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“Râurile nu sunt făcute pentru a servi ca mijloace
de transport al impurităţilor vieţii moderne”
J. Dorst
bazinul Cernei a evidenţiat cele mai importante sectoare ale
cursurilor de apă unde sunt deversate elemente poluante vizibile
(PET-uri, coceni de porumb, dejecţii animaliere, aparent inofensivul rumeguş, ş.a.), a localizat deponeuri organizate.
Nu a fost discutată insidioasa poluare chimică sau despre
declasificarea Cernei, râu de categoria I în amonte de barajul de
la „Şapte Izvoare”, poluat după traversarea staţiunii Băile
Herculane unde debitul păstrează doar limita de servitute.
S-au indicat posibilităţile de consolidare a deponeurilor de la
Băile Herculane şi Topleţ, amplasate în zone inundabile.
Pentru diminuarea poluării este necesară, în primul rând,
educaţia populaţiei, educaţia civică pentru toate categoriile
sociale şi de vârstă.
Despre nocivitatea deşeurilor, despre durata de viaţă a acestora, despre faptul că unele dintre ele nu sunt biodegradabile,
despre gaterele plasate pe malul apelor, despre deşeurile
provenite din construcţii dezafectate şi descărcate în Bârzava
sau în Grădiştea de la Trei Ape trebuie informat şi copilul din
clasa a II-a şi adultul din oraş, şi cel care după ce coseşte iarba la
Valea Bolvaşnişei îşi potoleşte setea cu apă din „sticla” de Cola,
după care o aruncă în prima râpă întâlnită în cale sau ciobanul
care foloseşte detergenţi de sinteză într-un tău din Ţarcu.
Pe lângă intensa campanie de promovare a drepturilor
copilului e la fel de necesară şi educaţia şi responsabilizarea lui
în direcţia protejării mediului.
Concluziile întâlnirii de la Reşiţa s-au axat tocmai pe educaţia
civică pe care trebuie să o promoveze cu obstinaţie edilii
localităţilor, mediatizând şi decriptând articole din legislaţia
românească „...să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în
albiile râurilor şi în zonele umede de coastă deşeuri de orice fel şi
să nu introducă în ape deşeuri explozive, tensiune electrică,
narcotice, substanţe prioritar periculoase...” însă şi măsurile
coercitive cu care aceasta e „generoasă”: „evacuarea, aruncarea sau injectarea, în apele de suprafaţă, a apelor uzate, a
deşeurilor, reziduurilor sau a produselor de orice fel, care conţin
substanţe toxice, bacterii sau microbi în cantitate sau
concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în
pericol viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor,
viaţa, mediul înconjurător, produsele agricole... se pedepseşte
cu închisoarea de la 1 la 5 ani...” sau amenzi până la
600.000.000 ROL.
Dunărea e poluată pe tot cursul ei: la Baziaş, alături de scoici
sidefate poţi găsi şi ambalaje de „Izvorul Minunilor”, dar şi resturi
de Barbie aduse din ţările unde toate fetiţele pot avea o astfel de
păpuşă.
Dar imaginea e a României, e măsura gradului de civilizaţie a
unui popor, e percepută şi de turiştii care străbat defileul Dunării
sau de oamenii de afaceri care intră în ţară prin punctul de
frontieră de la Gura Văii. (R.B.)
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Legislaţie
Serviciul militar

România este inclusă în bazinul hidrografic internaţional al
Autorizarea activităţilor
Dunării, ceea ce implică responsabilităţi privind administrarea
economice independente
potenţialului ei biologic şi economic.
Din cei 2860 km pe care fluviul îi străbate prin Europa, între
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vărsarea Nerei şi localitatea Cozla (cca. 60 km) Dunărea este
graniţa sudică a judeţului nostru şi frontiera de stat cu Republica
Serbia şi Muntenegru.
Austria încearcă să învie
Pentru judeţul nostru, Dunărea reprezintă istorie, reprezintă
Constituţia Europeană
un imens potenţial economic (inclusiv turism), cu implicaţii
sociale puternice, dar creează şi probleme, pentru noi, riveranii,
bănăţeni, români sau europeni, pentru toţi cei care gestionează,
Dreptul la azil la
corect sau mai puţin corect, un curs de apă cu un debit de 6.500
standard
european
mc/sec.
Una dintre aceste probleme este poluarea, poluarea acci...pag. 5
dentală sau poluarea continuă, poluarea fizică, chimică sau
estetică.
Anunţuri,
Poluarea este un proces istoric, dinamic, generat de
presiunea demografică, de creşterea gradului de urbanizare şi,
publicitate
implicit, a confortului casnic, de dezvoltarea industrială, de
incapacitatea de autoepurare a apelor, de atitudinea omului faţă
de problema reziduurilor menajere, a dejecţiilor şi a deşeurilor
...pag. 6
industriale, trădând grave carenţe de educaţie. Într-un cuvânt,
decalajul tragic dintre economic şi civic.
O caracteristică pentru poluarea cursurilor de apă o
Agenţii
constituie transportul deşeurilor, antrenate şi depozitate departe
de locul în care au fost deversate.
imobiliare
Atitudinea faţă de reziduuri depozitarea sau deversarea în
natură (aer, sol, apă) - trebuie modificată prin intervenţia în
mentalitatea omului, ceea ce presupune cunoaştere şi adaptare
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la normele privind protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor.
Diminuarea poluării se poate realiza tehnic, cu eforturi
financiare mari, juridic (o legislaţie din ce în ce mai punitivă) sau
prin educaţie.
Poluarea fizică a Dunării, sesizată de edilii Orşovei (Jud.
Tenis
Mehedinţi) a determinat mobilizarea instituţiilor responsabile cu
protecţia mediului şi cu gospodărirea apelor din Banat şi
convocarea unei şedinţe (în data de 12 ianuarie 2006, la Reşiţa)
de analiză a cauzelor care determină accidentele ecologice,
punctual fiind cel din luna noiembrie, care a transformat golful
Cernei într-un veritabil pod de ambalaje din plastic, înalt de 2-3
m, desfăşurat pe o zonă de cca. 6 ha din luciul apei.
Lucrările de îndepărtare a acestor deşeuri au însemnat,
pentru o instituţie (Apele Române), care nu dispune de dotări
tehnice şi personal specializat pentru astfel de acţiuni, un efort
financiar de 200.000.000 lei pentru evacuarea a cca. 30 t de
Dakar 2006
deşeuri, sumă de bani care, într-o situaţie normală putea avea o
destinaţie constructivă.
Schi
Handbal
Golful a aluat naştere la vărsarea Cernei, cel mai important
afluent din zonă (din punct de vedere al debitului) al Dunării, în
Patinaj artistic
momentul creării lacului prin bararea fluviului la Porţile de Fier (I).
Iar Dunărea nu este a noastră, ci, parafrazând, a urmaşilor
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Cerna şi afluenţii ei principali (Belareca, Mehadica, Luncaviţa noştri şi a urmaşilor urmaşilor noştri!
şi Globu) traversează localităţi rurale şi urbane care nu
beneficiază de deponeuri ecologice pentru reziduuri sau
acestea sunt amplasate în zone care devin vulnerabile în timpul
Magazinele noastre vă aşteaptă cu
viiturilor, deşeurile transportate stagnând în zonele unde regimul
produse noi la preţuri accesibile.
de curgere se modifică (golful din Orşova, pentru Cerna sau
Golful de la Baziaş).
Materialul, elaborat de către Direcţia Apelor Române Timiş,
care a stat la baza întâlnirii dintre Preşedintele Consiliului JudeReşiţa - B-dul I.L. Caragiale Nr. 20
Tel./Fax: 0255-21.52.83
ţean Caraş-Severin, Dl. Sorin Frunzăverde cu reprezentanţii
Apelor Române, cei ai Gărzii de Mediu şi primarii localităţilor din
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M@suri privind vehiculele rutiere înmatriculate
Direcţia regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor din Ministerul
Administraţiei şi Internelor, potrivit ordonanţei de
urgenţă nr. 189 adoptată în data de 21 decembrie
2005, constituie şi administrează baza de date
na ţional ă integrată a vehiculelor rutiere
înmatriculate, care se actualizează pe baza
datelor furnizate în sistem informatizat de către
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului cu datele specifice
acestora, referitoare la vehiculele asigurate
pentru răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de circulaţie, vehiculele
care au efectuată inspecţia tehnică periodică,
respectiv la radierea persoanelor juridice.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului au obligaţia de a transmite
Direcţiei regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute în
maximum 20 de zile de la încheierea asigurării
sau, după caz, de la efectuarea inspecţiei tehnice
periodice respective. Transmiterea datelor se
face cu titlu gratuit.
În vederea realizării obligaţiilor Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor şi ale Registrului
Auto Român, societăţile de asigurări şi societăţile
autorizate s ă efectueze inspec ţii tehnice
periodice ale vehiculelor sunt obligate să
comunice acestor instituţii datele prevăzute în
termen de 5 zile de la încheierea asigurării,
respectiv a efectuării inspecţiei tehnice a
vehiculului, precum şi listele cu vehiculele pentru
care aceste condiţii au fost îndeplinite anterior
datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă şi nu au expirat până la data respectivă.
Modalităţile concrete de interconectare între
bazele de date proprii ale instituţiilor prevăzute se
stabilesc pe bază de protocoale încheiate între
acestea în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar
informaţiile se transmit cu titlu gratuit.
Condiţiile şi modalităţile de comunicare a
datelor prevăzute, precum şi termenele şi forma
în care trebuie transmise aceste date se stabilesc
prin norme emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv de către Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor efectuează periodic, dar cel mult
trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite
obligaţiile referitoare la încheierea asigurării
obligatorii de răspundere civilă pentru pagube
produse terţilor prin accidente de circulaţie auto,
respectiv la efectuarea inspecţiei tehnice periodice, precum şi cu cel de vehicule aparţinând
persoanelor juridice, pe baza datelor primite.
Prima comparare prevăzută se efectuează
cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe
baza datelor rezultate cu această ocazie, Direcţia
regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor trimite de îndată informări tuturor
persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu
sunt asigurate sau nu au efectuată inspecţia
tehnică, cu privire la consecinţele juridice ale
neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a
obligaţiilor legale corespunzătoare.
Începând cu data de 1 aprilie 2006, la
împlinirea unui termen de 90 de zile de la data
expirării inspecţiei tehnice sau a asigurării, se
suspendă de drept înmatricularea vehiculelor
rutiere aflate în această situaţie. Suspendarea se
aduce la cunoştinţă proprietarului vehiculului de
îndată, în scris, de către Direcţia regim permise
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau,
după caz, de către serviciul public comunitar
regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor la care s-a efectuat înmatricularea.
Prevederile referitoare la suspendare se
aplică şi vehiculelor înmatriculate ale căror
inspecţii tehnice sau asigurări au expirat înainte

de data de 1 aprilie 2006.
În cazul autovehiculelor pentru care, la data
de 1 aprilie 2006, inspecţia tehnică sau
asigurarea a expirat de o perioadă mai mare de
90 de zile, înmatricularea se suspendă începând
cu această dată.
Beneficiază de neaplicarea suspendării
persoanele care au primit informările prevăzute şi
care până la data de 31 martie 2006 prezintă la
Direc ţia regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile
publice comunitare regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii,
în condiţiile legii, a asigurării sau/şi, după caz, a
efectuării inspecţiei tehnice.
Suspendarea înmatriculării încetează la data
la care proprietarul vehiculului prezintă la Direcţia
regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor sau la serviciile publice comunitare
regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a
asigurării sau/şi, după caz, a efectuării inspecţiei
tehnice.
Suspendarea înmatriculării se revocă de
drept în cazul în care proprietarul vehiculului face
dovada că, la data instituirii suspendării,
îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu
privire la asigurare şi inspecţia tehnică.
În termen de 30 de zile de la desfiinţarea unei
persoane juridice care deţine vehicule înscrise în
circulaţie, înmatricularea acestora se suspendă
din oficiu, până la data reînmatriculării sau, după
caz, a radierii în condiţiile legii.
Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a
trecut de drept în proprietatea unei unităţi
administrativ-teritoriale în condiţiile Legii nr.
421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public ori privat al
unităţilor administrativ-teritoriale, se radiază de
drept din evidenţele Direcţiei regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe baza
dispoziţiei primarului prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii
au obligaţia de a comunica dispoziţiile respective
la serviciile publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în
termen de 3 zile de la emiterea acestora.
În cazul vehiculelor ale căror certificate de
înmatriculare, eliberate în conformitate cu
Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.
328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice
şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
în acest sector, nu au fost preschimbate până la
data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se
suspendă din oficiu, dacă proprietarul nu solicită
preschimbarea certificatului în termen de 90 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a căror înmatriculare a fost suspendată în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Neîndeplinirea de către societă ţile de
asigurări şi societăţile autorizate să efectueze
inspecţii tehnice periodice ale vehiculelor a
obligaţiilor ce le revin atrage atenţionarea în scris
a persoanelor juridice vinovate. Încălcarea de
către acestea în mod repetat a obligaţiilor
menţionate se sancţionează cu suspendarea, pe
perioade de 1 la 6 luni, a autorizării de a practica
asigurările obligatorii RCA sau de a efectua
inspecţia tehnică periodică.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează
de poliţişti anume desemnaţi, iar sancţiunile se
aplică de către Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor sau, după caz, de către Registrul
Auto Român.
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă
nu se aplică în cazul autovehiculelor cu valoare
istorică şi al celor destinate doar participării la
competiţii sportive oficiale.
(M.O. nr. 1179/28.12.2005)

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite părerile dvs.,
puncte de vedere, idei, informaţii, eventuale colaborări etc.,
referitoare la conţinutul şi genul informaţiilor publicate.
Redacţia aşteaptă cu interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa,
Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau
e-mail: prisma@cs.ro
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Renta viageră agricolă
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul
finanţelor publice au emis, în data de 7.XII. 2005, ordinul nr. 1272
prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente.
Potrivit prevederilor acestui ordin sediul Oficiului Naţional de
Rentă Viageră Agricolă este în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43,
sectorul 1. La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează
birouri ale Oficiului naţional ca reprezentanţe teritoriale în structura
aparatului propriu al Agenţiei Domeniilor Statului, f ără
personalitate juridică.
Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se
asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Documente şi proceduri:
Pot beneficia de renta viageră agricolă cetăţenii români care au
împlinit vârsta de 62 de ani la data înstrăinării sau, respectiv, a
arendării terenurilor agricole proprietate personală.
Terenurile care sunt înstrăinate sau arendate sunt cele
dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi care nu au fost
înstrăinate prin acte între vii după 1990.
Beneficiază de prevederile legii şi persoanele prevăzute la art.
27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, precum şi persoanele care au
dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de
proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, şi a Legii nr. 1/2000.
Aceştia trebuie să îşi dovedească calitatea prin certificatul de
moştenitor.
Beneficiază de renta viageră agricolă proprietarii care au
încheiat contracte de arendare după apariţia Legii nr. 247/2005,
dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului
calendaristic pentru care se plăteşte renta.
În cazul proprietarilor căsătoriţi, care beneficiază de renta
viageră agricolă prin înstrăinarea sau arendarea unor terenuri
proprietate comună, în devălmăşie sau pe cote-părţi, şi în cazul
cărora doar unul dintre soţi îndeplineşte condiţia de vârstă, renta
viageră agricolă se va plăti doar până la decesul soţului respectiv.
Soţul supravieţuitor beneficiază de renta viageră agricolă dacă,
anterior datei decesului rentierului, a împlinit vârsta minimă
prevăzută de art. 9 din titlul XI al Legii nr. 247/2005, cu reducerea
corespunzătoare a sumei acordate în situaţia în care suprafaţa se
diminuează întrucât există şi alţi moştenitori. În această situaţie pe
numele soţului supravieţuitor se va emite un nou carnet de rentă
viageră agricolă.
Persoanele care doresc să beneficieze de renta viageră
agricolă trebuie să depună la biroul judeţean în a cărui rază
teritorială se află terenul care face obiectul vânzării sau arendării,
personal ori prin mandatar, o cerere, însoţită de următoarele
documente:
a) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
b) copie de pe actul de vânzare-cumpărare intabulat sau, după
caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului şi de pe contractul
de arendă încheiat cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.
16/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
c) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că
nu are în proprietate pentru folosinţa proprie teren agricol în
suprafaţă mai mare de 0,5 ha.
Solicitanţii vor prezenta la birourile judeţene documentele
menţionate în original, pe baza cărora funcţionarii birourilor
judeţene vor certifica copiile depuse. După certificare, originalele
vor fi restituite solicitanţilor.
Opţiunea de înstrăinare sau de arendare a unui teren agricol
poate fi notificată de către persoanele interesate birourilor
judeţene. Orice persoană interesată poate consulta gratuit baza
de date cu privire la intenţiile de înstrăinare şi arendare, constituită
la nivelul Oficiului naţional sau al birourilor judeţene. Datele
sintetice cu privire la terenurile oferite spre vânzare sau arendare
vor fi afişate la sediile birourilor judeţene şi ale primăriilor, precum
şi pe pagina de Internet a Oficiului naţional. Oficiul naţional pune la
dispoziţie tipizate pentru formularea notificărilor.
Birourile judeţene înregistrează documentaţia pentru primirea
rentei viagere agricole şi o verifică în termen de maximum 10 zile
de la data înregistrării solicitării. După verificare documentaţia este
înaintată imediat spre aprobare Oficiului naţional.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea
documentaţiei, Oficiul naţional comunică birourilor judeţene dacă
solicitantul poate beneficia de rentă viageră agricolă.
Birourile jude ţene comunic ă solicitan ţilor rezultatele
verificărilor, stabilind data la care se pot prezenta pentru ridicarea
carnetelor de rentier.
Birourile judeţene vor solicita primăriilor la începutul fiecărui an
calendaristic situaţia contractelor de arendă ai căror arendatori
sunt înregistraţi ca beneficiari de rentă viageră agricolă, cu
precizarea cel puţin a următoarelor informaţii: dacă contractele
mai sunt în vigoare, data încetării, dacă este cazul, şi suprafaţa
arendată în decursul anului respectiv.
Prin grija Oficiului naţional se vor emite carnetele de rentier
agricol.
Plata rentei viagere agricole se face pe baza mediei cursului
calculat de Banca Naţională a României din primul trimestru al
anului în care se efectuează plata.
Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se
poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de
mandatarul său cu procură specială autentificată.
(M.O. nr. 1178/27.12.2005)

CARNETELE DE MUNCĂ
-datele referitoare la stagiul de cotizare anterior datei de 1 aprilie 2001În conformitate cu hotărârea nr. 1768, adoptată de guvern în 22
decembrie, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se
va desfăşura activitatea de preluare din carnetele de muncă a
datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în
sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi
a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt
utilizate la calculul pensiilor.
Persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit
prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să pună
aceste documente la dispoziţie casei teritoriale de pensii pe a cărei
rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul.
Carnetele de muncă puse la dispoziţie caselor teritoriale de
pensii conform acestor prevederi trebuie să fie completate cu toate
înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de
autorităţile abilitate, potrivit legii.
Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate
al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.
După încheierea operaţiunilor de înregistrare a datelor,
carnetele de muncă, în original, se predau deţinătorilor de la care
au fost preluate.
Procedurile practice de preluare a carnetelor de muncă de
către casele teritoriale de pensii, graficul predării-preluării, precum
şi orice alte operaţiuni necesare bunei desfăşurări a acestei
activităţi se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii
sociale şi familiei.
Pentru realizarea activităţii de preluare a datelor din carnetele
de muncă sau din alte documente complementare necesare
dovedirii stagiului de cotizare, se autorizează contractarea de
către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi
Protecţiei Sociale (institut) a unor servicii ce urmează să fie
prestate de către acesta.
Activitatea de preluare a datelor din carnetul de muncă se
desfăşoară pe o perioadă de 2 ani, începând cu data intrării în
vigoare a contractului de prestări de servicii dintre Casa Naţională
de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi institut.
Serviciile care fac obiectul contractului şi care urmează să fie
prestate de institut constau în:
a) activităţi de culegere şi introducere a datelor pe calculator;
b) activităţi de verificare a modului de preluare a datelor;
c) alte activităţi legate de crearea şi actualizarea bazei de date
privind stagiile de cotizare;
d) activităţi conexe operaţiunilor prevăzute la lit. a-c.
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate
de către institut, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.
(M.O. nr. 1183/28.12.2005)

Aniversare
Mihai Eminescu - 156 ani

Accident tragic la Mina Anina
O explozie puternică s-a produs în dimineaţa zilei de 14
ianuarie, la ora 5:30, la puţul I de la Mina Anina, judeţul CaraşSeverin. Urmarea: şapte morţi şi cinci răniţi sau, altfel spus, cel
mai grav accident colectiv de muncă din ultimii 20 de ani de aici,
de la Anina.
Doi dintre minerii răniţi, Marian Mincă şi Relu Dracea, se
găsesc în stare gravă la Clinica de Arşi, Chirurgie Plastică şi
Reparatorie Casa Austria, din Timişoara. Un al treilea rănit în
explozie, Marcel Strachină, intoxicat cu monoxid de carbon, este
internat la Spitalul Judeţean din Reşiţa. Ceilalţi doi răniţi în
explozie, Vasile Vela şi Nicolae Crăciuna, au suferit
politraumatisme şi policontuzii uşoare şi au refuzat internarea.
(Prefer să nu dau nume; dar cum vrei)
Mina Anina, cu o lungă istorie a accidentelor de muncă- din
1792 şi până astăzi, în minele din Anina şi-au pierdut viaţa peste o
mie de oameni- are o vechime de 230 de ani şi galerii care ating o
adâncime de 1,2 km. Este cea mai veche mină din România aflată
încă în exploatare şi se numără printre cele mai adânci de pe
continentul european. Actualmente, mina se află în plin proces de
restructurare. În cadrul acestuia, ar urma ca aproximativ 300 din
cei 500 de lucrători ai exploatării să fie concediaţi.
Cel mai grav accident produs de la începutul acestui an a avut
loc în Statele Unite. 12 mineri au murit în urma unei explozii, care
i-a blocat la câteva sute de metri sub pământ. S-a întâmplat într-o
mină din West Virginia.

Un scurtcircuit a provocat explozia la Anina
Primele concluzii ale anchetei accidentului de la mina Anina
spun ca cei sapte mineri au murit intoxicati cu monoxid de carbon,
din cauza aprinderii gazului metan acumulat in galerii.
Cauza probabila a aprinderii gazului metan in galerie a fost un
scurtcircuit la un cablu folosit pentru detonarea substantelor explozibile, a aratat prim-procurorul Teodor Iordache, seful Parchetului
de pe linga Tribunalul Caras-Severin. Concluziile raportului provizoriu sint sustinute si de declaratiile unuia dintre cei care au coborit
in mina dupa accident pentru a scoate cadavrele de acolo. Stefan
Nechita a declarat ca frontul care trebuia detonat a fost gasit intact.
"Explozia nu a avut loc. Am fost jos si am vazut. Incarcatura
exploziva este la locul ei, intacta", a spus salvatorul Nechita.
Înca 130 de mineri si-au depus cererile pentru a fi
disponibilizati, pe linga cei 297 care erau deja pe listele de
disponibilizari, din totalul de 540 de angajati ai minei. Ei au declarat
ca refuza sa mai coboare in subteran de frica. Mai mult, minerii au
anuntat ca vor reclama conducerea minei si dotarile pe care
aceasta le asigura.

Vineri/20 Ianuarie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 23 Ianuarie

Reşiţa
Oraviţa -2 C
-7 C

-1 C
-7 C

Marţi, 24 Ianuarie

0 C
-4 C

Reşiţa
Oraviţa 0 C
-4 C

0 C
-6 C

Duminic@/22 Ianuarie

Timişoara
Caransebeş

+1 C
-7 C

GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676

Sâmb@t@/21 Ianuarie

Timişoara
Caransebeş

Bugetul jude]ului - mai mare
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului funcţiune a unei centrale termice indivinr. 91/2005 privind instituirea Progra- duale;
mului de acordare a unor ajutoare băb) în sumă de 300 lei (RON), în cazul
neşti populaţiei cu venituri reduse care achiziţionării şi montării unui arzător
utilizeaz ă gaze naturale pentru automatizat.
încălzirea locuinţei, în vederea creşterii l Sumele prevăzute se majorează prin
eficienţei consumului, siguranţei şi hotărâre a Guvernului, la propunerea
calităţii vieţii, aprobată cu modificări şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale
completări prin Legea nr. 291/2005, a şi Familiei.
fost modificată prin ordonanţa de l Ajutorul bănesc se acordă numai în
urgenţă nr. 184 din 14 decembrie, după cazul în care achiziţionarea, instalarea şi
punerea în funcţiune a unei centrale
cum urmează:
l Ajutorul bănesc se acordă sub formă termice sau, după caz, a arzătoarelor
de bonuri valorice, în cuantum automatizate se realizează prin firme
autorizate în condiţiile legii să efectueze
diferenţiat, după cum urmează:
a) în sumă de 1.500 lei (RON), în aceste activităţi.
cazul achiziţionării, instalării şi punerii în
(M.O. nr. 1171/23.12.2005)
Guvernul a hotărât să acorde ajutoare în bani familiilor afectate de tragicul accident de la Anina.S-au acordat căte
140 milioane lei fiecărei familii. 70 milioane lei au fost acordate familiilor celor trei grav răniţi şi 35 milioane lei familiilor
celor doi mineri care au refuzat spitalizarea.

0 C
-8 C

Agenţia Sapard va oferi în
2006 sprijin financiar mai mare
proiectelor de procesare agroalimentară care sunt situate în
zone afectate de inundaţiile din
2005, zonă în care este inclus
şi judeţul nostru. Pentru proiectele de înfiinţare şi modernizare
a unităţilor de procesare se acordă fonduri nerambursabile
de 75% din valoarea totală
eligibilă a proiectului, până nu
demult suma fiind de 50%.De
un tratament aparte vor beneficia societăţile comerciale,
cooperativele de consum şi
grupurile de producători care
se ocupă de sectoarele: carne,
lapte, legume şi fructe, vinificaţie, cereale, plante textile şi
piscicultură, aceste societăţi
contribuind cu doar 25% din
valoarea întregului proiect
Sapard.

S@n@tatea noastr@ în Euroregiune

- acordarea unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze
naturale pentru încălzirea locuinţei -

Timişoara

Sapard 2006

Pe anul 2006, bugetul judeţului nostru este mai mare cu
80 miliarde lei faţă de anul
2005, lucru posibil la capitolul
sume defalcate şi cote de
echilibrare, banii ajungând la
În perioada 19-20 ianuarie 2006 o delegaţie a
localităţile judeţului.
Consiliului Judeţean Caraş-Severin condusă de
către Dumitru Tilică Pârvulescu, vicepreşedintele
Dacia
20 - 22 Ian.
instituţiei, va participa la Szeged, Ungaria la
ultima expoziţie şi conferinţă de specialitate din
Jurnal de bord
seria de cinci astfel de manifestări organizate de
către Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii
Vineri
DKMT (Dunăre-Criş-Mureş-Tisa), societate de
orele 18, 20
utilitate publică. Proiectul este realizat cu sprijinul
Sâmbătă - Duminică
financiar al programului Phare CBC al Uniunii
orele 16, 18, 20
Europene.
Expoziţia şi conferinţa au drept tematică
Sănătatea şi vor reuni reprezentanţi din Programul farmaciilor
România, Serbia&Muntenegru şi Ungaria. Cu
Duminică 15 Ianuarie
această ocazie vor fi abordate teme precum:
colaborări transfrontaliere în domeniul sănătăţii;
REFARM
sisteme de sănătate model; tratament balnear;
orele 7 - 22,
tratament alternativ; soluţii software integrate şi
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
rezultate de cercetare.

MODIFICĂRI

Joi/19 Ianuarie

Poetul Naţional a fost în
aceste zile aniversat în foarte
multe şcoli: Liceul Teoretic
“Traian Viuia”, Liceul Diaconovici Tietz din Reşiţa dar şi la
Caransebeş şi la Oraviţa. În
acţiunile întreprinse elevii au
susţinut programe artistice, au
recitat poezii, au discutat
despre adolescenţa şi
tinereţea poetului.
Ieri, 18 ianuarie, Muzeul
Banatului Montan, în colaborare cu Şcoala cu clasele I-VII
nr. 12 din Reşiţa a organizat
simpozionul “24 ianuarie în
conştiinţa neamului”.

+1 C
-3 C

+5 C
-2 C

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+3 C
-7 C

+1 C
-8 C

Vineri, 27 Ianuarie

Reşiţa

-2 C
-8 C

Oraviţa -4 C
-8 C

Oraviţa +2 C
-7 C

-2 C
-7 C

+3 C
-5 C

Miercuri, 25 Ianuarie Joi, 26 Ianuarie

Caransebeş

Sâmbătă, 28 Ianuarie Duminică, 29 Ianuarie

Reşiţa

-5 C/-9 C

-3 C/-10 C

-5 C/-9 C

-2 C/-7 C

-2 C/-9 C

-5 C/-12 C

-7 C/-11 C

Timişoara

-4 C/-11 C

-5 C/-10 C

-3 C/-7 C

-3 C/-4 C

-3 C/-7 C

-3 C/-3 C

+5 C/+2 C
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Aproape un sfert dintre români au folosit internetul în luna decembrie a anului 2005, dublu faţă de aceeaşi perioadă din 2004. Faţă
de ţările din Uniunea Europeană, România este tot în urmă, însă specialiştii prognozează o creştere a numărului de utilizatori în 2006. În
România, aproximativ 20 la sută din populaţie are acces la internet, în
timp ce în ţări precum Germania, Anglia sau Franţa - între 40% şi 70%.

Taxele şi impozitele rămân nemodificate, cel puţin
până la 1 octombrie. Ministerul Finanţelor n-a reuşit să
modifice în timp util Codul Fiscal, pentru ca noile impozite
să poată fi aplicate chiar de la începutul anului. Din toamnă
însă, vom plăti impozite mai mari în cazul tranzacţiilor
imobiliare sau bursiere. Şi accizele vor fi majorate

SERVICIUL MILITAR
Parlamentul României a adoptat, în data de 16
decembrie 2005, legea nr. 395 privind suspendarea
pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi
trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat.

Potrivit legii, cetăţenii români, bărbaţi şi femei,
care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia
în vigoare, pot efectua, pe bază de voluntariat,
orice formă a serviciului militar, fără discriminare.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, în calitate de militar
în termen şi militar cu termen redus,se suspendă.
Ultima încorporare a recruţilor pentru militarii
în termen va fi în luna octombrie 2006, iar pentru
militarii cu termen redus, în luna iunie 2006.
Pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în
condiţiile legii.
După data de 1 ianuarie 2007, cetăţenii
români, bărbaţi, la împlinirea vârstei de 18 ani, se
vor prezenta la centrele militare numai pentru

luarea în evidenţ ă militară, selec ţionare,
stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul
de îndeplinire a îndatoririlor militare, în situaţiile
prevăzute, respectiv stare de război, stare de
mobilizare şi stare de asediu. Organizarea şi
funcţionarea recrutării şi selecţiei cetăţenilor
pentru efectuarea serviciului militar pe bază de
voluntariat vor fi reglementate prin hotărâre a
Guvernului, până la data de 31 decembrie 2006.
În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare
a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi cel al legii privind statutul
soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în noile condiţii.
Dispoziţiile Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale actelor normative
emise pentru executarea acesteia se aplică în
continuare, în măsura în care nu contravin
prevederilor prezentei legi.
(M.O. nr. 1155/20.12.2005)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.456 privind unele măsuri referitoare
la recalcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale
de stat (M.O. nr. 1075/29.11.2005)
l Ordinul nr. 1.752 al ministrului finanţelor
publice pt. aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene (M.O. nr.
1080/30.11.2005)
l Ordinul nr. 1.944 al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului pt. aprobarea Reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind
produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi
criterii de performanţă“, indicativ ST 009-05 (M.O.
nr. 1086/02.12.2005)
l H.G. nr. 1.468 pt. modificarea H.G. nr. 309/
1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale
tarifelor pt. transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pt. transportul intern
auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii
şi studenţii din învăţământul de stat şi din
învăţământul particular acreditat (M.O. nr.
1087/02.12.2005)
l Ordinul nr. 5.419 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a
competen ţelor profesionale pt. obţinerea
certificatului de calificare profesională nivel 1 şi
nivel 2 (M.O. nr. 1087/02.12.2005)
l Ordinul nr. 5.462 al ministrului educaţiei şi cercetării privind programele valabile pt. concursul
naţional unic pt. ocuparea posturilor didactice
declarate vacante în învăţământul preuniversitar
(M.O. nr. 1089/02.12.2005)
l Legea nr. 334 pt. modificarea şi completarea
art. 1 din O.u.G. nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în
administrarea instituţiilor publice de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională (M.O. nr.
1090/05.12.2005)
l Ordinul nr. 1.158 al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor pt. modificarea şi completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor,

apelor şi mediului nr. 818/2003 pt. aprobarea
Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de
mediu (M.O. nr. 1091/05.12.2005)
l H.G. nr. 1.481 privind înfiinţarea S.C. „Fondul
Proprietatea“ - S.A. (M.O. nr. 1092/05.12.2005)
l Circulara nr. 38 a Băncii Naţionale a României
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic,
a unei monede din aur cu valoarea nominală de
10 lei, emisiunea „Istoria aurului - Tezaurul de la
Perşinari“ (M.O. nr. 1092/05.12.2005)
l Legea nr. 339 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope (M.O. nr. 1095/05.12.2005)
l Ordinul nr. 2.354 al ministrului culturii şi
cultelor privind declasarea parţială a imobilului
„Casa Muncitorească“, situat în municipiul
Reşiţa, Piaţa Republicii nr. 44, judeţul CaraşSeverin (M.O. nr. 1096/06.12.2005)
l Legea nr. 338 pt. aprobarea O.G. nr. 37/2005
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor
de producători, pt. comercializarea produselor
agricole şi silvice (M.O. nr. 1098/06.12.2005)
l O.u.G. nr. 165 pt. modificarea O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.
1100/06.12.2005)
l O.u.G. nr.167 pt. suspendarea aplicării O.u.G.
nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical (M.O. 1100/06.12.2005)
l Ordinul nr. 216 al preşedintelui Agenţiei pt.
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie privind
modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada
2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de
către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale pt. IMM şi Cooperaţie nr. 46/2005, cu
modificările ulterioare (M.O. nr. 1101/07.12.2005)

România este pe primul locul în Europa la culturi manipulate genetic
S.C. PROBIOS MEDICA S.R.L.
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
DR. MIHAELA BREBENARIU

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
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Medic primar laborator clinic şi bacteriologie
Manager intercomparări laboratoare
acreditat RENAR
l execută o gamă complexă de analize medicale
l dotat cu aparatură modernă;
l personal cu experienţă în munca de laborator;
l acordă reduceri de preţuri pentru
pensionari şi copii.
Program recoltări:
LUNI- VINERI: 07.30- 12.00
SÂMBĂTĂ:
08.00- 10.00
TELEFON: 0255-217.217
E-mail: probios.medica@gmail.com
Adresa: Reşiţa, bd. Revoluţia din
Decembrie nr.9/1 (vis a vis de
podul de la Gara Reşiţa Sud)

Telecomunica]iile, cea
mai c@utat@ afacere în
România
Telecomunicaţiile ocupă
primul loc în rândul industriilor
româneşti în care străinii au
investit masiv.
50 de proiecte cu o valoare
angajată de 1.162.000.000 de
dolari atrag peste o cincime din
banii aduşi în România în
2005.
Pe locul doi, se situează
industria lemnului, celulozei şi
hârtiei.
Cel mai puţin căutate
domenii de afaceri sunt
construcţiile, metalurgia,
electronica şi electrotehnica.
În privinţa zonelor în care
investitorii preferă să-şi
dezvolte afacerile, cea mai
căutată este regiunea
Bucureşti-Ilfov, urmată de cea
de Dezvoltare-Centru (judeţele
Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu).
În ultimii 5 ani, olandezii au
investit cei mai mulţi bani în
România, 1.148.000.000 de
dolari, urmaţi de austrieci şi de
francezi.
Investiţiile străine directe
derulate anul trecut în
România însumează peste
1.800.000.000 de dolari.
Aproape 908 milioane de dolari
sunt investiţii noi, în vreme ce
proiectele de retehnologizare
au atras peste 909 milioane.
Cifrele reprezintă statisticile
oficiale ale Agenţiei Române
pentru Investiţii Străine şi
evidenţiază volumul
investiţiilor, domeniile căutate
de afacerişti şi regiunile către
care s-au orientat aceştia.

Ve}ti proaste pentru
fum@tori
Fumatul este un viciu care
va costa mult mai scump
începând cu acest an.
Ministerul Finanţelor vrea să
majoreze accizele pentru tutun,
aşa că ţigările se vor scumpi
semnificativ, în medie cu 1,2 lei
grei pachetul.

Banca Europeană de Investiţii se pregăteşte de investiţii majore în România. BEI ar
putea acorda credite avantajoase ţării noastre pentru
proiecte industriale.

112: numar unic pentru
urgente
Incepand de ieri, 112 a
devenit numar unic pentru
anuntarea urgentelor, urmand
sa inlocuiasca numerele
nationale pentru urgenta ale
Politiei, Pompierilor si
Ambulantei, se arata intr-un
comunicat al Serviciului de
Transmisiuni Speciale (STS).
Deocamdata, apelurile
efectuate la 961 (Ambulanta),
955 (Politia), 981 (Pompieri)
vor fi rutate catre 112 si vor fi
insotite de un mesaj care
anunta inlocuirea acestor
numere cu cel unic. Ieri s-a
realizat migrarea pentru 961
in reteaua Orange, restul fiind
deja efectuate. Pe 25 ianuarie, 955, 981 si 961 vor fi
rutate pentru Cosmote. La
Zapp, trecerea numarului 955
pe 112 va fi efectuata pe 30
ianuarie, 981 - pe 31 ianuarie,
iar 961 - pe 1 februarie. Pe 6, 7
si 8 februarie vor trece, in
ordine, 955, 981 si 961, la
Vodafone, pe numarul unic.
112 este un numar gratuit si
poate fi a pelat de pe orice
telefon fix sau mobil, din
intreaga tara.

Salarii mai mari cu 11%
pentru bugetari, cu
11,83% pentru
profesori
Din februarie, bugetarii vor
primi in plus la salarii 5 la suta,
iar din septembrie, inca 6 la
suta.Guvernul a adoptat un act
normativ in acest sens. De
aceleasi majorari salariale se
vor bucura si functionarii
publici. Premierul Tariceanu a
anuntat la finalul sedintei de
guvern ca personalul din invatamant va beneficia de cresterile de salarii de 11,83 la suta,
obtinute in urma grevei de anul
trecut. Majorarea va fi facuta in
etape, cu 5,5 la suta de la 1
ianuarie a.c. si cu 6 la suta de
la 1 septembrie a.c. Cresterile
de salarii se vor face diferentiat, cu prioritate pentru cadrele
didactice cu vechime pana la
zece ani. in acest caz, majorarile se vor ridica pana la 18%.

4,3 milioane de români au folosit internetul în decembrie

Autorizarea activit@]ilor economice independente
- modificări Parlamentul României a adoptat, în data de 13 dembrie 2005, legea nr.
378 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent.
Articolul modificat are următorul cuprins:
Activităţile economice care fac obiectul prezentei legi sunt cele prevăzute
în cadrul Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, şi a
căror desfăşurare de către persoane fizice autorizate sau asociaţii familiale
nu necesită autorizare în baza unei legi speciale.
Pentru aplicarea corespunzătoare a art. 18 din Legea nr. 300/2004,
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie va
modifica, împreună cu instituţiile prevăzute, Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a
asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod
independent, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004,
prin crearea unei liste cu activităţile reglementate prin legi speciale.
(M.O. nr. 1138/15.12.2005)

Premierul israelian în
exerciţiu, Ehud Olmert a
preluat şi preşedinţia
partidului Kadima,
deţinută până acum de
Ariel Sharon.

Candidata Partidului Socialist,
Michelle Bachelet, a fost aleasă
Preşedinte al Republicii Chile cu 53,5
la sută din voturile exprimate, cu 7 procente mai mult decât contracandidatul ei
de dreapta, Sebastian Pinera

Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
Bogdan Panait respinge hotărât ideea
continuării adopţiilor internaţionale,
indiferent dacă solicitările sau presiunile
vin de la americani sau din altă parte.

Austria încearc@ s@ învie Constitu]ia European@
Proiectul Constituţiei europene a suferit o
mare înfrângere în 2005. Deşi mulţi euro-sceptici
au considerat că legea fundamentală a Uniunii
Europene a eşuat după referendumurile organizate în Franţa şi Olanda, actuala preşedinţie
semestrială a Uniunii, Austria, susţine contrariul.
Este constituţia europeană un proiect eşuat?
Ce se întâmplă cu proiectul legii fundamentale a
Uniunii Europene ratificat de 14 state dar respins
la referendumurile din Franţa şi Olanda?
Preşedintele francez, Jacques Chirac a declarat
în această săptămână că este dispus să
reîsufleţească doar anumite părţi de bază ale
Constituţiei, în timp ce şeful diplomaţiei olandeze, Bernhard Bot, consideră că nu este suficient.
În aceste condiţii proiectul constituţiei europene
este mort. Şeful preşedinţiei semestriale a
Uniunii Europene, cancelarul austriac Wolfgang
Schüssel, nu este însă de acord cu această idee.
"Constituţia nu este moartă!", a precizat răspicat
Schüssel. Austria şi-a propus ca până în iunie să
găsească o soluţie la criză. Constituţia ar trebui
să creeze noi instituţii şi o nouă procedură de vot
în cadrul Europei extinse.
Actualul proiect este cel mai bun compromis
ce poate fi obţinut momentan, opinează şeful comisiei pentru afaceri constituţionale a Parlamentului european, Jo Leinen: „Nu văd ce noi
negocieri ar putea fi făcute. Timp de patru ani s-a
negociat intens, iar cei care vor mai mult, vor
primi mai puţin decât ceea ce au în prezent. “ Jo
Leinen, la fel ca şi majoritatea euro-parlamentarilor nu s-a exprimat pentru modificarea textului
Constituţiei, ci aducerea unor amendamente cu
privire rolul socio-politic al Europei pentru a
eliminarea temerilor: „Este o rezolvare elegantă,

întrucât nu trebuie să renunţăm la compromisul
deja făcut, ci să aducem lămuriri suplimentare,
clarificări, cu aceeaşi valoare juridică precum
Constituţia. Consider că este drumul potrivit pe
care l-am urmat cu succes chiar şi când danezii sau opus Tratatului de Maastricht “.
Şi cancelarul german, Angela Merkel a
sugerat această variantă. Interesant este de aflat
dacă aceasta îi va mulţumi pe francezi şi pe
olandezi. Deciziile în privinţa Constituţiei Europene vor fi luat probabil în 2007, după alegerile
din cele două state. Ratificarea proiectului, ce a
trecut deja de Parlamentul german, nu este la fel
de sigură în ţări precum Danemarca sau Marea
Britanie. Expertul în probleme constituţionale al
Parlamentului European, Jo Linen, avertizează
că fără această Constituţie, care va aduce mai
multă democraţie şi transparenţă, Uniunea nu va
mai putea funcţiona pe termen mediu: „Dacă nu
vom obţine acordul asupra Constituţiei, nu va mai
fi posibilă extinderea. România şi Bulgaria vor fi
ultimele ţări care aderă, în baza contractului de la
Nisa. Iar aderarea Croaţiei şi Macedoniei va
deveni extrem de dificilă “.
Săptămâna viitoare Parlamentul European
se va pronunţa în privinţa crizei constituţionale.
Pe de altă parte, propunerea Franţei de formare a
unui nucleu de state europene care să coopereze
mai îndeaproape, este respinsă atât de preşedintele Comisei Europene, Jose Manuel Durrao
Barroso, cât şi de şeful conservatorilor din
legislativul european, Hans-Gert Pöttering. El
afirmă că începerea formării unor grupuri de lucru
constituite doar din câteva state europene ar
contribui la divizarea Uniunii. O atitudine similară
a fost adoptată şi de guvernul german.

Angela Merkel în vizit@ la Moscova
Cancelarul german,
Angela Merkel, a declarat că
a avut discuţii "sincere" cu
preşedintele rus Vladimir
Putin pe tema dezvoltării
democraţiei în Rusia şi că a
abordat şi subiectul Cecenia,
relatează AFP. "Discuţiile au
fost sincere" în ceea ce priveşte apărarea democraţiei.
Merkel a efectuat prima sa
vizită la Moscova în calitate de cancelar. "Am abordat subiecte
asupra cărora nu aveam aceleaşi puncte de vedere, printre care
Cecenia şi Caucazul de Nord", a adăugat ea. Predecesorul lui
Merkel, Gerhard Schroeder, care avea relaţii amicale cu Putin, nu
aborda public astfel de subiecte după întrevederile cu liderul rus.
"Vom continua dialogul în ceea ce priveşte subiectele în legătură
cu care au rămas întrebări, mai ales dosarul cecen", a declarat
Merkel. "Trecem printr-o perioadă de tranziţie, dar, dacă privim
lucrurile cu inteligenţă şi suntem bine informaţi, constatăm că
progresul este evident" în ceea ce priveşte democraţia, a replicat
preşedintele Putin. "Dialogul trebuie să fie de la egal la egal şi nu
putem spune că în toate statele europene occidentale totul merge
bine în ceea ce priveşte drepturile omului", a declarat Putin.

Preşedintele ucrainean Victor Juşcenko s-a pronunţat in favoarea unui program nuclear autonom
al ţării sale. Ucraina trebuie să-şi modifice politica şi
să-şi creeze propriul său program nuclear a declarat
Juşcenko. Ucraina a obţinut până acum de la Rusia
barele de uraniu necesare centralelor nucleare.

Legisla]ia german@
privind dreptul la azil
devine standard
european
Miniştrii de justiţie şi interne
ai ţărilor membre ale Uniunii
Europene au convenit în
principiu asupra unei politici
comune în privinţa dreptului la
azil şi a statutului refugiaţilor .
Conceptul introdus în
Germania în urmă cu peste
zece ani , potrivit căruia
cererea de azil poate fi
respinsă dacă solicitantul
provine din aşa numite terţe
ţări sigure, ar urma să deţină
funcţia de model pentru
legislaţia Uniunii Europene. In
acest scop va fi redactată o
listă comună a terţelor ţări
sigure. Armonizarea completă
a legislaţiei dreptului la azil în
Uniunea Europeană ar trebui
să se încheie în 2010. Tot la
reuniunea miniştrilor de interne
şi justiţie de la Viena,
Germania a pledat pentru o
extindere a prerogativelor
Europolului în combaterea
terorismului şi a criminalităţii
organizate.

Angela Merkel }i-a încheiat vizita în
Statele Unite ale Americii
Cancelara germană
Angela Merkel şi
preşedintele american
George Bush junior
doresc să insufle un nou
avânt relaţiilor germano
- americane. După întâlnirea cu Şeful Casei
Albe şefa guvernului de
la Berlin a declarat că
întrevede şansele instituirii unui climat deschis în care şi punctele
de vedere diferite pot fi discutate sincer. In privinţa crizei iraniene
provocate de programul nuclear al Teheranului, ambii lideri au
relevat poziţiile comune ale Washingtonului şi Berlinului, precum şi
necesitatea soluţionării diplomatice a conflictului. Bush a relevat
pericolul proliferării programului nuclear iranian. El a respins însă
cererea de închidere a lagărului de la Guantanamo .Merkel l-a
invitat pe Bush într-o vizită oficială în Germania. Vizita Angelei
Merkel, revenită azi dimineaţă din Statele Unite, şi mai ales
angajamentul manifestat şi la Washington în favoarea respectării
drepturilor omului au fost apreciate de partidul social-democrat
aflat la guvernare dar şi de liber-democraţi, aflaţi în opoziţie.

Semestru decisiv pentru aderarea României la UE

Italia va acorda
170.000 de permise de
munc@ imigran]ilor din
afara UE
Un numar de 170.000 de
cetateni din afara Uniunii
Europene vor putea dobandi
permise de munca in Italia, in
anul 2006, potrivit unui proiect
de lege intocmit de Guvernul
de la Roma, relateaza agentia
AGI, in pagina electronica.
Documentul stipuleaza ca, in
anul 2006, sa fie acordate
50.000 de permise de munca
sezoniere si 78.500 de permise de munca nesezoniere
(prin contract permanent), din
care 45.000 in domeniul
ingrijirii persoanelor varstnice
si al asistentei la domiciliu. In
Italia se estimeaza ca se afla in
prezent la lucru circa 1 milion
de cetateni romani.

Viz@ special@ pentru
cine dore}te s@
munceasc@ în Spania
Un nou tip de viză pentru
românii care vor să lucreze în
Spania: autorităţile de la
Madrid au introdus aşa-numita
viză pentru căutarea de
muncă.
Viza dă drept de şedere de
3 luni în Spania pentru cei care
doresc să muncească în
această ţară. Conform Departamentului pentru Muncă în
Străinătate, lucrătorii selectaţi
vor avea dreptul să plece în
Spania şi să se înscrie la
birourile pentru ocuparea forţei
de muncă.
Lucrătorii vor putea munci
într-o sferă de activitate strict
delimitată în viză. În cazul în
care termenul expiră fără
încheierea unui contract de
muncă, cei sosiţi în Spania cu
acest tip de viză sunt obligaţi
să părăsească această ţară. În
caz contrar, vor fi acuzaţi de
încălcare gravă a Legii
străinilor.

Pregătiri pentru alegerile parlamentare palestiniene

O capsulă spaţială a ajuns pe Pământ
KBE
după şapte ani
®

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

FERESTRELE VIITORULUI

Capsula spaţială care conţine praf interstelar a ajuns pe Pământ, după o
călătorie
de aproximativ 5 miliarde de kilometri în cadrul misiunii spaţiale
Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
Stardust. Sonda a pătruns în atmosferă cu 46.435 de km la oră, o viteză
record. La altitudinea de 32 de kilometri, s-a deschis o primă paraşută,
¨ - izolare termică şi menită să reducă viteza capsulei, urmată de o a doua, deschisă la 10 mii de
fonică impresionantă;
¨ - protecţie antie- metri altitudine. Elicoptere speciale au recuperat capsula şi preţioasa ei
încărcătură, care a fost transportată la centrul spaţial Johnson, din Houston.
fracţie;
¨ - durata de viaţă După ce vor studia preţioasa încărcătură cosmică, oamenii de ştiinţă speră
să afle nici mai mult nici mai puţin decât... secretul originii sistemului solar.
lungă;
Lansată în 1999, sonda de 385 kg s-a întâlnit cu cometa Wild 2, aproape
¨ - eliminarea vopsirii
de planeta Jupiter, pe
2 ianuarie 2004, după
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
o dublă rotire în jurul
Soarelui. A fost prima
CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
misiune robotizată
după aventura Apollo
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI 17, care a permis
astronauţilor să aducă
Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441 pe Pământ pietre de
Cartier Moniom
pe Lună, în 1972.

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând mobilă bucătărie şi
colţar de cameră. Tel. 0355409983.
Cumpăr urgent pătuţ
supraetajat din lemn, cu scară.
Tel. 0744-275176.
Vând societate comercială
cu toate domeniile de activitate,
fără datorii, la preţ convenabil.
Tel. 236161.
Vând frigider Zil, scaun lemn
- tip balansoar şi aspirator. Tel.
211822.
Vând plug Pp4 pe ţeavă, 3
brazde, preţ neg 400 € sau
schimb cu cereale. Tel. 232277,
0743-259231.
Vând mobilă cu furnir din
rădăcină de nuc (servantă şi
vitrină). Tel. 214781.

Producător
şi

distribuitor

Ciuperci Pleurotus
comenzi la tel 212319
Vând plapumă din pene,
culoare muştar. Tel. 214781.
Vând pene şi perne noi. Tel.
214781.
Vând telefon Nokia 3410 şi
Siemens A65 cu cameră foto.
Tel. 223270, 0723-054615.
Cumpăr cartelă de Orange
cu nr. uşor (cum ar fi 0744444444), ofer preţ bun. Tel.
0744-117330, 0745-789370,
0742-292795, 0745-415609.
Vând CD Yamaha, Sony,
Denon, preţ neg. Tel. 0744117330, 0745-789370, 0742292795, 0745-415609.
Vând aragaz, frigider,
canapea extensibilă, garnitura
Olivia-baie, alb + baterie pe bilă,
chiuvetă inox + baterie pe bilă şi
mască. Tel. 0355-805515.

S.C. MIRA-VAL S.R.L.
angajează

Asistent marketing
Condiţii:
l studii superioare
(tehnice sau economice),
l vechime minim 6 luni,
l cunoştiinţe operare PC
şi Internet.
Informaţii la
tel/fax 0255-222978.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Meditez eficient, cu rezultate
garantate, engleză şi română
orice nivel. Tel. 212896, 0742886429.
Persoană calificată,
efectuez masaj reflexogen
(tălpi) la domiciliul clientului.
Detalii la tel. 0740-494846.
Meditez elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548, după ora 16.
Instalator autorizat execut
lucr ări termo şi tehnicosanitare. Tel. 0724-304386.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă şi referate la
preţuri minime. Tel. 220245,
0727-815760, 0748-413548.
Execut lucrări de zidărie,
tencuială, glet, rigips etc. pentru
oameni pretenţioşi. Cer şi ofer
seriozitate. Tel. 0744-275176.
Angajez zidar. Tel. 0721801954.
Caut să îngrijesc un copil
sau un bătrân. Tel. 0355808808, 0721-217133.
Autorizat, executăm lucrări
de zugrăvit, glet, faianţă, gresie,
izolaţie, modele rigips, montăm
parchet, laminate, uşi, geamuri
şi modificări interioare. Tel.
0721-801954.

Imobiliare
Vând casă 3 camere,
bucătărie, baie, încălzire
centrală, termopane şi 1.000
mp. Tel. 0741-532916.
Cumpăr teren sau casă de
vacanţă în apropierea Reşiţei.
Tel. 0744-993806.
Vând apartament 3 camere,
confort I, aprox. 80 mp, str.
Făgăraşului, bl. 3, sc. 2, ap. 2,
parter înalt, ideal privatizare.
Tel. 0721-053334.
Vând casă Bocşa, 3 camere,
baie, bucătărie, termopane,
centrală termică. Tel. 0741532916.
Închiriez garsonier ă şi
cameră de cămin în Reşiţa. Tel.
0726-125935.
Cump ăr garsonieră sau
cameră de cămin. Tel. 0726125935.
Cumpăr teren sau grădină în
orice zonă a Reşiţei. Tel. 0726125935.
Vând (închiriez) casă 270
mp, 4 camere, mobilată,
mansardă, demisol, 2 garaje,
centrală, teren, zona Forumul
German, Muncitoresc, preţ 330
€/lună - menaj şi masă la cerere.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
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Tel. 221866, 0742-773016.
Persoană fizică, cumpăr
teren. Tel. 254388.
Cumpăr urgent garsonieră şi
apartament 2-3 camere. Tel.
0355-809038.
Vând urgent apartament 2
camere, îmbunătăţit. Tel. 0724321503.
Ofer garsonieră spre închiriat. Tel. 0722-820078.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere, confort I. Tel. 0355409962.
Vând apartament 3 camere,
decomandat cu centrală
termică, zugrăvit recent,
ocupabil imediat (gol), preţ neg.
Tel. 219947.
Vând grădină cu pomi, vie,
anexe, la km 8. Tel. 250823.
Vând apartament 2 camere,
bloc potcoavă, etajul III şi un
apartament cu 3 camere, decomandat, etajul I, îmbunătăţit.
Tel. 0721-801954.
Vând casă 4 camere, baie,
bucătărie, încălzire centrală,
grădină de 600 mp, Reşiţa, preţ
37.000 €, str. Văliugului nr. 87A.
Tel. 0720-528208.
Vând loc de construcţie casă
cu garaj, str. Nera. Tel. 214781.
Închiriez apartament la
casă, str. Nera. Tel. 214781.
Cump ăr apartament 2
camere. Tel. 0355-804374.
Vând apartament 3 camere,
confort I, preţ 26.500 € neg. Tel.
213249, 0747-203249.
Vând apartament 3 camere,
confort II, îmbunătăţit, preţ
20.000 € neg. Tel. 213249,
0747-203249.
Vând apartament 3 camere,
confort III, preţ 18.700 € neg.
Tel. 213249, 0747-203249.
Vând apartament 2 camere,
confort I, semidecomandat, preţ
17.000 € neg. Tel. 213249,
0747-203249.
Vând apartament 2 camere,
confort I, preţ 12.000 € neg, ocupabil imediat. Tel. 0729-194080.
Cumpăr teren, casă sau
spaţiu comercial, fără intermediari. Tel. 0355-809038.
Primesc în gazdă, preferabil
băieţi. Tel. 0355-409870.
Vând apartament 3 camere,
etajul II, Govândari, amenajat
2005, integral termopane, C.T.
şi calorifere Al., instalaţie electrică şi sanitară nouă, gresie,
faianţă, balcon închis, design
interior ultramodern, pereţi şi
tavane gipscarton, mobilă buc.
nouă, mobilier dormitor nou, jaluzele verticale şi orizontale.
Tel.0355-809114, 0721-320750

Nume
Adresa

ELCOM

SRL

CU ACCES
TELEFONIC LOCAL

Informatii:
,
Reşiţa, Tel. 0255-220.711, 210.559
P-ţa 1 Decembrie 1918, bl. 26, ap. 3

Vând scaune faţă, banchetă
spate, uşi laterale spate. işăportbagaj, cauciucuri montate 5 buc., 2 buc. fuzete, planetare,
discuri frână, tetiere, motor
Renault 1.5 de la Dacia Super
Nova şi maşină electrică de
cusut Singer. Tel. 220820.
Vând piese VW Golf II, aripi,
uşi, casete direcţie, rezervor, 2
bare, 2 punţi, vibrochen, cota
1.5 diesel şi set pistoane cu
segmenţi. Tel. 223270, 0723054615.
Vând Dacia 1300, an fabricaţie 1981, 98.000 km, verificare 2007. Tel. 0744-960361.

Matrimoniale

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 12-18 ianuarie

l Dumbrăveanu Constantin
(46 ani) l Stepanescu Octavia
(93 ani) l Iova Elena (81 an) l
Moteca Sofia (71 ani) l Şeitan
Ioan-Gheorghe (58 ani) l
Kerling Ioan-Iosif (68 ani) l
Marian Rozalia (58 ani) l Marin
Ioan (77 ani) l En ă şescu
Nicolae-Păun (60 ani) l Mocan
Ana (82 ani) l Dobre Mugurel
(71 ani) l Truică Maria (87 ani)
l Muntean Nicolae (51 ani) l
Puşcaş Maria (75 ani) l Buzatu
Ion (66 ani) l Iorga Maria (68
ani) l Struta Carli (80 ani) l
Vuc Ana (87 ani) l Munteanu
Ana (79 ani) l

Doresc partener de viaţă,
vârsta a III-a, aprox. 60 de ani.
Tel. 250823.
Pensionară, 56 ani, doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0721-217133.
RECTIFICARE: perioada
Ofer servicii gratuite doamnelor şi domnişoarelor neglijate deceselor înregistrate în
din Reşiţa. Tel. 0747-054794, Reşiţa în numărul trecut este
numai SMS.
29 decembrie - 11 ianuarie şi

nu 21-28 decembrie cum a
apărut eronat.
Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
19 - 24 ianuarie
Joi 19.01.2006
1. Vulpie Marian şi
Popescu Mihaiela-Cristina

Ziarul “Prisma” transmite
condoleanţe familiilor
victimelor accidentului minier
de la Anina. În tragicul
accident şi-au pierdut viaţa
şapte mineri:
l Marc Ion Vasile (28 ani)
Sâmbătă 21.01.2006
l Bălan Daniel Cristian (30
1. Cioloş Dragoş-Cătălin şi
ani)
Filca Magdalena l Vînău Daniel (31 ani)
2. Cazemerciuc Florin şi
l Puşcău Dănuţ (40 ani)
Orbulescu Emanuela-Cristina l Schneider Virgil (44 ani)
l Marişescu Gheorghe (46
Marţi 24.01.2006
ani)
1. Boboc Constantin şi
l Izvernariu Matei (53 ani)
Cadar Daniela

În PRISMA

puteţi publica

În PRISMA

puteţi publica

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia 1310, an fabricaţie 2000, stare perfectă de
funcţionare, preţ 2.500 € neg.
Tel. 0744-345648.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4, an fabricaţie 1986, pe
benzină. Tel. 214781.
Vând urgent Dacia 1310, an
fabricaţie 1990, preţ 600 € fix.
Tel. 224957.

Anunturi
,

anunţuri de
aniversări

anunţuri de
comemorări
condoleanţe

felicitări

la preţuri rezonabile

la preţuri rezonabile

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Ianuarie
1700 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Telefon/Fax
0255-22.11.34

Agentii
, imobiliare

Agenţia imobiliară
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

Agentii
, imobiliare

Magister

l Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.
l Executăm construcţii, amenajări interioare şi exterioare.
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

Vânzãri
Vând 2 spaţii comerciale mici în
Reşiţa, B-dul A.I. Cuza, ideal pentru privatizare, cabinete medicale, sedii firme.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând casă nouă, 3 camere, baie,
bucătărie, îmbunătăţită şi restaurant, în
suprafaţă totală de 650 mp, zona Bocşa
Română, preţ 65.000 euro. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă din cărămidă arsă, 640 mp,
2 intrări, 2 garaje, centrală termică
pentru toată suprafaţa, localitate Caransebeş, preţ 200.000 euro. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, hol,
curte, grădină, pomi fructiferi, zona
Bocşa Montană, preţ 25.000 euro. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, utilată
şi mobilată modern, parter şi garaj, 2
intrări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
garaj, front stradal 36 m, teren 650 mp şi
casă veche, preţ 65.000 €. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie,
verandă, anexe, curte şi grădină în
suprafaţă totală de 1.899 mp în Moniom,
preţ 20.000 euro neg. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând teren intravilan în Reşiţa,
Govândari, 650 mp, preţ 9 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren 11.500 mp pe Calea
Caransebeşului, preţ 8 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren extravilan în Reşiţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 euro/mp neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
14.000 mp în Mehadia, la şosea, front
stradal 60 m, preţ 6 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren extravilan în suprafaţă de
2.337 mp, la 1,5 km distanţă de gara din
Băile Herculane, preţ 4 euro/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren în suprafaţă de 11.000
mp în Doman, preţ 2.500 euro neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
1.039 mp în Reşiţa, zona Luncă, preţ 70
euro/mp. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, în
suprafaţă construită de 70 mp şi 200 mp
de grădină, zona Valea Domanului, preţ
20.000 euro neg. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând casă nouă, 5 camere, 2 băi, o
bucătărie, îmbunătăţită, garaj dublu, piscină, în suprafaţă de 400 mp în Reşiţa,
preţ 100.000 euro. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
3.000 mp în Reşiţa, preţ 10 euro/mp. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren intravilan la sstradă în
suprafaţă de 2.000 mp în Reşiţa, preţ 15
euro/mp neg. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând hală în suprafaţă de 800 mp în
Reşiţa, preţ 50.000 euro neg.Tel.221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, preţ 17.000 euro. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Govândari, preţ 15.000 €
neg.Tel.221529,0788-630908(Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul IV, îmbunătăţit, în
suprafaţă de 78 mp, acoperit şarpantă,
preţ 23.000 euro, zona Govândari. Tel.
221529, 0788-630908 (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, 67 mp, confort sporit, parter, pretabil pt. spaţiu comercial, zona
Calea Caransebeşului, preţ 21.000 €.
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)
Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică şi casă, zonă centrală cu posibilităţi de extindere, preţ 250.000 euro. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)
Vând teren extravilan lângă Mănăstirea Brebu în suprafaţă de 10.000 mp,
preţ 2.000 euro, fix. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând casă în Bocşa şi teren în suprafaţă de 2870 mp, preţ 17.000 euro neg.
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă în localitatea Secu,
compusă din 5 camere, baie, bucătărie,
acoperită cu ţiglă, preţ 12.000 euro. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren extravilan 1860 mp, la
şosea, lângă Mănăstirea Brebu, preţ 1
euro/mp neg. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, în suprafaţă de 68 mp,
etajul VIII, zona Govândari, preţ 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 şi etajul X, neîmbunătăţite. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
şpais, debara, terasă de 25 mp, curte de
14 mp, îmbunătăţită, preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Cumpãrãri
Cumpăr apartament 4 camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 euro maxim. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
Cump ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Cumpăr garsonieră în bloc de
apartamente.
Tel. 221529, 0788630908. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţiu comercial,
200 mp, în Reşiţa, zona Registrul
Comerţului. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
amenajat în suprafaţă de 50 mp, zona
Blocul Fetelor. Tel. 221529, 0724302616, 0788-657217. (Magister)
Oferim spre închiriere spa ţii
comerciale, spaţii pentru sedii firme,
spaţii pentru mică producţie în Reşiţa şi
celelalte oraşe din judeţ. Tel. 0724302616, 0788-657217. (Magister)

Agentii
, imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 2 camere, pretabil
spaţiu comercial, zonă bună. Tel. 0788374143 (Tryo M).
Vând apartament 3 camere conf. 1
centru, termopane, ocupabil imediat,
zonă excelentă. Tel. 0788-374144 (Tryo
M).
Vând garsonieră. Tel. 0788-374146
(Tryo M).
Vând apartament 3 camere conf. 1,
preţ 16.900 € neg. Tel. 0788-494074
(Tryo M).
Vând apartament 3 camere
decomandat, preţ 20.000 €. Tel. 0788571780 (Tryo M).
Vând apartament 2 camere
decomandat lângă Comisariat pe str.
Sportului, bl. 2A, sc. 1 la preţ de 19.000 €

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
fix, ocupabil imediat. Tel. 0788-388501
(Tryo M).
Vând apartament 2 camere conf. 1 în
Govândari. Tel. 0723-163100 (Tryo M).
Vând apartament conf. 2 în Moroasa
cu îmbunătăţiri, preţ 13.500 € neg. Tel.
0788-520899 (Tryo M).
Vând urgent apartament 3 camere
conf. 1 decomandat cu centrală termică,
ocupabil imediat. Tel. 0788-509283
(Tryo M).
Vând apartament 3 camere conf. 1,
zonă centrală, preţ 24.000 € neg. Tel.
0720-058182 (Tryo M).
Cumpăr garsonieră. Tel. 211089
(Tryo M).

Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
House)

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“
Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere 25% 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.

Sunaţi la 0255-22.11.34 !

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona
şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
09 Ian. 06
10 Ian. 06
11 Ian. 06
12 Ian. 06
13 Ian. 06
16 Ian. 06
17 Ian. 06
18 Ian. 06

Lei noi
52,8554
52,8932
52,4934
52,7307
52,9307
53,8220
54,0430
52,6939

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98

USD

19 Decembrie 2005 - 18 Ianuarie 2006 EURO

lei
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

FUTSAL - DIVIZIA A
FC Cip Deva
ACS Odorheiul Secuiesc
Silvanus Resita
Energoconstr. Craiova
MGA Bucuresti
Municipal Constanta
Poli Gomonth Timisoara
Athletic Club Bucuresti
Muhlbach Sebes
Eurolines Bucuresti
ACS 3 Bucuresti
Cosmos Pitesti
Clujana Cluj Napoca
United Galati

M
17
17
16
17
17
16
17
17
17
17
16
17
16
17

V
15
12
10
10
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3

E
1
3
3
2
4
5
0
2
4
2
3
0
2
1

I GM
1 93
2 92
3 64
5 67
4 85
3 78
10 76
9 42
8 50
10 45
9 40
13 35
11 50
13 38

PRISMA SPORT

PATINAJ ARTISTIC - C.E. LYON

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVII-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PRISMA SPORT

GP
36
43
37
51
51
55
97
57
67
65
74
77
86
59

P
46p
39p
33p
32p
31p
29p
21p
20p
19p
17p
15p
12p
11p
10p

Etapa urmatoare: 22-23 ianuarie 2006: FC Cip Deva - MGA
Bucuresti; Poli Timisoara - Energoconstructia Craiova; Eurolines
Bucuresti - Muhlbach Sebes; Cosmos Pitesti - ACS Odorheiu
Secuiesc; Municipal Constanta - Athletic Bucuresti; Clujana Cluj
Napoca - Silvanus Resita; United Galati - ACS 3 Bucuresti.

J.O. 2006 - TORINO

Marti, la Lyon, au debutat Campionatele Europene de patinaj artistic, la care participa si trei sportivi romani, in competitiile individuale.
La masculin, Romania va fi reprezentata de Gheorghe Chiper si
Adrian Matei (rezerva va fi Zoltan Kelemen), in timp ce la feminin va
concura Roxana Luca. Chiper (27 de ani) a ocupat locul 8 la editia de
anul trecut, cea mai buna performanta a sa la CE, la fel cum s-a
intamplat cu Roxana Luca (23 ani) - locul 15 in 2005. Marti au fost
programate proba impusa de dans pe gheata si programul scurt la
perechi. Ieri si azi au loc programul scurt, respectiv, programul liber la
feminin, iar vineri si sambata la masculin.
Europenele de patinaj artistic, care se desfasoara intre 17 si 22
ianuarie la Palatul Sporturilor din Lyon, au ajuns la editia a 97-a. Editia
de anul trecut a fost gazduita de Torino, oras in care se va desfasura
Olimpiada de iarna de anul acesta (10 - 26 februarie). La masculin s-a
impus anul trecut rusul Evgheni Plusenko, urmat in clasament de francezul Brian Joubert, si de germanul Stefan Lindemann. La feminin,
victoria a revenit rusoaicei Irina Slutkaia, argintul a fost adjudecat de
finlandeza Susanna Pöykiö, iar bronzul a fost castigat de ucraineanca
Elena Liasenko. In proba de perechi s-a impus cuplul Tatiana Totmianina/Maxim Arinin, care i-au devansat in clasament pe compatriotii lor
Julia Obertas/Serghei Slavnov, respectiv, Maria Petrova/Alexei
Tihonov. Campionii europeni la dans pe gheata sunt rusii Tatiana
Navka si Roman Kostomarov, care s-au impus in disputa cu perechile
Elena Grusina/Ruslan Goncearov (Ucraina) si Isabelle Delobel/Olivier
Schoenfelder (Franta).

21 de romani merg la Torino. Romania are, pana in prezent, 21
de sportivi calificati la Olimpiada de Iarna de la Torino. Iata numele
acestora si probele in care vor concura. Lista ar mai putea suferi adaugiri, in urma probelor de calificare ce vor mai avea loc in zilele urmatoare. Pana acum, delegatia Romaniei pentru Olimpiada de Iarna de
la Torino are in componenta 21 de sportivi. Schi alpin: Daniel Nicolae
(coborare, combinata), Edit Miklos (coborâre, slalom urias, super G,
combinata) si Bianca Narea (slalom urias, combinata). Biatlon:
Daniela Cojocea, Eva Tofalvi, Alexandra Rusu, Mihaela Purdea si
Marian Blaj. Schi fond: Zsolt Antal, Mihai Gatilde si Monika Gyorgy.
Patinaj artisitc: Gheorghe Chiper si Roxana Luca. Patinaj viteza:
Katalin Kristo, Daniela Oltean, Daniela Dumitru si Claudiu Grozea.
Sanie: Eugen Radu - Marian Lazarescu (seniori) si Cosmin Chetroiu Ionut Taran (juniori). Calificarile pentru bob au loc intre 16- 22 ianurie in
Germania, iar Romania spera sa aiba si acolo un echipaj calificat.
Jocurile Olimpice de iarna au loca la Torino intre 10 si 26 februarie.

OPENUL AUSTRALIEI

SCHI
Croata Janica Kostelic s-a impus, duminica, in proba de slalom
super-urias de la Bad Kleinkirchheim (Austria), contind pentru Cupa
Mondiala feminina de schi alpin, fiind cronometrata cu timpul de 1 min.
09 sec. 41/100. Pe locurile urmatoare s-au clasat austriecele Alexandra Meissnitzer si Michaela Dorfmeister - 1 min. 09 sec. 51/100. In
clasamentul general al Cupei Mondiale, pe primul loc se afla Janica
Kostelic 982 puncte, urmata de Michaela Dorfmeister 730 pct,
suedeza Anja Paerson 685 pct etc.
Norvegia a dominat CM-2006. Norvegia a cucerit titlurile individual si pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de sarituri cu
schiurile, incheiate duminica la Bad Mitterndorf (Austria), confirmindusi astfel dubla de la precedentele Mondiale din 2004 de la Planica
(Slovenia). Norvegia a cistigat duminica titlul pe echipe, cu un total de
1.497,9 puncte, fiind urmata de Finlanda - 1.477,2 puncte si Germania
- 1.374 puncte. Echipa norvegiana a fost condusa de Roar Ljokelsoy.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
16-29 ian.:
17-22 ian.:
20-22 ian.:
20 ian-10 feb.:
20 ian:
21 ian.:

TENIS - OPENULAUSTRALIEI - Melbourne;
PATINAJ ARTISTIC - CE de la Lyon, Franta;
WRC - Raliul Monte Carlo - Etapa 1 - Monaco;
FOTBAL - Cupa Africii pe Natiuni - Egipt 2006;
SARITURI CU SCHIURILE: Sapporo - Jap. masc.
SCHI - Kitzbuehel,AUT. ,Super coborare masculin;

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA AFRICII PE NATIUNI: EGIPT - LIBIA (deschidere)
Vineri Eurosport ora 19:30
SCHI FOND: C.M. LA OBERSTDORF, GERMANIA, masculin
Sambata Eurosport ora 16:00
HANDBAL FEM.: LIGA CAMPIONILOR: MILOS - DUNAFERR
Sambata TV Sport ora 19:00
TENIS: OPEN-UL AUSTRALIEI - MELBOURNE - a saptea zi
Sambata Eurosport ora 02:00
BIATLON: C.M. LA ANTHOLZ, ITALIA, MASCULIN, 15 KM
Duminica Eurosport ora 12:15
PATINAJ ARTISTIC: C.E. LA LYON, FRANTA, Gala Laureatilor
Duminica TVR 2 ora 16:15
BOX: GALA INTERNATIONALA
Marti Eurosport ora 22:00
FOTBAL: ANGLIA CUPA LIGII: M. UNITED - BLACKBURN
Miercuri TV Sport ora 22:00

8
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Tenismanul roman Andrei Pavel a produs una dintre surprizele
primului tur la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului,
prin victoria obtinuta in cinci seturi in fata spaniolului Carlos Moya (N.
32), cu 6-4, 7-6 (5), 4-6, 3-6, 6-4. Pavel, care va juca in turul II cu
francezul Fabrice Santoro (3-6, 6-0, 6-2, 6-3 cu americanul Vincent
Spadea), se afla la prima sa victorie de simplu in 2006, dar a castigat
sambata proba de dublu de la Auckland, alaturi de olandezul Rogier
Wassen. Cu Moya, Pavel a inceput bine, a castigat primele doua
seturi, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele doua, insa a dominat setul
decisiv. A condus cu 3-1, 4-2, apoi a fost egalat (4-4), dar a reusit doua
game-uri perfecte, obtinand victoria pe serviciul adversarului, la
capatul a 3 ore si 44 de minute. Moya a servit 8 asi, iar Pavel nici unul,
ibericul avand mai multe greseli nefortate (66 fata de 55).
Razvan Sabau a abandonat in primul tur la Melbourne, in setul doi
al partidei cu argentinianul Gaston Gaudio (N.8), care conducea in
acel moment cu scorul de 6-2, 5-0.
Victor Hanescu a ratat calificarea in turul doi la Australian Open
Romanul a fost invins, in runda inaugurala, cu scorul de 6-4, 1-6, 4-6,
6-2, 6-1, de argentinianul Guillermo Coria, cap de serie numarul 6.
Pentru participarea la acest turneu, Hanescu va primi un punct ATP si
un cec in valoare totala de 18.000 de dolari. Romanul, aflat inca in
cautarea primei victorii pe 2006, a reusit mai multi asi decit adversarul
sau (9 fata de 2), mai putine duble greseli (7/17), raportul erorilor
nefortate fiind sensibil egal (51/50).
Andrei Pavel, singurul jucator roman ramas pe tabloul principal de
simplu al Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al
anului ce se desfasoara la Melbourne, a ratat calificarea in turul al
treilea al competitiei, fiind intrecut miercuri in trei seturi, 6-4, 6-1, 6-4,
de francezul Fabrice Santoro. Intr-o alta partida din turul secund,
americanul Andy Roddick, cap de serie numarul 2, l-a invins in trei
seturi, 7-5, 6-3, 6-2, pe sud-africanul Wesley Moodie, trecand in faza
urmatoare a competitiei. In intrecerea feminina de simplu, americanca
Lindsay Davenport, principala favorita, s-a calificat in turul al treilea.

DAKAR 2006
Cea de-a cincisprezecea si ultima etapa a acestei editii a
Raliului Dakar nu a fost cronometrata, organizatorii luand
aceasta decizie dupa ce vineri si sambata doi copii au murit
in urma unor accidente provocate de masini din caravana raliului. In aceste conditii, victoria la sectiunea moto i-a revenit
spaniolului Marc Coma care i-a devansat in clasamentul
general pe colegii sai de la KTM, francezul Cyrill Despres si
italianul, Giovani Sala. De fapt, primii opt piloti la sectiunea
moto au evoluat pentru KTM. Victoria lui Coma este cu atat

HANDBAL - Calific@ri CM
Romania a invins Letonia la
Oradea cu 27-24 (14-9) si poate
visa in continuare la Campionatul
Mondial din 2007. Tricolorii nu au
mai luat parte la un turneu final de
acum un deceniu, cind au ocupat
locul noua la Europenele din
Spania. Meciurile cu Lituania vor
decide cine va juca barajul pentru
competitia din tara lui Goethe.
Romania ramine pe primul loc in
grupa a patra a preliminariilor CM.
Cei peste 2.000 de spectatori
prezenti la acest joc au creat o
atmosfera vulcanica, de care au
profitat din plin Piriianu si
compania, care ramin neinvinsi si
au acumulat maxim de puncte,
opt, dupa primele patru partide.
Astfel, echipa noastra are
sanse mari sa ajunga la barajul
care va decide cine va merge la
cea mai importanta competitie de
pe mapamond, care va avea loc
anul viitor in Germania. O calificare de care reprezentativa masculina are nevoie ca de aer, tinind
cont ca nu a mai luat parte la un
turneu final de anvergura din
1996, cind a ocupat locul noua la
Europenele din Spania.
PROGRAMUL URMATOR:
Luxemburg - Letonia (18 ianuarie)
ROMANIA - Lituania (19 ianuarie)
Lituania - ROMANIA (21 ianuarie)
Letonia - Luxemburg (22 ianuarie)

ATLETISM Monica Iag@r se retrage
Dubla campioana europeana
la saritura in inaltime, Monica
Iagar, se va retrage din activitate
pe data de 5 februarie cu ocazia
Grand Prix-ului care ii poarta numele. Competitia, care este inclusa in calendarul Federatiei Romane si al Asociatiei Europene de
Atletism, se va desfasura in data
de 5 februarie, cu incepere de la
ora 15.00, la sala Rapid.

WRC - Et 1 Monte Carlo
Prima etapa din mondialul de
raliuri se va desfasura la sfarsitul
acestei saptamani la Monte Carlo. Calendarul cuprinde 16 etape
desfasurate din ianuarie pana in
decembrie. In acest sezon nu mai
avem decat doua echipe oficiale
de uzina: Subaru si Ford, celelalte
echipe retragandu-se oficial din
competitie, dar sprijina echipe
private, iar in 2007 Citroen va
reveni cu modelul C4. Ramane de
vazut cine se va impune in primul
raliu, stiut fiind faptul ca acesta
este unul foarte dificil.

mai interesanta deoarcece spaniolul nu a
reusit sa castige nici o etapa a raliului, dar
si-a asigurat victoria prin clasarile foarte
bune la finalul etapelor. Coma a beneficiat
si de accidentul castigatorului de anul
trecut, Cyrill Despres, care si-a dislocat
umarul in etapa a sasea. Fostul campion
olimpic la schi alpin, reprofilat in pilot de
raliuri, francezul Luc Alphand, a castigat
competitia auto. Alphand, pe Mitshubishi,
a terminat intrecerea africana cu un avans
de aproape 18 minute in fata sud-africanului Giniel de Villiers, pe Volkswagen. Pe
pozitia a treia a podiumului s-a clasat colegului lui Luc Alphand de la Mitshubishi,
spaniolul Nani Roma. Campionul de anul
trecut, Stephane Peterhansel a terminat
raliul Dakar pe pozitia a patra. Editia de
anul acesta a raliului Dakar a fost insa
marcata de moartea a trei persoane, un
concurent dar si doi copii care asistau la
trecerea caravanei. Motociclistul australian, Andy Caldecott, a fost prima victima a
raliului, acesta pierzandu-si viara in urma
unei cazaturi.
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

