalgura,... obllgatOf"'e de 
~undeno Ctvtta Auto 

prin 

La Universitatea de Vest "VasiJ.e Goldlf" 

BILANT INTERNATIONAL DE EXgEPTIE IN ANUL 1999 
' ' ' ' -Domnule ntctDr, ce i 

....""al anul1999 pentru 

-~· \ Unlversltlţil de Vest 
: .v-~·? 

- Anul 1999 constituie 
. 'li!! an de vAr! In slabilirea . 

'"""ralalli ~eu· 

unlversilijl cln Eurnpa, SUA, de profesat fi de siLiclenf, a 
Brazilia, Republica Sud- docloralalor In ca-tutelă. Tn 
Alrlcani, China. Esla anul In slnlază, avem un număr de 
care am lhcheiat un no.rnlr peste 20 de universltA~ cu . \ 
Impresionant de protocoale care am slabllll mia' llCIIda-
academlce pe inla cercetAri mlce In anul1999. 

9tilnlffice, a eursunlor post- . CĂT;\Unfl LfiTCI 

unlwrsllllnl, 8 aclimbulilor • •·(ContlnU1118 In -:·;:6:>-"~=~======~==:~~~=:: 
· .. A. l.. ASIGURAREA . · 
~ RDMINEASCI S. A. 

Udarul naJional in domeniul asigurArilor, 
ASIROM S. A., invită pe toţi da~nitorll da auto\lllhlcula sli 
incheia asigurarea obligatorie da răspundere civili auto la 
sadllla sala din Atad fi judeţ Sa acordii prwnii tn autctu
risme, telefoane celulare 91 alta surpriza. 

llwmal• mal8lpr Ucă la aalgdllla ISIBOM 

PR~URJ D~CE!'fTE C · O n O r . 
.. AL"'8:.':.~'" o •. ~., t~- . zEN NER® : 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERIIOPAN 
Profila~ Gerrmlllla GGJU·QEIJINil 1 N Decupează taloanele ce vor apărea Tn ultima săptămină a anului, N O~IT 

~.rOHfDL'C"&.&. 
Arad: str. Penef Curcanul, bL M. 1 

III. 25!1278, """""' 
Upovl: .... ""'""" "'· 1, III. !IIS3II5II 
Soblf: Bd. """'"""'· 70, .... 422068 

c...- c"': 11r. T. Vllldinnscurv. 10 • 
A,VANTA.J ... ASIGURA TI 

VA 'lera · C Tn cadrul utllului serial C 
• ramplărie0 aluminiu din U "Soluţii pentru arădenii care vor să economisească" 
import şi roma~ · Aduni-le pa toata 4,: trimita-la pAnA la 10 Ianuarie 2000 pa adresa finnel: U 
e P.V.C. şi geam,.; 111rrnopa1 R , Arad, str. Mareşallon Antonescu nr. 32, tel. 057-25.00.53 B ~~TLtNE .. 
ţ==~2292559 S POŢI CÂŞTIGA UN CONTOR D~ APĂ PENTRU S 
Arad. str. Voinicilor, Nr. 34. . - APARTAMENTUL TAU! . . 
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Tel-fix: 261481 
094 507211 
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-Din cauza ploilor şi toplrH stratului de zăpadă · 
· ÎN JUDET, APELE SUNT 

PESTE COTA DE INUNDATIE 

I .. ••aw.a..-căpăw.a 

minute. 

• Astăzi, Soarele 
răsare la ora 7 şi 52 de minute 

'' apune la ora 16 şi 34 de 

• Au trecut 363 de zile din acest an. Au 
mal rămas 2 zile pană in anul 20001 

Urmare a încălzirii vremi peste limita nor· (+32 an peste coca de inu~)- Pe Teuz, 
mală a acestei parioade din an, stratul de la Sintaa Mara • 200 an (la coca de atentie), 
zăpsdă s-a topit brusc. Astfel că au Inceput pa canalul Clohoş Pil 2 - 200 an (depăŞită 
să aească toate cotele apelor din judeţ. Pe cota de atenţie cu 40 cm). Cota de ate~e 
Crltul Negru cota era 615 cm (+ 15 cm mal era depăŞIUi şi la Tămajda • 115 an(+ 5 
paste cota de ate~). Probleme s-au sem- an paste coca de at~)- De la dispeceratul 
nalat pa canalul Carmel • Tăut, la Mocirte, Regiei Apele Romane am aflat că şi cotele 
unde coca era de 430 an(+ 30 an peste cota apelor M~ulul sunt in creştere, chiar dacă 
de lnu~). la Carmel • 528 an (+ 28 an deocamdată nu sunt probleme deosebtte. 

• Praznicul zl!ei: Biserica OrtodoxJ: 
Sf. 14.000 de prunci ucişi de Irod: Cuv. 
Marcel (Harţl): Biserica romana-catolică: 
S.s. Prunci Nevinova~: Biserica greco
catollct: Sf. Prunci nevinova~ ucişi de Irod; 
Cuv. Marcel Achimltul (+470). 

paste cota de Inundaţie), M~ • 532 cm S. QHILEfl 

La Arad: Bancosi Ileana, 
Păştean Laura Elena, Uscă 
Ştefania Lucla, Gal Daniel, 
Lixandru Beniamin, Foghiş 
Casian Cristian, ~aticiuc 
Gabriela, Tanca. Luclana 
Maria. 

La lneu: Maşniţll Mihai, 
Boloş Patricia Larisa. 

La Llpova: Soare 
Alexandru Ciprian. 

Vremea va fi, In *> " 
0 

general, inchisi ti . 8 
se va răci treptat. 
Cerul va fi mai mult noros In 
cursul zilei, cind pe alocuri se 
vor semnala precipitaţii predomi
nant sub formă de ninsoare. in · 
cursul nopţii vremea se va ama· 
llora sub aspectul preclpltaţlilor. 
Vintul va sufla slab la moderat, 
cu unele lntenslflcări din V fi NV. 

Temperaturi maxime: ·2 la 
+1•c; Temperaturf minime: ·5 la • 
5•c. 

Meleorolog de serviciu, 
CARMEN ŞARGA 

1;11 111;1 '' u i 1:1111' iiJ ,,,, !;1 
·. ·. TEATRQ1lm: 
Teatrul de Stat Arad prezintă în ~ de!f~arie 

2000, ora }8,00, spectacolul poHţl~t ~~ceas 
.capcana de Robert Thomas. . " · - ' · 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Un sărut adevărat (SUA) 9,30: 11 ,45; 14; 16; 

18; 20 . 

1 Aijr;-i!J Q
J~birea secretă a reginei Victorilt (SUA) 

Jiiall~i nu-mi plac la tine (SUA) 15; 17; 19 
Sai~ De la apusul la răsăritul soarelui (SUA) 

15,30: 18. 

AL~:IA ~~rrs.u:CID • 
. M A . , :• ~ ·,. ::,..,.;. ' ., . O '1' 

0 â LINIA VIETII 0 a 
087/214214 Vă asc~l~, v~ l~ţalege 
intre orele 20,00·08,00 ~~ va aJUt<: 

Deşi de Crăciun. am avut 
parte de zăpadă, ln zilele care au 
urmat ploaia parea să nu se mal 
oprească ducându-1 la disperare 
pa locuitorii zonelor lnundablle din 
municipiu. Din fericire însă, nu 
s-au semnalat decât cazuri izolate 
in care apa a intrat ln grădini şlln 
anexele gospodăreşti. Pentru ca 
cetăţenii cu probleme să poată 
Informa Biroul de Protecţie Civilă 
şi Direcţia Tehnică a Primăriei 
Arad In cadrul acestor servicii s-a 
instituit permanenţa din data de 
27.12.1999. Solicitările sunt inre
gistrata la numărul de telefon 
252262. 

Dl. lnspscior Corneliu Neam
ţlu ne-a informat asupra pro·. 
blemelor Tnregls1rate pănă ieri. 

Pe str. Trotul'"lui la nr. 32 din 
cartierul Bujac s-a deplasat o 
maşină a Regiei de Apă-Canal 
care a intervenH pentru Inceput. In 
zorla respectivă s-a incercat 
săparea unui canal pentru acu
mularea apei, care urmează a fi 
evacuată cu o pompă. Lucrări 
similare s-au demarat pe străzile 
Iosif Nădejde şi Petru Maior (la 

HeReS 

Pri ... im spre publicare 

· Dorim pe această cale să vă informăm că în luna noiembrie 1999,· 
Compania Naţională de Electricitate S. A. a încheiat fazele proprii de 
remediere, implementare şi efectuare a testelor privind efectul "Anul 
2000" .. Instalaţiile de producţie, transport, dispecerizare şi distribuţie a 
energtel electrice sunt, in totalitate, compatibile cu problema "Anul 
2000". . . . . . 
. ~ă ~ că sbt:emul energetic este in dejlliaă dguranţă. 
~cţtum pamcarde ale consumatorilor şi lipsa informaţiilor pot reduce 
stguranţa, dar in nici un. caz ieşirea din fu.ncţiune, nici măcar parţial, a 
sistemului energetic naţional. _ . " · _ . 

·Director, · · · · 
·ing. Secianschi 1. Cornel_ . · 

'. 

' . 

(128789) 

'/• 
·,·~ 

. ·~ ... ~ 

Miercuri, 29 decembrie 
~ .-J!BERBECUL (21.03· 
~ 20.04). Sunte~ tentat să 

.._~începeţi mai multe 
lucruri deodată_ şi risca~ 

să nu le puteti finaliza . 
TAURUL ' (21.04·i]· 
20.05). Pe plan finan- . 
clar ~ aVut şi zile mai 
bune, dar nici acum nu 
vă puteti plânge. Din punct de 

·vedere· sentimental nu se 
intrevăd schimbări majOre . 

""

GEMENII (21.05-20.06). 
La serviCiu realizările 

dvs sun: 1•...>ârt~ apteci· 
·' il late. Gaiită~le vă fac să 
strălucit pe plan social. Laudele 
pe care 16 phmiti va vor mări 
entuziasmul şJ î'ncrederea i-:'1· 
forţele proprii. . . 

.. . RACUL (21.08·~ 
22.07). In mod ne-~ ~ 
aşteptat, azi, este(-_-; 
posibil să ·prim_iti un . 
cadOu de ia cineva foarte dreg.' 
Sunteţi mai îndrăgostit ca nici
odată. 
~LEUL (23.07·22.08} .. 

fi.\j. 1111 Financiar nu străluciţi, 
\ insă profestonal se 

anunţă o promovare. 
Aveţ1 parte însa de supărări din 
cauza rudelor. Dar. ca de obicei, 
acestea vor trece re~e. 

FECIOARA (23.08· . 
22.09). Veti lua hotă
râri pentru perioada 
următoare. Veti lntam

pina difiCUităti. Sunteti inhibat(ă) 
si vulrierabll '(ă). Este posibil ca 
;., zvon să împiedice realizarea 
planurilor dvs. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 

· Telefon 235221 • 
·. Vinde şi · 
montează mochetă ! 

la preturi , . 1 cu o reducere 
daiD-20°/a · 

BALANŢA (23.011· 
22.10). Fjrea dvs. 
veselă va stârni sirnpâ
tia celor din JUr, în spa

clal sexului opus. in plan senil' 
mental vă "'teaptă 6 parloadă 
de armonizare a relatiei cu per
soana iubită. Dacă fieCare dintre 
voi cedează, veţi ajunge la un 
compromis mu~umitor. ~ ~ 
SCORPIONUL (23:10·21.11 ). 
Perioada care urmează este 

• FARMACIA DE SERVICIU. in noaptea de mtercun spre joi este 
de serviciu, cu program non-stop, tarmacia ,Remedium', Revol~i 56, 
telefon 233195. . 

Farrnacia "Sinapis", Bd. Revol~i nr. 88, lânga i119UI Stil, telefon 
282369 şi şi .Noua Fannacle", strada Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu program non-stop. 

• CONSULTAJII ŞI TRATAMENTE CU PROG,RAM NON-STOP. 
Cabinetul .Apolloma·, situat la parterul blocului din spatele Casei Albe 
(zuria Gării), str. Miron Costin nr: ;3, se. A, ap. 1, tel. 25)225; 

· efectuează tratamente injectabile (intramuscular ~ intravenos), 
oorosoli, E.K.G .. ecografie şi analize laborator. 

CabinetUl este inchiş pa 31 decembrie, respectiv .1 fi 2_1anua-· 
rie 2000. . 

• CABINET STOMATOLOGIC. cabinet stomatologic prtvat, Bd. 
Revoluţiei nr. 62 (vizavi de Biserica Roşie), telefon 256665, deschis zi1. 
ric Intre orele 8,00:12,00 ş114,()().20,00. '· _ •. _ _ . .. . • _ .... 

. ·. ,, · ...... 
. ---~ 

·' 

'· . •-' 

aceasta din urmă doar spre capl-
tul străzii, casele de acolo aflân
du-se cu un metru sub nivelul 
celor1aHe). Cem aceasta ar fi situ
a~a In cartierul Bujac, apa afec- , 
tând doar grădinile, curţile şi 
anexele gospodărellfi • cum ar ft 
bucttărll de vară şi magazii de 
lemne. 

Deocamdată, In Aradut Nou 
(zonă inundabilă) nu s-au sem· 
nalat nici un fel de probleme, în. . 
schimb In SAnlcolau Mic au fost 
afectate străzile Nucului şi 
Paşcanl. Deşi pa str. Paşcani a 
fost săpat un canal de-deveroara 
a apai, cetăţenii din zonă se pare 
că i-au astupat, prin urmare se va 
Incerca săparea unui alt canal. 

Probleme s-au mai inregistret 
şi pa str. Randunlcii din G!ădişte, 
dar tot fără urmări grave. 

ca şi locuHorii zonelor afec
tate sperăm ca de data aceasta 
Primăria să Iacă faţă situa~"! şi 
oamenii să albă parte de un An 
Nou fericit, cu toate că natura nu 
prea vrea să ne ajuta. 

SOIUnfl fiHBRCJŞ 

mai neagră decât cea 
care toc-mai a trecut. 
Finantele nu se lmbu
năiăţesc şi Incercarea 

dvs. disperată de a găsi un 
suflet care să vă suporte caprici
~e a d~t din "5"' greş. · ·., · 

SAGETATORUL~I 
(22.11·21.12). in fami- ~'1 
lie atomosfera este G 
tensionată. Pe plan 
profesional ar fi bine să stabili~ 
direcţia principală a activităţi 
dvs şi să vă concentrati pe ea 
10:,,.,'1i1CAP R IC ORN U L. 
~ ~(22.12·19.01). Aveti o 

gândire Oliginal!l.·QQIII· 
...., pania dvs. este râ~rîiiă 

şi vă este cerută parerea ... 
VĂRSĂTOR.·U· L (20.01·~~-...... 

'19.02}. Cine nu riscă nu , 
câstigă! Deci pu18ţi1acelll 
,sptculaţl( Şi să câş-
. tigaţi. Puteţi să progresaţi ps 

plan profesional. 

~
. PEŞTII (20;02·20.03). 

r L" .:" j lntâlnirile cu part_enen_·; 
1 • ~ de afaceri - ti ÎllQI: 

nunate de succeS. 
Ave~ idei şi planuri· interesante 
şi abia aştepta~ să le împărtăşiţi 
partenerilor .. A:c"~e insă ,la per
soanele mai putin binevoitoare. 

~-' . \ 
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920 DIVORTURI, 
V V ' 

1324 CASATORII 
Se spune despre căsnicie cum că 

ar fi piatra de temelie a divorţuluL Fapt 
confirmat in ultimul timp de tot mai 
multe familii Care din varii motive 
hotărăsc să se despartă şi ca atare 
ajung in faţa instanţei de judecată. 
Divorţul a ajuns să fie şi la noi, ca şi in 
Occident, o modă. 'Se despart perechi 
foarte tinere, perechi care au ani buni 
de mariaj sau chiar persoane vârst
nice. 

Preşedintele ·Judecătoriei Arad, dL 
Ştefan Vinţieler, a făcut un bilanţ al 
cazurilor de divort înregistrate la 
Judecătoria Arad in ultimii doi ani. 
.,Rata divorţului este destul de ridi· 
cată" - aprecia preşedintele Vinţieler. 
iar cazurile înregistrate demonstrează 
acest fapt: in anul 1998 au fost înregis
trate 4 77 de cauze de divorţ cu copii şi 
427 de cauze fără copii. ln total, 904 
cauze de divort. Pentru anul in curs. 
numărul divoriurilor cu copii a fost 
acelaşi - 477, 'iar cel fără copii, mai 
mare-443. 

Din cele 9800 de dosare intrate ia 
Judecătoria Arad in anul 1999, pe rol 
au fost 2299 cauze penale şi 7301 
cauze civile. Dintre cauzele civile, 920 
au fost cauze de divorţ. Preşedintele 
Judecătoriei preciza că au fost şi per
soane de 70 de ani .care au cerut des
facerea căsătoriei. Sunt situatii când 
tinerii ajung la divort datorită certurilor 
cauzate de cadourile primite la nuntă. 
Aceştia pur şi simplu vin deJa ·petre
cere direct la Judecătorie, unde cer 
divortul si nu mai ajung să con
vieţui8scă.' 

Vârsta predominantă a celor care 
divorţează esttt 30 de ani. Tn majori-

latea situaţiilor, reclamante sunt soţiile. 
Motivele de divort sunt multiple: 
nelnţelegerile generate de faptul că 
soţul pârât a părăsit domiciliul conju
ga!, că a stabilit legături extraconju
gale. Alte cauze de divorţ: violenţe 
soţului pârât, consumul excesiv de 
băuturi alcoolice. Sunt situaţii când 
ambii soţi au legături extraconjugale, 
de concubinaj si hotărăsc să se 
despartă. Mai suni şi divorţuri generate 
de influenţa părinţilor unuia dintre soţi. 

Situatia unui divort se complică 
atunci când părtile au capii. ln general, 
copiii minori răinân la mamă. Ooar"in 
cazuri excepţionale sunt incredinţaţi 
tatălui. .,Oricum, măsura incredlnţării 
trebuie să fie in interesul copiilor" -
declară preşedintele Judecătoriei, dL 
Vinţieler. 

Raportat la numărul de divorţuri, 
numărul căsătoriilor încheiate intr-un 
an nu este foarte mare. O-ra Corina 
Oa ... ă, şefa Serviciului Stare Civilă de 
la Consiliul Local Arad, ne-a spus că in 
1998, numărul căsătoriilor incheiata a 
fost de 1378. ln 1999 s-au oficial 1304 
căsătorii, iar până la sfârşitul anului se 
vor mai oficia 20. Asadar, 1324 căsă
torii in 1999, cu câteva zeci mai pu~ne 
decât in anul precedent. 

O socoteală simplă relevă faptul că 
puţine căsătorii sunt durabile. 
Presedintele Judecătoriei este de 
părere că rata destul de ridic,!ltă a 
divorţurilor poate fi pusă pe socoteala 
femeii care a evoluat, care s-a emanci
pat şi care nu acceptă cu uşurinţa de 
altădată tratamentul discriminatoriu 
soţ-soţie. 

· TEODOIUI 

,,, 

1%.80% PERSOANE 
uSE BUCURA" DE 
INDEMNIZATIILE 

DEŞOMAJ _ 
Pentru luna in curs, numărul şomerilor in 

plată in judeţul Arad este de 12.802 per
soane. Dacă ar fi să comparăm cu datele 
statistice ale lunii noiembrie, la toate cele trei 
categorii de şomeri indamnizaţi s-au inregis
trat cresteri. 

Astiel, dacă iri luna precedentă 5,688 de 
persoane beneficiau de ajutor de şomaj, in 
decembrie s-a ajuns la 6.136 de şomeri. 
Ajutor de integrare (absoiven~i prom~ei '99) 
se cifrau la 949 de persoane, in decembrie 
numărul lor crescând la 983. ln ceea ce 
priveste alocatia de sprijin, dacă in noiem
brie erau s.ss:i de şomeri, pe decembrie se. 
înregistrează 5.683. 

..Aceste creşteri se răsfrâng şi asupra 
ratei şomajului care, dacă in noiembrie 
era de 8,7%, pe decembrie a ajuns la go~o·, 
ne-a informat dl. ·Stefan Pascu, directorul 
executiv al Agen~e'; judeţene de ocupare şi. 
formare profeSională. 

·· Fată de rata medie a somajului pe Iară, 
care e8te de 10,9%, .Aradul stă klljrte bine·,, 
a apreciat interiocutorul nostru. N. 0. 

·, ...... , .. + . ..::,·, .... ~ i;~~-+~?:~ 

cu Monte Carlo 
. Oricare ceas e al tău 

cod debare=lpunct 
(pachet de 10 tigarete) 

.• 1 

Punctele?. Adună-le ... Trimite-le ... · 

Şi-ti primeşti ·. 

-~~~':':: .• 
cupon=2puncte . la sigur premiile! practic 

40 
clasic 

50 (Pachet de 20 de Jigarete) · ( - puncte punclfl 1 

J. 
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Strada Adam Gutenbrunn 
(fostă Schmeltzer, fostă 
Lungă ... ) şi locuitorii ei trăiesc, 
de mai bine de un an, coşmarul 
trepidatiilor, datorate traficului 
auto intens. 

OI. Cornel Boţoc, de la 
numărul 6, are ghinionul de a-şi 
fi construit vila in zona inter
sectiei străzii Gutenbrunn cu 
soseaua ce vine din Subcetate. 
Fatada casei dumnealui, chiar 
renovată, este stropită cu noroi 
şi apă de numeroasele TIR-uri 
si camioane care trec la mică 
distanţă. Mai grav, maşinile nu 
pot evita ditamai groapa din 
intersectia, din această cauză 
dL BotoC si vecinii săi suportă 
24 de ore pe zi .cântece" 
neplăcute - vibra~a geamurilor 
(uvertură) şi pârâitul pere~lor 
care se crapă (actull). La a<;es-

tea se adaugă scrâşnetul 
frănelor (11) căci maşinile de pe 
A. Gutenbrunn trebuie să dea 
prioritate celor care vin din 
Subcetate. 

.ln vară, au venft cei de la 
R A. Drumuri Municipale şi 
s-au apucat de lucru ... lărgind 
groapa. Apoi, au asfaltat o 
porţiune de drum şi trotuar, in 
nici un caz zona grop;r, spune 
dl. Boţoc. 

Ar fi de dorit ca RADM, deşi 
'se află in pauza de iarnă, să 
facă o excep~e. venind in aju
torul cetătenilor de pe str. A. 
Gutenbninn. A venit iarna 
(zăpada, poleiul), iar groapa se 
va adânci de asa manieră, că 
vom ascunde 'in ea .pisica 

. moartă", aruncată de la o insti
tuţie la alta. 
. _ ADRIAN IOSIF 

Regulile? Citeşte-le ... Urmează-le! 
· ' 1. Adună nomărul de punde necesar pe!lflu câ!t\garea ' 

ceasului dorit (vezt punctajull;· 

sport 

60 
PUIICte 

2. Sene pe o luai& de hârtie numele şi prenumele tău. adresa, 
.data naşterii, seria şi numărul actului de tdentitate. un n~r • 
de tele,ton unde poti fi găsrt, plus răspunsul corect la 
întreba111a: .Cifl! produce ~gările Monta Carkl?"; 
3. Menponează pe aceeaşi foa~ modelul de .... pe C8!8 

p-1 do~ti (Practic. Clasic sau Sport), 
4. Pune totul intr-un pf< şi tnmlte-lla ad111sa CP 8-0P 83. 
Bucureşti până la data de 30 marte 2000 (data limiti a pojiJi) 
cu ffi011\iw1ea .PromOlia Monte Callo". 
Put participe la aceastl promo\Je toti ce1J!eoii . rnmini cu 
domiciliul" stabil il! România care eu mia peste 18 aoi. 
... ___ ....,. ... fi_in .... loln-OP83. 
BII<Ufl!li 

P'ar1iapmt ..,., ~ RJ R. (Ji 1 IIIIAIIIIrilr ~ ai tftlior 
tatstn). ai CLW!Ipanlib' ~&It. ~llll",de...., .. ai*'~ 
~in MeSt concurs me iii'Maid. . 

Fiecare zi e a ta 
Oricaq ceas e al tiu 

,· 

Dir. Cons. CEE nr. 89/622: "Tutunul d~unează grav sanătiifii" 
: ..-.,;- , ... 
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PACHETUL DE MĂSORI FISCALE
PROPUS DE MINISTERUL FltifitiTELOR 

1 
Guvernul va discuta, in cadrul sedintei de 

·astăzi, pachetul de măsuri fiscale 'propus de 
Ministerul Finantelor, care vizează reducerea 
TV A, a impozitului pe profit şi un nou rriod de 
calculare a accizelor. 

Premierul Mugur lsărescu a făcut o 
prezentare, in cadrul şedinţei de marţi, privind 
rezullatele unei analize referitoare la compo
nentele reformei fiscale. El consideră că ar tre
bui adoplate măsuri care Să nu afecteze defici
tul bugetar, şi să conducă la simplificarea 

politicii. fiscale, la normalizarea sistemului 
bugetar, precum si la posibilitatea efectuării 
unor prpgnoze privind slarea bugetului. 

·Ministrul de slat Mircea Ciumara a declarat 
in plenul Senatului că Guvernul nu a discutat in 
sedinta de marti proiectul de ordonantă de 
urgeniă privind ri.duterea impozitului pe 'profit 
şi a TVA, deoarece Ministerul Finanţelor 
urmează să prezinte un calcul ai efectelor pe 
care le-_ar putea produce acest pachet de 
măsuri. · · 

·ve.-.. i.s~j •~ FOR.~ 
IARNA SFÂRŞITULUI DE VEAC 
; 

Galeria FORUM a găzduif Critictii de artă Dan L.ăzărescu · a 
Ieri, 28 deoembrie 1999, verni- · conturat paleta fiecărui artist 
sajul expozi~ei de pictură lama '·plasat in contextul e\/Oiuţiei indi
srAI'fltului de veac- Salonul de vrduale. Au fost remarcate 
iarnă al cenaclului de artă plas- indeosebi lucrările lui Csillag 
tică .Ion A_ndreescu· Arad. Attila, pentru ineditul lor 

uae ia IHII 
luni, ÎQ jurul orei 10, 

Detaşamentul de pompieri mili
tari Arad s-a deplasat cu două 
autospeciale de intervenţie pe 
str. Maria Contar, nr. 15, la 
locuinta d-lui Alexandru 
Biirtluş3. Au ars acoperişul, p8 o 
supra/aţă de 3 m2 şi planŞeu! 
din lemn, pe 4 m2. Pagubele se 
ridică la aproximativ 5 milioane 
lei. 

Au fost salvate. easa şi ane
xele, in vakiare de 250.000.000 
·lei. Cauza inoendiului a fost un 
burlan supratncălzit, care treoea 
neprotejat termic corespunzător 
pm planşeu şi acoperiş. 

·suprarealiSm si ale tinerei tauko' 
Katalin .pentru simţul masiv al 
formelor". Vă invnăm să vizilati 
aoeastă expoziţie, deschisă pănă 
·;n 15 ianuarie 2000. 

Qi'rfiunfl LfiTCI 

~-PENTRU AUTOTURISME ÎN ANU12100:: . . -·- ... ~::_." ' . . .; . -·· ' . . . . 

uuvernu1 a staomt, 1en, pnn
tr-o hotărîre, nivelul primelor de 
asigurare pentru autoturisme pen
tru anul 2000, care este în mecfte 
cu 48% mai mare fată de anul 
1999, ca urmare a ideXării cu rata 
inflaţiei, iar limitele maxime ale 
despăgubirii se majorează pentru 
anul 2000 fată de 1999 cu 82%. 

ln cazul' plăţii anticipate şi 
integrale pînă la data de 31 ia
nuarie 2000 a primelor de asigu
rare aferente perioadei 1 ianuarie 
- 31 <lecembrie 2000, asiguratul 
beneficiază de o reducere cu. 
10% a primelor de asigurare. 

Pentru persoanele fizice, 
nivelul primei de asigurare pentru 
anul 2000 este de 341.000 lei 
pentru autoturisme avind capaci
tatea cilindrică plnă la 1200 cmc, 
390.000 lei pentru autoturisme 

av1110 capacitatea qilndnca ·intre 
1201 şi 1400 cmc, 466.000·Iei 

-pentru autoturisme avind capaci
tatea cllindrică intre 14101 si 
1600 cmc, 506.000 lei pentru 
autoturisme avind capacitatea de 
cilindrică intre 1601 şi 1800 cmc, 
653.000 lei pentru autoturisme 
avind capacitatea cilindrică intre 
1801 şi 2000 cmc ş; 781 .000 lei 
pentru autoturisme avind capaci· 
latea cilindrică peste 2000 cmc. 

Conform hotărîrii, in cazul 
persoanelor care detin autove
hicule inmatriculata iri România, 
primele de asigurare se plătesc: 
la data eliberării autoriza~el provi
zorii de circulaţie; la data inma
triculării autovehiculului in circu
latie, pentru autovehiculele care se inmatriculează in perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie 2000; 

pentru dutovehlculeie care sunt 
deja .inmatricula.te ta 31 decem
brie 1999, !>rimele se plătesc pen
tru intreg ·anul 2000 sau fractio
nat, aferent perioadelor. 1 ianUa
rie - 31 decembrie 2000, pînă la 
data de 31 decembrie 1999; 1 
ianuarie - 31 mai 2000, ptnă 18 
data de 31 decembrie 1999; 1 
iunie - 31 decembrie 2000, plnă la 
data de 31 mai 2000. 

Guvernul a incercat să 
găsească, împreună cu societăţile 
d~ asigurare şi reasigurare, o 
modalitat~~oprin care să se pre
lungească tennenul pin~ la care 
posesorii de autotur: .. ·ne să 
plătească prima d<! asig~rare şi 
să beneficieze de ă'ariumltâ 
reducere, dar societă~le in cauză 
au respins propunerea Guver
nului. 

~s---
Aseară, intr-o atrnosferrl deosebită, aşa cum le Peter a fost cel mai hazllu, stamlnd ilchote de-ras 

stii bine şi ne-au obişnutt ..pediştii" arădeni, la casa printre cel prezenţi. 
de Oaspeţi de pe str. Horia a avut loc intalnirea mem- După premiere au urmat momente artistl<ce 
brilor PD Ărad şi a Invitaţilor. La finele anului 1999 s-a susţinute de trupa .Teatrul veşnic tânăr", Laly şi 
făcut un bilanţ al implinirilor ce poartă .antetul" Millaller şi alţii. ŞI pentru că o asemenea intalnlre !re-
Partidului Demoaat. Presedintele PD Arad, arhHect buia să aducă un strop de căldură şi celor nevoiaşi, 
Gheorghe Secullci, a prăzentat reuşitele si. mai ales filiala arădeană a PD-ului a initia,' t o aqiune de stran- ·. -
planurile formaţiunii pOlitice .care a ştiut rritotdeauna gere de fonduri pentru ajutarea gemenflor . ' ., ' . ' . 
să pună promisiunile In practică. După discursul dlul Adrian Buda (elevi in clasa a Xli-a la Liceul de 
Gheorghe Secullci a unnat acordarea unor diplome sectia arte plastice), copii talenta~. care au nevoie de 
de merit celor cărora PD Arad IJIX16lderă că merită o · sprijin material. Aoeşlla pictează icoane pe sticlă. La 

Tabăra naţională de icr>nogr.!fie au obţinut oele mai 

Gheo.= "3~;:,.,~;-=\':,"' :;:t maris':':;.... fnchelat:cu<)o<eCej,ţle'IÎi.iliie tOîi Cei 
tic, Adrian Mateaş, pentn,r pelformanţă sportivă si prezen~ au putut ciocrri un pahar .pentru anul care 
sprijinirea mişcării sportive, Adrian Jigău pentrU peste că1eva zile se va incheia şi mai ales pentru anul 
merite sportive, Gheorghe Don, primarul oraşului care vine. intr-o atmosferă de sărbătoare, In stil 
Curtici, pentru rezultate deosebite in activitatea dansant, ,.pedlşli" WU. pelreaJt la ultima Tntakllre din 
administraţiei publice locale, Gheorghe Răcaru, pen- acest an. ·· 
Iru implicarea in dezvoltarea Aeroportului Au putul fi- gardercbe demne de mlenluf 
lntemaţional Arad (cu ajutorul domniei sale Aredul are trei, purtate de personalităţi arădene printre care 
cinci curse Internaţionale), Baschet Club ICIM Arad, amintim: Gheorghe Secullcl, Dan lvan, Gh<OO~jhe 0 .. .-:.-.. 
oea mal bună echipă a anului şi Ioan Peter, pentru . Falcă, Adrian NI\U• Corneliu Matica, Sorin Tudor, 

C:. 

- M. MICAn 
implicare cu rezultate deosebite. in teatrul arădean. · Văran şi alli: . , . 

L..J~~~ ..... ----~_:::::::_::_...._...;:._j_ ~~,oa .... -........ ~dlscursu .... - .... ~' de .... multu"",;"· ~rnrre~· ~a~l ~actoru.....;·~lui~l~oa~n..:.. ..................... · ........ _· .... so .... ~;"ln .... Ci..;H~I~LE...;.fl.!l :;"'' 

7,00 Matinal naţional 
8,00TVR lasi 
9,05 legenda - aven
turi Anglia, 1985 
10,30 Desene ani
mate 
11,00 TVR Cluj
Napoca 
12,00 Punct ochii- rei. 
13,00 TVR Timisoara 
14,00 Jurnal ' 
14,15CiberFan. · 
14,30 Evrika! 
15,00 T~rea din vis 
-rei. -
16.00 Ei:oturism 
16,30 Medicina pentru 
toti . 

· 17,00 Hora satului. .. 
11,30 Impas in doi 
18,00 Cor'eQ! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 
Stiri 
i9,05 Amintiri 1Îin se-
cplul20 - .. 

19,10. Sqnaet Beach 
-s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 Samson· fi 
Dalila - dramă, SUA, 
1996, ultima parte 
22,30 In flagrant. 
Decembrie '89 - 10 
ani 
23,05 JurnalUl de 
noapte 

- 23,20 eate Corso r 
0,20 Lumea dansului 

·.·· 

~-

.. ·; 

1 

TVRz 
7,00 Santa Barbara- rei. 
7,45 Obsesia - s. 
9,15 Care pe"""'- rei. 
10,00 Limbi străine: 
franoeză ' 
10,25 Veni, video, 'llcll -
rei. ' 
10,40 Festival de circ-
rei. . 
11,30 Puls 2000 - rei. 
12,15 Privelişti moldove
neşti 
13,00 Desene animate 
13,30 La izvorul dorului.,.; 
14,00 Dialog 
14,45 Santa llarbara -s. 
15,30 Ştiri . 
15,40 Trupa DP 2 

• Veni, video, vicii 
18,00 Care pe carei 
18,45 Se intamplă acum! 
19,15 1989- zece ani 
după ... 
19,25 Căsuţa cu poveşt! 
19,30 Ştiri . 
19,40 Astli-seară dan
săpi in familie- comedie 
Romania, 1972 
2-1 ,25 Mit si istorie 
22,10 Alfied Hltchcock 
prezintă ... PăienjenlfUI 
- cu Robert Redford, 
Zohra Lurnperd 
22.55Ştiri . 
23,00 1989 - zece ani 
după ... 
23,05 Retrospectiva 
Premiilor APTR 1995 
0,05 Nocturna Iosif 
lvanovici . 
O, 15 Limbi străine: gec
mană 
0.40 TVM. Mesager 

·~-.· 

.... 

MIERCURJ.,<d •• QE~EMBRIE ·1999 
PRO TV TV ACASA 

7,00 Pro TV eal tău! _5,00 Guadalupe- s. 
10,00 Tanăr '1 nellnlftlt 5,50 Iubire sfântă- rei. 

:; ~:so Ultima frontieră - 6,45 Dragoste fi putere -
rei. 

s. 7, 15 Acasă la bunica -
11,45 Pensacola- s. 
12,30 Desone animate - reţete culinare- rei. 
Superman 7,30 Căsuţa poveştilor-
12,55 Ştirile F -o TV rei. 
13,05 Babylon v; s, 8,15 Pentru Iubirea ta~ 
13,50 Ani de lic.cu - s. rei. · 
14,15 Miracolul ti~areţll 9,00 Inger sălbatic- rel 
- s. 10,00 LuZ Clarita- rei. 
14,45 Famllld'Burrdy - 10,45 Angera- rei. · 
s. 11,30 Nimic personal - s. 
15,15 Nisipurile din 12,20 Strada Hanovra-
Miaml- s. rei. 
16,10 TinAr fi nellni,tit 14,15 Antonella- s. 
- s. 15.00 Dragoste şi putent 
17,00 Stirile Pro TV - s. 
17,15Îtirile Pro TV Arad 15,30 Iubire oftntă ~!!<· 
17,30 vere blestemată 18,311 Luz Clarita- s. . 
- Prima parte (miniserie, ·• 7,25 Vremea de acasă 

~~~bădaca- ep.3·· ·' · H,30 Pentru Iubirea .ta-
s. 

19,00 Ştirile Pro TV 18,30Angala- s. 
20,00 Viaţa pe cont 19,25 Vremea de acasă 
propriu- comedie, SUA, 19,30 Acasă la bunica -
1994 
21 ,55 Ştirile Pro TV retelE cufinară a zilei 
22,00 Viaţă de stafie • 1S,45 fJesene animate 
comedie/horror, SUA, 20,30 lnt•ersălbatic- s. 
1988 21,30 Sânge din săngak! 
23,45 Ştirile Pro TV . meu- s. 
0,15 Criminallftll- s. 22.25 Vremea de acasă 
1,15 Avere blestematA 22,30 Cum d furi un 
-rei. milion- f., S'JA, 1966 
2,15 Ştirile Pro TV - rei. 0,45 Dragoste fi puter& -
2,45 Familia Bundy -, rei. 
rei. 1,15 Surorile - s. 

·'·.:. 

~ • • _> . i 

·/,· 

ANTENA1 
7,00 Observaloc' 
8,00 Dimineaţa devreme 
9,59 Decennium 
10,00 Ştiri . 
10,10 Animal Show- s. 
10,50 Desene animate 
12,00 Pe cont propriu-~-
12,59 Decennium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15Pretender-s. · 
14,00 Oeceptll- s. 
15,00 Răsfăţata- s. 
16,59 Deceonium 
17,00 Stiri 
17,ZO La mulţi ani, Vouăl 
17,25 Capcanele destinu
lui- ep. 17, 18 
18,59 Deceonium 

-19,00 Observa!OC' 
19,55 La multi ani, Vouăl 
zo,oo Al ...alea -.Sf'liune. 
SUA, 1998 , 
21 ,59 Deoenlum · · . 
22,00 Observalor 
22,25La mulţi ani, Vouă! :;_ 
22,30 A treia planeti de 
lasoare-s. 
23,00 Ameninţare nu
clear;} - acţiune, SUA, 
1998 
1,00TwinPeaks-o. 

TVa INTEIHATIONAL 
21,30 S-a Tntamplat... 
azi 
21,35 Revista presei 
21.40 Pracbc lnfo: Arte 
22,00 Jumal • Curs vat~ 
utar• Meteo 
22,40 Scrieţi-ne! VA 

.. .• 
... _.-~ 

TELE"/ABC 
7,00 Ştiri 
7,1 O BunA dimineata, 
Rornănial ' . 
9,00 Omul ti ........ -rei, 
1000 Stiri 
10:30 Dintre sute de-
rei.' 
11 '15 Cutia p-- rei 
12.00 Di1colo de stadion -
rei. 
13,30 Club ABC- rei. 
1500 Stiri 
15:30 Post Me00a1 
17,00 Medici la - -
s .. 
18,00 Omul ti natura -s. 
19,00 Secţia de pol~le -
es. 
20,00 Telejurnal f 
20,30Documentar . 
21,00 Dintre sute de- -
22,00 Reporter Tele 7 
22,45 Denk:k- s. 
0,00 Ştiri . • -
o 30 Ora-Uiilifabie'de OOnfesiUnl . . . . . 
1,35 T eleshoppi1g 
2,10 Telejurnal- rei. · 
2,35 Documentar- rei. 
3,00 Medici la datoria -
rei, 

răspundem! 

22,55 Cu ochil'n 4 
23,25 lsloria clipei 
23,35 MemorialUl Timi
şoara, decembrie 1989 
0.35 Des"COperă Roma
nia! 

. - ., 

TV ARAD TV INTERSAT ..,~· .. ' 

7,00 Observator 8,55 Deschiderea prog.r. mu-
8,00 Ştiri TV A-~- lui . 
8,30 Divertisment 9,00 lntcrsat Music 

··~ 
~~.oo~~~pui ~; __ .,11 . ~o Marea lovituri- frhn, 

10,10 Ă.nimal Show 11,00 Stirile lntc~ .r'~.~~ 
10,50 Astcrix si cele 12 11,30 Dulce ispită· s. 

• 12,15 Obiectiv economic· munci ·desene animate · 
ll.OO Pe cont propriu -s. 11.30 Cidere ta aeaat- -~~-"' 
12,59 Dcccnnium film, rei. 

14,0()- AradUI .prin gaura· 
13;00 Stirile amiezii cheii_ rei. · 
13,15 Prcteader -_s.: ,.':'. .15,30 Emisiune in lb. ger-
14,00 Decep~i • s. mani 
15,00 Pisiune fi paradis 16,00 1VIte Spulberate-
film film 
16,59 Dccenniuin .. ~ 11,:,0 Undcrdog Show·-
17,00 Ştiri desene animate , , ?1':/<.:.ti-' 
17;2.0 La multi ani, VOUI! · 18,00 Dqertulvo~"'& · 
I7;2.5biverti~meot l8,25Comorilcl~i ... 

. _l8,00EI!tisiuner,;·iimi58Diil: 18,45Stirilcintctsat -.·; · '-A~~'; 
gală -· _ .. _.-,.. -·· 19,20 Dulce ispită- s. 
18,20 Animpui ' · · ·" 20,05 Mistere, f•~--- ~~-

18'30 Ştiri TV A :cJ::4't~ · . ~.30 Arni~r.lri din ani1' 197. 2 _-., 
19,00 Obscrva~r · ·f<:~~· ·: 

,. 19~Ş5 La ~uJt~ ~i, \'oul~ ~ ~;~,~rea ... ~ _ · . -: . 
~o.oo ~uti T : --.. ·~<t:"·o.f-. s. 
21,20 Anuntuti' ._,. ,. ' ll,OO. Ploaia c:are va venl-
21,30 Stiri -'rct. . "' film 
22,00 Observ- . 23,30 Ştirile lnl<nlill ' -\:"c:'t·. 
fn continuare prognUnul este 0,00 Erotica 
identic cu cel al Antenei 1. 0,45 închidcrea·ptOgtaniU~~j< !:~.J 

BBO sax-s. 

10,00 Vulcanul 18•30 Emma 
acţiune, SUA, 1997 dragoste, SUA, 1996 
11,45 Sabrina • · 20,30 Struguri acri ~ 
dragoste, SUA, 1995 comedie, SIJA, 1998 
14,00 Paradisul 22,00 Stargat<i- s. ,,, 
cri~ai thriiler SUA · · ;!2,45 Prizonieri in 
199e - '· · ••·• Paradis- cQmedie,_ 

16,15 ·'~;ursi sub SUA, 1994 
soare - dramă, SUA, 0,30 Frica de lntu-
1996 · naric - dra~ SUA. 

.-.'?"' 

.--~~-

.. 
·~· 

·, 

··' 

.... ~.-:.-

18,00 TQtul despre 199~ · · ' · · · 

',: ' ',/_.'. ~~j . 
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Luni seara, BCCC al PNŢCD a hotărât excluderea fostului premier Radu 
Vasile din partid. Motivele care au stat la baza acestei sancţiuni capitale au fost 
următoarele: ......... V...U. a ineăleat- diseiplina *partid. A po••-_, ,_,.jul, - ........... - PNfCD p. âoifialllll ._;.. politie âo ........ -....-ui («Grupuu .... ....,.....,_; «Grupuu
Iar»)." 

In consecinp, conform articolului 33, al/;,. 4 din Statutul PNŢCD, BCCC a · 
hotărât excluderea lui Radu Vasile din partid, prin aplicarea art. 32, alin. 2, 
lit "g". 

Pentru informarea corectii a cftltorllor 110/ftrl. redăm mai jos doclataţiile ,,la 
cald" ale câtorva lideri politici din PNŢCD Arad. . . 

Deputatul .MihGi voi rămâne in acest partid atata timp cit 
"'-1· te d. •-le nu voi fi exclus." 
- 1men • pre~ an.... Deputatul Radu Ghidiiu: 

· Rha~i:ac~ST .. RADU VASilE 

PARTID ATIT A TIMP TREBUIA EXClUS MAl 

CIT NU VOI FI EXClUS" oeşi est~u~u~niUr•-lr_T __ -. 
Deputatul Mihai Calimente a fost tre cei mai tineri 

unul dintre apropia~i lui mentari din 
Radu Vasile, fiind un deputatul Radu 
membru de frunte al n-a făcut 
.Grupului de la Brasov". ·.Grupul de 

Marcat de măsura Dimpotrivă, s-a 
extrem de dură luată de tabăra opusă lui 
către BCCC impotriva Vasile, nefiind de 
fostului premier, dom- cu concesiile 
nia sa ne-a .declarat": fostul premier 
.N-am ce să declar! Eu · PD-ului. lată declaraţia domniei sale: 

.,Atitudinea lui Radu Vasile trebuia 
analizată cu mult inainte de a produce 
efectele pe care le cunoao;tem. Dar, mai 
bine mai trâzlu decât niciodată ... 
Oricum, decizia excluderii din partid 
trebuia luată mai de mult In ceea ce-l 
priveşte pe Mihai Calimente, nu 
comentezi" 

Consilierul judeţeon 
Claudiu Cristea: 

. "SAlUT MiSUU BCCC-Illr 
Claudiu Cristea este vicepreşedintele 

· PNŢCD Arad şi purtătorul de cuvânt. N-a 
fost niciodată un apropiat a! lui RaduVasile 
şi n-a făcut parte din .gruparea Mihai 
Calimente". Asa stând lucrurile, ne-a 
declarat următoarele: .Salut poziţia 
BCCCI Această decizie reinstaurează 
in partid disciplina şi respectul laf.i de 
Statut sau de hotărârile conduceni, de 
care avem nevoie in anul electoral 
2000. Referitor la Mihai Calimente, con
sider că fiecare membru PNŢCD tre
buie să se alinieze prevederilor 
statutare ti disciplinei de partid: Cred 
câ membnlor «Grupului de la Brao;ov• 
nu 11 se poate întâmpla nimic, atâta 
timp cât renunţă la a mai fi un grup 
(braşovea11 sau popular) in interiorul 
partidul~i." 

DOIW SIHfKI 
Foto: ŞTEFRH f1fi1YRŞ 

1111-tDDI 
• (Urmare din pagina 1) 
Consumul populaţiei nu a putut s-o la, in asemenea condiţi~ -

tot in jos. De~ i a ajuns să absoarbă peste 75"/o din PIB, faţă de practic 
50-55% inaint.! de '89, acesta este pe ansamblu mai scăzut acum, căci 
75% dintr-u" r>tB redus la un nivel de numai 70% reprezintă, 1n termeni 
absoluţi, mai puţin! 

Mai grnv este că, in lipsa lnvestiţiilor care să lnloculască la un nivel 
· tehnologic nou producţia abandonată pentru că nu era comj>etitivă 

sau pur şi simplu nu avea piaţă, a intervenit de fapt nu o restructurare, 
ci mai degrabă o dezindustriallzare. 

Tn timp ca economia a rămas practic neschimbată, ceea ca s-a 
schimbat in ccmdiţiile descentralizării pe jumătate şi ale introducerii pe 
jumătate a unor mecanisme de piaţă, este tipul de consecinţa ale per· 
formanţelor ecor.omice la fel de mediocra ca in trecut Creşterea exor
bitantă a preţurile r a luat bc penuriei fizice de produse in impiedicarea 
satisfacerii nevoilor de bază ale populaţiei (inainte nu era carne, acum 
este, dar nu o mai poţi cumpLra). Disparităţile sociale au luat locul re
lativei uniforrnităţi a sărăcie', fără a induce însă şi motivaţia stimulativă 
a muncii, căci disparită~l.a au ~i degrabă determinări extraecono
mlce: poziţii monopoliste ale unor intreprinderi de stat fi lncă fi mai . 
grav, furturile, evaziunea fiscală, specula, corupţia şi alte ilegalităţi. 
Bogăţia naţională s-a reimpărţit. revenind disproporţionat de muK unor 
foarte puţini şi disproporţionat de puţin unora foarte mulţi. 

Unii ar dori probabil să vadă inapoi vremurile din trecut, ciţlva au 
lefit chiar şi cu portretele lui Ceauşescu pe stradă. Numai că România 
nu se poate intoarce inapoi. Nici dacă ar vrea, nu ar mai avea unde. 
Vremurile s-au schimbat. In jur fi aproape peste tot in cele patru 
colţuri ale lumii este capitalism. Un capitalism care prin sine este 
necruţător şi căruia, dacă nu i te adaptezi, ri'ti să pieri. Totul este să te 
afli printre cîştigători ti nu printre perdanţi. Pentru aceasta este nevo.'!> 
să fii, cu orice preţ. competitiv. Altfel nu poţi rezista in neiertătoarea 
concurenţă internaţională actuală, care ta poate scoate chiar ti de pe 
propriile pieţe. 

IUE ŞERBĂnESCCI 

~~~--UN PARTID 

SINUCIGAS 
·':"r. In cadrul unei discuţii pe marginea .debarcării" 

ERODAREA COALITIEI, REWJRIMENTUL OPOZITIEI 
lui Radu Vasile, un coleg a exclamat: .PNTCD este 
~n partid sinucigas!" Cred că este intr-adevăr asa, 

·,;:tf~··· ·:-numai că nu apliCă metoda "kamikaze", care i:ar 
penn~e după. un ~mp să renască din cenuşa pro
prie, ci este un sinucigaş sadic •. ~ îşi taie un 

-:-o:;ci"". deget, mâine -o mână, poimâine - uri picior şi ao;e 

Anul preelectoral 1999 a fost marcat de·rM!ii-, 
mentul opoziţiei, pe fondul unor evenimente interne 

PNŢCD s-a ,l'."'P!!f!<"'~ ~erior~nd şi mai muH 
1mag1nea coa'iţief. · - · 

Actuala coal~ie se poate lăuda cu adaptarea 
unor legi importante, cum ar fi legea Lupu şi legea 
Ticu Dumitrescu, însă succesul este umbrit de 
numeroasele controverSe asupra acestora. 

cabinet Gafele pe care le-a făcut preşedintele au 
dus însă la impresia că a fost o criză provocată, 
pentru a fi rezolvată la Cotroceni, in scop elec-
toral. 1 · · 

<Jt.· mai departe. Metoda folosită il va arunca intr-un 

. şi externe care au erodat popularitatea partidelor 
din coaliţia de guvemământ şi a preşedintelui Em~ 
Constantinescu. Principalele motive ale ~basculc'irii" 
electoratului au fost scăderea nivelului de trai si 
restructurarea uoor sedoare economice. Au contit 
însă şi alţi factori, cum ar fi pozi1ia faţă de războiul 
din Iugoslavia, mineliadele, relaţile cu organismele 
financiare internaţionale, disputele privind pro
movarea unor legi etc .. Toate evenimentele au fost 
speculate la maximum de către opoziţie, puterea 
mărginindu-Se la o defensivă inabilă, marcată de 
divergenţele dintre partidele din coafiţie, Măcinată 
de luptele Interne, puterea a pus supravieţuirea 
politică deasupra intereselor ţării şi chiar ale propriu
lui electoral In plus, lupta de gherilă din interiorul_ 

Guvernul a reuşit să treacă peste situaţia difi
cilă caU2lltă de vârful de plată a datoriei externe, 
însă nici măcar acest elem~nt nu a fost exploatat 
la adevărata lui valoare dectorală. Până şi 
acceptarea României Ja Tr ceperea negocierilor 
pentru integrarea in UE a fost speculată la modul 
naiv, nereuşind să stopeze ,.~rterea vertiginoasă a 
?ctualei puteri ·in sondajele de opinie. Nereuşitele: 
preşedintelui Constantinescu au f·JSt oarecum
aplanate de depăşirea crizei nuvemamentale ~ . 
mai puţin de o săptămână, prin formarea noului 

Una peste aHa, legile proprietă~i. alături de 
·numeroasele initiative privind modificarea 
Constiţuţiei, pot fi 'considerate marele căştig al 
anului 1999, însă pănă la consolidarea proprielă~i 
private in România mai este un drum lung. 
Revigorarea economiei, privatizarea, consolidarea 
proprietăţii private şi îmbunătăţirea măcar intr-o 
mică măsură a nivelului de trai vor fi obiectivele pe 
care actuala putere va trebu\ să le aibă in vizor in 
anul 2000. Dacă nici Guvernul lsărescu nu va 
reuşi să atingă măcat o parte din ele, cu siguranţă 
vom asista din nou la un vot negativ la urmă
toarele alegeri. Cu consecinjele de rigoare ... 

somn veşnic şi atât de profund încât este greu de 
.>t'f;?i: •:i crezut că va mai auzi trâmbiţa deşteptării. 

Dar, să enumerăm doar câteva dintre .tăie-· 
tunle" pe care si le-a făcut. · · · · 

Mai întâi, a crezut că dacă se plasează alături 
de duşmanul său istori<;. PNL, poate să Impiedice 

•• instaurarea ·aŞi-ziSului .heooomunism". S-a văzut 
· ~'i;;y;' că nu a fost aşa. P.uterea instaurată după revolu~e 

având avantajul de a fi considerată de către mase
: le populare insăsi autoarea revolutiei. 
• Mai apoi, s:a aliat cu UDMR-ul; contând .pe 

~· •~·· ,:./; c:·voturile maghi~rilor,.Or, s-a dovedit că maghiarii 
··. vor vota in VOCII vea1or cu UDMR-ul. Ar fi votat cu 

tărăniştii dacă acestia nu ar fi făcut greseala de a 
Permite unei fonna~uni alcâtu~e pâ crite~i etnice să 
participe la alegeri. Aşa, maghiarii s-au transformat 
in UDMR-işti, in loc să fie ţărănişti, liberali sau 

,.~~--%$!1.0· . - ' 
·-.. social-democrati. Oricum, ·cat a trăit Coni!!Hii:. 
, , ""· . Coposu partidul a reuş~ să se· men~nă pe o linie. 

· ..•. După ce acesta a dispărut, a inceput degringolada, 
..... ,.~ . pentru că Ion Diaconescu nu are nici măcar ufl 

"'-·· . · sfert din fennitatea pe care a avut-o Inaintasul său. 
• -~!!,, ' Sunt fenn convins că dacă ar fi trăit Coposu 
••· •. · · '' .grupul Braşov" nu ar fi avut nici o şansă de consti, 

'· 

.;o,. .. tuire. Sau, dacă. totusi acei fruntasi tărănisti ar fi 
'· • reuşit să se adune.' ar fi făcut-o' in calitate de 

extărănişti. Ion Diaconescu nu a avut curajul să 
ordone excluderea lor nici măcar după aceea, ci a 

· ·.·•·'·;) suportat o perioadă nepermis de lungă santajul. 
,...,~ .. , S-a ajuns la situaVa actuală. S-ar putea crecte că, 

·•·· .·. in starşit, Ion Diaconescu a tăiat coada câinelui. 
-~:,.~,·Mai degrabă, zicem noi, a confundat coada cu 

capul. Mai întâi i-a suspendat pe Radu Vasile din 
·fun~i. după aceea 1-a repus in drepturi pentru ca 
in final să-I excludă din partid. Cine ar mai putea 
avea încredere intr-o inţ'eiegere incheiată cu un' 
partid care nu a fost rn stare să respecte · 
înţelegerea cu omul pe care 1-a propulsat in fun~a 

· ~ · de prim-ministru? De fapt, cu doi oameni, pentru 
-·~· ''·'~;,:: că nici Victor Ciorbea nu a fost tratat cu măcar o 

' , ',ţ · .. umbril de consideratie. de către propriul său partid. 
. 'SinQ'Jru! gest înţelept pe care· putea să-I facă Ion 
·., Diaco~cscu, nu: 1-a făcut. Atunci când Nicolae 

Ionescu Galbeni Şi-a anunţat demisia din partid, 

·-

Diaconescu trebuia să-i pună de urgentă in fată o 
foaie de hârtie şi un pix. Nu a făcut-o, pentru că 1-a 
interesat mai mu~ propriul scaun decăt partidul. A 
dovedit că dacă partidul este sinuc1gaş, el, liderul, . 
ştie ce .. stimulente" sa folosească in scopul con, 
servani·propnet fii.nţe. 

SIMIOH TODOCR 

tr 

aPtl"ftD, 
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.Mazmrea· lui Radu Vasile a reconfirmat faptul că 
PNŢCD este scindat iremediabil in două grupu; - cel 
de la Braşov şi cei al conservatorilor. 

Grupul de la B~ nu a avut ieşiri la rampă spec
taculoase pănă la mijlocullunn decembrie, deoarece îşi 
atinsese -prin numirea ltii Radu Vasile ca premier
principalul scop. De alei şi aparenta acalmi~ după 
excluderea din partid a lui Constantin Drumen, exdu
dere care a stopat foonarea unei structuri paralele in 
PNŢCD. . 

această impresie emitând pretenţii la scaunul de 
preşedinte al partidului. In plus, acesta a mai lansat şi 
ideea Unui dialog post-€lectoral cu PDSR. Stabilindu-şi 
- ca premier - alte priolită~ decât cele ale partidului, 
Radu Vasile şi-a provocat propria demitere. Aceasta a 
dus la recoagularea grupului de la Braşov, care a 
lansat vehemente atacuri la adresa talibanilor. 
Războiul rece intre cele două tabere a fost total lipsit 
de pragmatism de ambele pă'1i şi a dus· la actuala 

· Tn Plus. )iÎOblemele pe:caie-fe-au'·'aW! memllrif 
grupului de la Bra~ov cu şeful Departamentului de 
Control ai Guvernului au ştirbit pentru o perioadă de 
timp coeziunea acestuia. Faptul că. Radu Vasile a 
refuzat in repetate rânduri să-I demită pe Ovidiu 
Grecea, şeful DCG, a creat suspiciuni legale de loial~ 
tatea premierului. Aşa stâild lucrurile, se părea că 
relaţiile intre Radu Vasile şi talibanii din PNŢCD s-au 
normalizat. Numai că insuşi Radu Vasile a spulberat 

. electoral, PNŢCD se aflA la 
răsauce. Rămâne de văzut ~ ţărăn~ti n vor unna pe 
Radu Vasile. Dacă tnlăturarea acestuia inseamna 
instalarea definitivă la putere· a tatibanilor şi nu este 
unnată de diScuţii pragmatice cu tabăra refonniştilor, 
cu siguranţă că va urma un val de scindări. Pentru că 
nu doar memblii grupului Braşov sunt nemulţumiţi de 
incremenirea in trecut a liderilor PNŢCD., 

Anul 1999 a fost pentru PNL un 
an al Tncercărilor de ~disciplinare" 
internă, precum şi de afirmare atât 
ca partid cu greutate in cadrul COR 
şi al coariţiei de guvernămân~ cât şi 
ca forma~une politică de orientare cu 
adevărat liberală. Prin demisia lui 
Viorel Catara1nă şi in urma decta
ra~ei preşedintelui Ionescu Ouihtus 
că nu va mai candida la pr..,adlnţie, 
Valeriu Stoica.Şi·a intărît poziţia in 
partid, iar PNL-ul a punctat la capi
tolul .elegantă", refuzând eticheta de 
partid inchistat. In ciuda previziunilor 
analiştilor, PNL-ul nu s-a sdndat prin 
plecarea _lu1 Catari:lmă, pierderile 
fiind efectiv 1111nore. De faot, în loc Să ~ 
jlialdă'. PNL -u1 a .castiqat la cap!tclete ! 

' 'Il 

disapllnă Şi coeziune, elemente care 
i-au pennis să pornească ofensiva in 
cadrul COR. Primul pas a fost ce
rerea de renegociere a protocolului 
de funcţionare al COR, insă ţărăniştii 
nu au acceptat deocamdată nici o 
variantă. Este evident Tnsă ca după 
alegerile locale - la care liberalii vor 
merge pe liste proprii - ţărăniştii, care 
sunt in pragul pulverizării, vcr fl obli
ga~ să accepte condiţii mu~ mai dlUJ! 
decăt in variantele de Protocol pe 
care le-au respins până acum. 

în cadrul coalitiei, PNL-ul a avut 
disensiuni cu tărărlistii dar, mai ·ales 
cu PO-ul. DaCă tăraniştii au rămas 
surzi la toate avertismentele fibe~ 
ralilor. se oare că, dupa întalnirea lui 

.. 
=. •• 

CU IoneSCU UUIOiniUS, 

războiul la nivel inatt a incetat, con
tinuănd doar prin loVituri reciproce la 
nivel local. . 

Propunăndu-şi să ,se afinne cu 
olice pret ca partid cu adevărat Hbe
ral, PNL-Ui a lansat o.- de iniţia
tive impopulare, reuşind insă să-I 
folosească pe hulitul ministru 
Decebal Traian RemJ>Ş pe post d& 
paratrăsnet. Paradoxal, romanii il 
injur.l doar pe Remes si nu partidul 

·care i-a dictat. Cu certitudine însă, 
liberalii vor avea grijă ca anul VIitor, 
dacă măsurile de relaxare fiscală 
propuse vor da roade. ele să fie per
cepute ca un merit al PNL-utut. care 
a reUşit sa.l ,diSCiplineze" pe Remes. 
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"" SOLUTII PENTRU ARADENII 
CARE VOR SĂ ECONOMISEASCĂ 
In episodul anterior am 

prezentat baza legală a procesului 
de contorizare. Astfel, conform 
legislaţiei, montarea contoarelor 
individuale pentru apă 'i căi· 
duri este o acţiune legală, aso
ciatiile de locatari/proprietari 
neavand temei juridic să se opună 
montării contoarelor. Arătam de 
asemenea că, pe plan local, a fost 
aprobată in luna noiembrie 1999 
,Metodologia de contorizare indi· 
viduală, pe apartamente, a con
sumurilor de apă rece, apă caldă 
menajeră şi energie termică, in 
municipiul Arad', regulament care 
prezintă situaţiile specifice care 
pot apărea cu privire la conto
rizarea imobilelor, execuţia şi 
punerea in funcţiune, procedura 
de citire a contoarelor, procedura 
de calcul a cheltuielilor, reparti
zarea cheltuielilor consumului de 
energie tennică pentru încălzire. 

In fine, am mai precizat că se 
pot monta numai contoare care 
au aprobare de model din 
partea Biroului de Metrologie 
Legal! (B.R.M.L.) 'i care 
posedă buletin de verificare 
metrologică iniţială, iar insta
larea contoarelor trebuie să fie 
efectuată doar de personal 
autoriza! B.R.M.L. Astăzi vă vom 
prezenta etapele pe care 
cetăţeanul, familia sau asociaţia 
de locatari/proprietari trebuie să le 
parcurgă in cadrul acţiunii de con
torizare. 

Contorizarea 
la~eatul 

imobilului 
Primul pas pe calea 

economisirii apei si energiei ter~ 
mice este montar&a de contoare 
1~ bran'"mentul imobilului. 

Cum trebuie să se procedeze 
pentru achizi~onarea şi montarea 
contoarelor (de apă caldă ~i 
energie termică) de bran~ament; 
pentru inceput, consumatorul 
(asociaţia de locatari) com
pletează ~i depune o cerere la 
sediul ARTERM-Arad (str. Unirii 
nr. 19) in vederea avizării operaţi· 
unii de contorizare; In termen de 
.30 de zile ARTERM eliberează 
un aviz ce cuprinde datele 
tehnice ale contorului ce· trebuie 
achiziţionat pentru imobilul Tn 
cauză; anexat avizului t!lhnic, con
sumatorul primeşte o listă cu pro
ducătorii de contoare agrementate 
tehnic; in baza avizului eliberat 
d~· ARTERM consumatorul 
poate achiziţiona contorul; 

garanţia! precum 'i posibilitatea 
efectuării verificărilor metrolo· 
glce in laboratoare ultramo
deme proprii. Mai departe după 
ce a intrat in posesia contorului 
c·onsumatorul trebuie să 
in,tilnţeze ARTERM pentru 'a fi 
luat in evidenţă ~i programat pen
tru montaj. In prezent, montajul se 
face numai de către ARTERM, 
existând un decalaj intre data 
achiziţionării contorului şi data 
montării acestuia. In vederea eli
minării lui, se urmăreste in viitor 
autorizarea si a altor firme pentru 
efectuarea 'lucrărilor de montaj 
contoare de branşament pentru 
apă caldă si energie termică. 
Statisticile arntă că, montarea unui 
contor de apă caldă menajeră la 
bran~amentul imobilului, conduce 
la economii de 40.000-60.000 lei 
pe lună/familie, iar montarea 
unui contor de energie termică, 
prin raţionallzarea consumului, 
poate reduce cheltuielile afe· 
rente cu până la 30%. 

Contorizarea 
individuală 

suma de plată a lntreţinerii la 
aprox. 40% (respectiv cea. 
200.000-300.000 lei/lună pentru 
un apartament de 2 camere ~i 4 
persoane). Pentru a se contoriza 
individual, familia care isi mon
tează contoarele de apartament 
trebuie să anunţe asociaţia de 
locatari, iar aceasta este. obli
gată, prin reprezentantul său, 
să citească contoarele 'i să cal
culeze cheltuielile corespunză
toare consumurilor înregistrate. 
Citirea contoarelor poate fi făcută 
şi de o firmă specializată in acest 
scop, de regulă societatea care 
asigură ~i service-ul contoarelor. 
După citirea contoarelor indivi
duale, consumul indicat de aces
tea se scade din consumul inreg
istrat de contorul de branşament 
(cel de bloc). Restul se imparte la 
numărul de persoane din aparta
mentele necontorizate individual 
(citirea contoarelor individuale se 
face in aceeaşi zi cu citirea con
torului de bloc}. 

C.ontoarele lndlvidlfale de 
apă caldă 'i apă rece (pentru 
montare in apartamente) se pot 
obţine de la firma Contor 
Zenner. Firma oferă totodată 'i 
serviciile de montaj ale acesto
ra, cu materiale 'i tehnică mo
dernă !fÎ, de asemenea, servici~ 
ile de citire 'i intreţinere period
ică a contoarelor. Despre 
pachetul de servicii oferit de 
firma Contor Zenner • in episo
dul următor. 

Din statisticile efectuate pe 
mai multe grupuri de blocuri unde 
există contorizare individuală, 
reiese faptul că se pot realiza 
.economii de 60% (de exemplu, 
pentru o familie de 3 persoane, jn 
bloc contorizat doar · la 
b'ransament, cheltuielile pentru 
apa caldă se ridică la 110.000· 
120.000 lei/lună, iar după 
montarea de contoare individuale, 
cheltuielile s-au redus la 47.000-
55.000 leVIună). Similar este ~i in 
cazul contoarelor individuale de 
apă rece. In concluzie, prin con
torizare individuală, factura 
reflectă consumul real al 
fiecărui cetăţean. Numai in acest 
fel fiecare consumator devine 
con~tient că prin eliminarea risipei 
la locul de consum se poate rea
liza o economie care se regăseşte 
in mod direct Tn bugetul fiecărei 
familii. 

Miercuri, 29 decembrie 1999 

-(Urmare din pagina 1) Europei pe probleme de învăţământ, 
- Care au foNt •omeatP.Ie· pentru organizarea la Arad a cur-

cheie ale HtabUirli de relafii aea• surilor pentru obţinerea de diplome 
demice iD anu11999'Z recunoscute pe plan european in 

- Au existat in anul 1999 două domeniile: marketing, turism, birotică 
momente care au favorizat derularea ·ti asistenţă socială. In 29.01.2000 se 
activităţilor Internaţionale. Un prim vor susţine examene de admitere la 
moment 1-a constituit vizita in SUA Tn aceste cursuri cu caracter lnternaţio
cursul lunii mal 1999 a delegaţiei aca- nal. ' . 
demlce '' parlamentare din România, Cu Universitatea din Bekescsaba 
formată din rectorii unor universităţi · derulăm cursuri de macroeconomie 'i 
de stat din care am făcut parte 'i eu, economia mediului înconjurător; cu 
ca reprezentant al universităţilor par- Universitatea Medicală "Aibert Szenl· 
ticulare. Cu acest prilej am vizitat uni- Gyorgyi" Szeged 'i Universitatea 
versităţi, atăt de pe Coasta de Est, cât Witten-Herdecke derulăm programe 
şi de pe Coasta de Vest, cum sunt: pe linie medicală privind bloechl· 
Ohio Universlty, Case Western valarea unor medicamente. Prin proto
~eserve University, California State colul semnat In 17 decembrie 1999 cu 
lJniversity Northridge, Akron Universitatea Debrecen s-au· pus 

U n i v e r s i t y 'lfll••••••·~---~~bazele unei colaborări 
G e o r g e t o w n in domen(ul bio· 
University, Berkeley Interviu C:U domnul chimiei, biologie! 
Universlty ~i am sta- pr....., uni"V dr celulare fi molecu-

T V&•. • • bilit o serie de legături Iare 'i al ingineriei 
cu departamentele ~i AUREL ARDELEAN, genetice. Recent, in 
centrele de cercetare rectorul luna decembrie 
ale acestor univer- Universităfli de 1999, am demarat cu 
sităţi. Astfel, s-a obţin- r- Institutul A.G.F.O.L. 
ut bugetarea unui Vest nYasile Gold~" 'li Universitatea din 
proiect privind studiul Padova (Italia), un 
bolilor infecţioase la copll~cu Case curs de formare a formatorilor. in luna 
Western Reserve University, s-â con- decembrie au fost iniţiate cursuri 
venit înfiinţarea la Arad a unei bănci Internaţionale de psihologie 'li psi· 

credit studenţesc in colaborare cu hoterapie cu Academia de Psihote
University, s-a semnat un pro- rapie şi Psihanaliză Munchen re-

tocol domeniul 'lliinţelor politice cu prezentată de prof. Erich W. Burrer. 
Georgetown University. Ca răspuns ~1 -Ce manlfestărf··vor avem loe 
acestei vizite, Universitatea de Vest aoal viitor eu prilejul aaiver._ 
"Vasile Goldiş" a fost gazdă a unei Nărll a 10 aal de la iDfilafarea 
puternice delegaţii americane con· UalversltăţliT 
dusă de senatorul Larry Bowler 'li · -In perioada 18·29 mai 2000 se 
viceguvernatorul statului Ohio, implini 10 ani de la înfiinţarea 
August B. Pust, din care au făcut parte Universităţii de Vest .Vasile Goldi'" fi 
'li rectorul Liberty University Viorel P. 150 de ani de la primele forme de 
Duca Sr., J.D.; Petru Cm:irţeu D.L.:r.; invăţământ superior pe meleagurile 
Ralph Harley Ph. D., care ni s-au alătu- arădene. Cu acest prilej, la nivelul 
rat la deschiderea festivă a cursurilor Universităţii se va desfătura in plen 
noului an universitar. Cu ac&st prilej s~ sesiuneiJ omagială cu tema "Coor
au reconfirmat bunele relaţii 'i s-au donate universitare ale noului mile .. 
semnat noi protocoale de colaborare nlu11

, la care vor fi prezente o serie de 
cu universităţile americane. somităţi ale vieţii 'tlinţifice inter-

Cel de-al doilea moment important naţionale, Iar la nivelul facultăţilor, 
1-a constituit participarea in 26-28 lucrările se vor derula ca mese 
octombrie 1999 la "Conferinţa rotunde, work-shopurl cu profesori 
Româna-Americană a Rectorilor" de la universitari de la universităţi din 
Sibiu, cu tema generică uRestruc- Europa şi SUA. ' 
turarea universHăţii .. o provocare a _ Do•nule r~tor., ea• ... t 
noului mileniu", universitatea noastră aatrenafi studenţii ia relaflile ..., 
prezentând tema "Cooperarea acade.. eoo.,..-rare fnteruaflooalăT 
mică Româna-Americană • obiectiv al -In toate protocoalele semnate am 
managementului universitar". Şi cu · ă · d d ţi i 
acest prilej, universitatea noastră a prev zut schimburo e stu en f 
reprezentat universităţile private din manifestări ~tiinţlfice comune. La 

Univorrsitatea din Padova am fost România, fiind integrată in protocolul 
comun al universităţilor române fi insoţlţi de un număr de 15 studenţi, 
americane. am efectuat schimburi de studenţi cu 

' . 

Achiziţionarea contorului se 
poate face rapid şi efici•nt la 
sediul finnei Contor Zenner din 
Arad, firmă specializată pe pro
ducerea 'i comercializarea de 
contoare de apă rece, apă caldă 
'li energie termică. Firma oferă 
service al post 

Pasul final 'i cel mai imp•>r· 
tant al contorizării il constituie 
montarea de contoare indivi
duale, pe apartament, astfel ca 
fiecare să plătească doar ceea 
ce consumă. Este bine st'ut că 
sistemul pau~al asigură argu
mentele financiare pentru perpetu
area mentalităţii care Tncurajează 
risipa la nivelul consumatorilor 
(astfel, locatarii cu consumuri 
specifice mai mari decăt media 
pauşală 'sunt încurajaţi să con
sume , pentru că plătesc doar căt 
media, în schimb consumatorii 
care încearcă să-si reducă con
SUf!lUI in speranţa ri.ducerii factwii 
sunt descurajaţi de obligativitatea 
de a plăti in continuare la fel ca 
media calculată). Contorizarea 
Individuală permite ca, prin 
Investiţiile personale ale con· 
sumatorului (fecuperablle in · 
circa 5-6 luni), să se reducă 

La încălzire, calculul pe metru 
pătrat de suprafată radiantă sau · 
locativă (de la caz' la caz) duce la 
sume astronomice, fapt ce 
generează, de asemenea, 
nemultumirea consumatorilor. 
Contorizarea individuală a 
energiei termice, la fel ca fi 
economiile care pot fi obtinuta, vbr 
fi prezentate insă într-Un număr 
viitor al ziarului. 

_ v ·•• ruga Nă .,aumO!rafl Universitatea Bekescsaba 'i Szeged. 
prlaelpal•le ,...lafll a<'adem!<.-e pe ·Alte ·activităţi la care s-au remarcat 
care le avefi eu partea.,rll din studenţii Universităţii sunt Congresul 
Europa. Internaţional de PseudoCarst des-

- In lunile august fi noiembrie, fă' urat la Moneasa 'li a ftO,.,,,.,"."' 
Federaţia Europeană a şcolilor Conferinţă a Decanllor de 
Superioare a reconfirmat înfiinţarea Educaţie Fizică 'i Sport din ţărHe 
unui centru de examene al acestui dunărene, care a avut loc in Slovacia, 
organism consultativ al Consiliului in septembrie 1999. 

NOUTĂTI DE LARG INTERES PENTRU CEI CARE LUCREAZĂ ÎN CONTABRITATE - -
- Domnule Ciuce, in urmă cu câtva 

timp, in Monitorul Oficial a apărut o 
lege legată de activitatea contabililor 
care se zice că va produce o adevărată 
revo"!lle in domeniu ... 

-Intr-adevăr, Monitorul Oficial din 6 
decembrie rep!llduce legea 186/1999, o 
lege care nu ~u dacă va produce o re
voluţie In domeniul nostru, dar in mod 
sigur ne va alinia, in s~ la standardele 
europene. Mai exact, la prevederile 
Directivelor a VIII-a a Uniunii Europene 
care statuează tOOrte clar in ce conălţii şi. 
Cine poate exercita profesia de oontabW 
autorizat sau de expert contabil. 

- Afa. de cu~. spuneţl-fle, ce 
legăturii exlalli intre Corpul Experţilor 
Contabili şi Contabilllor Autorizaţi din 
România (CECCAR) fi Uniunea 
Europeană? 

- Una foarte deosebiti In sensoJ că 
CECCAR este de peste 3 ani membru al 
Federaţiei Europene a Experţilor Contabili, 
federatie Care este organismul de speciali-
tate al ÎJniuni Europene. · 

- E ~mpede. Să rev8nlm la ieg8a de 

care pomeneaţi ceva mai devreme. De 
fapt, in ce constă practic noutetaa pe 
care o aduce ea? 

- Noutatea constă in aceea că 

~=::,~x;r=:a;~:::::: 
vor mar putea exercita o activitate 
salarizatli In afara structurilor Corpului 
Experţilor Contabili 

Contabililor A1~;:· 1iir'~ excepţia • 
dida"ctice, 

- Ce tnseamnă 
afara structurilor CECCAR? 

- Adică, nu se va mai putea ca până 
aaJma să practici o altă meserie pe lângA 
cea de contabil autoriza! ori de expert 
oontabil. 

- Poate IHII' strica să aminllţl pen
tru cel mai puţin avlzaţi care sunt 
structurile CECCAR, respectiv in ce 
forme pot membrii Corpului .ai-ti 
de Rjoareactivitatea. · 

- Structurile CECCAR înseamnă 
Poslbiitatea de a practica profesia de con-

. . , 

tabil autoriza! sau expert contabil fie ca 
persoană independent!, fie in-cadrul unui 
cabinet individual de contabilitate, sociA 
etate comercială de expertiză sau salariat 
al acestora. 

- Situaţia seamănă cu cea a caiJI.. · 
.-lor de avocaţi ori de notar! publlcl. 

-Intocmai. 

. - 5-a notat, Continuaţi, vă rog. 
-Un aH luau demn de reţinut este cel 

privitor la activitatea de cenzor, ectivitate 
care poate fi~- potrivit legii, de 
către expelţii contabii, oontabili autorizaţi 
cu studH superioare seu de către per
soanele al studii economice superioare şi 
cu practică In activitatea financiar-ron
tabila de cel puţin 5 ani, preoum şi de $JCI. 
etătile ~de expertiză contabilă. 

·-l'entru o mal deplină lămurtre ••• 

specificaţi ce poate face un expert con
tabil, ce poate face un contabil autor
iza! cu studii superioare fi ce drepturi 
are un contabil autorizat cu studii 
medii? 

- De acord, a'"dar, nota~. Expertul 
contabil ţine sau supraveghează oontabili
tatea şi lntocmeşte sau velifică certifică 

~=~nţ~~:~ 
i ~nerea con
efectuează 

'finl!ln<:iare, audit finan
ciar-contabil şi evoluări patrimoniale. 
efectuează expertize contabile ori 
îndeplineşte. potrivit legii, atribuţiile pre
vAzuta în mandatul de c:wnzor ta soci
etăţile comerciale. Contabilul autoriza! al 

sttldii superioare poate să verifice şi să 
certifice bilanţul contabil ori să îndeplin
ească obfiga~ile de .cenzor la socielli~ 
comen::iale. Şi in tine, ultimul, dar nu cel 
din urmă, contabilul autoriza! cu studii 
medii are dreptul să ţină 09ntabilitatea 
operaţiunilOr economica-financiare şi să 

·.• . 

1nlocmească bilanţul contabil. 
· - Bănuim că legea s-a gândit fila 
cal care încearcă să o .. dribleze" •.• 

- Aţi ghicit, ultimul capHol al Legii 
18611999 atrăgând, atenţia că exercitarea 
atribuţiilor ce revin doar experţilor contabili 
şi contabililor autorizaţi de către persoane 
neautorizate sau care se aftă intr-o situaţie 
de Jncompati!>i,_ constituie ~ şi 
se sancţionează confonn legfi penale. De 
asemenea, ~i care exercită atribuţii de 
expert contabil sau contabil autorizat fără 
viza anuală se sancţionează disciplinar 
potrivit Regulamentului CECCAR. Şi, 
drept Incheiere ~ dori să invit tOCj experţii 
contabili şi contabili autorizaţi să treacă pe 
la sediul liiaJei până cel mai taniu 14 ia
nuarie 2000 in vederea Tntocmiril noului 
Tablou al Corpului pe baza ultimelor R!Qie
mentări, respectiva legii IY. 18611999. 

~ Sperăm Ci IHI reţinut, df8pt pen
·tru care nu ne mai rlimAne decăt să vă 
mulţumim pentru interviul acordat. 

t11lCEfl DORGOŞfln 
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SINDICAliSTII g1N CFR VOR DEClANŞEZE 

GRE".IÂ IN ACEEASI ZI CU • 
FEROVIARII MAGHIARI 
Intr-un comunicat de presă trimis 

redacţiei noastre de către Convenţia 
Natională .Solidaritatea• a Sindicatelor 
Feroviare, se arată: .Relatiile sindicate -
administraţii feroviare, deteriorate ca 
urmare a convulsiilor sociale motivate ale 
salariaţilor, nesolu~ate din motive politi
cianiste de Guvernul Romaniei, riscă, prin 
u:timele hotărâri ale consiliilor de adminis
traţie, aservita şi incompetente, să 

· provoace şi să lntre~nă haosul organizat 
existent la calea ferată. Hotărârile consili
ilor de administratie ale celor cinci struc
wri feruvlare, luate la Comandă, de modifi
care unilaterală a salariilor d<l rncadrare 
stabilite prin negocieri Intre parten~rl 
sociali, constituie un abuz, al catela, pe 
care conducători Iresponsabili le impun In 
ultima perioadă. Acordarea unei oompen
sa~J de 300.000 lei ce se doreşte adău
gată salarlilor negociate, fncef<rcă In mod 
pervers şi disperat să stingă nemulţumirile 
tuturor feroviarilor prin acte unilaterala 
Impuse cu grosolănie şi aroganţă de un 
ministru care lngroapă incet, dar sigur un 
sistem feroviar ... Sărăcia generalizată, la 
care actualii conducători au contribuţii 
majore prin acceptarea politicii antisociale 
a ministrului transporturilor, nu va fi atenu

. ali prin compensa~ila pf0N18• ..... 

Inceputul acestei luni, care a afectat 
serios mersul trenurilor. Greva feroviarilor 
a fost, insă, suspendală, timp de 45 de 
zile, adicA până pe date de 26 ianuarie 
2000. . 

Sindicali'tii farovlarl sunt decişi să 
declanşeze, din nou, o grevă, imediat ce 
expiră termenul de suspendare a grevei 
propriu-zise .• La ora actuală, la calea fe
rată e o s~uaţie de disperare cumplită. 
Promisiunile pe care le-am primit sunt 
niste amăgiri. Băsescu lncearcă să ne 
amăgească cu acei 300 de mii. Până 
când vom declanşa greva, vor avea loc 
intâlniri Intre liderl si sindicalisti In toate 
orasele. Fiecare membru de sindicat va fi 
informat despre grevă. Greva se va orga
niza chiar dacă să presupunem că cei 
mai multi din oameni vor fi de acord cu 
compensa~a propusă, pentru că noi sun
tem datori să apărăm drepturile tuturor, 
adică şi ale celor care nu. acceptă com
pensaţie·. ne spune Ionel Socaciu, liderul 
Conven~ei Solidaritatea pe regionala CF 
Timişoara. 

Fiindcă Şi ferovlarii maghiari se 
pregătesc de grevă. sindicaliştii din CFR 
işi propun o intalnlre cu reprezentanţii 
acestora pentru a discuta posibilitatea 
declanşării gravei In aceea,i zi. Tn ambala 
ţarî. 

fH~.:.;t''::eb~ 

DE TnE~IMU~I~~ 
ARAD VA EXTINDE 

REfEAUA ~~ 11.000 DE LINU 
• La sfâ~itul lunii trecute, In judeţul Arad 

erau 88.622 de abonati telefoniei, din care 
59c507 in municipiul Arad. Gradul de tele
fonizare in Arad este de 32,24%, iar in judeţ 
de 18,5% (mai mare decât media pe ţară). 
Ing. Gicu Donovici, directorul Direcţiei de 
Telecomunicaţii Arad, a spus: .In anul1999, 
am continuat instalarea de noi centrale digi
tale. S-au montat noi capacităţi in loca
litătile: Sânmartin, Macea, Horia, Lipova, 
Vladimirescu, Vinga, Mailat, Mănăştur, 
Şepreuş dar şi In Arad. Prin această exten
sie a retelei telefonice s-au conectat 3.274 
de abona~. existănd o capacitate instalată 
de incă 7.114 de linii;" 

De asemenea, a continuat şi montarea·· : 
unor posturi telefonice publice. La această 
oră, In judeţul Alad sunt 347 telefoane pub
lice, din care 180 au fost instalate In acest 
an. 

Pentru anul vlltoi, O. Te. Aled va conti
nua modemizările, ceea ·ce implică, printre 
a~ele. montarea traseelor de fibră optică şi 
extinderea telefoniei publice, mai ales Tn. 
mediul rural. Se prevede instalarea a 
18.030 de noi linii telefonice digitale In 44 

. de localilă~. dintre care 3.500 in Arad. 
Conducerea ROMTELECOM a precizat 

că nu vor avea loc majorări de tarife 
Tncepând cu date de 1 ianuarie 2000. 

. G. CO"STAtiTI"ESCCI Reamintim eli slndicatelo feroviare 
s-au aflat câteva zile in grevă generală la ._.,_-=-..... ===-===============.p '· ..... ·,,.:' 

D~numirt"a 
blndl 

Numărul comerclan~lor TnmatrlcWaţi 
luna noiembrie a fost cu 5,4% mai 

comparativ cu luna anterioară, In 
ca urmare a infiintării unui 

număr important . şi de soCietă~ cu 
răspundere limitată, i Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului. Potriv~ ONRC, numărul societă~Jor 
comerciale cu răspundere limitată Infiinţate luna trecută a 
crescut cu 154 faţă (le octombrie, Jar cel al societăţilor pe 

cu72. 

"ii~~~~ bitt;Fi,~lna~;ntenea minimă şi sigură pe care se · • 'eanca Naticnală a României In 
2000 este de 5 miliarde da dolari, caea 

va pennite majorarea rezervei valutare a 
BNR la 2,5 rrnliarde de dolari pentru ~~ilul anulul2000, iar, 
dacă lucrurile vor merge bine, sumele in valută care vor intra 
In ţară vor fi mu~ mai mari, a declarat agenţiei MEDIAFAX 
Adrian Vasilescu, purlătonul de cuvânt al BNR. . 

Patronii vor fi oblig~ să incheie oor>
de rnuncâ cu timp parţial in locul 

convEmţiillor civile pentru angaj~i care 
da muncă In aM parte şi să 

p:~~~:~!c~, contribuţiile de asigurări 
sociale, a declarat 1 Marinescu, secreter de stat In 
Ministerul Muncii şi Proiecţiei Sociale (MMPS). Marineseu 
apreciază câ numărul noilor contribuabili se ridică la peste 
două miDoane de persoane şi că această măsură ar putea 
avea ca efect reducerea, In timp, a nivelului acestor con
lrib~i de asigurări sociale penlllJ toate categoriile de llll!llu- R 

ra~. ·' '· . .-
1 

CfU.UfSPlCTACUtOASt 
Piata româneas(â de cablu a avut una dintre c8e 

mai ·sp6ctaculoase ·.;volu~i din Eun>pa Centrală şi de 
Est. In vreme ce la >firşitul anului 1!l9.1 existau apmxi
mallv 10.000 de aboot•ii_i;,oteleviziunea prin cablu, In 
prezent cifra depă;;efte tnri·.m1 ~oane. ln 1994, 
RomAnia avea un m~lon de cămine :âblatei Iar in 1995 
două muloane. In 1:l98, România '"a pe locul doi In 
Europa Centrală şi de Est. ca număr de abonaţi la 
televiziunea prin ceillu, ~ P<> locul şase in'Europa. 

NumArul de abona~ a crescut nesemnifiCSiiv in 
ullinii A ani, ~ ~e ~ de inceput a industriei de 
cablu m Roman .... n 1 "98, In mOO"Ri urban, (eţeaua de 
cablul acoperea Intre 50 şi 85 la sută din totalul 
loo.Jinlelor. Astfel, aud'KlVizualul aul:>hlon a Inregistrat 
in anui 1997 o scAdere a ratelor de dezvoltare, cind, la 
nivel naţional, au fost conecta~ numai aproximativ· 
200.000 de noi ~ la leleviziuma prin cablu, cifra 
fiind în scAdere de 1996, cind s-a pus cel mai 

'•·"""""''""""-"· ,'*;;;,;"""'';',,c:-.. ~-'i::::;li,:;;.c~-J.:-~-.:;.,;..,_~:,.;i.ii,1-;;.î,.i;<:±.;.t;~,-, ;(:t."M-::'~~-"~-Li.~: 
piaţa programeiOL La 26 mal a fost lansat oficial mai Urziu, Atomic lV, p(rnul canal romanesc de",... • Csnalul de televiziJne Eurosport a Inceput O cam-
canalul francez de muzică clasicA, jazz şi folclor, zica. panle, la nivel naţional, lh colabo.'ilre ou clţiva operatori 
Muzzik. după ce. In cursul aceleelaşi zile, MCM Anul 1999 a marcat trecerea unor societăţi la de televiziune prin cabiu: AstrallV, Storm. Delta Star. 
International semna wubac:lttle de distribuţie ou nouA lransmlterea dalelor prin reţele de ftbnl optica. cees ce 1V cablu, Dags 1V şi Coax lV. Abona\il acestlr corn· 
societa~ de televiziune prin cablu membre ale APRCC. va duce la mArirea numărului de poogu>118 oferite şi la panll vor primi taloane gratuite da la S<ldiile lirmeb', le 
Investiţia pentru sus~nerea difuzării canalului Muzzik lmpărJirea pe ;)achete de programe. Magislralale !imei vor completa şi expedia prin ~ pentru a clştiga. prin 

:s'a ridicat la un milion de franci francezi pe an, Romanian Cable Systems din Buou""ti sunt realizate lragel8 la sorţi. 333 de pnmll, pmtre cani lrel exoursii 
incluzind achizi!ia drepturilor de difuzare pentru din fibră optică, iar firma Astral a Inceput deja In la E<oo 2000. . 
România şi cea de programe. MCM lntemational a fost CapilaiA Inlocuirea V8chlor ratele· urmind ca pinii la Un alt operator de cablu din CapitalA, RDinsat 
aeat in 1993 şi administrează patru canale muzicale in sfirşitul anului viitor "a introduca in oferta sa mai multe Cable 1V & Radio, inlenţioneazâ ~ premlez& clienţii 
Intreaga fuma: MCM Canalul Muzical. MCM Africa. pachele de programe. Romsat Cable 1V & Radio a fideli din Buoureşti, unde, sunt aproximativ 45.000 de 

.MCM Asia şi Muzzik, precum '1 canalul de moda anunţat ci! va face aces1e mod111cări in RIINin anul abonaţi, şi din nrgu Mureş (35.000 de abonaţi). 
Fashion TV. MCM era âlfuzat In România lftÎ 1995. ardul vfl!Dr. , Compania oferă in luna decemblle gra~ la ~ 

Un al doilea canal de televlzluna. da data aceasta Daca la Inceputul annor '90 simplul eventaj al Iare pentru pensionari, core bane!iclazâ deja de redu-
franco.gerrnan, La Sept-Arte, a semnat la rindul sAu un 'nunaruiui de programe era suficient pentru a clştiga cerea ou 20 la suta a~. pa tot anul. 
acord de distribuţie cu Asocia\la F'rolesionata RomAnA un abona~ leiO\'iziunUe prin căblu cauta, dupa zece Romanlan Csble System (RCS), cu aproxinellv 
de Comunicaţii prin Cablu, la sftrşihJIIunii octombo~, ani, noi modaliU!ţl pentru a alrage a~i piAHtorl de 100.000 de abona~ Tn Capitala, inlenţionMdl sa aga-
avind In prezent o dislribupe de peste 400.000 de abonamente, lnlr-tm moment In care abonaţii sint in nizeze IDmbole pentru ctianţii din toata ţara, pa plan 
abo~a~. Arte ara prezent In Romania lncă din 1990; mod wnslanl nemulţumJ!i de calltat8a semnalt.4ui prin- local, unnlnd apoi o 1ragere la 0CJ111 finalA, can1 va ....., 
·după ce a samnat un awrd ou TelevizUlea Română, H şi de Intreruperile frecvente ale programelor şi pe lcloc~in!_E!!e!!!~....--~,_;.;.,.~.,..".....,-..,._."...1J .pentru preluarea a 70 de ore de programe La Sept. .-.n'l ce presiurnle pentru dedaa1ea caracterului de r 

n ~:,~i:~ o~ro·bleme drepturilor da .• ulor in difuzarea 
~ , D prin cablu. Partamentu' a raglet)lenta~ 'Iri 

transmiterea graiulUI pe cablu a. programelor 
poRJiui public de tel~. . 

Anul 1997 a adus ~ .lGhinbln legislativă impor- · 
tanti rn induatria de cat!u. F«stul Minister al 
Comunicaţiilor a pannls, de la 30 ~~p~ilie, utllzarea inlra

U.strur.!>xl<i de trans'l1isie a prograrJeiQr audiovizuale 
(CA 'IV) pentru t:!Rmbla de dela. -

Sflrşi1ul anUui 1997 a adus alle două avenirnenle 
majore tn ce pri'.·eşte i'ldufttla de c1blu. Primul a fost 

. ...,,,., 1 farl&orea vum'uni rcmâr"''lll a CSN•Iului Eurosport, ta 
28 noiembrie, in p;ezonţd â!r~ctoruhJi·sau generat. 
Emmanuel Florent, iar cel d&'al doilea a fost 
anunţarea. la jumatatea lunii decembrie, a lansări_i 
canalului da filme H<lrne" Box O fiice. Primul canal· 
pay-tv din România, HBO, a âlfuzat primele programe 
Tn ianuarie 1998 la CJu!.fb cîteva Juni. m~l ti~iu. lp 
Bucu""li. ln acelaşi an a fost introdusă şi o şchimbar8 
in ceea ce priveşte modarrtalea de plată a abona
mentelor. Astfel; filmele de· cablu eu trecut la plata 
abonamentului in avaoi pa o lună, ca unnare a intro
datm uncr noi reglementări 1iscale de cAtre Ministerol 
finan~. . ; . 

Primăvara ;ui 1998 a adus .noi prerni«e pe 

\ 

. . 

Ulterior, numeroase societati de cablu au Inceput sa monopol al f8\8leiOr de cablu wu lntBţlt la llflrlilul ..,.,_ 
distribuia cu preponderenjA versiunea franceZă a lui 1999. · 
canalului cullual. Cele mai popUae sunt aganlzaaa de wncunul 

Dezvoltarea reţelelor de cablu a atr'a!l In Ranânia ou premii pentru abona1ii fideli, adică cei care sunt la zi 
·niari distOOuilori de programe.ln 1999 a fosllansat un cu plata abonamenlelor, sau awrdanea de fadlilăli .In 
nou post de televiziune pentru wpll, Fox Kids, Iar perioade-de lam4. 
grupul francez de media AB Groupe a fâcul o Ofertă· Astral TV, care are In Bucureştl 115.000 de 
pentru distribuirea a nu om>i puţin 27 de canale de tele- abona~ (după fuziunea ou DeHa Star), a redus laxa de 
vizi<.l1e. In timpul Conven!iei Naţionale de TeleWitJnil Instalare plnă la sllrşiWI anului, "de la 95.000 de lei la 
prin Cablu organizatA de Asociaţia Profesionala 2.000 da lei. In unnă ou doua luni, operatorul a mai 
Română de Comunicaţii prin, C~blu (APRCC). Introdus o reducere a abonamentului cu 25 la suta 
Eurosport News, programul de ştiri al ~lului euro- pentru pensionarii ou pensii mai mici de un milion de 
pean de sport, şi-a anunţat lansarea, iar canalul lei. Astral va colabora cu HBO pentru a am.ge noi 
Dlscovery a fâcul cabli?filor o ofertă pU)ilcă pentru trei abonaţi la. Postul de televiziunii ou abonament separat 
posturi noi.: Travel, Sc.ience & ~ehnology şi Astfel, potrivit, directorului general Aurel Costea, CI!: 
Civiisalions. APRCC reprezintă 57 de societăti de tele- care se vor abona la HBO plnă la sllrşitul anuluivoo: 
viziune prin cablu, Insumind paste 1.3 miliOane de iMla vizionare gratuita pînă In ianuarie. dacă plătesc In 
abona~ şi ap<Ol<inativ 60 li! suta din piaţa româneoscil avans abonamentul pa primele. două luni ale anului. 
de cablu.· viilor. Abonaţii vor mai primi şi un cadou cu pi"Oduse 

Extinderea reţelek)r-a Pf;rmis inflinţarea UflO( pas.- cosmetice, in ·valoare de 120.000 de lei. In Uf'TJlQ 

turi româneşti distribuite exclusiv prin cablu. La ..aceleiaşi campanii, : abonSţii la H~. mai vechi de 
Inceputul anului 1998 era lansat Acas~ 1V un an· unan,vorpfimi ·• 
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Pagtna8-

JUDEŢUL ARAD · 
. MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având in vedere: 
·ln~latlva Primarului Municipiului Arad; 
• provodorllo ari. 58 din Legea 27/94, republlcati, privind 

Impozitele fi taxele locale, cu modlflcirlle '1 complelirilo ulte
rioare; 

4.518.000 .• ,. ---8.162.600 
. ---- .. 

3.313.200 1.957.600 

loarea corespun- flecanli 
grupe de clidlri. 
Valoarea """ezlutil 50% dlrf 
valoarea corespunzătoare 
fiecarei grupe de clidlri. 

; Valoarea lmpozabiiA se reduce rn raport cu perioada 10 care au 
reollzate. dupa cum unnează: · 

·Inainte de anul19501ncluatv, reducere 15%; 
-Intre anll1951·19n, reducero 5%. . 
") Tn cazuriJe Tn care nu sunt tntrunlte c::urrulattv aceste condltl• var 

. . 

CETĂfENEŞTI 

• H,C,LM, nr, 35/18,03-1999, privind Impozitele fi taxele locala 
republlcali cu modlflcirllolmpuso do O,U,G, nr, 15/1999; 

_ • H,C.L.M. nr. 258/28.10.1999, privind modificarea '1 com· 
pletarea H.C.L.M nr. 35/1999 privind Impozitele fi taxele locale; 

• H.C.L.M. nr.178/1999; 
• H.C.L.M. nr. 99/1999. 

Pentru remorci de orice fel, semiremord şirulote, apalţinind contribua
bililor, taxele anuale se stabilesc In funcţie de capacitatea acestora: 

·lei/an·' 
Ca .. Taxa 

a pană la 1 tonă 39.160 
1-3 tone tnciUSIV 97.890 

c Intre ""' tone indUSN 151.200 
pesre o tone . 210.-

t emru ata e, taxa anuala se staoneste la n ş ş volul a 50% din taxa 
datorată pentru motociclete, molorete şi scuteno. . 

8). Taxa esupno mt]loacelor de transport pe apa, cano apalţin contribua
blllor, pentru fiecare mijloc de transport In parte, dupi cum unnează: 

IV TAXE PEITilU ILIBEIUliiEI CER 1 &ICATELOII, 
A1IIZILOB ŞI AUTORIZATJILOR ilc DIIIIIINIUL 

CONS'I'RUCTJILOB: 
Certitlcatele, avizele şi auloriZa\iiiO In clcmaniul construclilk>r· eliberate 

contribuabililor, sunt supuse unor taxe diferen~ate In funcţie de valoarea 
conQucţillor sau a lnstala\lb. de suprafaţa terenurilor şi de """"" soMcl
llor prestate, astfel: 

1. Cet11ftcatul do UTblnlam: · 

utllza valorile imjlozabile , lei/ m2, prevazuta la coloana 3 . 
In mod almllar oe Impozitează clidlrlte persoanelor nzr.:. caNo<t 

~ri actlvltiţl economice pe baza liberei Iniţiative. 
8). Impozitul pe clădiri, In cazul -notor furidlce şi a ailllr con

tribuabili, alţii decit cel provăzu~ la litera A), se calculeazA prin aplicarea 
cotei de 1% asupno valorii de Inventar a clidtril, Trueglotretilln contabllltatea 
acestora. conform pnovoderilor legale In vigoare. 

Nu sunt supuse lrnpozllirfl clidlrlle 91 conslruc:\ll8 ..-.a In anexa 
nr.2. 

' 1 Bl!Ai 
USTA 

cuprtnzănd - 91 conollucliiO cn nu IIU1I oupuoa irnpozbll 
1. Clidlrie lns1ituţlllor publice, cu (10) beraje fi construcţii acoe-

"'""'P\Pa celor folcelteln alte scopuri aori; 
- 2. Ciidlnle, care, potrivit legU, (11)dlgurt; 

sunt considerate monumente (12) construcţii hldromotrice, 
Istorice, de arhltectunl şi arheolo- oceanograftce şi hldrometeorolo-
glce, precum fi muzeele şi casale glce; 
memoriale, cu excepţia spaţiilor (13) pocUI. lllaiU:Ia, --.., 
acestora foloslle pentru actlvltA~ t!Nm; 
eCOIIO 1 oica S8U """""""*· (14) conducte pentru transportul 

3. Clidlrile care, prin destinal,ie. produs- petroliere, gazelor şi a 
constituie lăcaşuri de cult, lc:hldelor Industriale. 
apalţinind cUielor recunoscute de (15) puncte temice 
lege. (16}reţele termice: 

4. Construcţiile fl.amanajirlle (17) pentru apA potabiiA '' 
funerare din cimitile. - Industrială: 

5. Construcţiile speciala: · - constnJcţll dn Zlll18 ~-
(1) sonde cu ţiţei, gaze, sare; • aduc\HJnlle: 
(2) platfOOne de foraj marin; • etaţia de pomp&f8; 
(3) centrale hldroelectrice, con- • statia de !ratare; 

trele tem1081ectrice, sta~i de trens- .• rez9rvoarete; 

palrlvtt Legii: 
1% din valoarea autorizatii a lucririi, Inclusiv a lnstalaţllio< aferente 

aosstala. 
Pentru construcţltla de loculnle, taxele de autarizanl se reduc cu 50%. 
3. A-... de foraje ,1 excavirl necesare studiilor geotehnice, 

rldldlrilor topografice, exploalllnlor de carleri, balastleretor, sond- de 
gaze şi petrol, precum şi al1or exploaliri: · 

· • pentru fiecare mp: 22.590 lei 
· 4. Autorizarea construcţiilor provtzorfl do .. ntler. necesare exe
cuţiei lucnlrllor de bază. daci nu au fost autorizate odalll cu acestea: 

• 3% din valoarea euloriZată a construcţiilor provlzoril. 
5. Autoriza~! de construire pentru orga..- do - do coo-

turi, ciouţa sou rulote, camplngurl. · 
• 2% din valoarea autorizalll a clidlril sau a construcţiei. 
8. Autorizarea construcţiilor pentru lucriri cu caractar provizoriu: 

ch""""ri, tonele, cabine, spe~i de expuneno situate pe dllle şiln spaţie 
pubiiCO, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de atlfSJ, a 
firmelor şi reclamelor, 

• pentru fiecare mp. 45.180 lei 
7. Autorizatia de desfiinţare, P8'1ială oau totală, • conotrucţlllor fi• 

amenajlirllor se taxează cu O, 1% din valoarea impozabiiA a acesfora. In 
cazul desfllnţării palţlale, cuantumul taxei se calculează pnoporţional cu 
supnofata construllll dezafeclalll. 

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a auto
riza~ilor, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exa. 
cutării construcţiilor şi unele mAsuri pentru realizarea ioaJi/lţelor. taxa cano 
se percepe este de 50% din valoarea taxei initiale. -

9. Autorizaţllle pentru lucrările de racoduri .fi bren..,..anta la 
::1:i:;l:ubllce do ap6, canotlzanl gaa. 11o!mlce, .-gle - fi 

Miercuri, 29 decembrie 1999 

• Referatul nr. 26346/16.11.1999 al Direcţiei Fiscale a Primirlel 
. ' 

Municipiului Aradj 

- Raportul comisiei nr. 1; 
In baza drepturilor conferite prin art. 28 din Legea nr. 89/1991, 

a administraţiei publice locale, 

sa aplică incepind cu data do 11anuaria 2000, dupA cum urmaazi: 

SUnt exonerate de plata taxei de reclamA şi publicitate societăţile co
merciale care au Tn derula,re contracte de asociere pentru panouri publi-
citare cu Consiliul Local Arad. 1 

Pentru firmele instalate la locul exercitArii activtbl,l, ţ&xa este de 
112.950 lel/mp/an. 

Taxa se calculeazli pe baza -ţlllor depuse de contribuabil trmes
b1al, pAnă la 25 indusiv a uttimei luni din trimestru, confonn anexef nr. 3. 

VI. &'1'1 'I'IIE .....,., .... 
A). Taxa pentru foloelraa temporară a locurilor publice: 

Zona li 3-060 
- Zona III - · 2.180 - -·---- -·-. 

Zona IV 1.580 

4. TaxA pentru vlnzarn de lnscrisuri aferente actlvlli~l de jocuri 
de noroc autorizate: 

753.000 lei/agent oconoml~ /luni 
5. Taxa pentru amplasarea de casete direcţionate luminoase pe 

stilpi _ 
15.080 lei hnp sou fracţiune de mp /luni --
6. Taxă pentru expunerea de materiale cu lnscrisuri prin ancorare 

de stâlpi /alte obiecte de pe domeniul pubtlc: . 52.710 lai/ buc 1 zi 
7. TaxA afişare privind anunţuri: 
• pinA la lonnat A4, Inclusiv: 300 lei/buci zi. ''~ 
• peste format A4:. _ . - . 100 lellbuclzl 
8. Taxi pentru distribuirea de flutura" pe cale aerianA: 150 lellbuc 
Pentru ftuturaşli distribui~ In interes umanitar taxa nu se datoreaz>l. 
9. Taxă pentru ocuparea terenurilor cu panouri de orice fel: 

1.506.000 leUmp ouprafaţll ocupati/luni _ 
Sunt exonerate de la plata taxel pentru ocuparea terenurilor .. cu 

panouri de orice tel socleli~le cornerdale care au In derulare contracte 
de asociere pentru panouri publicitara cu Consiliul Local Arad. 

10. Taxi pentru vehiculare reclame sonore:. -75.300 lei/ori · ; 
11. Taxă pentru ac~unl promoţionale: 30.120 lei/ mp 1 zi 

. Taxele provllzute la III. A se plitesc anUclpat pină cel târziu ultima 
Îllucnltoare a lunii pentru luna unnătoara. De asemenea, pentru taxele 
prevAzuta la pct. 4 • 11 se va solicita avizul Di~ei Fiscale a Prlmlrlel 
Munclplulul Arad. .. 

8) Taxa de grin~lre: • · · · 
Pentru serviciile prestate de PrimAria Municipiului Arad, In vederea 

vartflcirii ~i avlz>lril gren~elor cara delimiteaza proprietatea privată a 
contribuabililor se plăteşte, o taxi de 1.110 lei hn liniar. 

C). Taxa pentru verificarea fi ovlzarea achlţol de aparla· 
montare: 22.590 leUapartament 

D). Taxi pentru eliberare -verlnţll pentru corectarelnotere 
odreol, corectare/notare suprafa!l, avldenttare construcţia In 
Cartea Funciară: 45.180 lei/ buc 

E). Taxa pentru executare copil - ala planurilor cadaatrale 
uu alte aoemenea servicii: 18.070 lellbuc 

F). Taxi pentru eipituri pa domeniul public: 
• pentru sipAturi autorizate la branşarriente şi racorduri: 33.130 lai 
·pentru reţelele stradale, pinA la 100 m liniar1: 33.130 lei 
• pentru reţelele stradale de peste 100 m lin lan: 5eO leUm liniar 
G). Taxi pentru prOprietarii de ciini: . 
Contribuabilii care de~n ciini de pez>l, ciini de agrement, vlni-

toare, plAtesc o taxA anualA, dupi cum unnează: · 
• pentru primul câine de pazA scutit 
• pentru al doilea ciine de pază. 55.350 lei 
o pentru ftecare ciine de vanatoare 110.770 lei 
• pentru fiecare cAine de agrement . . 55.380 lei . • 
H). Taxe pentru eliberarea licenţelor deli'ansport TAXI'fl'--

-~ ' .· 

f.t' : > . 

. 

-~ 
-4~ .. cuţle: 

·pentru eliberarea licenţei de transport taxi 150.000 ,., __ ._,,.~~,,.,,JL . -·:·'.· ~ 
-pentru viza anuală a licenţei de transport taxi 50.000 lei ... 
• pentru preschimbarea licenţej de_ transport taxi după expirare (5 

·anQ · 

~-·- -r~ formare, staţii de conexiuni şi posbol ·castelelo: 
de lransfoonare subterane; - • reţelele: ., ,, ,, , 

(4)- nucleare; o branşamenlelo de lip6. .· 

-pentru fiecare instalatle 30.120 lei. 

10. Avizul ~- d8 """',":.~' ~rnenajlre a~'~''"'~: ,i _ 

' ' . . . si".:.-·~S0.00018i·. 
, • penlrli enberarea lloanţei de vehicul, ..,,.,_ - · -
·pentru transport persoane 350.000 lei 
• pentru transport marfă . 320.000 lai , 

(5) dll rurale: (18) pentru apa uzatA: 
(6) galerii, planuri ~sub- • racordurile de canalizare ~~ 

terene şi rampe de puţ • co1ectoare1e menajera şi .,.,. 
(7) PIJ\Uri de mini; .tale 

• (8) ooşurl de fim:. - conatrucţlll..- din lndn-
(9) tuut de-. . ta illaţlol de epurere 

a JWSGii&A 111 rEBU: 
II11JC>Zltul pe teren se slabllefle anual, In sumA fixă pe ..-, pAtrat de 

teren. dlferan~t pe zone In cadrul municipiului, In Intravilan, dupi cum 
unnează: 

lel/mo-IT M~~l 
• 'lUA AIUPill ---•• ftAIIIPIB'I': 
A}. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanicii 

apalţinind contribuabililor, se stabileşte in funcţie de ._:;.,m... cilindricA ~ 
iT101!>1UUi. pentru fiecare 500 cmc. dupi a.n urmează: 

11. Certificat-- stradală ti ...... : 
-30.120iel . 

12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor do orice faT, cu excepţia 
oolor din domeniul construcţiilor, precum '1 viza anuală a aceston~: 

A) Autorizaţia do funcţionare pentru odlvlllll lucnitiW fi viza aniJo 
allaocostora: · 

a) pentru ..-1atf1 şi cirtuf1 30.120 lei 
b) pentru cazane de fabricat.- 75.300 lei 
c) pentru liberi profesionişti , 90.360 lei 
d) pentru mori, prese de ulei şi dllraoo 150.600 lei 
e) pentru alte actlvltă~ neprevăzute mai sus 301.200 lei. 
8~ Aulcrlza4li sanitare-".,.__,11!.240iol 
13. ~ lucnlric 
a) copii heliografice de pe plarul -ele sau de pe 11ot .. ,,.,.. 

pla1uri, ~ de Conslullocal, de iecare mp de plan: 
·la scarB1:500 150.1100 lai 
·la scara 1 : 1 000 225.900 lei 
·la scara 1 :2000 301200 lei 
b) elibenlrea sau 1liza - a autorlzi,ţiior ce dau drlll*ll de a....,..._ 

ta proiecte: 451.800 lei 
Taxele prevazuta la pct. 4 • piAiesc lnalriie de-·· ca-. 

-şi a auloriz<$lor. 
' 1. 'I'UA FU 1 R8 F'8LISIREA ~RRAACQ• • 

PIIBioiCI'Uft, AFIŞAJ ŞI ., ..... 
Contribuabilii care- de serviciul_ de reclamă şi potbldtate sub 

--.e lorme ou otJiigaţia sA Incheie oontracte In acest sens şi daloraază -
bugetului local al Municipiului Arad o taxa de reclamă.şi publidlate de 4,5% 
din 'laloarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. 

Taxa datoralll se plăt~e la bugetul consiliului local de dltre cel cara 
efectuează reclama şi publicitatea, lunar, pină la data de 10 a lunii urmă
toare, pe toatll perioada desfiŞuriril contractului, Incepind cu luna In cano 
taxa a devenit exigibilll. 

- pentru eliberarea unei n91 licenţe de transport sau execuţiş 
ocazională de pierderea sau deterioarea celei eliberate 2 x taxa 

- pentru eliberarea unei noi licenţe de transP9rt taxi şi ~~~t~e 
vehicul ocazională de reţinerea celei eliberate: - ·::-:_ \ /.:~_:· . · 

- dacă retinerea este pentru o perioadă de 3 luni 3 x taxa · · 
·· ~-dacă reţinerea este pentru -o-perioadă de 61uni 6 x taxa 

-dacă retinerea este pentru o perioadă de 1 an 12 x taxa 
Taxele prevăzute la litera H se plătesc anticipat. 

VII. CONTRAVENTJILE PREVĂZUTE DE A_BT. 11 
DIN LEGEA NR. 27/1994 RIPVBLICATA, CU 

DDIFICĂBILE PBn~TE ~E 0.1.1. NI. BIJ1898 
SE SANCTJONEAU DUPA CIM DIIEUA: -

1) depun.erea peste tar~en a declaraţiilor de impunere se~ 
..qiOneazi cu ""*'<1Adeta451.1001ella 1.129.500 lei 

· 2) Nedepunerea declaraţîilor rle impunere se sancţionead cu 
amendă de la 1.129.500 lei la 4.518.000 lei 

Art.. 2. Prezenta hotărâre se va duce la Tndeplinire da~- _,_::-.~,;· 
-Directia Fiscală a PrimAriei Municipiului Arad, · ,._ • 
- Sarvidne de specialitate din cadrul PrVniriei Municipiului Arad. 
Biroul secretariat va lua măsurile de- publicare imediată a prezentei 

holăriri In presa - " la sediul Primiriei Municipiului Arad şi o va 
comunica: 

- Prefecturii Judeţului Arad. -- -"' 

• Consiliului Judetean Arad, . 
• Serviciilor de spi.cialitate din cadrul PrimAriei Municipiului Arad, 

. • Altor institu~i Interesate · .. ,~. '(' . 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ - ,c•" 
DORU SEVER PUIA 

'_ ..... ~. ' . 

SECRETAR.· 
DOINA PAUL 

' .... ... 
.,.·_-· 

.:-~ -. 

:~:. 

.. - ~ . ţ . 

-· 
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România 
Judeţul Arad 
Municipiul Arad 
Primar·· 

Primarul municipiului Arad, 

Av•nd 1n vadare: 

·prevederile art. 44 (1} 1/t ;,b" din ·Legea administraţia/ publica /ocale nr. 6911991, 

rapubl/cată 

• referatul nr. 29343127.12.1999 a/ domnului viceprimar Sorin Neamţu, 

.fn temeiul drepturilor conferite prin art 48 (1} din Legea nr. 6911991, republlcată 

DISPUNE 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind modul da organ/zare, autorizare fi taxare a 

activităţii da rac/amă fi publicitate 1n municipiul Arfld, confOrm anexelor 1 fi 2 cere frlc 
parte integrantă din prannta dlspozlpa. 

Art. 2. Prezente dlşpozipa Intră 1n vigoare /a data aducerii -atele le cunOftln,. pu-
blică prin grija Biroului Secretar/al tehnic. P[fiMAR 

.. . . VALENTIN PAUL NEAMŢ 

- -::.·-···li .. ·• ::;;. p~i~i'!'!. modul de '?,rg~nizare, autorizare !ji taxa re a .. ~ 
act1v1taţu de reclama !i' publicitate in municipiul Arad. 

_:..o;.. __ 

·- :: 

·---

Cap. J. • DJSPOZJTII fi .refacerea (efect~ar~a) tenc~iem Inainte de e..pentru afişaj: text, formatul aflşajulul, ·· Art. 22. ; Faptele prevăzute la art. 21 se 

GENERALE mont~rea pano~nlor . Autonzaţ1a de. c.on- număr bucă~. ~u~ta expunerii..... . sancţionează cu amendA contravenţlonalll, 

Art. 1. Reclama şi publicitatea poata fi 
efectuată: ' 

- de către firme specializate - Tn cazul 
prastării de servicii specifica pentru terţi; 

- de către beneficiar - in cazul 
amplasării firmei la locul de desfăşurare a 
activităţii sau de prestare de reclamă şi publici
tate in nume propriu. 

Art. ~· FIRMt< - reprezintă construcţia pe 
care se mscnpţ1onează numele, denumirea 
comercială. obiectul de activitate sau alte texte 
specifice sub care o persoană fizică sau· 
juridică !şi desfăşoară activitatea. · 

RECLAMA - reprezintă inscrip~a prin care, 
cu diverse mijloace, este transmis un mesaj cu 
rolul de a convinge puplicul de un serviciu, 
produs sau idee. · 

Art. 3. Activitatea d<!. reclamă fi publicitate 
se PQ&te desfăşura: · 
· . - prin amplasarea de materiale pe 

terenjui, 'ilă!!iri, stâlpi, panouri sau mijloace de 
transport; · 

- prin alte activitAti specifica·: dis
tribuirea de fluturaşi pe' cale aeriană, 
prezentare de materiale in mass-media, dis
tribuirea sau prezentarea de obiecte pro
moţionale sau pe cale sonoră prin aparatură 
audio montată pe autovehicule. 

Art. 4. Activitatea de reclamă şi publicitate 
poate f1 efectuată pe terenuri şi clădiri 
aparţinAnd unor contribuabili sau pe terenuri şi 
clădi.ri apa')inAnd domeniului public şi privat al 
muniCIPIUlUI Arad. . . . 

Cap. O.· MODUL DE·· 
ORGANIZARE 

FIRMA 
Art. 5. Flrtna se amplasează pe fatada 

imobilului in care contribuabUul !şi desfăşOară· 
activitatea. 

strucţ1~ se ":'!.elibera doar după lndeplimrea e pentru distribuire. tluturaşi publicitari pe după cum urmează: 
aca~te1 cond1ţn... . c!'le. ~eriană.:_J&llt, număr bucăţi, data dis- . 1) contraven~ile de la litera a vor fi 

ano~nle de recl'!mă .vor fi In ':flod .obliga- tribUim · sancţionate contravenţKlnal conform Legii nr. 
!~riu lummoase sau llummate arhitectural pe . e pentru acţiuni promo~onale: descrierea 50/1991 republicată, de la 7.000.000 lei la 
timp de noapte. . . . . • ac~unii, suprafaţa ocupată, perioada derulării 20.000.000 lei; 

Art. 11. Se mterz1ce amplasarea . şi amplasamente solicitate; 2) de la 451.800 lei la 1.259.500 lei 
reclamelor pe: · e pentru vehiculare reclame sonore: text, pentru contraventiile de la litera b conform 

. - clădi~i care. adăpostesc sedii ale traseul solicitat, perioada derulării acţiunii, Legii nr. 27/1994 republicată, com~tată prin 
autorită~lor publica; numărul de ore; O.U.G. nr. 6211998 • art. 52 şi H.C.L.M. nr. 

• -lăcaşedecult; -cererea se avizează de Serviciul 288/29.11.1999 
-arbo~; . . . control comercial şi se aprobă de primar. 3) de la 1.129.800 lei la 4.518.000 lei 

· · - stâlpi care sus~n md1catoare rutiere. Cererea aprobată e preluată de Directia fiscală pentru contraventiile de la litera c conform 
Art. 12 .. Sunt interzise reclamele care prin unde, in urma plă~i anticipate, se pune viza de Legii 27/1994 republicată, completată prin 

~ă, conţ1nut ~u culori pot fi confundate cu plată pe cerere (In cazul cererilor care sunt O.U.G. nr. 6211998 - art. 52 şi H.C.L.M. nr. 
1nd1catoarele rutiere, precum şi amplasarea de aprobate penttu o perioadă mal mare de o 288/29.11.1999. 
reclame in intersecţii sau la .m'!i puţin de.SO m lun~. plata se va efeclua lun.ar pAnă la starşitul Arl 23- Constatarea şi sancţionările con
de a~estea, deoarece imp1ed1că viZibilitatea lunn premergătoare). Tot alei se ştampilează traventionale prevăzute Tn prezentul regula-

. sau distrag aten~a participanţilor la trafic. . afişele şi fluturaşii. meni se fac de către primar şi lmputemic~ii 
Art. .13. Se interzice folosirea Tn alcătuirea b) pentru modaliliţile de reclamă pre- acestuia.· · 

recl'!"'elor a te~t~lor fi imaginilor care con- văzute la art. 18, subcapitolul A, literele e), f)' şi Art. 24 - Contravenţiile prevăzute fn 
travm legislaţ1~1 Tn vigoare sau bunelor g): prezer!tul regulament le sunt aplicabile dispoo 
moravun. ·,- se depune cererea pentru certifica- ziJiile Legii nr. 32/1968, cu exceptia art. 25-27. 

Art. 14. In cazul amplasării unor reclame lui de urbanism cara va cuprinde perioada · ' ' ' 
pe domeniul public, la expirarea perioadei solicitată de amplasare a construcţiei, lnsoţită 
pentru care s-a autoriza! folosirea unul de plan de situatie cotat; 
amplasament, acesta va fi eliberat şi readus la - după obtinerea certificatului de 
starea ini~ală (considerată a fi bună) de către urbanism se ob~n avizele solicitate (inclusiv 
beneficiarul autorizaţiei de construcţie. dovada proprietăţii asupra suportului sau a 

Tnchirierii pe o perioadă determinată a acestu
ia) •. precum şi dovada plă~i anticipate pentru 
perioada solicitată de pAnă la 30 de zile (pen
tru perioadele ca depAşesc 30 de zile, restul. 
plă~i se va efectua lunar pAnă la stA~ lunii 

Cap. m. ·MODUL 
DE AUTORIZARE 
ŞI ÎNCASARE 
.A TAXELOR 

Arl15.- Cuantumul taxelor este prezentat 
In anexa 2. · 

Arl16.- Taxa de firmă este plătită de con
tribuabilul care desfăşoară activitatea la locul 
respectiv. Taxa se achită trimestrial pănă la 
data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru. Taxa se calculează pentru o 
suprafaţă de minim 1 m.p. 

premergătoare); 
. · · - se depune cererea pentru obtinerea 
autorizaţi ei de construcţie, iar in' cazul 
panourilor publicitare se anexează chitante de 
plată pentru avizul Comisiei de urbanism şi 
amenajarea teritoriului. . . 

CAP. IV· 
SANCTJUNI 

' Arl 20 - Nerespectarea prezentului regula
ment atrage dupA sine răspunderea materială, 
disciplinară, contravenţională, după caz. 

CAP. V· DISPOZJTII 
.· · .. ·. TRANZITORII . 

· .Arl 25 - Contractele de asociere Tncheiate 
de Primăria Arad cu firme specializate In 
reclamă şi publicitate aflate in derulare, rămAn 
llalabile pAnă la data expirării. · 

Arl 26 - Referitor la reclamele prevăzute 
la art. 18, subcapitolul A, literele a), f) şi g) 
cara au autorizaţie de construcţie şi sunt 
amplasate pe domeniul public: firmele In 
cauză se vor prezenta pAnă la 31.12.1999 la 
Direcţia fiscală pentru a fi luate In evidenţă. 

• 

CAP. VI·,DISPOZJTII 
· .····. FINALE · 

Arl 27 - lntreţinerea mijloacalor de publici
tate, firme sau reclame, revine in sarcina con
tribuabilului care a solicitat avizul pentru 
amplasarea acestora. - • 

Arl 28 - Nu se percep taxe pentru: 

Art. 6. Firmele se amplasează pe clădiri 
Cflre au funcţiuni_comerciale, ae productie sau 
prestări servici.i. Se pot monta următoarele 
tipuri de firme cu Obt~tea obtinerii auto-

. ·.'~'lo<t.·'~l rizatiei de constructie: · ·-~,. ' 
. •. .- firme apiicete pe faţadă: luminoaae, 

Art. 17. - Pentru activitatea de reclamă· 
prestatii pentru terti, firma care efectuează 
reclamă ŞI publicitate datorează bugetului local 
o taxă reprezentând o cotă procentuală din 

. valoarea contractului incheiat cu firma benefi
ciarii, exclusiv taxa.Pl valpafl!!ll!!lăugată afir .. 

Art. 21 - Constituie contraventii, conform 
acestui regulament, următoarele: ' 

a) activităţi cu caracter caritabil; 
b) activităţi organizate de Primăria Arad şi 

Instituţiile subordonate acesteia. 
-. .--·.· .. ;.. ~" ' sau durn1nate arhitectural pe timp de noapte; 

- firme montate perpendicular pe 
faţadă cu o suprafaţă maximă de 1 m.p., Obli
gatoriu iluminate pe timp de noapte. 

Art. 7. In cazul imobilelor care au pertere 
comerciale, firma va fi astfel amplasată incăt 
să nu depăşească comişe existentă deasupra 
acestora. 

RECLAMA 

rentă. ·. 
Arl18.- Taxele vor fi plătite de,firma care 

efectuează reclama sau de către beneficiarul 
reclamei Tn cazul Tn care aceasta a făcută in 
nume propriu: 

· A. Taxe care trebuie plătite in cazul in care 
se ocupă domeniul public sau privat al 
municipiului Arad: 
· a) taxe de afisaj; · · 

· b) taxe pentrU distribuirea. de ftuturaşi 
pe cale aeriană: 

c) taxă pentru BC1funi promoţiou&le; 
d) taxă pentru vehiculare reclame 

Art. 8. Se pot amplasa reclame pe diferite 
suporturi numai cu acordul proprietarilor şi fără 
afectarea structurii de rezistenţă şi a respeo
llvelor suporturi. In cazul deteriorării suportului 
datorită amplasării reclamei, acasta trebuie 
refăcut de către proprietarul reclamei. 

Art. 9. Contribuabilii care doresc să e) taxă pentru amplasare de caSeie 
amplaseze mijloace de reclamă si publicitate direcţionale luminoase; 
pe terenuri, clădiri sau stăipi trebUie să oblină !) taxă pentru expunerea de na.ia1e 
autorizaţie de construc~e. In cazul in care cu inscrisuri prin ancorare de stălpi sau alte 
suportul este Inchiriat, autorizatia are un ca- obiecte amplaşate pe domeniul pub[~e; 
racter provizoriu fiind limitată in 'timp de inter- g) taxă pentru amplasare de !*~DUri 
valul pentru !;8re e incheiat contractul de publicitare. 
inchiriere. B. Taxă pentru avizul Comisiei de urba-

Art. 1~. In' cazul folosirii calcanelor nism şi &men8J81'88 teritoriului. Este necesară 
clădirilor, se- monta pe acelasi calcan doar pentru amplasarea firmelor si periti'IJ 
panouri de reclamă de dimensiuni egale intre amplasarea de panouri publicitare. ' 
ele atât ca lungime căi şi ca lă~me. Tn concor- Arl19.- Modul de autorizare 
danţă cu volumetria clădirii şi cu păstrarea pro- : a) pentru rnodalităţiJ& de reclamă pre. 
porţiei fat,adeL Dacă acele calcane sun• in văzutllla art. 18, subcapitolul A. litera a) b) c) 
sta.re avansată de deg~e. coridi~a obliga- Şi d): ' • 

a) executarea fără autorizatie sau cu 
Incalcarea acesteia, precum şi a proiectelor 
aprobate, a firmelor, reclamelor.sau alte cor

. puri şi panouri de afişaj; 
b) depunerea peste termen a decla

raţiilor de imP..,riere; 
c) nedepunerea declaratiei d11 

impunere privind plata texei pentru folosirea 
mijl~calor de publicitate, afişaj şi reclamă in 
termen. 

Art. 29 - Anexa 2 este parte integrantă a 
prezentului regulament. 

Art. 30 - Schimbarea unor normative 
tehnice, apari~a unor normative noi, pot duce 
după caz la modificarea unor părti sau a 
intregului regulament · : · · ' 

Art. 31 - Dispoziţiile prezentului regula
ment sunt valabile lncepAnd cu data de 
01.01.2000. 

tone menţionată In certificatul de urbanism va - se depune o cerere In care se 
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1) oale că nimic nu poate fl mal trist 
decit slngurălatea. Poate! Mal ales 
Intr-o noapte cum este cea. de 

Revencn ... 
Cu flecare an care trece parcă sunt tot mal 

multe parsoane, In special femei, care ajung sa 
petreacă aceastll noapte de unul (una) singur 1' 

(ă). ŞI. paradoxal, nu orice femei, el femei care 
au realizet ceva In viaţă şi care pe deasupra 
aratA şl bine. De ce? E greu de dat un răspuns ... 
Pentru fiecare există o poveste ... 
. Revelionul este timpul In care In mod para
doxal se lnlâmplă cele mal multe sinucideri. 
Oameni singurt, fără familie. fără prieteni, fără 
Iubiţi, recurg la acesl gest disperat .. 

Poate că şi dumneavoastnt stimati! doamna 
vei fl de Revehon singură. N-am să-ţi cer să faci 
abstracţie de sărl>ălori, de faplul că cel din jur 
sunt fericiţi seu ... par fericiţi. Nici n-am să lncen: 1 
să te conving că sărbăloare e aluncl cind lu 
simţi că vrei să ne sărbătoare: Intr-o z1, cind de 
dimineaţa, cineva pe stradol 11f spune că ~ fru
moasă; Intr-o zi In care un copil zllmbeşte cu 
cai1dOarea varstel sale pentru o secundă doar 
pentru tile. ·O ~re poate fl şl aluncl cind 
simţi că ai făcui pe cineva chiar doar pentru o 
~ feridt. .. La acest din unnă lua'ul!r trebui să 
se găndească fiecare femeie care prtnYola des
tinului este singură de Revelion! 

Sunt mulţi oameni In jurul dvs. săraci, lpeiţi 
de orice speranţă ... Face~-le o mică bucurie. 
V"'i simţi estfel. In noaptea dintre ani, că sunteţi 
Importantă pentru dneva ... Veţi simţi că cineva 
sa bucura că exlstep. Ce poate fi oare mai 
inporlant? . 

Şi dacă, asta va face să va. simţiţi mai bine 
găndl!l-va că In preajma dvs. există cineva mai 
trist, mai necăjit ca dvs.l In definitiv dvs. sunteţi 
singuri! poate pentru că ... eţi ". dorft. .. 

Revelionul, este, rămâne 
şi va fi cea mal mare, 
anlrenantă şi mai stresantli 
petrecere a anului. Ea anga
jează forţe umane şi materiale 
colosale (dupa bugelul familial 
şi personal indexat, totu,i!), 
starne,te ambiţii şi perfor
manţe demne de Guinness 
Book, alimenlează speranţe şi 
visuri şi propulsează pe cul
mile nebănuite ale ridicolulu.l 
oameni altfel modeşti. şi la 
Jocul lor In viaţa de toate 
zilele, spre disperarea celor 
din preajmă (dacă petrecerea 
se desfăşoară la restaurant, 
disperarea se ridică la cub) 
care ştiu ai se bucure cu 
măsură. · 

Dacă Revelionul se orga
nizează intr-o casă, lnvilaţille 
. se fac cu cel pu~n două săp
tămâni şi maximum o lună 
lnainle, ca să ştii în calitate de 
gazdă pe ce şi cine conlezi (In 
cazul revelioanelor pe bază de 
eontribu~a fiecăruia se ante
.calculează cele necesare ... ). 
Retragerea dintr-o asemenea 

. combinaţie cu câteva zile 
Inainte de noaptea cea mai 
lungă a anului nu se prâctică 

..,_. 
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şi ele de luat In seamă. Ave~ 
grijă să radeţi etichetele cu 
preţurile cadounlor (de pe cărţi 
.nu trebuie şterse!) daoarece 
·toate vorbele dvs., spuse din 
inlm~ şi cu convingerea nece
sară, nu vor cAntilri. fn ochii 

gazdei mai mult decit amărA
ta de etichetă lăsată la 
vedere. Gazda, la rândul el, 
trebuie să dea dovadă de 
poliţeţe şi să aprecieze 'darul 
primit In prezenţa celui care-I 
oferă, să nu-i caute defeclele 
sau să le reproşeze nici atun
ci, nici mai târziu, să pună 
Imediat florile In apă 'i să. 

me~~J~~~~~::~ exprimAndu-şi .. 
1d bucuria. · · 

•In nici un caz nu este indi-
cat să oferim gazdej ··.-
vieţuitoare, fără a o Intreba, In 
prealabil, dacă ii surâde un 
asemenea dar cu care dorim 
să o .fericim". 

.. Aten~e la pupăfuri când se 
$tinge lumina, la bucate cind 
se reaprinda fi la durata şi 
intensitatea distracţie!. Nu• 
există o oră anumită de. 
.P~Iră!lire a terenului de luptă, 

ora 12,00,.ziuapoate fi,,,·~c": 
considerată limita maximă a· •· 
distrac~el. chiar. dacă nu fi. a 
puterilor. 

De Revelion se trimit flori 
inaintea noastră şi se pleacă · 
tn acelaşi fel: ca o floare peste. : '" . · 

a trecut gerul Bobotezel, 
• ofilită, dar ... via. . _ , ·;;· ~;?'!~ 

Dacă urmăre,ti constant cronica 
mondenă ilustrată, a unor mari reviste 

. . occidentale, constaţi că, in ata-zisa 

vor lmbrăca în noaptea dintre ani câte
va sugestii: 

silueta ta etc.) tocmai pant;r:u saara de 
Revelion. 

. . Dacă v-aţi propus si sorginte orientală, preferaţi o "lume buni", dilemele fi ••ecurlre 
petreceţi Revelionul acasă fi faţă de masă do mătase, un unor opţiuni vestlmentare sunt ace-
deci să fiţi gazdă, lncen:aţi si serviciu cu bordură aurie fi lea~i ca pretutindeni. sumele care 
vă uimi!i musafirii nu numai un decor alăcătuit din conurl 
prin delicatesele culinare de brad, mandarin&, alune '1 Intr In joc diferă, desigur, foarte mult. 
prep·arate .. ci 'i printr-un nuci, inconjurat de 0 Toaletele de gală ale unor VIP-uri 
decor cât mai atr.ăgător. In ghirlandă de frunze uscate, oscilează .ti a<;~lo, Intre sublim fi' rtdl-
contlnuare vă propun câteva fn'llrate pe 0 sfoară. In cazul col, uneori chiar sub semnături cele-
sugestii de aranjanl- festivă a in care optaţl pentru o ~nutll bre ... 
mesei core. indiferent da sofisticată, impozantă 'i fas- Dorinţa de a fl, cu prilejul unor 
stilul da omamantare abordat tuoasă, asemănătoare cu evenimente deosebite, unici, scânte-

. clasic, oriental, romantic, foi- amblanţa barocă a anului tre- letoare proprie oricărei femei indife-
cloric sau fastuos baroc - vll eut, alegeţi culoarea pradoml- rent de ce mijloace dispune. Uneori, 
asigur, va avea un succes j nantă ro~u-purpuriu. Din loc in să, e'tl obligat să observi· că, din 
garantat. Modul tradiţional de in· loc,' puneţi pe masl păcate, cu Cât aceste mijloace sunt 

·aranjare a mesei nu se săculeţe de catifea ro,ie, mai cqnsistente, cu atât rezultatul e 
demodează niciodată: pe o 

1 
legati! cu "nururi ""'ire 'i clu- mal d~tscumpănitor. Tăieturi extrava-

faţă de masă albă, brodatll, curi aurfi, mici tipsii decorate gante, materiale fo~nitoara, broderil l 
vasala, argintăria 'i paharela cu bomboane de ciocolată soflstlca,te, tunde \li flori, amplasate 
de cristal "punctate" din loc lnvelite in ţiplă aurie, Iar 1!1 unde te aottepţi mal puţin, volane. 1fi 1 

in loc cu lumânări infipte in mijlocul mesei plasaţi o com- daniele, garnituri metalice, suprafeţe 1 

suporturi metalice, formează bln~e de flori, mere roşii fi mari acoperl:e cu mărgele '' proiecte- i 
un ansam~lu de un rafipa- cion:hlnl de struguri negri. toate acestea se asortează mai mult 1 

ment aparte. · 1 · Nu omiteţi de pe lista sau mai fericit, cu silueta, llirsta 'i l 
1n centrul ,._..i se poate preferinţelor ~- nici aranja-. parsonafltat~a purtătoarei. · · i 

improvoza un co6.,cu flori meniul strălucitor, cu In perspectiva Revelionulul, lumea 1 

mari, artificiale, al ~1 rofil ghirlande fii globuri sldefll pa Intri in panică. Lumea feminină, mai ', 
c.-e capteazo'! pâlpâlrile v- post de ornamente. Pe far· 
le ale lumânărilo< '' conferi 0 furii, ...-zali f"'Veţele fnnnos des. Şi, ....m simplitatea nu pare a fi o J' 

IIOil!i de prospaţlme lntregu- rulate '' legate cu un 'nur soluţie acceptabilă penlnl mai nimeni, 
lui. Dacii albul vi se pare dacoraUv de care puteţt incep c;\utările febrile - a ceva nou, a i 
totu'! puţin .desuet" prinde un mic carton cu :::::u spop=~ a ,~• .. v~ l)l!ml'iv~!!,t JÎ 1 
indrăznf!l o combln~ Ionică numele lnvitatulul. Amblanţa 
de galben - portocaliu fi va fi cu atăt mal fearlcă, cu lnţelepclunea de a nu mai prQceda 1 

albastru: faţll de masă ~ cit veţi ""'fi să improviza~ fi ap, dacă v.lna cindva, ocjată cu vâl'!l- ' 
calle, farfurii cu garnituri un fundal strlllucltDr.ln acest'·· . ._, saamlin5 mai curind a resemnare. 
albastri eventual ot•rvete scop decorat! ferestrela cu Afa că nu vli lisaţll Detl n-ar fi rău să 
albastre. In locul florilor, tn ghirlande electrice lumi- ne reamintim celebra zicală a nu mal 
mijlocul i111San1blutul a'feZ811 noase, celofan fi fâtll fi puţini celabrel Marilyn, cum că cea mal 
o creangA de brad inconju- pofelali colorate tn care se va spactaculoasi rochie aste ... o pleălurt 

- Nu cheltuiţi mulţi bani pantru ţi
nuia de Revelion {Nu merită pentru o 
singură saarăl) 

. - Nu alege un model extravagant, 

- Nu te· lua dupA ce se poartA . 
Alege ceva care să ~ se potrivească. E 
vorba nu de dimensiuni in primul rind, 
el de STIL 'i care site facil UNICĂ. 

Nu uita că al de petrecut în ţinuta 
respectivă, o noapte lntreagii. Deci era 
trebuie să fie nu numai spectaculoasă, 
el 'i comodă. · 

- Să te hotărătti pentru o formulă 
lateaţli, prin care să valorific! cât mai 
mult din zestrea exlatentă, deja, in 
garderoba ta. Dacă socotestl că totu•i 
a venit momentul si-ţi iei ceva nou,. 
alege ceva care să mai poată fi folosit 
ti tn alte lmprejurllri. · 

· T De pildă - o rochie simplă, de 
culoare ·(albastru de China, vi'1iniu, 
verde brad) cel mal bine negru. 

1 Adopteaz-o siluetei 'li partlcularltăţll 
trupu_lui tău. Strâmtă, sau dreaptă, 
lungă sau scurtă, pa gât sau decoltată, 
cu mlnecl lungi aau trei sferturi, sau 
filrll mâneci. 

Acestei rochli il vei puiea adă'uga, 
da ta caz la caz, gulere, tunde, e'larfe, 
bijuterii mai epectaculoase sau :mai 
sobre. · · ·· 

. T O"rlca III purlli; nou sau .vechi, 
cormlrl, prin ceva un aer strălucitor, 
sirbâtoresc, nostim sau rafinat \inutei 
de Revelion. Seara a unică şi Imaginea 
trebuie si fie alta decât In celelalte zile 
ale anului. Nu pregeta să-ţi pui la 
Incercare isteţimea fi fantezia. Rodul 
lor va fi cu mult mai preţios decât 
orice toaletă scumpi, achiziţionată la 
lntămplare. 

:~-

;--

,. ~ ... 

ratA de il1111Af1lirt tn suporturi reflecta lumina lumlnărilor, da parfum, strecurată intre dnL 

sofisticat,. complicat (Va fi greu să nu 
sa observe a doua oari, el allmbriicat 
IIC888fl rochie). 

T Chl.- fi In saara de Revelion tre
buie si adopţi un lldl. Hotlrăf!e-te 
cum vrei să fii angallcă, fatală, roman
tică, sofisticati, rocheriţă, elegantă,' 
excentrlci, MXY fi nu uita: detaliile fac 

. ~ -~-. ~ . 
imbricate In hirtie aurle. creindu-se astfel un ~~~rigii- In cale ce urmaad, vom oferi, pen-

,.Pentru un aranjament de 1111r joc de culori. · tru cele care nu s-au hotărât lnci ca 

- Nu face experimente (o noui 
culoare, o noul croiaJi MV8riflcatl ... totul. . . 

~=====~~============~~~~~~~=~~;:-~~~-'·-· : .. 

Vreţi si vi !IChlmballlook-ul. d vii vopslţi, să vli face1i 
1fUV1!B sau pemAinent? Toate - operaţii ar fi trebuit 
si le prc>grama!i deja. .Daci nu ati făcut-o, vi veţi aminti, 
cu siguranţi. pentru anul viitor 'eli acaste operaţiuni tnt. 
bula programate in perioada 10-15 decembrie. · 
~ ............................ 1 ...... 

............... -··-···· ,.,. • ., ..... ••i ........ .. 
apelafl la ......,...~ ia .,- fel ~itaţi -rril. .....,...u. (•ll!"h> ....... .....-) ~ ........ ...... 
preei- ... •• ., . .,.ta•l ~- Ef..-And •ehi-....... _. ......... ,...,.,.. .... _ ............ ......_ .. ...... 

Inaintea Revefionulul puteţi Ă vă faceţi 9uv11& in 
culori electrice (blau, roz, mo.v, albastru, verde} c.
clurează cam pAnă ta 2-3 spilări. O altii metodl este 
aplicarea .rtmelulul" pentru Păr. produs pa care n găsiţi 
in comerţ in zeci de nuanţe 9i pe c:are-1 puteţi folosi ain
. gura .furând" puţină maserie de la coafeza dvs. . 

O schimbare de coafUră nu sa face in ajun de sătbi
toare, din foarte multe motive: s-ar putea să fiţi Intr-O 
perioadă ..-punzătoare a ciclului "'!>nstrual; s-ar. 
putea şi 'IU iasă caea ce d~ . 'i Sărbătoaraa sili fie 
ratătă; s-ar putea să fia aglomeraţie '1'·-- "11 putea ·s~· 
gl'ndiţi " altfel: ~ ar 'fi să fiţi c0afeză '1i clienta dum- . 
naavoastră să vă solicite un permapant in 31 decem-
brie,' pa la ora 1"8,00? · ....... 

- t.a - .,_., 1 ••• a_p-ptăl'iler""- vă sfătuieşte 
colaboratoarea noastră d-na .......... Caotad (coafura j 
lnter), i 

~==:77:;:=;==;===;===~==.;::o=:====~===.=:=;;;~;;;;;;;;;;:;;;:~~~;:;:;~=="'·"'=~--~ .... =;. ?="~===.~Fi=~=.;;=;;=:======:ll ....... ~-r-·-
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Miercuri, 29 decembrie 1999 •, 

Dat fiind faptul că anul baschetbatistic 1999 s-a incheiat, am dorit să 
aruncăm o privire asupra comportării echipei arădene West Petrom -In 
Divizia A. O Comportare, fără discuţie, meritorie, mărturie stând (şi) tocu/4 
pe CBffl gruparea i1 ocupă in seria valorică 1-8. Masa rotundă organizată cu 
acest prilej, zilele trecute, s-a bucurat de partidparea a patru din reprezen-
tanţii de marcă ai petroliştilor: Dlnu Puf- preşedinte, Dragan Pelricevicl· 
antrenOI' principal, Emeric Davidhazy- director tehnic 'li Alti/a Veres -
căpitanul echipei. Tntr-o ambianţă cordia!Ş,. au fost punctate o serie de 
probleme demne de evidenfiat la ~stă ·oră, ora bHanţului, a perspectivei 
şi.a speranţei. 

ltieCIIVI8111111Dit 
Obiectivul fixat inaintea începerii 

campionatului - intrarea în prima 
grupă valorică - a fost indeplinit. 
lnvita~i şi-au exprimat satisfa~a In 
legătură cu această realizare, mai 
ales că ea a fost posibilă In condiţiile 
în care nivelul formatiilor a crescut, iar 
lupta a fost una strânsă. Mai muHe 
echipe de tradi~e s-au văzut In situ
a~a de a nu pătrunde In elită, cum ar 
fi Steaua sau Rapid. Calificarea în 

neficiind de serviciile valoroşilor jucă
tori transferati, antrenorii au făcut ca 
In lot să ia nastere o concurentă si 
emulatie de bun augur. Din urmă vin 
tineri ambiţioşi şi cu calităţi care sunt 
gata, in orice moment, să ia locul 
actualibr titulari. Aducerea lui Kmezic 
- apreciat drept viitorul pivot numărul 
1 din România, după rectificările 
aduse la capitolul pregătire fizică - a 
întărit considerabil poten~lul echipei. 
Excelente ultimele prestatii ale lui 

· un jucător care 
foarte mult la o 
numai 17ani.ln 

de vârstă a 
bas1cheotbaliştilor lotului se 

8 ani, ceea 

oo;~~::~~că tinereţea te cu profe-

principal 
IPettrice,vitcit este totusi 
tnAimutmmno· şi lngândura\. 

1 Clarrtniia 1-sa nu a luat încă 
directorul tehnic DA VIDHAZY o decizie asupra rămâne-

grupa este de ..principalur rii la timona petroliştilor. 
Petricevici pe seama îmbunătăţirii Motivul dezamăgirii este reprezentat 
jocului echipei şi a mentalităţii de de interesul cam scăzut fată de 
învingător existente. Directorul tehnic echipă, reflectat in numărul mic de 
Dăvidhâzy. consideră că reuşita se spectatori din tribunele Sălii 
constiklie intr-un eveniment, iar 
preşedintele Puf o cataloghează 
drept o surpriză plăcută, o incu
nunare a muncii şi a seriozităţii colec-
tivului. · 

.. ~-\.i __, _.,.;bf_... ............ 
Echipa intentionează să nu se 

opreaScă aici. Ţ etul conducerii este 
ca băie~i să ~ntească mai sus, spre 
treapta a treia a podiumului. Apoi, In 
play-ofL orice se poate lntâmpla. 
Attila Veres crede că poZiţia ocupată 
este buQă şi speră in continuarea 
urcuşului, luau facilitat de. programul 
din retur, oe cuprinde patru meciuri 
acasă si trei în deplasare. 

lallrl il CIIIIIIWII'II 
Bazându-se pe osatura Vere:s -

Marjanovici - Bubanja - Apostol, be-

SPORT 

antrenor TI tin reztJHatele. 
mă imbăt 'cu apă 
cănd se intoarce roaf<l' -decmi dâtn-11 
sul. Alt motiv de nemultumire ar fi 
accentul pus pe sporturite de echipă, 
accent considerat drept insuficient. 
Pentru a face o mai mare propa
gandă clubului, se are în vedere 
organizarea de confierinţe de presă 
săptămânale şi iniţierea unor acţiuni 
prin care arădenii să _fie atraşi către 
baschetul masculin arădean. Nădăj
duim ca, mai devreme sau mai târziu, 
rezultatele să aibă ecoul sconta! în 
rândurile iubitorilor de sport din 
nostru. 

VIIIIICIID CIPIII ......... :-. 
· O afirmatie fulminantă a aparţinu111 

preşedintelUi Puf, conform i 
clubul a~e capacitatea financiară de a 
se inscrie în cupele europene inter
duburi. in aceeasi ordine de idei, · 
comunicat presei că nu mai există 
întârzieri pecuniare către jucători, 
conducerea fiind .la zi" din acest 
punct de vedere. 

PregiUrlll Cill•ilefll 
Pentru pregătirea returului, 

.,. debutează pe 22 ianuarie, se 
pleca in cantonament in perioada 4 -
10 ianuarie. Statiunea aleasă este 
Călimăne~tiul. Sunt perfectata şi 
câteva amicale, parteneră de intre
oare a petroliştilor fiind selec~onata 
naţională de tineret, condusă de 
lnsuşi Emeric Davidhazy. Partidele ar 
urma să aibă klc in Sala de sport din 
oraşul Rm. Vâlcea. 

fiLElt CHEBELEO 
fiD~Ifln HiiltfiiO 

i ani, sporturile de echipă în România au 
;J c:Ur>QSCut o scădere din punct de vedere al perfor

manţelor, atit la nivel de cluburi cit ~i la nivelul 
echipelor mtllonale. Singura ramurii sportivă in care 

rlmas printre cei mai buni este handbaful feml.. 
nln. Echipa naţională de tineret este campioană 
mondială. iar cea de juniori campioană europeană. 

-"" că putem privi cu Incredere spre viitor. In 
ceea ce privette naţiohala de sBni<»are, aceasta a 
ratat de puţin urcarea pe podium, clasindu-se, tn 
final, focul patru, la recent Tncheiatele 

i au obţinut în acest an cele 
mai bune rezultate din Istoria nataţie! româneşti. 
Bilan1u1 Campionatelor Europene a fos' foarte 
bun: două medalii de aur, patru de argint ~1 trei de 
bronz. Medaliile de aur au fost cucerite de 
Caniella Potac, ill probele de 200 metri lib8r sl400 
m liber. De asemenea, Tnotătoarea romAncA 
Beatrice Câşlaru a cîşti9at citeva probe din cadrul 
etapelor Cupei Mondiale de natajle in bazin scurt 

·-· 
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TRANSFERURI BATAIE 
Mult trâmbitata trecere a fotbalistului 

Claudiu Drăgan.' de la UTA la Dinamo, a pa
ralizat, practic, munca celor din conducerea 
• Bătrănei Doamne", cu privire la transferuri. 

UTA asteaptă să vadă dacă TI poate da 
pe Drăgan: pentru a şti ce trebuie să aducă. 
Tnsă Dinamo joacă o carte total diferită. 
Bucurestenii vor să-si facă niste calcule, să 
prindă tot ce se poate de pe piaţă, iar in 
cazul in care Je iese, atund renunţă la fot
balistul arădean. Dacă nu, se vor da tele
foane peste telefoane, pentru inregimenta
rea lui Drăgan. Din această cauză, UTA 
nu-şi poate ţace planurile. Aici se face dife
renta între un dub mic si unul mamut. 

ln altă ordine de idei, vă reamintim că a 
căzut şi transferul lui Turcan la Drobeta Tr. 
Severin. O~enii şi-au făcut deja socoteala şi 
au considerat că nu au nevoie de o eternă 

rezervă a UTA-ei, care stă mai muH prin ,tri
bună, făcând să uite lumea cum - In urmă 
cu mai putin de un an de zile - le lnge
nunchea ta' Arad pe Extensiv Craiova şi F . 
C. Bihor, in fatidicul minut 90. · 

Acum Marin Lupaş ii caută echipă lui 
Tun:an. După oe lotbalistul a refuzat Minerul 
Motru, acum au mai rămas variante precum 
Chimica Târnăveni, Olimpia Satu Mare, 
lnter Sibiu sau F. C. Bihor. 

Nici Maris nu mai merge nicăieri. A fost 
pe ia Astra Pioieşti, a fost intoxicat Aradul cu 
aşa-zisa plecare la o formaţie greacă, pe 
nume Kavala, însă o rezervă in ,B" -ul româ
nesc nu poate să rupă .gura târgulur in .A"· 
ul elen. Aşa că, aşteptăm! Să meargă 

. Drăgan la Dinamo, iar UT A să plece cu bani 
In Italia. Folosesc la pregătire! • 

LEO SFff!M 

GIANIIORGA A PRIMIT DOUA 
MINGI DE LA MOS CRACIUN 

e Ziarul "ADEVĂRUL" şi SERGIU JURCUŢ 
au adus bucurie unui copil 

pentru România, care are, pînă în prezent. 123 de 
sportivi, din cei 211 care fac parte din laturile 
olimpica, calificati pentru Jocurile Ollmplce din 
anul 2000, la care sa mai adaugă echipa naponală 
de handbal feminin. E o perfo""anţă reman:abilă, 
mai ales că, in anul 2000, mai sunt destuta corn~ 
petiţii unde se poate obţine calificarea. 

Toate aceste rezultate sunt merttu~:~"~~~~~::~; 1 
fi antrenorilor, dar ti meritul -., lui 

Mondiale din Norvegia. Prin aceastA 
perfo""anţă, echipa na~onală de handbal feminin a 
Romaniei a ob~nut, dupa 24 de ani, calificarea la 
Jocurile Ollmplce, unde are mari .-nse "!' a un:a pe 
podium. Este de menjionat că, pină in acest 
moment. handbalul femnin, este singura ramuri 
sportivă unde Romllnla ara callftcată o echipă la JO 
de la Sydney. Ca unnara a rezuHatelor excepţionale 
obpnute la nivelul echipelor naţionale, Federapa 
Romană de Handbal a obpnut dreptul de a organiza, 
in perioada în perioada 8-17 decembrie 2000, 
Campionatului European de senloara. Este un fapt 
foarte lmportan~ mal ales că, in ultimii ani, Romllnia 
a cam Ieşit din drcultul organizatorilor de mart com
petitii sportiVe. 

Scrima reprezenta unul dintre sporturile de la 
cara România aşteapta medalll la orice edljie a 
Campionatelor Mondiale, Europene sau a 
Jocurilor Olimpica. Laura Badea este daţinătoarea 
titlului ollmpic, cucerit in 1996, la Alianta. 
Rezultatele ob~nute rn 1999 nu au fost chiar pe 
măsura a'teptărilor. fn prima parte a anului, 
sportlvll români au obţinut patru medalll, două de 
argint '' două de bronz, la Campionatele 
Europene de scrimă da la Bolzano. Echipa femi
nină de floretă '' cea masculină de sabie au obţi
nut argintul, In timp ce medallile de bronz au fost 
ciştigate de Laura Badea '' Dan Găureanu, la Indi
vidual. Au urmat Campionatele Mondiale de la 
Seul, criteriu de calificare la Jocurile Olimpica. 
Chiar dacă obiectivul ara calificarea la Olimpiadă, 
cu tolll ne aşteptam ca echipa feminină de floretă 
să urce pe podium. Cu toate acestea, la finalul 
competipei, echipa na~onală da floretă a ocupat 
locul 12, ratind, astfel, callflcarea la JO. A fost o 
surpriză neplăcută. In schimb, echipa mascullni 
de sabie s-a clasat pe locul 5, aslgurlndu-•1 

de~~~~~~~~~ri 

Tineretului şi Sportului şi al Comitetului Dllmplc 
Rom3n, care au 'tiut să motiveze obţJnerea per
fo""anţel. MTS a hotar11, la inceputul acestui an 
preolimplc;, dublarea premiilor acordate 
sportlvllor care cuceresc un titlu mondial sau 
european, Intr-o probă olimpică. Astfel, un camp~ 
on mondial sau european Intr-o probi olimpică a 
primit suma de 210 milioane da lai, care, In 
condljllla actuala, reprezintă un premiu rezonabil. 
MTS a acordat, In anul 1999, sportlvllor romani 
premii in valoare totală de 21.662.585.000 lai, ceea 
ce reprezintă un record atft>olut Toate acestea ill 
con\llpile unul buget de austeritate, suma alocată 
MTS In 1999 fiind de 347 de miliarde lai, adică 
0,073 la sută din produsul Intern bru~ ceea ca 
reprezintă o """tere faţă de anul1998, cind a fost 
0,067 la sutl, sau de anul 1997, cind a fost de 
0,061 la sută. 

bintre laurea111 anului 1999 nu putea si 
lipsească antrenorul !van Patzalchln, sub condu
cerea căruia sportlvli români au ob~nu~ din nou, 
rezultate excelente la Campionatele Mondiale sau 
Europene de kaiac-canoa. La Campionatele 
Mondiale da la Milano, achlpajele româneftl au 
CJbllnut numai medaiU de argint ti bronz, fapt privit 
aproape ca un Jnsucces. Dar au urmat 
Campionatele Europene de la Zagreb, unde 
spOI'tivH români fkiU adllugat In palmares lncă opt 
medalll, una de aur, cinci de argint fi doua de 
bronz. Tot In Croaţia, juniorii români au CJbllnut trei 
medalll de aur, una de argint si una de bronz la 
Campionatele Mondiala. Toale aceste succese ne 
indraptălesc să aşteptăm cu Incredere ultima 
Ollmptadlla mileniului. 

. ' .-,-- ·.;··-;·' 

biletele pentru Sydney. · 
Cea mai mare surprtzl a anului a verHt din 

partea şahlstulul Dieter Nlslpeanu, care a obţinut 
medalia de bronz la Campionatul Mondial de Şah 
Individual masculin, desfăturat, In luna augus~ la 
Las Vagas. După ce a ajuns, pe cont propriu, firii 
sprijinul ministerului de resort, la această ed~le a 
Camplonatelor Mondiale; Nislpeanu a realizat una 
dintre cela mal importante ~ din Istoria 
şahuful romanesc. · · 

Sintetizind la maxim 

.• 

. ·:. ~ ,•. -. ·.· - . ·: 
··., ·. 

mondiala In probele ollmplce, rezervata senlorilor, 
In compara!le cu anul 1998 cind românii au obţi
nut un singur titlu. "Aceste 9 medalil da aur, 
obţinute In probele olhnplce, ne indreptătesc să 
sperAm că la Jocurile Olimpica de la Sydney vom 
cuceri tot atitea titluri olimpica, la care mal pot 
adăuga candidatura echipei feminine de handbal 
la medalia de aur", a declarat ministrul Tineretului 
fi Sportului, Crin Antonescu. Această Idee o 
lrnpă~lm cu topi, chiar dacă unii, mal optimiştl, 
o rostesc, iar cellalţJ, mal suparstllio,l, preferi 
doar si creadă in ea. Dacă analizăm statistic 
rezultatele obţinute de spoltlvfl romAni In ultimul 
~eceniu, vom observa o cra,tara, de la an fa an, a 
perfonnan~&lor, ceea ce ne dă speJan!a că, poate, 
la Sydney românii vor atinge vlrful de formă Noul 
titluri ollmplce ar Insemna un 111COrd In materia 

·:,..· ..... . ... · . 

.. ·•.' 

La toate acastaa ar mal 11 de adllugat faptul că 
Lege.t educapei fizice '' sportului a fost votată In 
plenul Camerei Deputaţilor •'· probabil, plnlHa 
Jocurile Ollmplce din anul 2000, de la Sydney, ea 
va Intra In vlgoara Toate acestea dovedesc că In 
spo1 t. tn RomAnia. s-a făcut reformă. Iar rezul
tatele nu au Incetat să apari. ŞI ca dovadă, 
sportul este singura ac:11v1tata In cara Rornănla se 
luptă de la egal la egal cu marile puteri ale lumii. 
Anul 1999 a reprezentat un mijloc de verificare 1 
potenţlalului olimplc, Iar dacă la Sydney sporilvil 
români vor objlne ~1 rezuHate atunci cu sl
guranjl Romania va fl printre primeia Jl8!1unl aiCI 
lumii. 

'.-

·.' 

.-
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PUBUCJTAT.E 

'FLANCO-~ 
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC 

· · OFERTA MILENIULUI 
* Cele mal l'llnllllllle mlrcl 

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

*Cel mal simplu 8lstem da rate 
• actele aa intocJMac: tn IJI888Zin 
• un singur girant 
• caa mal mica ~cii 
-O%av-

ŞI fnm ceva ... cump&t\ de la FLANCO ln valoare 
minimA de 150$ fi ob\ll o REDUCERE PE VIAŢĂIII 

FLANCO· P-48. UTA, bl. U5, tai. 24.77.13 
• Bd. Revolutiei, nr. 54, tai. 270.734 

IIAIIIlDIJmUK ,., .. lot PllfGIWSEU: 

__ ... • IRESIE 
.- ·MWITA 
. ·- WIPSEI.E . 

MJ ~ADETI OCAZJA/ 
Otertoesre vokUo il pet1oa00 
. 20.12.1999 - 10.01 ,200) 

il tnlla SSOCl&j Clipa lllll . 

E"..,.,~~ 

~;;;J ~~AIN~~~ 

x----------.-_-,-.-.-.-... --------P-0----~---,-V.-,--~~x 
." 1** ..... 

PANASONIC GD 90- 185 USD* 

NOKIA Hto- tSll USD" 
NOKIA6150•165 USD* 
NOKIA 6110- 165 USD* 
NOKIA 11110 • 9ll USD* 

PHIUPSSAWY 
ALCATEL EASY. 
SA GEM 
BOSCH 908 
MOTOROLA dlUIO 
SIEMENS Cll5 

• 8'!l USD* 
• 65 USD* 

-- 65 USD* 
-~165 USD* 
• 65 USD* 
• 99 USD* 

. ~t.,. :~::., .• , 

, . 0 CoN~CTAftE GRATUITĂ 3 LUNI ABONAMENT GRATUIT"_, 

CONCURS CONNEX - NISSAN 

,, 
... 

f : ..... - miAIIt·lnil 
. 1 st IIIMif lqa 11: 6567 

j Tll.fa liNG 57 281779, 0010 57218333 

1' , tlealer autorizat ··· · 

. DERMATINA S~A. -
-~~~,.·~ 

ECIIfAIIENT DE PROTECTf .l 
1 

._,. ··-

PremH .. 7 Nlssan Almera 

Dacă nu 8ftl conectat Inci la INTERNET,. 

si ştii că aproap81000 de arădeni . 
11-au luat-o deja inainte.o 

' ' 
·. -·· *·· 

' . ,. ·-· \.:. 

Nu efrumos 
_ • să rămâi in urmă. _ 

'! • ,!· .-~:~d~' 

; 'CIZME' MĂJIUSI' PElERINE 'SORTURI' , , , , 

.\. 'CCNOAREPVC' t.'ATERIN.PIPRElATE~-.. . -~no reped• la D'art ,, fi-te cu un abonaimentl,j_;if ·,,1' ·' 

• ARTmE TEIIIItE III CAI.JCIJC SI PVC , · - ·-· · · - ·· · -· ' · ' 

"' DORITI SA FITI 
' ' 

CUNOSCUT? 
Apelaţi la·· 
reclama 

din intersecţia 
PODGORIA. 

Acum cu numai 
650.000 lei/luni 
elnelusiV TVA 

·~-. _ . :~· . ICIOI:ITliD!I"'ciD""'~'I'IICN:. _·o~~ ._. ..-. __ ·-;:_~~'·" Ai. 60 de linii digitale dial-up . . . ___ ''··l Telefon~ 
fi!'L IUOUI\I f\lf\lvm; IIIIL\IU\I, .,. ., . ·.. . 56 kb 1 ·~,j< ' . c_.;.. . "'~ . 

::. ~' --:~~. ·.,;- : " 'RlJEP!JlllROPILENĂ , ~ ., t . :;· -cu vlte:d <18 trMSmlale da . ps . ~/'"','' 092 654645; 
,[: EOCHETEAIJTOCOLANTE :"'':; .. - · Ai o lunâ abonament gratuit 1 - 1 

092 402225 
' . -~· . ' 

/'. 

" ' -

' ., 

-~· 

.. ,_ .. 

;:,, , BEHZJADflM (c.b.) 
·''· .:~:.-f-- .. ~ .. 

.. ~" 

puatel<> ZO S-<>Qo.&nc,k 
k.,/.lO ""'"unde 
l'v'lfNc:llr.PIL<::::lR 

.. 

: . 

t;;RATUIT 20 sec., tarif 7650130 sec. 

1001 de nopţi 

•::.;'{ . . -.: 

"•'~'" ': ' 
. · .. '\·-. 

~-- . 

---

.- ........ 

Miercuri, 29 decembrie 1999 , 

temeiul art. 55, 65 din O.G. nr. 1111996 
privind executarea creanţelor bugeta'!', 
se vor vinde prin LICITA TIE PUBLICA 

bunuri imobile ale următorilor debitorl: 

1. S.C ... AGROINDUSTRIALA" SA PECICA 
1. - Ferma nr. 7 ovine Tumu compusă din 7 saivane 

cu copertinele aferente. Preţ de .strigare 5.300.000.000 lei. 
2. - Ferma nr. 8 - obiectivul denumit mic;rofermă vaci. 

Preţ de strigare 600.000.000 lei. 

11. SOC. AGR ... 16 DECEMBRIE" PECICA 
1. - Ferma nr,. 1 Pecica compusă din: birouri, grajd, 

dormitoare, depozit pesticide, depozit ingrătăminte. 
PREŢ DE STRIGARE 2.985.000.000 lei. 

LICITAŢIA VA AVEA LOC in data de 12 ianuarie 2000, 
ora 10,00 la sediul Percepţiei fiscale Pecica. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE - ofertă scrisă 'i taxă de 
participare de 10% din preţul de strigare. Informaţii la 
telefon 468768. 

(1287181) 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR 
la data de 14.01.2000, ora 12,00 la sediul societă~i:. 

ORDINEA DE ZI: 
1. Analizarea şi supunerea spr:e aprobare a următoarel!>r:_•": '•; -~ 
- cererea de ofertă; · · · · ' -· 
- criteriile de selecţie a administratorilor '' ponderarea acestora: 
- grila de evaluare a ofertelor; . 
- data şi locul desfăşurării concun~ulul de selecţie; ' 
- desemnarea reprezentan~lor ce vor negocia fi serma contractul de· 
administrare; · 
2. Diverse.· 

DIRECTOR GENERAL,. 
-- ·, ~--- ··,.-:r..:_:~ -, Ing. BujQr Castan 

--~~ 

-l-.-.-: -~cl-l311~1. 
J1X.llllf8 Toi./Fu:CIŞ7/l70111;270100,Aracll 

17 TehnicA de calcul ,.,.-L 1 
- PC .Ge18ntle3 •ni ~ _ 

- . - lornprlornan- · HP , EPSON t 
<7Coplatoa~~ • MINOLTA -. , 1, 

- ;· . 

f 
t 
!• 

l 
' i 
1 

l 
.1 

1 
~-

' ' .• 

• ,, 
\' 
' : r. 1 
':' .•• ~-

. "'!' "' . .:.:.;- ' 

'. 

t·· 
f 

::=:~~~~~ele birou _· ,;,;~' '!· '' 'w 
<7•Maşlnl de numArat bancnote 
..-centrale telefonice SOLOIIOII· --~!! 

- - - - - - - ·- - - .1 . '-~ 

• 1 

··.•··.' 
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CÂSTIGĂTORII 
'11 

TnMRn! ~~ ........... --. 

-··· ·' 

anunţă că începând cu data de 30.12.1999 'i până în 
data de 20.01.2000, se vizează legitimaţiile de călătorie 
pentru transportul în comun pe anul 2000 la următoarele 
puncte: · · .c .. · -

,. ~ Ara(f.~Agenţia·C:..T. P~~ Piaţa Avram Iancu.:::.,··.::. 
,· e Autogara Arad ... · .. -. ;-····""'· . • ~:; -v 

• A; N. V. R:;,; sediu Bd. Decebal •:-•:: ;,•;;;;",.;, ,c.?j.';:, ''"'""· 
. . --

Pre,edintele Consiliului de Administraţie al S. C. "MOBILA" S. A; 
Arad convoacă Adunarea Generală Extraordlna[ă a Acţlonarilor pe 
data de 21 ianuarie 2000, orele 10,30. Locul desfă,urării este Unitatea 
nr. 3, Calea A. Vlaicu Bl. 1. 3. · ' . 

Ordinea de zi: ·.,.-_.,_ 

. -~ . 

'--1..· Prezentarea situaţiei economico-flnanciare 'i strategii pentru 
.cre,terea eficienţei economice a societăţii. 

· 2. Aprobarea vânzării unor active 'i împuternicirea Consiliului de 
Administraţie pentru semnarea tuturor documentelor aferente vânzărli. 

• 

. -,:._, --- -, ~ .. ·-~::;:_-:;;:~~~/j;~:$ .. ->.j:;-:-%4~::~;;.~--< lneu ':' Autogară 
-Sebi' • Autogară . 

. 3. Aprobarea modificărilor în contractul colectiv de muncă privind in · 
speţă majorănle de salarii - in baza negocierilor dintre Sindicatulliber 
al salariaţilor de la S. C. MOBILA S. A. 'i Consiliul de administraţie • 
· 4. Validarea acţiunilor privind stingerea creditului ~ordat de S. C. 

"Falcon Enterprises" SRL Arad. 
' . .-

Chh;ineu Cri' .. Autogară · · · ·· .. ··~···f':'; .. ~ ,,•>;' .... 

· Lipova • Dispecerat autobuze • Radna 

. 5. Aprobarea AGA pentru incheierea unui contract de reprezentare 
cu o finnă de avocatură pentru procesul pe rol cu S. C. RECONS S. A. 
Arad. . . ' . .-... 

Ghioroc • Dispecerat CTP ";;:." · .; · . · ~ · · • . . " 
Pâncota • Dispecer::1t · ·'buze '·"'~;.·~;"~~"""·:..... 

6. Diverse. " ·. · · · _ .. , , 
-:---e, 

_ Participă toţi acţionari! înregistraţi la Registrul Acţlonarllor la data 

··'Rugăm beneficiarii Legii nr. 44/1994 să-'i vizeze legiti
maţiile, întrucât după depă,irea termenului (20.01.2000), 
nu li se ~a.matpermite călătoria pe mijloacele C. T. P. •· 

' ' . . . (1287197) 

de 10 ianuarie 2000. i 
· În cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea se' va ţine in data de .22 

ianuarie 2000, la aceea'i oră 'i în acela'i loc. · 

. , _, , < , . . , ,:,. ; ~,.. . Consiliul de admj::;:.~ 

inchiriază r.rin licitaţie· 
următoare e obiective: 

c:;-'t'<'• 

" • plantaţie de ....... Draaţ . : • .c· 
.. • plaataţie de măr· Acrifu-Mue 

• spaţiul intravilan din vecinătat.-
clidirii "Găbă-'1'" • Dud . 

• mapri•.lostulni CAP • Arineag 
• teren intravilan neproductiv • DraUf ~'' 
• spaţiul "service" • Târnova · · · 

Licitaţia va avea loc miercuri, 19 ianuarie 
,' ._ . 2000, ora 8,00, la sediul primăriei. 

{480117401 

Timhroara, str. Lisabona nr. 2, tel. 094-506635 
· VInde din stoc: · · 
e cuptor pe vatră peatra _._.de 4 -. IM 8 

. m.p.;Lt-Qoa.p. 

. ... 

• -··-piine spini 'fi .... ~· so .... -
lqr,:tSOkc.2SOkc.300kc-
. .' e.itdaw: ~dulap expe rr 1ri1J0 · .- ·· · 

e w T e pe a;aiz ... Jicbld ele -la Zo ·aoa·:a•a IÎO ....... . . 

• III a 1 ' tw • aparat lellat. p lw ...... 

-~ _>ilicaţiee.....,_--..ă...,.piaa 
• ............ 11 k-

.· -,!' ·-

Preţ importator · · 
Aslguriim montllj <;i garallfie . .· 

·'~ . . : ~. 

~· . ' .. 
,- __ • > 

·- ·~ 

' . 

Comercializează sollLe 
import tsi:.Ltiiti'J 

~ .. ~ ·:. " Stover 
>Consum 0,1tloră pt1000W:..::.:. 
> Nv are jlevoie de cgtalizator 
>Caldura economica cand şi 

upde dorjţl . • . _ .. _· · .. · . 
>Siguranta max1ma • . 
>Aprindere electronica . · . 

Prezentarea şi modul 
de functionare . 

fn fiecare zi intre orele 8-17 

INSPECTORATUL DE STAT 
nRITORIAL PENTRU PERSOANELE 
· · · · ·· CU HANDICAP ARAD ·· .. · 

Solicită' oferte de servi.cii de asistenţă tehnică, de progra
mare şi culegere de date pe calculator in regim de conven~e 
civilă sau .pe bază de contracte de presiări dâ· servicii cu 
firma specializată in domen1u. · · 

·ofertele se depun la sediul Inspectoratului de Stat 
T"ritorial pentru Pers()jlnele cu Handicap Arad, până in data 
de 30.12.1999. 

(1287193) 

._1 .• 

. ~· -- --~-

-- .; 

· Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 29/1999 şi H. G. nr. 
610/1999, se reglementează activită~le ce se desfăşoară la 
niVel national, in vederea trecerii la anul 2000 a sistemelor 
informatlace de calcul si a sistemelor electronice mia'opro
gramate (reprezentarea' digitală a datei calendaristice). 

Mai sunt incă 3 zile pentru rezolvarea acestei probleme 
şi raportarea la Agenţia Naţională pentru Comunica~i şi 
Informatică, conform celor prevazut& in actele ariltate mai . 
sus. 

' .. . Prefectura judeţului Arad 
Prefect. 

GHEORGHE NEAMŢIU 
(12871991 

ALCAZ COMPANY CEL MAl IEFTIN TAXI 

e Transport persoane e Transport marfă e Remorcărl 
TARIF: 1890 lel/km 

Angajăm TAXIMETR!ŞTI 
NON STOP: 

!74000;274999 
cu 111311lnă proprie cu şi făril carte de muncă, 
. . in condllfi avantajoase. (c.b.l 

j~~~· . , . . , l.j Societatea de Asigurare-Reasigurare 
, 

1 Astra S. A .• Sucursala Arad 
' . . Tel.: 253369; 251662 , • 

.· , · .• qfelj TREI TELEVIZOARE color prin tnrgen. la aOtţl 
· ·. · persoanelor fizice csre achilă lnlegral plnă la 

. · 31 ianuarie ZOOO ASIGURAREA OBLIGATORIE AUTO 

. la.&ediile Asfrll din municipiu f! judeţ .. u 
. . prin colabonltorl. ·. . · 

ASTRA PREIA RISCUL ŞI TE AJUTĂ 
"' ... · · .. -~ · SĂ CÂŞTIGI! . . · (1281110. 

· .. _.-.... 
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S. C. ŞANDOR S.R.L. 
On nume al calitătii • 
Cu ocazia sărbătorilor de 

iarnii dorim tuturor parte
nerilor, beneficiarilor, cola
boratorilor o A Jl, nu 1n 
ultimul rând, angajaţilor, 

An Nou plin de împli
niri si un căi-

' du ros 

~et···· 

urge 
apartament 1 cameră, super
amenajat, spaţios, mobilat 
(inclusiv aragaz, frigider, TV
nou), ocupabil imediat, 
Grădiste parter; 12.500 OM 
fix. Telefon 243303; 094. 
282.509. (38467) 

Vând apartament la casă, 
zonă ultracentrală, format 
dinb cameră, bucătărie, hol si 
'baie gresiate, faianţai. 
încălzire centrală şi apă 

caldă; preţ 14.500 DM nego
ciabil. Telefon 282322. 
(38655) 

1/.ând apartament 2 ca
mere, central, bine intretinut. 
Telefon 220400. (3Ş311)' 

·.."~. 

~ IHDU8TIIH! MAUIUZIO PERUZZO 

_ ~ lMP ROMA~IA IN~USTRIAL CO SRL 
- Producător vatelină sintetică • 

. ··-

apartament 2 
camere, bl. 12. se. A, ap. 16, 
Confectii, 10.000 OM. Telefon 
092.295.340. (38493) 

Vând apartament 2 ca
mere, bl. 5t2, ap. 19 Mică
Iaca. Telefon 219959. 
(38216) -

Vând apartament 2 ca
mere, central, el. IV, îmbu
nătăţit. Telefon 255867; 

. 094.612.881. (38126) 
Vând (închiriez) apartament 

2 camere, central. Telefon 
271032. (38616) 

Vând foarte urgent aparta
ment semidecomandat, 2 
camere, bl. 708, et. 11. _Telefon 
262658. (38629) 

Vând apartament f 
camere, mobilat, et. 4/8, zona 
300 Micălaca. Telefon 
094.568.805. preţ 21.000 DM. 
(38647) 

Vând apartament stil italian, 
113 mp, 2 băi, bucătărie, 4 
camere, garaj. Telefon 092 
470 607. (38431) 

VÂNIIĂIIICASE 11 
Ur~ază tuturor clienţilor şi colaboratorilor 

' . ' • .. 

Vânci casă central, restau
rant, alimentara .Marge•, etaj-

l~f:~'\"~':'enl Telefon 234862. 

Vând casă cu etaj, grădină 
mare, in Fântânele. Telefon 
456180. (38560) 

Vând casă 2 camere + hol, 
grădină, pivniţă, anexe, două 

.. 

Pentru asigurarea 

,_ 

Treceţi pe 

familii in curte, in Aradul Nou; 
13.500 DM. Telefon 092. 
592.530. (38674) 

· :DIIZĂRJ SPA"ffl· 
Vând spaţiu comercial, 

Micălaca zona III, 140 mp. 
Telefon-259651. (38631) 

V.ÎRZĂIH'RRENURI 

Vând convenabil Dacia O 
km, orice model, livrare ime-
1diată. Telefon 094.391.896. 
11386391 . 

Vând Mercedes Diesel, 
240, nelnmatriculat. Telefon 
241313, 094 288 443. 

Vând Dacia 1310, alb 13, 

. .\ 

;t~~_,,_, ""~>. 

' - ,,>";:;:;,;_: 

f 

Miercuri, 29 decembrie 1999 

obligatorie auto 

.. 

OMNIASIG! ••• 

-,_ 

<~ .· 

- ---. •-, ·1-- - ' . ' l·-.- '/; 

..... 

Vând en 
en detail: PHILLIPS, NOKIA, .:•' 
SONY, GRUNDIG, etc, mo
dele noi '' vechi, ptanare, 
Trinitron, 100 Hz,. imagine 
in imagi."e, deosebite, 
garanţie. Telefon 289456, 
092 239 242. ,. -·-

nou, 600 DM, TV color, 
, stereo. Telefon 563070. 

(4809326) 

•• •• -:;.- ·--;:: -· • c -<-~ 
.. . .. -

·; 

- ·-
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.. (U~ din pagina 14) VAnd finnă, casă de schimb 
valutar cu activitate intreruptli' 

VAnd celulare sigilate, toate provizoriu. Telefon 094. 
tipurile. Telefon 094.267.307; 661.161. (38669) 
094.882.403. Vând pl~g 3 capurl cu 

VAnd TV color, modele grape rabatabila, preţ con-
deosebite, telecomandă, V\)nabil. Informaţii telefon 
text, firme bune, garanţie. 243404 Arad, sau 512371, 
Telefon 260807. (38212) lneu. (38658) 

VAnd TV color steceo, tele- Vând schiuri, 2 boxe 250 
text, telecomandă, 1.000.000 W, lanţuri antiderapante. 
lei; maşină spălat automată, Telefon 279582. (38422) 
1.500.000 lei, combină frigorl- VAnd urgent repatriere Bl 
flcă 1.500.000 lei. Telefon de Arad; preţ 3.200 OM. 
275277. (38110) Telefon 5341'33. (38665) 

VAnd Ieftin INSTALAŢII Vând utilaj debila! bu,tenl, 
SATELIT 91 boxe 50 W. cu cărucior, 1.200 OM sau 
Telefon Arad 237471; lneu schimb cu material lemnos 
511485. (37337) _ .sau autoturism. Telefon· 

Vând frigidel'li.-IIOngela- 094.820.962. (4810516) 
!oare, lAzi 'frigorifice, cu Vând cazan ţuică nou, 170 
garantie. Telefon 284'857;· litri, 750 DM negociabil. 
092.5sS.582. (38313) ; . T~lefon 094.698.849. (38660) 

Vând TV color dhjgonala· Vând ouă de prepeliţă 

51, 66 sau 71 cm; foarte con- (medicament, productie), cu 
vebail. Telefon 211491. · 'instrucţiuni. Telefon 2S9966; 
(38398) 248084. (38693) . 

Vând TV color deosebit, VAnd haine second-hand 
600 DM sau schimb cu com- de sezon. Telefon 094. 
pute.r. Telefon 242697. 217.607. (38706) 
(38450) Vând aur 14 k pentru top~. 

· VAnd ·diferite TELE· 95.000 lei/gr şi bijuterii 
COMENZI pentru televizor diverse, 115.000 lei/gr. 

• (185.000 lei), video, satelit, . Telefon 057 - 248801; 
transformatoare linii. Te- 094.847.220. (38770) 
Ialon 092.368.868. (38559) Vând 2 valţurl pentru 
·. Vând motor trllazic 7,5 KW, · morărit, capac~te 1-400/ oră 
1500 tur/min. familia Drago- şi unul dublu 400/ oră. 
mir, Lipova, str. Oituz nr. 42A. , , Telefon 284473. (38796) 
Telefon 092.934.158. (38504) Vând garaj. zona Ro-

Vând TV COLOR manilor, in spatele alimenta-
1.000.000· 2.000.000 lat, rei Traian. Telefon 092 592 
garanţie 6 luni. Telefon 530. (38797) 
244904, orele 9-17. (38620) 

Vând motor electric trifazlc 
5 KW. Telefon 240058, seara: 
(38627) 

Vând urgent telefon 3210 
_ nou, gri, cu romană 335 OM, 

Telefon 092.684.668; 094. 
•. 477.138;_251280. (38672) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr porumb boabe şi 
ştiuleţi; plata pe loc. Telefon 
094.784.568. {37410) 

CERERI ŞI OFERTE 
' · DE SERVICII ~ ' 

- ]_ 

PUBUCITATE 

·'l',lJIIISM 

Cilătorefti cu autocare.. • 
noastre moderne In 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANTA, ITALIA, SUEDIA 
(plocirl zilnice). • 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poţi fi un 
c.ilitor c.ittigitot1 

NOU! Reduceri de tarife In 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
•uplimentara pentru: elevi, 
studenţi, penalonarl '' 
grupuri. B-dul Revolutiei nr. 
35, telefon 251871, 252727; 
Autogora, tetefon 270582. 

NOU!II REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vi oferi: 

zilnic spra Germania 
PASSAU • REGENSBURG • 

NORNBERCl • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. . 

SERVICII: c.ilitorle In auto
'care noi, moderne; 2 bagaje gra
tuite; insoţltoare de bord; o 
mai caldă in Ungaria. 

lnforma'li '' tnacrlerl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tofe
Ion 057 ·252291; LIPOVA, telefon 
OS7-5613n, telefon 057-583011; 
TIMIŞOARA, tolofon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056·359651; 
REŞIŢA. telefon 055-224904. (c.) 

.·SGIIIMBURI 

Pierdut certificat Inma
triculare nr. F02 3112/1998, 
eliberat de CCI Arad, pe 
numele Scrob Ioan • AF 
.EDERA". 11 declar nul. 
38671 

1er ut carnet mem ru 
CTCC pe numele Mara 

. Sabin. n declar nul. (38687) 

Pierdut certificat Inma
triculare eliberat de CCI 
Arad, nr. F2/1850/1994, din 
2.03.1994, pe numele Lazoc 
Gavril • PF. 11 declar nul. 

Pierdut cod fiscal nr, 
1713401 eliberat de AFA, 
Percepţia CHişineu-Crif, pe 
numele Negru Maria Silvia. 
li declar nul. (4115788) 

Pierdut autorizaţie nr. 
324682 eliberată ~e 

. Consiliul Judeţean Arad, pe 
numele Ardelean Cosmln 
Petrltor. O declar nuli. 
38705 

•'ir ·DECESE îi' 

In vârstA de ~6~7~~"~~.1 
mAntarea va 
astăzi, 29 decembrie 
ora 13, de la Capela 
Dumnezeu să-I 

pacei Familia 

Sch1mb apartament 2 
camere: zona A: Vlaicu, cu 
casă 2-3 camere şi grădină, 
zona Sânleani, Livada, 
Vladimirescu, Horia, Arad ·,. 

Cu ' adâncă durere 
anunţăm incetarea din viată 
a iul>itulul nostru soţ, ţata, 
fiu şi frate ·. · 

. CSIBI LADISLAU 

--~-

Vând TV color cu teleco: 
mandă, stereo, t'eletext, 
reducere de preţ (preţ vechi 
1.500.000 lei, preţ nou 
1 .000.000 lei), numai până in 
5.01 .2QOO. Telefon 259339. _ 
38673) 

"FANl'ASiA" Îlng.jea~~ _ 
CONFECŢIONERE cu expe-
rienţă in lenjerie Intimă. 
Telefon 275475. (38666) 

"'(Micălaca, Grădişte). Infor
maţii telefon 092. 407.878. 
(38670) 

·in vârstă de 51 ani. lnmor
mântarea va avea loc azi, 
29 decembne 1999, ·ora 14, 
la Cimitirul Eternitatea. 
Famil~ indoliatâ. 

Vând televizoare color..r)oi. 
;-iflii!V Telefon 28897j'; 094.965. 

312; 094.963.362. (38675) 
Vând calculator Pentium 

'::,, .. ,, .. 686 cu CD-ROM. Tele(on 
254307. (38690) 

~~-- Vând o gamA mare de 
TELEVIZOARE COLOR, 
stereo. Telefon 280260. 

. (38794) 

VÂUĂRI DIVERSE 

., .:Vjnd.I,JiMNE FOC tăiate, 
175.000 lell~efon 
214010. (38613) 

· .. ,,· . VAnd en-gros HAINE se· 
cond hand, GERMANIA, 
peste 20 sortimente. · 

·Telefon ·289456, 092 239 
242. . . 

~-

Vând. LEMNE FOC 
TĂIATE, esenţă tare, orice 
cantitate. Telefon 276488. 

Vând: COTURI .1 BUl~, 
LANE FUM 21.000 lei/buc.; 
PLASĂ GARD zincatăj 
13.420 leilk!{, orice.dlmensl·l·· 
uni; VATA MINERALĂ 
10,000 leilkg ,1 CUIE CON
STRUCŢII, 9.500 lellkg, str. 
Vrabiei nr, 4. Telefon 
289997, . . 094.558.552. 
38388 

Vindem maşină cornurf, 
instalaţie pentru paste cu 4 fi. 

"'~- _ liere precum şi alte tipuri de 
tJtilaje pentru brutărie, la 
preţuri avantajoase. Informa~! 
telefon 094.517.763. (38193) 

vand 100 oi mame, rasa 
merinos. Informatii telefon • 
957·259267. (4115717) 

Vând garaj metalic auto
riza!, zona 3. Informaţii tele- . 
Ion 279231, zilnic de la ora 8. 
(38619) 

.; .. ,· 

"ELECTRICA" angajează 
PORTAR ,1 FEMEIE de 
SERVICIU. Telefon 252020 .. 
(38668) 

PRESTARI SERVICU 

Execut lucrări INCĂLZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391. 
892; 216552. ic.) 

iNCHIRIERI 
Cu sufletele indurerate, 

lnchiriez spatiu comercial anunţăm incetarea din viaţă 
67 mp pe Cale~ Lipovei nr. a dragei ftoastre mamă, 
113. Telefon 092.921.103. bunică 'li străbunlcă, 
(38510) SECOŞAN EMDIA, 

lnchiriez spatiu comercial in vârstă de 72 ani. Cât al 
ultracentral, so' mp. Telefon triiit te-am _iubit >fi·ţl va 
094.594.498. (38848) r~mânie v1e~nl_c1 vie amin-

lnchiriez spatiu comercial t~rea n n1m1 8 noastre 
144 mp, vad deo~bit, Arad, indurerate. Fiica Florica cu 

solul Dumitru, ~epoata. 
Piaţa UTA, bloc U1.'Teleton vo chiţa cu so;u!· Nelu~ 
094.661.161. (38669) nepotul Florin cu soţi al 

Şcoala 'oferi .BELC" Ofer spre inchiriere aparta- Valentlna s; scumpa taj 
Incepe un nou curs, cat: meni 2 camere, etaj 1. Telefon strănepoată Oana-Diana. 
,,B", .c", "C+E", CASA· 272502. (38679) · lnmormântarea va avea loc 

INDICATELOR, telefon lnchiriez (vând) apartament joi, 30 decembrie, ora 13, 
223004, 216570, 094.938. 2-3 camere, in Vlaicu. de la domiciliul din str. 
335. TUTUROR colaborato-, ,-lnformatiHi18fR.f.l._243~- Vtancei_llr. __ 2, la Cimitirul 
rilor • SĂRBĂTORI FERI· intre orele 18-21. (38680) ' . Micălacâ. ou·mnezeu •·o 
CITEt (38244) Ofer spre inchiriere aparta- odihneasă in pace: 

. ŞCOALA ŞC3FERI .,VÂR· 
TACI" incepe seria la 8 IA· 
NUARIE. Telefon 246527. 
(38624) 

REPAR la domiciliu clien· 
tului, FRIGIDERE, CONGE·, . 
LATOARE, c_u garanţie., 
Telefon 094.257.151 •. 
37792) . ' 

""'·DIVERS&..", 
'·' 

REVELIQN - 2000, CASA 
ARMATEI, la preţuri mi-
nime; cântă VIOREL LERIC. 
Telefon 281542 . .(38677) 

HAN.UL DE LA RĂS-
CRUCE organizează REVE-
LION 2000 in compania 
sollstului ŞTEFAN MUNTE· 
NAŞ. Telefon 094.245.879; 
094.206.556. (38662) . 

1 

·ment 2 camere, zona Faleza 
Sud. Telefon 42086~, Sebiş. 
(4810517) 

Ofer spre inchiriere garso
nieră mobilată, in Vlaicu. 
Telefon 272584; 236322. 
(38700) 

Ofer spre tnchiliere aparta: · 
meni 3 camere, mobila~ tele
fon, satelit, gaz t garaj, zona 
UTA. Informatii telefon 
'235650: 460441. (38703) 

închiriez spatiu comercial 
pentru depozit In centru. 
Telefon 284473. (38796) -

;ţ PIERDERI . 

Pierdut carnet de membru. 
la Cooperativa de Credit 
.Mureşul" Arad, pe numele 
Bistrean Ioan Petru. li· declar 
nul. (38684) 

Pierdut legitimaţie eliberată 
de CGP Arad, pe numele de 
Pantea Valentina. o' declar 
nuiA. (38667) 

.-

"- ... 
,_ ~·!J.. .· 

SC .IOSFERATU" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele· 
fon 270437; 094.554.874. 

NON· STOP 
. SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
: Sicria, respete, crUci, 
mbălsămat, spălat, lmbră. 

cat, prosoape, batiste, pan
glică, baticurl, catafalc, 
sfe!fnice, şteag doliu, co· 
r,oane, jerbo, c;ol~ci, cozo
nac.i, col!vă ti CAPELA. 
ORGANIZAM POMENI! 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE10"1o. 

QFERTA: sicriu + respete 
+ cruce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, inter
medlem obţinerea actelor 
de deces, fotovideo,. fan-
farA. . 
ANGAJĂM ŞOFER. (c) 

101 S'I'OP 
ll.anL COMPAJIY 

firmă producătoare de 
•Ierte, str. M. Eminescu nr. 4 
(vizavi Cinema MUREŞUL), 
telefon 211929, 094.531.715, 
094.558.712 

TOTUL INTR·UN SINGUR 
LOC, LA PREŢ DE PRODU· 
CĂTOR, CALITATE ,1 
OPERATIVITATE OCCIDEN· 
TALĂ: 

- lmbllslmat, lmbricat,
coametlzat 

- •Ierte: 400.000.1.800.000 
lei 

- slcrlelux 
·. • lenjerie deces: 180.000-
800.000 lei 

• cruci, minere • alcrlu, 
etc. 
OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 

cruce - 730.000 lei. 
Transport in Arad GRATU

IT. ' 
Noul Se pllitette avana 

50%, restul intr-o lună. 
Suntem producători nu 

simpli comercianţi. NOUl Se 
plătette 50% avans, restul 
lntr·o lună. (c) 

îl' CONDOLEANTE îl' 

ît
. Membrii corului 

.,ARMONIA" al Cate
dralei Ortodoxe Ro-

mâne din Arad, impreunA cu 
dlrljorul, cu profundă durere 
anunţă decesul fulgerător al 
colegului 

BACJŞIOAN 
ti transmite sincere con

doleanţe ti intreaga compa
siune familiei indoliate. 

Suntem alături de familia 
colegului nostru Chelmăgan 
Cornel la marea suferinţA 
pricinuită de moartea tatălui 
CREI MĂGAN NICOLAE.. 

Colectivul SC .,DIS
TRIGAZ NORD" • Arad. 
(38683) 

, Transmitem sincere con
doleanţ~ colegului nostru 
CHELMAGAN CORNEL In 
aceste momente grele priei• 
nuite de decesul_ tatălur. 
Biroul Tehnic SC "DIS· 
TRIGAZ NORD!' • Arad. 
(38684) 

Aducem mulţumirile 
noastre tuturor celor 
ce au fost ală\uri de 

noi in clipele grele pricinuite 
de trecerea fulgerătoare in 
ve'lnicle a scumpei noastre 
soţii, mamă 'li bunică 

PANTEA EI IS&JIETA 
şi am condus-o pe ultimul 

drum. Bu'lul Dumnezeu sâ o 
odihn...,scă in pacei Familia 
indurerati. !38685~ ------·----==::::=; 

1 Copl"'lţl cie aurere familia f 
celui care a fost J 
Jac.DOM~EMIL 

IOAN 
1'11 exprimă întreaga 

mulţumire pentru profesio
nalismul şi dăruirea pe care 
a manifestat·o corpul me· 
dical (in special dr. Galea, 
dr. Miuţescu, dr. Marcu) şi a 
personalului Spitalului 
Judeţean c~re ne-au fost 
alături. Familia indollată. 1 
(38699) - . • 

Mulţumim tuturor celor 
care prin prezenţă, coroane, 
condoleanţe 'ti telegrame, 
au fost alături de noi la du-

. rere a pricinuită de trecerea; 
la cele veşnice a celui care a: 
fost soţ. tată şi socru 1 

iq. DOM~ EMIL 1 
IOAN. i 

Familiile indoliate DOMo-l 
COŞ !fi DARlE. (3869Si . 1, 

1 Suntem alături de familiile! 
IDOMOCOŞ fi DARlE In, 
greaua incercare pricinuită 1 
de moartea celui care a fost f 

ia&- DOMOCOŞ EMIL 
IOAN •. 

Dumnezeu să-I odih· 
neascăl Familia Lucan. 
38699 

-· 

_ .. 

Un ultim omagiu celui ce a 
fost bunul nostru vecin, '' 

llq. CIOilAf IOAN. -~ 
Sincere condoleanţe faml· 

Uel lndollate. Asociaţia de 
locatari, bloc M14 fi M15. 
(38704) 

Sincere condoleanţa fami
liei dr. CIRIN HORIA la dece
•ul tatAlui lor. Familia Ing. 
Bute Popa Liviu. (38775) 

-- ~--

Un ultim omagiu calul care 
ne-a lo•t un bun coleg, 

Jac.CO~IOAN. 
Sincere condoleanţe faml

llell Dumnezeu să-l odlh· 
nească in pacei Conducerea 
ti fo'llli colegi de la 
DIRECŢIA AGRICOLĂ 
ARAD. (38785) . 

Mulţumim rudelor, priete
nilor, colegilor de la corurile 
.ARMONIA", .,E. MONŢIA", 
Corului veteranilor, vecinilor 
fi tuturor celor care au fost 
alături de noi, la lnmor
mântarea Iubitului nostru 
soţ ti tată, . 

BACifiOAN, 
in vârstă cie 60 de ani, 

dec:Qdat fulgerător in data de 
24 decembrie 1999. Familiile 
lndollate: BACIŞ ti NAGY. 
(38791) 

Un ultlm omagiu calul care 
ne-a fost un bun vecin, de 
aleasă omenie, ' 

PAVEL GHEORGHE 
fi trasmitem sincere COJ1· 

doleanţe familiei indollate. 
Locatarii blocului "A" din 
str. Lacului nr. 15. (38792) 

Un ultim omagiu celui care 
a fost bunicul meu, 

CORA4' IOAN. 
Dumnez.eu să te odih

nească ;n pacei Nepoţica 1 
Cristina·Ge.Q!!!i~~~,_@_879_8L' 

îl' COMEMORĂRI 'it , 

Se - impli
nesc 2 ani de 
la stingerea 1 

lumânăril! 
des-

oărtilrea de 
dragl.l 

'V<Inim cu 
sufletele indurerate la mor
mântui tiu să-ţi aprindem o 
lumânare care să te 
lumineze pe drumul fără de 1 
intoarcere pe care ai plecat, 
scumeul JIOStru Soţ Si tată 

SALAGEAN MARIN. 1 
Fie ca lumânări le de pe _ 

mormintul tău să-ţi 1 

încălzească sufletul alături j'i 
de du..-erea d•n tnimile noas- i 
ire care te va mseţi mereu.!! 
Dumnezeu să te odihnească '1 
.În pace' (38695r ~i .......______________ !-

rr==;;;;;:=..;;;;;-r.;-;oc să~' 
s J) u n e mjJ .··.
.Sărbători·:. 

!ţi~' 
spunem un;1 
"Dumnezeu)! 
să te ierte" la it 
mplinir~ail' 

unui an de cân~ ne-ai t 
părăsit pe-ntru totdeauna,~ 
dragă soţ, tată, bunic, 11j 
socn.; . . 1 · 

AIUJELEAN IOAN. jf 
Famil~~3~1 i P, 

S·au scurs 3 ani \ . 
plecat pentru totdeauna din-· 1 

cei dragi, scumpul nostru ! 
oţ, tată şi bunic. · · 
~LAEMAR •. , 

MAGUilEAN 
(BEBJ}. 

!ţi păstrăm vie amintirea !fi; 
ougăm pe bunul Dumneze • 
ă te odihnească in pace! : 

Soţia Auri ca· şi fiul Nicolae ; . 
u familia. (38789) 

PĂaJRAIUU PERSIDA, 
la un an de ta trecerea ei in 

., 

·" ' .. 

'•.: .. 

;. 

' ' 

- .~ 

; .. 
'· 

O l~rimă, o floare, of. . 
rugac1une, la mor-~ 
mântui mamei, 

v-.nlcle, 29 decembrie 1999. · .o 
Dumnezeu sâ te odihnească ·! 
in pacei RuJ Coatlc6. (38790) 

. ; 
,, . 

... .,. .. ... 
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PUBUCJTATB 

ALCATEL ONE TOUCH EASY • 999.000 lei* PANASONIC G 520, > ·1.259.000 lei* 
MOTOROLA d 520 ·1.159.000 lei* SIEMENS C 25 ·1.599.000 lei* 
BOSCH corn 509 · • 889.000 ler NOKIA 5110 ·1.589.000 lei* 
SAGEM . :, .• ~: . • 989.000 lei* · NOKIA 3210 • 2.389.000 lei* 

, .. - -..-·---

: ' . 

Mlercurt, 29 decembrie 1999 

PRI IA 
MUNICIPIUlUI ARAD 

· Direcţia Fiscală 
Aducem la cunotptlnţă locuitorilor Municipiului 

Arad că, tn luna Ianuarie 2000, tncasărlle privind 
Impozitul tpl taxele locale datorate de contribuabili, se 
vor efectua le sediul Direcţiei Fiscale, din Bulevardul 
Revoluţiei nr. 97 • caslerllle 1 tpl Jl, tncepAnd cu data de 
1 0.01.2000. . 

; ·'•; 
DIRECTOR, 

.,..;, 
.... . (\, 

' 1 

t 

- .",", .... Oferta CONNEX·-·~·-::;,, ... ---: 
~~~· CONEiC~ARE GRATUITA 3 LUNI~NAME~TGRATUIT~+' -~·~ 
ORAR·0800 1800 Ottftl~...,.prlnlladetllde31.,21888 PtwţurttenuOOI'IţlnTVA · ~~ 

----·--·--·--·-------------~-·~---~----~---~-~----g-~---9----------------------~ 
........ Ee. PAVEL NEAMŢIU 

(1287190) ·--' 

IUDECA'I'ORIA INEU, Biroul executor Judecătoresc, Tn ziua 
de 07.01.2000 la sediul Judecătoriei din lneu str. Republicii nr. 26 
camera 1, vinde la licitaţie publică: 

•la ora 12 lmobllul situat in sat lerrnata nr. 252, comuna Seleu~ com
pus din casă ~i grădină in suprafaţă de 1079 mp la preţul de 141.750.000 lei. 

• la ora 13 lmobllul situat in sat lermata nr. 120, comuna Seleu~ com
pus din casă~~ grădină Tn suprafaţă de 1079 mp la preţul de ofertă. . Arad, ad. 1.c. attlttaltlr:&.a11 

Condiţiile de licitaţie se pot vedea la sediul Judecătoriei din lneu str. Tel: 057-
Republicii nr. 26, camera 1, e)!:ecutor judecătoresc Alexandru Galuţ . 

. (12871116) 

~-

Luna cadourilor poate sa tina-3 luni 
Daca le abonezi la DIALOG tn decembrie primesti 

3 luni de abonament .gratuit 
la oricare tip de a,PQ!jlm~trlt,Dit\LOG .: 

--· · .. -. · ..-.. · ... _._ /cit-llnuldincee 

,.,eDf.M < ~~~~~:::~ . 
,, ~· deale~>;autorizat . cadoutle la . 

"'*- .... 

CONTACT PLUS 

p fin: B-dul'u~<~~,",i~~~0.~:~~~18 
. sc.B, ap.~~'" "''"• . 

' · ·- · • t 1· (057) zss oro· ~""'V ··-• · . e . . • .., ... ······""" 
-~, 

UNIVERSITATEA DE-VEST 
_· .. -

,, Vasile Goldi••• Arad 
~- · . · · - Filiala lnau · 

incepind cu anul 2000 ·lneul este CENTRU UNIVERSITAR 
~Wfti'tlittiătififii·~2li-&41;111il iit iiil~'ii!~li~~~F. (ţ@&lf}f;§l.t. J 1) 1 
f • COLI;GIUL UNIVERSI'fAR PEDAGOGIC ·iN)FATAftRI· EDUCAftARE -~~~·-a ANI 
~;" -• FACUL'fA'fEA DE IS'fORIE • Lb. ENGLEZA •1 ANI· 
-~~, • FACUL'fA'fEA DE CON'I'ARDdTAU • F~~~~~~~!,l~1t!9~ 
',;;.;,Forma de 1nvăţământ: I.D.D. -(Vinerea, Sâmbăta, [), · . 

Tnscrierile se fac la dl. prof. Teodor Pătriiuţă • Şcoala gen. lneu • /057 • 511870 (şcoală): 057 • ~11727 (acasă): 
mobil 092316387. . ·> .• --."'·•'"'""·'·--··""'cec~ . . .. 

lnscrlaraa candidaţilor se face pe baza unnătoarelor acte~~_,.,.,_, . , 
1. Buletin de identitate; · · ··:'--'''. _":,.. · · "*""'%'b 
2, Certificat de naştere (copie xerox ,uegallzatll); ... ·, ,',""":'-i~.;• ·' · . _.".;~o .,::1c"'F<lif":'•' . ..• ;;.. 

..3. DiplomA de Bacalaureat (original); ~,.. ~.:..-
4. Adeverintă medicală privind starea sănătătli; ·· · .. ,. *11"' ,. ',, 
5. Chitanţe 'privind plata taxai pentru ooncuisuHie admltere'11î SChimbul căreia âe primeşte legitima~a de con-

curs; 

'•'' 

6. trei fotografii 3/4;. 
7. un dosar plic. . 

.. ---; . -~- :·· ---~- -

· Taxa de admitere· 300.000 lei. 
Taxa anuală pentru cursuri· aproximativ 400 dolari (tn trei rate). 

' 

,. . . --~- '-

~- --. ' - .- '-.,. .~.--.--,.~·~ 
Rector 

prof. unlv. dr. Aurel ARDELEAN 
(1287194) 
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·-·'-
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.. ·."._ . 
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• _c;..;>A:•::.,._ .- ·, 
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~~!!!!!!!!!!!I!!!~~~~!!!!!!!!!!!I!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!I!!!~~~~~'!!!!!T. ___ ~- -~-~ .. 

PRI IA .. · 
MUNICIPIULUI ARAD 

Dir~ F"ascală · ._._.·. 
Aducem la cunottlnţi locuitorilor Municipiului Arad, cA Tn 

confonnitate cu Circulara nr. 31/09.12.1999 a Băncii Naţionale 
RomAne privind decontarea operaţiunilor de plată ~ incasări, pen
tru perioada 30.12.199~31.12.1999, debitele privind 1~ şi 
taxele locale datorate de conbibuabili se pot achita până ceiiArziu 
1a data de 30.12.1999 ora. 13.00. 1a casieriile ăn sedu Direcliei 
Foscale situat in Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 97. 

, 

·' •. 1 

Director 
Ee. PAVEL NEAMŢiiJ 

(1287191) 

•. ·,.•._. ' . --...:' 
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