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8NICA COMERCIAlĂ WESTBANK IA 
acordA dobinzi avantajoaaa 
le depozitele la termen ale 

persoanelor fizice 
(auma minimA 500,0 mU lei) 

11unA-50% 
21unl-51% 
.. luni - .......... 
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Proiectul legii cultelor, Iniţiat de Guvern Ofl il luni la Parlament, conţine prevederea 
··• care Biserica Ortodoxă este definită drept 

bis•orlc:ă naţională, ceea ce contrazice decizia luată 
: R: reuniune a Cabinetului, aceea de a_ menţine 
> ;~.:..: majoritară pe picior da egalitate cu celelalte 

· tlte. Modificarea textului convenit de mir\l'ftrl, produsă 
1 Tmprejurări rămase deocamdată neclare, vine după o 

: -~ . . ~ternică ohi11111Yă a inalţllor prelap ortodOCOfl, in frunte 
~----;;c .... ~< 1· Patrlarltul Teocttst, care doresc ca biserica majori· 
. "'·<'!It·:, · r1l să primească statutul de biserici naţională. Intii 
• · • ·· .. ătătorul Bisericii Ortodoxe a recurs chiar la o Inedită 

ll_'ormă da protest, refuzind si oficiaza sfinţirea bisericii 
11 ctttorită de familia liderului PNŢCD, Ion Dlaconescu. 

, . . • . Protestul patriarhului fi-a atins scopul, dovedind ci 
· . ·11 voinţa Bisericii Ortodoxe poate fi rnal puternică, In plan 
. ·_r'__ -~~legislativ, dacii cea a mlnlflrllor. Aceasta este Inci 0 

. . , .. : dovadă ci Biserica OrtodoxA reprezinti o ur!afă forţA In 
· •• $0Cietatea românească. 

~- -~;-.j · Bleerlca este prezenti In multe din actele politice 
-· .. româneşti. In ianuarie, la mlnllstirea Cozla, episcopul 

, ;: _il Ioan a mediat Intre primul-ministru fi minerii riscutaţl, 
' . ..-· · P condutl de Miron Cozma. Minerii s-au Intors In Valea 
r,c~;:;.,~:<;i~ Jiului după ce, tn umta rutlnii de care se acoperlseră 
~: ·. · •. 'rupe le 11!1 la Coste,tt, drumul spre Buc:urettl al ott'llul 
• - _", C= datlchl$. La Bucure,tl, Biserica Ortodoxă 

r bl ·· · d pre'f"dlnţll a!efl fi mlnlfţrll numiţi, Iar In 
. , .. , provincie face acelati lucru cu prefecţii Ofl alţi lideri 

. ~. 

h. · - (Contlnuan. ., pagina a 5-a) • 
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SCHIMBARI LI POLITIA ARADEANA 
Din aurae aigura afilm el la tru a fi numit '"' al Direcţiei cercetirl Aadzl, a falit convocati o fOdlntl cu 

Inspectoratul da Pollpe al judeţului Arad penale a Inspectoratului General al Pollţlet. colectivul I.J.P. Arad, ocazie cu can -• 
vor avea loc unele achlmbllrl. Domnul In locul domniei-sale ae psre ci va 11 numit c:omunlcal8 noile numiri In funcţii. 
colonel Mlloal Stolea, comandantul tii. -L _, 8*"+'-w. Iar adjunct al Tuturor le--In lndoplniNa 
Inspectoratului Judeţean, este convocat comandantului III. U • .,.1. Nleelae lllrtbul'ilorcelerwvln. 
pentru astizl la MlnlsleNI de lntome, pen- M11oafa, de la Poliţia Municipiului. ' D. 1. 

INCIDENT AVIATIC lA 6400 
METRI AlTITUDINE DEASUPRA 

AEROPORTUlUI OTOPENI 
.Ano,...,.e._ii .. ,.. ....... ... . 

latrat iaer-. "_. ~ ,... .. .., ... _ ....... 
H 

............ .... . ELLENIC,...,...._..,.._ 

• ; a • • • :::· ... :-=~= 
............ adllidnd ================= •• , ...... IIÎfllurit.P ••••-• •1 Oroeld, r-•r_ ....... ,. ............. 
.. Catla --.r• a _ ............ _ .. 

fi ... ".,p. 

PREŢURI DECENTE 
". la tAmplărle din ne·aa pas "PARCUL RECONCILIERII" 

·TEMĂ DE CASĂ PENTRU 
AUTORITĂTILI ARĂDENE 

' ALUMINIU 

UŞI 't FERESTRE 
;,IN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

•• A A green mana ~n eap 

B~lltll~IM 
IIIRII 
IABiffll 
cu 11~% 

P'Wivlt....,.. ....... de firi M'R, .. ..t. ... 
ungar"_ Orban f;. 1 - inlenţia du a 1 
prezent la Atad cu-..., .. Il .. 01!1111 • ' 

pen1ru -~-·- celot 13 ~ uclfi ir. -vakJiia de .. 11W8. Aceeafl ...... du fllri ......... 
că, cu aceastll ocazie, ae va Inaugura fi ..Parcul 
Raconciliotll"., cara va llwopl...., prinllu-. fi 
monumentul .Hungarta• dezetect&l Tn 1125 tin 
ordinul lui Elrllilnu. . 

' .. ,.. el, prlniH .. , 1 ' • ..,_ _..... 
...., fi cala...,..., .. hotirtl ca
amintit d nu fie ...,taaat In centrul civic al 
Aradului pentru a nu trezi susceptlbllitllflle 
IOI .. ilor,cillile $1 'IC--J'rRal,_ 
cllierii". Unde va fi acel parc? """ T-1 -.nr .. ,.....,.._lift. . 

.. IIEiltllll 
~ .. pagina.~)-

PODUL DAIAIII 
INTRI! Îl REPARATIE ••• 
~ .- - · ·-"'""· · _, ----·_ ,~x.:.,.~--; __ ,- --~-.\~:"':0~~~\Yf:~-,~;:_~ .. "'~~--~~: .. :::- -. c",;.;"'";, 

Da,i coo_>slructcrul a anunţat că pocW Tra-. a ""il din garanjle Îll 
urm1 cu am du zile, abia acum au Inceput lucrările de consolidare a ._ 
tula. Dupi floulizooea lucririlor, podul Traiau va fi repus circutaţlei 

rullent ........ ~du"""" tonaj. Fo4o: o. FEI.Efl 
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Pagtna2 ... AD.wARl/L ACTVAUTATEA. ARĂDEANĂ joi, 16 septembrie t999 

Astăzi, 
,r !Soarele răsare la 
ora 6 ŞI 55 de minute 

ŞI apune la ora 19 ŞI 25 

DAR CU DRAGOSTEA 
CUMSTĂM1 

de minute. 
• 1\JJ trecut 259 de zile din acest 

an. Au mai rămas 106 zile pAnă in 
20001 

Spre deosebire de alte zile, de marţi dimineaţll pănă miercuri 
dimineaţa, in Maternitatea din Arad s-au auzit două ~pete. Mai pre
<:is, In acest interval s-au născut numai două bebela~e: C[isijna
Maria ~i Ana·lasmina. Doamna doctor Doina Teodorescu, ~el 
secţie Neonatologie 1, ne-a declarat: "A fost o lntâmplare. Am 
avut fi cazuri cănd intr-o zj s-a năsGut un singur copil. Sltuajia 
lfi reintră in nonmal. Avem daja !amal in travaliu." 

• Praznicul zltel: Biserica 
doxă: SI. Mc. Euftmia ~i Mele-tina; 
Biserica romano--catolicl: Corneliu 
ŞI Ciprian; Biserica greco-catolică: Un lucru este ceri: arădenii nu se prea omoară cu dragostea. 
SI. Mc. Eufemia (+314). 

Arad: Ardelean i 
Maria, Fanaus· Ana-tasmina. 

lneu: Ardelean Andr-. 
Doica Ovidiu. 

Upova: Fărău Dan&-Monica, 
Sc;harr1Jer Adelila-Ana
Mar1a. 

Chlflneu-Crll: 
Ieremia 
Sn. 

\JRE.ME_A A_.· .e···. __ 

Vremea va fi V 
predominant 
frumoalli. Cerul maxime: 23 la 
-va fi variabil, 27•c. Tampa
mal mult senin raturl minime: 9 

noaptea '1 la 12•c. 
dimin-eaţa. -.".,log 
Vintul va sufla de serviciu, 
In o•meral slab. ADELA 

Tamperaturl ROŞCA 

\c.INEMATOGRAFU 
Dacia: Mumie (SUA) 9,30; 

11,45; 14; 16,30; 19 
M~Ucigal; de sd1im1t 

~-:%· _,,_:0,;; 112[ ..• J14·~. : tJ ... eţient 

mile (S 

5

~),rt~za ev 
Progresul~,;;'rul unul 

•o181icaiola Paris (SUA) 18 

T. 11fiTICA 

I:~Z t·,\4%1 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu ridicata • 
134.946 lei, iar preţul de 
achiziţie • 121.451 lei. P"''Uri 
valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 
K cumpărare: 80.000 l~ti/g, 
vAnzare: 90.000 leUg 

Aur 18 K cumpărare: 
100.000 lel/g, vânzare: 
120.000 leUg. 

La talafanul dimineţii, 280944, intra urale 9,00.12,00 

ila .• un~"'""''"~~:'!:~ 
Incheie citHoarea nQastră. 
Apă-Canal sunt pe recep~e?l? 

,. 01 .. Vasile Dumltra,cu, Confecţii, 

serviciu, 
.. T.l1. 

Cooperativa de Credi 
Banca Populara 

MINERVA 
acorda urmatoarele doband 
pentru clepo&ltet. ...... 

11una 67°/o 

' 

.. -~·-

• CONSULTATII ŞI 
'IBATAMEN'ni: 

Mamei. Nldud. ~ 
Suceva, Sportului, Veneţiei, 
Gloriei (p). Agrosem Bujac. Str. 
Orfeu, Nlisăud, Progresului. 
Solomon. Caisului, Petru Maior, 

31unl • 70<>AI 
&luni - 720AI 
91unl ,.,72°/o 

IJÂ·J':f~. ·~:QI .. · .. O,ITJI)(i"o ''"· ~cif· .'- !1,~·_ .. 
·flE!IioOOa fmitalt12 saptamcri- · 

AconSam ln .aatem C.AA 
Cndilelo ........... , ... 

0t1t1e n leQin r"100l1J(j • 3......,. 

1• FIRMACIA DE~ 
SERVICIU 

In noaptea de joi spre vlneol 
serviciu. cu program non

farmacie .DIAFARM", 
li:lrTeli4Gliril. bl. G, telefon 

CUPROGRAII 
NON-STOP 

cabinetul .Apollonia", -• 
paoterul blocului din spa18le casei 
Albe (zona Gării), str. Miron 
Costin nr. !3, se. A, ap. 1, tel. 
251225, efectuează tratamente 
injectabile Ontramuscular şi intra
venos), aerosoli, E.KG. eoogoafie 
fi analize laborator. 

1 ~=::.el 
Cabinet stomatologic poival, 

Bd. RevoltJiiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Rofie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8. OO
t2,00 Ş114,Q0-20,00, iar sâmbălă 
fi duminică intre orele 9,00.21 ,00. 

j·~ua::-, 
In m 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.c. ADEV ĂI\UL s.r.L Arad 
•roDFISCALR 1681938.CODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J0211886dia3l X 1991eCOOSIRUES020956601eiSSN 1220-7489 

a 1 lh .a ' 1 1 
,..,.... 2900 Arad, Bd Rcvaluţici nr. 81. 

Telefoane: SJOCRETARIAT • 281802. fax 180655, 2811625; 
ADMINISTRAŢIE -·CONTABILITATE- 181797; MICA 
PUBLJCIT ATE - 210775. MAREA PUBLICITATE - ZB0904; 
CLUBUL PRFSEI- l811989. 

Ceaalllal ... ~ DOREL ZĂVOIANU 
(!'resedinte) telefon 281802, 280625"; ŞTEFAN TABUIA (vicc
p~intA: ). telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ ·(r<>dador~ 
tel<foo 181802, 280854; SICU COJOCARU (director eom=all 
telefoa 280904; DOREL BARBU (oon~ -0117All797. 

Co ...... de ft"' , .. , MIRCEA CONTitAS (wlaclor'şd); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) te"tefon 281882., 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' achlalitiiti); telefon 
281855; 280003; IOAN lERCAN'(scf sectie politici), telefon 
280943; DORU SAVA (..:fsocric sociai-cconomic).lclcfon 181738; 
\' ASILE FILIP (sef seetie cuitură-invitământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tlneret)'telde• 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 210943; 
NICU COJOCARU (~ =!ic publicitate) telefon/fax: 2809fl4. 

1'iploral - la 1 5 
1 

ia tLC:. MEDlAGilAF LA.. 
AaAD, ..... F•heeedul F.N., teleloa ~ iallZ$0920. 

•· 

,· ··' ,,."_·. 

. ·.' 

PrOmeteu. Bocu, Na1~~~r~::l 
(p). VIneri: Str. 
Gladiolelor, Părv•aa1~n~, ~·,~::::1 
Densuşeanu, S 
Corabiei şi i (p). 

In judel nu sunt 
de cu;::re::..:nt::... ____ _ 

I•APDMETREJ 
ln peoioada 13. 17".09 .. 19991 

se c;itesc apometrele 
toarele străzi: Grădlnao·Ho!r,l 
SuHlnei, M. Mandi, 

COfb\1!'. Guthenbru1nn.~~;~::: 1 
MOfcalai, Ficusului, S 
T rifoiului, Cocooilor, Pelinului, A. 
Puoioe, 1. Cosânzeana, Mu~ţel, 

Trestiei, Biruinţei, ~s:~· !~:~~;::1 
Mară~. Trenului, C 
Clujului. Zonlor, .O..h,..truulluil 
Mlorulul. 

- Tată, de ce mirii i'i 
st1rll<l<l mâinile in timpul 

1 olilclerli căsătoriei? 
- Simplă formalitate. Şi 

bcixerii fac acela'l lucru 
inainte de a tncepe ai·'i 
care pumnl 

Ioan Leac, "·' 
Dina Rujan. '' 

".__, ... v-aduleseU: 
'-' tehnoredactare 
computerizată. 
AncaB~Q' 

· . · Ioana Fra.,.•ă, ·, ,. .ruha, -
Micaa 

..,_ . '\ . 

Joi~ 16 
septenabrie 

"",.,ft~B E R B E C U L 
~4(21.03-20.04). Nu 

...,.. •este cazul să vă 
deschideţi sufletul in faţa 
oricui este dispus să vl!l 
aoseulle şi nici şă vă impli
caţi in anumite treburi cara 
nu vă privesc! 
TAURUL (21.04-i] 
20.05). Atât casă 
cât ~i la serviciu 
ave~ foarte mult de lucru 
de aceea este bine să vă 
stabiliţi o ordine a prior
itătilor. 

,...,GEMENII (21.05-
~ ~ ,.20.06). Chiar daci 
\ • \ ••~ reuşit lli realiza~ 
tol ca v-aţi propus sunteţi 
nemulţumit. lncercaţi să 
inlălura~ această stare dis
cutând cu o persQană de 
incredere: 
RACUL (21.06-~ 
22.07). Ar li i~icat;:- ~ · 
să vă ~m1teţt~...t) 
câteva ore de 
relaxare In compania 
partenerului şi a rudelor 
pe care nu le--aţi vizilat de 
mult timp. · 

. ~LEUL (23.07, 
(r. 111122.08). Pentru a 
1\:lljaduce o schimbare 

in plan profesional 
trebuia si acţiona~ singur, 

' .. \" · . 

Cu-nclaanuala 22 o/o .··· 

escep 
fără să asteptaij prea mult 
sprijin din· partea colegilor. 

FECIOARA (23.08-
22.09). Aveţi. parte 
de o zi in t;ara' va 
este mal u~r sii w 

exprima~ gândurl1e şi sen
timentele, dar aceasta nu 

MOCHETA 
Arad, Piaţa Gării . 
Telefon 235221 

Vinde ,i_ 
monteaza 
mochetă . 
la preturi --

.cu o reducere 
de ID-20"/e 

pot rezolva multe lucruri. 
SĂGETĂTORUL~ 
(22.11-21.12). Vi se .-J 
face o propunere ~ 
ademenitoare, dar 
daocam.dată nu-1-puteţi 
cunoaşte adevărata va-. 
loara. Cel mai bine ar fi să 
aveţi răbdare şi să lăsaţi 

lucrurile să decuf911 de la 
sine. 
e..,. ..... CAPRICORNUL 
~ .,(22.12-19.01). 

~Petrec~t\1 mal mult 
timp in O)lijlocul 

celor care gândesc la fel 
ca dvs. Împreună cu el veji 
reu~i să rezolvaţi f!liJite 
planuri. · 

VĂRSĂTORUL~ 
(20.01-19.02) .. 

inseamnă să discutaţi şi Acomodaţi-va cu. 
problemele familiale dell- noile schimbări de la 
eate. locul de munoă, deoat'ece 
BALANTA (23.09-~ situatia nu este atât de 
22.10). inainte de neplăCută prect,tm a~ crezut 
a incepe o activi- ~PEŞTII (20.02-
late nouă, trebuie să verifl- 20.03). Mergeţi tn 
caţi dacă informa~ile pe continuare pe dru-
care le-aţi primit '!'unt ade- mul pe care l-aţi 
vărate sau nu. ales şi veţi avea cu aiQ!J:-

5 C O R P 1 O N U L rantă succes. Urmează o 
(23.10:21.11). V-aţi perioadă in care apar 

· propus să face~ un multe lmprejU<'ări favora
lucru deosebit, dar nu veti bile pentru realizarea unui 
reuşi din prima incercare. vechi plan. Profitaţi de 
Oricum, nu vă pierdeţi ·.această situa~e. deoarece 
speranţa, deoarece cu răb- o asemenea ocazte nu ~e 
dare şi perseverenţă se · va ivi foarte curând. '· 

.. , . 
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... 
ROMTELECOM fi MARIT 

TARIFELE CU 100°/o 
De la 1 octcmboie, o nouă .bucurie" se abate pe 

capul nos1ru. Rantelecom a hotărât să crească ta
rifele cu 11l"A.. De parcă n-ar fi fost destul cât au aes
cot pană acum. Făcând un scurt istoric al ~i 
larilelor, de când au cumparat grecii societatea, van 
coostata că aceaslă ~ a fost intr-un an de zile 
de aproape 100%. 

La 1 iulie 1998, abonamentul era 32.700 lei, iar 
un impuls costa 260 lei. După privatizare, prima 
scumpire a fost la 1 ianuarie 1999, cănd abonamen
lul a deventt 45.000 lei, iar impulsul a ajuns 310 lei. 
Considerând că nu e de ajuns, la 1 aprilie 1999, 
grecii ne-au mai pacăltt o dată şi au majorat larifele la 
58.000 lei abonamenlul, iar impulsul la 400 lei. Ultima 
~re a fost înregistrată la 1 iur~e 1999, cănd de 
fapt creşterea a fost dublă. Pe de o parte, abona
meniul a ajuns 71.000 lei, iar impulsul 460 de lei. 

Dar, in acalaşi timp a aescot şi numărul de impulsii 
la un minut de convorbire, in special la interurban, 
respectiv de la 8 impulsii pe minut la 10. Tolodată, au
fost instilutte şi trei tipuri de abonament cu 50 sau 
100 de impulsii incluse gatuit. 

Acum, la 1 octombrie, larifele vor fi majorate cu 
10%, ad'ocă abonamenlul cu 100 de impulsii incluse 
va ajunge in jur de 78.000 lei, iar impulsul va fi apro
ximaliv 500 lei. Deci, se poate coostata că majoo'!rile 
sunt la abonament cu pesle 130%, iar la impuls cu 
aproape 100%. Acestea in condiţiile in care inflaţia 
inregistrată in această perioadă a fost, conform 
Direcţiei de Slatistică, de 33%. 

In oonc!uzie, nu putem decât .să le mulţumim" 
fanarioţilor pentru scumpiri şi să mai aşteptăm muH şi 
bine o creştere a calităţii S81Viciilor. 

ŞEIU!fll't POPESCf.l 

,,DOI ARDELENI DESPRE 
MDIAI EMINESCU'' CENTENAR 

ISAIATOLAN 

PREOT ... 
CERŞETOR 
Gardianul public de servi

ciu da la Consiliul Local 

Ghloroc 1-a depistat, In timp 

ca C8fllla, in straie da preot, 

Duminică, 19 septembrie, orala 12,30, la Şimand vor 
avea loc manifestările cultural-artistica legata de cente
narul Isaia T olan. . · 

Cu această ocazia, In faţa Şcolii cu clasele I-VIII din 
Şimand, va fi dezvelit ansamblul monumental "Piatra da 
hotar .. , dedicat marelui artist, fiu al comunei. 

A PROTECIIEI STRATOWI DE ozon 
1 

efeotul de- globală. 

ADEVĂRUL - Pagina3 

Marţi, 14 ..;;;iembrie a.c., in 
jurul orelor 1 0,45, pe raza 
municipiului Atad, Toma lustin
Aurel, de 43 ani, agent comertial 
la S.C .• ORION" SRL din Atad, in 
timp ce conducea autoturismul 
DACIA 1310, cu numărul de 
inmatriculare AR-04-MOL, 
nepastrând o dislanţă corespun
zătoare in mers faţă de bicicleta 
condusă de Simon Andreea, de 
32 ani, din Arad, care circula in 
faţa sa, a lovtt-o şi accidentat-o 
grav, comunică Biroul de presă al 
IPJ Atad. VICtima îşi lransporta şi 
fetiţa, in v{irstă de 7 ani. 
Amândouă au fost transportate la 
Spitalul Judeţean. 

~ In unma măsurilor specifice întreprinse, au 

fost identifica~ şi reţHluţi iardek Ioan, de 28 ani, din Semlac, fără 
ocupaţie şi antecedente penale, care are de executat un mandat de 

3,6 ani Inchisoare, pentru taihăria şi Ciurar Petru, de 28 ari. din 

samana, fără ocupa\18. cunoscut cu antecedente penale, care are 

de executat 400 de zile inchisoare, pentru distrugere .. , 

PM" In puncte fixe şi pe trasee, au fost testate şi Wlr· 

ificate 1.964 autovehicule Tn lrafic, s-au reţinut 7 certificate de inrna

triculare panlru defecţiuni tehnice, au fost aplicate 91 amenzi penlru 

încălcarea Legii circulaţiei, In valoare de 10.650.000 lei, s-au ridicat 

in vederea suspendării 8 permise de conducere, din care două pen
lru condu-cere sub influenţa băuturilor alcooliCe, respectiv Chivar 

ioan, de 41 ani, din Arad, cu autoturismul AR.{)4-GW şi foca Vasile. 

de 54 ani, din Cărand (AR-03-BNX). 

.,.;·.'J!if:. pa Chitaa Petra, din ora,ul 

V~aţa pe PimAnt a 1oat tn slgunmţi pen1n< mi de ani 
datorită unui stJ;at protector, numit stratul de ozon. Stratul de 
ozon este un strat subţire al atmosferei localizat la 1 0-15 km 
de suprafaţa pământului şi conţine aproximativ 90% din 
ozonul atmosferic. Ozonul (03) a<elrei atomi de oxigen, este 
un gaz foarte rar (dll10 miioane de molecule din compoziţia 
aerului care se aftă sus Tn atmosferă, doar trei sunt molecule 
de ozon). Stratul de ozon protejează viaţa pe pămlmt 
deoareco el absoarbe cea mei mare pOlle a radiaţiilor ultra,;. 
blele radiale de soare (UV-B cu lungimea de undA 28().321t 
om). ln urma cen:etilior efectuate după anul1963 s-a obser
vat o reducere a grosimii stratulul de ozOn: circa 3o/o in perioa
da 1979-1991 (deasupra Europei, in unele zone, a fost si de 
7% 1n ultimul decenil). Reducerea ~ de ozon ciuCe le 
aeşterea nivelului ~ ultraviolete 8 având efecte ._. 
tive asupra sănătă.ţi omuhJi (cancer de ~. calanlc:te !fi alte 
boli ale ochior, sa1derea Cllp8Cităţii de apiraJ9 a sistemului 
imunitar), asupra vie~i acvatice (prin degradarea fitoplanc-

ln 1997, To urma adoptării Amendamantulul da la 
Mon-1. ţiriiO lndus1rlalizate au cizut de acord si -
treptat până tn anul 2005 bromura de molii, iar ţirle tn an 
de dezvoltare o vor elimina până in 2015. De asemenea, 
acest Amendament Introduce sislemul de licenţe de import o;i 
export al CFC-urilor pentru o mai bună colectare da date 
privind lmportatoril'expOflatcril o;i penbu i>fevenirea lmpor
twior ilegale. 

IIJ!IIWC1J11M';IIilli,Jliil, .. llil,._
1111
' ":•A fost depistat. con

ducănd pa drumurile publice un tractor neinmabiculat, Hăimăgeanu 

Pelru, de 54 ani, din Şicula. Petri Daniel, de 34 ani, din Arad, a fost 

depistat conducănd pa drumurile publice autoturismul TB-T-417, cu 

o imbibaţie alcoolică de 1 ,30%o. 

.. 

Slatina, judeţul Olt. Chitaa 

.. ...".,. "'-·dat lif urmArire gene

rală de către Poliţia Slatina 

pentru executarea unei 
pedepsa. Falsul preot a fost 

predat organelor da poliţie 

din Ghioroc pa11,tn1 conti-

nuaraa carcatărilor. . :n:~~~~=:=~:...~;.=~ 

·-,-

_; __ ,. 

In urma măsurilor specifica intreprinsa, au fost identifi
caţi 'i sunt cercetaţi in stare de libertate, comunică Biroul 
da presă aiiPJ Arad: · 

.CHERESTEA. lcvad Nicolae, de 22 ani şi Popa Gheorghe, 
de 25 ani, ambii din Bocsig, care Tn calitate de muncitori neca
iificaţi la fabrica de cherestea din localitate, au sustras 0,530 
mc cherestea de ia locui de muncă. Prejudiciul a fost recupe
rat. 

CONTABILITATE. In urma unui control efectuat la A.S . 
• CONSIMAR", s-a constatat faptul că in cursul lunilor iulie
august a.c. Finţa Ioan, reprezentantul A.F., nu a inregistrat in 
evidenţele contabile suma de 35:000.000 iei. Această sumă 
reprezenta valoarea lucrărilor efectoate ia Biserica Catolică 
Sânmartin. 

11 

Se pune tn•dljneba-eeee . .,CI! pu1om lacţlqa oi! p!!lEjilm.alla-. 
tuldeozonf 

ln cazul tn care are loc o defecţiune a sistemului de 
nkire al aparatelor electrocasnice care con~n freoni, este 
necesară repararea imediată pentru prevenirea alibenlrtl 
aoesbalnatmosfelâ. 

Da asemenea, fiecare dintre noi putem contribui 
cumpărând produse care nu con~n CFC: sprayuri care au 
marcat .ozon flee", apatale electrocasnice (frigidere, lăzi fri. 

. iWiiiDJIIn total. s-au constatat 118 incălcări ale 
diferitelor acte normative, sancţionate cu amenzi Tn valoare de 

12.525.000 lei, din care 5·persoane sancţionate confonn Legii 

1211990, 8 persoane conform Legii 61/1991, 6 persoane conform 
Legii 10511996, iar un număr de 99 sancţiuni au fost aplicate oon
fonn altor acte nonmative. Au fost constatate si un număr de 16 . ' 

gorilice, aparale de aer condi\iOOat) care au specificaţia c6 · infracţiuni. nlcieasefacecusubstanlecarenu-.gslnltuldeozoo. L_ _ _;_ __ .,... ________________ _. 

Direcţia pentru Tineret 'i Sport a Judeţului Arad • Departamentul Tineret organizează o întâlnire 
cu organizaţiile neguvernamentale de tineret din judeţul Arad, In data da 20 septembrie la sediul 
din str. Lucian Blaga nr. 20, orala 15,00, in veda!'11a comunicării noilor condiţii generale pentru 
sollcitanţii de finanţare, ca vor intra in vigoare Incepind cu bimestruiiV a.c. 

Informaţii suplimentara la telefonul 281.464. 

110 m ''a !JOWB :a:1 ,,, , 
A W 

VANATORI, SATU NOU SI 
·zERINDUL MIC NU·S ' 

RUm DE LUME • SPUNE 
SEFA OFICIULUI TI 
' 

e~ INVITATlE LA "TROFEUL ZARANDULUI" 
In legătură cu nota aparută in ziarul de 

~ -'.- 1 
..,: ... ..';- ·' Asocia~a Turiştilor Montani probleme obifRutte panlru astfel Zam până Tn satul Godinesti, ia 
. -,. Arad organizează in· perioada de compati~i: regularitate pe un locul de cam pare d..e rangă 

ieri, am fost contactati de sefa oficiului TI, 
Ardelean Mirela. Ea n&-a decrarat că progra
mul de lucru ai centralei telefonice este 8-13 
şi 17-20. Intre orale 13 şi 17 <>xistă două pos
turi telefonice la Dispensarul medical din 
Vânători şi la Asocia~a vânătoriior. In Zerindul 
Mic şi Satu Nou există posturi publice. După 
orele 20,00, cetăţenii din Vânători pot folosi 
telefoanele de la Dispensar ori Asociaţie. 
Şefa oficiului a mai precizat: .Eu .locuiesc 
peste drum de centrala telefonică, Niciodată 
nu am refuzat pe nimeni. chiar in miez de 
noapte să telefoneze intr-un caz de. urgenţă. 
Nici vorbă deci, că ia sfărsit {le săptămână la 

.... : 17-19 .septembrie 1999, pe cu~ traseu dat, orientare sportivă, ~iă. total 18 km • panlru cei 
m1ie d1n zona satului Godineşti, alpinism şi o probă teoretică ce sosesc in gara Zam vineri 17 

··.,... comuna Zam, jud~ţul privind geogra.fia, fauna şi flora septembrie, intre orele 17 'oo. 
Hunedoara, cea de a 6,a ediţie a zone1, cunoştinţe meteo ŞI de 20 30 ' 
concursului tunsllc dotat cu acordare a primului ajutor. '

0
· . ră 

· Trofel.ll Zărandului. Cazarea se face in corturi proprii. e asemenea, se astgu 
Sunt invitate echipaje Concursul se va incheia cu un transportul spre gara. Zam, 

apafţinllnd unor cluburi si asoci- fix: de tabără in jurul căruia se va dummtcă, 19 septembne, ora 
aţii tUristice din toate colţUrile ţării desfăsura proba cultural-artistică. 13,00. ' 
şi toţi. iubitorii de munte şi Organizatorii asigură trans- PrafadinteleATMArad 
drumeţie. Concursul va cuprinde · portul cu autobuzul de la gara CRISI1fU'I fiWI'tfllt(l noi n4 se telefonează." ' 

·' 

--
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•m!llJ~:B!~IJimJ1tD~D,lJI-QlDIQJt8Dl,IUlQL~T~rtJC 
Marţi. in jurul orei 22.00, in timpul asemenea, doi dintre cei trei grav răniţi traie~ri_i apropiate, atit înainte, ctt şi acestea se pun în momentul în care 

procedurii de aterizare pe Aeroportul au fost imbarca~ la bordul unei aero-· după producerea evenimentului, nu au este scos trenul de aterizare, ceea ce 
lntema~onal Bucureşti Otopeni, aero- nave ATR - 72 aparţjnind aceleiaşi sesizat fenomene meteo deosebite. Tn nu era cazul aeronavei elene, însă re-
nava de tip Falcon 900, aparţin lod companii, cu destinaţia Atena. La momentul producerii turbulenţei, gufik! diferă de la o companie la alta. 
Guvernului elen, care transporta la fnchiderea editiei, la Spitalul de avionul Falcon 900 se afla la 6.400 ln ancheta care va anaHza lnâden-
Buru~ti o delegaţie guvemamentaii Urgenţă din Buc:u~ se mai aftă inter- metri. Cur~nţii de aer au provocat tul va trebui să se ţină seama şi de 
condusi de ministrul adjunct de nată o persoana fn stare aitică. devierea bruscă a traiectoriei şi răsu- arhftectura specifică a aeronavei, de tip 
externe Yannls Kranidiotis, a fost impl- Specialiştii tn aviaţie spun ci cJrea aeronave!, care a intrat pe o salon, care diferă de cea a unui avion 

inevitabilul eseu, referitor • 

cata fntr..un Incident de aviaţie, plerztnd pasagerii ar fi avut şanse mai mari de traieCtorie considerată de speda&ştli in de pasageri obişnuit. O comisie 
brusc dirl -· peste două mi de supravieţuire dacă ar fi portat cenllJrie avia~e drept neobişnuită. In prealabil, desomnală de minislrul Transporturilor, 
metri. Aeronava a aterizat Tn condiţii de siguranţa. Principala explicaţie a pilotul a raportat Cenbului de Control al Traian Băsescu, ancheteaza Incidentul 
normale pe Otopeni. la ora 22.33. incidentului petreaJt cu aeronava elenă Traficului Aerian de pe, Otopeni o petrecut marţi seara pe Aeroportul 
Asistenţa medtcală, solicitată încă din marţi noaptea pe Aeroportul Otopeni funcţionare anormală a aparateklr de Otopeni, in care au murit şase per- .·~ .. 
timpul zborului de către comandantul este intrarea acesteia intr-o "zonă de bottl. După aceea, aeronava a intrat Tn soane, inclusiv ministrul adjunct de 
aeronavei, a fost asigurată in regim de turbulenţcli in aer dar", fenomen meteo. picaj citeva zeci de secunde, pilotul a Externe al Greciei, Yannis Kranidiotis. 
U'!Jenţă pe aeroportul Otopeni, ambU- rologic care nu poate fi depista! decn reuŞii să redreseze aparalul, după cam Tnregislralorul de paramelri (FOR) din 
lanţele fiind prezente la poziţia de par- cu aparate speciale şi care a provocat a cerut punctului de control coordo· cabina de pilotaj a aeronavei Falcon 
care a aeronavei, precizează oomunl- intrarea in picaj a avionutui, au declarat natele pentru a veni la aterizare. 900, implicată in incidentul de marţi 
catul. Şase dintre cele treisprezece pentru MEDlAFAX surse din Ministerul Sursele menţionate, care citează seară, soldat cu moartea a şase per-

Obişnuita conferinţă de 
presă săptămânală a UFD 
a adus ieri în prim-plan o 
hotărâre a Ministerului 
Sănătăţii care riscă să 
şifoneze rău imaginea 
UDMR-ului: Hotărârea 
75/1998 a Ministerului 
Sănălă~i prevede că ţuica 
preparată in alambice de 
cupru dăunează sănălă~i! 
D-1 Radu Popa zice că nici 
110rbă de asa ceva. 

de această dată - la 
.impuşcăturile" ministrului 
Mediului, Alexandru Du
văz, spre Adrian ·Năstase, 
reprezentant al AGVPS, 
Francisc Szăcs a vorbit 
despre aşa·zisa demo
cra~e. Aşa-zisă, pentru că 
in România domneşte '"'· 
.,cratocra~a·, adică puterea 
Puterii, contribuabilul fiind 
la cheremul statului. persoane aftate la boldul aeronavei au Transporturilor. Fenomenul poate fi declaratia pilotului făcută pe aeroport, soane, va fi decodificat la Atena, 

decedat. printre ete numărindu-se mi-- dete<;tat cu ajutorul unor radare spe- spun că acesta nu ştie ce s-a intimplat. deoarece acest tip de avion nu este 
nistru! adjunct al afacerilor externe al dale. de tip Doppler, care nu se află fn pentru că nu a avut semne de produ-. inmatriculat in România, se arată 
Greciei, Yannls Kranidiotis şi fiul :)'lu, dotarea serviciului meteo de pe cere a unul fenomen deosebit. intr-un comunicat remis, agenţiei 
Nikos. Trei persoane au fost trans- Otopeni Şi se manifestă prin schimbări Specialiştii in aviaţie nu tşi explică MED.IAFAX, de câtre Ministerul 
portate l1a Spitalul de Urgenţă din bru!?te de direcţie ale curen91or aerieni. cauza proiectărtf OJ forţă a containeru- Transporh.!rilor. 
BuOJreşti in stare aitică. Ml8f'Cllri după- Cu Instrumentele şi aparatele pe care lui cu alimente, care a perforat fuselajul Potrivit SţJrsei citate, la decodifi-
amiaza, corpurile netnsufletite ale cebr le utilizeaza, serviciul meteo de pe solid al aeronavei. Ei spun că pasagerii carea inreglstratorului de voce (VCR) 
deceda~ au fost imbarcaie la bordul aeroport nu a observat nid un fenomen ar ·fi avut şanse mai mari de specialiştii nu au identificat fnregistrări 
unei aeronave Boeing 737 aparţinfnd deosebit in aer, afirmă sursele citate. supravieţuire dacă ar fi purtat centurile relevante pentru stabilirea cu certitu-
CXJrl1l8niei elene Olympic Airways. De Alte aeronave, care au zburat pe de siguranţă. Conform procedurilor, dine a cauzelor producerii incidentului. 

REUNIUNEA MINI,TRILOR ~E 
EXTERNE DIN-SEECP S·IIMINIT 

Reuniunea mlni,trllor de 
.Externe din organizaţia 
Procesul de Cooperare in 
Sud- Estul Europei, 
(SEECP), care trebuia să 
înceapă ieri la Bucureşti, a 
fost aminati, după decesul 
ministrului adjunct de 
Externe al Greciei, Yannos 
Kranidiotls, au declarat pen
tru MEDIAFAX sursa diplo
matice. 

Este pentru a doua 'oarii 
cind reuniunea se amină. 
RomAnia, in calitate de 

'rVRI 
7,00 Matinal naţional 
9,30 Desene animata 
10,00 Pov.,U de ador
mH copiii • s. 
11,00TVRCI~ 
12,00 TVR lnfo 
12,05TVRI .. 
13,00 TVR Tmişoara . 
14,00 TVR lnfo 
14,10 Santa Barbar& -
rei. 
15,00 Lumea bir
IJalllor - rei. 
15,30 TibJna ~ 
pmlamentare 
16,00 Coovieţliri • 
17,00 Vatra ctntacalor 
noastra 
17,30 o lamiie ciudată 
- s.. 
18,10- şi minuni
dac. 
18,55 Rezultatele 
lragerilor Lo4o 
19,00 TVR lnfo 

'I'VIl 2 
7,00 TVM • T elematinal 
8,00 Desene anim~te 
8,50 Tip-top, mlnl-top -
rel. 
10,15 Umbi străine 
10,40 O familie cludatil 
• rei. 
11,1 O Stiplnul lumii -
s. 
12,00 Un ctntec pentru 
fietare 
12,1 O Nunta le Panada -
doc. 
13,00 TVR lnfo 
13,10 Dragostea con· 
taazi • s. 
14,00 Emisiune Tn Hmba 
germană 
15,50 Mexlco --ora,ul 
aztecilor 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Sania Barbara -

•• 
17,30 Impact 

7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TV e ar tau! 
10,00 Tlnir '' nollnitUI
re!. 
11,00 Biilelll răi· re!. 
12,30 Adevărul go111ofuţ 
-ep.32 
13,00 Ştirile Pro TV • O 
propozilje pe zi 
13,05 Babylon'5 • ep. 24 
13,50 Ani de liceu. ep. 9 
14,15 Miracolul 11"""'1'1 • 
ep.9 
14,45 Familia Bundy - ep. 
171 
15,15Ariplle paoiunR- ep. 
91 
16,00 Tlnir şi nann~. 
ep. 834 
17,00 Ştirile Pro TV • O 
propoziVe pe zi 
17,30 Rosalinda • ep. 9 
18,30 Inimi de ~ganct
ep.97 
• Extragerea ctrţil ~ 

'I'V ACASĂ 
7,0D Nimic personal- s. 
6,50 Acasâ la bunica • rei .. 
7 ,o o Ronzo fi Adriana • 
s. 
7,50 Preclosa - rei. 
8,45 ctouţa POYefllk>r • 
rei. 
9,15lnger silbaUc- s. 
10,00 Lanţurile Iubirii • 
rei. 
10,55 Dragosta fi putere 
-rei. 
11,45 Singe din singela 
meu- ret 
12,35 Vedeta· rei.' 
14,15 Marta- s. 
15,00 VIaţa noaotrl- "' 
16,00 Preclosa • s. 
17,00 Ca sper - des. anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragosta fl.putare 
- s. .. 

• Presedintele Gelu 
Roman a iras un semnal 
de alarmă asupra riscului 
deprofesionalizării armatei 
prin tentantele pensionări 
ale unor cadre tinere, bine 
pregătite. 

• După ce Ioan Boticiu · 
ne-a delectat cu 

19,05 Corectl Prezinta 
C.lonesaJ 
19,10 Sunset Beach
ep.531 
20,00 Jurnal • - • 
Spat 

18,00 Nimic sfint - ep. 
14 
18,45 Ştiri bancare 
19,00 Pentru dvs., 
doamr1ăl 

• te uiţi şi căştigi" . 
19,30 Ştirile Pro 1V 
20,30 Greystoke: Le· 
genda lui Tarzan 
av.SUA 

18,20 AcasA la bunica 
18,30 Ranzo fi Adriana
s. 

. '1'11LE 7 IBC 
7,00Ştiri 
7,10 Bunii dimineaţa, 
Romania 

15,00 Ştiri 
15,15Post~ 
16,30 o slngun\ Jrlati • 

20,45 Camera mls
len!lor 

22.25 Ştirile Pro TV 
9,00 Lou Grant. rei: 
10,00 Ştii 
10,30 Dinlre so.Ce de ziare 
• rei. 

•• 
17,30~; 
18,00 Ştii . 
18,10 LouGrant-ep. 52 BBO 

• Poziţia UFD-olui ·In 
ceea ce priveşte Biserica 
Ortodoxă Română: aceas
ta este liderul spiritual al 
naţiunii române. Aşadaf, 
trebuie specificat că este 
biserică na~onală. ' 

s. TODOql 

Australia 1994 
21,00 Fotbal - Cupa 

· UEFA, tur 1, men,a 1 
(d) 

20,00 Cinematograful de 
artă: Dragoste nebuni -
dramă, Franta, 1985 
21,40 Lumeă şi noi 
22,20 Omul, pădurea '1 
securea • doc. 

22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro TV • Profit 
• O propoziţie pe zi 
0,00 Crtmlnal~til· 9fi. 8 
1,00 Şlile Pro TV 

19,25 Vremea d5 acasă 
19,30 Lanţurile Iubirii- s. 
20,20 Desene animate 
20,30 Inger silbatlc • s. 
21,30 Singe din singele 
meu· s. 
22,25 Vremea de acasă 
23,00 Perry Mason: 

11,10 Denlck- rOl.· 
12,00 Reporter Tele 1 : 
re!. 

18,55 Pariul Trio · 
19,00 Secţia de poliţia • 
s. 

10,00 Flash - dramă, 
SUA, 1998 

20,00 Foamea • s: 
20,30 MInţi parlt:U· 

loase .-,drama, SUA 

1995 

23,00 Retlecţll.rutiere . 
23,10 Jurnal de noapte 
23,25 Pariullrio 
23,30 Cu sănge rece -
thriller, Ge<rnania 1975 

22,40 Tlme Out 
23,30 Cultura In lume 
0,00 Jazz cu Jonnny 
Răducanu 
0,40 lVM • Mesager 

1,30 Chestiunea zilei 
2,30 Cine-I şeful-<!p. 119 
3,00 American Gothlc -. 
ep. 14 

Cazul ziaristului de 
scandal - acpuneipoli~st. 
SUA, 1987 

12,30 24 din 24- rei. 
13,00 Drumuri printre' 
amintiri 
14,00 Medici la datorie -

19,55 Loto 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 

11,30 Angle - dramă, 
SUA,1994 

22,15 Clubul 

13,15 Extraconjugal • 
dramă, SUA, 1998 
14,45 Intoarcerea 
acasă • w. SUA 1997 
16,15 Star Trek • ge
neraţii • SF SUA 

nevestelor ·pirăsite 
co. SUA 1996 4 ''cc,e'·' 

... ... -.... ·."'. 

18,15 . Jack 
Fulgeritorul - co. 

.0,00 Lone Star.;..;; 

dramă, SUA, 1996 

17,00 Selector 
_..- 19,00 Atomix cu Oana 

21,55 Reaetor • 
22,00 Hal Hul- rei. 
22,30 South l>ark 
des. anim. 

· 23,00 Klub Bizzar- rei . 
0,00 Insomnia 

. ~- .. 

··-~ . 
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,.ablelaMiilei 
V V 

"CALUGARUL" VASILE 
fn aceste zile", Guvernul României a 

dezbătut - in contextul Legii cultelor - o 
problemă fundamentală: este sau nu 
este ·Biserica Ortodoxă Română o 
Biserică Naţională? Dincolo de acest 
atribut, motivat pe deplin de suma cre
dincio,ilor, care se apropie de procentul 
de 86% din populaţia României, proble
ma în cauză prezintă 'li largi conotaţii 
politice. De ce afirmăm acest lucru? 

· Deoarece toţi consumatorii de presă din 
ţară cunosc faptul că premierul Radu 
Vasile se află in conflict deschis cu "ta· 
libanii" din PNŢCD. Ei bine, ce religie au 
talibanii? Majoritatea dintre ei sunt 

~· •greco-catolici. A~a stând lucrurile, pre-
. ~/'"'' · mierul Radu Vasile i-a lăsat pe- radicalii 

ţărăni'tţi să se exprime in Guvern 
împotriva declarării Bisericii Ortodoxe 
ca Biserică Naţională. Cu alte cuvinte, i-a 
lăsat să-'li rupă gâtui. pentru ca apoi, cu 
prerogativele primului-ministru, să 
hotărască ceea ce era limpede ca lumina 
zilei: Biserica Ortodoxă este Biserică· 
Naţională. ~a se face că "talibanii" au 
luat plasă izolându-se si mai mult pe 
e~ichierul politicii român~fjti. ln sprijinul 
aserţiunilor, de mai_sus, aducem ca argu
ment ~i noul comportament politic al lui 
Radu Vasile, care preferă să dea BBC
ului două interviuri incendiare intr-o sina 
gură lună; Asta, ca şă nu mai vorbim 'i 
de faptul că·acela'li Radu Vasile s-a 
instalat-in palatul Victoria, iar pacea cu 
minerii de la Cozia a făcut-o în mijlocul. 
călugărilor. l.ăslindu-i să se exprime în 
ceea ce priveste Biserica Ortodoxă, în 
ceea ce priv~~te proprietatea sau in 
legătură cu restituirile, Radu Vasile îi 
lasă pe "talibani .. să se compromită. 

DOIWSIHfKI 

• "' ~ 

POUTIC 

"PARCUL RECONCILIERII" • 
V V 

TEMA DE CASA PEN'I'RO 
V V 

AU'I'ORITATILE ARADENE ' ' (Urmare pag. 1) ca parcul să fie pe un teren care nu e ln 

.. NU STIU UNDE VA FI administrarea Primăriei. De exemplu~ Tn 
1 Cetate. Dar dacă ai o vizită de prim-ministru, 

PARCUL RECONCILIERII" . Primăria trebuie. să se ocupe pentru o orga-

GH. NEAMŢIU, PREFECTUL nizare corespunzătoare." 

JUDEŢULUI ARAD Una peste alta, cel mai Importanţi 
"E o mare Ojloare pentru ~oi să vină orice· oameni ai judeţului 'i ora'lului (mă indo

p~m-ministru la Arad. Eu, cel,put,in, nu s,tiu iese că, dacă dl. Valentin Neamţ ar fi 
unde va fi «ParCul Reconcilierii». Mai 
degrabă mă glindesc să propun guvernului prezent, ar 'Iti mai multe despre parcul cu 
să-I numească «Parcul prieteniei». 'pricina) h'lbar n-au unde va fi "Parcul 
Reconciliere nu-mi sună prea bine. Reconcilierii". Guvernul a aruncat piatra 
Deocamdată, nici ministrul Vlad Roşea nu s-a în apă 'i înţelepţii Aradului ar trebui s-o 
hotărât exact asupra procedurii. Eu am pro- scoată,'Numai ·că acestora nici prin gând 
pus că, ar fi cQrect ca hotărârea privind locul 
de am 1 S e ă ra. mână la lat'! dl'nea CLM nu le trece să facă gestul. 5, i, într·un fel, pa ar s 1 u . 
Premierul a făcut promisiunea că se va înfi- . au dreptate. Guvernul S•a spălat pe mâini 
in ta un parc. Dar nu 's-a stabilit locul si ce cu hotărârea respectivă fără. să facă pre-
arlume va con~ne acest parc: _, · · · ' • cizările necesare, precizări pe care pre-

Nu AM ELEMENTE '' fectul Gh. Neamţiu încă le mai a~teaptă. ' 
" • • • T 

DA' IVA,, PREŞEDI,TELE Cart aste că ziua de 6 octombrie sa 

CO;"IiSILIULUI JUDEŢEAN ARAD apropie, anivarsarea va fi una jublllară 
.Primul ministru doreşte să vină in (150 de ani) 'li autorităţile Aradului se vor 

'" Romftnfa ·rn mod oficialin 6 octombrie, dar trezi ,peste noapte că trebuie să scoată 
partea română nu s-a exprimat încă în acest din pălărie locul de parc. Pe de altă parte 
sens. in privinta locului unde'va fi «Parcul 
Reconcilierih." nu am elemente." Oricum. 'în însă, nici autorităţile locale nu se prea· 

această privintă trebuie împăcate toate agită în această direcţia. Şi n-ar fi e>;clus 
părţile. Ceea ce doresc eu este să avem Şi in ca să se trezească pe cap cu doi prim· 

· <;ontinuare.. "niştea interetnică pe care am miniştri. 
·avut-o ş'i până acum în Arad." . _ ,. . Fără să le intrebe de sănătate, guver-

"NICI EU NU STIU ••• " nul a dat autorităţilor arădene o temă de 

IOAN DARIDA, casă. Deocamdată, nerezolvată. După 

VICE PRIMARUL ARADULUI .. , .. ,, , «bucuria" cu care au primit tema 

.. Nici eu nu ştiu unde va fi «Parcul 
Reconcilieri.ia. Teoretic există posibilitatea 

autorităţile locale, la orizont nu se vede o 

reo:olvara prea rapidă. ,; __ 
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Teodor )urcă - deputat PDSR 

" "VOI AJUTA INDEOSEBI 
" .., .., " 
INV ATAMAN'nJL" 

' Teodor Jurcă este deputat 
PDSR şi membru în Comisia(! 
de administratie publică şi 
amenajare teritorială. Domnia· 
sa a ajuns să ocupe această 
funcţie printr·un joc de împre
jurăro. Fostul deputat a) PDSR, 
Florian Bercea, a fost inaintat 
"în grad ... Următorul pe listă ar 
fi trebuit să fie Mircea Roman, 
dar din fericire pentru dl. 
Jurcă, acesta trecuse deja la 
ApR. lată ce-si propune domnia
sa pentru sSsiunea parlamentară care tocmai a 
inceput. · · · 

• "VOI VENI CU AMENDAMENTE ... " 
.Ca oriccire parlamentar vreau şi am sa incerc să 

fiu util celor care m-au trimis şi şi-au puS speranţele şi 
increderea in mine. AteU in cadrul activitătii din comisia 
in care activez, cât şi în plen, voî velii' cu amenda
mente la legile la care consider că voi avea suficiente 
elemente, dar in primul rând este important ca aceste 
elemente sa fie plauzibile. Tn teritoriu voi fi ca întot
deauna in permanenţă alături de oameni, de pro
blemele lor, deplasăndu-mă la fiecare sfârş~ de săp
tămână in cel puţin o localitate: 

• PROBLEMELE ARADUl-UI... 
.De curând, am fost convocat la Prefectură Ja o 

intrunire in care am fost solicitat să-mi aduc contributia 
la obtinerea de fonduri pentru marile intreprinderi âle 
AradUlui cum ar fi Aris, UTA si CONEL. Voi incerca in 
acest sens să fac căi imi stă 'în putinţă şi mă voi stră-
dui să ajut Aradul. • · 

. "INVĂŢĂMĂNTUL ŞI SĂNĂTATEA 
-· .·Pentru că de profesie sunt dascăl, durerea mea 
cea mai mare este starea invăţământului. Am promis 
că voi ajuta.in primul rând acest segment al popula~ei. 
Voi sări in ajutorul lor ori de câte ori va fi nevoie, 
şcoala 'i sănătatea fiind intr-o situaţie disperată. In 
conclupe, sper să nu înşel inCrederea arădenilor- şi 
vreau să fiu la înălţimea aşteptărilor. • 

SOIUI'tff fiMBI{(I$ 

părerea. sena.t:orulul Ma-tel Boilă 

PUTEREA SE TEME DE fittCD 

O FORTA IN CARI 
ROMANII AU INCREDERI 

Curtea de Apel a respins recent hotăr;Area de infllnţareil ANCO'uiUi 'i 
a trimis-o la TMB spre rejudecare. Senatorul Matei Boilă, unul dintre iniţi
atorii în[lillţiril partidului, califică hotărârea drept un abuz. in excluslvi

. tate pefltru ziarul "Adevărul", domnia·sa a declarat: 

·Un pas spre statul de, poporului n ştie: de ce ţi:e_ frică nu 
· . · seap1. S1gur-că le este fnca de no1, 

nedrept pentru că ratiunea infiintării partidului 
_ . "Este în m~ evident un abuz, -o nostru este iupta împotriva corupţiei, 

imixtiune a-puterii execu~ve în justiţie. Impotriva abuzurilor. Prin măsura 
Pnn această hotărâre aberantă, lip- luată, puterea ne-a făcut un serviciu, 

" 
"Cică nu ne-am 

exprimat clar vointa!" · 
~otivele invocate sunt de-a ~reptul 

pu.erile. Au spus că nu a fost afisată ce
rerea. Grefierul a declarat că el 'a afisât 
cererea, consemnând acest lucru in Pa
gina 46. Când să verificăm, pagina 46 
.r.~te de ladosarl . 

(Urmare din pag.1) discurs, într-un fimbaj cam lemnos. 

sită de sens, a fost făcut încă un pas .demonstrând electoratului că nu 
.:!>'1ii .... ,J. spre statul de nedrept. Puterea 'se · doreşţe un partid care luptă împotri-

Apoi, au· Zis că nu ne-am exprimat 
clar voinţa de-a înfiinţa un partid. Pai. 
dacă am făcut cerere si am avut toate 
actele in regulă, cum adică nu ne-am 
exprimat clar IIOinta? Asa cum·arn spus, 
este de-a dreptul aberant" 

Biserica Ortodoxă a intervenit 
pe fingă şeful gwernului pentru blo
carea legii privind retrocedarea 
locaşurilor de cuH greco-catolice fi 
a dus o susţinută campanie împotri
va dezjncriminării penale a homo
sexualilor. Unele mesaje ale inalţilor 
prelaţi ortodo~i, rostite cu ocazia 
diferitelor evenimente cu caracter 
religios, sunt adevărate diatribe 
antioccidentile, "pe care nici măcar 
ultranaţionali~tii nu-•1 perm~ să le 
facă'", după cum aprecia reputatul 
publicist 'i scriitor Octavian Paler, 
în mai 1998, într-o emisiune televiza-
tă consacrată relaţiei bisericil
politicâ. 

Probabit·că 'i relaţiile pe care Je.a 
lntreţinut cu lumea politică au per
mis Bisericii ortodoxe să reziste, in 
ultimii zece ani, aiticilor ce s-au ivit 
faţă de pasivitatea în faţa 

demolărilor de IOC3'1" de cult, în ano 
'80 sau faţă de solidarizarea cu con
ducerea comunistă, o dată cu 
declan,area manifestaţiilor de la 
Tlmi,oara, din decembrie 1989. ŞI 
probabil că tot astfel de relaţii au 
ajutat Biserica Ortodoxă să limiteze 
retrocedările de locaşuri de cult 
către Biserica GreccK:atolică ori să 
evite orice fel de acţiune menită a-i 
deconspira pe acei prelaţi ce au 
colaborat cu Securitatea. teft'!e de ANCD dar nu ştie un -lucru va corupţiei._-Au ~emonstrat~ Că noi 

elementar, pe care inţelepciu.nea cwem dreptate. - · · ., -.,_ ·~, :\~; ;-;J•.;:,·, SIMIOH TODOCfl 

"PIEDICILE ÎN CALEA ANCD VIN (si) DE LA COTROCENI 
1 

Pe de altă parte, liderilor polltid 
le place să se lase filma~ in timp ce 
participă la marile evenimente rei~ 
gloase sau la diferite slujbe d8 
pomenire. Ei speră, probabil, că 
prezenţa lor in locaturile sfinte va 
atrage mal multe simpatii din partea 
unui jJopor recunoscut pentru cred-

In pofida tuturor acestor critici, 
privind po>;iţla adoptată faţă de 
demolarea bisericilor, revoluţia din 
1989 sau relaţiile cu Securitatea, 
Biserica Ortodoxă a reu'il să-~i 
păstreze un extraordinar prestigiu 
in socie- românească. · 

~~~~~~~~~~~cet:n-~i~=~~· a~u spus că ne lipseşte , a!re stirea că Ciort>ea a . aea partidul. Vă da~ seama ce aberaţii pot 
fost trecut' în ilegalitate". Care credeţi că· să .susţină, in corxflţiile il1 care noi am făcut 
este explicaţia hotărării Cwţii de Apel? · ce nu a fl'lcUt nici un alt partid politic d'111 ţam 

. - E v10ent că sunt motive de adtl politic. asta. · · 
Este rezultatul imixtiunii Putefi 1h activitatea - Ce;",~ 81f !ilCuri : 
insiantelo< judecătoreşti. • · ·- Am adunat 701 oameni 18 adunarea 

-In ce scop? ' . de consti1uire, am avut şi o adunare gene-
~0-:-_ Puterea, prin toate evoluţiile sale·in rata a delegaţilor, ceea ce in accep~unea 

plan politic, economic, social, a dezamăgit Legii partidului reprezintă un congres 
profund şi este intr-o pierdere acută de reprezentând pe cei 26153 de membri pe 
viieză. Şi Puterea şi Opoziţia se tern ir mod care ii aveam atunci. AbsolUt nici un partid 
cert de consacrarea pe scena politiCă a din ţara asta n--a făcut aşa ceva inainte de a 
Alianţei Naţionale C~n-Democrate care obţine personalitate juridică. De altfel, legea 
reprezintă o alternativ.!. şi pentru uni şi pen- nici nu cere. Cere doar ca patru persoane 
tru ceilalţi, o alternativă pentru foarte mulţi. să se intrunească, să hotărască, să aibă 
Este evident că inceaiCă degeaba să ne susţinerea a cel puţin 10.000 de membri. 
înlăture, pentru că deznodământul este Noi am făcut de zeci de ori mei muH decăt 

· inevitabiL încercările prin tot felul de <;ere legea şi !otu'1i îşi peiTTlit să spună că ne 
manevre nederiOCiatice, prin abuzurt; nu au lipseşte voinţa de-a constitui partidul. Este 
nici o şansă. Pentru respingerea hotărâri! clar că sunt afirmatii fără acoperire si sunt 
au fost i1vocate motive de domeniul absur- filaJte sub presiune 'şi la comandă politică, . 
dului. . · - Ale cui presiuni ~i comandă? Esle 

-Motive Cum • fi Hpsa de voinţa? vorba despre întreaga putere sau in &pe: 

. 1 
~- .-

Cial de P.ITr n? 

- Nu numai PNŢCD. Şi din alte părţi, 
dar şi mai de sus. 

- Mai de sus, adicâ de la Cotroceni? 
Vm fi de acolo piedici? 

-Este simplu de inteles. 
· ~consemnat 

J SIMIOH TODOCfl 

•, 

. inţa sa în Dumnezeu. Ion lliescu, 
fost inalt demnitar comunist in anii 
50-60 şi ateu declarat, s-a lăsat -

, saa filmat, adoptind o mină 
evlavioasă !fi ţinind in mînă o 
lUminare, cu ocazia difaritalor slujbe 

· ..... ~ 
· Actualitl pretedlnte; Emil 

Coqstantinescu, a vorbit, în campa
nia electorală, despre momentul de 
revelaţie pe care i I-ar fi produs un 
călugăr pe nume Vasile, atunci cind 
candidatul la ~inţie tocmai se 
ruga la moaştele cuvioasei 
Paraschiva, de la ""i, in timpul unei 
mari sărbători religioase. Apoi, in 
ultima intilnire televizată din campa
nia electorală, Constantinescu J..a 
pus în vădită încurcătură pe contra
candidatul său, Ion lllescu, atunci 
cînd, pe un ton patetic, kl întrebat 
"Credeţi în Dumnezeu?"' lliescu, 
ateu declarat, urma să iasă rău, 
indiferent dacă ar fi răspuns "da" 
sau "nu". 

Drept care, fostul pre'l"dinte, 
sesizind pericolul, a recurs la un 

Peste 80 la sută din români llu' 
incredere in biserică, aceasta fiind, 
de altfel, prima instituţile în topul 
încrederii publice. La polul opus se 
află tocmai Instituţiile statului demo
cratle: Parlament, Guvern, 
pre,edinta, partide, administraţia 
pul>llcă. Iar nemulţumirile faţă de 
aceste Instituţii cresc continuu. 

In cei zece ani care au 1recut de 
la revoluţia anticomunistă din 
decembrie 1989, societatea 
românească este structurată mai 
curind in jurul bisericilor decit a 
Instituţiilor statului democratic, pe 
care oamenii le găsesc indiferente 
la soarta lor, Ineficiente şi corupte. 
Aceasta este o situaţie In care, 
folosindu-se de prestigiul său 
incontestabil dar şi de dorinţa potlti. 
cienilor de a apărea cii mai aproape 
de cele sfinte, Biserica Ortodoxă va 
putea lesne să influenţeze multe din 
deciziile politice. Şi aceasta, cu atit 
mai muH cu cii va vorbi cin postura 
de B'-ică Naţională. 
' (Madlufax) 

. .. . . 
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PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT (1) 
1 

Art. 1. - sensul prezentei ordonante, ter-
menii sau expresiile de mai jos au unnătorlll înţe
les: a) impozitul pe venitul anual' global repre
zintă suma .datorată de o persoană fizică pentru 
veniturile realizate intr-un an fiscal, detenninată 
prin aplicarea cetelOr de impunere asupra venitu
lui anual global impozabil stabilit in conditiile 
prezentei ordonanţe; b) venitul anual global 
impozabll reprezintă suma veniturilor nete rea
lizate din activităti independente, din salarii, din 
cedarea folosinţăi bunurilor, precum şi a veni
turilor de aceeaşi natură realizate din străinătate, 
ob~nute de persoanele Uice romane, din care se 
scad pierderile fiscale raportate şi deducerile per
sonale; c) venitul brut aferent fiecărei categorii 
de venit cuprinde sumele încasate si echivalentul 
in lei al veniturilor in natură;' d) venitul 
net/pierderea pentru fiecare categorie de venit 
reprezintă diferenta dintre venitul brut si che~u
ielile aferente dedUctlbile; e) cheltuielile 'atererrte 
deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in 
cadrul activită~lor desfăşurate in scopul realizării 
venitului, in condi~ile prevăzute de legislaţia in 
vigoare; f) deducerile personale reprezintă o 
sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, 
cuprinzând deducerea personală de bază şi 
deducerile personale suplimentare, in functie de 
situaţia proprie sau a persoanelor atla'te in 
intre~nere; g) creditul fiScal extern reprezintă 
suma plătită in străinătate cu tiHu de impozit şi 
recunoscută in România, care se deduce din 
impozitul pe ven~ datorat in România; h) Impozi
tul final este impozitul stabil~ asupra categoriilor 
de ven~uri impuse separat şi care nu se includ in 
venitul anual global impozabil, conform prezentei 
ordonanţe. 

M 2- (1) Este subiect al impozitului pe ven~. 
iri condiţiile prezentei ordonanţe persoana fizică 
rezidentă, denumită in continuare contribuabil: a) 
persoana fizică română cu domiciliul in România, 
pentru veniturile obtinuta atat in România, căt si in 
străinătate; b) persOana fizică română fără dOmi
ciliu in Romania, pentru veniturile obtinuta din 
România, prin intermediul unei baze fiXe situate 
pe teritoriul României sau intr-o perioadă ce 
depăşeşte in total 183 de zile in orice perioadă de 
12 luni, începând sau sfâ~nd in anul calendaris
tic vizat; c)· persoana fizică străină, pentru veni
turile ob~nute din Romania, prin intermediul unei 
baze fixe situate pe teritoriul României sau intr-o 
perioadă ce depăşeşte in total 183 de zile Tn orice 
perioadă de 12 luni, incepand sau sfâ~nd in anul 
calendaristic vizat 

(2) Sunţ de asemenea, contribuabili, in con
form~te cu prevederile prezentat ordonanţe, per
soanele fizice române fără domiciliu in România, 
precum şi persoanele fizice străine, care rea
lizează venituri din România in a~e conditii decăt 
cele men~onate la alin .• (1) ltt. b) şi c), potrivit con
v~ilor de evitare a dublei impuneri. 

Art. 3. - In aplicarea prezentei ordonante, 
Romania inseamnă teritoriul de stat al Rornâni8i, 
inclusiv marea sa teritorială şi spa~ul aerian de 
deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra 
cărora Romania îşi exercită suveranitatea, pre
cum şi zona contiguă, platoul continental şi zona 
economică exclusivă, asupra cărora România isi 
exerctă, în conformitate cu legisla~a sa şi potrivit 
normelor si principiilor dreptului international, 
drepturi suVerane · ' 

Art. 4. - (1) Categoriile de venituri care se 
supun Impozitului pe ven~ sunt: a) venituri din 
activltă~ independente; b) ven~uri din salarii; c) 
ven~uri din cedarea folosinţei bunurilor; d) venituri 
din dividende şi dobânzi; e) ~venituri. 

(2) In categoriile de venituri prevăzute la a6n. 
1) se includ atât venltunle Tn bani, cat şi echivalen-
tul in lei al veniturilor in natură. · 

Art. 5 - Nu sunt venituri impozabile şi .nu se 
n inlpo;me<IZă,· potrivit prezentei ordonante, urmă

toarele: a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme 
de sprijin cu destinatie specială, acordate din 
bugetul de stai, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugelille fondurilor speciale, bugetele locale 
şi din alte fonduri publice, precum şi cele de 
aceeaşi natură primite de la terţe persoane, cu 
exce~a indemniza~ilor pentru incapacitate tem
porară de muncă: de maternitate si pentru con
cediul plătit pentru ingrijirea copilului in vârstă de 

la 2 ani. care sunt venituri de natură salari
ală; b) sumele incasate din asigurări de bunuri, de 
accident, de risc profesional si din alte similare,' 
primtte drept compensaţie pentru paguba supor
tată; c) sumele pr'mite drept despăgubiri pentru 
pagube supo;tate c:a urmare a calamitătilor natu
rale, precum şi per,tru cazurile de inValiditate sau 
de deces, produ'3.e ca urmare a unor acţiuni mi-

;==!'~:"""-"':/7'.;,::2?~t-?""'!l..:;e'.r!F .. !:C:;; ~ 
• 

litare, conform legii; d) sumele fixe de ingrijire 
pentru pensionarii care au fost incadra~ in gradull 
de invaliditate, precum şi pensiile de orice fel; e) 
contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri 
de valoare care se acordă cu titlu gratuit per
soanelor fizice conform dispoziţiilor legale in 
materie; f) contravaloarea echipamentelor 
tehnice, echipamentului individual de prote~e şi 
de lucru, alimentaţiei de protecţie, medica
mentelor şi materialelor igienica-sanitare, ce se 
acordă potrivit legislaţiei in vigoare; g) sumele sau 
bunurile primite sub formă de sponsorizări sau 
mecenat; h) aloca~a individuală de hrană acor
dată sub forma tichetelor de masă, suportată inte
gral de angajator şi hrana acordată potrivtt dispo
zitiilor legale; i) veniturile obtinuta ca urmare a 
transferului dreptului de proprietate asupra' bu
nurilor imobila şi mobile cOrporala din parimoniul 
personal. exclusiv cele obtinuta din transferul 
dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare 
şi părţilor sociale; j) sumele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de natura celor de trans
port, cazare, indemniza~e sau diumei acordate pe 
perioada delegării şi detaşării in altă localitate. in 
ţară şi in străinătate, precum şi in cazul deplasării, 
in cadrul localltătii, in interesul serviciului. inciusiv 
sumele primtte P.ntru acoperirea cheltuielilor de 
mutare in interesul serviciului; k) drepturile in bani 
şi in natură primite de militarii in termen, militarii 

cu termen redus, studen~i şi elevii militari ai insti
t~ilor de invăţământ militare şi civile; 1) bursele 
primtte de persoanele care urmează orice formă 
de şcolarizare sau perfe~onare profesională in 
cadru instituţionalizat; m) sumele sau bunurile 
primite cu titlu de moştenire şi dona~e; n) veni
turile din agricultură şi silvicultură. 

Art. 6 - Sunt venituri scutite de,impom pe ven~ 
potrivtt prezentei ordonante, următoarele: a) ven~ 
tunle membrilor misiunilor diplomatice şi ai pos
turilor consulare, cu conditia reciprocitătii, in vir
tutea regulilor generale alO dreptului inte'maţional 
şi a prevederilor unor acorduri speciale la care 
România este parte, precum si veniturile nete in 
valută acordate personalului mmis in misiune per
manentă in străinătate, potrivit legii; b) veniturile 
persoanelor fizice străine care desfăsoară in 
Romania activită~ de consultanţă in cadrul unor 
acorduri de finanţare gratuită incheiata de 
Guvernul României cu a~e guverne sau organiza
~i intema~onale guvernamentale ori neguverna
mentale; c) veniturile ob~nute de coresponden~i 
de presă străini, cu condi~a reciprocltă~i; d) premi
ile şi orice alte avantaje in bani şV sau in natură, 
~nute de elevi şi stude~ la concursuri interne 
şi inteina~nale; e) sumele reprezentând plă~le 
compensatorii, calculate pe baza salariilor medii 
nete pe unitate, primtte de persoanele ale căror 
ccntracte individuale de muncă au fost desfăcute 
ca urmare a concedierilor colective, acordate 
potrivit legii; f) sumele răprezentănd pl~le com
pensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, 
acordate cadrelor militare trecute in rezervă ca 
urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, 
precum şr ajutoarele stabilite in raport cu solda 
lunară netă, acordate acestora la trecerea Tn re
zervă sau direct in retragere cu drept de pensie 
sau pentru cele care nu indeplinesc conditiile de 
pensie; g) sumele reprezentând diferente de 
dobândă subventională la creditele acordate: sub
ventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, 
precum şi uniformele obligatOrii şi drepturile de 
echipament, potrivit legisla~ei in vigoare; h) ve~ 
tunle reprezentănd avantajele in bani şV sau in 
natură acordate persoanelor cu handicap, ve
teranilo( de război, invalizilor şi văduvelor de 
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război, accidenta~lor de război in afara serviciului 
ordonat. persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 
martie 1945, precum si celor deportate in străină
tate ori oonstitu~e in prizonieri, urmasilor eroilor
martiri, răniţilor, luptătorilor pentru victoria 
Revol~ei din decembrie 1989. 

Art. 7.- (1) Perioada impozabilă este anul fis
. cal care corespunde anului calendaristic. 

(2) Venitul impozabil realizat pe o fracţiune de 
an se oonsideră venit anual impozabil. 

·Art. 8. - (1) lmpomul anual se calculează prin 
aplicarea asupra venitului anual global impozabil 
a următorului barem anual de impunere: 

Tranşe de ven~ anual lmpoz~ anual (lei) 
impozabil ( lei) 

până la 11.000.000 18% 
11.000.001-27.000.000 1.980.000 + 23% 

pentru oaea oe depăşeşte suma de 11.000.000 lei 
27.000.001-43.000.000 5.660.000 + 28% 

pentru ceea oe depăşeşte suma de 27.000.000 lei 
43.000.001.00.000.000 10.140.000 + 34% 

pentru oaea ce depăşeşte suma de 43.000.000 lei 
peste 60.000.000 15.920.000 + 40% 

pentru oeea ce depăşeşte suma de 60.000.000 lei 

(2) Pentru calculul impoz~ului lunar pentru 
veniturile din salarii, Ministerul Finanţelor va sta
bili, pentru anul 2000, baremul lunar cuprinzând 
tranşele de venituri impozabile lunare şi impozitul 
lun~r. care reprezintă 1/12 din baremul anual pre
văzut la aHn. (1). 

(3) Baremul lunar se actualizează semestrial 
prin hotărâre a Guvernului, in functie de indicele 
de inflaţie realizat pe 6 luni, comuniCat de Comisia 
~ală pentru Statistică. 

(4) O dată cu aprobarea baremului lunar apl~ 
cabil in semestrul 11, Guvernul aprobă baremul 
mediu anual care se utilizează pentru deter
minarea impozitului pe venitul-anual global impo
zabil realizat 

(5) Hotărârile Guvernului prin care se aprobă 
baremul lunar şi baremul mediu-anual de 
impunere se vor publica in Monitorul Oficial al 
României pănă la data de 25 iunie şi, respectiv, 
25 decembrie a fiecărui an. 

Art. 9. - In aplicarea prezentei ordonanţe, Tn 
categoriile de venituri prevăzute la art. 4 se 
cuprind şi orice avantaje in bani şV sau Tn natură 
primite de o persoană fizică, cu tiHu gratu~ sau la 
plata parţială, precum şi la folosirea in scop per
sonal a bunurilor şi drepturilor aferente 
desfăşurării activltă~i. Avantajele acordate includ 
folosinta in scop personal a vehiculelor de orice 
tip, hmna, cazarea, personalul pentru munci ds
nice, diferenţa dintre dobânda practicată de 
aceeaşi bancă la imprumuturi şi dobanda prefe
rentială, reduceri de preturi sau tarife in cazul 
cumpărării unor bunuri sau prestări de servicii, 
gratuită~ de bunuri şi servicii, inclusiv sume acor
date pentru distrac~i sau recreere, precum şi 
altele asemenea. 
· Art. 10. - (1) In vederea determinării venitului 
net ea diferenţă intre ven~ul brut şi cheltuielile 
aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplică 
următoarele reguli: a) cheltuiel~e aferente venitu
lui sunt acele cheltuieli efectuate in cadrul a~ 
· vitătilor desfăsurate in scopul realizării acestuia, 
justfflcate prin'docurnente; b) sumele sau bunurile 
utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau 
al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venijului; 

c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt 
oele aferente venitului, in limitele prevăzute de 
legislaţia in vigoare, după caz. Cheltuielile cu 

· perisabil~le şi cheltuielile de reciamă şi publi~ 
tate sunt deductibile in conditiile si in limftele sta
bilite de legisla~a in vigoare pentru persoanele 
juridice. Cheltuielile privind amortizarea şunt 
deductibile in conditiile in care calculul se 
efectuează conform teQisla~ei in materie; c) chel
tuielile corespunzătoare veniturilor ale căroi'Surse 
se află pe teritoriul Romaniei sau in străinătate, 
care sunt neimpozabile sau sunt scuttte de impo
zit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile; e) 

' . 

impozitul pe ven~ datorat conform prezentei ordo
nanţe precum şi impozitul pe venitul realizat in 
străinătate nu sunt che~uieli deductibile; f) cheltu-
ielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate şi 
in scop personal, precum si cu bunurile din patri
moniul personal al contribuabilului sau asociatiilor, 
utilizate pentru afacere, sunt deductibile in limttele 
stabiltte prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Veniturile şi cheltuileile in natură se eva
luează potrivit metodelor stabilite prin normele de 
aplicare a prezentei ordonanţe. 

Art. 12. - (1) Contribuabilii prevăz~ la art. 2 
alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul 
anual global a unor sume sub formă de deducere 
personală de bază şi deduceri personale supli
mentare, acordate, pentru fiecare lună a perioa
dei impozabile. 

(2) Deducerea personală de bază irtcepând 
cu luna ianuarie 2000 este fixată la suma de 
800.000 lei pe lună. 

(3) Deducerea personală suplimentară se ca~ 
culează in funcţie de deducerea personală de 
bază, astfel: a) 0,6 inmultit cu deducerea perso
nală de bază pentru soţ'ia/soţul aflată( aflat) in 
intre~nere; b) 0,35 înmulţit cu deducerea perso
nală de bază pentru fiecare din primii doi copii si 
0,20 înmulţit cu deducerea personală de bază 
pentru fiecare din următorii copii aflaţi in 
intretinere; c) 0,20 inmultit cu deducerea perse>
nală de bază pentru fiecare alt membru de familie 
aflat in întreţinere. 

(4) Contribuabilii mai beneficiază de deduoeri 
personale suplimentare in fun~e de situa~a pro
prie sau a persoanelor aflate in întreţinere, .Tn 
afara sumelor rezultate din calcul potriv~ alin. (2) 
şi (3), astfel: a) 1 ,O înmulţit cu deducerea perso
nală de bază pentru invalizii de gradul 1 şi per
soanele cu handicap grav; b) 0,5 inmulţit cu 
deducerea personală de bază pentru invalizi de 
gradul 11 şi persoanele cu handicap accentuat 

(5) Nu sunt considerate persoane aflate in 
Tntreţinere acele persoane ale căror ve11mm " 
(impozabile, neimpozabile şi scutite) depăşesc 
sumele reprezentând deduceri personale con ... 
form alin. (3) şi (4). In cazul in care o persoană 
este tntre~nută de mai mulţi contribuabili, conform 
alin. (3) lit. c), suma reprezentănd deducere per
sonală a acesteia se imparte in părţi egale intre 
contribuabili, exceptănd cazul in care ei se înţe
leg asupra unui alt mod de împărţire a sumei. 
Copiii minori ai contribuabilului sunt consideraţi 
intotdeauna intretinuti, iar suma reprezentand 
deducerea personală suplimentară pentru fiecare 
copil se acordă integral unuia dintre părin~/tutori 
conform înţelegerii acestora. Deducerea pers<>
nală suplimentară se acordă pentru persoanele 
aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea 
perioadă impOzabilă din anul fiscal in care aces
tea au fost intre~nute. Perioada se rotunjeşte in 
luni intregi in favoarea contribuabilului. 

(6) Sunt consideraţi alţi membri de familie, 
potrivit alin. (3) lit c), rudele soţuluUso~ei până la 
gradul al patrulea de rudenie inclusiv. 

(7) Deducerile personale prevăzute al' alin. 
(2), (3) şi (4) se însumează. Suma deducerilor 
personale admisă pentru calculul impoz~ului nu 

te depăşi 2,5 ininulţit cu deducerea personală 
de bază şi se acordă in limita venitului realizat. 

(8) Deducerile personale determinate potrivit 
prezentului articol nu se acordă personalului tri
mis in misiune pennanentă in străinătate, potrivit 
legii. . . . 

Art. 13. - (1) Sumele fixe, exprimate in lei, din 
cuprinsul prezentei ordonanţe se actualizează 
semestrial in fun~e de indicele de infla~e. con-. 
form procedurii prevăzute la art. 8 alin. (3). 
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(2) Sumele exprimate in valută se transformă 
in lei, potrivit normelor de aplicare a prezentei 
ordonante, la cursul de schimb al pietei valutare 
comunicat de Banca Na~onală a României. "', [ 

Art. 14- (1) Contribuabilii care ob~n venituri .«!1 
.din activităţi independente şi din cedarea foi<>- ·• .• • '1 
sinţei bunurilor sunt obligaţi să organizeze şi să .....,_.~ _ , 
conducă evidenţa contabilă in partidă simplă, cu 
·respectarea reglementărilor in vigoare privind a* .-;,~,, ·;, •::wJ··. 
denţa contabilă, completănd Registrul-jurnal de 1 . 
încasări şi plă~. Registrul-inventar şi alte docu- 1 
menta contabile stabiltte prin nonne. · -.··1 

(2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi , 
pentru care venitul net se determină pe bază de ·~ \. 
nonne de venit nu au obligaţia scl organizeze şi ·'~~;-~_, . _. ·~~:·-
să conducă evidenta contabilă in partidă simplă "-· ' 

pentru activitatea reSpectivă. g;:~~"""--· i."'' 
(3) Contribuabilii la care venitul net se deter-

mină prin deduce rea din venitul brut a unei cote · ·-· ~ 
forfetare de cheltuieli au obliga~a. pentru activi- .,_,,·~..:;;.; 
tatea respectivă, să oornpleteze Registrul-juma! • ! 
de încasări şi pl~. · 

(4) Tn Registrul-inventar se trec toate bunurile 
şi drepturile desfăşurării activită~i. 
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Joi, 16 septembrie 1999 

Printre agenţii economici a început 
să se obişnuiască un nou tip de .afac
eri". Vine omul de afaceri, cumpără In 
cantităţi mici, de câteva ori, pentru a 
câştiga Increderea vAnzătorului, apoi 
vine, la o cantitate mare. dă o filă CEC şi 
pleacă. vanzătorul când merge la bancă 
observă că ... fila CEC este o simplă 
hârtie fără valoare, deoarece nu are 
acoperhe in bancă. Lunar, la 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, 
curg reclamaţiile pentru ţepele luate. 
Poliţiştii merg, cercetează. Intocmesc 
dosare penale cu propunere de trimitere 
in judeca~. Pentru acest tip de .afaceri" 
se primeste o pedeapsa cu tnchisoarea 
intre 5 şi '15 ani. 

!!!~t~ep~~a~r~1i din toată tara S"'BU 
hotărât să dea lovituri la Ared: politistii 
arădeni au ajuns un fel de voiajori. 1ritr-o 
ultimă ctiuză, poliţiştii ari!deni au finalizat 
cercetările şi au propus trimiterea tn 
judecată a patroanei firmei SC Daoomer 
SRL Bucureşti, doamna Ana Doina 
Vaida Muntean. Aceasta, In· calitate de 

asociat unic, a vemt la Arad, la firma SC 
Agrirom SRL, a luat de cAteva ori mărfuri 
alimentare, urtima oară fiind în iunie 
1999. Ultima turii de marfă a fost .plătită" 
cu o. filă CEC fără acoperire in bancă, in 
valoare de 197 milioane leL Cei de la 
Agrirom au crezut că este vorba d_e o 
eroare, dar aveau să constate că nu este 
deloc aşa. Fila CEC fără acoperire nu 
putea fi incasată deoarece nu existau 
posibilităţi. Patroana Ana Doine, Vaida 
Muntean a recunoscut că nu are posibi
IHă~ de plată către Agrirom Arad, pentru 
marfa ridicată. O altă ţeapă care a fost 
Cercetată, dosar finalizat cu propunerea 
de trimitere in jwdecată a fost cel al lui 
lldiko Csurko, 36 ani, administrator unic 
la SC lnterstar SRL Ea s-a prezentat la 
se Galaxis SRL şi se Mibompex SRL, 
unde după câteva ture de marfă plăti~ 
s-a gândit să dea lovitura. La prima firmă 
a dat o teapă de 8 milioane de lei, iar la a 
doua, de 9,5 milioane lei. Ea a achiziţio
nat de la cele două firme mărfuri ali
mentare şi metalo-chimice. Mana a fost 
plătită cu filă CEC, care nu avea 
acoperire in bancă. Pentru faptele lor, 
cele două riscă pedepse Intre 5 şi 15 ani 
Inchisoare. 
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Elena Bors este patroana firmei SC 
Danax SRL Botoşani. Ea a venit la Arad şi 
a intrat in afaceri cu se Niooprod SRL A 
luat marfă In valoare de 50 milioane lei, 
pentru care a emis 8 bilete la ordin. 
Biletele la ordin au fost refuzat~ de BancA 
pentru cA nu existau bani in oont Oamenii 
s-au interesat şi au găs~ oontul gol. 

Intr-o economie de piaţă. de tranziţie 
se poate observa dorinţa muUora de a se 
imbogă~ peste noapte. Ei spun că au avut 
nevoie de bani şi că taxele şi impoz"ele 
prea mari ii duc spre faliment Pentru a-şi · 
salva afacerile sau pentru a-şi face rost de 
bani In mod foarte rapid, ţeparil 
acţionează In stil clasic. Ei ştiu cA totul 
incape pe mâna justi~ei, putând sta liniştiţi 
ani buni. De la unii se mal poate recupera 
eAte ceva, dar de la al~i. nimic. Ţeparii din 
loata tara au venit să Iacă afaceri la Arad. 
Oam9nii de afaceri arădeni ar trebui sA 
intre In alertă, căci numărul ţeparilor este 
1n Cr&!lter9. 
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GIOASi· 
Timp de 26 de ani, Rodica Filimon a lucrat ca laboranta chimista 

la Fabrica de cAnepă din Ira~. DupA pensiona{e, ea ~descoperit 
o pasiune: pictura religioasă. 

.Ani inceput cu modificarea vestlmenta~el blbelourilor, acum 
patru ani. Era chiar Praznicul de Pa~.". spune ea . .Statuetele sunt 
caracteristice Bisericii catolice. Repictate şilnveşmAntate, bibelourile 
n infă~şează pe Iisus Cristos şi pe Madona.". Astfel, trasformate 111 
bibelouri religioase, statuetele sunt amplasate In cadrul unor montaje 
craele tot de Rodica Finmon. In spirit ecumenic ea lucreazA şi picturi 
In ulei pentru Biserica orlodoxă. Picturile In ulei pentru prapori dar " 
looanele pentru inchinare le-a donat unor biserici ca cea din Şlcula, 
Satchinez, Băile Calacea. Şega. Pentru cel din urmA lilcaş ea a 
donat .Buna vestire". Sfantul Gheorghe, Domnul !isus şi urmeazA si 
finalizeze icoana reprazentand .lnălţarea Domnulur. 

Singura dorinţA a Rodicăl Filimon este să .aducA paoea şi 
~celor care-şi cautâ alinarea In sfintele noastre biserici.". 

· . . VIOREL "USQI 
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ROMÂNIA· PE PRIMOL LOC ÎH EUROPA, 
HOŢII ~MULG POŞETELE 
ZIUA IN AMIAZA MARE 

"' ARADOL • PRINTRE OLTIMELE DIN RA 

,_. ~ "· 

Romalfla ~e sili pe 'fllii'IIIJI l~:~e·tn Europa In ceea de 
priveşte numărul Tmbolnăvirilor de trichineloză, anual fiind 
inregistrata peste 3.000 de cazuri. Datorită răspândirii şi 
gravit~i sale. ea este considerată una dintre cele mai grave 
boli. Gabriela ŢMe, d~ctor adjunct la DireCţie de Săniilate 
Publică Arad, spune: .In judeţul Arad s-au Inregistrat anul 
acesta, până In momentul de faţă, doar 15 cazuri. Ultimul 

luni dupi-amiaza, am fost martora unei 
acenll care In-a fiicut d mă Intreb dac.ll 
intr-adevăr Aradul este ora,ul care se. 
pretinde. Cel puţin din punctul de vedere al 
siguranţei publice. Pentru că, ziua In amiaza 
mare, hoţii acţioneazi neetingherlţl. Mergând 
spre Piaţa Mihai Viteazul, pe strada Horia am 
fost depă,ltă la un moment dat de un Individ 
care, in goani, aproape m-a lmbrâncit. Am 
crezut că omul pur ,1 simplu trebuia ei 
ajungă undeva '1 se afla in lntArziere. PAnli 
c:And, luând coljul. blrbatul a Incetinit ritmul 
'' am observat un accesoriu care nu .. prea 
potrivea cu tricoul, pantalonii ecurţl ti 
adldatli pe care le purta. Eate vorba de o ""'eti de dand destul de acumpt, din c6ta 
mi-am dat seama. GAndul el ar putea fi 11 
soţiei a foat Imediat inlAturat. Pentru ci, 

deachlzind In grabA poteta, el cAuta cu 
lnfrigu111n1 ceva. Este vorba de un portofel. 
Pe care, dupA ce 1-a deschis '1 l·a golit de 
bani, 1-a bigat in buzunarul din spate al pan
talon !lor. scurţi. Iar banii au avut aceeati 
aoartA, numai cA In celAlalt buzunar. ToatA 
acţiunea s-a desfăşurat pe strada Simion 
Popa. Inainte de a ajunge la Piaţa Mihai 
Viteazul, Individul s-a ,.topit" cu tot cu 
""'etă, pe cere mai mult ca sigur a abando
nat-o undeva, daci nu cumva a flcut-o 
cadou vre-unei prietene. Furtul '1 gesturile 
bArbatului au fost observate nu doar de 
mine. ŞI ceilalţi, ca '1 mine, de altfel, am c:iu
tat prin zonă un poliţist cilrula a6.i elnlgam 
etanţla nupra ho\Uiul. Degeaba •.. 

·,J.,-,c;:;;o ne-a fotltsemnalatln luna iunie. Dintre acestea, In municipiul 
""' · Arad au fost lnregistrate 9 cazuri, In restul judeţului fiind 
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"<'<·. -tnregistrate oelelatte. Am pUtea spune că această boală este 
sporadic intălnită şi uniform repartizatA. Aceasta In sensul 

· "-- că, nu existA o zonă unde ea să predomine. Chiar dacă 
Aradul este un judeţ care nu pune probleme, este mai bine 
să prelntâmpinAm aparl~a bolii prin axamineraa cămii NU 
fierberea ei Inainte de COAIIUinare." 

fi. BOGfiiUCI 

UN CUTREMUR MAJOR 

IN ROMANIA NU SE VA 

PRODUCE IN VIITORUl 
~-'"··- APROPIAT 

MAGISTRATII VOR PRIMI 
SALARII MAJORATE CU 30 Ofo 

6alariile rnagis1n>ţilor ar putea ...... 
cu aproximativ 30 la sută, după ce 
lb:e&utivu-1 a modificat, printr·o 
Ordon&n~A. de Urgenţji, baza şi coefi
cienţii de ierarhlzara e oatanlldr enga. 
jaţilor Ministerului de Justifie. 

Purtătorul de cuvint al Guvernului, 
Adriana Săftoiu, a declarat că noua 
bază de calcul a 6alariiiar In j1J&Iilie va fi 
6861100 de iei (in loc da 437.000 da lei), 
care va fi iM1UI9tl ca un c:oeficienl af&. 
nort funcţiei. In cazut In cere Ministsrul 
Justiţiei va dispune de fondurile nece
sare, rellibu\Uie magiştra~lor ar pu1ea 
a~ ru apmxOnativ 30 la sutâ. 

Astfel, un judecMer de ia Curtea 
Supremă de Jus~ (CSJ) ar a\1811 coe
ficienful de salarizare 16 şi ar putea 
ci~ lunar 10,9 miioane de lei, iar un 
preşedinte de se~e CSJ (coeficient 

_,..<A C 11:. C4-! tit$ CA~ 
Ll~lo>f!EZ 1 ?{' 
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t6,5) v~ cl"lga 11,3 mllioana de lei. 
Procurorul general ar avea un salariu 
lunar da 12 mUioane da lei (eooicienl 
17,5), iar primul său adjuAC111,6 mi
lioane da lei (coeficient 17). Adjuncţii 
procurorului general ar ~ la fel ca 
un preşedinte de secţie CSJ, ""'fl9div 
11,3 milioane de lei, toate acestea 
reprezentind valori brute ale -din 
justiţie. 

Belarlzeree magistraţilor a fost 
reglementată prin legea specială 
60/11187. De alunci, lllliariile iar au fost 
majorate o singură data. cu 25 la sutâ, 
In vara lui 11188. Ministerul Justiţiei va 
elabora pînă la sfir.;itul anului in curs, un 
proiect de act normativ prin care să 
coreieze dlspoziVUe Legii 60/1997 cu 
noile o><evederi prilliRd &alarlzanoa buge
tariiar. 

fln(fl BCIGfiRICI 

,.. PESTE ZO DE SCOLI 
fiRĂDEHE fiU PS,IHOLOG 

lneepând din acest an şoolar, In 23 
lle unita~ de învăţământ din municipiul 
Ared i'i desfăşoară adivilatea psihologii 
~ri. Aceste posturi au fost aeate In 
urma unui ordin al Ministerului Educaţiei 
Na1Jonaie emis anul trecut 

Profesorii oonsilieri (aşa cum sunt 
numiţi oficial) pot fi văsiţi la cabif191eie 
~re de asistenţă psihopedagagică şi 
consultaţi in probleme legate de· 
cunoaştersa/autocunoaşterea elevilor, 
adaptarea elevilor la cerinţele şcolii şi a 
activităţilor din şcoală la cerinţele 
~. optimizarea relaţiilor elev - elev, 

e1ev- profesor, şcoalll - familie, diml; 
nuarea factorilor care duc la eşec şoolar . 
sau tulburi!ri de oomportament etc. La 
serviciile psihologului pot apela atât ele
vii, cât şi părin~i şi cadrele didactice. 
Colaborarea eficienta dintre aceştia este 
oondiţioi\ata de inaederea in profesorul 
consilier şi deschiderea manifestata fală 
de activitatea acestuia. 

Deocamdată, nu toale Ş!Xllile benell
dază de eAte un psiholog. In funcţie de 
numărul de elevi, ele au fost oomasate 
eAte două sau trei pentru un singur pn; 
fesor oonsilier. 

Dlflltfl oara 

DISP ARUTĂ ÎN URMĂ 
CU PATRU ANI 

In cursul lunii martie 1995, a dis· 
părut de la domiciliu HANEŞ LAURA, 
fostă JURJ, 49 ani, domiciliată in 
Horia, comuna Vledimireacu, judeţul 
Arad. 

eine poate da relaţii privind per
soana dispărută, este rugat să sune 
la Serviciul Poliţiei Criminale din 
cadrul I.P.J. Arad, telefon 223.892, 
int. 304, 355. 

_. 
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n luna septembrie 1999, se 
implinesc 55 de ani, de cllnd, 
din dispoziţia comandamentu

lui hitlerist (care ocupase Ungaria 
incă de la 19 martie 1944), armata 
hortistă (concentrată şi pregătită intre 
05-13 septembrie 1944 pe teritoriul 
Ungariei), impreună cu forţele hi
tlerista existente aici atacă Intreaga 
frontieră de stat din partea de vest a 
României, comiţand astfel un mârşav 
act de agresiune şi invazie cu scopuri: 
de cucerire, de inchidere a trecătorilor 
(defileelor) din Carpaţii Occidentali şi 
Meridionali, incercănd să oprească 
astfel apropierea trupelor sovietice, la 
ofensiva impotriva armatei germane. 
Aceste actiuni hiHeristo-hortiste - .tar
dive" - găsesc armata romAnă 
pregătită pentru ripostă. 

In lungul Crişului Alb unde se 
găseau In apărare Divizia 1 Infanteria 
lnstruc~e comandată de generalul de 
Bg. Posoiu Gheorghe, având In 
compunere R. 85< 1, R. 93. I.R.38. 
Art< şi ca lntărire Şc. Of. Rz. Nr. 2 
Bacău, Şc. Of. Rz. nr. 8 1 lneu, B. 
Fix 5. Regional, In cooperare cu 
B. 2. R. 4. Gr., a a~onat Divizia 
4 Honvezi sprijinită de o grupare 
de care de luptă. Forţele hortiste 
acţionând grupate pe sectoare 
Inguste au reuşit să respingă tru
pele de recruţi. După lupte grele 
şi cu mare lntărziere (15/ 
18.09.1944) au ajuns la porţile de 
rezistenţii iar după Inel! două zile 
pătrunzănd In această poziţie au 
fost oprite in seara de 18 septem
brie 1944, pe aliniamentul 
Donceni Nord Sebiş, Vest Şilin
dia, Nord-Vest Tauţ. In noaptea 
de 17/18<09<1944, sosind unităţile 
Diviziei 203 Sovietică impreună 
cu unităţie române s-a declanşat 
o ofensivă impetuoasă, au fo.st 
eliberate localităţile Prunişor, 
Cărand, In seara zilei de 
18.09.1944, la 19.09.1944, oraşul 
lneu iar până la 22-23 septem
brie, Divizia 203 Sovietica ajunge 
la Frontiera de Stat a României 
pe aliniamentul Vărsand-Curticl, 
Divizia 1. lnf. Insi. regrupându-se 
In zona Pâncota unde lmpreună cu 
0<1. Cv. Insir. regrupată de pe Valea 
Mureşului intră sub comanda coman
damentului Trupelor de Cavalerie 
atacând lmpreună pe direcţia 
Pâncota-Macea-Curtici, la flancul 
drept al A. 53, Sov. (0. 243) 08 alaoll 
pe Valea Mur~ulul. 

Pe Valea Muretulul trupele de 
nscn.Jii ala 0.1. Cv. Insir. 8 cu R. 1, 2, 
5, Roşiori, 11 Călăra,l, 1. Art. 
Călăraşi, 1. Baterie A.T., 1 Bt. Alt. A.A. 
luând in subordine şi Şcoala Of. Rz. 
lnf< Ad-~e nr. 4. Arad, 1. Comp. Poli~ 
şi alte lntărlri, fQrmănd Detaşamentul 
de apărare al Aradului In dispozijiv pe 
două aliniamente Intre frontieră şi 
Arad ti Ull aliniament la Sud de malul 
Mureşuiui cu Şc. Of. Rz. Nr. 4 Arad, 
este atacată lnvadând frontiera de 
stat apărată nemijlocij de subunilăţl 
(picllete) tot din B. ;!.R.4. Grănieefi, 

de care V. 4 hortist cu Divizia Blindată 
şi o Divizie de honvezi Tn raport cu 
forţe de 8: 1. pe direcţia Arad care de 
altfel, după lupte grele şi îndâ~ite ale 
recruţilor, suferind pierderi însemnate 
şi intarziere de o zi, reuşesc in seara 
zilei să pătrundă in oraşul Arad cu o 
parte din forţe iar cu alta Blindate şi 
lnf. ocolind oraşul pe la Nord, Tn 
dimineata zilei de 14.09.1944 către 
orele 08,'.apărând In fata dispozitivului 
de luptă al Detaşamentului Păuliş. Cu 
altă parte din forte o Divizie honvezi, 

·ocolind oraşul' Arad pe la Sud, 
Tncearcă să străpungă dispozitivul de 
apărare al Şc. Of. 4 pentru a pătrunde. 
Tn spatele trupelor de apărare ale 
Timişoarei - fără succes - sunt oprite 
şi menţinute în această încleştare 
pănă la ·sosirea trupelor sovietice In 
ofensiva lor spre frontieră 
(21/22.09.1944). 

Pe data de 17.09.1944, 0.1. Cv. 
lnstr. prlme.te ordin de deplasare, 
regrupa re Tn zona Chier-Tarnova
Păneota, intrand cu Divizia 1. lnf. 
lnstr. In subordinila comandantului de 
Trupe Cv (ce mal sus). 

In gura deftleului Upova - l'ladna 
Inamicul ·cara !nainte spre Eot, după 
depăşinsa Aradului (O. Blindată ~ una 
Divizie honvazi) a fost oprita de 
Detatamentul Plull,, comandat de 
colonelul f'atreoou Alexandru, ~eful 
fCOIIi, a fonnat şi realizat dispo2otivul 
Intr<! 11-13 septembrie 1944, cu mls~ 
unea de a apăra defileul Muretului In 
zona Păuliş. Miniş, Ghioroc avănd Tn 
compunere Batalionul 1 şi 2 elevi, un 
pluton/R. 93. lnf. un pluton lnf./R.38. 
Art. şi Dn.61. Ari. Grea (cu 2. Ob. 122 
mm). Pe parcursul luptei inlrând In 
compunere o serie de subunllăli sov~ 
atloa pe măsura sosirii lor (14.011. 

.ia §1 'btti'Ai t! f' 
COMEMORAREA EROILOR CĂZUŢI 

.· . In WPTELE ca HORTYSTII 
1 

Marţi, de Ziua Crucii, Aaoelaţla NaţieRalii a 
V.blranller de Rbbol, filiala .Zărandul" • tletatamen. 
lui de apărare a defileulul Crttului Alb, a comemorat la 
Chişineu C"' memoria eroilor romani eăz\lli In luptele cu 

o 

CULTURĂ 

prima Btr. A.T. in sectorul Păulis: .. 1. 
Bat. Sov. la 17.04 .... , Tn zona 
Baraţca). 

In dispozitiv cu două batalioane in 
eşalonul 1 şi una companie in rezervă, 
cu limita dinainte de santul anticar, 
apărând dinspre vest, localitătile 

. Cuvin, Ghioroc, Miniş, Păuliş, reuŞind 
prin lupte eroice si eforturi miracu
loase să oprească definitiv invazia tru
pelor hortiste, cu mult superioare 
numeric in armament şi tehnică de 
luptă. in raport de 8:1. 

La 16 septembrie 1944, trupele 
inamice, reusesc să Tnvăluie flancul 
drept al Detasamentului tintând să 
ajungil până in apropiere' de locali
tatea Cladova, in spatele detaşamen
tului. Rezistenta dărză a elevilor a 
creat In conditiiie interventiei in zilele · 
de 16/17 septembrie 1944, a două 
batalioane sovietice care lmpnsună cu . 
un Batalion din R. 98 1., executand din 

interior un puternic contraatac, 
au incercuit si nimicit dusmanul 
care execut8 invăluire8, cap~ 
turând 350 de prizonieri. 
Momentele de criză fiind 
depăşite, luptele au continuat 
cu aceeaşi vigurozitate şi 
dărzenie şi Tn cursul zilei de 17 
şi 18. Trupele hortiste suferind 
o lnfrângere hotărâtoare în 
care rolul factorului moral a 
devenit hotărâtor. In ziua de 19 
septembrie, trupele sovietice 
sosite In zonă au trecut la ofen
sivă spre Arad, ostaşii 
Detaşamentului PAuliş. In 
ultimele lor actiuni de luptă 
şi-au indreptat loViturile impotri
va adversarului care se mai 
afla In localităţile Ghiotoc ŞI 
Cuvin, au eliberat cele douA 
localităţi aruncănd pe cotropi• 
ton dincolo de şanţul antitanc, 
Detaşamentul Păullf închein
du-şl alei misiunea. Trupele 
sovietice (Armata 53 Sovieticll) 
şi-a continuat ofensiva Tn lungul 
Văii Mureşului, pa direcţia Arad 
- Mako, elibl!tAnd Aradul In 
noap_tea de 20/21.09 Jl 
ajungind la frontiera doi stat Ilo 

43.09.1944. 

N u putem Incheia acest 
crâmpei din istoria patriei 
noastre film evidenţlerea, 

pentru generaţiile viitoare, eforturilor 
şi sprijinul acordat de populaţia 
plalurllor arădene In menţinerea 
moralylul, sprijinul In aprovizionarea 
cu munlţil şi In efectuarea lucrărilor 
genislice după cum eate necesar aa 
subliniem pentru noile generaţii oa 
eroismul militarilor n~~flri a fost puter
nic Influenţat de credinţa In 
Dumnezeu 'i In victoria deplinA 
asupra hortlştilor animaţl de cauza 
sfântă dreaptă pentru cara a-a luptat: 
.Eliberarea pământului scump al 
Patria! noaatre ti Libartataa poporului 
.au·. . :«t-1 .-_ ·~. 
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SĂVÂRŞitiOL · SOB 
BOMBELE DOŞMfitiE 
. Respinse pe aliniamentul de 

la Şofronea. trupele maghiare
germane au pătruns in oraş pe 
şoseaua ce ducea la Oradea şi pe 
un drum lăturalnic, care lega 
Curticiul de Gai prin satul 
Sân paul. Coloana aceasta s-a· 
indreptat imediat spre aeroport, 
pe care 1-a· ocupat, dar nu fără 
rezistenţă. Cele două avioane 
româneşti aflate acolo au Plecat 
imediat si au aterizat la Vădăria 
pe AeroP.,rtul regal. Erau avioane 
şcoală, de observare şi, superficial 
înarmate. Coloana ce venea prin 
Grătlişte a ocupat şi blocat Gara 
Arad, de unde totusi a apucat să 
plece un ultim tren: cu persoane 
ce se refu~iau, urmat imediat de 
un tren sanitar ce evacua ranitii 
aflaţi in Spitalul din Arad. Trenul 
sanitar avea pe vagoane ~ chiar şi 
pe acoperişuri - insemnele Crucii 
Roşii. Conform Convenţiei inter
naţionale de război. trenurile sa
nitare nu puteau fi atacate In nici 
un fel. 

Cele două trenuri plecate 
lnaintau incet, fiind supraincăr
cate, iar in fiecare gară, alţi 
oameni se agăţau de scari, tam
poane. uşi. pentru a se salva. In 
Gara Radna trenul sanitar a fost 
impins in faţa celuilalt şi a incepuT 
mersul agale pe Valea Mureşului. 
Intre timp. Aetoportul Arad e fost 
-..tnzestrat~ cu trei avioane ger"' 
mana, avioane de asalt şi bine 
echipate. După părăsirea 
aparatelor de către piloţi, un 
comandou românesc. Ieşit din 
Pădurea Ceala, a reuş~ sA dis
trugă un aparat german. Cei trei 
membr1 al comandoului au fOst 
prinşi •1 executaU pe loc. 
Mormintele k>r se află In r•ndul 
eroilor din cimitirul Pomenirea. 

Cele două avioane au fost 
trimise tn observare pentru a 
deschide drum trupelor ŞI blin
datelor maghiaro-garmant epre 
Valea Mureşulul. 

Avioanele au reparat ltotnul 
sanitar care se apropia de 
Săvârşin. Când acesta a oprit In 
garA, cele douA Stukaauri s-au 
repezit asupra lui, mitrallind 
vagoanele cu răn~i ~ descArcând 
tunurile de bord In locomollvă, 
ucigăndu-i mecanicul. 

După primul val, Garda 
Regală din Săvâ~n. circa 40 de 
oameni comanda~ de locotenen
tul Mircea Badea, a plantat cuiburi 
de mltralieri In trei puncte: In faţa 
actualei magazii a Bazei de 
reeep~. la poarta dinspre valea 
Castelului ti la un mk: <lepcWI de 

benzină aflat in spatele terenului 
actual de fotbal. De asemenea, 
din curtea cetăteanului Vespazian 
Popa, o puşcă' mitralieră mânună 
de un sergent major reangajat şi 
adăpostit după un puternic gard 
de piatră, a fost prima care a 
deschis focul impotriva celor două 
avioane. Acestea vizau lovirea 
Castelului regal. Când au apărut 
In acea directie, cele trei grupe de 
mitraliere au deschis foc concomi~ 
tent, astfel că avioanele au arun
cat bombele in apropierea gării, 
două dintre ele nimerind in nişte 
gropi de unde se luase pământ 
cllnd s-a construit gara. O a treia 
a căzut inspre magazia de marfă, 
crăpând Bufetul d-lui loriţiu şi 
spărgând geamurile gării. 
lmpiegatul de serviciu, Ioan lvan, 
tatăl actualului preşedinte al 
Consiliului Judeţean Arad, Dan 
lvan, a scăpat ca prin minune. 
Focul Gărzii Regale din Săvârşin 
a atins un aparat care, scoţând 
fum a intrat in malul Muresului. 

Din trenul sanitar au rOst scoşi 
nouă morţi şi duşi cu căruţele 
ţăranilor la şcoala din Săvârşin. 

· Aici. medicul comunei, dr. 
Adalbert Marin, senitarul Stepă
nescu, şeful secţiei de jandarmi 
Papură, notarul Neteu şi preotul 
Cosma au scos actele, au chemat 
tâmplarii din comună şi femeile 
specialisle Tn Tnmormântări. 

fnmormântarea a avut loc a 
doua zi, Tntr-o groapă comună, 
unde au fost depuse cE!Ie nouă 
OOjlCiuge. Coşel~le au rost ptJt
tate pănă la locul de odihnă de 
cAtre chipeşii a,tenl ai Gărzii 
Regale. O grupil de !l$1<!ni a 
pr..zentat celor cazu~ prtn mişelie 
duşmanului, onorul militar. La 
comanda locotenentului Mircea 
Badea, au răsunet trei salve a. 
anne automate, aşa cum se cuve
nea unor eroi. ProhOdul eroilor • 
follt săvărşij da oAtre pl'eOţll Vldrel 
Bembea, Petre Eleneş şi Ionel 
Tomuţu, Iar rAspunsurile slujbei 
da lnmormântare au fost date da 
corul bărbătesc din Săvârştn de 
sub bagheta lui Emilian Hădau. 

Toate acestea te"am trăit •1 
le-em consemnat Intr-un caiet oe 
se voia .Jurnal al copllirlltl". 
Le-am relatat, aatA~i pentru con
aitanii me1 dragi din Săvlrşln, 
spre veşnică aducere aminte a 
generaţiilor ce au urmat şi care 
vor urma . 

Pror. SEVFIKKIS 
NaJRfiRICI 

au partlolpat reprezentanţi din toate 
detaşamentele Asooiaţlei NaţiQnaie a 
Veteranilor de Război. 

Sesiunea a fost deschid. de către sub
prefectul Levente Bognlll'. Din partea 
Consiliului Judeţean a Ioel prezent 
vicepreşedintele Achim Alella. Din paf1ea 
conducerii A.N.V.R. au fOal pi'Nerlţi. gene
ralul de brigadă in -- AuNI Goloea • 
presedintele filialei ANd a -anilor de 
război, general corp d. armată in rn. 
Alexandru Ionescu primul 
vicepreşedinte al asociafei fllllloAale a ve
terannor de război. 

La Implinirea celer lli t111 allt U. .. 

~ş~oelenta organltare a primarului Gheorghe BuRlan, 
veteranii arădeni s-au bucurat de prezenţa generalului de 
corp de armată Alexandru Ionescu Saint-Cyr şi a generalti
lui,de brigadă Aurel Golcea, care au evocat câteva 
momente din luptele purtate de Armata română In anul 
1944 in zona jude~lui Arad. S-au depus coroane de flori la 
Monumentul Eroolor din Chişineu - Criş, iar directorul 
Liceului din localitate a sus~nut o expunere de o Tnaltă ţi
mită: "Noi C>instlm astăzi nu l!ear l!roil, el fi opera lor, 
ellf8 este ţara. Mal existA !ne• eroi romAni, 1111re indură 
supliciul cruciflcării, •t• oum nte lllt llllf'"' pe 
malurile Nistrului." 

In finalul manifestArilor oom9fi1Cmltive. de la ChlfiAeu
Elrit IHiu ofem diplome QRl81Jial11. 

cursul acestei săptămâni, Prefectura 
Judeţului Arad, Consiliul Judeţean Arad, 
Primăria Municipiului Arad, lnlijlaeţoraiUI 
Judetean de Cultură Arad, Filial;~ 
Judeţ6ană .,lă~ndul" a A.N.V.R., A.N.V .•. 
Şeoţiunea ,Detaşamentul Păuliş', 
Detaşamentul de apărare a ,llefileuluj 
Crisul Alb", au DfV8nilat alllJ!Ie manifesl@fi 
ouHural-palliolielt 4!U pfilejyt l'mjlliniJii a 55 

ee ano de la eroicele lupte din teamna lui 
11H4 <•eptembrie). Manifestările lle 
emagiere se des~ su8 ~.fie 
IJIQiurile arădene' . 

1h ~ilele de luAi '1 mllf'\i ali avut hlle 
evooări pe aliniamente unile s-a luptei: 
._,.cea, Şofro"'!!l. Curtlcl. ~inau-<lftţ. 
eralva şi l;l&li\1. Ieri a fost programală 
!lll&iURea de eemunleiiri şliin~fioe la OBAl 

IIJillele eroice, pentru apărarea Aradului ti 
Defileului Crişului, a-au Inminat medelii ti 
dipleme anivei'Sala 

Aduoern şi noi \!11 em&tllll nvllir • 
daţi romani eare plin llregeetili lla jeră. 
tinereţea, ardoarea ~1 lll'0iamlll ro.: au ~nul 

~nd invuie llafWA" ~ 

OUMPIU BQI.lAfl 
Pvte: fiL MIUfiNCIT 
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Îrt FATA VIETII- CE SAHSE AO 
TlttERII.ÎH SOCIETATEA ACTUALĂ 

;ftr~bu~~ lA 23 DE ANI· 
~;;. ~. ~~-. NU E FIRESC 

SI Al AMANT ••• 
Intr-o ltomllnie 1n care efectele dezastruoase ale tranziţiei pot fi comparate 

doar cu cele ale corupţiei, tineretul· o categorie socială de care ar trebui să ne 
pese • este neglijat aproape total. Fiiră perspectiVe de viilor, fără fBnsa de a 
ocupa un loc de muncă, fără disponibilităţi financiare de petrecere a timpului 
liber sau a vacanţelor, tinerii noftrl sunt cvasiignoraţl d9 ce/ care ne conduc 
destinele. Pentru a afla ca;e este soarta celor care sunt, 1n fapt, viitorul acestei 
ţări, l-am contactat pe prefedinţii organizaţiilor de tineret a/ ma/ multor formafl· 
uni politice. 

noastră pe educaţia tinerilor in dome· 
nlul legislativ, cel al economiei de 
piaţă. De curând a apărut •Manifestul 
tinerel generaţii•. Alte activităţi ale 
organizaţiei noastre au fost cele de 
donaţie la !fCOiîle din judeţul 'li din 
municipiul Arad, precum fi spre 
familiile de mineri din Valea Jiului." 

ROMEI CĂBNEA, pra,8dlnt• 

S-a dus şi vara! A început prins replica ta: .s-a prostit 
şcoala. de-acum vor începe şi lumea". Păei ce, tu nu-i po~ cere 
cursurile facullătilor, in memorie prietenului tau sa va casato~. 
ne vor rămâne 'frumoasele zile daca ţine la tine? 
de vară petrecute la malul mării Florin Văduva (Arad. 17 ariij 
sau undeva pe munte. Din • Iti sugerez sa mergi la un se
scrisorile primite am inteles ca va xoiog. Chestia cu ejacularea pl&
frământă cel mai mult acest coce nu este o problemă prea 
sfârşit de mileniu ... Dragă grava. Un specialist te poate 
Aurora. să stii ca am retinut îndruma pe drumul cel bun! 
propunerea 'ta. e extrem de Iulia Juri"'" (Upova, 23 anij 
interesantă şr probabil că vei • Nu prea înţeleg de ce te-al 
vedea curând o schimbare în casatorit cu soţul tau daca nu ta 
pagina Tineret Ei, acum hai sa (poate) satisface ... Un amant la 
trecem la răspunsuri, căci am 23 de ani înseamnă (mai in 
prim~ cateva scrisori Interesante. glumă, mai în serios) nu altceva 

fncerclnd sii evltiim expunerea obiectivelor politice ale organizaţiilor de 
tineret am dorit să ne dăm seama ce au făcut acestea pentru tinerii care au 

O'I'PS: .,Noi, din păcate, ne des· 
curcăm mal greu 
cu banii. Totu'll 
am intreprins 
acte -de donaţii. 
La casele de 
copil din SAntana 
am trimis 200 de 
cărţi, dulciuri, 

ales sii nu se implice activ fn politică. 

ADELA CBIS'I'EA, pra,adlnta 
O'I'PNTCD: "in 
cadrul organiza
ţiei noastre am 
Iniţiat, de mai 
mult timp, un pro
Iect care se nu
me'lte «Şcoala 
oamenilor poli
tici•. Aici se ţin 
cursuri care nu 
vizează doar mem
brii no'ltrl, participarea fiind deschisă 
pentru absolut orice tânăr. Printre 
obiectivele vizate pot aminti: cursuri 
de pregătire civică, cursuri de fonnare 
fi modelare a persona iltiiţll, colocvii 
pe teme culturale 'li artistice etc. 
Există foarte mulţi tineri cere se <liOc
nelic il6 tormlnologia economiei de 
piaţă, imprumutată din occident. 
incercăm să-I edlflcăm !fi in această 
problemă. Cursurile au loc o dată la 
două săptămâni." 

NICOLAE 10Ttl. ptilfadlnta 
O'I'PD: .,In cadrul organizaţiei noastre 

există un cABC al 

lco~rl,orii. nu nea .. 
politicii. 

COUURS 

SPONSORIZAT DE 

Spun asta pentru el nu toţi cel care 
participă sunt membri activi ai organi
zaţiei sau simpatizanţi. In rest, lll!:am 
indreptat Interesul spre tineretul din 
zonele rurale ale judeţului nostru. Am 
organizat seminarii la Moneasa • 
1997, Săvâr'lln • 1998, unde au partlcJ. 
pat tineri din 11 judeţe ale ţării. In 
acest an, am trimis intr-o tabără la 
Costine'lti un număr de 103 tineri, la 
preţul de 400.000 lei pe săptămână, un 
preţ, cred eu, modic." 

CBIS'I'IAN 
S'I'BAGEA 
pra,adlat 
O'I'PNL: "In 

nlzat cursutl 
planlng familial, 

pentru e:~:~~~~~~~~"fJ! 
tinerilor in 
evItă r 11 bo 1 i lcH "'-'-"' t1~rs..llii:ii0!! 
venerice '' a sarcinilor nedorite. De 
asem_,..; tun mai organizat un semf.;. 

nar tn care am 
analizat perspec· 

lnvăţămiln· 
lUI. In primul 

t ând dorim si 
educăm tinerii In 
spiritul civic." 

MUBEŞAN, 
pra,adlall 
OTPBM: .Ne-am 
axat In ac:tMtatea 

· rechlzlte." 
NICOLAE 

NIS'I'OB, 
pra,adlnta O'I'PDSB: "Marea 
majoritate a 
brllor no'ltrl 
vin din carll•erotle 
periferice ale 
'lulul nostru. Am 
organizat cursuri 
de orientare 

tineri care 
minat !fCOIJ 
toare să·!fi 

sească locuri de munci." 
Iniţiative există, Idei • lli rei, f>ro· 

biema cea mal Importantă este cea a 
burselor din finanţare, care restring 
activitatea fiecărei organizaţii, multe 
proiecta devenind Imposibil de rea
lizat. 

Despre ce fac organizaţiile de 
tineret in privinţa petrecerii timpului 
liber '11 despre activitatea (sau mal 
degrabă, lnactlvitatea) mult trămblţa
ttlllll CJO'I', puteţi citi in f18rlae a doua 
a acestei .radiografil" jurnalistice. 

ŞTEFf'H TUDOSE 
· SORIH GtiiLEf' 

Foto: VIOREL MUSCA 

Mirela Covaclu (Arad, 22 decât pregătirea actelor pentru 
ani) - Mulţumim pentru aprecieri, divort De ce nu aveti o disculle 
trebuie să-ţi mărturisesc ca al since'ră, să-I indrumi' la un sp&. 
intuit bine. Suntem toţi tineri şi cialist (poate n-ar fi rău să 
vrem ca aceasta pagină sa fie pe 
gustul tuturor celor tineri. In legă- merg~ amandol), acolo unde se 
tura cu problema ta. îmi permH poate rezoiva 'li problema voas
să-ţi spun ca - in general - un lră. Sau măcar aA va spună ce 
copil înseamnă bucurie. Mai sunt av~ de făcut·· 
insa şi excep~i. cred ca tu acum Aşteptăm In continuare 
te loveşti tocmai de 0 astfel de scrisorile voastre pe adresa 
ex~. Bun, te-a părăM, ce-~ redactiei, B-dul Revolutiei nr. 81, 
rămâne de făcut? Ori nasti un pentru TABU - TINE.RET. Ne 
copil, ori faci avort şi o iei 'de la interesează toate propunerile 'li 
capăt Asta doar tu ~ sa decizi. sugestiile voastre. Sau ne put~ 

Ioana Ardelean (Arad. 28 scrie tot ceea ce vă apasă pentru 
ani) - Te inteleg foarte bine ca Adevărul - Tineret vă dă 
dfagă Ioana! E o varsta când ar Intotdeauna rilspunsur11e de care 
trebui sa ai o verlghelă pe deget aveti nevoie. 
Adică ~ fi căsătorită. M-a sur- , . SORIN GHILEfl 

,... - t:~ON«~IJllS _ ___=:-, 
CEL MAtBUH PRIETEN AL TAU! 

lm"mDI»I ~ 
lntrellani: Cete- originea dllnOM Mălamut de Alaska? 

Cele trei mari prefuil 
sunt oferite de se Speed 
Partner NAdlac (telefon 
094-631008 't fax 057/ 
47361!5). 

Cel mai bun prieten al 
tău sa va simti bine alături 

de noi! TrimM~ rilspunsurile pe adreSa: B-dul RevdUţlel nr. ii1, Adeor.lnJI· 
Tmeret. pentru .cot """ bun prielan a1 tăul'. 

MAGAZINUL DE 
DE CE SE SINUCID TOT MAl MULTI TINERI? 

' .Da, •tte 1ntNiditVir o fntreliare t:ilnt, 
fii mintea multora, nu·'li gise'lte rispun
sul logic, mal alea In mintea acelora care 
au pierdut pe cineva dreg In astfel de situ· 
aţll. l'e lftngi durerea 91 amlrăclunaa illrl 
suflat, rilmine fntrebarea firi rispuns: 
«De ce, oara?• sau cCe 1-a determinat tii 
faci asta?•. In unele cazuri Ilo glseâtl 
biletele de adio, in altele nu .••. 

adOptat un compol'tllment illl totul diferit 
decât eu fost obi,nuite generaţiile mal 
virstnice. Nu d9 puţine ori auzim spunln
du·se: eLI s·_a urcat democraţia la capi• 
aau •Noi, la virsta asta, munceamf•. 

Ce tii mii vOt'bltn dellpte sinuciderile 

'"~··PE B·DUL REVOLUTIEI 
~~; .11. 24, LA PODGORIA 

Răspundeti corect la' Tritfebaraa din falonul 
concursului şi puteţi intra Tn posesia premiilor .BIG 
STAR". Scrisorile cu rAspunsul corect le aşteptAm 
pe adresa B-dul Revolutiei nr. 81, sectia Tineret • 
ADEVĂRUL, sau la sediul magazinului .BIG 
STAR~ Bd. Revoluţiei nr. 24, la Podgoria. ~tep
tăm scrisorile voastre in perioada 15-30 seplem· 
brie..... . . 

Unii aaoclad geaturlle alnuclga'l*• 
dez•chilibrelor psihice, alţii unor trauma 
suferite In copllirle aau chiar_ liredltiţH. 
Cert este ci tot mai mulţi tineri recurg la 
alnuclderi, din motive mal mult sau mal 
puţin justificate din punct de vedere logic. 

Una dintre problemele tinerilor de 
aatlzi eate oonfruntarea cu viaţa care, 
pantru unii, eate o lovitură grea, după care 
nu •• mal pot ridloa. Gislrea unul roat fii 
viaţă, a unul loc de mund, ln18Qnlrea In 
societate, toate acestea constituie plen 
de Incercare pentru tilnilrul obişnuit cu 
«aripa ocrotitoare• a părinţilor. In ziua de 
azi, In faţa ratei "'"cinde a şomerilor, a 
dlsponibilizilrilor '' a Hpsel de ban~ mulţi 
tineri nu-'i mal gAsesc nici un rost in Yiaţi 
'' utfel recllfll la diverse gesturi slnucl-
11898 (cu sau fări succes). Se pot Mnsl· 
dera neroco91 cel cărora Je.a etuat o asi· 
fel de tentativă, putând afirma ott mina pe 
l!llmi că viaţa Je.a mai acordat o tans&. 

Un alt motiv ar fi conflictul dintre ge
Reraţll, prăpastia dintre părln\1 fi tlnert, 
prăpastie adAncită fi de lipsa de comuni
•-· ~ '1.11. ..,.eraţllle a tiAerl au 

' . 

' 

Cerinţele,exlgenţale, neinţelegerile ciln· 
lre SCBftla ti tinerii de azi, n pot impi. 
pa ciîl din urmi la acte de disperare. 
Totuti, cea mal gravă situaţie o consider 
cii e Impotrivirea manifestati de pirlnţl 
faţă de alesul sau aleasa Inimii. Existi 
Intotdeauna motive: ori ei nu face parte 
din aceea'i clasă sociali, ori ci nu are 
destulă pregătire pentru bilatul sau fata 
tor, ori bAiatul e un epierde-varli•. ori fata 
e edestrăbălatl •. Pentru un tlnir îndri
gostit, este un 3bucium sufleteac llfi"'' de 
a alege Intre Iubirea vlelll sale aa11 a le 
face pe plac părintllor. Oe multe ori nu 
rezistă la o a""'enea lncereare '' muitl 
lmb'răţi!f&lUiil Ideea alnueldarll, eate mat 
frecvente eaaurl fiind supradoaele "' 
medicamente asoclaie cu·acoet. 

din dragoate? In primul rind, gelozia 
copllireaaci este cea care poate si 
Intuneca fi CH mal limpede gindire. Sutit 
tipice frazate: «Daci mi piritl8fll, eu mi 
sinucid.>, cNu pot tril firi tine.•, eMa! 
bine inor decit sli te vid cu altul(a).». 
Oecepţllle, lublrlle nelmpirtl,lte, gelozie 
exagerati, certurile, rupturile dintre ind,... 
gostiţl, toate pet duce prima dati la cH.. 
perare 91 apoi la gindul sinuciderii. 

Nu trebuie d ultim el toţi ne n ...... 
cu dreptul la vlaţil. Putem si nu avelli 
nimic (nici ltanl, nici renume) dar lntet
deauna vom avea ceva fearte preţloti • 
dreptul la vieţi, dreptul de a tril, pentril 
sare ar treltul si Iim fearte reeuno.căterl 
91 8i·i muitumhn lui Dumnezeu pentnl 
ftecare ii pe eare o putem tril. O Yiaţi.,. 
.." nu valoreatlll m&N loient, nr nifllie llil 
valeru• Ht vfeta lltiuleml" 

. SOitltl GHIL!ft 

Nazarie Claudia lstudentăJ 

l 

• 

.• , 
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Pagina 1 O • ADEVĂRUL SPORT 

Iert, la ora 14,00, a avut loc O discuţie aparte a fost aceea in Lorenzo a spus: ~Vreau sâ-J văd şi eu 
tradiţionala Conferinţă de presă de la care antrenorul UTA-ei a recunoscut cum lucreazil.'' Scurt si.cuprinzător. 
F.C. UTA. Săptilmâna aceasta s-a că-i para rău de infrăngerea in faţa Purtătorul de cuvânt al clubului, 
discutat muH pe tema mentaliti!~l lot- echipei "U" West Petrom, din "Cupa IOan Kocilis Josan, rn luarea sa de 
baliştilor .Billrănei Doamne" şi a si- României - Tuborg". ln caz de victo- cuvânt, a afiJ1Tlat că a venit momenlul 
tua~ei in care se afli! clubul. rie, in .bărlogul" UTA-et venea, ială, să invătăm si din victorii, deoarece 

Lorenzo Rubinacd a declarat câ Steaua, ceea ce i-ar fi plăcut ,ma- etllipa e in cCeştere, de ia 0 etapă la 
nu a fost şi nu aste uşor sa caronarului". El a spus că nu a aHa. Tot dănsul a mai spus că UTA 
pregătească meciul cu Drobeta tr. desconsiderat competiţia, dar obiec- b · f Se tre ute să pro !te de programul 

verin. El a spus: ..Nu trebuie sâ ne tivele sunt creşterea valorică a jucăto- aparent favorabil, pentru a aJU· nge căt 
pierdem modestia, după ce am umilft 

~;~~a:t!~~~':~~; ~~ ::"~z .· .,.:~ ''.: S'llf~;·tiţ' . ~~~u~ ~~';!,ruint~~~~ ~~ 
vtul să-i las pe fotbalisti să-si . ': ills ~ ' bumerang, e necesar ca jucătorii 
piardă capul. Dacă nu 'aboroiim . ·~/-~!!:' ~~ .f~.C:·IJ!.• să aiOO. exGitaţia necesară abor
meclul cu aceeaşi modestie, putem .,,%,.,.-~,···~~s"..\-:Y~~~,-~::. <'~"'-i~''~~~\~7--~ dăm unu1 ~ Hllportant, ce trebuie să 
pierde. Sămbălă pentru a învinge a rilor şi un parcurs bun in campionat. fie dus cu bine pănă la C>!păl 
k>st nevoie de ~. deci şi de Q!lle!ie. . Exista, deci, premt.a de a "claca· . In incfleiere, am notat că ftallenit n 
care are un rol fundamental, flind al după oăteva zile, la Timişoara, pre- presează pe Lupaş et comp. pentru a 
doisprezecelea jucător. Sper să ne cum I!MT-ul. Tot Rubinacci a mal se k>J1Tla căt mai repede .muH lrăm
ajute şi in partida de acasa. pentru că spus că, 011cum, avea probleme de biţata" societate comercială. In con-
alei problemele se simplifică. lot şi, mai mult, juniorii pe care i-a sectnţă, pe data de 1 octombrie s-a 
Adversarii se apără şi conlraatacă. aruncat in teren sunt de toată isprava. convocat Adunarea Generală a mem-
Dacă nu inscriem rapid, jucătorii se In legătură cu declaraţiile lui Mihai brilor fOndatori pentru: analiza campi-
enervează şi işi piero luciditatea. Mi lanovscfli, antrenorul lotului national onatului '98-'99, diverse şi, cel mai 
s"a făcut «părul măciucă• atunci de juniori, unde evoluează Huţan, important, discutarea infiintării 
cănd am văzut, pe casetă. publicul Fritea şi Mărginean, plus cei tfei S.C.-ului. Deci, ltelienii nu mai au fab-
care a incurajat UTA, in anul1993,18 tlmişoreni aduşi recent la UTA, cum dare. 
meciurile cu Steaua şi Dinamo." că aceştia au venM la lot nepregătiţi, LEO Sfii~ 

.. 

joi, 16 septembrie 1999 

{~· aillif"Tâirl,'JSU:J;··r;t~iîJHi'11fFA·; 

BEN FI CA- DINAMO 
. ;'" Jif-st.l seanl, 1ncepAnd cu ora 23,15 (ora României), pe stadionul ."Oat.uz",y 
~lisabona se vor lhlâlnl Benfica şi Dinamo, in cadrul primei manşe a turu(Ui 1 .. Y' 
'tupe; UEFA:"tâlnll" lui Dlnu vor avea o misiune el<tlem cl!l grea, având in vederii;•· 
~ intâll'lesc cea mal !ltlatil echipă din Portugalia. Meclu~ ca"! incepe ..".-oape cl!l, 
... ~~~~~:l!W i:: 'n:; 

Se in'tâJUplă în lot:balul judeţean 

1 !il :Jii i ~ :11~~a :1 j 1 !1'11!! 11! 1'11! iJ ~~~!:1 n1 
. Am pnm1t 1en, la redact,1e, un memonu fost prezente la teren pentru a interveni si a 
d~ ~rtea A. S. Minesis Gurahonţ, aJ privire, calma spiritele încinse. Din respectiVul 
la Incidentele petrecute duminică, 12 sep.- memorfu am mal anat că spectatorii I-au 
tembrie, la jocul de fotbal de categoria băM pe jucătorul oaspe~lor. Luluşa, chiar fn 
.Promo~e· Seria C, dintre echipele Crişul faţa vestiaretor, fără ca cineva sâ intetvină. 
Buteni si M"tnesls Gurahont. Luănd in considerare .traramentul" 

Meinonul cu nr. 785 din 15 septembrie spectatorilor din Buteni faţă de o echipă vi-
· a.c. prezinlă unele fapte regretabile, ce nu zitatoare şi aruncarea in teren cu diferite 

au ce căuta pe un teren de fotbal. Astfel, am obiecte, considerăm că AJF-Arad, prin 
Strat că spectatorii din Buteni si-au făcut comisia de specialitate, va analiza cu 
dreptate cu pumnii şi picioarele la scorul de atenţie faptele reprobabile şi va tua masuri 
0-1, precum in filmele amencane. Arbitrul In consecinti!. 
jocului, N. Iacob, ar fi condus sub presiune, Rămănem pe tecepţie pentru a vedea 
prelungind jocul nejustificat, pănă ce echipa urmările ,episodului Bulenl~ din botnăvicio-
gazdă nu a inscris golul victoriei. Mai grav sul nostru fotbal judeţean. 

D. StRIDOtt este că for1ele de or<line şi poliţistul "'! au . 

ULISRNR 
SEMLECRNĂ MA CER 5· ( 1·_1) 

DIVIZIA O· REZUlTATElE 
, ETAPEI A IX-A 

. Ieri, la Bucure'ltl, s·a reunit lotlll naţional de juniori 
UEFA 2003, sub bagheta antrenorului pite'ltean Mihai 
lanovschi. Nu mai puţin de 'lase jucători ai echipei UTA: 
Sebastian Huţan, Radu Mărginean, Răzvan Frltea, Paul 
Ciortan, Cristian lanu fi Marius Demlan au răspuns prezent Teren denivelat. Timp superb. 

Spectatori: 150. Au marcat: Burtea 
min. 8, Ungureariu min. 56, Sinescu 
min. 62 şi min. 79, Dudaş mln. 68, 
IBSf)ecliv Sorescu mln. 20. 

Bondar- centru, ajutat de asisten~i 
Silviu Mocanu şi Traian Enoiu. 
Observator AJF: Cornel ZAhoi. La 
juniori: 12~. 

l>odgoria Ghioroo-Romvest 1-1; CPL Arad-Gomera 
!HJ; Minerul Moneasa-Şoimn Lipova 2-3; Dacia Beliu
Gioria Arad()- t; Crişul Chişineu Criş-Şoimii Pancota 1-
2; Victoria Nădlac-Frontiera CurtiGi 7-0; Păulişana 
Păuliş-Semlecana Macea 5-1; F. C. lneu-Trtcoul Roşu 
1~; Motorul Aslra-Crişena ~ 34) 

la convocarea lotului. 
Tinerii tricolori nomAnf s-au deplasat lil Plole,li, unde . 

\lOr pregăti în lini'lte dificllele confruntări din cadnJI prellm1- , \:.-: 
narlilor C. E. de juniori. Asta, deoarece luni, 20 septembrie, 
UEFA 2003 va întâlni Albania, iar vineri, 24 septembrie, va 

-,. __ 
--~-' ..... ,_ 

~. 

' 

primi replica reprezentativei similare a Macedoniei. Jocurile :t.. ~ 
Formaţii: Păull': Bujor ' Pllnin, 

Lucflian, Ceh, Ungureanu, Neaga, 
Gherga, M. Petcut, Burtea, Bulzan, 
Sinescu. Au mai jucat: Voinea, 
Dudaş, N~ră şiCucoş.Antranor. 
Mihai Pelcuţ Macea: Avram-Siel, Tril, 
Vtdican, Vuin, Scrob, Bede, Păscut, 
5abău, Şimăndan, Sorescu. Au 'mat 
jucat: Covăsan, Belejan, R-ş şi 
Bande. Antrenor: G. Săcui. 

• Victorie contut'lllll In reprize 
secundă, pe fondul prăbuşirii fizil:e a 
jucătorilor măceni. • Foştn păncolani: 
Burtea, Sinescu ~i Ungureanu nu 
numai că au inscris, dar au şi jucat 
excelent. e Să remarcăm ambitia pri
marului Păulişului, Edi Cucoş,'de a 
evolua cAteva minute, chiar dacă 
gabaritul lui e puVn depăşit, iar un 
htltru din tribune n alinta "Buldozerur. 

se vor disputa pe s1adtonul Petnolul dit't Ploiefli. Daci vOr ., ··- .i.' ••. 
câ'ltiga ambele partide, juniorii UTA•el vor avea marea .... , 

A arbitrat foarte bine: Mlrc&a D. SCIUDOn 

CPl· COMERA 6-0 11-01 
Stadion: CPL. timp frumos, tieren bun, spectatori: 100. Au marcat: Brandais 

- mirt 18, Balint - mirt 52, Drida - min. 57 şi 82 (ambele din penalty), ~ 
(rnin. 87). Monea (min. 89). · 

CPL: Boiţi-Drida. Ne~. Sudb, Maghlci. Poeei, C. Vllzial, ŞUI&. Bnindats, 
B<qa. Balint. Au mal jucat: Baiog, Mateias, Monea. 

Camera: Grec-Stein, Joldea, Otariu, B8nQău. N. Ardelean. Todea,J!otmetu. 
Gaia, Balaj, Vtdican. Au mai jucat Daniel, C. Arileiaan, Roman, Van. 

Carton"' ...,.u: Grec (min. 56) · • .· 
Au arbt1rat: Arsa Emil-la centru, ajutat de O. Mihartsi N. Fomri- asi!itenţi 

Etapa viitoare (17-19 septambrle): Gtoria-Cr. Ch. 

Observator AJF: Florin Romanesru ' _ . 
La juniori: 7~ . . 

Crlş; Crişana Sebiş-Tricoul Roşu;· ş. Păncota-V. 
Nătllac; Ş. Lipova-Dacia Bellu; Comera-Moneasa; 
Romvest-CPL Arad; S. Macea.F. C.lneu; Fr. Gur1D-P. 
Păutiş; Motoru1-P. Ghloroc. 

, -CAMPIONATUL. i.,~ 
)QQEJE.AN .• ONOQP§1 

REZULTA TELE ETJIIPEI A VJI.A: 
Şeitln-BArzava 3-2; ICRTI-A. S. Vladimirescu 2-0; 

Şepreuş-Ţipari 7-1; Zăbrani-Dorobahţî 2-1; Şimand-Si!ntana 
5-1; Felnac-Si!nmartin 4-0; Apateu-Semlac 3-0 (1. j.); Şirle-
~ 5-0', A.lneu-ZA<and 3-1 . 

Etapa viitoare (111 septembrie): Bârzava-~iria; V. 
l!iemlac-Şeitin; Sânmartin-Apateu; Sllntana-Felnac; 
Ooro~Şimand; r~ţ~ari-Zăbrani; VladimiAliiC!J-~; A. 
lneu· l;~u 

. -
-~- :' ·--; 

t ""ERIE 

FRANCISC VAŞTAG ŞI 
G .. RIGORE BONDAVALI ŞI·AU 
INAINTAT DEMISIILE DIN 

FUNCTIILE DE ANTRENORI 
Al LOTULUI NATIONAL 

. ' _ TW!miciettii Francisc v~_st . obţinute dof elevii lor llii 
Grigore Bond~ şi-au inain\lf.·\ .campionatele Mol'l<'lllile, care 
teft, la Federaţta Română;lfe \ _ •-au desfăşurat In 1999, la 
h, In &oris, demisiile din (u~'f \Huston. Vastag a mai opus eii 
ite de antrenori ai lotuiu~~. , .. . ăti, r;.,p,.eună cu Gngote 
a decla<at agenţiei M~IAF~: 6ond' ali. pe sportivi! de kl 
entrenorul eoordooetof'Jil ~i' <:)~i'Milenium·. din ~- El a 
naţional de box. V aş~~- a pr4</ ·;8oă1l~t că ar fi boouros dacă 
elzat c4 nu va revti\1· I!S!Jllra · 'licill> fac rt din lottil 
decizieî sate. deo#eca este 0 " f'!Jf)l '"'lt ... care pa. e ă 
persoonii can ~IJI(;!ţjr· Şi _ t,~aţwn..,,_, ar ve n t s se 
em de cuVInt. ~ ~ Jellnlcj: .pregiteii$\ă cu ei, 1~ R~. dar 
au demisioollt din ~ acuzaţi- sportiVi!_ 1). fte plătiţt, tn contt
ihor aduse de 'jlntr\>nQrii trual'$, de,.;tederaya Română de 
Gheorghe Preda, Ni.-.. paştty Sox: $ltt,IÎ~a celor doi antranori 
fi Octavian Tabără. Cît~,&:~ ,tjliitfutală. simbălă, de la ora 
plins că au fost răsplătiţCae .30. in cadrul şedinţei Biroului 
Ministerul Tineretului " SJ)onuiui, Federal, ip sala de conferinţe din 
cu sume mai mici decit Vaştag şi cadrul Mini9terului Tineretului fi 
8endavali. pentru succesele Sportului. · 

. . ' - --: ! .... 

. !:,."::.!..~:lo~" ::~~~i~rl~nul viitor la turneul. final al ::"!:~ .;,-;'{':~ ·f.,.:~ 
Conducerea clubului UTA va purta o discuţie ctr • ·· 

;"prezentanţii FRF, pentru a-1 convinge să-t lase pe portarul ... ! 
Sebastian Huţan să apere poarta echipei fanion a Aradului, ·· ·· 
In confruntarea de sâmbătă cu F. C. Drobeta Tumu Severin, ·. ·i':c ·'· ~:'"'"li 
ddeaoaurecnd'! povertarde~IIPual pHueţasten accactdstaente

8
lr PD1acă fe1_mded':'liti ild vo: - -~~{ 

" a , e eca a ta upa :-4-*''"- """""""" 
meci la Plol-,tJ ... penttu a .. alAtura lotului naţional UI!FA · ·r · · .if<· t 
2003. o. 5CRIDOft . <-~: .. -f ·-

SCHUMACHER 
AMÂNA REVENI 

s-a 
intilnit, R181Ji. la Palatul Vtctorie, 
cu alteta Gabriela Szabo, pe 
care a felidtat-o pentru rezut
tatele exceptionale obtinuta In 
acest an in toate ooffipetitiife 
intemattonale la cara a pariioi
pat, se arată inlr-'m oomunicat at 
Guvernului remis agenjiei MEOI
AFAX. Szabo a f081 Tf1561iti lot 
sediul Guvernt.tlui de pr~in
tele Federatiei I'!GII'Iâne de 
Atletism (FRÂ). lelanda 8 .. 
Soter. . 

Răspun,tlnd tine! sellcKAri 
din partea FRA, Radu Vasile a 
anunţat alocarea sumei de 3,3 
mmaroe lei, din fondul la dispoz
iţia primului-ministru, pentru 
modernizarea Centrului OUmpic 

1 

Cu aceastli ocazie. primul
minittlru ...... exprinfat satisfacţia 
pentru r~Zuttetele meritorii 
obţjn,.. de sporlivH români !n 
8(:fit an, subliniind faptul că 
OjiOrtut este cet mai bun 
-sador al Româniai. · 

Sportiva I'OO!âncă Gabrillla 
lzabo, medaliată oo aur la cam
pionatele Mondiale <le la 1e1111ta. 
a clştigat cele 7 elitpe !fie elrwi

tului Gelden l.eltgue " 8 ooupat 
locul intii In Gla8amentul lil&n8fal 
at !AAF Grend l"rix, avind mari 
şanee ea, 18 sfl~ut aoestui an, 
si! fie desemnată de federaţia 
internaţională dr&pt cea mai 
bună a~etă dirllume. 

~~ ~---:-"--L.- t~~ . _ ... ~ _-::r~ 
. l "-: 

'\It: ~:Jj@llfl 

1 c .. _ 

.~-. 

'. --

7rdkiit't't·t '{' tr''tS ·-c 
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Centrul teritorial de pregătire 
in informatică 

-~:·.··, organizează unnătoarele cursuri 
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SUCURSALA ARAD · 
AGENTIILE B.I.R.: Sântana, Pâncota, 

Utilizare Windows 98 (Iniţiere} 

Programat 22.09.99 dimineaţa 
01.11.99 după masa 

Utilizare PC fn BlrotleA 

(NC,WORD,EXCEL,FOXPRO) 

Prog.-amat: 27.09.99dupG masa 

' ' Gurahont, Lipova si Sebis · 
' ' ' 

. Utilizare WORD 

Programat: 23.11.99 dupa masa 

Aha cun;;urf: Excel. Foxpro. 

in intervalul de la 17.09.1999 la 22.09.1999, Banca Internaţională a 
Religiilor constituie .,depozite pentru Sfântul Crăciun" cu scadenţa 
la 91 de zile \ii o dobândă deosebit de atractivă, de 57% pe an. Acceas, VJaual Baelc, Autacad, 

Cursuri la corGra 

Important: • · · Valoarea nominală a unui certificat este de minim 300.000 lei cu 
multipli de 100.000 lei. La cumpărarea certificatului nu se va calcu· 
la comision • 

Cursanţil care au absolvit mal multe cursuri pot primi 
diplome de calificare in meseriile: 
.. programator aplicaţii de gestiune (studii superioare) 
.. analist programator ajutor 
oPerator 

Diplomele sunt etiberale cu avizul MINISTERULUIINVATAMANTULUI 
Se acordă reduceri pentru; elevi. studen~. şomeri şi la cumpArarea calcuatoarelor BB Informatii la Sucursala B.I.R. Arad, tel. 282233. · 

S.C. ANTIPYR -2000 SRl 
Arad, str. Gh. Doja nr. 136, 

"' ' " tel. 057/280908, fax 057/230571 
societate atestată de I.G.P.M. Bucureşti pentru verificări 

si incărcări stingătoare respectiv, executie şi intretinere 
instalatii de stingere a incendiilor, vă oferă servicii pe. linia 
prevenirii şi stingerii incendiilor astfel: 
1. Efectuează expertize tehnice, cercetări de cauze 'i 
incendiu etc; 
2. lntocmeşte documentaţii pentru autorizare p.s.i. fi sce
narii de siguranţă la foc; Acordă consultanţă fi asistenţă 
tehnică pe linia p.s.i.; 
3. Execută instalaţii sanHare noi .i de stingere a lricenili· 
ilor (hidranţi, case pompe, fpinklere, drencere etc); 
4. lntraţina stingătoara da incendiu fi instalaţii de stin: 
gere; 
5: Aprovizionează sollcHanţll cu materiala fi mijloace da 
stingere a incendiilor (otingătoare, furtun p.s.i., accesorii 
din Al, scări, echipament etc); 

• Pentru clien~i cu contract transportul asta gratuiti 

NOU !!! -, 
In calitate de distribuitor autoriza! vinda stingătoare din 

aluminiu cu pulbere A, B, C presurizate cu valabilitate 5 ani; 
Preţuri minime, Calitate şi design deosebit!! 
P~.!'.~~'!"il,.contracU.,I.nformaţii etc~ v!l af!eptăm la 

.. ·" ·· adresa de mal susUl · 
(c.b.) 

SAR SPRLIINUL FAMILIEI TALE 
3400 Cluj Napoca _ 
Bd. ntulescu 18 · 

Hnall: aar@mall.dntcj.ro • TRANSILVANIA 

-·-- TeUFax: 064 414 062 
Organqm concurs pentru ocup~rea postulUI ele: 

Inspector Asigurări 
· pentru .Agenţia SAR -rr-11van1a ~ARAD 

Căutjm pef'SOSil8 interesate lntr-o carieră de IUJ91 ,. 
durată In cadrul SAR Transilvania, cu lJI1TIIHorul profil: 
experienţa fh aslgur.iri, responsablitale, c:unoştinţe de · 
operare PC, molivape, aptiludini de !XIITIUnicare, capacitate 
da organizare. 

Qferim: lraining şi un pachet salarial motivant 
Candidia~i interesap sunt rugaţi să trimilă un CV şi o scriloere- intenţie pinA la data de 20 septembrie 1999. 

INFORIIAŢI SUPLIIIENTARE LAm. 057-250055 , lNI248l 

' . 

HDTÎRAR'iiilr .. 25 
din 11 decembrie 1998 

CONSILIUL LOCAL 
t"'vlnd llliisurl pentru OPURIWU'Billfa,vJII18111ţe 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, 
AVÂND TN VEDERE: 
• iniţiativa Primarului municipiului Arad, 

.•... 

. ·referatul nr. 33.918/1998 al Direcţiei tehnice t;l al Direcţiei economice, 
• raportul Comisiei pentru sţudil, prognoza economico-sociale, buget, 

finanţe, administraţie publică locală, , 
• raportul Comisiei pentru organizare 'i dezvoltare urbanlstlcă, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice t;i de arhitectură, . 

·prevederile art. 20, lit. g din legea nr. 69/1991, republicată, 
In temeiul drepturilor conferite prin art. 28 (1) din Legea administraţiei pu· 

blice locale nr. 69/1991, adoptă prezenta 

'r;:- -;-,. 
· .. -. 

Art. 1. lncepând din anul 1999, deţinătorii garajelor care au incheiat contract 
de inchiriere pentru folosinţa terenului sunt obligaţi să monteze pe garaje, 
plăcuţe cu numărul contractului de inchiriere incheiat cu Primăria Municipiului 
Arad • 

Art. 2. Plăcuţele se vor achiziţiona contra cost de la serviciile de specialitate 
ale Primăriei Municipiului Arad odată cu achitarea taxelor pentru folosinţa 
terenului. Plăcuţele se vor monta pe garaje in colţul din stânga sus, cel târziu, 
in termen de 3 zile de la data achiziţionării acestora •. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri sunt valabile '1 in cazul garajelor pentru 
care urmează să se incheie contracte de inchiriere. 

Art. 4. In cazul nemontărli piăcuţelor de identificare sau montăril unor plăcuţe 
cu inscripţionări false, deţinătorii garajelor vor fi sancţionaţi conform preve
de.rllor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 266/1997, art. 6, cu 
amendă de 400.000 lei. _ 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va duce la indeplinire de către Direcţia tehnică, 
Direcţia economică fi se va comunica celor interesaţi de către Biroul 
Secretariat. . , 

' . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Corneliu Matica 

(973916) 

Direc~a Generala a 
FinanJelor Publice 

'i Conbolului 
Financiu de Stat · 
a jude~lui Arad 

Dosar execuţional nr. 128/1999 -
In data da 21.09.1999, ora 10,00, sa vind la liclitaţie pu
blică utilaje agricole ti tractor. qsta bunurilor, preţurile 
fi condiţiile de licitaţie se pot consulta la Judecătoria 

In data de 22.09.1999, 10,00, in Upova, str. Lugojulul 

Lipova • birou executor judecătoresc Dan Oprea, 
precum ti la Banca Agricolă S.A. • Serviciul juridic. 
. . (5224351) 

nr. 6, se vând la llclitatia publică utilaje, ţuică, budane, 
butoaie, diverse bunuri f' in data de 23.09.1999, ora 10,00, in 
Lipova, str. Lugojulul nr. 6, se vind la licitaţia utilaje agricole. 

Lista bunurilor, preţurile fi condiţiile de licitaţie se pot. 
consuHa la Judecătoria Upova • birou executor judecătoresc 
Dan Oprea, in zilele de luni sau vineri, ora 10,00. 

ANUNŢĂ LOCUITORII JUDEŢULUI ARAD că cei 390 da căfligă!ori săptămânal de UNlE fi BINGO, 
in valoare da 117.000.000 lei, sunt rugaţi a se prezenta la sediul din Arad, Calea Aural Vlaicu, 

In zilele de MARŢI (da la ora 1~00 ·17,00); MIERCURI 'i JOI (9,30 ·17,00) pentru plăţi linia· bilet 169 şi BINGO. bilet 341. 
Au câ~tigat câte un autoturism DACIA 1300 CISMAŞ LIVIA fi ANDERCAN ANDREEA, iar ANA STELEA • 5.000.000 lei. 
Datorită faptului că partida TELEEUROBINGO SHOW se transmite in fiecare duminică din Bucureftl, vAnzarea biletelor 
in Arad se faca inclusiv sâmbătă până la orele 12,00. Lucian Fluiera 

"Coordonator ,,BINGO EUROPA! 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon; 094-175929. (5224350) 

. 

..... 

'' 

' 

· ... • 
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SjimJ Gel. Gb. Magiau 132911 
TdJFar. 057tr/lll 1 1; 

e SEIFURJ 

•APARATE DE 
NUMĂRAT BANI 

a..lal Revoluţiei ar. 81 (lâol(ă ".1\STORIA .. ) 

ORGANIZEAZA 
.. Nunti, banche~ mese festive 

la pr'eturi deosebit de avantajoase. 
Vă punem fa dispoziţie săli de: 1 00; .30 şi 20 locuri. 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE 

Vă rugăm să vă anuntati din 
• • 

SIGURANŢĂ 
tlmtD D42nti'U programarcz. 

la telefon 

.. -

.~ARISTON SUPER BINGo- -
" 

PRO TV A FACUT 
,-.-,, " 

265 DE ARADENI FERICITI 
' 

"''''" ·•• . 

' '\ ~; 

~.c ... ··.~ Din -brie al da;lea 

t
~ · ~··· ·. Salon de bromat 

lilr ·1~ ' ~-- Plata UTA bloc 1.8 u ., ' Jei:28941:J . 
. ...soARELE ARADULW 1 s .,...-profesionale 
· Salcmdeb_, hnoaalculiliaat 

ll4d Dragalina nd . · · O sedinta de la: 
• _::

2

~ l3.600 lei 
Orar: 08-22 Luni-Duminica 

A doua editie a concursului SUPER 
BINGO PRO iv, desfăsurată sâmbătă 
11 septembrie, a făcut 265 de arădeni 
fericiţi. Aceştia au realizat premii de linie 
(100.000 lei) si bingo (500.000 lei).-

.Steaua norocului" a căzut in casele a 
patru arădeni, jucători la SUPER BINGO 
PROIV. 

• DĂNUT VANCEA din V'mga • 
ao.ooo.ooo Iei · 

• DOREL IANOŞ fi MARIUS 
NICA din Arad • ~o.ooo.ooo lei · 

• ILICA ŞANDOR din Borea • 
3-000.000 lei 

· Vă reamintim că la prima ediţie 362 
de arădenl s-aunumăra!,printre câştigă-
! 

. . . "• 
on. 

Pe· 18 septembrie, ora 18,00, Tn 
direct la PRO TV, o nouă Tntâlnire cu 

· norocul, buna dispoziţie şi surprizele ală-
turi de SUPER BINGO PRO IV. . 

Dan Ologeanu - director de vânzări 
pe judeţele Arad şi Caraş Severin, ne-a 
declarat: "Arădenii pot cumpăra 
biletele care le poate schimba viaţa, 
până vineri, 17 septembrie, ora 19,00, 
de la punctele de vânzare din Aurel 
Vlaicu Z 26 şi Micălaca Bl. 338 ljli 304, 
precum şi de la agenţii autorizaţi. De 
săptămâna viitoare, pentru a evita 
aglomeraţia; SUPER BINGO PRO TV 
deschide un nou punct de comer
cializare a tichetelor Tn incinta 
Magazinului «Puiul de Aur» din Piaţa 

uitati, doar la 
"'""',_"" BINGO PRO 1V 

lnr<>rniille câştigate sunt 
\nEoimpo;~atlile. Oricât veţi 
căştiga, veţi primi. Chiar şi 
maşinile "marca" Fiat şi 
Kio, puse la bătaie de 
SUPER BINGO PRO 1V , 
le veţi primi fără a veni cu 
bani de-acasă, pentru 
plata impozitului. De aeest 
aspect se ocupă se 
.. Bingo Club" Bistrita si 
PROIV. . ' ' 

&c. ROMANS10N IMPEX 
2900 Arad, str. Maramlll'ef, ar. 2 ' 

tel/fax: 8571289116 . 

~ prtn Gl MOTOR ARAD 
Tel/Fax: 0571 288009 

Vi oferi eu llwrare din stoe saa la C811U1Ddi: 

S.C. MATIZDL S.A. PLOIEŞTI pr~~~lolnlwi~ 
..........,.l!Hroiao!4tove ""bll!li cl.lilunuri mrrdili<ul. .. '"""" ~ir. ... .. ... . ... 

priali~lf cv flrm~ lo 'l'"'imi cl.l-6 11111. pe ..,.~uri Gf.rifr ~ pmciraluu nisip llll<rd.zi<..tar.lt .. 
llm&!!rant l!f4mt=wrrm m:trvk:!M pen~n, <GII!!Judi; <i'lilt • ilinlrialt.W... pO;Mi li · 

ri~idtiOI<G: -
•m!!rnne htdrvi==Jq'!!fS!W aa Mnm m41'' 'CH•ciplca prii~~ lân(att 
findri" l!idrcM!J!.GtgGrc EU Gl'dpi! !!!!l.qmffl- mlapldilo Jo loaJtfanoolo do Glllplri!; 
liCq.#icuri lritw!W!ocye Cl<liti.IIQH ponlru ~pire la rem: · 

- !'?ttri='· &gmo â fbMi?pJatoo-re '" vahl ~-SILAII. 

Pradaul• Raadnluat av--nUhl in-lhuniai.a prin MLPAT- PROCEMA. 
- alt li in Qmnuia, ta "MiltRIAt PAOFUNGSAMT N&RORHEIN - WESTFALDr. 

iar CAUJAlU -D ..to aslp..U prinl$0 8802. 

Notari pullliei 
GAG.EA lAURA fi 

COSTEA 
GHEORGHE 

• marmură, granit, travertin; 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilor naturale~ 
• adezivi penlru gresie, faîantă şi roci naturale .... . . 

nr. 
In data de 23.09.19W, 
ora 10,00, se viilde la 
licita~e publică in satul 
Horia F.N. averea 
mobilă urinărită a se 
..Agroindustriala Horia.." 
SA, care se compune 
din Tractor U 650, an 
fabricaţie 1995 -
45.000.000 lei (5 
bu~). Tractor U 650-
an fabricatie 1992 -
25.ooo.ooo lei (3 bucă~) 
şi Tractor U -~50 - an 
fabricaţie 1990 · (1 
bucată) .. 

Intotdeauna mai .. 
IEFTIN decât · 

cel mai IEFTIN 
Prezentare gratuită la 
comenzi. Comisioane. 

Toate acestea la un 
tarif de ·-· 

· 2100 .lei/ km ... ,_.,. · 
TELEFOANE: 

284444 si 285555: ' . 
eANGAJAM 
DISPECERĂe 

(c.b) 

'·. """"'''~ t: wi 
. '-.c._e>--:;~~-<:J!· ~ 
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ID~i:tii})<O)~~If:S4-r~u).llh 
CONSTRUCTION 

Arad, str. PAdurii nr. 49, tel.:254457 

VINDE DIN STOC LA PREŢURI 
. · DE DEPOZIT! · . 

· DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) CITabli!i zinc- CIC)ţel beton 
!;;IP.C. CIPiacaj CIPFL CIPAL OBINALE (u91, hore•tre - pe- 20 

modele) CIPoclele 'fi lambrlurl din brad OParchet - ~g 
OCAHLE TERACOTĂ (rnec:ani.,_ .1 manuale) CICi!iriornld6 .arnota 

CIŢIGLĂ- TArnAvenl O PIAei azboclment O Bitum ocarton 
aat'altat OCarbld OEiec:trozi 

· VIZWÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ PftETJ CONS'rRUI O CASĂ LA UN 

~O MANIA 

societate comercială de productie electronică, în continuă dez
voltare, unic colaborator 8J unei Societăţi elveţiene, angajează 
ingineri, de preferinţă absolvenţi de profil electro (AC, ETC, ET) 

-cunoscători limba gemlană sau italiană 
·stagiul militar satisfăcut · 

JUDECATORIA ARAD 
Dos. exec. nr. 227/1999 

Din data de 25.08.1999 
Angajează: 

IMPRIMEUR PRODUSE TEXTILE 
Condiţii: - bărbat- 25-35 ani • seriozitate, dorinţe de afinnara profesională, inlţialivii 

.. retribuire interesantă 
·In data de 22.09.1999 ora 13,00, la Judecătoria Arad, 

cam. 41, se vinde la licitaţie publică imobilul din Arad, str:M. 

Scaevola, bl. S-1, parter, apt. 17, proprietatea debitoarei.SC 
ALISAR SRL Arad, cu preţul de 243.675.000 lei. 

- absolvent al şcolii profesionale, secţia finisaj 
· • activităţi tehnice, proieclare, producţie, achlzilii matariale, 

in colectiv tânăr, dinamic. 
- experienţă in domeniu min. 2 ani 

Telefon~ 250.505; fax: 281.322. 
_ c,V.Ia fax 057-285.914 sau mai: eastemtec@monti-h.ch. 

. (5224344) Adresaa Arad, str. Ursului 

' 

Achiziţlonează de la populaţie şi de la societăţi, cereale · COMPLEXE NPK 22.13.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 

COMPLEXE NPK 15.15.15 •150.000 lei/sac de 50 kg 
Plata pentru cereale se face in 30 de zile bancare de la 

ContabU, Contabilă 
1 post 

CerfnJe• 
din recolta anului 1999, .după cum urmează: ........ . 

ORZ 
GRÂU FURAJER 
GRÂU DE PANIFICAŢIE 
PORUMB 
·FLOAREA· SOARELUI 

1.1 00 lellkg 
1.100 leilkg 
1.350 leilkg 
1.015 lei/kg + 15 lei/kg TRSP 
·2.000 lei/kg 

data livrării respectiv facturării. _,. 

USTA DE PRE'fURI PENTRU SEMIN'fE 
· 1) ORZ • SOIUL PRECOCE - ELITA • 2.485 lei + TVA 

22% 420TONE 

·· a) GRÂU: FLAMURA·. 11 • 800 TONE 

- ~udii superioare de specialitate · 
, - experienţă rn domeniu şi inaedere rn propriile aptitudi

ni ,,. ; 
- cunoştinţe de limba germană şifsau engleză 
-operare PC, Excel, Word, program de contablrotate, 

-program de luau <le 8 ore pe zi; moUvat, capacita1e de 

. ,La acest preţ se adaugă TVA pentru societăti. 
. -, .·. "'-" . . 

a luau Intr-o echipă tânără · 
- salarizare avantajoasă, funCţie de calificare şi de ALEX ELITA •300TONE 

RECEPŢJA: Baza FNC Arad, str. Tardel ar. J: 
răspunderea asumată · 

Apnt, 8 olă peub'u re1afii1e-..,._ 
Ceri , , 1 post . . . . . 

' • ALEX 11 z200TONE 

DROPIA ELITA •2.200TONE ' ·• · Orar: 8-:ZO zilnic 
~~udii medii, superioare . Telefon: OS7·:Z7:Z7U _,_.,.,·;. .:_ 

TRANSILVANIA 11. =600TONE 
"''-.'~: :'~. :, •. ,. 

,d1- · .".~~,. 400 TONE - experientă in operare in sistem lolin 
Firma ·nvrează in ava ris seminţe de grliu, orz, anvelopa şi 

"""""'"'1·, .th!Jiilşlfriiliile cu plata iri porumb boabe. De asemenea, 
livrează pentru recoltatul porumbului motorină, inainte de 

ARIEŞAN,_ 

ARIEŞAN · ELITA •200TONE 
DROPIA 11 •300TONE 

Preţ subvenţionat: 11 • 2.270 + TVA 11% 

ELITA • 2.475 + TVA 11% 

- cunoştinte de limba germană obligatoriu 
- operare PC, Excel, Word 
- program de luau flexibil, motivat,_~ de a luaa 

intr-o echipă tânără 
inceperea lucrărilor. 

iNGRĂŞĂMINTEa 
·_.~,::::.· 

Seminţele sunt analizate, tratate şi ambalate, cu buletin 

- salarizare avantajoas.i, funcţie de .calificare şi de 
răspunderea asumată. 

Trimtteti CV si saisoare de intentie la · 

AZOTAT DE AMONIU 34,5% •100.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 20.20.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 

roşu. > 

(9739l3) 

S.C. EKR ELEKTROKONTAKT ROMANIA SRL 
Str. Ghioceilor nr. 6, 2977 Sântana, jud. Arad 

fax: 057 462090 . (5224343) 

ANIVERSĂRI R '~=~:;;;;:;;;~~;,;;;;,~==~~~~~~ VAnd garsonieră confort 1, VAnd garsonieră confort 1. Vând apartament 2 camere, Ocazie! Vând apartament 3 

Este sincer~~ REPREZINTA 
TOTUU "La mu~l ani", 

'' DANI· 
'1 numai bucurii pentru tlnel 

Monica.. (28021) 

Cu ocazia -,1111 la pensie a 
lui 

IIEJENAilU GHEORGHE 
din PÂNCOTA, fost ,. 

manevră 1n Staţia CFR Arad, 
soţia şi copiii n doresc multii 

.. " s.inămm 1 fericire. (3729847) 

Cu ocazia Implinirii a 70 ani, 
11 dorim lui 

AJEX.UIDRU 'nJIIIUCA, 
multă s.inătate ŞI "LA MULŢI 

ANI" din partea fiicei Rodlca, 
ginerelui Nelu '' nepoatele 
Meda, Petronela şi Ioana. 
28192 

MATRIMONIALE (;.1 

AGENŢIE MATRIMONIALĂ 
caută DOAMNE şi DOMNI
ŞOARE, vârsta 18-50 ani, pen
tru căsătorie: AUSTRIA, ITA
LIA, SLOVENIA. Telefon 092 
so:L~F L orele .!l-J.3.,QB024 

, .IIJi:)tW~ 
Vand urgent garsonieră con

fort 1, Alfa, et. 4/4, mobilată,· 
7.500 OM. Telefon 235784, 094 
592 290. (27621) 

. _• .. -. 

zona Mioriţa, etaj 1, parţial Micălaca 300, gaz, sateltt, tele- Vând apartament 2 camere, ·bloc 502, etaj 1, ap. 4. Telefon camere, Fortuna, preţ12.200 
• faianţată, 8.500 OM negociabil. Ion, 7.300 OM. Telefon 278864. zona 3; garaj, lângă Malul 279746 după ora 19. (28109) OM negociabiL Telefon 289054; 

Telefon 270656. (27937) (28148) Mureşuiui, ·preţ foarte avantajos. Vând apartament 2 camere, 092.246.290. (27808) 
Vând urgent garsonieră cf. 1, Vând apartament 1 cameră, Telefon 094 694 440. (27975) semidecomandat, lmbunătăţit, Ocazie! 23.000 OM aparta-

Micălaca. Jnforma~i telefon 092 Micălaca 500, etaj IV, 10.300 OM n apa men camere, etaj IV, Vlaicu. Telefon 249223, ment 3 camere, lmbunătăţit, 
703 l28. (27700) negociabiL Telefon 268392 sau zona Micălaca, bl. 512.2 bal- seara. (28134) Mică iaca 300, garaj. Telefon 

Vând garsonieră Grădişte, el 266703 după ora 17. (28119) coana Inchisa (unul spre parc, Vând apartament 2 camere, 210555; 210255. (27910) 
III, confortabilă. Telefon 237065,- Vând garsonieră bloc G1, allul spre Coraura), el n. Telelbn preţ bun. Telefon 219190; Ocazie! 12.000 OM aparte-
după masa. (270611 pa1er, preţ 3.600 OM negociabil. 255932,264718. 094.628.934. (28140) · ment 3 camere decomandate, 

Telefon 244353. (28157) Vând apartament central, 2 . Vând apartament 2 camere, Alfa. Telefon 210555,· 210255. 
Vând urgent garsonieră con- f rt 1 bll · 1 M' r·~~ 269733 fort Vând garsonieră confort 1, etaj camere, con o , ocupa . etaj , icălaca. ""''~' . (27910) 

~-~bur·~~249495• 3·300 ~ IV, Micălaca, 8.000 OM. Telefon Telefonv 233272. (27993) (28104) Vând apartament 3 camere, 
'""""'"""'· ""'""' • ~- 285537. (261861 ând apartament 2 camere, Vând apartament 2 camere. etaj IV "" 1 bună""" d 
19-21 (27837) VI . rt bl A15 ~ el ton ',..,a, m -•·· eco-. a1cu, pa er, . • · ...._., .. , 1, gaz, t e ~ satertt, par- mandat; 15.000 OM. Telefon 

Vând apartament 1 camere, Jmbunătăţit, 12.000 OM, nego- che~ 2 balcoane închise, cămară 257946 235524 (27913) 
tii. 72, se. A, ap. 18. Telefon ciabiv!· Tdelefon 237215. (28032) alimente, debara, hol lambrlat, VAnd; urgent ~ ieftin, aparte-
257851. (27943) an apartament 2 camere, bucătăJie faianţă+lambriuri, baie meni 3 camere, decomandat, 

Vând garsonieră Malul Vând urgent apartament ultra- parter, cu balcon, bl. 728, se. A, mare, uşi şi ferestre noi, multiple etaj 1, Micălaca. Telefon 
Mureşului, el. 1, balcon Inchis, 

1 2 
ap. 1, imbunătătit, Micălaca. lmbunătă~ri, 2 apartamente pe 262575. (26152) 

proaspăt finisată •i mochetală, centra • camere. decomandat. Telefon 279124 (2ăo4o) palier, bloc cărămidă, etaj IV, . V 
T Telefon 094 776 723. (27114) va d rta 2 r........,... ând apartament 3 camere 14.400 bM, negociabil. Telefon n apa ment camere, _ .. ....,;i; 12.800 OM negociabl. h' b 2 Vând apartament 2 camere, confort 1, Confectii. Telefon Telefon 252009 sau sau se om cu camere. 

· 250966· 256954· <27938) aranjat sHI occidental, mobl· 251283 (28101) ' 094 784 556 8183) Telefon 244610. (28158) . . ... (2 V"d 
lat, la cheie, str. Miron Costln, Vând apartament 2 camere, Vând apartament 2 camere, an apartament 3 camere, 

Vând garsonieră central, str. 
Buşteni, complet mobilată CAlV, 
telefon, gaz, tapet, gresie, 
faianţă, ·geamuri alurriiniu. 
Telefon 230324. (27872) 

vana apartament 1 camera, 
imbunătătit, str. Brezoianu, 9.500 
OM negociab;J. Telefon 241145. 
(27834) 

Vând un apartament una 
cameră, confort 1, îmbunătătit 
(mobilală), str. Simion Popa, nr. 
2, bloc 109, se. A, ap. 7, 
Micălaca. Telefon 269248. 
(28098) 

Vând garsonieră_confort 1, 
Micălaca - Miorita, 8.000 OM. 
Telefon 253326. (Î7866) . 

etaj III' Preţ 45.000 OM neg~ eta1· III Vla·,cu· 8 500 OM T~~ M.căl 500 s -'-rf bu •ta•• decomandat, ·Micălaca, bL 506, ~ , ,. ·""'""' oaca ,u...,mnar, 
clabll. Telefon Jl94.122.434. 271697. (27853) etaj IV, 13.000 OM negociabil. 16.00(1 DM. Telefon 057-
(26991) Ocazie! Vând urgent aparta- Telefon 262561. (28198) 210066,092 706 028. (28052) 

Vând apartament 2 camere, ment cu 2 camere şi bucătărie Vând (schimb cu casă), 
Gtădişte, bloc R, se. B, ap. 21; 20 mp, cu boxă in curte şi apartament 2 camere, Mioriţa. 
10.800 OM. Telefon 237048. apartament 4 camere decoman- Informatii zilnic orele 8-20. 
(~7816) date. Telefon 057 · 275198; Telefon 2S1918. (28205) 

Vând urgent apartament 249614; 245642. (27891) 

mobilat, 2 camere, etaj 1. zo~;~n:bn~~Pa~:tr~~~:';:: li' ·''. 11 U'5.') 1'.~· ·"-" Micălaca V, 12.000 tJM nega- , ; 1 lll 
ciabiL Telefon 261272. (276891 Telefon 262770, seara. (27822) 

O . 1 va d rt 2 Vând apartament 2 camere, Vând urgent apartament ultra-
cazoe · n apa a meni zona 300, decomandat, 2 băi. · 

camere, Vlaicu, 10.000 OM. Telefon 253326_ (27866) central, 3 camere, et. H. Informaţii 
Telefon 270856. (27907) vand apartament 2 camere, telefon 262462, orele 16-21 sau 
. Ocazie! 13.500 OM, aparta- semidecomandat, 73 mp, etaj 092990 164. (27654) 
ment 2 camere, decomandate, 414, acoperiş garantat, Piata Vând 2· apartamente 3 
et. 1. Telefon 210555; 210255. soarelui; 13.500 OM. Telefon · camere, cu garaj. lntorma~i tele-
(2791 O) 092.325.370. (28076) · Ion 256920 după ora 18. (27388) 

Vând apartament 3 camere, 
central, fa casă, cu 1ncălzlre 
pe gaz şi garaj, str. Gh. 
Bariţiu nr. 15, et~ 1. Telefon 
287176, 092 298 298. (f. 
0973928) 

s urge apa a· 
ment 3 camere, et. III, zona 
500, lmbunătăţit + garaj. 
Telefon 279312 şi 994 616 315. 
(28246) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, Vli!icu. lnforma~i 
telefon 245640. (26256) 

fContin!Jal8 1n pagina 14) , 

-·~ 

., 

• 

.. ' 

--

.. .. _, 

' , 

. .. , 
•c 

' ~--_ · .. -; · ····· .-· -::ţ--f·-;s W "~.a.uti4rri05ttW 
t~ ·w''tbae'".tf;.~ 7::.'i ·e: zt·-Jriezw~i~(···'<:-;~ -·ttrehtfr= -- - - ~ .... 



; 
l 

.. 
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,.. {Urmllt8 din pagina 13) 
vand apartament 3 camere, 

decomandat, confort 1, zona 
·gării; negociabil. Telefon 235676. 
(27258) 

vand apartament 3 camere, 
Alta, etaj 11, lmbunătăţit; 14.500 
OM. Telefon 270834. (27907) 

vand apartament 3 camere, 
Micălaca, bloc 308. Telefon 
267592. 

vand apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 1, Alfa; 17.000 
OM. Telefon 270872. (27866) , 

vand apartament 3 camere, 
!ultra<::entral,, parter, ideal pentru 

firme. Informaţii telefon 
094.555.698. (27965) 
Vănd apartament 3 camere, 

decomandat. etaj 4/4, acoperiş 
ardezie, nou, boxă, garaj, zona 
Polivalentă; preţ 32.000 OM - cu 
garaj; 28.000- fără garaj. Telefon 
223165. (28036) 

vand (sau schimb cu casă), 
apartament 3 camere, zona 
UTA, 25.000 OM. Telefon 
243881. (28130) 

vand In lneu, str. Republicii, 
nr. 70, apartament 3 camere, 
decomandate, pardletat, satelit. 
preţ16.500 OM. Telefon 511990, 
după ora 20. (3042307) 
Vănd apartament cu 3 

camere, preţ rezonabil. Telefon 
219190; 094.828.934. 

Vând apartament 4 camere, 
Micălaca-Orizont, et. III, conto
rizat. Telefon 264060. (27613) 

Vănd urgent 
camere decomandate, 
Micălaca, zonă liniştită, 
multiple; preţ negociabil. Tal"""~l 
094.661.161 sau 
(2m5) 

mp, necompartlm•ont•ot, 
machetat Integral + gresie
faianţă, preţ 58.000 OM nego
ciabil; sau variante. Telefon 
094.604.066. (27649) 

vand apartament cu 4 
camere, preţ foarte bun. Telefon· 
219190. (2814(1) 

IÂNZĂBI CASE 2J 
Vând casă cu etaj. Mică/ca, 

900 mp, tot confortul 150.000 
OM. Telefon 235784, 094 592 
290. (27121) 

camere, 
fără grădină, 

apă, gaz. renovată, bună privati
zare, Aradul Nou, 38.000 OM. 
Telefon 281215, 094 873,047. 
(27742) 

mare, 
nouă 1997, 1998, la cheie, 
cond~iile. zona Miorita. Telefon 
092 621 611, 092 '292 .559. 
(27026) 
Vănd casă 6 camere, 2 spqţil 

comerciale 1.000 mp, apă, gaz. 
canalizare, Piaţa Soarelui. 
Telefon 092 292 559, 092 621 
611. (27026) 

Vand urgent casă cu 2 aparta
mente, curte cu ·garaj, gaz 
stradal, lângă Şcoala UCECOM, 
str. E. Garleanu nr. 11. Telefon 
211683. (27610) 
Vănd casă, cartierul Func

tionarilor, str. Mătăsari nr. 33. 
(27653) 
Vănd casă ultracentral, 49.000 

OM, negociabi. Telefon 094 837 , 
193, 259246. (27576) 
Vănd casă mare, Cuvin nr. 

312, magazii 120 mp, pivniţă cu 
boltă 200 mp cu posbilităti priva
tizare, depom vinuri, s~prafaţa 
totală 2.750 mp', acces din 2 
strazi. Telefon 461205. (27652) 

Vănd casă cu 3 camere, 
lratoş. nr. 370. Telefon 249506. 
(27746) 
Vănd casă amenajată, 

lncălzire centrală, baie, gaz, 
curte·, grădină, Parneava. 
Telefon 271105, după ora 17. 
(27384) 

vand urgent casă, toate 
condiţiile, Sănicolaul Mic. 
Tlileton 288772. (27748) 
Vănd casă, grădină mare; 

mobilă combinată. Localitatea 
sanpaul, nr. 272. (27793) 
Vănd casă tot confortul, comu

na Vladimirescu. Telefori 
255981; 092.284.409. (27387) 

vand casă in ParneaVa, cu 
grădină. Telefon 211792; 
247262. (27088) 

n cas mea au 1c, 
toate conditjile. Telefon 254990; 
233822. (27864) 

vand casă mare, local~tea 
Livada, nr. 10A. Informaţii local~ 
tatea Sănleani, nr. 251. (27874) 

vand casă mare cu spaţiu 
comercial. Calea Timişorii, nr. 
114. Telefon 286831. (27852) 
Vănd casă Cartierul Poltura. 

Telefon 248113. (27854) 
Vand casă 2 camere, 

bucătărie, anexe, grădină, curte 
mare, apă, gaz, curent trifazic; 
str. Porumbacului, nr. 20; preţ 
22.000 OM. Telefon 250932. 
(27855) 

vand casă. localitatea 
Şofronea, cu grădină mare, nr. 
467. Informatii Curtici, telefon 
484497. (27868) . 

vand casă dependinţe. pivniţă, 
grădină, posibilităţi diverse (vizavi 
vamă). Telefon 273560. (28147) 

Ocazie! Vănd urgent casă cu 3 
camere mari, 53 ari grădină, in 
Botfei, jud. Arad; 7.500 OM 
negociabil. Telefon 246148. 
(28142) ' 

Vand casă 4 camere, lncălzira 
centrală pe gaz, str. Oltului, nr. 
12. Telefon240711.(28146) 
Vănd casă 3 camere, 

bucătărie, şpais, pivniţă + anexe, 
grădină mare sistem irigare. preţ 
23.000 OM. Telefon 278236, 
Aradul Nou. (28170) 

Vănd caoă 3 camere. pivnM, 
Calea Timişorii, bun pentru pri
vatizare; 16.000 OM. Telefon 

Vănd casă cu grădină, 
. Grădişte. Telefon 224322. 

(28189) 
211028. (27882) . 

vand casă santana, zona 
gării, grădină, apă, gaz. Telefon 
057- 462819. (5228478) 
Vănd casă In Zăbrani, la 

cheie. Telefon 268481 sau 092 · 
823 772, orele 10-18. (27928) 
Vănd casă cu grădină mare + 

4 ha teren arabil In Sintea Mică 
(8 km santana), 6.500 OM. 
Telefon 285305, 211026. 
(28053) 

vand (schimb cu apartament 
Arad) casă In Galşa. Telefon 
094 705 620. (26097) 

vand casă cu etaj, In 
Grădişte. Telefon 220182. 
(27009) 
Vănd casă In comuna Zărand, 

jud. Arad, 3 camere, dependinţe, 
grădină, anexe; ocupabilă imedi
at. ·Telefon 520388; 
094.566.788. (28122; 
Vănd casă, grădină, anexe; 

Curticl, str. V. Alecsandri, nr. 18; · 
preţ favorabil. Informaţii str. 
Mărăşeşti, nr. 10, telefon 
465465. (3039726) 

Vand casă In Curticl, ocupa
bilă, cu dependinţe şi apă curen
ta, 16.000 OM. Telefon 484221. 
(3039725) 
Vănd casă 4 camere. încălzire 

centrală pe gaz, canalizare, 
zona Grădişte. Telefon 238613. 
(28055) 
Vănd casă pe şoseaua princi

pală, la lratoş, nr. 83. Telefon 
092.691.339. (28073) 
Vănd casă modestă 3 

camere, posibil apă, gaz, 549 
mp. in Bujac. 5.200 OM. Telefon 
282864. (27947) 
Casă de vanzare, 3 camere, 

bucătărie, apă, gaz, In comuna 
Livada. Informaţii telefon 
412227.(27924) 
Vănd casă cu grădină, comu

na lratoş. nr. 441, aproape de . 
Casa de Cultură, familia G~. 
(27861) 
Vănd casă mare, cu grădină, 

toate facilitll~le, ocupabilă imedi
at, gaz, str. Gheorghe Doja nr. 
94. preţ 120.000 OM, negociabil. 
Telefon 283423, 094 630 195. 
(27446) 
Vănd 2 construcţii, zona 

Grădişte, pe suprafaţă de 700 
mp, 1-a 2 camere, baie, gaz, 
canalizare; a-11-a In roşu (fără 
uşi, geamuri), P+1+mansardă 
180 mp pe nivel, piscină (cu 
canalizare). Telefon 238636, 
253809. (25434) 

VInd casă modem flnlsatli 
91 utilată (g~z. apă, trlfazlc, 
satelit, Alcatel, garaj dublu), 
zona Stadion Strungul, preţ 
53.000 OM, negociabil. Telefon 
092 295 353. (27273) 
. vand (schimb, vaoiante) casă 
3 camere, Parneava, 33.0<l0 
OM. Telefon 250754. (27212) 
Vănd casă mică cu teren 1050 

mp si loc de casă 500 mp, In 
sujae. Telefon 264191. f27625J 

vand casă central, str. O. 
Goga, nr. 39. Telefon 
094.552.104. (27830) 
Vănd casă mare din 

cărămidă, plus dependinţe. · 
grădină, In Curticl, str. Primăriei, 
nr. 64; preţ negociabil. Telefon 
484292 după ora 17. (27643) 

vand casă cu grădină, 
Zimandul Nou, nr. 81. Telefon 
224322. (28189) 

vand casă cu etaj, Grădişte. 
garaje şi mune imbunătăţiri, str. 
Cehov, nr. 3. Telefon 220384. 
(28200) 

vand casă In Santana, str. 
Bistriţei, nr. 10, sau schimb cu 
apartament Arad. Telefon 63, 
Otari. (3041904) 

vand casă confort 1, In 
sanmartin. Informaţii telefon 057-
536738, pănă la ora 20. (28249) 
Vănd casă mică, 600 mp, str. 

Clopoţeilor nr. 31, 8.000 OM. 
Telefon 092 624 648. (28263) 

VÎNZĂRI SPATII rl) 
Vand hală toate dotările nece

sare, 25.000 OM. Telefon 
21Î0495. (27988) 

VAnd sau lnchlrlez spaţiu 
comercial, 150 mp, zona Alfa. 
Telefon 092 209 665. (27557) 
Vănd firmă mixtă paste făi

noase, cu casă proprietate (3 
camere + dependinţe), hală 
mare de producţie, 2 maşini de 
tă~ei, 1 malaxor, site şi rafturi 
pentru uscat, microbus inscris, 
gaz, telefon, apă, curent tritazic. 
Telefon 286333. (27937) 

VÂIIZĂBI TEIENUBiriJ 

Vând TEREN pentru con .. 
strult casă, GRĂDIŞTE, toate 
utllltăţlle. Telefon 253366, 
253575,219211.(28236) 

Vând teren intravilan 600 mp, 
front 15 m. Telefon 262619. 
(27827) . 

vand teren intravilan. 1.500 
mp sau 750 mp, in zona Gai, str. 
C. Brăncoveanu nr. 6-8, Muat p8 
Colt. Telefon 289522, celular 094 
608 032. (27946) 

vand ieftin loc de casă ~u 
grădină (1.000 mp) localitatea 
Pooca-Rovine nr. 607. lntonnaţii 
telefon 279263. (28030) 

vand teren zonă industrială 
Arad, 5.000 mp. Telefon 
094.784.571; 094.784.572. 
3042205 

Vand sau lnchiriez spaţii pro
ducţie. Arad, 2.000 mp. Telefon 
094.78~:571; 094.784.572. 
30422041 

vand convenabil Dacia o km, 
orice model, livra~e.)m~e ... ~~tă. 
Telefon'094.391.896. t271t>t>J 

vand ANVELOPE camion 
· diametru 17,5; ARO- 15, 16; 

autoturisme- 13, 14, 15, 16, 17. · 
Telefon 563027, 259339. 
(27222) 

vand avantajos anvelopa 
auto, folosite, In stare foarte 
bună. Telefon 563027; 259339, 
262616. (5224868) 

vand Mazda 323/ 1986, 1,7 
Diesel, stare impecabilă, recent 
adusă din Germania, numere 
pana In 2000, preţ rezonabil. 
Telefon 094 872 611. 

Vănd cutie de viteză VW 
Transporter. 5 trepte D, o cutie 
VW Transporter 5 trepte, pe ben
zină, preţ avantajos, negociabil. 
Telefon 094 872 611. . 

Vând (schimb) Men::edes 250 
Diesel, an fabricaţie 1992, lnma
triculat persoană fizică, stare ire
proşabilă. Telefon 094 616 315. 
(28246) 
Vănd Dacia 1310, 1999, multi

ple imbunătă~ri; preţ foarte avan
tajos. Telefon 094.206.599. 
(2m6J 
Vănd microbus marfă Ford 

Trans~. alb, suprainăltal, 1992, 
inmatriculat august 91i, 12.000 
OM. Telefon 094 531 801. 
(27561) 

vand tractor u 650, stare 
foarte bună. inmatriculat + CIV şi 
remorcă auto 9 tone. Localitatea 
Semac. nr. 494. (27864) 

Vând mlcrobuz Mazda E 
2.200, fabricaţie 1991; 10.000 
OM negociabil. Telefon 
094.624.074; 094.925.043 •• 
(27735) 

Vand Dacia .papuc, cu coviltir, 
. 1986, 18 milioane lei. Telefon 
512518; 511403. (5225445) 

Vând Fiat Regata Diesel. 
Telefon 092.632.340; 257728. 
(27832) 

Aten\19! vand Dacia 1300 din 
1981; stare foarte bună; accept 
variante de cumpărare, bani, 
bunuri, etc; preţ 2.200 OM. 
Telefon 272958 sau 
092.823.710. (27851) 

VInd urgent FORD SIERRA, 
Ti'lmatrlculat persoană fizică, 
2.000 cmc, an fabricaţie 1990, 
culoare rot;le, stare foarte 
bună, preţ convenabil. Telefon 
092 529 611. 
Vănd Opel Frontiera 2400 i, an 

1993, preţ 24.000 OM. Telefon 
279827. (27888) 

vand tractor u 650, plug, 
1994; ARO 243, an 1991, motor 
Braşov. Telefon 421072, Sebiş .. 
(32422091) 
Văod convenabil Dacia papuc; 

·oacia 1310, taxele plătite. 
. Telefon 484027. (27915) 

Vând Dacia 1310, 1988, stare 
exceptională, 2.300 OM. 
Localit<itea Şicula nr .. 50, telefon 
512581. (3042303) 
Vănd Dacia 1300, CIV; Dacia 

1300, 1982, preţ negociabil. 
Telefon 511749. (3042301) 
Vănd (schimb cu Dacia papuc 
nou~+d~)M~sMB 
100 D, izotermă, an 1990. 
Telefon281581. (27845) 
Vănd Renault 21, an 1988, 

Injecţie, catalizator, consum 7%, 
5.500 OM. negociabil şi 4 jen~ 
aluminiu 185/13, 200 OM. 
Informaţii str. Mătăsari nr. 24. 
(27996) 
Vănd Oltcit. stare foarte bună. 

Telefon 094 834 010, 278396, 
după ora 21. (27959) 

Vand Mercedes 240 Diesel, 
persoană fizică, RAR, CIV, stare 
excepţională, preţ 6.200 OM, 
negociabil. Informaţii telefon 
232394. (27014) 

Vaod urgent RenauH 19 l>en'. 
zină, an 1989, catalizator, 1.721 
anc, adus acum din Germania, 
stare excepţională, preţ 3.500 
OM, negociabil, neinmatriculal. 
Telefon 261502. (28068) 
Vănd urgent bus Camping · 

(complet) 1.600 cmc, Diesel, 
sosit din Germania, stare 
excepţională, neinmatriculat. preţ 
3.500 OM, negociabil. Telefon 

- 261502. (28068) 
Vănd microbus Ford 2.5 

Diesel, model 80, 4.000 OM. 
Telefon 264781. (28064) 
Vănd ARO 243, motor Braşov. 

Telefon 266258. (26049) 
Vand urgent Opel Vectra 

motor 1,800 cmc, nerulat In 
Romania, fabricaţie 1991, cu 
Euro 2, bună de inmatriculat, cu 
servo, geamuri electrice, 
lncălzire In scaune, oglinzi elec

. trice, preţ negociabil 4.500 OM. 
Telefon 094 270 217. (28084) 
· vand Dacia Breck. 1993, stare 
perfectă, preţ 3.200 OM; str. 
Salontei, rrr. 27/A. Telefon 
222806. (27917) 

vand Lada Niva 4x4, an faOO. 
caţie 1982. CIV, VT 2001; 3.500 
OM negociabil. Localitatea 
Tarnova. nr. 123. Telefon 
254412. (27885) 
Vănd autocistemă 22.000 1~. 

CIV + ADR, fără cap tractor. 
Telefon 094.782.535. (28089) 
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vand ladă frigorifică 200-300 
It. ieftin. Telefon 211491. (27582) 

Vănd Dacia 1410, an fabricatie 
1998, culoare gri metaliza~ dotări 
suplimentare, stare excepţională, 
preţ 5.000 OM. Telefon 237043; 
484610. (28087) 

Vând avantajos maşini de 
spălat automate Philips, Bosch, ·" '""', 
combine, lăzi frigocifice, congela-

vand ARO 244 cu remorcă, 
sat Minerău, nr. 273 (Romanu). 
(28085) 

toare cu sertare, frigidere. 
Telefon 259339; 563027; 
262616. (5224868) 

Vând congelator, combină, 
maşină spălat automată, TV 

Vănd Dacia papuc, an 1998, 
5.200 OM negociabil. Telefon 
286180. (28082) 

VAnd VW Passat TD, an 
1998,15.900 OM şi VW Passat, 
an 1992 Diesel; 11.600 DM, 
inmatrlculat persoană fizică. 
Telefon 092.267.583. (28074) 

color, 6 luni garanţie. Telefon · . '':-.::-~:~~~::.;:. 
285010. (27257) . 

vand Dacia 1310, an fabrica~e 
1991, stare foarte bună, preţ 
informativ 2.900 OM. Telefon 
284447, Micălaca, bloc 513, se. 
A. ap. 3. (28058) 

VAnd ARO 10, stare de 
funcţionare, cu sau fără remor
că, 1.000 - 1.500 OM. 
Localitatea Hălmăgel, nr. 13. 

Vând urgent Audi 200 Diesel, 
1980, 2.000 cmc, stare bună, 
pret 2.700 OM. Telefon 274088. 
(28111) 

vand vw Golf 1. preţ negocia
bil. Telefon 257881 sau 
094.684.222. (28107) 

vand Oij~. Telefon 268010, 
.262834. (28129) 

Vănd Dacia 1310, 1984; Dacia 
Breck import Slovacia, motoare 
Dacia. complete. lntonnalii local~ 
tatea Chereluş, nr. 72. (3042310) 
Vănd tractor U 650, localitatea 

lneu, str. M. Eminescu, nr. 103. 
Telefon 512280. (3042309) 

hand, la pretUri negociabile. 
Telefon 289679, 092 845 946. 
(28068) 

Vând televizor color, maşină 
spălat automatică, cuptor 
microunde, calorifer electric pe 
ulei, cu garanţie. Telefon 
284604. (28063) 

vand imprimanta laser, 
folo~e. profesionale. stare foarte 
bună, 189 OM. Telefon 274845. 
(28022) 

Vand tennostate pentru Incu
bator şi automat pentru iluminat 
casa scării. Telefon 232908. 
(28112) 

vand frlgldere, congela
toare, combine frlgortflce, cu 
garanţie şi service post
garanţie. Telefon 284857; 
092.556.562. (27886) 

Vând Men::edes 406 D, 2 tone, 
6.500 OM negociabil. Telefon 
511344. (3042305) 

Vand TV color Philips 
Grunding stereo 
mandă; conven~a~b;~il~.·r~J~~nt""~~~~.~~-
284004. (27869) .. 

vand Dacia papuc, carosată, 
cu izotermă, eventual 2-3 rate. 
Telefon 094.897.699. (28005) 

Vând auto TV 14 O, stare 
bună, 22.000.000 lei negociabil + 
tractor Universal 650, stare bună, 
38.000.000 lei negociabil. 
lnforma~i Vladimirescu, str. V. 
Roiată. nr. 51. (28161) 
Vănd Renault 18, lnmatriculat. · 

Diesel; RenauH 11 şi Ford Fiesta, 
neinmatriculate. Telefon 210185. 
(28167) 

vand tractor cu remorcă, preţ 
35.000.000 lei negociabil, locali
tatea Vinga, nr. 1374. Telefon 1 

460421. (28189) 
Vănd tractor U 850, stare per

fectă functionare. Telefon 
092.288.494.'(28196) 

De vanzare coasă rotativă de 
1,65 m, 15.000.000 lei, locali
tatea Vănători, familia Must. tele
ton 121. (5226488) 

vand vw Golf 11. 1991 ş1 vw 
Golf III, 1993; ambele Diesel şi 
neinmatriculata. 
Telefon 094.611.012. (5226487) 

vand congelator; ladă frig; 
maşină spălat automată; robot 
telefon; uscător rute; garan~e 1 
an. Telefon ~0926. (27860) 

VIndem LAZI FRIGORIFICE, 
CONGELATOARE, VITRINE, 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, Inox, garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8·18. 
(26815) 
Vănd cantar electronic. 

Informatii localitatea Fantanele. 
Telefon 456171. (28174) 

VIndem o gama mara TELE· 
VIZOARE COLOR stereo; 
preţuri convenabile. lnfonnaţll 
orele 10-20. Telefon 280260, 
211213. (28182) 

· Vănd masini de cusut lilciJstrt.. 
ale, triploku!l, butonieră, tivi!. cap
sat, plate. Telefon 092.703.126. 
(28181) 

VÎNZĂRI DIVERSE 

Vănd Fiat Crama CHT an fa
brica~e 1988, preţ 5.700 OM. 
Telefon 092.237.790. (28214) 
Vănd Dacia 1310 din 1990, 

pret 2.500 OM negociabil. 
Tel<iton 473339. (3718999) 
Vănd Dacia 1310, stare bună. 3.500 lei/ 

Telefon 289432, după ora 17. , MOZAIC, 
(28227) PRAF 700 leU k9; 
Vănd scule pentru tractor. . DEŞ!=URI MARMORĂ, CĂRA· 

Informaţii localitatea Şicula nr.: MIDA eficientă 300/250/140 • 
231, telefon 121A. (5225446) · 500.000 lei/ mc. Informaţii 
Vănd autobenă Saviem 6,5 to, localitatea Măsea, nr. 33. 

stare bună, motor R.K., an 1980. Telefon 531498. (27085) 
Preţ negociabil, tel. 276488. Vând SARE la saci bul-
(28278) gări, cantităţi mari. 
. vand microbus LT 28 VW, 059-144334. (26321) 

transport marfă. an fabricaţie 
1992, inmatriculat. stare impeca
bilă. Tel. 094616315. (28246) 

1'1H1!!WWH .. ~- 1 
Vând diverse tipuri TV 

COLOR, preţ 800.000 lei; 
garanţie 6 luni. Telefon 
244904, orale S-17. j27103J 

VAnd: MAŞINA SPALAT 
AUTOMATĂ, 100 OM; TV 
COLOR, 80 OM; LAil'Ă 
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616, 259339. 
(27222) 

combinată şi de ~:~~ic' 
motorină. cuptor 
Telecolor, calorifer electric. ; 
Telefon 211683. (27610) . 

Vând TV color Funal, mag
netofon Rostov, geamuri bloc. 

. .Telefon 273776. (27724) 
Vând EUROBOLŢARI TER· 

:.-

·~\!"'=;.:.oz..,, 

"""' 

-.::·--.:.:~-

Vănd calculatoare 486, com
pact..disc COR, Windows '95, 
complet + imprimantă A3, preţ 
rezonabil, negociabil. Telefon 
094872611. 

. MOIZOLANŢI cu garanţie, 
300x250x200; 3.600 leUbucata; 
1 mc- 240.000 lei. Telefon 1""~~-... 

Vălnd televizor color Phllllps, 
black line, teletext. an 98; video
recorder sofisticat. an 98, caseto
fon dublucasette. Telefon 
289302. (28255) 

vand avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit, 
microvele. Telefon 259339; 
563027, 262616. (5224868) 

vand nt' color stereo, 70 cm; 
ieftin; garan~e. Telefon 211491. 
(27562) 

281491; 092.381.750. (27336) 
Vând 120 oi rasa merinos, 

toate mioare. lnforma~i telefon 
092.534.615. (27792) 
Vănd termoteka Ocean - ---· 

Bereta, 24 KW, sigilată, 1.200 
OM. Telefon 259854. (27796) 

vand vmnă tngorifică orizon
tală 3 m; rafturi expunere din alu-
miniu casă marcat Elka, tuburi 
bloxid. scaune bar, aparat 
Inghetata •. italian. Telefon 
235994; 257003. (27862) 
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- (UnrllJB din pagina 14) Vând 100 capre. sat Agrişul 
Vând mobilă combinată lip Mare, nr. 791. comuna Tărnov<t. 

.Camelia". Telefon 245314, orele (28218) 
16-19. (17912) Vând cazan de fiert ţuică, 801. 

Vând ~sistem complet dis· Telefon: 276488. (28278) 
tribuitor bere halbă - 3 beri 
diferite, calitate_ lux, nou şi ~~- \1.1 ltl1jl'~· : 
maş1nă cafea eXJ>reSSO 2 braţe • 1 r' r :il~ 1 T 1 " · , 
Capuccino +, mAcinat cafea, 1 1 1 

noua, excepţională. Tetefon 094 Cumpăr garsonieră confort 1, 
838 558. (27933) centru, ofer preţ bun. Telefon 

Vând motor L445, de tăiat 235784.094 592 290. (27821) 
l$nne. Localitatea Frumuşeni nr, Cumpăr apartament 2·3 
192. (279\11) camere, in Arad; ofer 12- 16.000 

Vând gheretă Piata Pânc;o1a, OM. Teleofn 253326. (27666). 
maşină inox tocat i;arne (300 Cumpăr casă sau teren intravi-
kg/oră), mobilier. vechi. Teiefbn lan, lângă artera principală. 
Ş12844, orele 8-10. (27988) Telefon 253326. (27ACo) 

rzai.â~~-g:.: ':::~~~. ~= 'h!JI' 1 if h+~l 
l;iabil. Telefon 271712. orele 9- · • 
15. (27957) · Cumpăr 121on Lancia Thema 

TD. Telefon 094 849 390. 
(28039) 

250 DM; boiler cu 
gaz, stare funcţionare Juni<W1l. 
280 OM; cărucior pentru hand~ 

~~~;~~~~~~50 OM. 
vand mobilă bucătărifj şi 

mobilă pentru cameră tin$'şl. 
Telefon 282319. (28059) 

V ân<.i 56 elemen~ calorifer 
foota. Telefon 282784. (27762) 

Vând 2 biblioteci cu 3 şi 4 cor
puri; mobilă bucătărie făcută la 
(Xlmandă; aragaz; frigider; pat cu 
etl;Jj; lljC&ffiier, ~; dulap 2 
şi .3 uşi. Telefon 057 • 27511le: · 
249614. (27891) . 

vand 4 bucă~ travarşe 
din beiQfl, de 7 m lungimş 

. Informaţii tel:efonl 

CUMPĂRĂRI DIVUSE 

Cumpăr aur (bijuteni cu pietre 
preţioase). ceasuri elveţienot, 
tablouri. statuette bronz, argin .. 
tărie. mobiHer sijl, piata imediat. 
Telefon 094 230 111. (28072) 
Cvmpăr bulbi de zambile pen. 
~ fortat. T<lle!Qn 064 - 1495Q:l, 
(27591) 

CERERI '1 OFERTE 
DESERVICII 

FIRMĂ PARTICULARĂ an• 
gajează T ÂMPLARI CALIPI· 
CAŢI pentru lucrări PAL. 
Telefon 284883. (27856) 

ANGAJĂM CONFECŢIO· 
NERI fi MAISTRĂ profil textll, 
str. Abrud, nr. 26. Telefon 
279928. (27825) 

PVBUCJTATE 

.,RECORD CENTER" anga • 
jează: 1. persoană: progra· 
mar'e '' lntrepnere reţea, studii 
specialitate, experienţă profa. 
slonală, limba maghiară • 
avantaJ; 1 persoană: deparla· 
mentul comenzi, cuno,tlnţe 
PC '1 In domeniul piese auto, 
permis conducere, limba 
maghiară - obligatorie; 1 ·per· 
soană necallflcată, Relatii 
Arad: Calea Tlm"'oril, nr. 140. 
(28187) 

.,OLT - CAR SERVICE" 
angajează MECANICI • AUTO 
cu experienţă. Calea Radnel, 
nr. 214. (28195) 

ANGAJĂM V},NZĂTOARE In 
Piaţa Mihai VIteazul. Telefon 
223975. (28194) 

ANGAJĂM o PATISERĂ 
serioasă '' harnică, c;u 
vechime in muncă '' expe .. 

Judecătoria Llpova, dosar 
execuţlonal nr. 110/1999. In 
data de 24.09.1999, ora 10, la 
Judecătoria llpova, str. 

· Brancovlcl, nr. 27, biroul 
executor judecătoresc Dan 
Oprea, se vinde la llcltalle pubo 
llcă, lmobUul situat in Llpova, 
Inscris CF 5692 Llpova, nr. 
top.2019/a, apartament 1 cu 3 
camere, proprietatea lui Bodea 
Aurella. Prelul de strigare este 
de 41.050.800 lei. Condiţiile de 
licitaţie şe pot consulta la 
Judecătoria Llpova, biroul 
executor judecătoresc Dan 
Oprea, lunea sau vinerea, ora 
10. (28156) 

SC .STEELWELD SIMTEX" 
eollcltă oferte pentru etanşare 
pereţi sticlă proflllt, la hală 
Industrială. Relaţii telefon 
256643; 254663J?I!165) -

· · CITATII 

rienţă; salarizare deosebită. Se citează păra\Ui Covaci Ioan 
Informaţii telefon 280141!; · . 111 dosar nr. 6099/1999 a 
259273 seara. (28202) Judecătoriei Arad. avand ea 

ANGAJĂM VÂNZĂTOR obiect desfacerea căsătoriei şi 
avand termen de judecată la 

noapte (bărbat), magazin ali- data de 6 O<:IQrnbrle 1999, se1e 
mentar, referinţe ultimul IQC 2. (28204) 
muncă. Telefon 231862, orele 
12.~0 -14,3Q. (28212) 

ANGAJĂM BUCĂ TARI, AJIJ. 
TOR. de BUCĂTAR şi 
OSPATARI. Telefon ~10944. 
(29.221) 

CABANA GHIOROC LAS 
VEGAS având un program 
permanent, angajează 2 
SUCĂTARI EXPERŢI, cu o 
salarizare deosebH de avanta
joasă; 1 BARMAN şi 2 
OSPĂTARI. Informaţii telefon 

Efe~;tuQaZă .dlnlc transport de 
peraoane tn GERMANlA, AUS· 
TRIA ,1 FRANŢA, la P'"1"ri ...,.,. 
slblle cu autocare moderne. 

NOUl li ITALIA cu hnzH AIJ&. 
TRIA, SUEDIA cu tranz:lt POLO
NIA'I UNGARIA la BUDAPESTA. 

rm de confecţii cămăşi, 092 249 Ş56 S<lu 092 2$8 5117. 

angajează CONFECŢIONERE u(~28::2=34~)======~ 

IMPORTANTI Prin ,.ATLA· 
SSIB" pulall dlitorl ln toată 
I!UROPA: BELGI/l., OLANDA, 
DANEMARCA, fiNLANDA, 
NORVEGIA, AI<CIUA, SPANIA, 
PORTUGALIA. 

calificate pe maşini Pfafl', . ,. 
PERSONAL CROlT BAND· 
ZICE; salariu sigur, avanta~ 

Angeje PATISER, AJUTOR 
PATISER, AGENT COMER· 
C:IAL. Telefon 092 824 848. 

Vând piese pentru 
cotat Singer şi ac;Q. 
258143. (27925) 

os. Telefon 253062; Incinta 
TEHNOMETALICA. (27877) 

SOCIETATE COMERCIA 
angajead INSTALATOR 
SANITAR - TERMOFICARE, 
ZIDARI·FAIANŢORI. Telefon 
232998. (27867) 

Vând 2 geamuri C\1 2 .Qen8te, -
tip bloc, complete • 1 uşă biQc, 
tapiţată + goblenuri. Telefon 
249471. (28092) AngaJez ~OFERI pentru 

Vând ouă da prepelM, CURSE INT RNAŢJONAL, oq 
proaspetot. OII<:IIP\klnale Ira~ • qunoştlnţe de mecanică şi 
meni orice afecţiune. Telefon vechime. Tel11fon 084 5 
261653. (28090) ~6=9=8.=(2=7=96=5=) ====::::::! 

Vând vacă geslantă luna 7-a,i ,,FLQRANIS" angajează 
una 61ilri lapte, str. Prunulul, n-. VANZATOARE li fEMEIE 
62; Grădi"". (27010) • 

Vând 2 chioŞC!Ui lemn. l!ll!re CURATENIE cen ru 1portlv. 
foarte bună. T<!leron 257881 Sili! Telefon 253838. (279811) 

Q94,ljij4,222. (28107) A jă 
Vând brOa$că ţestoasă de n9a m BAF MANI· 

uscat, numai pentru iu.bttOJi lll1i- OSPAT ARI (fata). Tell!fon 
male. Telefon 094.774.511) •. · 281074. (28047) 

"bA Vasta şi sobă 
Calorex. Telefon 232734. 
(2810~!_ .•. 

vand gal'l!J au!Qrlut, str. 
Stupilor (VIajcu). Telefon 
275293. (28100) 

vana cazan ţuică 110 de litri, 
nQu. Telefon 094.698.849. 
(28132) . 

Vând vană fontă 1,80 albastrA. 
Slare ex.celantă + chiuvetă cu 
picior, albastra. Telefon 252009 
sau 094.784.558. (28183) 

Vand chiuvetă inox; video, 
Imprimantă color; friteuză 
Mulinex; ~ sais. boiler gaz, 
robot telefon Wormen CD radio 
casetofon; venlilal.Qf cameră; 
radiocaseiQfon maşina cu boxe; 
la preţuri convenabile. Tele!Qn 
.2.16572; 094.246.245. (28171) 

vaoo In Upova, garaj metalle 
demontabll, 6/~ m. Tel!ifon 
581292. (3040371) . 

cazan 
marca Biasi Sania, 25 kw. pe 
gaz. Telefon 092.2118.4a4. 
(28196) 

Vând dormitor Orobela ll'lslaJe 
perfectă, 1.000 OM. Telefon 057 
• 252555, după ora 16. (28203) 

Vând bala iute, 30.000 leilkg, 
Chişineu Criş. Teiefbn 522180. 
(5226484) 
Vănd aspirator MouHnex; uşi. 

lemn; mobilier (birouri - comodă); 
maşmi sais; radiatoare electrice. 
Telefon 276898. 

AngaJez GE!STIONARĂ cu 
carte de muncă. Telefon Q84 
592017. (28057) 

SC .. MOBILA fl BINALE" 
SRL. e~ sediul m Vladlml· 
rescu, str. Llbertllţll, nr. 60, 
angajează TÂMPLAR! UNI· 
VERSALI. Relaţii la telefon 
057 • 23497 4. 27792) 

SELECŢIONĂM: dulgheri, 
· erarl betonlştl, zidari, pentru 
GERMANIA, ISRAEL. Telefon 
057 • 270884; 094.396.189. 

. (27883) 

CROITORIE SERIE, anga
ează MAISTRU, CON· 
FECŢIONERE, 
ĂLCĂTOARE; salari-zare 

avanta)oad. Telefon 250921. 
(27093) 

ANGAJĂM VÂNZĂTOARE 
Piaţa Solară; produse cos.
metlce. Telefon 094.887.145; 
277797 după ora 21. (28133) 

.,TALISA TRADING" anga
Jează temele serviciu; 
prezentarea azi, orele 8·11, 
Piaţa Romană, bloc E, parter. 
Telefon 210988. (28151) 

FIRMĂ BIROTICĂ anga-
Jează tânără. Telefon 
094.531.875. (28149) 

ANGAJĂM persoană, ca 
AGENT IMOBILIAR. Telefon 
267787;219190.(28141) 

28264 

PRESTĂRI SEDICII 

INSTAL CONSTRUCT exe
cută: zidărie, tencuieli, 
falanţărl, zugrăveli, instalaţii. 
T!llefon 567269. (27012) 

EXECUT tot felul: lucrărt 
construcţii, zidirii, tencuieli, 
faţade, zldărll, acoperlturl, 
gresler1; Qlc. Telefon 273233. 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
liUiomate. Telefon 259146, . 
orele 14-lli; Q84.241.3t&. 
(27639) 

"WES" executA reparaţii 
frlgldere, c;ongelatoare; 
garanţia!. DEPLASARE 
GRATUITĂ! Telefon 21l48li7; 
092.556.562. 27118!> 

EXJ;:CUTĂM: zldărll, ten• 
eulell, falanţărl, gletuleR, 
zugrăveli. Telefon 211648. 
(28162) 

EXECUT zugrăveli lavablle 
la preţuri minime. Telefon 
253755 •. (28163) 

Execut lucrări CALZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. 28043 

-, DIVERSE 

Vind FĂINA, tip 1150, en 
gros, pntt 2.700 leU kg + lVA. 
Informa 11 telefon 462342. 
(3041902 

SPITALUL OR ŞENESC 
UPOVA, str. A. Vânătul nr. 11, 
judeţul Arad, vinde prin IJcl
tatle publică CAl DE MUNCA fl 
TINERET CABALIN. Licitaţia 
va avea loc la datp do 29 09 
1999, la Gospodăria anexă, dll 
la aceeaşi adresă. (3840369) 

SC "TISZA • MUREŞ" SA 
sollcltă autorizaţie de mediu 
pentru Fabrica de Cărămidă 
CEALA din Arad, str. Mărulul, 
nr. 1·3. Eventualele contesta~! 
se pot depune la Agenţia de 
Protecţia Mediului din Arad, 
Bd. Dragallna, nr. 16. (~8093) 

. ~-' 

Pentru grupuri Qf11anlzate, 
tnchlrlem autoc;are fi mlerobuze 
moderne. 

;.A TLAS81B'" ~eul aer~ vicii de __ _ 

dkale 'fi cirţl ve~. · 
Agenţiile dlo ~ntru: ~afon 

251871 " 252721 " AU10CIARĂ. 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM. zltnlc. (c.17) 

AGENTIA DE TURISM • 
"SEMO TOUR" ARAD 

vă oferă: 
• excuntle ·FRANŢA, 20 SiP· 

TIOMBRIE Şl5 OCTOMBRIE 
- PREŢURI DE EXCEPŢI& lot 

MAMAJA, NEPTVN, SATURN 9t 
EFORIE NORD. 

-excursll lLtnaN .In EQIPT, 
ITALIA, SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGI~E. 
AUSTRIA. FRAIIŢA; dp-
ln: DUBA!, CHINA fl TUNISIA, 

THAILANDA, MEXIC, la "'"""'~*ii ...... ....,.. 
~xcurall ln*'1 JJ' ··ll:·~l'A 

" IINGARIA. - bilete de oclhni fi~ la: 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI 
POIAI<A BRAŞ()V, V()RQNEŢ, 
VOINEASA. lnfonnojll telefon/ flo< 
057 • 283311, tau sk. Eminescu nr. 
13. VĂ~ĂMI (c. 1QI!II) 

INCHIRIERI 

Ofer spre Inchiriere SPAŢII 
COMERCIALE dotate eores· 
punzător, apte pentru comerţ '· 
prestări servicii, depozit en· 
eros, sacl!ul l!lrourl. Telefon . 

46727. 
Doresc să lnchi ei aparta

ment 1-3 camere prefer 
(ne)moblat. Telefon235784. 094. 
592 290. (27821) • 

Tnchlriez (ofer) locuintă 
(11e)mobilată, 2llnă bună. TeleiiJl 
235784,094 592 290. (27821). 

lnchiriez spaţiu ultracentral, 41) 
mp. Telefon 211792. (27833) 

Caut să lnchirtez camlonetl 
aau microbuz. Informatii telefon 
270930; 094.697.614. (27875) 

Doresc să inchiriez garsonieră 
mobilată; ofer 50-100 OM. 
Telefon 210255. (27910) 

Ofer spre inchiriere pe 1etmen 
lung. apartament (ne)mobilat. 
Telefon 210555. (27910) 

lnchiriez (ofer) apartam<1nl 
ultracentral (Unirii). tot confortul 
(ne)mobilat. preferabil firmă. 
:~~~Ţ>"ţii telefon 264995'. 

-.. ·-~··· . 
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2 camere. 
piata anijcipat 1 an (studente). 
Telefon 262696. (27953) 

Primesc 2 fete In gazdif, Bd. 
Revoluţiei nr. 71, ap. 8. (28027) 

Dau in chilie spa~u comercial, 
80 mp. Telefon 251117. (28065) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial central, situat tn 
Chişineu Criş. Telefon 520684. 
(Ag. Criş) 

lnchiriez apartament nemobi
lat, ultracentral, un~-i firme de 
contabilitate, avocaţi. intennedieri 
sau notar. Informaţii telefon 
462342. (3041903) 

lnchiriez garsonieră mobilata 
In Grădişte, gaz, telefon, 100 OM 
lunar, anticipat pe 2 luni. 
Informaţii telefon 462348. 
(3041903) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere. decomandat, 
moblat. centraJ..Telefon 251782. 
(27705) 

Primesc 2 studen~ 1l'l gazdă. 
Telefon 211583 după ora 18. 
(28099) . 

Olar spre tnehlt1ere pentru un 
student, o cameră mobilată cu 
toate imbunătăţlrlle, zona UTA. 
Telefon 289360. (28097) 

lnchlri<IZ apartament 3 
camere, zona Vlaicu, pe t8ITII<IIl 
lung, mobilat. tot confortul. 
Telefon 210879 dupa ora 1!j. 
(28097) 
Luăm studente In gu!l6. 

Telefon 223451. (28121) 
Ofer spre Inchiriere aparte· 

mant 2 camere, mobilat, parter, 
Romanilor. Telefon 094.397.673; 
256023. (28116) 

lnchiriez apartament 2 <:arr11n 
(studente). Piaţa Spital. Tele!Qn 
230816. (28046) 

Ofer spre Inchiriere garsonierA 
. mobilată, pentru studente (tam. 
Uel. Telefon 262730. (28060) 

nchiriez hală producţie 280 
mp, cu toate dotările necesare, 
tn Aradul Nov. Informaţii telefon 

· 287744, Intre orele 21-23. 
(28069) . 

Primesc urgent tn gazdă, o 
el<1vă sau studentA. Telefon 
511499. (3042306) 

Ofer spre Inchiriere garsonlar6 
confort l, Vlaicu, Piaţa 
Agroalimerttară. Telefon 469282. 
orele 9-20. (28143) 

Primesc eleva (studentă) In 
gazqă, zonă centrata. Talefon 
237527; 234677. (28160) 

Primim din judeţ 2 eleve (sll,l
dente) 1l'l gazdă; central, super· 
confort. Telefon 235958. (28173) 

Ofer spre inchiriere garsoniera 
supercentral. mobilată; anijcipal 
O luni. Telefon252860. (28178) 

Student, caut să lnchiriez ger· 
eonieră. Tşlefon 094.607.871. 
(28180) 

lnchiriez opartaml!nl ~ 
cemare. central, mobilat. Teieflln 
245940. (28193) 

Ofer spre lnohlrier<l aparta
ment 3 carn<U6, nemobilat, 160 
OM, eventual garaj. 50 OM, 
Podgoria. Telefon 221679; 
094.640.314 (28208) 

PIERDERI 

Pier!J.ut legitimaţie student 
pentru reducere transport, el~ 
berată de Facultatea do 
TeoiQgie Arad, pe numele 
Stratan Alexandru. O decilll' 
nulă. (28131) 

Pierdut certificat medical 
...,;a MMPS 1996-A7, perio. 
da 1-3 septembrie 1999, eilb&
tat de Circa pr. 10, pe numele 
Henţ AntQII. li di!Ciar n!P. 
(28154) 

Pierdut carn11t de evoluţie 
stării de sănătate a copilului, 
eliberat de Cabinet Medical 
.Tahimed", dr. Jurca Daniela, 
medic siJI!Ciallst MG pedlatrle. 
pe numele Pop Alexandra 
Viorica. li declar nul. (28210) 

îi' DECESE îi' 

Cu adincA durere In 
uflete, familiile: Bejan ti 
atca anunţă decesul 
cumpel lor ao!ll, mame ti 

nici, 
BEJANANA, 

la vârsta de 89 ani. lnmor· 
ântarea va avea loc azi, 18 

optembrle 1999, la ora 14, 
e la Capela Cimitirului 
temltatea Aracl. 

Biroul S.P.O.M. al 
lulul Municipal Arad, 

ltr.•n••mlte sincere con• 
Jdol.eanţo colegei lor, PETRQ. 

IRELA, la docea111 
(28164) 

llllle Balog, v""'""-" 
IK<•ndăco tl Catarlg mulţu· 

celor care au găsit un 
un cuvlnt, un gest 

!Detnllru a.,.. sta alături in 
!manta dlur•ore pricinuită de 
ltnoceres In nefiinţă a celei 

le·a fost dragă şi IubitA, 
BALOOLEIA. 

allturl de colegul 
GHEORGHE, in aces· 

momente grele prlclnu,lte 
decesul mamei sale fi 

m sincere con· 
de la TAXI 

de 
mamel 
omag-

condoleanţe. 
A.F •• ARBIS 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Trist fi reepectuos Dr11118fu 
ce au fost 

DUMITIUJ,t 
MIRELA V AIDA, 

la Implinirea a 6 ani '' 
lresp••ctlv 10 ani de la !re

lor In eternitaie. Câte o 
o lumânare fi o rugi
din partea familiilor: 

Prodan. Dumnezeu 
In pacei 

-~·-

,._. __ 
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â er 111 i 1z ! li • Jj i 11 ! "' 
B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) 

Mlcălaca - Piata Soarelui (vizavi de Po9t6) 
Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

· + V111tla1Dn • Gresie, faian\ll. adeziv penru ""!fi IDRil 
+Aparat- oondiţlonal • Arac8~ vopsele, dlluanf lji laruri 

D · +Pias.!ldegeampenru.~lflrl N 
. + Pompe submerslblle, de suprafajj fi OU! 
~~aq VIZITAŢJ MAGAZINUL NOSlRU : =::1 DE~HIS lN UPOVA, VIS A VIS DE 

1=1 +lncubab!ree~Qtce PIAŢA 
. 1 +Foile solar de 4-10 m llfme Proclueele: electrice aleclrocasnice u:l 

!~titu~~~~~de~ gospodllrescf_~riOOse,vAndşlw ' 

• Plas.!l rabitz, wle CMStrucţll, electozl PLATA IIIC RATE. AVANS o. 
• Roabe, beton/era, motMn elecrlal 

TRANSPORT GRATUIT IN ORAf, 
IN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
5.000.000 LEI. . (6213798) 

+Drujbe 
• Ao.nrulatori auto 
• Hldrofoare, compresoare, aragaze, 

fiigldere, oongelatwe, ll1levlzoare 
• Combine muzicale 

n•BL•ooL fj 1 a v 1 n: &1 a osea r&; ,,x,ra 
UNIC 

PIIIDUSELOI 
PEITBU ACOPERI' 

COVEIDACII 
DESCRIERE: sistem pentru 

acoperiturl din tablA de oţel alu
D'Icată R 0,5 mm protilatl f! mo
dulată, cu strat pert.t ... ~ 
din ardezie co&cQIA. 
GARAN~ .. _..,.-
de ani. 
OURASIUTATI: cita 100doon/. 
DIMENSIUNI: .._.,, /1/JA 1111 
mmX450mm 
Rlomont DB.TAI .. ,_ X410 .... 
Aooperire 2,ll-/ mp 
GREUTATI: S kg /-; - 8 kg 1 .... 

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII 
Str. Pădurii colţ cu Eftlrnle Murgu Tel: 057 - 256189 

. VINDE: 

·CĂRĂMIDĂ IMPORT UNGARIA 
30 X19 X 19, 36 X 21,5 X 19 

• PLĂCI GIPS • CARTON KNAUF 
• FIBRĂ STICLĂ ; CĂRĂMIDĂ STICLĂ 
• UŞI-GEAMURI-PODELE-LAMBRIURI 
·VATĂ MINERALĂ·AMPORĂ-VOPSEL 
• PAVAJ CURTE.PODELE LAMINATE 1 
·MEMBRANE HIDROIZOLANTE ... t 

. ·-i .,_ 

~GRICUL TORI 
Ua:llafe agrieole eu dura-.flia:aa:• ~· ••lle•a. 

YN - Saoak Profl 

Preg6tirea patului germinatîv .. -. 
pentru ll8fllănet intr-o llillglri elllpjl 

Grapa Rotativă VN -
Terramat3 S Profi o.-.. de nw- putini de gl8lll 

b~I!PiiWII • .,_, Vogel & Noot 

.. Aparate de erblcidat VN 

Cultivator cu discuri f.2' 

~'·'-i\ .. ~:~3 • Acesta esta numele noului 
cultivator al firmei Vogel & Noot 

.STR. ANDREI fAGUNA NR. 60 ARAD 
. T•lcfaa:: OS7/ZSSSU; T•l. U43.U, 

2SJZZ6,Z644qJ,Zf7ZJI,ZS7JII 

KNAUF 
GOlDBAND 

··e~ •• 

' - , __ ' 

~-~ 

:~~{!it 

: ~~· 

iţ$5 . -; _. 

11 

~Biv. Revolutiei Nr. 101 
Unga dlspeggr•WI "GETAX: 

·ORAR: Luni·Vtnen 9--17 

Sisteme pretestale . 
3 ani garantie 
vanzare ai in rate 
5 ani experienta 

OFERTA DE PRETURI 
· -ANVELOPE-

·~,. 

SombatJIII-13 
tel. OST-280.111 ~=--r GRATUIT 1 

Uvrare slln-..-

li~~~ BW» ~ '•' 11:1 ' ' 
nR. BVfTENI U•U 

a.ga)aază, la coadlpl ........... 
• J ,...,. .. --·· eeaf..,., • l,., ...... ....,..,.., ... ...........,. 

+s,., ........,,. eonf•f8, •· ............ 
+s ,....,..., •• ..,_,.., .., .... ......., ..................... 

u.ril deoeebilll, eolectlv deo·•lt 
y.-,. 251.J71· 1826UI31 

,.-, 

(6224346) 

·tr··;.•:-'r~&;;/.&~-:t~-~;~.-,~-:a .~ea ·tt _.c.,lf t 

1) ANVELQPE PENTRU CAMIOANE ŞI AUTOBUZ!!: 
A)........".,. .. "",...... .) An.-.,. ........ 
• 8.25 • 20 = 102$ • 8.25 R 20 textll· metal• ts1S 
·9.00·20•118$ ·B.OOR20~143$ 
-1o.DD· 211 = 131$ ·9.00 R 20 metal-metal• 
~ 11.00 • 20 = 158$ ·10.00 R 20 textll-metal = 
• 12 .. 08 • 20 • 1725 -10.00 R 20 metal-metal = 

·11.00 R 20 texlll· metal,. 
• 11.00 R 20 metal • metal z 
• 11.00 R 20 metal • metal • 
• 12.00 R 20 textll ·metal= 
• 12.00 R 20 metal ·metal ~ --· _ 

co~l::AJNEJ.OPE PENTIW_ ~RACTOARE fi MAŞINI 
Anwlope diagonala • 
• 6.00- 16 (6PRl~ 32$ • 8.50. 20 (8PR1• ol5$ 
·7.50 • 20 (BPR = 53$ -1~-'· 28 (6PR "118$ 
·1"-00 • 31 (8P ) • 171S • 18A • 28 (10 PR) = 2li&S 

PraţurUa nu conţin TVA. <mttz) 

lklul Ravolu!le' nr. 26-38, lolefon 231.11113 
Uviu Rebreanu nr. 68, 11/efan 2111,8N 

la ..... mal mk:llftluri 
• GREIIE ..r. t • 13.000 '-l/mp 
• FAIANŢĂ ·118.000 ·110.008 lei/lllp 
• N>UIV ti CIIIIENT...,.,... ........ 
• ŢEAVĂ CUPRU ti~ 
• SPĂLĂ TOAIIE INOX ti CABINE DUŞ 
• BOILeRE ELECTRICE ti CAZANE BAE . 
• ROBINEll ti FmNGURI" CĂli BAIE fi N:CF$MII 
• OBIECTE SANITARE f' ACCESORI 
• ŢEAVĂ POLETILEAA CU ACCE$0RI 
• ŢEAVĂ ZINC fi NEAGRĂ 
• PROALe LAMINA TE* TABI..ĂZINCATĂ, dlclpllli ti atrlell 
•CARBIO . 

PROG~ ZIJ.NIC 9,00.17,00 
SAMBA TA 9,00..13,00 

DEPOZITUL 
COMBUSTIBIL BUJAC 

VINDE 
Lamnefoc 

Ugnit .ortat 
Huilă apAia~ 

Str. Migurei ASIGURAM 
• (lingi Fabrica TĂIAT 

'r 
Sprrt 'i Drojdie) ...... ..,!'..,...... 

TELEFON 244243. •~· 

-,..$!:""""\ 
:::' . .:_,..}11\,:~~---1 

s======-~~·-~'"""' .. Carmen XL '99 L -"'"'-c~-
fiBCDE ·~ 

VA ... lep~m ... -·~ 111 septambrte, ora 9.00 . 
la prima oră de legislaţie rutierA , , 

intr-o 'coală modernă. abilita~ de A..a.a. 
• Categoria "D": 

• 21 ani implln'll · c• 
• permia categoria C . 

• Asigurăm • in tariful cursului • manuale".-.... 
tionare de legislaţie şi mecanică 

• Efectuăm transporturi ocaztonale şi turisllce cu 
autobuz lkarus, la tarife negociablle . 

ARAD· Calea VICTORIEI 88 Telefon/faX: 057·255.445 
ORAR Luni. Vineri: 8-18 SAmbAta: 11-13 . 

- c"':#::.~· 
·" 4"' 
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hllp~/www.lnexLrolcarmanlir>dex.html E-mail: <:a"'*'@i"""'-"' 
* Reducere de 1 O% pentru elevii ln&crişi prin Internet. .. .:fi' ._ ___________ ....... ----(30'011&'--) .. , ·~"···f_#: 

·1 
' 

.1 
d 




