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Noi alunec@ri de teren în jude]ul nostru
Capriciile meteorologice alternanţa între perioade

calde, cu aport pluvial semnificativ, şi perioade reci, cu
ninsori abundente şi temperaturi sub limita de îngheţ sunt
fenomenele care au generat alunecări de teren pe o
suprafaţă de cca 3 ha, în proximitatea localităţii Luncaviţa.

Alunecarea a antrenat o crustă de pământ de 2-3 m
grosime, al cărei front a afectat drumul judeţean Teregova
Luncaviţa Mehadica (DJ 608), iar câteva gospodării cu
caracter de locuinţă sezonieră au fost complet distruse.

Actualul accident se grefează pe o alunecare mai veche,
stinsă, dar reactivată datorită topirii zăpezilor şi a ploilor
abundente din perioada 24 31 decembrie 2005, pământul
argilos f ind suprasaturat.

Riscul extinderii arealului dezechilibrat este mare, la ora
actuală fiind în discuţie sursele financiare şi modul de
disponibilizare a acestora, pentru a putea fi aplicate soluţiile
de stabilizare propuse de specialişti (R.B.)
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Guvernul a decis
, societate

care va gestiona plata în echiva-
lent a despăgubirilor acordate
foştilor proprietari cărora nu le
pot fi restituite proprietăţile în
natură.

"În prima jumătate a anului
viitor apreciem că Fondul "Pro-
prietatea" va fi cotat la Bursă", a
declarat Bogdan Olteanu,
ministrul-delegat pentru relaţia
cu Parlamentul.

La constituire, capitalul soci-
al al Fondului este de 14,240540
miliarde RON şi este format din
active la peste 100 de societăţi
cu capital de stat. Acţiunile Fon-
dului Proprietatea sunt nomina-
tive, de valori egale, negociabi-
le, liber transferabile emise în
formă dematerializată şi acordă
drepturi egale titularilor lor.
Acţiunile sunt indivizibile, iar
societatea recunoaşte un
reprezentant unic pentru exer-
citarea drepturilor rezultând
dintr-o acţiune.

Sursele de constituire a
acestui fond sunt reprezentate
de participaţii ale statului la soci
etăţi între care: BCR - 4%,
Transelectrica - 15%, Trans
gaz - 15%,

Capitalul social iniţial al
fondului va fi împărţit în acţiuni,
care vor fi transmise cu titlu
gratuit către titularii titlurilor de
despăgubire sau dobânditorilor
ulteriori ai acestora.

Operaţiunile de transfer al
acţiunilor deţinute de stat de la
Fond către titularii titlurilor de
despă gubire sau dobânditorilor
ulteriori ai acestora, atât în re-
gistrul comerţului cât şi în regis-
trul de evidenţa a acţionarilor
sunt scutite de plata oricăror ta-
xe, tarife ori comisioane. Dreptul
la dividende îl deţin acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 297/2004 privind piaţa
de capital, cu modificările şi
completările ulterioare, precum
şi a reglementărilor emise în
aplicarea acesteia.

Fondul va fi constituit sub
forma unui organism de plasa-
ment colectiv, entitate destinată
plăţii prin echivalent a despă-
gubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv de statul
român în perioada de referinţă
reglementată de:

Pentru acoperirea cheltuie-
lilor efectuate de Fond la înfiinţa-
re, Executivul a decis alocarea
sumei de 500.000 lei RON din
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

Obiectul principal de activita-
te al Fondului constă în adminis-
trarea şi gestionarea portofoliu-
lui în vederea acordării despă-
gubirilor aferente proprietăţilor
ce nu pot fi restituite în natură.

Contractele de achiziţie care
vor fi atribuite de Fondul Pro-
prietatea şi a căror finanţare
este asigurată de la bugetul de
stat se supun prevederilor
legale privind achiziţiile publice.

Fondul Proprietatea va fi ad-
ministrat de o societate desem-
nată prin licitaţie internaţională.
Până la desemnarea unei socie-
tăţi de administrare, Fondul
Proprietatea va fi administrat
provizoriu de către Ministerul
Finanţelor, prin Consiliul de Su-
praveghere. Membrii Consiliului
vor fi numiţi prin ordin al
ministrului Finanţelor Publice.

Fondul Proprietatea, mem-
brii Consiliului său de Suprave-
ghere şi ai conducerii executive,
inclusiv persoanele implicate,nu
pot deţine acţiuni ale unor socie-
tăţi de administrare de investiţii.

Durata de funcţionare a Fon-
dului Proprietatea este de 10
ani, cu posibilitate de prelungire,
în condiţiile legii.

Constituirea Fondului Pro-
prietatea reprezintă o etapă im-
portantă în procesul de despă-
gubire a foştilor proprietari,
permiţând repararea abuzurilor
comise de către regimul
comunist în materia proprietăţii.

Restituirea integrală a pro-
prietăţilor abuziv confiscate este
unul din angajamentele incluse
în programul de guvernare şi,
totodată, un angajament asu-
mat de România la îndeplinirea
capitolului politic, în negocierile
de aderare la Uniunea Europe-
ană.

0800.800.
300 Linia verde a Cancelariei
P r i m u l u i m i n i s t r u A P E L
GRATUIT;

Cabinet Purt or de Cuvânt
Tel.: 021-318.11.56

021-318.11.41
Fax: 021-318.11.39
Biroul de Pres
Tel./Fax: 021-318.11.47
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SC Petrom SA -
10%, CEC S.A. - 9,9%, ae
roporturi internaţionale Otopeni
- 20%, Constanţa - 20%,
Romtelecom SA- 20% etc.

Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod a-
buziv în perioada 6 martie 1945 -
22 decembrie 1989, republicată,

O. .G. nr. 94/2004 privind
retrocedarea unor bunuri care
au aparţinut cultelor religioase
din România, cu modificările şi
completările ulterioare O. .G.
nr. 83/1999 privind restituirea
unor bunuri imobile care au a-
parţinut comunităţilor cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţiona-
le din România, cu modificările
ulterioare. Legii fondului fun-
ciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulte-
rioare; Legii nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere.

scrie i pe adresa
Guvernului Romaniei; scrieti
pe adresa administratorului site-
ului Coordonatele de contact ale
Departamentul Purtatorului de
Cuvânt al Guvernului:

Guvernul României - Biroul
de presă - 24.11.2005

Contact:

Constituirea Fondului Proprietatea
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Pentru câteva ore, în prima zi a noului an, într-
un periplu sentimental şi nu numai, am fost ghidul
unui prieten plecat de mulţi ani din oraşul nostru.

Ne-am început călătoria de la Barajul Secu,
acolo unde Bârzava îşi reintră în drepturi,
redevenind, după odihna din lac, râul care
însoţeşte, de la est la vest, localitatea.

CSR ul, proprietarul barajului şi gestionar al
apei din lacul care constituie una dintre cele două
surse principale de apă potabilă şi industrială
pentru Reşiţa, a reacţionat pozitiv la avertizările
meteorolgice şi, pentru a prelua în siguranţă
cantitatea de apă provenită din precipitaţiile
prognozate, a deschis una dintre golirile de fund.
Ape descătuşate, care profanează liniştea
pădurii, în prima duminică a anului...

Până la jumătatea distanţei care ne desparte
de Lend (cartierul care poartă denumirea
germană - Länd - pentru punctul terminus al
călătoriei buştenilor spre fabrica unde ereau
prelucraţi) autobuzul PRESCOM-ului rulează lin
pe noul strat de asfalt. Astfel refăcut, drumul
asigură accesul la standarde de calitate
superioară, spre zona turistică a lacului, dar şi
spre exploatările forestiere.

Ştrandul Turistic.1929 (sau 1924, după alţi
martori). Într-o zonă pitorească, Asociaţia
turistică reşiţeană „Naturfreunde” („Prietenii
naturii”) deschide un ştrand, dotat cu vestiare, loc
de recreere pentru multe generaţii de locuitori ai
oraşului şi leagăn pentru ceea ce va deveni
Şcoala reşiţeană de nataţie. Astăzi, fostul spaţiu
de agrement aşteaptă destinaţia pe care i-o va
stabili noul proprietar.

Construcţii recente sau mai vechi, îngrijite,
într-un decor de vacanţă, dar ridicate în albia
majoră a Bârzavei, acolo unde surprizele nu sunt
excluse.

Un centru de primire pentru fierul vechi, plasat
departe de oţelărie, departe de potenţiale surse
de recuperare (dacă excludem cele două
depozite de muniţii!!), departe de ochii lumii...

Înainte de traversarea podului spre Lend, în
malul drept al Bârzavei, o haldă de gunoi
menajer, o haldă în plină dezvoltare, sigur o haldă
neautorizată.

Lend. Cadru natural deosebit, atmosferă
nepoluată, construcţii noi sau haine noi pentru
vechile case ale UDR-ului, viitor cartier de vile
pentru tineri, alveole pentru staţiile de autobus,
arteră rutieră ca o colecţie de gropi, mici pensiuni
şi localuri cu specific gastronomic, centrala
hidroelectrică Grebla, construită între anii 1913
1916, clădire care pentru stilul ei a fost inclusă în
Patrimoniul Naţional de Arhitectură. Şi,
surprinzător, bucuria celor care au întâmpinat
Noul An nu a lăsat urme: nici resturi de petarde,
nici sticle sparte.

Înainte de a părăsi cartierul, în dreapta se
desprinde drumul care urcă spre Târnova,
şerpuind printre poieni şi oferind o largă
panoramă spre lacul Secu, spre Delineşti, spre
Semenic. În anul 2005 au fost recepţionate
lucrările de asfaltare a drumului care face
legătura între Târnova şi Soceni, o zonă turistică
deja descoperită şi agreată de reşiţeni.

Moara Juracek. Secolul XIX. Monument de
arhitectură. Locuinţe sociale.

Stavila. Vechi cartier al oraşului. Podul sudat,
peste Bârzava, construit la Reşiţa în 1930.
Soluţie tehnică în premieră naţională.

Strada Castanilor. Fără castani. Clădiri
întinerite, un suflu nou. Un magazin de antichităţi,
un mic muzeu al casei reşiţene. O clădire înaltă,
urâtă, retrasă de la frontul stradal sfidează
estetica şi legislaţia.

Strada Parcului, a singurului parc adevărat
din Reşiţa. Neîngrijit, accesibil vara. În alte

anotimpuri trăieşti un sentiment de insecuritate,
chiar dacă moda pit-bull-ilor a cam apus. Grădina
zoologică, deliciul puilor de om, creaţia
profesorului Crişan.

Şcoala de Beton. Construită din beton, în anul
1907, constituie o premieră, casele din Reşiţa,
indiferent de suprafaţa lor sau de dispoziţia pe
verticală, fiind realizate, până atunci şi mult după,
din cărămidă nearsă. Construcţie protejată.

Casa Muncitorească. Construită de către
Societatea pe Acţiuni „Casa Muncitorească”
pentru sindicatul metalurgiştilor, pentru PSD,
pentru sportivi, pentru copii. În anul 1936 este
inaugurată sala de festivităţi multifuncţională a
acestui aşezământ (proiectant: Max Műller, de
origine reşiţean, devenit Arhitect Şef al
Budapestei), dispunând de 888 locuri pentru
public. În urma incendiului din anul 2002, au
rămas ziduri care stau să cadă, cordoane de
protecţie, oameni de pază. Povestea drobului de
sare...

Strada Paul Iorgovici. Magazine diversificate,
sedii de instituţii, locuinţe, clădiri reabilitate, dar şi
case urâte, neîngrijite. Vama un edificiu special,
pe care l-ai dori proiectat pe un covor de gazon,
printre mesteceni şi brazi argintii. TIR-uri în
aşteptare.

Platanul falnic, consemnat în 1832 în
documentele Steg-ului. Martor tăcut la plecarea
decentă a celui care, timp 234 de ani a
reprezentat unul dintre simbolurile Reşiţei:
furnalul nr. 2 (reconstruit în anii ). I-a luat locul
Oţelăria Electrică, capacitate industrială care
absoarbe o mare parte din forţa de muncă
disponibilă în Reşiţa, care rezolvă o mare
problemă socială, care continuă, la alţi parametri,
tradiţia industrială a urbei, dar care, alături de
halda de gunoi şi depozitul de cărbune, a poluat
o r a ş u l c u „ p a r t i c u l e s e d i m e n t a b i l e ”
(sedimentabile unde?), dar inofensive (?), cum
ne-au asigurat factorii responsabili cu condiţiile
de mediu şi, implicit, de sănătate.

Clădirea Casei Judeţene de Pensii, cu roşul ei
englezesc se distinge printre alte clădiri a căror
culoare a înviorat arterele oraşului. Avem de-
acum şi culorile „Alianţei”, avem albastru politic.
Doar Catedrala, cu noile ei culori şi linii care o
fragmentează pare că şi-a pierdut din
monumentalitatea sacră pe care albul, fie el şi
prăfuit, i-o conferea.

Strada Libertăţii. Sediile redacţiilor
„TIMPUL”, „PRISMA”, sedii de firme,

locuinţe confortabile, Poşta cu aerul dezolant al
spaţiilor nefolosite.

Podul de la „Cultural”, mărturie a gloriei
industrie reşiţene. Graniţa „de sus” a ceea ce a
însemnat preocuparea edi l i lor pentru
întâmpinarea lui Moş Crăciun şi a Anului care ne
va apropia de Europa.

„Culturalul”, poate cea mai frumoasă
construcţie din Reşiţa, stil neoromânesc în Reşiţa
Română. Proiectul arhitectului Vlad. Ridicată în
anul 1928, clădirea aşteaptă, tristă, reabilitarea
ca monument de arhitectură.

Călătoria s-a terminat în Centrul Civic. În
aşteptarea metamorfozei promisă pentru 2006,
bradul şi iluminatul festiv dau impresia că nu a
existat o concepţie unitară, poartă amprenta
accea ce e făcut din obligaţie şi rutină, în pofida
strădaniilor de a oferi reşiţenilor o noapte
specială, cu muzică bună şi focuri de artificii.

Resturi le materiale ale întâmpinări i
zgomotoase a noului an ne fac competitivi cu alte
oraşe din ţară, dar şi din Europa, spre care ne
îndreptăm şi de unde am importat obiceiuri (R.B.)
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Mama, ţânţarii şi urbanismul

Prin 1998, a poposit la Reşiţa, o delegaţie a unui land
germanic, provenind dintr-o zonă similară geografic şi economic
cu a noastră - având o siderurgie aflată în descompunere şi plină
de convulsii, care apoi s-a reprofilat, renăscând economic zona.
Delegaţia, ajunsese la noi prin Regiunea de Dezvoltare Sud Vest şi
întâmplător avea ca ghid o fostă colegă de a mea de facultate pe
care nu o văzusem de mai bine de 15 ani.

Nu foarte numeros ca şi componenţă, grupul venise să ne
propună o colaborare pe linia restudierii urbanisticii oraşului
nostru, ţinând cont de faptul că ei trecuseră deja (de mult) prin
diapazonul de probleme pe care noi abia le simţeam.

Prea clar nu am înţeles în ce ar fi constat colaborarea să preia
ei total PUG-urile, PATJ-ul şi poate ceva PUZ-uri de sorginte
locală, sau doar să conversăm tern la o ceaşcă de cafea despre
dramatica tranziţiei, poate să facem echipe mixte de proiectare
sau să susţinem docte prelegeri teoretice pline de învăţăminte
care nu s-ar fi aplicat niciodată…

Cert este că, delegaţia vorbitoare de limbă germană, dorea
ceva de la noi, căci nici un demers nu se face doar de dragul de a fi
făcut…

Amuzaţi, în încheierea discursului lor de prezentare, au amintit
că oraşul beneficiază de o frumoasă situare geografică şi totul ar fi
fost minunat primirea, ospitalitatea, serviciile (câte or fi fost), doar
că în timpul şederii la noi, i-au mâncat teribil ţânţarii…

Sala era plină de oamenii aparţinând acestui domeniu -
arhitecţi şefi ai oraşelor şi celorlalte localităţi din Caraş,
reprezentanţi ai administraţiei locale, arhitecţi neşefi din diverse
societăţi de proiectare, ingineri, tehnicieni, etc.

Câţiva dintre ei au luat cuvântul li s-au prezentat noilor veniţi în
decurs de vreo două ore date despre judeţul nostru, s-a încercat în
limita unei bune cuviinţe să aflăm care este rolul lor, etc.

Ascultând tot ce se derula verbal în acea sală, am realizat încă
o dată, ca o dureroasă povară, distanţa care ne despărţea de ei.

u numai ţinând cont de calitatea hainei pe care o purtam
fiecare, ci mai ales diferenţa între formaţia noastră culturală, modul
mioritic de a ne accepta soarta, indiferenţa cu care acceptăm să
trăim cum trăim, TOTUL.

Mi-am dat seama că ei au venit pe un teren aflat în Europa,
sperând să regăsească ceva din caracteristicile acestui continent
şi la noi, dar, sigur, descopereau încet fără a crede total acest lucru
marele adevăr al stării noastre.

Şi pentru a-i ajuta să ne repereze coordonatele mai uşor, m-am
ridicat şi le-am spus o mică povestioară care suna cam aşa:

„Mama mea are (avea atunci) 79 de ani. S-a născut într-un sat
pitoresc din Ardeal, unde îşi scotea apa din fântână pentru nevoi
casnice, gătea fie vară sau iarnă pe o plită încălzită cu lemne, se
spăla într-o albioară din lemn, îşi lumina casa cu o lampă cu petrol
sau o lumânare şi folosea privata din fundul curţii.

De mai bine de 40 de ani, locuieşte în oraş - la Reşiţa, unde ani
de zile şi-a cărat apa de la un izvor din apropiere, se încălzeşte cu
lemne, se spală în lighean, foloseşte privata din fundul curţii,
aşteaptă de mai bine de 15 ani să i se monteze un telefon. Are ce-i
drept curent electric şi de câţiva ani, un televizor.

O viaţă de om trăită parţial în mediu urban, fără ca această
urbanitate să-şi facă simţită în vre-un fel prezenţa. O viaţă în care
s-a întâmplat o familie, două naşteri şi în care a urmat acum de
curând o moarte…Atât.”

Am spart apoi liniştea care s-a lăsat cu câteva cuvinte pornite
dintr-un piept bombat patriotic. „Reşiţa? Mda, eu nu cred că este
un oraş falimentar economic (cel puţin nu total), în care nu se
întâmplă nimic decât faptul că te mănâncă nişte amărâţi de ţânţari
aflaţi într-o perioadă de tranziţie.

Avem ceva de arătat şi anume Bienala Românească de Artă
,care acoperea simezele Muzeului de Istorie (actual Muzeul
Banatului Montan) şi care în curs de două ediţii s-a desfăşurat aici
la noi.

Da, erau multe de văzut acolo - căutări, zbateri dramatice,
spiritul nostru lovit de un tragism ancestral, influenţele aleatorii ale
vestului, debusolarea, alunecarea, NOI.”

Am vrut să-i atenţionez că ne pot cunoaşte din „prima” dacă ne
citesc poeziile, ne ascultă muzica şi ne văd expoziţiile de artă.

Nu ştiu dacă aceste cuvinte au ajuns undeva. Nu ştiu dacă au
văzut expoziţia aceea uriaşă, dacă s-au mai întâlnit cu alte grupări
profesionale sau dacă au ascultat vreo doină românească. Cert
este că, de atunci această delegaţie nu a mai revenit aici.

Poate, dacă i-ar reîntâlni cineva şi i-ar întreba despre un ţinut
numit Reşiţa, ar ridica o palmă spre frunte şi cu un surâs indiferent
ar rosti:

„A! ţânţarii!…”

N

Reşiţa, 11 ianuarie 2006 Arh. Ioana Mihăiescu

PRISMA
angajează jurnalist

Tel. 22.11.34

URBIS URBIS
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Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Te a t r u

Pygmalion

de George Bernard Shaw,

Duminică, 15 ianuarie ora 18

Persoanele care deţin terenuri
agricole

ţa
şi animale şi care au domiciliul în

Reşi sunt a

ţiile privind
terenurile ţin.

şteptate la sediul Prim

şi depune declara
şi animalele pe care le de

ăriei
(Blocul 800), până la data de 20 ianuarie
2006 pentru a-

Repeti]ii la
G.A. Petculescu

Teatrul G.A. Petculescu a
început repetiţiile la piesa
“N

ţie fac parte actorii
Dan Mirea,

ăbădăile iubirii” de Jiri
Menzel. Regia

semnate
de Mihai Lungeanu, sceno
grafia - Florica Zamfira. Din
distribu

ă, Mihai Vântu,
Constantin Berry, Florin
Ruicu, Florin Ibra

ăcaru.

şi muzica
spectacolului sunt

Ştefan Abrudan,
Camelia Ghinea, Loredana
Luca, Cristina Konig, Sorin
Fruntelat

şi şi Ina
Pris

-

Re}i]a are patinoar
În data de 4 ianuarie a

avut loc inaugurarea oficial

ţa.
La inaugurare au fost
prezenţi primarul Re ţei,
Liviu Sp

ţei, Dorinel Hotnogu,
Rusalin Fâc, directorul
Clubului Sportiv Municipal,

ă
a patinoarului artificial din
cadrul Complexului Sportiv
Francisc Va

ătaru, viceprimarul
Re

ă între orele 14

ştag, din Reşi

şi

şi

şi
administratorul firmei Aximar,
domnul Vas i le Max im.
Patinoarul este deschis între
orele 10 şi 21.30, având o
pauz şi 16.

Dup ţia de
prefect, acesta preferând viaţa politic

ţi cei doi subprefecţi . Ace
ţiu, de la UDMR

ţiu, de la PSD.

ă demisia domnului Gavril Soran din func
ă,

Totu
noul prefect nu a

fost încă instalat. şi, în data de 5 ianuarie au fost
numi ştia sunt Petru Albert Sereş,
subprefect în exerci şi Adrian Dorel Ursu,
secretar general al Prefecturii, în exerci

Noul director al Direcţiei Judeţene C ţionale ale Statului a fost desemnat pro . Ovidiu Laurenţiu Ro. . fS a Arhivelor Na şu

Din 1 ianuarie 2006, consiliile locale

bugetelor locale se formează din impozite, taxe, alte
venituri din cote

şi consiliul
jude ,

şi şi sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, cote adi

şi ale bugetelor locale

ţean stabilesc

ţionale ale unor venituri
ale bugetului de stat

impozitele şi taxele locale astfel

.

Tulbur@rile psihice afecteaz@ p$n@ la
20 din popula]ia adult@%

Sănătatea mintală constituie una dintre cele mai importante
probleme medicale în întreaga lume.

Viaţa economică şi socială, chiar efectele exploziei
informaţionale şi ale globalizării care determină o aprigă
concurenţă pe piaţa forţei de muncă şi multe alte efecte colaterale,
toate fac ca starea de sănătate mintală a majorităţii populaţiei
globului să cunoască, în ultimii ani, o deteriorare vizibila.

Organizaţia Mondiala a Sănătăţii apreciază că rata de creştere
a tulburărilor psihice în ţările aflate în tranziţie este cu mult peste
media continentului. La aceste estimări trebuie adăugate
problemele de sănătate mintală ale populaţiei infantile, îndeosebi
ale adolescenţilor.

Autorităţile sanitare din România sunt preocupate de această
situaţie.

Una dintre priorităţile Ministerului Sănătăţii, în această
perioadă, este constituirea unui Comitet intersectorial de
Coordonare în Sănătate Mintal (CICSM).

Comitetul Intersectorial de Coordonare în Sănătate Mintala
(CICSM) va fi organ consultativ pe lângă Ministerul Sănătăţii şi va
avea misiunea de a iniţia şi susţine acţiunile de promovare a
sănătăţii mintale, reforma sistemului de îngrijiri de sănătate
mintală, precum şi de a supraveghea respectarea drepturilor
omului şi a demnităţii celor cu tulburări mintale.

Prin comitetul sau tehnic, CICSM va stabili mai precis:
asurile de reformare a sistemului de îngrijiri de sănătate

mintală
respectarea drepturilor omului şi a demnităţii celor cu tulburări

mintale
educarea şi sensibilizarea cetăţenilor privind problemele de

sănătate mintală
elaborarea recomandărilor referitoare la politicile si

programele in domeniu;
avizarea şi susţinerea aprobării prin hotărâre de guvern a

Planului Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei de
Sănătate Mintală, elaborat de Ministerul Sănătăţii;

evaluarea stadiului realizării Planului Naţional de Acţiune
pentru implementarea Strategiei de Sănătate Mintală;

întocmirea de rapoarte privind situaţia şi evoluţia sănătăţii
mintale, propunând măsurile necesare;

oordonarea şi evaluarea măsurilor sectoriale în domeniu ale
instituţiilor implicate.

Din cadrul Comitetului Intersectorial vor face parte pe lângă
reprezentanţii autorităţilor sanitare, reprezentanţi ai Preşedinţiei şi
Guvernului României, ai societăţii civile, ai companiilor private,
etc. Reprezentanţii Delegaţiei Uniunii Europene vor avea statut de
observatori activi ai acestui comitet.

În prezent, în România exista 38 de spitale de psihiatrie, iar in
16 judeţe există secţii de psihiatrie în spitale judeţene şi
municipale, care înglobează aprox. 16 000 paturi. Peste 700 de
medici psihiatri lucrează in spitale si aprox. 250 in ambulatoriu.
Acestora li se adaugă 4 450 asistente medicale si 412 psihologi şi
asistenţi sociali. Autorităţile sanitare apreciază că deficitul de
medici psihiatri este de cca 750 la nivel naţional.

În România există peste 206 000 de bolnavi psihici cronici.
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Ministerul Sănătăţii - 09.01.2006

Num`rul elevilor a sc`zut

În perioada 1997-2004, populaţia şcolară şi numărul unităţilor
şcolare au scăzut continuu, cu oscilaţii pe niveluri educaţionale,
relevă un sondaj al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Deşi nivelul natalităţii a fost scăzut, numărul de copii înscrişi la
grădiniţă a crescut în perioada 2004-2005, iar numărul grădiniţelor
s-a redus cu 1.929 de unităţi faţă de anul şcolar 2003-2004.
Numărul de licee a crescut în mediul urban, în special în cazul
liceelor şi al colegiilor teoretice, în timp ce în cazul liceelor
industriale s-a înregistrat o uşoară scădere faţă de anul şcolar
1997-1998. O creştere accentuată s-a produs în cazul facultăţilor.
Dacă în 1997-1998 existau 516, numărul facultăţilor a ajuns, în
2004-2005, la 742. Facultăţile private reprezintă, în ultimul an
analizat, 31,3% din total. Numărul studenţilor a ajuns la 650.335 de
persoane, trei sferturi dintre ei studiind în instituţii publice.

Creşterea la nivelul personalului didactic în 2004-2005 s-a
înregistrat la aproape toate nivelurile educaţionale, în
învăţământul preşcolar, liceal, profesional şi de ucenici, şi în cel
superior. Scăderea numerică a personalului didactic s-a produs
doar în învăţământul primar, gimnazial, postliceal şi de maiştri.

În anul şcolar 2004-2005, un procent de 67,3% din totalul
elevilor a studiat în mediul urban. Deşi în mediul rural trăieşte o
proporţie însemnată din populaţia şcolară, elevii nu beneficiază de
condiţii egale cu cei din mediul urban.

Studiul arată că printre cauze se numără dotarea materială
precară, lipsa personalului calificat, izolarea şi greutăţile de
comunicare şi informare. Structura pe sexe a populaţiei şcolare
arată că se respectă principiul egalităţii şanselor privind accesul la
educaţie, relevă studiul efectuat de INS.

Structura anului şcolar

2005-2006

Potrivit ordinului de ministru nr. 3690/ 25.03.2005 cu privire la
structura anului şcolar 2005-2006, pentru cei aproximativ
3.500.000 elevi din învăţământul preuniversitar, cursurile
semestrului I vor continua începând de luni, 9 ianuarie 2006, şi vor
dura până în data de 3 februarie 2006.

Vacanţa intersemestrială este programată în intervalul
sâmbătă, 4 februarie - duminică, 12 februarie 2006.

Spre deosebire de anul şcolar 2004 - 2005, care a avut 35 de
săptămâni, anul şcolar 2005-2006 are 36 săptămâni de şcoală,
însumând 177 de zile lucrătoare (faţă de 173). Această măsură
reflectă preocuparea MEdC pentru compatibilizarea sistemului de
învăţământ preuniversitar cu cel european.

Structura anului şcolar echilibrează durata celor două
semestre, din punctul de vedere al numărului de săptămâni.Astfel,
semestrul I cuprinde 19 săptămâni, iar semestrul al II-lea, 17
săptămâni (spre exemplu, în anul şcolar 2004-2005, semestrul I a
avut 14 săptămâni, iar semestrul al II-lea 21 săptămâni).

Cel de-al doilea semestru are următoarea structură: Cursuri -
luni, 13 februarie 2006 -vineri, 14 aprilie 2006 Vacanţă - sâmbătă,
15 aprilie 2006 - luni, 24 aprilie 2006 Cursuri - marţi, 25 aprilie 2006
- vineri, 16 iunie 2006.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 05.01.2006
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Ordin .442 al ministrului educa
ării privind aprobarea Calendarului mi ării

personalului didactic din învă ământul
preuniversitar pt. anul

G nr.
831/1997 pt. aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiară ă

ă

ărnii de bovine

u pt. modificarea alin. (3) al art. 3
din Legea nr. 682/2002 privind protec

pt. completarea anexei la H G
nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de
ac

ărilor de consolidare la clădirile de locuit
multietajate, încadrate prin raport de expertiză
tehnică în clasa I de risc seismic ă
pericol public

H 1.323 pt. modificarea H G nr.
539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot în mediu produs de echipamente
destinate utilizării în exteriorul clădirilor (M.O. nr.
1048/25.11.2005)

O u 160 pt. prorogarea termenului de
intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind
aprobarea O G nr. 38/2005 pt. modificarea

G nr. 150/2002 privind organi
zarea ări
sociale de sănătate (M.O. nr. 1050/25.11.2005)

H 1.406 privind modificarea anexei la
H G nr. 276/2005 pt. aprobarea Programului pri
vind sprijinirea producătorilor agricoli pt. achi
zi

ă în agregat cu tractoarele, cu finan

G nr. 1.399/2003 pt. aprobarea Programului
privind sprijinirea producătorilor agricoli pt.
achizi

(M.O. nr. 1050/25.11.2005)
pt. completarea anexei la H G

nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societă
ă

ă
concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din
O G nr. 8/2003 privind stimularea procesului
de restructurare, reorganizare

ă
ă

ă
ă

(M.O. nr. 1050/25.11.2005)

ă
ării sistemului „Ghi

ă
Ordin 1.521 al ministrului finan

ă pt.
Trezoreria Statului“ (OPT) pt. declararea obliga

ă la bugetul general consolidat (M.O.
nr. 1055/26.11.2005)

Ordin 1.015 al ministrului administra

ă privind
participarea României la Programul comunitar de
ac ă

ă), semnat la Bruxelles la
4 aprilie 2005 (M.O. nr. 1057/26.11.2005)

Memorandum de în
ă privind participarea

României la Programul comunitar de ac
ă

ă) (M.O. nr. 1057/26.11.2005)
Ordin 257 al inspectorului general de stat

al Inspectoratului de Stat în Construc

(M.O. nr. 1058/26.11.2005)

ărilor publice, transporturilor

(M.O. nr. 1058/26.11.2005)
privind măsurile

ării privind aprobarea Metodologiei de
organizare ă

ă ă ământ preuniversitar
din jude

Ordin 221 a ări
e Sănătate pt. aprobarea Normelor metodo

logice privind contribu ări sociale de
sănătate

O u 162 pt. modificarea art. 7 alin. (1)
din O ăsuri de întărire a
disciplinei financiar-economice în sistemul
sanitar (M.O. nr. 1072/29.11.2005)

O u 158 privind concediile
ări sociale de sănătate (M.O. nr.

1074/29.11.2005)
O u 152 privind prevenirea

ării (M.O. nr. 1078/30.11.2005)
H 1.457 privind suplimentarea bugetului

Ministerului Culturii
ă bugetară la dispozi

ăca
ă ă socială organizate de

cultele religioase (M.O. nr. 1079/30.11.2005)

ul nr. 5

ul nr.
. .

ul nr.

-

ul nr.
-

. .G. nr.
-

.G. nr. . .

.G. nr. . .

. .G. nr.

. . .
. . . -

.G. nr.
. . -

-

. .

.G. nr. . .
-

. . .

-

ul nr.
-

ul nr.

-

ul nr.

ul nr.

ul nr.

.G. nr. -

ul nr.

-

ul nr. d
d -

-

ţiei

ţ

ţelor
publice privind aplicarea prevederilor H

ţii
Naţionale Sanitare Veterinare ţa
Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare
veterinare ce stabile

ţiilor

ţia marto
rilor

H 1.398

ţiuni pe anul 2005 pt. proiectarea ţia
lucr

u
u

ţionarea sistemului de asigur

ţionarea de tractoare agricole noi, combine noi
de recoltat cereale

ţare
de la bugetul de stat, precum

ţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri
cuprinse între 45-75 CP DIN,

ţare de la bugetul de stat

H 1.412

ţilor comerciale din portofoliul Autorit ţii pt.
Valorificarea Activelor Statului, care efectueaz

u

ţi naţionale, companii naţionale
ţi comerciale cu capital majoritar de stat,

precum ţilor comerciale
ţilor administraţiei

publice locale
Ordin 435 al ministrului comunicaţiilor

ţiei privind procedura de se
lectare a procesatorilor de pl ţi on-line cu carduri
în vederea operaţionaliz

ţi“ (M.O. nr. 1052/25.11.2005)
ţelor

publice pt. completarea conţinutului declaraţiilor
fiscale

ţiilor de plat

ţiei

ţelegere dintre
România

ţiune pt. promovarea cet ţeniei europene
active (participare civic

ţelegere între România

ţiune pt.
promovarea cet ţeniei europene active
(participare civic

ţii - I.S.C.
privind aprobarea Procedurii de autorizare a
diriginţilor de

ţiilor

ţei nr. 488/2002 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a inspectorilor de

ţiei

ţile de înv ţ
ţele-pilot

Casei Naţionale e Asigur

ţia de asigur
(M.O. nr. 1064/28.11.2005)

. .G. nr.
.G. nr. 59/2004 privind m

. .G. nr.
ţiile de asigur

. .G. nr.

.G. nr.

ţia Guvernului pe anul
2005 pt. construirea, reabilitarea

ţilor de asistenţ

şi
cercet şc

şcolar 2006/2007 (M.O. nr.
1037/22.11.2005)

Ordin 1.714 al ministrului finan

şi contabil
şi a normelor metodologice privind întocmirea şi
utilizarea acestora (M.O. nr. 1042/23.11.2005)

Ordin 115 al preşedintelui Autorit
şi pt. Siguran

şte reguli detaliate pt. apli
carea Normei sanitare veterinare privind sistemul
de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat
cu etichetarea c şi a produselor din
carne de bovine (M.O. nr. 1043/24.11.2005)

Ordin 1.815 al ministrului transporturilor,
construc şi turismului pt. aprobarea Regula
mentului de remorcare şi frânare nr. 006 (M.O. nr.
1043/24.11.2005)

O 157

(M.O. nr. 1045/24.11.2005)

şi execu

şi care prezint
(M.O. nr. 1045/24.11.2005)

şi
completarea O

şi func

şi maşini agricole noi care
lucreaz

şi pt. completarea
H

şi echipamente
agricole noi, cu finan

şi privatizare a
unor societ şi
societ

şi a societ şi regiilor au
tonome subordonate autorit

şi
tehnologiei informa

şeu
virtual de pl

şi utilizarea formularului „Ordin de plat

şi
internelor pt. publicarea în Monitorul Oficial,
Partea I, a Memorandumului de în

şi Comunitatea European

şi
Comunitatea European

şantier
Ordin 1.961 al ministrului transporturilor,

construc şi turismului pt. abrogarea Ordinului
ministrului lucr şi
locuin

şantier

H 1.432 şi instrumen
tele de reglementare a filierei vitivinicole (M.O. nr.
1059/26.11.2005)

Ordin 5.440 al ministrului educa şi
cercet

şi desf şurare a concursului pt. ocu
parea posturilor/catedrelor didactice declarate
vacante în unit

(M.O. nr. 1062/28.11.2005)

şi indemni
za

şi controlul
integrat al polu

şi Cultelor din Fondul de
rezerv

şi consolidarea
unor l şuri de cult, precum şi pt. sprijinirea
activit

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României

Recepţie prin satelit

Televiziune la maxim

Max TV Digi TV

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan

Calitate germană
cu profile Kömmerling

Alexim, str. T. Lalescu nr. 6
Tel. 0255-222.870, 210.471

| 200 |12 - 18 Ianuarie 6 PRISMA

De la 1 ianuarie, directorii de spitale sunt obligaţi să dea
fiecărui pacient, la externare, o fişă cu toate cheltuielile făcute
de unitatea sanitară pentru tratarea lui. Măsura este menită să
asigure un

Pacienţilor le foloseşte oar orientativ, ca să vadă cât i-ar fi
costat tratamentul dacă n-ar fi fost asiguraţi.

control amănunţit al cheltuielilor spitalelor.
d

Noile prevederi ale Codului de Procedur@ Fiscal@
Începând cu data de 1 ianuarie 2006, noţiunea de "dobândă" datorata

pentru neachitarea la scadenta a impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor
sume datorate bugetului general consolidat a fost înlocuită cu noţiunea de
"majorare de întârziere", astfel cum s-a prevăzut în art.III din Legea nr.
210/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Codului de procedura fiscala, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 580 din 5 iulie 2005.

Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate, inclusiv. De la 1 ianuarie 2006, nivelul majorării de
întârziere este, astfel cum prevede acelaşi act normativ, de 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Precizăm, totodată, că acelaşi nivel al majorării de întârziere va fi datorat
şi de către organele fiscale în cazul în care acestea nu restituie sau nu
rambursează sumele cuvenite contribuabililor in termenul prevăzut de lege.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2006 nu se mai percepe penalitatea de
întârziere de 0,6% pentru fiecare lună şi/sau fracţiune de lună de întârziere
la plata obligaţiilor fiscale, fiind abrogat art. 121 din Codul de procedura
fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 09.01.2006

Preciz@ri de la Casa Na]ional@
de Pensii }i Alte Drepturi de

Asigur@ri Sociale

1.

2.

3.

4.

5.

Cotele de contribuţii
sociale obligatorii datorate
pentru veniturile salariale sau
asimilate acestora, precum şi
pentru alte venituri prevăzute
de lege, aferente lunii decem
brie 2005, sunt cele stipulate
de legislaţia în vigoare până la
data de 31 decembrie 2005.

Cota de contribuţie de
0,75% pentru concedii şi
indemnizaţii, reglementată de
O nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate,
se calculează şi se aplică
începând cu plata drepturilor
salariale sau asimilate
acestora, precum şi a altor
venituri prevăzute de lege,
aferente lunii ianuarie 2006.

Declaraţiile privind evi
denţa nominală a asiguraţilor şi
a obligaţiilor de plată către
bugetul asigurărilor sociale de
stat (anexa A1.1. şi anexa
A1.2.) aferente lunii decembrie
2005, se completează şi se
depun în formatul în vigoare la
data de 31.12.2005.

Prestaţiile de asigurări
sociale (indemnizaţii pentru
concedii medicale şi indemni
zaţii pentru creşterea copilului)
prevăzute de Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pen
sii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi
completările ulterioare,
cuvenite pe luna decembrie
2005 şi neachitate, se vor plăti
de către angajatori din bugetul
asigurărilor sociale de stat, în
condiţiile Legii nr.19/2000.

Sumele reprezentând
prestaţii de asigurări sociale
plătite de angajator
asiguraţilor, potrivit
prevederilor Legii nr. 19/2000,
care depăşesc suma
contribuţiilor datorate de
acesta, aferente lunii
decembrie 2005, se
recuperează de la casa
teritorială de pensii în raza
căreia se află sediul
angajatorului.

-

.u.G.

-

-

-

Casa Naţională de Pensii şi
alte Drepturi de Asigurări
Sociale - 10.01.2006

Ministrul Transporturilor, Construc
ărât

de aplicare
a amenzilor până în 31 ianuarie 2006.Astfel,
posesorii de autoturisme mai pot circula,
fără a fi sanc ă 2 săptămâni.

ţiilor

ţionaţi, înc

şi
Turismului, Gheorghe Dobre a hot
prelungirea termenului limită

Str inii au acces la titluri de stat rom din martieă âneşti Rom nia, pe primul loc n Europa la investi ii imobiliareâ î ţ

Expertii (FMI)
vor reveni la Bucuresti in ultima parte a acestei luni,
pentru o evaluare a indicatorilor macroeconomici
inregistrati in 2005, precum si a politicii economice
prevazute pentru 2006-2008, a declarat, agentiei
Mediafax, premierul Calin Popescu Tariceanu.

Fondului Monetar International

Calendarul impozitelor
2006

Agent ia Nat iona la de
Administrare Fiscala (ANAF) a
anuntat calendarul scadentelor
catre fisc, valabil pentru com-
panii si pentru persoane fizice in
acest an. Programul vizeaza
atat obligatiile catre stat aferente
veniturilor realizate in 2005, cat
si platile anticipate care vor fi
efectuate in contul veniturilor din
acest an. 2005 a insemnat
primul an de aplicare a cotei
unice de impozitare de 16% atat
pentru profiturile firmelor, cat si
pentru veniturile persoanelor
fizice. Odata cu introducerea
cotei unice pentru veniturile per-
soanelor fizice, care a inlocuit
sistemul de taxare in cinci trepte,
cu procente cuprinse intre 18 si
40%, s-a renuntat la o serie de
deduceri. Astfel, statul nu va mai
suporta cheltuielile pentru
reabilitarea termica a locuintei
(15 milioane de lei pe an),
cheltuielile cu asigurarile de
sanatate (200 euro/an) si cele cu
prima de asigurare a locuintei
(200 de euro/an). Se mentine
insa deductibilitatea de cel mult
200 de euro/an pentru contri-
butiile la schemele facultative de
pensii ocupationale. Totodata,
vor fi acordate in continuare
deduceri personale pentru
salariati, nivelul acestor facilitati
fiind insa diferit, in functie de
situatia personala. Astfel, un
roman care castiga un salariu
brut de pana la 10 milioane de lei
poate beneficia de o deducere la
impozit de 2,5 milioane de
lei/luna in cazul in care nu are
persoane in intretinere. Aceasta
deducere se va majora cu cate
un mil ion pentru f iecare
persoana intretinuta, pana la
maximum 6,5 milioane lei lunar.
Pentru cei cu salarii brute
cuprinse intre 10 si 30 milioane
lei, deducerile scad pe masura
ce venitul creste, osciland intre
6,5 milioane de lei si 100.000 lei.
Cei care castiga peste 30
milioane lei brut/luna nu mai
beneficiaza de deduceri. Tot in
cazul persoanelor fizice, anul
trecut a crescut impozitul p e
dividende de la 5% la 10%.
Schimbari s-au produs si in
cazul veniturilor din chirii, unde
deducerile acordate de stat au
scazut la jumatate, respectiv de
la 50% la 25%. In ceea ce pri-
veste firmele, odata cu scaderea
impozitului pe profit de la 25% la
16%, s-a dublat taxa pe
veniturile microintreprinderilor,
de la 1,5% la 3%.

“SC BÂRZAVA SA, în reorganizare
judiciar

ŢI nr. 5, jud. Cara

ŢA,
str. Traian Lalescu nr. 32, jud. Cara

ţin
cinci zile înainte de data adun

ă, cu sediul în ora

ă
ADUNAREA CREDITORILOR la sediul
administratorului judiciar din RE

ătoarea ordine de zi:
A lege rea COMITETULUI

CREDITORILOR.
Este admisibilă votarea prin scri

soare cu legalizarea semnăturii de către
Notarul Public, comunicată ă
Tribunalului Cara

ării.
Administrator judiciar: ing. Bratu

Doru Cristian”

şul BOCŞA,
str. CARPA ş-Severin,
prin administratorul judiciar ing. BRATU
D O R U C R I S T I A N , c o n v o a c

ŞI
ş-

Severin, în data de 25. 01.2006 la orele
13.00, cu urm

şi transmis
ş-Severin cu cel pu

1 .

-

A N U N Ţ
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Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
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- izolare termică şi
fonică impresionantă;

- protecţie antie-
fracţie;

- durata de viaţă
lungă;

- eliminarea vopsirii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

FERESTRELE VIITORULUI

SISTEME DE TÂMPLĂRIE
KBE

®

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

PRISMA | |12 - 18 Ianuarie 2006

Cerin

aboicu@eta2u.ro
0256 499508

ţe

-

:
cuno ţe temeinice hardware
cuno ţe temeinice sisteme de operare
putere de concentrare
disponibilitate
experienţ în domeniu constituie un avantaj

Persoanele interesate sunt rugate s
ţit de fotografie ţie pân

ştin
ştin

şi scrisoare de inten

ă

ă trimită CV-ul
înso ă la data de
22 ianuarie la adresa de e-mail: , sau la
numărul de fax: .

Angajează

Inginer Service IT

Constituţia europeană nu e moarta, a declarat cancelarul
austriac Wolfgang Schuessel, care a preluat preşedinţia Uniunii
Europene pe următoarele şase luni. Liderii europeni vor căuta
aşadar să reanimeze Constituţia, în ciuda respingerii ei de
alegătorii francezi şi olandezi, dar domnul Schuessel a subliniat ca
operaţiunea va fi dificilă dacă Uniunea Europeană nu răspunde
mai întâi chestiunilor la ordinea zilei - economia, protecţia socială
şi graniţele Europei. Constituţia europeană e sub un strat gros de
zăpadă aşteptând să vină primăvara, declara liric ministrul de
externe austriac Ursula Plassnik, exprimându-şi speranţa că în
următoarele luni clima se va încălzi în Europa. E adevărat că 13
ţări au ratificat Constituţia europeană, menită să uşureze luarea
deciziilor într-o Uniune lărgită - dar la fel de adevărat e că ea a fost
respinsă vara trecută în două referendumuri succesive în Franţa şi
Olanda. Până acum, preşedintele francez şi premierul olandez au
exclus un nou referendum. Cancelarul austriac crede totuşi că
textul s-ar putea bucura de mai multă trecere pe lângă alegători
dacă se schimbă contextul. "Adevărata chestiune e să găsim şi să
definim cadrul marilor probleme în Europa -- în ce condiţii vrem să
trăim şi să muncim, care sunt graniţele Europei, care e rolul ei
global, şi ce le poate oferi Europa cetăţenilor? Câtă vreme nu
putem răspunde în mod corect acestor întrebări reale, va fi foarte
greu să reînviem Constituţia", a declarat Wolfgang Schuessel.
Aşadar, înainte de a căuta soluţii pentru impasul constituţional în
iunie, liderii europeni se vor concentra asupra economiei în martie,
încurajând întreprinderile mici şi mijlocii, cercetarea şi inovaţia, şi
tăind din hăţişul birocratic.

O propunere controversată de a permite firmelor prestatoare

de servicii - de la birourile de avocatură până la saloanele de
coafură - să opereze mult mai uşor peste graniţele naţionale revine
şi ea pe agendă.

Un alt subiect important va fi securitatea energetică şi diver
sificarea resurselor energetice, mai ales după recenta confruntare
dintre Rusia şi Ucraina privind preţul gazului metan.

Austria doreşte să liniştească de asemenea temerile occiden
talilor despre impactul extinderii.

În iunie liderii europeni vor decide dacă să amâne sau nu cu un
an aderarea României sau Bulgariei pe baza unui raport al Comi
siei Europene aşteptat în luna mai. Aflat în vizită la Viena alături de
întreaga Comisie, preşedintele acestei Jose Manuel Barroso s-a
referit în treacăt la cele două ţări, spunând că şi ele vor fi implicate în
dezbaterea constituţională deoarece vor adera pe viitor. Într-un
interviu recent, domnul Schuessel a spus şi el că România şi
Bulgaria vor adera în 2007 sau cel mai târziu în 2008, evidenţiind
mai ales progresele enorme făcute de Bulgaria în lupta împotriva
crimei organizate. Cancelarul austriac susţine extinderea în Balcani,
mai ales spre Croaţia, dar rămâne foarte precaut faţă de negocierile
cu Turcia. "Nu putem face noi extinderi în mod uşuratec", a spus
domnul Schuessel. "Uşa rămâne deschisă, după cum am decis
deja, dar trebuie să dăm mare atenţie respectării regulilor europene
şi capacităţii Uniunii de a absorbi noi membri - aceasta va fi o temă
importantă pe viitor, pentru că nu putem supraîncărca Europa."

Wolfgang Schuessel, al cărui partid conservator va înfrunta
alegeri generale la toamnă, va trebui să-şi convingă alegătorii că
Europa merită un efort. La doar zece ani după aderarea Austriei la
UE, doar unul din trei austrieci crede însă că a fost o decizie bună.

-

-

-

În c@utarea noilor
7 Minuni ale Lumii

Oamenii din întreaga lume
sunt invitaţi să voteze pentru
Noile 7 Minuni ale Lumii în

cadrul unui sondaj finanţat de o
organizaţie privată.

Organizaţia care poartă
chiar numele de Noile 7 Minu
ni ale Lumii a înaintat 21 de
propuneri care pot fi votate:
este vorba despre obiective
faimoase de pe întregul glob.
Pe listă sunt incluse Colosseu
mul din Roma, oraşul antic
Petra din Iordania, monumen
tul Stonehenge din Marea Bri
tanie şi Marele Zid Chinezesc.

Votul se va desfăşura pe tot
parcursul anului 2006, prin
telefon. Cele şapte obiective
câştigătoare vor fi anunţate la
Revelionul din 2007. Lista
include şi obiective ceva mai
moderne, cum ar fi Turnul Eiffel
din Paris, Statuia Libertăţii din
New York şi Opera din Sydney,
Australia. Marea Piramidă de
la Gizeh, care face parte din
noua listă, este singurul
obiectiv din rândul actualelor 7
Minuni ale Lumii care este
propus din nou.

Cele 7 Minuni ale lumii
antice au fost alese de un
filosof grec, Philon din Bizanţ,
acum mai bine de 2000 de ani.
Toate monumentele alese de
el erau situate în jurul bazinului
mediteranean.

Pentru a fi incluse în noua
listă, “minunile” moderne au de
îndeplinit câteva condiţii: să fie
făcute de mâna omului, să fi
fost finalizate până în anul
2.000 şi să fie într-o stare
“acceptabilă” de conservare.

Fundaţia 'Noilor 7 Minuni
ale Lumii', printre ai cărei
membri se numără şi fostul
director al agenţiei UNESCO, a
precizat că va folosi acest
sondaj pentru a atrage atenţia
faţă de distrugerea monumen
telor culturale ale lumii. Dintre
cele 7 Minuni ale Lumii antice
alese acum mai bine de 2.000
de ani, doar una mai există:

.
Celelalte şase erau:

“ ”

“ -
”

-

-
-

“
”

-

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Marea Piramidă de la Gizeh
Farul

din Alexandria, Grădinile
suspendate din Babilon,

Mausoleul din Halicarnas,
Templul Dianei din Efes,
Statuia lui Zeus din

Olimpia şi Colosul din
Rhodos.

Românii ar putea călători în cu mai puţine acte chiar
din primăvara anului 2006 unele state din spaţiul Schengen ar putea
renunţa la invitaţie. Vasile Blaga a precizat că modificările ar putea fi
aplicate chiar înainte de prezentarea raportului de monitorizare al Comisiei
Europene, în luna aprilie a acestui an. Relaxarea condiţiilor este o
consecinţăa modului eficient încare România a combătut imigraţia ilegală.

spaţiul Schengen
,

Milioane de oameni s-au adunat la Mecca, în Arabia Saudită,
oraşul sfânt, pentru a participa la ritualul Haj sau hagialâc, cel mai
mare eveniment din lumea musulmană. În fiecare an, musulmanii
se îndreaptă spre Mecca şi încearcă să refacă pelerinajul de acum
1400 de ani al profetului Mohammed. Credincioşii se deplasează
mai întâi în valea Mina, unde petrec noaptea în corturi, înainte de
a merge la munteleArafat pentru ceremonia care simbolizează Ju
decata deApoi. Miercuri, în ziuaAidAl-Adha, principala sărbătoare
musulmană, pelerinii s-au deplasat la Mecca. Majoritatea sacrifică

miei, în amintirea sacrificiului lui Abraham. Joi şi vineri, pelerinii se
întorc la Mina pentru a arunca pietre în stelele funerare care îl
simbolizează pe Satana.Aceasta este ultima etapă a pelerinajului.

Fiecare musulman adult sănătos şi cu mijloace financiare
trebuie să calce pe urmele profetului măcar o singură dată în viaţă.
Călătoria spre Mecca este unul din lucrurile esenţiale din viaţa unui
musulman şi are valoarea unei purificări spirituale. Ritualurile nu
s-au schimbat prea mult în 1400 de ani. Ritualurile hagialâcului
încep şi se sfârşesc la Kaaba, Casa Domnului. O structură simplă,

de cărămidă, acoperită cu o pânză neagră.
Kaaba este situată în mijlocul moscheii şi este
cel mai sfânt loc din întreaga lume a Islamului.
Credincioşii o înconjoară de şapte ori. Pelerinii
sunt îmbrăcaţi în straie albe, simple, care să nu le
trădeze poziţia socială. Singurele lucruri care s-
au schimbat sunt transportul şi nevoia de
securitate. Acum, majoritatea pelerinilor vin cu
avionul. Iar ameninţarea terorismului a determi
nat autorităţile din Arabia Saudită să efectueze
controale atente. Mai mult, anul acesta oamenii
care practică alte religii nici nu s-au putut apropia
de Mecca.

-

-

Uniunea Europeana prega
teste o directiva prin care acorda
un set de facilitati investitorilor ca
re detin actiuni la companii aflate
in alte state decat tara lor natala,
informeaza Financial Times.

-

-

Aurul si petrolul, considerate etaloane dupa care
se stabilesc preturile principalelor marfuri industriale
si ale bunurilor de larg consum, vor continua sa se
scumpeasca si in acest an, tragand dupa ele cotatiile
tuturor celorlalte produse in 2006, in conditiile in care
productia va creste intr-o masura foarte redusa.

Guvernul ucrainean, demis de Parlamentul de la Kiev Putin şi Iuşcenko laudă acordul ruso-ucrainean

Austria a preluat pre}edin]ia Uniunii Europene

PELERINAJ LA MECCA
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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Toma Valeria (56 ani)
Constantinescu Gheorghe (93
ani) Mucsi Ioan (81 an)

(79 ani) Petcu
Alexandrina

88 ani) P
(55 ani) Ienascu Codruţ-Ignat
(30 ani) S

Rain Amalia (75 ani)

ţ i r e
Gheorghe (74 ani) Suhaida

ţea Ana (59 ani)
Benea Vasile-Eugen (46 ani)
Ponta Iuliu (80 ani) Ties Elena
(72 ani) Ursu Floarea (66 ani)

Muic

Ştiopon
Maria

şan Petru (82

Ştiopu Ioan-Emil (50 ani)
Toader Ilie (51 ani) Lesinschi
Vasile (55 ani) Maldea Ion (36
ani) Wetternek Irina (82 ani)
B

Şain Maria (80 ani)
Bugariu Iconie (50 ani)
Gogoloiu Ana (57 ani) Uzum
Ilie (66 ani) Trişc

ştian Iuliana (83
a n i ) B o l o g a - S u b

Ştefan (72 ani) P

ş
Ioan (65 ani) Marin Pascal (69
ani) Balog Niculina (82 ani)
Goldschmidt Ignat (74 ani)
Calot

şi
Mariane (48 ani) Dr

Borcilă Elena
(65 ani)

( ăvan Ruja

ăco
ani)

ălu Octavian (78 ani) Bejan
Vasile (67 ani) Sorgota Floare
(69 ani)

ă Gheorghe
(57 ani) Silaghi Marioara (62
ani) Homo

ăun Ana (86
ani) Bon

ă Aurel (84 ani) Chi

ă Eugen (54 ani)
Sperlea Maria (76 ani) Iano

ăghia
Vasile (76 ani) Dobre Petru
(76 ani)

Vând aragaz, fr igider,
canapea extensibilă, garnitura
Olivia-baie, alb + baterie pe bilă,
chiuvetă inox + baterie pe bilă

ă. Tel. 0355-805515.
Vând TV color, diag 68 cm,

stare foarte bună, pre

ă

ă ă

ă

şi
masc

şini, fotbal, pre

ş

ş

ţ 380
RON. Tel. 0722-895306.

Vând joc Sony Play Station
cu jocuri Harry Potter (GTA),
ma ţ 180 RON,

p3 portabil audio, preţ 150
RON, video Recorder Sony,
preţ 30 €. Tel. 0721-798604.

c s -
g f n s â

c f
-

.

m

Cump r herestea din te
jar/ orun, rasin, uc, alc m,
ire , ag, tivit /dimensionat ,

stare verde, capetele parafi
nate, cal. B/C i D. Rog maxim
seriozitate. Tel. 0722-921104

V nd biciclet fitnes cu ban
d magnetic pre 280 .
Inf. la kalaclaudiu@
yahoo.com

-

-

-
”

-

â -
ţ RON

e-mail

Vând frigider de 240 l, preţ
250 RON

ţ 350 RON.Tel. 0722-895306
Vând CD Yamaha, Sony,

Denon, preţ neg. Tel. 0744-
117330, 0745-789370, 0742-
292795, 0745-415609.

Cump

ţ bun. Tel.
0744-117330, 0745-789370,
0742-292795, 0745-415609.

Vând ma
ţ 300

RON. Tel. 0722-895306.Vând
frigider, TV color, canapea, 2
fotolii, vitrin

ţ 150 RON. Tel. 228214
Vând TV color cu teleco

mand ţ 200 RON.
Tel. 253824.

Vand aparat foto digital HP,
4.1 megapixeli. Tel. 0722-
348779.

Vând computer PIV, com
plet, monitor de 17

. Tel. 0722-348779.
Vând frigider Vash. Tel.

212926.
Cump

Vând mobil

ă
ă ă,

ă frigorifică,
pre

ăr cartelă de Orange
cu nr. u

ă de spălat
Phillips, 800 R/min, pre

ă

ă, german, pre

ăr ma ă de gătit
Vesta (lemne) emailată

ă. Tel. 527935.
ă cu furnir din

rădăcină de nuc. Tel. 214781.

şi combin

şor (cum ar fi 0744-
444444), ofer pre

şin

şi 2 dulapuri cu 2
uşi. Tel. 0355-802548.

Vând canapea tip pat din bu
rete, pre

şi cuptor cu
microunde

şin
şi ca

napea extensibil

Diverse

Pensionar

ţat

ţat

ţ

email.ro.

ă, 56 ani, doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
212801, 0721-217133.

Doresc un bărbat, maxim 42
ani, serios, eu - 33 ani, divor ă,
2 copii, rog foarte multă
seriozitate. Tel. 225534.

Divor ă, copil, 38 ani,
doresc partener maxim 42 ani.
Rog seriozitate. Tel. 221350.

Caut bărbat maxim 35 ani cu
studii superioare, de preferin ă
i t a l i a n .
deliap tr

un

I n f . l a e - m a i l :
a as @canu

Vând 3 anvelope 185/55,
R15 cu 4 jante, stare foarte
bun

Vând ma

Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4. Tel. 214781.

Închiriez garaj pe Petru
Maior, Moroasa. Tel. 222712,
0744-702037.

ă. Tel. 527935.
ă. Tel. 0742-

844393, 0742-553630.
şin

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

21-28decembrie

Imobiliare

6

Oferte-Cereri
de Serviciu

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

-

şi

5 17 ianuarie

Meditez eficient, cu rezultate
, englez şi rom n

orice nivel. Tel 212896, 0742
886429.

şi limba francez

şi referate la
pre

şofer
profesionist cu atestat. Tel.
0743-977140.

Caut persoan

garantate ă ă

Meditez elevi clasele V-XII la
limba română ă.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548, după ora 16.

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă

ă,

ă pentru îngri-
jire. Tel. 0740-750016.

â
. -

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.
Doresc loc de munc

Joi 05

Sâmbătă 07.01.2006

2.

ătă 14.01.2006
1.

.01.2006

Marţi 17.01.2006
1.

1.

1.

Joi 12.01.2006
1.

Cristescu Ion

ţa

Crî ţei Vasile

şi
Cristescu Amalia-Mihaiela

Gluvac Gheorghe şi
Drul

şi
Mirea Mariana

şi
Ulei Mihaela

şi
Dumitru Nelu

şm şi
Bordeianu Ileana-Aura

Confal Marian

ă Cornelia
Pocol Gavril

ă

Marghioala Ioan

ări

Sâmb

Producător
şi

distribuitor

comenzi la tel 212319
Ciuperci Pleurotus

În

la preţuri rezonabile

ţi publica

anunţuri de

condoleanţe

PRISMA
pute

comemorări

Vând casă 3 dormitoare,
sufragerie, living, terasă

ă, anexe. Tel. 0742-
844393, 0742-553630.

Vând casă 2 nivele, 7
camere, 2 bucătării, baie, terasă
închisă, balcon, centrală, garaj,
2 pivni ă,
grădină

ă, pre

Vând casă în Re

ădure, zona Crivaia. Tel.
226996.

ă,
gresie, faian ă, termopane, u ă
metalică, laminate, izola

ă, etajul III. Tel.
0721-801954.

Primesc în gazdă elevi/ele-
ve. Tel. 0355-409870.

Vând casă 3 camere, bucă-
tărie, baie, termopane, centrală

Primesc în gazdă elev/ele-
vă. Tel. 0355-805627, 0721-
465512.

Vând apartament 3 camere,
confort I, mobilat/nemobilat,
pre

Vând loc de construc ă
cu garaj în str. Nera. Tel. 214781

Închiriez casă în str. Nera.
Tel. 214781.

Vând (închiriez) casă, 270
mp, 4 camere, mobilată, man-
sardă, demisol, 2 garaje, cen-
trală, teren, zona Forum
German, Muncitoresc, pre

ă, menaj ă la cerere.
Tel. 221866, 0742-773016.

Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, cen-
trală. Tel. 0720-633901.

Vând casă mare cu grădină,
pozi ă, sat Secă

şi
mansard

şi vie. Tel. 227284.
Vând apartament 3 camere,

confort I, semidecomandat,
central

şi

şi
p

ş

şi 1.000 mp. Tel. 0741-532916.

şi mas

şeni,
comuna Ticvaniul Mare, jud.
Caraş-Severin. Tel. 0355-
409456.

ţe, curte betonat

ţ 22.000 €. Tel.
214271, 0741-309632.

Vând apartament sau
schimb cu Craiova. Tel. 226996.

ţa, centru.
Tel. 253824.

Vând teren de construcţie

Vând apartament 3 camere,
etajul I, decomandat, central

ţ
ţie, mo-

dele rigips. Tel. 0721-801954.
Vând apartament 2 camere,

bloc potcoav

ţ neg. Tel. 0720-195975.
ţie cas

ţ 330
€/lun

ţie bun

Vând apartament 3 camere,
etajul II, Govândari, amenajat
2005, integral termopane, C.T.

ă ă nouă, gresie,
faian ă, balcon închis, design
interior ultramodern, pere

ă buc.
nouă, mobilier dormitor nou, ja-
luzele verticale

ă
ă ă

ă ă

ă ă

ă

ă în Stavila, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, terasă,
pivni ă, pre

ă de 74 mp, 2 balcoane,
etajul IV (din IV), cu acoperi

ă, boxă, subsol, ocupabil
imediat. Tel. 0744-583297,
0722-650463.

şi calorifereAl., instala
şi sanitar

şi
tavane gipscarton, mobil

şi orizontale.
Tel.0355-809114, 0721-320750

V nd cas , ocşa, 3
camere, baie, buc t r ie,
termopane, central termic ,
25.000 el 0741 532916

V nd apartament 2 camere
conf. I bun t it, Gov ndari,
bl IV etaje. Telefon 0727
365643

Cump r apartament confort
I decomandat 3, 4 camere
Gov ndari bloc IV etaje Tel
0727 365643

Vând cas

ş,
central

ţie electri-
c

ţ
ţi

â B

€. T . - .
â

îm ţ â
. -

.

â . .
- .

ţ ţ 17.000 €. Tel. 0722-
895306.

Vând apartament 2 camere,
confort I, decomandat, su-
prafaţ
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Vând centrală, tiraj normal,
Immergas, folosită 3 ani, pre

Vând plapumă nouă, din
pene, din mătase mu

ă

ţ
300 €. Tel. 0744-582973.

Vând motoare electrice la
380 volţi. Tel. 0722-923858.

ţ neg. Tel. 0722-
923858.

dvd r
dvd

ştar. Tel.
214781.

Vând pene noi, perne şi
dune. Tel. 214781.

Vând - ecorder (caset
şi ), nou, pre

5M
Restaurant

Pensiune
MAR-BEK IMPEX S.R.L.
Reşiţa str. Ţerovei nr.10

Vând microbuz VW de
transport pentru marf

ţie 2001. Tel.
222712, 0744-702037.

Vând Dacia 1300 stare
bun

Dacia Supenova, model
Clima, an 2002, culoare ro ie,
preţ 2.300 €. Inf. la e-mail
lihaciudaniel@yahoo.com

Vând plug cu 3 trupiţe, stare
impecabil . Preţ 25.000.000 lei.
Tel. 0722-787817.

Vând plug cu 3 trupiţe, stare
impecabil , dar are axul lips .
Preţ 23.000.000 lei. Tel. 0722-
787817.

Vând IMS M461 cabrio
tracţiune 4x4, motor diesel Fiat
45 CP, acte în regul , stare de
funcţionare perfect . Preţ 2.800
€. Tel. 0722-787817.

Vând IMS M461 cabrio f r
motor i cutie de viteze, acte în
regul , preţ 900 €. Tel. 0722-
787817.

Vând ARO 10.1 cabrio,
tracţiune 4x4, a.f. 1990, acte la
zi, stare perfect de funcţionare,
preţ 1.100 €. Tel. 0722-787817.

Vând ARO 10.4 tracţiune
4x4, a.f. 1989, acte la zi stare
perfect de funcţionare, preţ
800 €. Tel. 0722-787817.

ă, motor
de 2.5, an fabrica

ă, acte la zi. Tel. 0740-
861329, 0721-367603.

Vând Renault 5 diesel,
persoană fizică, stare bună. Tel.
0740-861324, 0721-367603.

ă

ă ă

ă
ă

ă ă

ă

ă

ă

ş

ş

În

la preţuri rezonabile

ţi publica

anunţuri de

anivers

felicit

PRISMA

pute

ări

ări



TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament 2 camere conf. 1,
pre 12 000 neg., ocupabil imediat. Tel.
0788-374143

V nd apartament 2 camere deco
mandat, ocupabil imediat, pre 13 800
neg. Tel. 0788-374144

V nd apartament 2 camere etaj 1,
Micro 2, cu mbun t iri. Tel. 0788-
374146

V nd apartament 1 camer Lunc ,
47 m , i apartament 3 camere
decomandat Gov ndari. Tel. 0788-
571780

V nd apartament 3 camere conf. 1
decomandat, zon ultracentral , 90 m ,
pre 23 000 .Tel.0788-494074

V nd urgent apartament 2 camere
decomandat n Lunc l ng Poli ie,

â
ţ . €

.
â -

ţ . €
.

â
î ţ

.
â

p
â

.
â

p
ţ . € .

â
î â ţ

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

ş

(Tryo M)

(Tryo M)

ă ă

ă ă

ă ă

ă ă

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

�

�

Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.

ţii, amenajExecutăm construc ări interioare şi exterioare.

V
-

€ ,

-

ând 2 spaţii comerciale mici în
Re ţa, B-dul A.I. Cuza, ideal pentru pri
vatizare, cabinete medicale, sedii firme.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas
ţit

ţ
ţ 65.000 euro. Tel. 221529,

0788-657217, 0724-302616. (Magister)

ţa, localitate Caran-
sebe ţ 200.000 euro. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

ţ 25.000 euro. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

ţ 65.000 . Tel. 221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Vând cas

ţ
ţ 20.000 euro neg. Tel. 221529, 0788-

630908. (Magister)
Vând teren intravilan în Re ţa,

Govândari, 650 mp, preţ 9 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren 11.500 mp pe Calea
Caransebe ţ 8 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren extravilan în Re ţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 euro/mp neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren intravilan în suprafaţ

ţ 6 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren extravilan în suprafaţ
ţ

ţ 4 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren în suprafaţ
ţ 2.500 euro neg. Tel.

221529, 0788-630908. (Magister)
ţ

ţa, zona Lunc ţ 70
euro/mp. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţ

Valea Domanului ţ
20.000 euro neg. Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Vând cas
ţit

ţ ţa,
preţ 100.000 euro. Tel. 221529, 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând teren intravilan în suprafaţ
ţa, preţ 10 euro/mp. Tel.

221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren intravilan la sstrad

ţ ţa, preţ 15
euro/mp neg. Tel. 221529, 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând hal ţ
ţa, preţ 50.000 euro neg.Tel.221529

0788-657217, 0724-302616. (Magister)

ţ 17.000 euro. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

şi

şi restaurant, în
suprafa şa
Român

ş, pre

şa Montan

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi
cas

şi gr

şi

şului, pre

şi

şosea, front
stradal 60 m, pre

şi

şi 200 mp
de gr

şi

şi

şi

şi

ă nouă, 3 camere, baie,
bucătărie, îmbunătă ă

ă totală de 650 mp, zona Boc
ă, pre

Vând vilă din cărămidă arsă, 640 mp,
2 intrări, 2 garaje, centrală termică
pentru toată suprafa

Vând casă 3 camere, bucătărie, hol,
curte, grădină, pomi fructiferi, zona
Boc ă, pre

Vând casă din cărămidă arsă, utilată
ă modern, parter

ări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
garaj, front stradal 36 m, teren 650 mp

ă veche, pre

ă 3 camere, bucătărie,
verandă, anexe, curte ădină în
suprafa ă totală de 1.899 mp în Moniom,
pre

ă de
14.000 mp în Mehadia, la

ă de
2.337 mp, la 1,5 km distan ă de gara din
Băile Herculane, pre

ă de 11.000
mp în Doman, pre

Vând teren intravilan în suprafa ă de
1.039 mp în Re ă, pre

ă 3 camere, bucătărie, în
suprafa ă construită de 70 mp

ădină, zona , pre

ă nouă, 5 camere, 2 băi, o
bucătărie, îmbunătă ă, garaj dublu, pis
cină, în suprafa ă de 400 mp în Re

ă de
3.000 mp în Re

ă în
suprafa ă de 2.000 mp în Re

ă în suprafa ă de 800 mp în
Re

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, pre

Vând apartament 2 camere, semide
comandat, Govândari, preţ 15.000
neg.Tel.221529,0788-630908(Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul IV, îmbun ţit, în
suprafaţ

ţ 23.000 euro, zona Govândari

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, 67 mp, confort sporit, par
ter, pretabil pt spaţiu comercial, zona
Calea Caransebe ţ 21.000 .
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)

Vând cas
ţ 16.500 euro

neg. Tel. 221529, 0724-302616, 0788-
657217. (Magister)

ţi de extindere, preţ 250.000 euro. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)

ţ
ţ 2.000 euro, fix. Tel. 221529, 0788-

630908. (Magister)
Vând cas

ţ ţ 17.000 euro neg.
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)

Vând cas

ţigl ţ 12.000 euro. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren extravilan 1860 mp, la
ţ 1

euro/mp neg. Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, în suprafaţ

ţ 15.000
euro neg. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, zona Govândari. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren extravilan 17.000 mp la
km 8. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)

Vând 2 apartamente cu 3 camere
fiecare, confort I, semidecomandat,
etajul II ţite. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Cump

Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Cump

Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Cump
Tel. 221529, 0788-

630908. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial,
200 mp, în Re ţa, zona Registrul
Comerţului. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
amenajat în suprafaţ

ţ i i
comerciale, spaţii pentru sedii firme,
spaţii mic ţie în e ţa

ţ. Tel. 0724-
302616, 0788-657217. (Magister)

-
€

-
.

€

-

-

-

pentru R

ătă
ă de 78 mp, acoperit ă,

pre . Tel.
221529, 0788-630908 (Magister)

ă din cărămidă arsă, 2
camere, zonă centrală, pre

Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică ă, zonă centrală cu posibi
lită

Vând teren extravilan lângă Mănăs
tirea Brebu în suprafa ă de 10.000 mp,
pre

ă în Boc
ă de 2870 mp, pre

ă în localitatea Secu,
compusă din 5 camere, baie, bucătărie,
acoperită cu ă, pre

ă Mănăstirea Brebu, pre

ă de 68 mp,
etajul VIII, zona Govândari, pre

ătă

ăr apartament 4 camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 euro maxim.

ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului.

ăr garsonieră în bloc de
apartamente.

ă de 50 mp, zona
Blocul Fetelor. Tel. 221529, 0724-
302616, 0788-657217. (Magister)

Oferim spre închiriere spa

ă produc

şarpant

şului, pre

şi cas

şa şi teren în supra
fa

şosea, lâng

şi etajul X, neîmbun

şi

şi şi
celelalte oraşe din jude

Vânz riã

Cump r riã ã

Închiriez apartament 2 camere,
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro
House)

Vând spaţiu comercial, Govândari.
Tel. 0766-316973. (Euro House)

ocupabil imediat, pre 19 000 neg. Tel.
0788-388501

V nd apartament 2 camere conf. 1 n
Gov ndari. Tel. 0723-163100

V nd apartament 2 camere deco
mandat n Lunc , vedere excelent ,
contor gaz, convector, pre 18 500 fix.
Tel. 0788-520899

V nd urgent apartament 3 camere
conf. 1 decomandat cu central termic ,
zugr vit tifel, ocupabil imediat. Tel. 0788-
509283

V nd apar tament 2 camere
decomandat n Gov ndari, etaj 1, f r
mbun t iri, pre 16 000 neg. Tel.
0720-058182

Cump r garsonier . Tel. 211089

ţ . €
.

â î
â .
â -

î
ţ . €
.

â

.
â

î â
î ţ ţ . €

.

.
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Firmele abonate beneficiază de:
- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
calificare şi specializare etc.

20 30
25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !

şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

2 - . .

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“PUBLICITATE ÎN „PRISMA“

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"

Un abonament pentru 3 luni cost
tariful

ă 7,5 lei
6 luni - 15 lei ( include ziarul taxele poştale)şi

Închirieri

7

02 Ian. 06 ,2270
03 Ian. 06 51,7693
04 Ian. 06 52,3537
05 Ian. 06 52,0452
06 Ian. 06 51,8472
09 Ian. 06 52,8554
10 Ian. 06 52,8932
11 Ian. 06 52,4934

51

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,02
3,00

3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,70
3,68
3,66
3,64

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

USD

12 13 14 22 23 26 27 2815 16 19 20 21 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11

12 Decembrie 2005 - 11 Ianuarie 2006

PRISMA | |12 - 18 Ianuarie 2006
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PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

FUTSAL - DIVIZIA A
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DAKAR 2006
In urma unui accident suferit in zona de legatura a probei

Ouarzazate-Tan Tan, Zsolt Szilveszter a fost nevoit sa se
retraga din Dakar. Ultima proba din zona marocana a Dakar
ului a debutat cu 187 de kilometri de legatura, pe aceasta
portiune mai precis la kilometrul 111 pilotul roman Zsolt
Szilveszter a fost implicat intr-un accident care a dus la retra-
gerea sa din Dakar. Din cauza problemelor de vizibilitate
concurentul cu numarul 90 - Patrick Lebon l-a acrosat pe
Zsolt, accidentul ne mai putand fi evitat. Dupa accident, pilo-DE VĂZUT LA TV:

SCHI ALPIN: CM WENGER - ELVETIA, MASCULIN COBORARE
Sambata Eurosport ora 13:30

COMBINATA NORDICA: CM VAL di FIEMME - ITALIA
Sambata Eurosport ora 17:00

HANDBAL FEM.: CUPA EHF: OLTCHIM - UNION RIBARROJA
Sambata TV Sport ora 18:00

BOB: C.M. LA KONIGSEE, GERMANIA, 4 PERSOANE
Duminica Eurosport ora 16:15

HANDBAL MASC.: ROMANIA - LETONIA (Calif. C.M. 2007)
Duminica TV Sport ora 17:00

RALLY RAID: RALIUL LISABONA - DAKAR 2006 - ULTIMA ZI
Duminica Eurosport ora 23:30

TENIS: OPEN-UL AUSTRALIEI - MELBOURNE - PRIMA ZI
Luni Eurosport ora 06:00

PATINAJ ARTISTIC: C.E. LA LYON, FRANTA, DANS,
Marti Eurosport ora 15:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01-15 ian.:RALIURI: LISABONA- DAKAR 2006 - RALLY RAID
13-15 ian.:SARITURI CU SCHIURILE - Campionatul Mondial - Kulm;
13 ian.: SCHI: Bad Kleinkirchheim (Aut) - Coborare, feminin;
15 ian.: SCHI: Wengen (Elvetia) - Slalom, masculin;
16-29 ian.:TENIS - OpenulAustraliei - Melbourne;
17-22 ian.:PATINAJARTISTIC - Campionatul European - Lyon;

tul Mol Dakar Team a fost transportat la spi-
talul din tabara Dakar-ului ulterior acesta
ajungand la un spital din Insulele Canare.
In momentul accidentului pilotul roman se
afla in clasamentul general pe locul 90.
Dupa ce starea de sanatate se va ameliora
Zsolt va reveni in Romania. Etapa a 10-a a
Raliului raid Dakar-2006, lunga de 333 km
dintre care 283 km probe speciale, progra-
mata marti între localitatile Kiffa, în Mauri-
tania, si Kayes, în Mali, a fost neutralizata
pentru motociclisti in semn de omagiu
pentru australianul Andy Caldecott (KTM),
decedat luni. "Impreuna cu echipele, pilotii
si conducerea cursei, noi am decis sa neu-
tralizam cursa la clasa moto pentru marti",
a precizat Etienne Lavigne, directorul com-
petitiei. Prin urmare nu va exista nici un
sector cronometrat in etapa a X-a la clasa
motociclete. Programul etapei la auto si la
camioane ramane neschimbat. Motociclis-
tul australian Andy Caldecott (KTM),in
varsta de 41 de ani, a incetat din viata, luni,
dupa ce a cazut la kilometrul 250 din etapa
a IX-a a Raliului Dakar-2006, disputata
între Nouakchott si Kiffa.

McLaren se intoarce la portocaliu
McLaren Mercedes a facut pu-

blice culorile care vor imbraca mo-
noposturile echipei in perioada de
interimat, adica pana la lansarea
noii masini MP4-22. Portocaliul
este sinonim cu originile acestei
echipe, McLaren participand in
Formula 1 in aceasta culoare pen-
tru mai multi ani incepand cu 1968.

Gary Paffett si Pedro de la
Rosa, pilotii de teste oficiali dupa
plecarea lui Alexander Wurz in
tabara Williams, vor incepe pe 11
ianuarie primul test al acestui an
la Jerez, in Spania. Cei doi piloti
vor avea la dispozitie cate un
McLaren Mercedes MP4-20
echipat cu motor V8. Incepand cu
16 ianuarie si pilotii de cursa ai
team-ului, Kimi Raikkonen si Juan
Pablo Montoya, vor putea fi vazuti
in portocaliu, finlandezul si
colubianul urmand sa inceapa si
ei pregatirea sezonului 2006.

Atleta rom$n@ la cross-ul din
Sco]ia de pe 14 ianuarie
Atleta Cristina Casandra va fi

singura sportiva ce va reprezenta
Romania la concursul Great North
Cross Country, programat pe 14
ianuarie in orasul Edinburgh din
Scotia. Antrenorul federal Zsolt
Gyongyossy a declarat, marti, ca
in aceasta perioada se pune ac-
centul mai mult pe pregatiri si mai
putin pe participarea la competitii.
"Sportivii sunt in pregatiri intense
si nu se prea merge la concursuri.
Prima actiune este cea din Scotia,
de la Edinburgh, unde va participa
Cristina Casandra", a subliniat
oficialul FR deAtletism.

Handbal - Preliminarii CM masculine
In primul meci cu Luxemburg, disputat simbata, Romania a invins

cu scorul de 36-20. In al doilea meci din cadrul preliminariilor pentru
play off-ul Campionatului Mondial de handbal masculin, nationala Ro-
maniei a invins-o pe cea a Luxemburgului cu scorul 35-15. La jocul dis-
putat in sala Dacia din Oradea, nationala antrenata de Lucian Rasnita
a fost incurajata de aproximativ 1200 de spectatori. Organizatorii din
Oradea sperau ca si meciurile pentru calificarea la Campionatul Euro-
pean de handbal feminin sa fie gazduite tot de ei, insa Gheorghe Tadici
a declinat oferta, pe motiv ca suporterii locali iubesc doar nationala
masculina si nu isi doreste o sala goala. Locatia in care reprezentativa
feminina isi va disputa partidele va fi stabilita pe 30 ianuarie. Din grupa
mai fac parte Lituania si Letonia, cu care elevii lui Lucian Rasnita si
Nicolae Munteanu vor juca la 11, 15, 21 si 23 ianuarie. Prima clasata
se va califica in play-off. Cei doi antrenori au convocat pentru aceste
meciuri 18 jucatori. Majoritatea provin de la echipele din tara: HCM
Constanta Ionut Rudi Stanescu, Mihai Timofte, Marius Stavrositu, Dan
Florin Nicolae, Ionut Saulescu, Leonard Bibirig si Laurentiu Toma; Di-
namo Baumit-Marian Cozma, Valentin Ghionea, Rares Jurca; Steaua
Stefan Laufceag si Marius Novanc; Uztel Ploiesti-Ionut Georgescu.
Din strainatate au fost selectionati Eremia Paraianu,Adrian Petrea-US
Creteil, Franta; Adrian Tucanu-HBC Ville France; Rares Fortuneanu
Sf. Raphael HB-Spania si Iulian Strat de la Maccabi Richon-Israel.

Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Cristian Gatu, a de-
clarat miercuri, ca tara noastra ar putea fi gazda Mondialelor viitoare,
deoarece Spania, principala noastra rivala, si-a retras candidatura.
Dupa retragerea Spaniei din cursa pentru organizarea CM din 2009,
au mai ramas pe lista Cehia, Grecia, Croatia, Africa de Sud si
Romania. "Noi n-am organizat niciodata o asemenea competitie
majora. Cehia a fost gazda in 1964, Grecia a gazduit Jocurile Olimpice
de anul trecut, in Croatia s-au disputat Mondialele feminine in 2003, iar
continentul african cred ca ar trebui sa iasa din discutie, avind in
vedere ca Mondialele de seniori din 2004 au avut loc în Tunisia. Si
acesti factori ma fac sa cred ca vom cistiga dreptul de organizare
pentru 2009", a incheiat presedintele FRH, Cristian Gatu.

JUDO - Lotul olimpic la
Poiana Bra}ov

In perioada 8 ianuarie - 12
februarie, 10 sportive din lotul
olimpic de judo al Romaniei s-au
antrenat la Poiana Brasov, sub
coordonarea antrenorului Florin
Berceanu. S-a optat pentru un
cantonament lung deoarece 2006
este un an bogat in turnee
internationale. Dupa pregatirea
de la Poiana Brasov, in lunile
martie si aprilie lotul olimpic va
participa la patru competitii
internationale, la Varsovia, Roma,
Birmingham si Bucuresti. In luna
mai, in Finlanda, la Tampere, vor
avea loc Campionatele Europene
de judo. Andreea Catuna si
Stefania Neagu urmeaza un
program special de recuperare.

TURNEUL CELOR 4 TRAMBULINE
Finlandezul Janne Ahonen

-

şi cehul Jakub Janda au imp

urata
şi liderul Cupei Mondiale au fost protagonistii

unui duel epic: Ahonen s-a impus cu doua

tere.
Totul a culminat o ora

şi Kirjonen au fost desp

i 2005,
egaland astfel recordul germanului Jens Weissflog (1984, 1985, 1991,
1996). Am ra

i intensitate in concursul olimpic de la Torino.
Circa 60% din bilete au fost vindute. Cu o luna inainte de startul JO

de iarna 2006 de la Torino s-au vindut 585.000 din cele un milion de
bilete puse in vinzare. Comitetul de organizare are ca tinta vinzarea a
circa 850.000 bilete si spera ca interesul va creste mai ales dupa ce
torta olimpica va incheia periplul de doua luni in Italia.

ărt

, desfas vineri seara in Alpii austrieci, la Bischofsho
fen, campionul en-titre

puncte in fat
. In prima mansa,

saritura fiecaruia a masurat 141 de metri, iar tensiunea era in cres
mai tarziu, cand finlandezul a zburat 141,5

metri. O data cu ultima desprindere de pe platforma, a lui Janda (139
metri), celor 20.000 de spectatori le-a fost dat sa asiste la o premiera
absoluta. La 54 de ani de la primul Turneu al celor Patru Trambuline,
sportivii din frunte nu au putut fi departajat la Bischofshofen
2006, cea mai mica diferenta se consemnase tocmai in sezonul 1956-
1957, cand finlandezii Uotinen ărtiti

ordine, de numai 0,7 puncte. Janne Ahonen este, totodata, la
al patrulea triumf după cele consemnate in 1999, 2003 s

mas fara cuvinte. Jens e cel mai mare saritor din toate
timpurile. E fantastic, a spus finlandezul. Nu mai put

rt la doi e o bucurie dubla. Duelul
va continua la aceeas

it titlul
Turneului celor Patru Trambuline, ambii totalizand 1.081,5 puncte. In
etapa finala

a lui Janda,
exact diferenta ce ii separa in ierarhia generala

i. Pana

, in
aceasta

in extaziat a fost
Janda. Incredibil. O bucurie impa ita

Etapa urmatoare 15-16 ianuarie 2006

Silvanus Resita - Municipal Constanta

: : Energoconstructia
Craiova - MGA Bucuresti; Muhlbach Sebes - Poli Timisoara; ACS
Odorheiu Secuiesc - Eurolines Bucuresti; Athletic Club Bucuresti -
Cosmos Pitesti; ; ACS 3
Bucuresti - Cluj Napoca; United Galati - FC Cip Deva.

1. FC Cip Deva 16 14 1 1 89 35 43p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 16 11 3 2 86 41 36p

4. 1 p
5. 1 p
6. 1 p
7. 1 p
8. 1 p
9. p

10. Muhlbach Sebes 16 4 4 8 42 62 16p
11. ACS 3 Bucuresti 16 4 3 9 40 74 15p
12. p
13. 1 1 p
14. United Galati 16 3 1 12 37 55 10p

3. Silvanus Resita 16 10 3 3 64 37 33p
MGA Bucuresti 6 9 4 3 84 47 31
Municipal Constanta 6 8 5 3 78 55 29
Energoconstr. Craiova 6 9 2 5 63 50 29
Poli Gomonth Timisoara 6 7 0 9 71 89 21
Eurolines Bucuresti 16 5 2 9 43 59 7
Athletic Club Bucuresti 16 5 2 9 39 55 17

Cosmos Pitesti 16 4 0 12 33 74 12
Clujana Cluj Napoca 6 3 2 1 50 86 11

OPENUL AUSTRALIEI
Incertitudinea numelor mari

-

-

-

-

. Organizatorii primului Grand Slam
al anului ar putea fi vaduviti de prezentele vedetelor Rafael Nadal si
Marat Safin. Nu mai este o surpriza faptul ca, la 35 de ani, veteranul
american Andre Agassi a declarat forfait pentru Australian Open. Acci
dentarea la glezna stinga, care l-a obligat sa abandoneze dupa primul
meci in turneul final al seriei Masters, de luna trecuta, inca il jeneaza.
Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului vor avea, insa, si
mai multe batai de cap. Spre dezamagirea lor, detinatorul titlului,
Marat Safin, nerefacut dupa o tendinita la genunchiul drept, ar putea
spune pas concursului de la Antipozi. Forfait-ului sau i s-ar putea
adauga si cel al numarul doi mondial, Rafael Nadal, accidentat la
umarul sting de ceva vreme. Rusul, care va impini virsta de 25 de ani
pe 27 ianuarie, sufera de o durere la genunchi inca din prima vara
anului trecut si nu a mai participat la nici un turneu in circuitul ATP din
august 2005. Saptamina trecuta, el nu s-a alaturat echipei tarii sale
care participa la Cupa Hopman, alimentind astfel zvonurile potrivit
carora isi va anunta in scurt timp abandonul. Nici Nadal nu este mai
norocos. Senzatia sezonului trecut se lupta, printre altele, cu o
accidentare contractata in finala Masters-ului de la Madrid (Spania), la
finele lunii octombrie. Tinarul jucator in virsta de 19 ani a renuntat, la
rindul sau, la turneul de la Sydney (Australia). Paul McNamee, directo
rul de competitii care se ocupa de organizarea Australian Open a
declarat ca ibericul i-a spus ca exista o sansa din doua sa ia startul la
Melbourne. "Nu sint prea optimist. Experienta mi-a demonstrat ca,
atunci cind un juca tor imi zice ca exista 50% sanse sa evolueze la un
turneu, sint doar vorbe in vint", a declarat fosul tenisman. Probleme cu
talpicile Fratele lui Rafael Nadal, Toni, cel care se ocupa de pregatirea
spaniolui,a dat lamuriri in privinta starii campionului. Numarul doi mon
dial s-a recuperat dupa vechea sa accidentare de la laba piciorului
drept, insa are probleme cu talpicile ortopedice pe care este nevoit sa
le poarte, si care ii provoaca dureri musculare. "Nu vom veni laAustra
lian Open decit daca Rafa va fi recuperat 100%", a spus Toni Nadal.


