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Bugetul local în anul 2006
Gospodarii oraşului, întruniţi în şedinţă de lucru în ultima zi a
lunii ianuarie au fost puşi în situaţia în care un buget aparent
mare este confruntat cu o plajă întinsă de solicitări, sectoare
sociale sau economice care aşteaptă, acum sau de mai mulţi
ani, rezolvarea lor din punct de vedere financiar.
În această situaţie, după discuţii, constructive de cele mai
multe ori, s-a ajuns la o gestionare parcimonioasă a unui buget al
Reşiţei estimat la 66.307,21 mii lei (663,0721 mld ROL)
Din acest buget, 65.852,21 mii lei, sunt venituri curente
(impozite, taxe, vânzări de bunuri şi servicii, ş.a.), iar 455,0 mii lei
- venituri din capital.
Pentru comparaţie, trebuie menţionat bugetul de care dispun
edilii Timişoarei: 555.858,29 mii lei, raportat la o populaţie de
304.000 de locuitori, faţă de 86.000, numărul de locuitori ai
Reşiţei.
Raportul de 1/8,3 este măsura dezvoltării economice a celor
două judeţe şi relevă necesitatea imperioasă a atragerii de
investitori.
Cele două investiţii pe care şi le asumă Consiliul Local, realizabile cu finanţare externă şi contribuţie locală – Parcul industrial
din Valea Ţerovei şi microzona industrială de la km 7 (DN 58) vor
contribui substanţial la revigorarea economiei oraşului.
La capitolul “Cheltuieli”, din totalul celor 66.307,21 mii lei,
cele 34.419,93 mii lei destinate cheltuielilor de personal
(reprezentând 51,9 % din total) au generat interpelări şi acuze,
dar sumele s-au dovedit a fi pe deplin justificate. Printre altele,
Consiliul Local a preluat şi a înfiinţat servicii noi (Evidenţa
Informatizată a Persoanei, Poliţia Comunitară, Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă) pentru care nu există suport financiar
provenit de la bugetul de stat.
Numărul mare de personal, în anumite compartimente ale
Primăriei se explică şi prin slaba dotare cu echipamente
performante (de exemplu, maşină mecanică de măturat sau
aspiratoare pentru reziduuri vegetale, instalaţii de supraveghere
pentru serviciile descentralizate ale Consiliului Local). Prin
disponibilizarea unei părţi din personalul unor sectoare
supradimensionate din acest punct de vedere şi prin reconversie
profesională, se va putea realiza un volum mai mare de muncă în
alte domenii de activitate ale Primăriei.

Taxe modificate, pentru vânzarea unor terenuri
Persoanele fizice, deţinătoare de locuinţe proprietate
personală, cărora le sunt aferente terenurile reprezentând
incinte sau a celor ocupate de construcţii, precum şi a curţilor şi
grădinilor aflate în folosinţă legală pot deveni proprietarii
acestora, achitând taxe de cuprinse între 20 şi 0,5 euro/mp
(valoarea de circulaţie a terenurilor, la data evaluării) pentru
incinte, respectiv între 7 şi 0,5 euro/mp, pentru terenuri ocupate
de construcţii şi grădini sau curţi aflate în folosinţă legală.
Variaţia preţului este în funcţie de încadrarea terenului în grila
de zone a municipiului Reşiţa:
Zona A Centrul Civic
Zona B Lunca Pomostului, Moroasa I, Moroasa II, Universalul
vechi, Strada G.A. Petculescu, Valea Domanului, Zona
gării de Sud
Zona C Muncitoresc
Zona D Cartierele Câlnic şi Lunca Bârzavei (Govândari)
Zona E Stavila, Marginea, Lend, periferia Moroasei şi Văii
Domanului;
Zona F Triaj, Dealul Crucii, Staţiunea Secu, periferia cartierului
Govândari
Zona G Ţerova şi Doman
Zona H Moniom, Secu, Cuptoare
Zona I Driglovâţ, Poiana Golului
Zona J Triaj (platou)
Criteriile care au stat la baza încadrării într-o anumită zonă
sunt, în primul rând gradul de asigurare a utilităţilor (apă
curentă, canalizare, gaz metan, energie electrică, racordare la
telefonia fixă, cablarea pentru transmisia programelor TV,
colectarea deşeurilor, transportul în comun, ş.a.), starea
terenului, gradul de poluare, nivelul pânzei freatice.
Traseu de autobuz - în sprijinul elevilor
Analizând posibilităţile de acces la obiectivele din zona
AJOFM Caraş-Severin (locuinţe, instituţii publice, şcoli, ş.a.) şi
având în vedere că între Biserica Reformată şi Universalul vechi,
pe traseul de întoarcere a mijloacelor de transport în comun nu
există staţie de oprire, Consiliul Local Reşiţa, împreună cu
instituţiile abilitate (Prescom, Serviciul Poliţiei Rutiere, Serviciul
pentru Gospodărire Comunală şi de Mediu) a hotărât crearea
traseului 2 barat, pentru autobuzele Prescom.
Traseul autobuzului 2 barat, derivat din cel cu numărul 2, va fi
MOL - Bulevardul Republicii - Strada Mihai Viteazu (staţie nouă,
la Liceul Diaconovici Tietz) - Pasaj CSR (staţie nouă, în
vecinătatea parcării CSR, înainte de ieşirea în Strada Traian
Lalescu) - strada Libertăţii - MOL.
Tarifele sunt cele practicate curent de către PRESCOM, iar
orele de circulaţie aferente acestui pachet minimal de curse
corespund programului elevilor şi al celui instituţiilor care îşi
încep activitatea de la ora 8 a.m.
Orele de sosire la staţia „Pasaj CSR”:
l Luni - Vineri: 7.50, 8.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.30
l Sâmbătă: 7.15, 8.00, 17.30
l Duminică: 9.00, 10.00, 12.30, 17.30
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Domeniul privat al Municipiului Reşiţa - mai bogat!
Din anul 2006 în domeniul privat al Reşiţei au fost incluse:
l spaţiul, Florăria IRIS (Piaţa 1 Decembrie 1918, bloc 32);
l un spaţiu în suprafaţă de 48 mp (Piaţa 1 Decembrie 1918),
destinat construirii a două garaje;
l un spaţiu cu suprafaţa de 725 mp (Bd. Republicii, nr. 1-3),
destinat construirii unui spaţiu comercial, cu desfăşurare pe
înălţime (P+2);
Fotbal - Grupe
Transport gratuit asigurat persoanelor cu
l Cinematograful DACIA.
Campionatul
handicap (accentuat şi grav) şi asistenţilor
Noile proprietăţi vor fi administrate de Consiliul Local al
European 2008
personali ai acestora
Municipiului Reşiţa.
Pentru
edificarea
unor
construcţii
pe
spaţiile
disponibile
se
va
Întrunit în şedinţă ordinară, în 31 ianuarie 2006, Consiliul
...pag.
Local al Municipiului Reşiţa a aprobat acordarea de abonamente organiza licitaţie publică, în vederea concesionării terenurilor.
gratuite, în anul 2006, pe mijloacele de transport public local,
pentru următoarele categorii de persoane cu handicap accenMagazinele noastre vă aşteaptă cu
tuat şi grav:
l 1084 adulţi cu gradul II de handicap;
produse noi la preţuri accesibile.
l 71 minori cu gradul II e handicap;
l 660 adulţi cu gradul I de handicap şi 110 asistenţi personali
ai acestora;
l 105 minori cu gradul I de handicap şi 90 de asistenţi persoReşiţa - B-dul I.L. Caragiale Nr. 20
Tel./Fax: 0255-21.52.83
nali ai acestora.
(continuare în pagina 3)
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Reşiţa, încotro?
Citesc de curând în Evenimentul Zilei-Ediţia de Vest, un
articol scris cu litere mari: „Anul marilor investiţii”. Într-o
informaţie tehnică, bine şi concis structurată, ni se prezintă un
inventar al investiţiilor preconizate în acest an a se realiza la vecina
noastră teritorială -Timişoara.
Acestea ar cam fi: un nou mall, trei mari investiţii shoppingcenter de câte 10.000 mp fiecare, şase magazine tip Billa, opt
magazine Profi, un centru de afaceri de cca. 35.000 mp,
cuprinzând birouri de lux, un cartier rezidenţial întins pe o
suprafaţă de 8 hectare, 20 de depozite regionale şi 10 show roomuri auto, 30 de hoteluri noi şi pensiuni, printre care un hotel Hilton,
10 fabrici.
Pentru un oraş de cca. 400.000 locuitori (cam cât are tot judeţul
nostru), care este bine dotat în acest moment cu funcţiunile
enumerate mai sus, mi se pare foarte mult.
Chiar dacă Timişoara arată acum prăfuită din cauza
nenumăratelor şantiere, are o serie de cartiere care nu au străzi
asfaltate sau reţea de canalizare, prezintă nenumărate strangulaţii
carosabile, ea freamătă ca un stup. Este de nerecunoscut, e drept,
şi-a cam pierdut aerul ei aristocratic de burg, dar este
efervescentă. Fondul construit creşte ca-n poveştile cu Făt
Frumos şi sigur, chiar dacă nu în acelaşi ritm şi nivelul de trai.
Mă asaltează întrebări la care nu pot da răspunsuri: de ce ,
aflate la o distanţă atât de mică geografic, aceste două oraşemunicipiu, par aşezate în timp la câţiva zeci de ani?
Ce nu avem noi? Bogăţii în subsol? Avem. Păduri? Avem.
Peisaje? Cu duiumul… Ospitalitate? Este! Spirit concesiv (poate
prea)? Din plin! Inteligenţă? Da, din câte ştiu eu. Curaj? Cred că
aici suntem deficitari. Poate nu avem spirit de iniţiativă, nu avem
nebunia celui care riscă totul pentru a realiza ceva, ne complacem
în suficienţă, prea multe orgolii, trăim un dulce somn al unei
provincii mici în care nu se mai întâmplă nimic (ba da, ceva acte
antisociale şi foarte multe furturi). Poate, ne place să vorbim prea
mult (dar chiar dulcea limbă românească este una care te
îndeamnă la vorbă)c - şi căruia dintre români nu-i place să
vorbească?
Avem talente nenumărate – cunosc aici în Caraş ţărani poeţi
care compun versuri cu uşurinţă, manageri de firme care au voci
de operă, chiar un renumit doctor care cântă superb, copii care
câştigă premii la olimpiadele naţionale, sportivi care ne duc
numele peste graniţe, peste tot, daruri pe care natura ni le-a oferit
cu generozitate.
Şi cu toate acestea, o dulce boare de linişte ne ameţeşte şi ne
adoarme pe toţi, ne face să ne refugiem în apartamentele noastre
în faţa televizoarelor, sub plăpumi călduţe, urmărind cu atenţie
aţipită ultimele scandaluri de doi bani bine mediatizate pe toate
posturile.
Parcă nici nu băgăm în seamă faptul că ne-am împuţinat vizibil
(seara, după ora 20, oraşul pare calamitat, nici o ţipenie de om nu
mai e pe străzi, iar luminile sunt în marea majoritate a lor stinse),
copiii după ce-şi termină studiile nu se mai întorc aici nici în ruptul
capului (preferă ca licenţiat să vândă covrigi într-un butic
îndoielnic, decât să revină pe plaiurile care l-au format), cele
trei-patru şantiere mărunte ale oraşului povestesc despre
„devenirea” urbei, ici colo, o bidinea pe faţadă schimbă culoarea
unei case din pământiu tern în glazură de prăjitură. Cam atât.
Mult aşteptatul nostru parc industrial încă mai are mult timp
până să fie pregătit pentru a deveni viu.
Chiar dacă nu avem terenuri ca-n palmă aşa cum Timişul oferă,
deschidere, organizare şi receptivitate ca-n judeţul vecin, avem
această natură superbă a împrejurimilor, care este aurul nostru, pe
care ne facem a nu-l observa, a nu-l exploata, a nu-l folosi pentru
renaşterea noastră.
Vecinii noştri vor dezvolta industriile, vor munci într-un oraş
obositor, plin de căldură, gaze de eşapament, zgomot, greu de
suportat şi vor fugi să se recupereze la noi (aşa cum în mare parte
fac chiar în acest moment).
Nu cred că este nimic deranjant să ne transformăm într-un
judeţ al serviciilor de calitate. Oare Reşiţa nu poate deveni un Las
Vegas al Vestului României? Şi serios vorbind, Reşiţa - încotro?
Reşiţa - 01 februarie 2006

Arh. Ioana Mihăiescu

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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Asigurarea pentru accidente de munc@ }i boli profesionale
Adoptarea ordonanţei de urgenţă nr. 171 a
fost determinată de necesitatea asigurării, de la
data de 1 ianuarie 2006, din fondurile sistemului
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, a serviciilor medicale acordate
persoanelor care suferă de boli profesionale, în
clinici şi secţii de boli profesionale sau în sistem
ambulatoriu ori prin cabinetele de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor; totodată s-a
avut în vedere şi faptul că nealocarea unor sume
cu această destinaţie ar determina neplata cheltuielilor salariale angajaţilor din aceste structuri,
ceea ce ar conduce la conflicte sociale, precum şi
riscul de blocare a acordării serviciilor medicale şi
medicamentelor pentru asiguraţii care suferă de
boli profesionale, sens în care s-a stabilit că este
necesară introducerea noilor soluţii de plată, care
să asigure continuarea acordării asistenţei
medicale pentru acest segment de populaţie,
Prin actul normativ mai sus menţionat a fost
modificată şi completată Legea nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, după cum urmează:
l În cazul în care din culpa angajatorului sau a
persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de
asigurare prevăzute de prezenta lege şi
efectuate de către asigurător se recuperează de
la angajator sau de la persoana asigurată pe
bază de contract individual de asigurare.
l Pentru bolile profesionale confirmate anterior
datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca
urmare exclusivă a cauzei profesionale, se
decontează următoarele prestaţii şi servicii:
a) tratament medical ambulatoriu, analize
medicale şi medicamente;
b) servicii medicale în spitale, în secţii sau
clinici specializate pentru boli profesionale;
c) tratament de recuperare a capacităţii de
muncă în unităţi de specialitate;
d) servicii de chirurgie reparatorie;
e) cure balneoclimaterice;
f) dispozitive medicale în vederea corectării şi
recuperării deficienţelor organice, funcţionale

sau fizice.
l Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării
şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale
sau fizice, costurile acestora se suportă din
fondurile sistemului de asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale.
l Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă în cazul urgenţelor medicochirurgicale este de 100% din media venitului
lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.
l Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional.
l Activităţile de prevenire se realizează de către
CNPAS, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin
lege.
Pentru activităţile de prevenire care nu se
suportă de către sistemul de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, CNPAS
abilitează persoane juridice în calitate de prestatori de servicii externe de prevenire. Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de prestatori de servicii externe de prevenire
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
Pentru coordonarea activităţii legate de
prevenirea bolilor profesionale, precum şi de
verificare, în vederea decontării, a documentelor
prin care s-a confirmat caracterul profesional al
bolii, CNPAS organizează un compartiment de
medicina muncii în cadrul Institutului Naţional de
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii
de Muncă.
l Personalul medical specializat în medicina
muncii are şi atribuţii legate de depistarea, investigarea şi stabilirea caracterului profesional al bolii.
l Lista serviciilor medicale acordate în clinici şi
secţii de boli profesionale sau în sistem
ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii
aflate în structura spitalelor se stabileşte prin
norme metodologice aprobate prin ordin comun
al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei.
(M.O. nr. 1126/13.12.2005)

Legea calului
Parlamentul României a adoptat, în data de 16
decembrie 2005, legea nr. 389 care regementează activitatea din domeniul creşterii cabalinelor.
Prin creştere a cabalinelor se înţelege toate aspectele implicate de această activitate, şi anume:
reproducţie, creştere, îngrijire, calificare, clasare,
activitate sportivă, valorificare, desfăşurată individual sau organizat, cu scopul menţinerii ori ameliorării calităţilor şi performanţelor cabalinelor.
Persoanele fizice şi juridice proprietare sau
deţinătoare de cabaline de rasă ori cu origine
necunoscută, care dezvoltă sau nu activităţi de
creştere, comercializare, import ori export de
cabaline, material seminal, răspund pentru
aplicarea şi respectarea întocmai a legislaţiei în
vigoare în vederea asigurării şi garantării
sănătăţii cabalinelor, protecţiei animalelor şi a
mediului înconjurător.
Creşterea cabalinelor poate fi desfăşurată de:
a) crescători individuali, persoane fizice;
b) asociaţii de crescători de cabaline pe rase,
persoane juridice;
c) herghelii de stat sau private, persoane
juridice.
Pentru identificarea, înregistrarea şi monitorizarea cabalinelor de rasă, precum şi pentru implementarea programului naţional de ameliorare
a cabalinelor din marea creştere se reorganizează Autoritatea Hipică Naţională (Autoritatea),
instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în coordonarea M.A.P.D.R
Legea adoptată defineşte următorii termeni
astfel:
a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută
şi recunoscută oficial, înscrişi în registrele genealogice;
b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai
căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate
necunoscuţi;
c) herghelie - unitate specializată în creşterea,
calificarea, reproducţia şi valorificarea cabalinelor;
d) carnet de identitate - documentul în care
sunt înscrise date privind apartenenţa de rasă,
semnalmentele, proprietarul şi starea de
sănătate;
e) armăsar autorizat - mascul stabilit de
Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a
Cabalinelor ca apt pentru reproducţie;
f) staţiune de montă/punct de montă - locaţie

special amenajată pentru cazarea armăsarilor şi
desfăşurarea activităţii de reproducţie în sezonul
de montă;
g) depozit de armăsari - unitate de elită
specializată pentru întreţinerea armăsarilor de
montă publică în extrasezon;
h) Cartea Crescătoriei Naţionale - documentul
oficial în care se înregistrează datele privind
originea, produşii şi performanţele cabalinelor de
rasă în vederea publicării;
i) Herghelia Naţională - totalitatea cabalinelor
aflate în proprietatea publică a statului şi
cabalinele din sectorul privat subvenţionate de
stat prin alocaţie zilnică de întreţinere;
j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat
de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a
Cabalinelor ca purtător de progres genetic,
autorizat pentru reproducţie şi la efectivul de iepe
din categoria Herghelia Naţională;
k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor;
l) paşaportul calului - document oficial eliberat
de Autoritate pentru atestarea identităţii, sănătăţii
şi apartenenţei la o rasă şi la un proprietar;
m) bonitare - activitatea de apreciere a
calităţilor fenotipice şi genetice ale unui individ;
n) armăsar de montă publică - mascul de rasă
utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;
o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de
fiecare proprietar de cabaline şi destinată
susţinerii Autorităţii.
Organizarea creşterii cabalinelor
Crescătorii individuali, conform legislaţiei în
vigoare, au obligaţia folosirii la reproducţie numai
a armăsarilor autorizaţi sau a materialului seminal
certificat, în herghelii particulare, puncte ori
staţiuni de montă sau însămânţări artificiale.
Crescătorii individuali de cai de rasă se pot
înscrie în asociaţii de crescători de cabaline pe
rase.
Coordonarea întregii activităţi de creştere a
cabalinelor, desfăşurată de crescători individuali
organizaţi în asociaţii şi herghelii de stat sau
private, se realizează prin Autoritate, care se
organizează şi funcţionează ca sistem unic,
piramidal, în baza unui regulament propriu şi care
asigură ordinea şi controlul în domeniul evidenţei
cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât şi
pentru cel privat.
(M.O. nr. 9/05.01.2006)

Hot@r$ri luate ^n }edinţa Consiliului Local al municipiului Re}i]a
din data de 31 ianuarie 2006

Drepturile Copilului,
Rolul Familiei }i Politici
de Îngrijire Alternativ@

(continuare din pagina 1)

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
Un bilanţ al situaţiilor de urgenţă, cu care sunt sau pot fi confruntaţi edilii localităţilor, a condus la necesitatea înfiinţării, într-un
cadru legal, a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.
Problemele de interes public, care necesită apărarea vieţii
oamenilor şi a bunurilor acestora, situaţiile de risc provocate de
inundaţii, accidente hidrotehnice, seisme cu magnitudinea între
3,5 şi 8, pe scara Richter, alunecări de teren, incendii în masă,
furtuni, accidente chimice, accidente şi avarii tehnologice,
epidemii, explozii, ş.a., impun intervenţia autorităţilor publice
centrale şi locale, a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară
activităţi sau se află, după caz, în tranzit pe teritoriul României.
Configuraţia terenului, construcţiile hidrotehnice, marile
capacităţi industriale, având o gamă largă de activităţi, reţeaua
rutieră şi cea feroviară sunt doar câteva dintre potenţialele obiective cu potenţial de risc pentru oraşul nostru, o motivaţie clară şi
corectă pentru înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, ca serviciu public, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa.
Este un serviciu de categoria I, a cărui activitate este
coordonată de către Primarul Municipiului şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
În şedinţa de lucru din 31 ianuarie a.c. a Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa a fost aprobată înfiinţarea acestui serviciu,
organigrama, numărul de personal, atribuţiile,
modul de
gestionare a propriului patrimoniu, pregătirea personalului.
Serviciul va dispune de un număr de personal de 211, cu
următoarea structură: 14 angajaţi şi 167 voluntari, fiecare grupă de
activitate fiind condusă de către un profesionist, specialist în
domeniu.
Serviciul desfăşoară activităţi de prevenire şi de intervenţii în
situaţii de risc, va dispune de laboratoare proprii, precum şi de
ateliere care să asigure întreţinerea şi reparaţiile echipamentului
tehnic din dotare (R.B.).

Concesionări de terenuri pentru construcţii
În şedinţa de lucru a Consiliului Local Reşiţa, din data de 31
ianuarie 2006 s-a hotărât scoaterea din domeniul public, trecerea
în cel privat al municipiului şi concesionarea (pentru 49 ani, fără
licitaţie) a următoarelor terenuri:
l 26,40 mp - domnului Gligor Romeo Ioan, str. Sportului, nr. 6A,
sc. 1, ap. 3, în vederea reamenajării spaţiului comercial;
l 7,40 mp - domnului Şerban Valentin, Câlnic, pentru extinderea
spaţiului existent;
l 3,98 mp - domnului Borţun Florea şi doamnei Borţun Margareta
(Piaţa 1 Decembrie 1918, bloc 36, ap. 4), pentru extinderea
spaţiului existent şi construirea unui podest şi a unei scări de
acces;
l 12,30 mp - S.C. Sama Matar Invest S.R.L. (bd. Republicii, nr.
25) pentru extinderea spaţiului existent cu o rampă de acces
pentru persoanele cu handicap locomotor;
l 6,60 mp - S.C. Criusem Comprod S.R.L. (str. Horea, nr. 2),
pentru extinderea construcţiei existente, în vederea modificării
intrării;
l 28,76 mp - S.C. Ema Forever S.R.L (bd. Republicii, nr. 20),
pentru extinderea spaţiului construit existent;
l 64,00 mp - S.C. Nadirexim S.R.L., Domnul Ciomaga Dumitru
(bd. Revoluţia din Decembrie, nr. 4, sc. A. ap. 14) pentru
extinderea spaţiului comercial existent;
l 10,30 mp - S.C. Farmacia „Salvia” S.R.L. (str. Progresului, nr.
2, sc. 1, ap. 2), în vederea extinderii construcţiei existente cu un
podest, trepte şi rampă de acces pentru persoanele cu handicap
locomotor.

Lansarea regional@ a Schemei de Investi]ii pentru Proiecte Mici de Gestionare a De}eurilor
din cadrul Programului Phare 2004 – Coeziune Economic@ }i Social@
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Timişoara, a lansat la nivel regional astăzi, 31
ianuarie 2006, la Deva, Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici
de Gestionare a Deşeurilor, componentă a Programului Phare
2004 Coeziune Economică şi Socială.
Lansarea, la nivel naţional, a acestui program de finanţare a
avut loc la Bucureşti, în data de 24 ianuarie 2006. În vederea
promovării acestei oportunităţi de finanţare şi în Regiunea Vest,
ADR Vest a organizat, în colaborare cu Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Timişoara, un tur regional de informare a
potenţialilor beneficiari. Seminariile de informare au avut loc la
Timişoara, în data de 19 ianuarie, la Arad, în 20 ianuarie, şi la
Reşiţa, în 23 ianuarie.
La lansarea schemei au participat următorii:
l domnul Mircea Moloţ, Preşedinte al Consiliului Judeţean
Hunedoara;
l domnul Sorin Maxim, Director al Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest;
l domnul Tiberiu Martonosy, Consilier Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Timişoara;
l doamna Lucia Nedelcu, expert local pentru Regiunea Vest din
partea firmei Hill International;
l domnul Bertrand d’Estalenx, expert internaţional specialist în
managementul deşeurilor din partea firmei Hill International.
Suma alocată Regiunii Vest este de 3,123 milioane euro (din
care 2,343 milioane euro din fonduri Phare şi 0,78 milioane euro de
la Bugetul Naţional). Valoarea eligibilă minimă a unui proiect care
poate fi solicitată este de 300.000 euro. Valoarea maximă a
finanţării nerambursabile este de 1.000.000 euro. Solicitantul
trebuie să asigure minim 10% co-finanţare proprie.

Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie:
l să fie autorităţi publice locale aferente unei localităţi cu maxim
50.000 mii locuitori care sunt responsabile cu gestionarea
deşeurilor: consilii locale şi consilii judeţene;
l să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul.
Solicitanţii pot acţiona individual sau se pot asocia într-un
consorţiu cu alte organizaţii partenere.
Obiectivul principal al programului este de a asigura atât
asistenţă tehnică cât şi financiară autorităţilor publice locale responsabile cu gestionarea deşeurilor în regiuni, în eforturile lor de
a reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă.
Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
l Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a
contribui la protecţia mediului;
l Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul
gestionării deşeurilor, proiecte ce vor asigura facilităţi menite să
sprijine reabilitarea şi protejarea mediului înconjurător în zonele în
care vor fi implementate;
l Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;
l Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în
care nu a existat până acum un sistem public de salubrizare;
l Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 28 aprilie 2006,
ora 16.00, la sediul ADR Vest, strada Proclamaţia de la Timişoara
nr. 5, 300054 Timişoara.
Pachetul informativ poate fi descărcat de la următoarea adresă
de Internet: www.adrvest.ro sau poate fi luat direct de la sediul
ADR Vest din Timişoara, tel./fax: 0256 491923, 0256 491981, email: office@adrvest.ro, persoană de contact: Siliviu Adămuţ,
Consultant Proiecte Infrastructură.

O delegaţie a Comisiei Europene va veni în data de 3 februarie la Reşiţa pentru viitorul parc industrial din
zona fostei Uzine Cocso-Chimice - Ţerova

Joi/2 Februarie
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Timişoara
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Prognoza meteo
pe următoarele
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Luni, 6 Februarie
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0ºC

+6ºC
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- 2º C

+6ºC
+1ºC
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Timişoara

+6ºC
0ºC

+1ºC
-6 º C

Începând de mâine, pe
durata a 2 zile, la Bucureşti se
va desfăşura Conferinţa Internaţională pe tema drepturilor
copilului la care Consiliul
Judeţean Caraş-Severin va fi
reprezentat prin domnul
Dumitru Tilic ă Pârvulescu,
vicepreşedintele instituţiei.
Conferinţa, organizată de
către Autoritatea Na ţional ă
pentru Protecţia Drepturilor
Copilului (ANPDC), are drept
principal obiectiv cre şterea
conştientizării privind progresele realizate de România în
domeniul protecţiei drepturilor
copilului. În vederea dezbaterii
acestui subiect, precum şi pentru a face cunoscută experienţa
României şi progresele înregistrate în domeniul drepturilor
copilului, ANPDC a propus
includerea Conferinţei Internaţionale, componentă a Campaniei de Educaţie din cadrul
programului PHARE 2002
implementat de ANPDC, în
programul acţiunilor derulate în
contextul preluării de către
România, la 17 noiembrie 2005,
a Preşedinţiei Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei.
Printre cei invitaţi să participe la
conferinţă se numără: preşedintele României, domnul Traian
B ăsescu, premierul Călin
Popescu Tăriceanu, doamna
Maud de Boer-Buquicchio,
secretar general adjunct la
Consiliul Europei, domnul
Jonathan Scheele, şeful
Delegaţiei Comisiei Europene
la Bucureşti, oficiali ai
Ministerelor de resort din ţările
membre ale Consiliului Europei
precum şi specialişti în
domeniul drepturilor copilului.

C Dacia 27 - 29 Ian.
I Războiul Stelelor
ep.III - Răzbunarea Sith
N Vineri
E orele 17.30, 20
M Sâmbătă - Duminică
A orele 15, 17.30, 20
Programul farmaciilor
Duminică 5 Februarie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676
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Cifra de afaceri anuală netă a unei
întreprinderi nu trebuie să depăşească
50 milioane de euro sau valoarea activele deţinute de aceasta trebuie să fie mai
mică de 43 milioane de euro, pentru a se
încadra în categoria IMM-urilor.

Persoanelor care săvârşesc, în
mod repetat, acte de violenţă în
timpul competiţiilor sportive li se
va putea interzice accesul la asemenea evenimente pe o perioadă
cuprinsă între şase luni şi trei ani.

Guvernul a decis interzicerea comercializării
stradale şi a comercializării ambulante în spaţii publice a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator. Vânzarea acestora, inclusiv în pieţe, târguri şi oboare, este permisă numai în
spaţii comerciale închise, autorizate în acest scop.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1.274 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale pt. modificarea
anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimitării fondului cinegetic al
României în fonduri de vânătoare, cu modificările
ulterioare (M.O. nr. 1139/16.12.2005)
l Legea nr. 363 pt. modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pt. aderarea la Uniunea
Europeană (M.O. nr 1147/19.12.2005)
l Legea nr. 366 pt. modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
(M.O. nr 1147/19.12.2005)
l Legea nr. 371 pt. aprobarea O.u.G. nr. 65/
2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii (M.O. 1147/19.12.2005)
l Ordinul nr. 881 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pt. modificarea Ordinului
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei
nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar (M.O. 1147/19.12.2005)
l Decizia nr. 680 pt. completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 248/2004
privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la
propria imagine (M.O. nr. 1149/19.12.2005)
l Legea nr. 380 bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2006 (M.O. nr 1150/19.12.2005)
l Legea nr. 379bugetului de stat pe anul 2006
(M.O. nr. 1151/19.12.2005)
l Ordinul nr. 3.126 al preşedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor privind modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pt.
punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea
legii în domeniul asigurărilor obligatorii de
răspundere civilă pt. pagube produse terţilor prin
accidente de autovehicule şi autorizarea
asigurătorilor pt. practicarea asigurării obligatorii
de răspundere civilă pt. pagube produse terţilor
prin accidente de autovehicule (M.O. nr.
1154/20.12.2005)
l Ordinul nr. 3.127 al preşedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor pt. modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pt.
punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea
legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pt. pagube produse prin accidente
de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pt.
practicarea asigurării obligatorii de răspundere
civilă pt. pagube produse prin accidente de
autovehicule (M.O. nr. 1154/20.12.2005)
l Legea nr. 395 privind suspendarea pe timp de
pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la
serviciul militar pe bază de voluntariat (M.O. nr.
1155/20.12.2005)
l H.G. nr. 1.654 privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate
străinilor în anul 2005 (M.O. nr. 1157/21.12.2005)
l Legea nr. 382 privind aprobarea O.u.G. nr.
57/2005 pt. modificarea O.G. nr. 38/2003 privind
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor (M.O. nr.
1159/21.12.2005)
l O.u.G. nr. 177 pt. modificarea art. 10 alin. (6)

din O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea Fondului forestier
naţional (M.O. nr. 1161/21.12.2005)
l Ordinul nr. 1.225/721 al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi
comerţului privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor
colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare,
reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice (M.O. nr.
1161/21.12.2005)
l Hotărârea nr. 54 a Camerei Auditorilor Financiari din România privind acordarea calităţii şi a
dreptului de exercitare a profesiei de auditor
financiar pt. persoanele care posedă o calificare
profesională în audit financiar sau în profesii
asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu
reglementările specifice din acel stat (M.O. nr.
1162/21.12.2005)
l Ordinul nr. 1.951 al ministrului finanţelor
publice privind modificarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 86/2005 pt. reglementarea
datei plăţii salariilor la instituţiile publice (M.O. nr.
1164/22.12.2005)
l Ordinul nr. 1.288 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pt. modificarea anexei
la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 506/2005 privind aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al
animalelor în anul 2005 pt. speciile ovine, păsări,
animale de blană, viermi de mătase, albine, peşti,
bovine, porcine şi palmipede, pe rase şi linii (M.O.
nr. 1165/22.12.2005)
l O.u.G. nr. 182 pt. prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie
1989 nr. 341/2004 (M.O. nr. 1166/22.12.2005)
l Ordinul nr. 2.153 al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului pt. modificarea Listei
organismelor recunoscute în domeniul produselor pt. construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.746/2005 (M.O. nr. 1169/23.12.2005)
l H.G. nr. 1.757 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pt. înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra unor monumente istorice din judeţele CaraşSeverin şi Timiş (M.O. nr. 1170/23.12.2005)
l O.u.G. nr. 184 pt. modificarea O.u.G. nr.
91/2005 privind instituirea Programului de
acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu
venituri reduse care utilizează gaze naturale pt.
încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei
consumului, siguranţei şi calităţii vieţii (M.O. nr.
1171/23.12.2005)
l O.u.G. nr. 185 pt. modificarea art. 17 lit. b) din
Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte
drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor (M.O.
nr. 1171/23.12.2005)
l H.G. nr. 1.517 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind
instituirea sistemului de certificate de import şi de
export pt.produse agricole(M.O.1174/27.12.2005)

La 1 februarie, Senatul si Camera Deputaţilor au reluat lucrările

Preciz@ri privind amenzile
pentru înc@lcarea normelor
de prevenire a incendiilor
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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Amenzile pentru încălcarea
normelor de prevenire a incendiilor vor fi de zece ori mai mari decât
în prezent, potrivit unui proiect de
lege aprobat de executiv. Astfel,
noile amenzi vor fi cuprinse între
un milion şi 100 de milioane de lei
vechi, iar printre faptele pedepsite
se numără nerespectarea
cerin ţelor care au la baz ă
eliberarea avizului de securitate la
incendiu şi continuarea executării
lucrărilor de construcţii fără un
astfel de aviz. Vor fi amendate şi
persoanele care se afl ă în
apropierea incendiilor şi care nu
anunţă şi nu intervin imediat
pentru stingerea lor cu mijloacele
de care dispun.

Primarii municipiilor şi
oraşelor vor avea obligaţia
ca, în termen de 9 luni, să
acţioneze pentru identificarea şi inventarierea clădirilor cu risc seismic

S-a înfiin]at Centrul de
Resurse Anticorup]ie

75 de noi ocupaţii
recunoscute oficial

Abuzurile şi faptele de
corupţie săvârşite de magistraţi
vor putea fi reclamate la acest
centru, ai cărui angajaţi
specializaţi vor face toate
demersurile pentru ca cetăţenii
să reintre în drepturi. Consilierii
Centrului de Resurse
Anticorupţie vor asigura gratuit
asistenţă juridică, vor redacta
plângeri sau alte acte şi vor
sesiza instituţiile abilitate să ia
măsuri împotriva magistraţilor.
Centrul de Resurse
Anticorupţie din Justiţie este o
organizaţie non
guvernamentală care va lucra
pe lângă Asociaţia
Transparency Internaţional,
dar care beneficiază şi de
sprijinul ministerului justiţiei.
Odată ajunşi la Centrul de
Resurse Anticorupţie, cetăţenii
vor fi preluaţi de un consilier
specializat în drept civil, penal
sau comercial. Acesta îi va da
sfaturile juridice de care are
nevoie, îi va întocmi sesizarea
către una dintre instituţiile
statului care poate face
verificări şi va urmări
permanent modul de
soluţionare a plângerii
respective.
Nu toate cazurile vor
ajunge însă pe mesele
procurorilor de la DNA sau a
inspectorilor de la Consiliul
Superior al Magistraturii. Acolo
unde cazurile par a fi flagrante,
consilierii Centrului de Resurse
Anticorupţie vor face propriile
investigaţii şi apoi vor trimite
documentaţia mai departe.
Acolo unde sunt doar simple
nemulţumiri, consilierii le vor
spune cetăţenilor ce posibilităţi
mai au pentru a ataca sentinţa.
Centrul de Resurse Anticorupţie în Justiţie este finanţat
de Uniunea Europeană printrun program Phare în valoare
de aproape 72.000 de Euro.

Codul ocupaţiilor din
România are, începând din
această lună, 75 de noi
meserii. Printre acestea - analist bancar, manager în turism,
liftier, sau antrenor de fitness.
Sunt ocupaţii vechi şi cunoscute, dar care acum au primit şi recunoaşterea oficială.
Sunt însă şi meserii pe care nu
le mai practică nimeni, şi care
vor trebui şterse de pe listă.
România are în prezent
aproape trei mii de meserii
recunoscute oficial, cu mult
mai mult faţă de Uniunea
Europeană, care numără doar
opt sute.
Recunoaşterea oficială a
celor 75 de meserii îi ajută şi pe
angajatori să intre în legalitate,
şi le aduce celor care le
practică mai mulţi bani.
Exista si ocupaţii care au
fost, însă, uitate. De exemplu,
în Clasificare Ocupaţiilor din
România nu se regseşte cea
de sportiv.
Recunoaşterea oficială a
meseriilor va fi de folos mai
ales după integrarea României
în Uniunea Europeană, când
ţara noastră va trebui să se alinieze la cerinţele comunitare.
Potrivit legislaţiei europene o persoană poate exercita numai meseria pentru
care s-a specializat. Dar
aceasta trebuie mai întâi recunoscută oficial şi înscrisă
în clasificarea ocupaţiilor.

Absor]ia fondurilor UE
Pe fondul eforturilor de
implementare a legislatiei
comunitare, Romania se
confrunta cu o problema
serioasa in ceea ce priveste
absorbtia fondurilor puse la
dispozitie de Uniunea Europeana. Fie ca este vorba despre fonduri destinate firmelor
sau comunitatilor locale, numarul proiectelor valide este
suficient de mic pentru a spori
ingrijorarile privind modul in
care va fi afectata economia
Romaniei de preconizata
integrare in UE.

Guvernul îşi asumă răspunderea pentru reforma sănătăţii

Reduceri de personal
Aproximativ 26.000 de angajaţi
ai societăţilor de stat monitorizate
de Guvern îşi vor pierde locurile de
munca in acest an. Guvernul a
stabilit că cele mai multe reduceri
de personal vor fi efectuate prin
concedieri, după ce a aprobat
obiectivele salariale trimestriale
pe 2006, stabilind limitări
referitoare la fondul de salarii,
numărul de personal şi nivelul
primelor. Reduceri semnificative
de personal vor avea loc în
societăţile subordonate
Ministerului Economiei şi
Comerţului, care vor rămâne fără
aproximativ 2.500 de angajaţi prin
externalizarea unor activităţi.

A fost desfiin]at@ Direc]ia General@
de Protec]ie }i Anticorup]ie
Guvernul a desfiinţat ieri Direcţia Generală
de Protecţie şi Anticorupţie, din subordinea
Ministerului Justiţiei. Potrivit hotărârii,
patrimoniul direcţiei va fi predat în termen de 90
de zile Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, iar personalul militar şi civil va fi
disponibilizat. Reporter - Aceasta măsura a fost
luată în urma propunerii ministrului justiţiei,
Monica Macovei, care a susţinut ieri că aceasta
a fost o cerinţă a Comisiei Europene. Ministrul
justiţiei a spus că, în urma unui control efectuat
in 2005, s-au constatat numeroase nereguli,
fiind monitorizaţi inclusiv magistraţi şi, în acelaşi
timp, fiind ţinută o evidenţă paralelă despre care
nu există documente. Direcţia Generală de
Protecţie şi Anticorupţie a apărut în urma
reorganizării Serviciului intern de protecţie şi
anticorupţie în 2004 şi avea ca atribuţii
verificarea informaţiilor din domeniul siguranţei
naţionale obţinute din mediul penitenciar.

Ministrul roman de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a prezentat, la Strasbourg, in calitate de preşedinte
al Comitetului de miniştri al Consiliului Europei, un prim
raport, de etapa, privind activitatea acestei organizaţii
paneuropene de la preluarea de către tara noastră a
mandatului de preşedinte, în luna noiembrie a anului trecut.

Reprezentanţi ai ţărilor din Grupul de la Vişegrad Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria au examinat, vineri, la
Budapesta probleme energetice. Este vorba de aprovizionarea cu energie a tuturor statelor membre ale UE care sunt
dependente de gazele ruseşti. La reuniune participă şi
delegaţi din Austria Croaţia, România şi Slovenia.

Social-democrata Tarja Halonen a
fost reconfirmată în funcţia de
preşedinte al Finlandei. În urma unui
al doilea tur de scrutin, Halonen s-a
impus în faţa contracandidatului
conservator Sauli Niinistö

Premierul Fran]ei cere definirea limitelor extinderii UE
Premierul Dominique de Villepin a declarat că România şi
Bulgaria trebuie să adere cât mai curând la Uniunea Europeană pe
baza recomandărilor comisiei. De Villepin a cerut ca Uniunea
Europeană să-şi definească graniţele şi să adopte o politică de
extindere mai precaută. Premierul francez a vorbit la conferinţa
"Sunetul Europei" de la Salzburg, unde politicieni, universitari şi
oameni de cultură au dezbătut modalităţile de ieşire din criză a
Uniunii Europene după respingerea constituţiei de alegătorii
francezi şi olandezi.
În sala ultra-modernă a centrului de congrese din Salzburg
răsună La vie en rose, dar atmosfera e de introspecţie nu de
celebrare.
Totuşi, locuitorii oraşului Salzburg au sărbătorit vineri 27
ianuarie, a 250-a aniversare a celui mai universal compozitor
european - Wolfgang Amadeus Mozart.
"A venit vremea să decidem"
Dominique de Villepin - scriitor şi politician - a spus că Europa
rămâne creatoare câtă vreme se inspiră din marile ei figuri. El a
amintit că Mozart şi-a petrecut o treime din scurta lui viaţă
călătorind prin Europa. Dar a insistat că Europa, ca proiect politic,
nu poate supravieţui fără frontiere. Criza de identitate a Europei se
datorează rapidităţii extinderii, a spus domnul de Villepin, ca şi
ambiguităţii proiectului său politic, la mijloc de drum între un
ansamblu federal ca Statele Unite şi o zonă de liber schimb.

"A venit vremea să decidem", a declarat premierul francez.
Franţa susţine de mai multe decenii că Uniunea Europeană trebuie să-şi adâncească integrarea politică înainte de a se extinde,
dar domnul de Villepin relansează acum ideea cu vigoare, şi
aproape jumătate din alegătorii europeni par să fie de aceeaşi
părere.
"Trebuie să fim clari asupra criteriilor de aderare, asupra capacităţii de absorbţie a Uniunii, şi asupra termenelor", a spus domnul
de Villepin. "În ceea ce priveşte Bulgaria şi România, aderarea lor
trebuie să aibă loc cât mai repede posibil pe baza următoarelor
recomandări ale comisiei", a spus domnul de Villepin.
Cât despre ţările din Balcani, dorim să intre în uniune dacă
respectă scrupulos condiţiile de aderare. În ceea ce priveşte
Turcia, finalul negocierilor rămâne deschis şi francezii se vor
pronunţa asupra aderării prin referendum. "Aderarea nu poate fi
singura soluţie propusă ţărilor vecine, trebuie sa le propunem
parteneriate ambiţioase", a insistat domnul de Villepin.
La rândul său, premierul olandez Jan Peter Balkenende a
argumentat că Europa nu trece printr-o criză, dar că cetăţenii
doresc să vadă rezultate concrete.
Câtă vreme liderii celor două ţări care au respins Constituţia
europeană nu se pot pune de acord dacă Uniunea e sau nu în
criză, sunetul Europei va rămâne confuz -atât de departe de
claritatea armonioasă a lui Mozart.

Victorie electorală a Hamas
Rezultatelor oficiale preliminare ale alegerilor parlamentare
palestiniene confirmă victoria mişcării militante islamice Hamas.
Mişcarea Hamas va avea, conform acestor rezultate, o
majoritate clară în parlament - 76 de mandate din totalul de 132.
Partidului Fatah, care a deţinut până acum puterea, şi este formaţiunea preşedintelui Mahmoud Abbas, îi vor reveni 43 de mandate.
Cele 13 mandate rămase revin unor partide mai mici şi unor
candidaţi independenţi, din care câţiva au fost susţinuţi de Hamas.
Cuvântul Hamas e un acronim, adică un cuvânt format din primele litere ale numelui întreg al grupării - Mişcarea de Rezistenţă
Islamică. Este o organizaţie fundamentalistă islamică palestiniană, creată în 1987, la începutul primei intifade - revolta palestiniană împotriva ocupaţiei israeliene din Cisiordania şi Gaza. Îşi are
rădăcinile în Frăţia Musulmană sau Societatea fraţilor musulmani,
organizaţie religioasă şi politică fondată în Egipt în 1928. O sferă
de operaţiuni este cea a programelor sociale, cum ar fi construirea
de şcoli, spitale şi instituţii religioase dar în Vest este cunoscută în
special pentru aripa sa militară care a condus numeroase atacuri
teroriste în Israel.
Hamas s-a opus în 1993 acordului dintre Israel şi Organizaţia
pentru eliberarea Palestinei a lui Arafat (OLP), acord ce garanta
pentru început autonomie limitată în Gaza şi West Bank, cerând
retragerea totală a israelienilor din cele două teritorii. Încă din acel
an aripa militară a început să conducă atacuri sinucigaşe şi împotriva civililor israelieni în încercarea de a bloca orice înţelegere
între OLP (care a recunoscut în 1988 suveranitatea statului Israel)
şi autorităţile israeliene. Suporterii Hamas au fost contestatari
vehemenţi ai Autorităţii Naţionale Palestiniene iar liderii ei au fost
subiectul arestărilor în masă. În 1996 organizaţia s-a opus alegerilor pentru Autoritatea Palestiniană din Gaza şi West Bank dar nu
le-au boicotat. În 2004 liderul spiritual Hamas Sheikh Ahmed
Yassin a fost ucis.
Nu se ştie câţi membri activi numără Hamas în prezent - dar are
zeci de mii de susţinători şi de simpatizanţi.
Misiunea sa - aşa cum apare în carta Hamas (scrisă în 1988) este de a recupera pământul Palestinei şi ridicarea drapelului lui
Allah peste fiecare centimetru al Palestinei, adică eliminarea
Statului Israel şi a oricărui vechi stat Palestinian şi înlocuirea lor cu

o Republică Islamică.
Potrivit ideologiei Hamas, fiecare musulman are datoria de a
lupta "în bătălia împotriva evreilor şi a organizaţiilor sioniste"
(printre care include şi pe francmasoni).
În articolul opt al cartei Hamas se afirmă că moartea pentru
cauza lui Allah este "cea mai sublimă credinţă".
Tot în cartă, Iniţiativele de pace sunt respinse fiindcă "renunţarea la orice parte a Palestinei - spune Hamas - înseamnă renunţarea la o parte a moştenirii (Waqf - bunurile răposatului aparţin comunităţii) generaţiilor musulmane viitoare, până în Ziua Judecăţii.
Israelul nu va discuta cu organizaţia Hamas
Israelul afirmă că nu va face nici o înţelegere cu o conducere
palestiniană din care face parte Hamas, în urma victoriei acestei
organizaţii în alegeri. Premierul în exerciţiu al Israelului, Ehud
Olmert, a declarat că nu va discuta cu “o organizaţie teroristă care
militează pentru distrugerea Israelului”. Cvartetul de mediatori
pentru Orientul Apropiat- Statele Unite, Uniunea Europeană,
Naţiunile Unite şi Rusia- au cerut Hamas să renunţe la violenţă.
Liderul palestinian Mahmoud Abbas - care conduce şi partidul
Fatah- a declarat că va milita în continuare pentru o rezolvare
paşnică a conflictului israeliano-palestinian. Premierul palestinian
Ahmed Qurei, membru al partidului Fatah, şi-a oferit demisia iar
partidul a declarat că nu se va alătura Hamas la guvernare.
Turcia se oferă să medieze între Hamas şi Israel
Turcia s-a oferit să medieze conflictul dintre Israel şi organizaţia radicală islamică palestiniană Hamas care a câştigat alegerile
generale de miercuri. După întrevederea particulară cu Secretarul
General ONU Kofi Annan, prim-ministrul Turciei, Recep Tayyip
Erdogan a susţinut o conferinţă de presă în care întrebările ziariştilor prezenţi la Davos, la Forumul Economic Mondial s-au concentrat pe problema palestiniană. "Turcia are bune relaţii politice,
economice şi culturale atât cu palestinienii cât şi cu israelienii. De
aceea ne putem asuma rolul de mediator între Israel şi Palestina.
Ieri noapte am discutat acest subiect cu Preşedintele Pakistanului
Pervez Muşarraf spunându-i că şi Conferinţa Statelor Islamice ar
putea avea un rol cheie", a declarat premierul Turciei. Conferinţa
Statelor Islamice are un număr de 57 state membre iar preşedinţia
acestui organism este deţinută în această perioadă de Ankara.

Negocieri f@r@ rezultat
în Transnistria
Ultima rundă de negocieri
privind Transnistria s-a încheiat vineri, fără a realiza progrese în privinţa principalelor probleme care blochează rezolvarea unui "conflict îngheţat"
în Europa Centrală.
Negociatorii au afirmat că,
în cele două zile de discuţii
conduse de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în
Europa (OSCE), au fost realizate puţine progrese în perspectiva unei apropieri între Republica Moldova şi separatiştii
transnistreni. "Poziţiile celor
dou ă păr ţi asupra tuturor
punctelor sunt diferite. Această rundă de negocieri nu a
adus părţile mai aproape", a
declarat William Hill, şeful
misiunii OSCE în Republica
Moldova. “În cazul în care conducerea politică a celor două
părţi ar arăta bunăvoinţa politică, rezolvarea ar putea fi găsită relativ rapid în comparaţie
cu alte conflicte din această
regiune", a spus el.
Singurul punct de acord al
părţilor a fost ca, până la 15
februarie, Republica Moldova
şi regimul separatist de la
Tiraspol să încerce să rezolve
problema ţăranilor moldoveni
din satul Dorotkaia, din zona
de securitate, care au fost
împiedicaţi de separatişti să-şi
lucreze pământurile.

Iranul cere "mai mult timp"
Iranul le-a cerut, sâmbătă,
occidentalilor să nu trimită
dosarul nuclear în care este
implicat în faţa Consiliului de
Securitate al ONU, afirmând că
negocierile cu Rusia în vederea ajungerii la un compromis
necesită "mai mult timp".
"Suntem pe cale să analizăm
această propunere. Asupra
anumitor puncte precum creşterea numărului de parteneri,
am ajuns deja la o înţelegere",
a declarat pentru presă
ministrul iranian al afacerilor
externe,Manoucheehr Mottaki.

Acoperişul unui centru expoziţional din localitatea Chorzow din sudul Poloniei s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii. 66 de persoane au murit iar 160 au
fost rănite. În momentul prăbuşirii, în interiorul clădirii se aflau aproximativ 500 de participanţi la o expoziţie-concurs a columbofililor.
®

KBE

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

Forumul de la Davos

Forumul economic mondial 2006 a început miercuri, 25 ianuarie, în mica
SISTEME DE TÂMPLĂRIE
staţiune montană Davos, din estul Elveţiei, cu o privire de ansamblu asupra
economiei mondiale şi cu constatarea creşterii puterii economice a Chinei.
FERESTRELE VIITORULUI
Vedeta primei zile este, cu toate acestea, cancelarul german, Angela
Meidert, Pleşa & Partenerii S.A. Merkel, care a rostit discursul inaugural. În schimb, economiştii prezenţi la
Davos estimează că dinamismul economiei mondiale va depinde în acest
¨ - izolare termică şi an, în mare măsură, de China şi de evoluţia cheltuielilor de consum în SUA.
După ce autorităţile de la Beijing au anunţat că în 2005 China a înregistrat o
fonică impresionantă;
¨ - protecţie antie- creştere economică record de 9,9 procente, la Davos oficialii chinezi au
încercat să convingă comunitatea financiară internaţională că ţara lor
fracţie;
şte să se integreze în economia mondială.
dore
¨ - durata de viaţă
şi, în prezent, China este a patra economie mondială, depăşind
De
lungă;
¨ - eliminarea vopsirii Marea Britanie şi Franţa, Beijingul rezistă în continuare la presiunile vizând
aprecierea monedei naţionale chineze (yuanul). Subiectul a fost dezbătut şi
anul trecut, la Davos, discuţiile urmând a fi reluate şi în acest an, cu toate că
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
Banca centrală a Chinei a decis, la data de 21 iulie 2005, aprecierea uşoară
a yuanului în raport cu dolarul de la 8,28 la 8,11 yuani pentru un dolar.
CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
Davos - plan de combatere a tuberculozei
La Forumul Economic Mondial de la Davos, ministrul britanic de finanţe
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI Gordon Brown a lansat un plan ambiţios de combatere a tuberculozei în
întreaga lume. Se estimează că o treime din populaţia globului e infectată cu
Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441 bacilul care provoacă tuberculoza iar România este prima în Europa în
materie de îmbolnăvire.
Cartier Moniom
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând garnişe mari cu sârmă
şi cârlige, preţ 25 Ron/buc,
pulturi - 25 Ron, covor crem
mare - 50 Ron. Tel 211006.
Vând boiler electric Gorenje,
100l, preţ 5 mil., aragaz 4 ochiuri
Hzundai 3 mil., 5 scaune, bar de
lemn. Tel. 0740-810386.
Pierdut poliţă RCA nr. DA
2943879. Declar nulă.
Vând joc Sony Play Station
preţ 1.600.000 lei (160 ron)
sistem 4+1 pentru dvd preţ
1.500.000 (150 ron), puţin
negociabile. Tel. 0721-798604.
Vând maşină de spălat. Tel.
255706.
Vând mobilă cu furnir din
rădăcină nuc. Tel. 214781.
Vând plapumă nouă din
pene, perne şi dune din pene.
Tel. 214781.
Vând calorifer electric pe
ulei, 14 elemenţi şi tv color
Philips pt. piese. Pre ţuri
convenabile. Tel. 0742-799967.
Vând frigider Zil, aspirator şi
scaun balansoar de cameră.
Tel. 211822.
Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Cumpăr calculatoare
second hand. Ofer plata pe loc.
Tel. 0723-853935.
Cumpăr cherestea din
stejar/gorun, nuc, salcâm, cireş,
tivită/dimensionată, stare verde, capetele parafinate, cal. B/C
şi D. Rog maximă seriozitate.
Tel. 0722-921104.
Vând colţar bucătărie nou,
import. Tel. 0740-518498.

Vând covor persan aproape
nou, 2x3 m, preţ neg. Tel. 0723088839.
Vând mobilă din lemn masiv,
combinată, sculptată.Preţ 1.000
€. Tel. 210345, 0729-357909.
Vând mobilă lemn masiv cu
vitrine, masă cu scaune, masă
tv şi canapea. Preţ 1.000 €. Tel.
210345, 0729-357909.
Vând chiuvetă din fontă cu
robinete inox. Preţ 50 €. tel.
210345.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Meditez eficient, cu rezultate
garantate, română şi engleză
orice nivel. Tel. 212896, 0742886429.
Angajez şofer categoria C
cu carte de muncă, vârsta 40
ani. Tel. 0742-519178.
Mditez elevi cl. 5-12 la limba
română şi limba franceză. Tel.
220245, 0727-815760, 0748413548.
Tehnoredactez orice fel de
referate şi lucări de licenţă. Tel.
0727-815760, 0748-413548.
Ofer împrumut valutar cu
garanţie aur sau imobile. Tel.
0729-567770.
Electrician autorizat Electrica, execut lucrări în instalaţii
electrice interioare. Tel. 0727355173.
Abordabil, zilnic, ieftin şi rapid curse spre Italia - 100, Spania - 140, Portugalia, Franţa şi
Germania cu autoturisme şi
microbuze climatizate, moderne. Se asigură necesarul pentru
o călătorie sigură şi confortabilă. Ieşire garantată. Reduceri
mari pt. grupuri organizate. Tel.
0744-203965 şi 0726-500804.

ÎN ATEN[IA CREDITORILOR SC MARK INTERMED SRL
Prin sentinţa civilă nr. 236/JS/24.03.2005 la dosarul nr.
1358/COM/2005 al Tribunalului Caraş-Severin s-a deschis
procedura reorganizării judiciare a debitoarei MARK
INTERMED SRL, cu sediul social în str. Victoriei nr. 7, Anina,
Jud. Caraş-Severin, CF: 13767154; nr. înreg. ORC:
J11/89/2001, precum şi numirea subsemnatului în calitate de
administrator judiciar. La dosarul cauzei a fost depus raportul
privind încheierea reorganizării şi intrarea în faliment a
debitoarei. La data de 07 februarie 2006 ora 15,oo se va
desfăşura şedinţa Adunării Creditorilor, la biroul administratorului judiciar din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 32, la care
vă notificăm să luaţi parte, cu următoarea: ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit de
administratorul judiciar.
Este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea
semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin
orice mijloace şi înregistrată la Tribunal cu cel puţin trei zile
înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Administrator judiciar, ing. Bratu Doru Cristian

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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Angajez zidar, faianţor. Tel.
0721-801954.
Caut copil sau bătrân pt.
îngrijire. Tel. 0721-217133,
0355-808808.
Ieşire garantată, zilnic, ieftin,
transport persoane la adresă pe
traseu oriunde în Spania, Italia,
Franţa, Portugalia din orice
zonă a ţării. Plecările se fac cu
microbuze moderne. Asigur
necesarul şi vouchere. Tel.
0740-218237.
Zilnic transport persoane la
destinaţie în Belgia, Olanda şi
Germania cu maşini climatizate,
confortabile, dotate cu climă.
Asigur transport şi în Italia şi
Spania. Ieşire garantată. Reduceri mari pt.grupuri de persoane
cât şi pentru clienţii fideli. Tel.
0723-329600 şi 0742-035553.
Micul dejun ideal-oportunitate pentru sănătate şi venit
suplimentar! Tel. 0723-004529.

Imobiliare
Vând casă, Bocşa, 3 camere, baie, bucătărie, termopane,
centrală termică, 1.000 mp. Tel.
0741-532916.
Vând apartament 2 camere
confort 1 în Govândari fără
intermediari. Tel. 0355-802792,
0727-365643.
Vând urgent apartament
confort 1 piaţa Trandafiru fără
intermediari. Tel. 0722-431616,
0355-802792.
Vând, închiriez casă mare,
dotată, str. Izvorului, Muncitoresc, 160 mp, parter 4 camere +
110 mp mansardă, demisol, 2
garaje, centrală gaz, teren 430
mp. Tel. 221866, 0742-773016.
Vând sălaş (540 mp), acte în
regulă, preţ 50.000.000 lei vechi
neg. Tel. 255065.
Vând apartament 2 camere
conf. 2. Tel. 255065.
Vând apart. 3 camere decomandat, et. 1, cu ferestre termopan, uşă metalică, centrală termică, podele laminate, gresie,
faianţă şi modele rigips. Preţ
28.000 €. Tel. 0721-801954.
Cumpăr casă în Zorlenţul
Mare.Tel. 0721-801954.
Vând loc de construcţie
casă, cu garaj, str. Nera. Tel.
214781.
Închiriez locuinţă, str. Nera.
Tel. 214781.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, semidecomandat, cu
centrală termică, zona Bloc 800.
Preţ 22.000 €. Tel. 214271,
0741-309632.
Vând apartament 2 camere
cu centrală termică. Preţ 12.500
€ neg. Tel. 0720-383920.
Vând apartament 2 camere
cu centrală termică, Calea
Caransebeşului. Tel. 210345,
0729-357909.
Cumpăr urgent apartament
3-4 camere, 2 băi, preferabil
centru sau Moroasa II. Tel.
213249, 0747-230749 (Domus)
Vând apartament 3 camere
conf. 3, preţ 18.700 €. Tel.
213249, 0747-230749 (Domus)

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând casă în Reşiţa, în
centru, cu grădină, dotată cu
toate utilită ţile (gaz, ap ă,
curent). Tel. 253824.
Cumpăr apartament 2
camere conf. 1 sau 2. Tel. 0355804741, 0788-699768.
Vând apartament 2 camere
în Băile-Herculane, central. Tel.
0726-125935.
Închiriez apartament 2
camere în Băile-Herculane pe
termen lung. Tel. 0726-125935.

Auto-Moto-Velo
Vând microbuz VW de
transport pt. marfă, motor 2,5,
an de fabricaţie 2001, preţ
10.000 € neg. Tel. 0744702037, 222712.
Vând Dacia 1410, an
fabricaţie 1996, bord CN, stare
perfectă, preţ 1.400 €, neg. Tel.
0743-392557.
Vând Opel Kadett 1.3i,
consum extraurban 5%, an
1988, 4 uşi. Preţ 1.900 €. Tel
0740-173269.
Vând Audi 80, an fabricaţie
'80, motor 1,6 benzina, preţ
1.600 €. Tel. 0727-355173.
Vând Dacie 1310, an de
fabricaţie 1987, stare bună de
funcţionare, preţ 650 €. Tel.
0721-237277.
Vând ambreiaj Ford Escort
1,4. Tel. 214781.
Vând jenţi aluminiu pt. Ford
Escort şi pompă de apă, maşină
de arat. Tel. 0740-518498.
Vând Dacia 1100 stare
bună, culoare gri, componente,
set motor Dacia 1100. Tel. 0748215272, 0355-803058.
Vând plug cu 3 trupiţe, stare
impecabilă. Preţ 25.000.000 lei.
Tel. 0722-787817.
Vând plug cu 3 trupiţe, stare
impecabilă, dar are axul lipsă.
Preţ 23.000.000 lei. Tel. 0722787817.
Vând IMS M461 cabrio
tracţiune 4x4, motor diesel Fiat
45 CP, acte în regulă, stare de
funcţionare perfectă. Preţ 2.800
€. Tel. 0722-787817.
Vând IMS M461 cabrio fără
motor şi cutie de viteze, acte în
regulă, preţ 900 €. Tel. 0722787817.
Vând ARO 10.1 cabrio,
tracţiune 4x4, a.f. 1990, acte la
zi, stare perfectă de funcţionare,
preţ 1.100 €. Tel. 0722-787817.
Vând ARO 10.4 tracţiune
4x4, a.f. 1989, acte la zi stare
perfectă de funcţionare, preţ
800 €. Tel. 0722-787817.

Matrimoniale
Divorţată cu un copil, vreau
să cunosc domn 38-42 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0721-812422.
Pensionar ă, 56 ani, cu
locuinţă, doresc partener pentru
căsătorie. Tel. 0721-217133,
0355-808808.
33 ani, 2 copii, caut relaţie
serioasă. Tel. 225534, 0726489665.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
2-7 februarie
Joi 02.02.2006
Sâmbătă 04.02.2006
1. Mutea Ioan-Viorel şi
Scurtu Elena
2. Ruvineanţu Cristian şi
Slaveţi Valentina-Silvia
3. Gîb Adrian-Marcel şi
Trandafir Anişoara-Loredana
Marţi 07.02.2006
1. Cîrpaci Gheorghe şi
Cîrpaci Dana
2. Gutună Florentin şi
Cîrpaciu Silvia-Angelica
3. Şăin Alin şi
Gutună Lucica
4. Cornea Iancu-Pavel şi
Pârvan Nela
5. Chioru Patrick-Sebastian şi
Fara Alina.Florica

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 25 ian. - 1 feb.

Tatomir Ion (89 ani) l
Bărbieru Anica (90 ani) l Andrei
Elena (70 ani) l Vlădeanu
Daniel (20 ani) l Magarin Emanuiel (78 ani) l Berariu DoruIoan (58 ani) l Ion Iustina (85
ani) l Nicolae Octavian (20 ani)
l Balmez Ion (86 ani) l Balint
Maria (89 ani) l Lain Aurelia (82
ani) l Lucaci Elena (73 ani) l
Colgea Ana (68 ani) l Neagu
Aurelia (76 ani) l Dane TereziaElena (73 ani) l Căldăraş
Corolan (54 ani) l Fatyol Iosif
(66 ani) l Haţegan Elena (84
ani) l Leovan Anatalie (89 ani)
l Oros Ioan (63 ani) l Bugeac
Profira (69 ani) l Dăneţ Dumitru
(49 ani) l Gadea Traian (53 ani)
l Ticu Rusalin (56 ani) l Raicu
Florin (39 ani) l Meciu Natalia
(86 ani) l Darnai Floare (85 ani)
l Mitru Chiril (66 ani) l Ivan
Dumitru (91 ani) l
RECTIFICARE: perioada
deceselor apărute în numărul
trecut este 19-25 ianuarie 2006
şi nu 12-18 ianuarie cum a
apărut eronat.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Februarie
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 casă în centru, 2 camere, hol,
baie, centrală, subsol 60 mp, curte 50
mp, preţ 26.000 € neg. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în centru, 4 camere,
bucătărie, 2 băi, spălătorie, centrală
termică, demisol, parter, etaj. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă nouă pe str. Văliugului, 10
camere, 3 garaje, 1.200 mp teren,
multiple îmbunătăţiri. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, hol,
curte, grădină, pomi fructiferi, zona
Bocşa Montană, preţ 30.000 €. 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, în
suprafaţă construită de 70 mp şi 200 mp
de grădină, zona Valea Domanului, preţ
20.000 € 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 €. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în Bocşa şi teren în suprafaţă de 2870 mp, preţ 17.000 € neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă în localitatea Secu,
compusă din 5 camere, baie, bucătărie,
acoperită cu ţiglă, preţ 12.000 €. 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)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, preţ 17.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Govândari, preţ 15.000 €
neg.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 apartament 2 camere, confort I,
decomandat, în suprafaţă de 68 mp,
etajul VIII, zona Govândari, preţ 15.000
€ neg. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
et.VI, decomandat, zona Govândari,
preţ 15.000 €. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând 2 apartamente cu 3 camere
fiecare, confort I, semidecomandat,
etajul II şi etajul X, neîmbunătăţite. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren extravilan în Reşiţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 €/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 €/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 €/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren în suprafaţă de 11.000
mp în Doman, preţ 2.500 € neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
1.039 mp în Reşiţa, zona Luncă, preţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând teren extravilan lângă Mănăstirea Brebu în suprafaţă de 10.000 mp,
preţ 2.000 €, fix. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
3.000 mp în Reşiţa, preţ 10 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren intravilan la stradă în
suprafaţă de 2.000 mp în Reşiţa, preţ 15
€/mp neg. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
Vând teren extravilan 1860 mp, la
şosea, lângă Mănăstirea Brebu, preţ 1
€/mp neg. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)
Vând teren extravilan 17.000 mp la
km 8. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)
Vând hală nouă, 150 mp şi teren 300
mp, zona Govândari, preţ 20.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)
Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică şi casă, zonă centrală cu posibilităţi de extindere, preţ 250.000 €. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)
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)

Cumpãrãri

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 cu
multiple îmbunătăţiri, bloc de cărămidă,
ocupabil imediat, preţ 16.500 € neg.
zonă bună. Tel. 0788-374143. (Tryo M)
V â nd garsonier ă , conf. 1, cu
îmbunătăţiri, preţ 7.500 €. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1,
Luncă, preţ 21.000 € neg. Tel. 0788494074. (Tryo M)
Vând apartament, o cameră, bloc de
4 etaje, preţ 8.000 € urgent. Tel. 0788571780. (Tryo M)
Vand urgent apartament, 3 camere,
conf.1, cu centrala termica, gresie si
faianta moderna, pret. 16.000 E, fara
intermediari. tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând apart. 3 camere semidecoman-

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
dat, Micro 2, etajul 1, centrală termică,
preţ neg. Tel. 0788-149849. (Tryo M)
Vând garsonieră, conf. 1, 4 pe palier,
cu convector, baie cu vană, preţ 8.000 €.
Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând urgent 3 camere, cu 3 balcoane, centrală termică în bloc de 4 etaje şi
vând teren pe Calea Caransebeşului,
suprafaţa de 5.750 mp. Tel. 0788509283. (Tryo M)
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri,
preţ 7.500 €. Tel. 0720-058182. (Tryo M)
Cumpăr garsonieră, conf. 1. Tel.
211089. (Tryo M)
Vând garsonieră, superîmbunătăţită,
uşă de metal, podele laminate, gresie şi
faianţă modernă. Tel. 0788-374144.
(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:

Cumpăr apartament 4 camere, zona
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
ofer 25.000 € maxim. Tel. 221529, 0788- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
630908. (Magister)
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
Cump ăr apartament 3 camere, cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
confort I, decomandat, etajul I-III, zona calificare şi specializare etc.
Centru-Valea Domanului. Tel. 221529,
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Cumpăr garsonieră în bloc de
Comunicaţi doar intenţia de a vă abona
apartamente. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

Închirieri
Ofer spre închiriere apartament 2
camere mobilat, cu centrală termică. Tel.
221529, 0788-657217. (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)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

23 Ian. 06
24 Ian. 06
25 Ian. 06
26 Ian. 06
27 Ian. 06
30 Ian. 06
31 Ian. 06
1 Feb. 06

53,1708
52,9132
53,3273
53,3628
53,3998
53,8276
54,7192
54,3288

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94

USD

2 Ianuarie - 1 Februarie 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

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1
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FUTSAL - DIVIZIA A
Clasamentul Diviziei A, etapa a-XIX-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
19
19
18
18
18
19
19
19
19
18
19
19
19
19

V
17
14
11
11
9
9
8
7
6
6
5
4
4
4

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

I GM
1 99
2 105
4 73
5 75
4 89
6 85
11 81
10 54
9 53
10 50
12 57
12 40
14 42
15 38

GP
36
50
41
53
67
57
105
65
72
67
96
83
66
83

P
52p
45p
36p
35p
32p
31p
24p
23p
22p
20p
17p
15p
13p
12p

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

Mihai Leu va concura pentru UCMR

TENIS - CUPA DAVIS

Uzina Constructoare de Masini Resita (UCMR) va avea de acum o
echipa de raliuri, din care va face parte si fostul campion mondial de
box Mihai Leu. Noua echipa se va numi "UCM Rally Team" si va
participa deja la editia din acest an a Campionatului National de
Raliuri, care va debuta pe 1 aprilie, la Brasov. "UCM Rally Team" a fost
creata in ideea de a stringe la un loc piloti capabili sa concureze in cit
mai multe grupe ale Campionatului National de Raliuri, astfel incit
echipa resiteana sa poata acumula cit mai multe puncte. La clubul
resitean se doreste aducerea unor piloti de valoare, care au masini
proprii si sprijin financiar, UCMR urmind sa vina la rindul ei cu aport
financiar, dar si cu un management performant. Mihai Leu va concura
pentru "UCM Rally Team" pe o masina Mitsubishi EVO 8 MR.

Cu 10 zile inainte de meciul
SUA - Romania, programat intre
10 si 12 februarie la Tennis Club
din La Jolla in primul tur al Cupei
Davis, Ilie Nastase, presedintele
FR de Tenis, este increzator in
sansele jucatorilor romani, in pofida unui debut de an mai sarac in
rezultate. ''Nici americanii nu au
avut rezultate prea bune de la
inceputul anului. Roddick a fost
eliminat in sferturi la Melbourne,
iar Hanescu l-a invins pe Moya si
a pierdut apoi la Coria, un jucator
foarte bun. Nici eliminarea lui
Pavel de catre Santoro nu este o
contraperformanta'',a declarat Ilie
Nastase, cel care a jucat in toate
cele 5 meciuri cu SUA din Cupa
Davis. Romania si SUA s au
intalnit de 5 ori in Cupa Davis, de
3 ori in finala, de fiecare oara victoria revenind americanilor. SUA
a invins Romania in finalele Cupei
Davis din 1969 (5-0), 1971 (3-2) si
1972 (3-2). Au mai urmat apoi alte
doua meciuri in fazele preliminare
castigate de asemenea de americani in 1973 (4-1) si 1984 (5-0). 2
din cele 5 meciuri s-au disputat pe
zgura, 2 pe ciment si unul pe
carpeta in sala.

Etapa urmatoare: 05-06 februarie 2006: Poli Timisoara - FC Cip
Deva; Cosmos Pitesti - Energo. Craiova; Constanta - Sebes; Clujana
- Odorheiu; Galati - Athletic Bucuresti; Echipele MGA Buc. si ACS 3
Buc. sunt retrase din campionat. Toate rezultatele vor fi omologate cu
3-0 in favoarea echipelor adverse. Eurolines si Silvanus stau.

GRUPE CAMPIONATUL EUROPEAN 2008
Iata cele 7 grupe complete ale preliminariilor EURO 2008, asa cum
au fost stabilite vineri in Elvetia.
Grupa A: Portugalia
Polonia
Serbia-Muntenegru
Belgia
Finaldan
Armenia
Azerbaidjan
Kazakhstan
Grupa B: Franta
Italia
Ucraina
Scotia
Lituania
Georgia
Insulele Feroe
Grupa C: Grecia
Turcia
Norvegia
Bosnia-Hertegovina
Ungaria
Moldova
Malta
Grupa D: Cehia
Germania
Slovacia
Irlanda
Tara Galilor
Cipru
San Marino

Grupa E: Anglia
Croatia
Rusia
Israel
Estonia
Macedonia
Andorra
Grupa F: Suedia
Spania
Danemarca
Letonia
Islanda
Irlanda de Nord
Liechtenstein.
Grupa G: Olanda
Romania
Bulgaria
Slovenia
Albania
Belarus
Luxemburg
Dupa tragerea la sorti a
grupelor preliminare ale EURO
2008 la fotbal (organizat de
Elvetia si Austria), in care
Romania va juca in Grupa G,
opiniile oamenilor de fotbal sunt in
general optimiste in privinta
calificarii echipei noastre.

AUSTRALIAN OPEN - final
Elvetianul Roger Federer, principalul favorit al Openului australian
de la Melbourne, l-a invins in finala pe jucatorul cipriot de tenis Marcos
Baghdatis, in patru seturi, 5-7, 7-5, 6-0, 6-2, dupa 2 ore si 46 minute de
joc. Partida a avut o evolutie interesanta, cipriotul castigand primul set
si fiind aproape de a se impune si in a doilea. Crisparea de pe figura
elvetianului a aratat ca acesta a trecut pe langa un moment dificil in
setul doi. Experienta mai mare detinuta de Roger Federer, precum si
epuizarea resurselor fizice ale lui Marcos Baghdatis, care a avut pe
parcursul turneului meciuri dificile, au inclinat balanta victoriei catre
principalul favorit al turneului.
In competitia feminina Mauresmo a iesit invingatoare. In a 13-a zi a
Turneului international de tenis de la Melbourne, Openul Australiei, la
simplu feminin, Amélie Mauresmo, Franta, favorita nr. 3, s-a impus in
fata belgiencei Justine Henin-Hardenne, favorita nr. 8, cu 6-1, 2-0 (abandon). La dublu masculin, principalii favoriti, gemenii americani Bob
Bryan/Mike Bryan au intrecut perechea alcatuita din indianul Leander
Paes si cehul Martin Damm, favoriti nr. 7, in trei seturi, 4-6, 6 3, 6-4.
In probele rezervate junioarelor, la simplu si dublu, din cadrul Openului Australian, Raluca Olaru a parasit competitia in faza semifinalelor. La simplu, rusoaica Anastasia Pavlyucenkova, a intrecut-o pe
Raluca Olaru in doua seturi, 6-4, 6-3. La dublu, perechea Sharon
Fichman (Canada)/Anastasia Pavlyucenkova (Rusia) s-a impus cu
scorul 7-6 (7/2), 6-2 in fata perechii Olaru (Romania)/Amina Rakhim
(Kazahstan).
Dupa ce a castigat primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, elvetianul Roger Federer ocupa detasat prima pozitie in
clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis pe ultimele 12 luni (ATP
Tour Entry), cu 7.275 puncte, fiind urmat de spaniolul Rafael Nadal, cu
4.615 puncte, si americanul Andy Roddick, 2.785 puncte. Primul
roman din top este Victor Hanescu, pe locul 40, cu 826 puncte, el
avand o cadere de 2 pozitii. Andrei Pavel stagneaza pe locul 80, cu
485 puncte, in timp ce Razvan Sabau a urcat 3 locuri, pe 104, cu 389
puncte. Clasament ATP: 1 (1). Roger Federer (Elvetia) 7275 puncte; 2
(2). Rafael Nadal (Spania) 4615; 3 (3). Andy Roddick (SUA) 2785; 4
(4). David Nalbandian (Argentina) 2570; 5 (8). Ivan Ljubicic (Croatia)
2395; 40 (38). Victor Hanescu 826; 82 (82). Andrei Pavel 485; 104
(107). Razvan Sabau 389; 226 (225).

SCHI - Cupa Mondiala
Herman Maier a cistigat etapa de la Garmisch Partenkirchen.
In statiunea germana s-a disputat
proba de coborire contind pentru
Cupa Mondiala de schi alpin. Victoria a revenit austriacului Herman Maier, cronometrat cu 1 min
57 sec 56 sutimi, urmat de compatriotii sai Klaus Kroll, 1min 57
sec 83 sutimi si Andreas Buder, 1
min 57 sec 84 sutimi. Americanul
Steven Nyman a fost al patrulea,
cu timpul de 1 min 58 sec 10 sutimi. Aceasta a fost a 53-a victorie
pe care si-o inscrie in palmares
renumitul schior austriac in virsta
de 33 de ani, fost de 4 ori
cistigator al Cupei Mondiale.
Kalle Palander a cistigat slalomul de la Schladming. Cu
aceasta victorie, obtinuta pe
partia de la Schladming (Austria),
finlandezul a semnat primul sau
succes in circuitul mondial din
martie 2004. Victoria i-a permis
sa-si consolideze primul loc in
clasamentul general al Cupei
Mondiale, unde a acumulat 952
puncte. Pe locurile urmatoare se
afla compatriotul sau Michael
Walchhofer - 704 puncte si
americanii Daron Rahlves - 689 p
si Bode Miller - 688 p.

Atletism - Record mondial pentru Rusia
Echipa feminina a Rusiei de stafeta 4x400 m a stabilit, la reuniunea
atletica in sala de la Glasgow, un nou record mondial cu timpul de 3
min 23 sec 37/100, informeaza AFP. Olga Krasnomobet, Olga
Kotliarova, Iulia Guscina si Olga Zaiteva au ameliorat cu 51 de sutimi
vechiul record, ce apartinea tot stafetei din Rusia. El fusese stabilit la 7
martie 2004, intr-o competitie gazduita de Budapesta.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
20 ian-10 feb.:
25 ian-05 feb.:
30 ian-05 feb.:
03-05 feb.:
04 feb.:
05 feb.:

FOTBAL - Cupa Africii pe Natiuni - Egipt 2006;
HANDBAL - Camp. European (masc.) - Elvetia;
TENIS: Turneul masculin de la Zagreb, Croatia;
WRC -Raliul Suediei - Etapa a doua din C.M.;
SCHI - Chamonix (Fra) - Coborare masculin;
SCHI - Ofterschwang (Ger) - Slalom feminin.

DE VĂZUT LA TV:
HOCHEI: STEAUA - SC MIERCUREA CIUC
Vineri TV Sport ora 16:00
BASCHET: NBA: HOUSTON - SEATTLE
Sambata TVR 2 ora 04:30
RUGBY: TURNEUL CELOR 6 NATIUNI: ANGLIA - TARA GALILOR
Sambata TVR 2 ora 17:30
SCHI FOND: CM LA DAVOS, ELVETIA
Duminica Eurosport 11:30
FOTBAL: FEYENOORD - AJAX; Campionatul Olandei
Duminica TV Sport ora 13:30
HANDBAL MASCULIN: FINALA CAMPIONATULUI EUROPEAN
Duminica TVR 2 ora 17:00
RALIURI: WRC - RALIUL SUEDIEI (Etapa a-II-a)
Duminica Eurosport ora 00:00
FOTBAL: CUPA AFRICII PE NATIUNI - SEMIFINALE
Marti Eurosport ora 14:45 si 18:45
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INCEPE DISTRACTIA PE ZAPADA
Singura etapa din Campionatul Mondial care se desfasoara pe zapada, Raliul Suediei, a fost pentru mult timp terenul de joaca pentru multi piloti scandinavi, pana cand Sebastien Loeb a castigat acest raliu in 2004. Pana atunci pilotii
non-scandinavi nu au reusit sa termine decat pe podium
niciodata pe locul intai. Suedezul Stig Blomqvist detine recordul de sapte victorii in acest raliu. La temperaturi de minus 40
grade masinile necesita o preparare riguroasa. Probele din
padurea Varmland sunt foarte rapide si spectaculoase. In

aceste conditii anvelopele prefe-rate sunt
cele clutate, anvelope care pot oferi aderenta necesara pentru viteze de 120 km/h.
Solberg spera la o repetare a anului
2005. Pilotul Subaru Petter Solberg spera
sa uite abandonul de la Monte Carlo si sa
repete victoria de anul trecut din Raliul
Suediei. Solberg a fost fortat sa abandoneze in prima etapa din Campionatul
Mondial din cauza unor probleme la motor
cauzate de o scurgere de ulei, stanjenit si
de o pierdere substantiala de timp din
cauza unei alegeri proaste de cauciucuri.
El spera la o victorie in Suedia, unde
Subaru a avut rezultate si in anii trecuti.
"In acest moment este foarte intersant
pentru mine sa vad cum se comporta
masina si noile setari in conditii de cursa."
spune Solberg. "Din pacate nu am avut
ocazia sa arat cat de buna este masina la
Monte Carlo. Sper totusi sa avem sansa sa
obtinem aceleasi rezultate in Suedia ca
anul trecut".
Coechipierul sau Chris Atkinson spera
sa repete rezultatele bune de anul trecut
din Suedia. El va concura pe un Subaru 06.
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

