
saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

....pag. 2

...pag. 3

...pag. 4

...pag. 5

...pag. 6

...pag. 7

Anunţuri,
publicitate

Agenţii
imobiliare

Anul X Nr.I 59 - 15 Februarie 2006 Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734

Meteo

Legislaţie

perioada
februarie9 - 19 2006

Venituri
Pensiile cresc pe puncte

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

Sondaj BBC despre
încrederea în
marile puteri

C ţ ţ ăonferin a Interna ional
de Securitate de la München

Locuin e i confort termicţ ş
Timişoara

0
-5

o

o
C
C

-1 C
-7 C

o

o

-2 C
-8 C

o

o

0 C
-6 C

o

o

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Programul
“Fermierul”

Arh. Mihai Bâldea

...pag. 8

Sport
J.O. - TORINO 2006

Rugby Box

Tel./Fax: 0 55-21.52.832Reşiţa - B-dul I.L. Caragiale Nr. 20

Unic&
Magazinele noastre vă a ă cu
produse noi la preţuri accesibile.

şteapt

Poliţia Comunitară este organizată ca serviciu public sau ca
structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului propriu
al consiliilor locale.

Atribuţiile acestui nou organism acoperă o plajă mare şi
diversificată de potenţiale activităţi, din care se selectează cele
specifice comunităţii deservite, iar volumul prestaţiilor va fi
dimensionat în funcţie de personalul şi de logistica de care se
dispune în etapa respectivă.

Conform legii 371 din 20.09.2004, Poliţia Comunitară:
asigură ordinea şi liniştea publică, previne şi combate încăl

carea normelor legale privind curăţenia localităţii, comerţul stra
dal şi alte sarcini stabilite prin hotărîri ale administraţiei locale;

asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi
privat, stabilite de consiliile locale prin „planurile de pază şi
ordine publică”;

asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a
altor persoane cu funcţii în sectoarele publice locale, la
executarea unor controale în acţiuni specifice;

participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu
ocazia modernizării sau reparaţiilor la arterele de circulaţie;

asigură supravegherea parcurilor auto, a unităţilor şcolare, a
zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a
altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale
conform legii, la incălcarea prevederilor legale privind respec
tarea liniştii şi ordinii publice, a curăţeniei localităţii, comerţul
stradal, protecţia mediului sau alte fapte care afectează climatul
social;

participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia
adunărilor publice, manifestărilor cultural-artistice şi sportive
organizate la nivel local;

intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea
cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea
făptuitorilor, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor
de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii şi alte
autorităţi prevăzute de lege la protecţia civilă, la acţiuni de
salvare a persoanelor şi a bunurilor acestora periclitate de
incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale
şi catastrofe, precum şi la limitarea efectelor acestora;

controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere,
industriale sau de orice fel şi modul de igienizare a zonelor
periferice şi a malurilor cursurilor de apă;

sprijină poliţia în depistarea persoanelor care se sustrag
urmăririi sau executării pedepselor, precum şi la găsirea
persoanelor dispărute;

sprijină asociaţiile de propietari în ceea ce priveşte faptele
săvârşite de locatari, altele decât cele cu caracter penal;

sprijină Poliţia de Frontieră în acţiunile de prevenire şi
combaterea migraţiei ilegale.

Activitatea Poliţiei Comunitare se desfăşoară pe baza unui
plan de pază hotărît de Consiliul Local, având avizul consultativ
al poliţiei locale, pe baza dispoziţiilor primarului sau a clauzelor

contractelor încheiate pentru prestări servicii.
La Reşiţa, Poliţia Comunitară (cu sediul în Bd. Alexandru

Ioan Cuza, nr. 39) a fost înfiinţată la 1 mai 2005, este structurată
pe două servicii cu activităţi distincte şi beneficiază de un număr
de (119 +61) agenţi comunitari.

Şeful Poliţiei Comunitare, Director Executiv este Dl.Col.(r)
Ioan Străin.

Serviciul Pază Obiective şi Transport Valori deserveşte 26
obiective (21 din domeniul public şi 5 din domeniul privat),
dispuse laAnina, Bocşa, Bozovici şi Oraviţa.

Serviciul Ordine Publică dispune de un efectiv de 61 de
agenţi comunitari care patrulează, în timpul zilei, pe itinerariile
Centru Civic, Piaţa Reşiţa Sud, Intim Victoria, Piaţa Reşiţa Nord,
Victoria - Renk şi transport local şi are posturi fixe, cu program
continuu, la Uzina Cocsochimică, Muzeul de Locomotive,
Prefectură - corpul 1 şi 2, Blocul 800, Primărie control acces şi
corpul 2, Parcul Siderurgistului din Micro IV, Parc din zona Intim,
amenajat în principal pentru copii, Parcul Tricolorului, Cazarma
Jandarmi de la Muncitoresc, Primăria Văliug.

Gama activităţilor şi ariile păzite se vor extinde în măsura în
care vor exista resurse financiare pentru acoperirea costurilor
de personal şi logistică.

În acest sens se doreşte înfiinţarea de noi patrule de ordine
publică, în special în zona Muncitoresc şi în cartierele Moniom,
Secu,Câlnic şi Govândari şi extinderea activităţii pe timpul nopţii

În aria păzită de agenţii comunitari ar trebui incluse şi
centrele de recuperare a materialelor refolosibile, ceea ce i-ar
descuraja pe hoţii de fier vechi sau de metale neferoase.

Furtul bustului lui Eftimie Murgu rămâne un act revoltător, iar
recuperarea lui - un mister.

În ceea ce priveşte fondurile cu care operează poliţia
comunitară din Reşiţa, este de menţionat faptul că o cotă din
cheltuieli sunt acoperite din încasările pentru prestări servicii şi
din taxele de şcolarizare pentru participarea la cursurile organi
zate pentru instruirea pe linie de „Arme şi muniţii” sau de califi
care pentru posturile de „Agent de pază”, surse financiare care
degrevează substanţial, în acest mod, bugetul Primăriei Reşiţa.

Au fost însă şi situaţii în care pentru neachitarea serviciilor
prestate, Poliţia Comunitară a fost obligată să rezilieze
contractele în derulare (societăţile RCS Reşiţa şi quacaraş
Tunel de aducţiune apă).

Activitatea Poliţiei Comunitare presupune, conform legii, o
colaborare cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română.

Personalul angajat provine, parţial, din rândul gardienilor
publici care au fost supuşi unor teste psihologice, medicale şi
profesionale, parţial sunt persoane care au susţinut un concurs
de admitere în vederea angajării.

Serviciul Public Poliţia Comunitară este confruntat cu
probleme financiare legate de fondurile necesare procurării
uniformelor, armamentului, muniţiei, staţiilor radio, ş.a.

Până la rezolvarea problemei vestimentaţiei şi a însemnelor
specifice, agenţii comunitari din Reşiţa pot fi confundaţi, din
acest punct de vedere, cu foştii gardieni publici (R.B.)
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Ordonanta nr. 23 rivind cre, p
ţile sanitare

publice din sectorul sanitar, a fost adoptat

ţile sanitare publice din sectorul sanitar,
stabilite potrivit anexelor nr. I-IV din Ordonanţa de urgenţ

ţile sanitare publice din
sectorul sanitar, aprobat

ţ

ţ

adoptate

ţa de urgenţ

ţa de urgenţ

ţe, se vor acorda
ţ

ţ

vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu, în
favoarea salariaţilor.

Ordonanţa

şterile salariale ce se vor acorda
în anul 2006 personalului contractual din unit

şi alte drepturi ale
personalului contractual din unit

şi complet

şi limita
maxim

şi cu 6% începând
cu data de 1 septembrie 2006.

Salariile de baz

şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi
majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% fa

şi, respectiv, începând cu data de 1
septembrie 2006 cu 6% fa

şi
a doua etap

ă
ă de guvern în data de

26 ianuarie.
Actul normativ prevede că salariile de bază ale personalului

contractual din unită
ă a

Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea
ă

ă cu modificări ări prin Legea
nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două
etape, astfel:

cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 fa ă de nivelul
din luna ianuarie 2006;

cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 fa ă de
nivelul din luna august 2006.

În aplicarea prevederilor , limita minimă
ă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I-IV la

Ordonan ă a Guvernului nr. 115/2004, se majorează
cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006

ă individuale care se situează între limitele
prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonan ă a
Guvernului nr. 115/2004, avute la data aplicării prezentei
ordonan

ă de
nivelul din luna ianuarie 2006

ă de nivelul din luna august 2006.
Salariile de bază individuale, calculate pentru prima etapă

ă de majorare,

intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

a)

b)

(M.O. nr. 80/26.01.2006)

Cre teri salariale sectorul sanitar,ş în 2006
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civica A ,
ordonanţa nr. 20, ţi
produc

, prevede c

ţii în agricultur

ţia s ţinut cu titlu de proprietate

Prin ferm
ţelege exploataţia agricol

ţi economice
în mod independent, iar peste 50% din producţia
realizat ţ

ţia în vigoare.
Atestarea fermelor familiale cu caracter co

mercial se face de c ţiile pentru agricul
tur ţene, respectiv a
municipiului Bucure ; c ţiile de atestare, pre
cum

ţe, prin
ordin al ministrului agriculturii, p

ţe produc
ţii:

au atestat de ferm

ţii în producţia agricol
ţii respect ţiile

de eligibilitate, tehnice

ţiilor în agricultur

ţi:
aplicarea tarifelor unice pentru activit ţile

specifice desf ţia Naţional
ţile

subordonate, percepute pentru terenurile
agricole, stabilite prin ordin al ministrului
administraţiei

ţe;
în termenul prev

ţa
Guvernului nr. 10/2000 privind desf

ţii de realizare

ţilor de specialitate aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii, p

ţiei
ţiei
ţei;

scutirea de la plata taxelor de timbru pentru
activitatea notarial

ţionate în vederea constituirii de
ferme familiale cu caracter comercial;

scutirea de la plata taxelor/tarifelor, dup
ţiei PSI, a

avizului/autorizaţiei sanitare
ţiei sanitare veterinare, pentru produc

ţiile de
eligibilitate, tehnice

ţile prev

ţionate în vederea constituirii
fermelor familiale cu caracter comercial, la prima
tranzacţie

ţiile pentru agricultur
ţene, respectiv a munici

piului Bucure ţiei pe propria
r

ţare desf

ţeaz
ţiilor pentru agricultur
ţene, respectiv a municipiului

Bucure , care
ţ ţinerea

avizelor, autorizaţiilor, respectiv a acordurilor
pentru proiecte, în scopul acceler ţiei
fondurilor SAPARD pentru proiectele prev .

ţi ai urm
ţilor administraţiei publice

centrale, desemnaţi prin ordin al prefectului, pe
baza propunerilor comunicate de c

ţiei sanitare vete
rinare ţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucure

ţiei de s
ţene, respectiv a municipiului

Bucure

ţ
ţean, respectiv al municipiului

Bucure

ţiei judeţene de
protecţie a mediului, în calitate de membru,
având competenţele stabilite de conduc

re urm
ţii principale:
prime

ţine solicitantul în demersurile sale
pentru completarea actelor

ţiei.
Dosarul cuprinzând cererea ţia

specific

ţinerea avizelor,
autorizaţiilor sau a acordurilor, dup

ţia s

ţiile necesare complet

ţiei complete, serviciile publice
deconcentrate au obligaţia s

ţia necesar
ţion

ţie, pentru activit ţile cu impact
semnificativ asupra mediului documentaţia
complet

ţii competente pentru protecţia
mediului, în vederea derul

ţiei de
mediu, dup

ţiei în vigoare
Pentru avizele, autorizaţiile sau acordurile

care sunt necesare fiec

ţii sau acorduri, procedura
de obţinere a acestora poate fi reluat

O ţ nr. 20

doptat 26 ianuarie
privind acordarea de facilit

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

.

ă de guvern în data de
ă

ătorilor agricoli ătorilor de animale
în perioada de preaderare la Uniunea Europea
nă ă Programul "Fermierul" este un
ansamblu de măsuri menite să sprijine realizarea
proiectelor de investi ă, precum

ă.
Programul se adresează producătorilor agri

coli din mediul rural care doresc să î
ă familială cu caracter comercial de un

anumit profil ă ă
de către proprietar împreună cu membrii familiei.
Pentru accesarea Programului "Fermierul" este
necesar ca terenul agricol pe care se realizează
investi ă fie de

ă familială cu caracter comercial se
în ă constituită din mem
brii unei familii sau rudele acestora până la gradul
IV inclusiv, care desfă ă activită

ă este valorificată pe pia ă. Ferma familia
lă cu caracter comercial se poate organiza în
oricare dintre formele asociative prevăzute de
legisla

ătre direc
ă ă jude

ă familială cu caracter
comercial se vor stabili în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonan

ădurilor
ării rurale.

Beneficiază de prevederile prezentei
ordonan ătorii agricoli care îndeplinesc
cumulativ următoarele condi

ă familială cu caracter
comercial;

realizează investi ă;
proiectele de investi ă condi

ăzute
de ordinul ministrului agriculturii, pădurilor

ării rurale emis în baza art. 13
ărârea Guvernului nr. 934/2005

privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind
stimularea investi ă.

La accesarea Programului "Fermierul",
fermelor familiale cu caracter comercial li se
acordă următoarele facilită

ă
ă ă de

Cadastru ă ă

ădurilor ării rurale, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonan

ăzut la lit. a), prin derogare
de la prevederile alin. (4) al art. 13 din Ordonan

ă
ă ărilor

de specialitate din domeniile cadastrului, geode
ziei ătre persoanele fizice

ă cu modificări ări prin Legea nr.
795/2001, se aplică onorariile corespunzătoare
activită

ădurilor ării
rurale, al ministrului justi

ă

ă
caz, pentru eliberarea avizului/autoriza

ătorii
agricoli ale căror proiecte respectă condi

ăzute de
ordinul ministrului agriculturii, pădurilor

ării rurale emis în baza art. 13
ărârea Guvernului nr. 934/2005.

Persoanele fizice ă
efectueze lucrări de specialitate în domeniile
cadastrului, geodeziei

ările solicitate de către producătorii agricoli
care accesează Programul "Fermierul", în ter
men de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Facilită ăzute la lit. a, b ă
numai pentru terenurile agricole situate în
extravilan, achizi

ă de către direc ă
ă jude

ăspundere a producătorului agricol.
În scopul simplificării procedurilor administra

tive de avizare a proiectelor de finan ă

ării implementării acestora, se înfiin ă în
cadrul direc ă

ă jude
ă

asisten ă de specialitate pentru ob

ării absorb
ăzute

Biroul unic este o structură organizatorică,
fără personalitate juridică, constituită din
reprezentan ătoarelor servicii deconcen
trate ale autorită

ătre
conducătorii serviciilor publice deconcentrate:

un reprezentant al direc

ătură, în calitate de membru;
un reprezentant al direc ănătate

publică jude
ătură, în

calitate de membru;
un reprezentant al serviciului de urgen ă

profesionist jude

ătură, în calitate de membru;
un reprezentant al agen

ătorul
serviciului public deconcentrat.

Biroul unic se întrune ăptămânal sau ori
de câte ori este necesar ătoarele
atribu

ă ă dosarele

ă solicitantului dovada prin care
se recunoa

ă în scris solicitantului, prin
secretariat, rezultatele analizei documenta

ă se înregistrează imediat de către secre
tariat într-un registru special, denumit Registrul
Fermierul, numerotat

ă caz.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data

înregistrării dosarului, Biroul unic are obliga ă
analizeze dosarul ă comunice solicitantului
toate informa ării acestuia.

În termen de 10 zile de la depunerea
documenta

ă elibereze avizul,
acordul sau, după caz, autoriza ă
func ării sau comunică solicitantului, în scris,
refuzul motivat al emiterii acestora.

Prin excep ă

ă se transmite imediat, prin grija Biroului
unic, autorită

ării procedurii de
emitere a avi zului, acordului

ă caz, în conformitate cu prevederile
legisla

ărui proiect, secretariatul
Biroului unic întocme ă anexă care
cuprinde datele de înregistrare

În cazul neeliberării unuia/uneia sau mai
multor avize, autoriza

ă.
rdonan intră în vigoare la 3 zile de la

data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

şi cresc

şi a
celor de dezvoltare rural

şi organizeze
o ferm

şi care este condus şi administrat

şi/sau cu contract de arendare sau concesiune,
potrivit legii.

şoar

şi dezvoltare rural
şti ondi

şi procedurile de înregistrare şi de eliberare
a atestatelor de ferm

şi dezvol
t

şi economice prev
şi

dezvolt şi 14 din
anexa la Hot

şurate de Agen
şi Publicitate Imobiliar şi de unit

şi internelor şi al ministrului
agriculturii, p şi dezvolt

şurarea
activit şi de verificare a lucr

şi cartografiei de c şi
juridice autorizate pe teritoriul României, aproba
t şi complet

şi dezvolt
şi al ministrului

administra şi internelor, cu avizul Consiliului
Concuren

şi a timbrului judiciar dato
rate pentru autentificarea actelor de transfer a
dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole, achizi

şi a avizului/autori
za

şi economice prev
şi

dezvolt şi 14 din
anexa la Hot

şi juridice autorizate s

şi cartografiei vor efectua

lucr

şi c se acord

şi pe baza unui certificat care se
elibereaz şi
dezvoltare rural

şti, pe baza declara

şurate în cadrul Programului "Fermierul" şi ur
gent

şi dezvoltare
rural

şti, Biroul unic de avizare acord

şi pentru siguran
şti, împuternicit

cu drept de semn

şti, împuternicit cu drept de semn

şti (PSI), împuternicit cu drept de
semn

şte s
şi a

şte, verific şi înregistreaz
şi actele doveditoare;

sus
şi documentelor

necesare la înregistrarea dosarului;
elibereaz

şte primirea dosarului şi a actelor
necesare;

comunic

şi documenta

şi parafat, declanşându-se
procedurile necesare pentru ob

şi s

şi autoriza

şte o list
şi rubrici distincte

pentru fiecare dintre acestea.

a)

a)

b)

c)

d)

a)

b)
c)

a)

b)

c)

d)

-

-

-

-

-

b)

c)

d)

(M.O. nr. 83/30.01.2006)

Programul “Fermierul”

Completare la Legea calului publicată în numărul trecut:
Potrivit Regulamentului de organizare ţionare a Autorit ţii Hipice Naţionale, aceasta are în

structura sa Departamentul central, iar în teritoriu este reprezentat
ţioneaz ţ

şi func ă
ă prin 10 centre regionale, care

func ă de preferin ă pe lângă herghelii sau depozite de armăsari.
Centr regionalul pentru judeţele arondate: Arad, Cara ţi

, Judeţul Timi
ş-Severin, Mehedin şi Timiş este în

localitatea IZVIN ş.

Arh. Mihai Bâldea

Arh. Mihai Bâldea s-a născut la data de 28 iulie 1955 la
Simeria. A absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti
în anul 1981, an din care va începe să activeze la Institutul
Judeţean de Proiectare Reşiţa.

În perioada 1988-1989, ocupă postul de director tehnic al
Institutului de Proiectare, iar după 1990 activitatea lui la institut
este completată şi de una privată , în cadrul biroului de proiectare
„B&B”.

L-au caracterizat înaltul profesionalism şi abnegaţia
profesională, neobosenia, lipsa de orgolii şi de aroganţă, calmul,
vorba lui liniştită şi încurajatoare, zâmbetul .

A desenat mii de metri pătraţi de hârtie, iar urmele trecerii lui
prin viaţă au rămas amprentate în lucrări de sistematizare şi
urbanism, în domeniul delicat al restaurărilor, în obiective de
arhitectură.

Schiţa de sistematizare a Reşiţei, a Herculanelui, planul urba
nistic general al Lugojului, nenumărate alte planuri urbanistice ale
comunelor cărăşene, au constituit lucrări la care a fost şef de
proiect sau colaborator.

Restaurarea Băilor Neptun din Herculane, a Vilei Koch Reşiţa,
Inspectoratului Şcolar Reşiţa, amenajarea Parcului Industrial
Reşiţa, construcţii de biserici, spaţii comerciale şi locuinţe, sediul
Centrului Primăvara, etc., reprezintă paleta largă de preocupări în
domeniului proiectării ale lui Mihai - Mişi aşa cum îi spuneam toţi.

Ultima lucrare de arhitectură, - Extinderea sălii de şedinţe a
Consiliului Judeţean, începe acum să crească din pământ.

Mişi a trăit frumos, s-a devotat profesiei, a iubit şi a crescut doi
copii.

Chiar dacă a plecat acum, mult prea devreme, pentru noi, cei
care l-am cunoscut şi am lucrat împreună cu el ne va rămâne
alături.

-

Arh. Ioana Mihăiescu

URBIS URBIS

În articolul „Pe urmele unei sesiz

şi prin votul meu nu am fost împotriva
uniformelor (nici nu are importan

şi destina

şi
nu a celor colectiviste, rezultate din colectivizarea for

şcolii am
propus însemne ale şcolii (conform prevederilor regulamentului de
organizare şi func

şcolii particip şi
autentifice apartenen

şcolii s

şcolii, dar sub nici o form

şi func
despre prevederile art. 48:

„(2) Comitetul de p

şi
modernizarea bazei materiale a clasei sau a unit

şi
de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implica

şi regulament, consiliul
reprezentativ al p

şcoal

şcolii nu are competen
şi de

participare a cadrelor didactice este interzis

şi p şi în al doilea
rând fa

ări anonime, „Mircea Eliade“,
în albastru-bordo” (din cotidianul “24 de ore” - 2 februarie 2006), se
face referire la numele meu ca fiind singurul care am votat, în
consiliul profesoral, împotriva introducerii uniformelor în liceu.
Fa ă de acest aspect, pentru o corectă prezentare a faptelor, se
cuvine să fie făcute câteva precizări.Astfel:

prin pozi ă
ă opinia mea privitoare la acest

subiect), ci a ă achizi

ă al unei majorită
ă

ă de valorile individuale în
ă);

în proiectul regulamentului de ordine interioară al

ă ă ământ preuniversi-
tar), cu adoptarea unei metodologi de utilizare (cred că este potrivit
ca atunci când elevii ă la diverse manifestări să-

ă, este problema managerilor ă găsească resursele
financiare pentru achizi

ă poată achizi
ă să le fie

această achizi
ăzute în regulamentul de

organizare ă ă ământ preuniversitar
de

ărin
ă, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care

părin ă contribuie la între
ă

ă ământ.
(3) Contribu ăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar
neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea
de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament

ărin
ă.

am votat împotrivă pentru că, nu puteam vota pentru a stabili
ceva ce

ă în mod expres de
către regulamentul men

ă prezentarea celor men
ă de elevi ărin

ă de to ăun respectul fa ă de lege mai presus de
frumuse ării a celor care trebuie educa

ă

ţ

ţia exprimat
ţ

ca elevii s ţioneze obiecte,
indiferent de natura ţia lor, în regim obligatoriu, ca urmare
a unui act de voinţ ţi, indiferent de dimensiunile
acesteia (este de nedorit revenirea la tirania majorit ţii – esenţa
democraţiei o constituie respectul faţ

ţat

ţionare a unit ţilor de înv ţ

ţa – competiţii sportive, diverse concursuri);
doar c

ţionarea acestor echipamente;
nu consider nepotrivit ca elevii s ţiona obiecte

personalizate cu însemnele
ţionare;

insist asupra obligaţiei prev
ţionare a unit ţilor de înv ţ

ţi al clasei poate propune, în adunarea
general

ţii elevilor clasei s ţinerea, dezvoltarea
ţii de

înv ţ
ţia prev

ţi cu
privire la conţinutul acestui articol este obligatorie”

Mai mult decât atât, conform aceluia
ţilor nu poate stabilii contribuţii financiare ale

elevilor din

. Nici unul
din organismele de conducere ale ţa de
stabili obligaţii financiare pentru elevi, orice astfel de stabilire

ţionat.
Cred c ţionate mai sus este un gest de

corectitudine, în primul rând faţ ţi
ţ ţi cei care p ţ

ţea uniformiz ţi în spiritul
libert ţii

1.

obligativită

2.

impusă

a informa părin

5.
nu intră în competen

ţii

3.

4.

ţii

ţa consiliului profesoral

şi elevii
�

�

Re ţa, joi, 2 februarie 2006şi prof.Alexandru Caragea

Punct de vedere



Ordonan
ăsuri pentru

reducerea riscului seismic al
construc

ă ă prin
Ordonan ă în 26
ianuarie, după cum urmează:

Proprietarii ă caz,
administratorii spa

ă destina
ă caz, la subsolul

ădirilor de locuit multietajate,
cu peste P+3 etaje, construite
înainte de anul 1978, au
obliga ă ac

ă a structurii
de rezisten ă a întregii clădiri, în
termen de 2 ani de la data
primirii notificării prevăzute

ă destina

ă ării de activită
ă aglomerări de persoane,

precum: săli de spectacol, de
expozi ă, spa

ă
ări de servicii, asisten ă

socială ă, administra
ă

ă aceste spa

ă caz, al
unor amenajări ulterioare.

Proiectarea lucrărilor de
interven ătre persoane
fizice sau juridice autorizate

ătre
verificatori tehnici atesta

ării încadrării în
clasa I de risc seismic a clădirii
expertizate;

xecu ărilor de inter
ven ătre persoane juridi
ce autorizate care au responsa
bili tehnici cu execu

ărirea, verificarea
ărilor de

interven

ării proiec
tului de consolidare.

Primarii municipiilor

ă, pentru:
identificarea
ădirilor prevăzute;

notificarea proprietarilor,
persoane fizice sau juridice,

ă caz, a persoanelor
juridice care au în administrare
clădiri/păr ădirile prevă
zute, cu privire la obliga

ă a
structurii de rezisten ă a întregii
clădiri;

renotificarea proprieta
rilor/asocia

Constituie contraven
ă după cum

urmează
nerespectarea, în termen

de 2 ani de la notificare, a
obliga privind expertizarea
tehnică;

nerespectarea obliga

ărilor de consolidare în
termen de 2 ani de la notificarea
încadrării în clasa I de risc
seismic a clădirii expertizate;

neînceperea execu
ărilor de consolidare în ter

men de 2 ani de la data finalizării
proiectului de consolidare.

Săvâr
ăzute se sanc ă

astfel:
nerespectarea prevede

rilor lit. a, cu amendă de la 1.000
lei (RON) la 2.000 lei (RON);

nerespectarea prevede
rilor lit. b, cu amendă de la 1.000
lei (RON) la 2.000 lei (RON);

nerespectarea prevede
rilor lit. c, cu amendă de la 1.500
lei (RON) la 3.000 lei (RON).

Constatarea contraven

ătre organele cu atribu
ă r i i l o r

mun ic ip i i lo r
ă r i e i

Municipiului Bucure
Pentru proprietarii

rmenele
de 2 ani prevăzute ă
curgă din momentul primirii
renotificării.

rdonan intră în vigoare la
3 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.

ţa Guvernului nr.
20/1994 privind m

ţiilor existente,

ţa nr. 14 adoptat

ţiilor publice
cu alt ţie, situate la
parterul

ţia s ţioneze în solidar
cu proprietarii locuinţelor

ţia de proprietari pentru
expertizarea tehnic

ţ

.
Prin sintagma spaţii publice

cu alt ţie se înţelege
spaţiile realizate în scopul des
f ţi care impli
c

ţii, de lectur ţii
pentru comerţ, structuri turistice
de cazare ţie public

ţ

ţie public
ţii

sunt rezultatul concepţiei iniţiale
a construcţiei ori, dup

ţie de c

ţi, în
termen de 2 ani de la data
primirii notific

E ţia lucr
ţie de c

ţia atestaţi,
inclusiv urm

ţia execuţiei lucr
ţie prin diriginţi de

ţi, în termen de 2
ani de la data finaliz

ţiona, în aria lor de compete
nţ

ţiilor de proprietari, pre
cum

ţi din cl
ţia ce le

revine de a acţiona, în solidar,

pentru expertizarea tehnic
ţ

ţiilor de proprietari
notificaţi/notificate.

ţii
ţ i oneaz

ţiei

ţiei
de a proceda la proiectarea
lucr

ţiei lu
cr

ţiilor
prev ţioneaz

ţiilor
ţiunilor se fac

de c ţii de
c o n t r o l a l e p r i m

ţiile de proprietari te

O ţa

a fost
modificat

-
-

-

-
-
-

-

-

-

:

-
-

.
-

şi completat

şi, dup

şi, dup
şi/sau la alte niveluri ale
cl

şi cu
asocia

şur

şi alimenta
şi prest

şi medical
şi altele asemenea,

indiferent dac

şi
verificarea proiectelor de c

şi
recep

şantier autoriza

şi ora
şelor, respectiv primarul general
al municipiului Bucureşti, vor
ac

şi inventa
rierea cl

şi a
asocia

şi, dup

şi se
sanc

şirea contraven

şi aplicarea sanc

ş i oraşe lor,
r e s p e c t i v a l e P r i m

şti
şi aso

cia
încep s

�

�

�

�

�

�

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

-

-

-

-

-

-

-

(M.O. nr. 80/30.01.2006)

Cronicile din Narnia
Vineri

orele 17.30, 20

Sâmbătă - Duminică
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bd Republicii 18
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Reşiţa, la fel ca multe alte localităţi urbane,
este confruntată cu o criză acută de locuinţe.

Având în vedere explozia de agenţii imobiliare
şi oferta lor generoasă şi variată, este evident că
cele 3500 de cereri se spaţiu, adresate primăriei,
sunt formulate de către persoane tinere sau cu
probleme sociale.

Deocamdată, în Reşiţa, la nivelul administra
ţiei locale nu a fost finalizată o strategie urbanis
tică care să permită soluţionarea acestor cereri
pe baza posibilităţilor reale ale oraşului referi
toare la spaţiile dispopnibile şi suportul financiar.

S-au identificat câteva locaţii (de exemplu,
cartierul Lend - zona Centrului „Primăvara”),
există o ofertă pentru realizarea a trei blocuri de
locuinţe prin ANL, de către o firmă de construcţii
care reperat un amplasament pe Calea
Caransebeşului.

Există şi propuneri din partea cetăţenilor,
privind mansardarea unor blocuri cu nivelul de
înălţime (P+ 3...9).

Pe de-altă parte, trăim într-o epocă în care
toate activităţile, începând cu prepararea şi păs
trarea alimentelor, încălzirea locuinţelor în iernile
din ce în ce mai reci sau asigurarea unui climat
plăcut în verile din ce în ce mai calde, toate
acestea presupun, pentru toate categoriile de
utilizatori consum mare de energie şi costuri pe
măsură, chiar dacă aparatura casnică este de
clasă energetică A şi este produsă de firme de
prestigiu.

Datele statistice arată că pentru încălzirea
unui apartament dintr-o ţară a Uniunii Europene
este necesar un consum energetic de 13 ori mai
mic decât pentru un spaţiu similar din România
(sursa: presa regională).

Astfel de analize comparative au impus com
pletări la legislaţia românească, noul act, Legea
nr. 372 din 13 decembie 2005 promovând creş
terea performanţelor energetice ale clădirilor,
ţinând seama de condiţiile climatice exterioare,
de amplasament (expunerea la soare şi influenţa
clădirilor învecinate), de cerinţele de temperatură
în spaţiile interioare, de eficienţa economică.

Din această lege derivă necesitatea
reabilitării termice a clădirilor vechi şi principii noi
pentru proiectarea spaţiilor destinate locuinţelor.

În prezent se lucrează la elaborarea unui
cadru legal privind reabilitarea termică a clădirilor
şi, în acest sens a fost emis Ordinul Ministrului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.
364 din anul 2005.

Reabilitarea termică a blocurilor are în vedere
nu numai planşeul ultimului nivel (acoperişul), ci
şi pereţii exteriori, uşile şi ferestrele, planşeurile
de peste subsol şi alte elemente constitutive ale
anvelopei imobilului, scontându-se pe o reducere

cu 20 25 % din energia termică necesară pentru
încălzire.

Una dintre soluţiile preconizate şi legiferate
este mansardarea blocurilor, soluţie care trebuie
însă practicată cu discernământ, după o preala
bilă expertizare care va viza, în primul rând,
capacitatea portantă a construcţiei.

Reglementările şi obligaţiile privind expertiza
rea clădirilor din punct de vedere al comportării la
cutremure vor fi aplicabile şi în oraşul nostru, cu
atât mai imperios, cu cât Reşiţa a fost reîncadrată
într-o zona superioară de risc seismic.

Aceste expertizări vor fi făcute la cererea aso
ciaţiilor de proprietari/locatari, dar identificarea
imobilelor cu risc seismic cade în atribuţiile
administraţiei locale şi a instituţiilor abilitate.

Rezistenţa blocurilor, dar şi posibilităţile teh
nice de mansardare vor face obiectul unor studii
de fezabilitate, care pot prelua parţial concluziile
din expertizele privind comportarea la seisme.

În perioada în care în Reşiţa s-au edificat
noile cartiere de locuinţe legile comuniste
îngrădeau confortul: dacă astăzi spaţiul minim al
unui apartament pentru două persoane trebuie
să măsoare 81 mp, în epoca respectivă, pentru
un apartament de 48 mp, utilizat de două
persoane se plătea chirie suplimentară pentru un
excedent de 8 mp!

În dorinţa firească pentru crearea unui ambi
ent cât mai plăcut, foarte foarte mulţi propietari şi-
au recompartimentat apartamentele, desfiinţând
pereţi portanţi sau neportanţi.

Recompartimentarea nu a avut întotdeauna
la bază un proiect sau, şi mai grav, un aviz emis
de specialiştii primăriei.

Modificările nu au avut întotdeauna o supra
veghere competentă şi nici recepţie calificată.

Şi este la fel de puţin probabil că cei care
avizează lucrările de modernizare (recomparti
mentare) a apartamentelor deţin o evidenţă
centralizată / imobil a acestora.

Modificările operate atât la construcţia pro
priu-zisă, cât şi la instalaţiile interioare trebuiau
incluse, conform legislaţiei în vigoare în CARTEA
TEHNICĂ a imobilului, document care se
păstrează la asociaţiile de proprietari/locatari. În
absenţa acestora, evaluarea posibilităţilor de
mansardare va fi un proces dificil, laborios,
costisitor.

Referindu-ne la Reşiţa, nu trebuie ignorată
nici calea de rulare a tramvaielor, concepută
incorect şi întreţinută incorect, sursă de micro
seisme permanente, cu afecte asupra rezistenţei
şi stabilităţii clădirilor din zonele adiacente.

Acesta este încă un motiv pentru care decizia
finală pentru mansardarea unor blocuri, ca o
soluţie pentru creşterea performanţei energetice
a clădirilor, dar şi pentru rezolvarea deficitului de
spaţii locuibile, trebuie să fie nu numai dorinţa
proprietarilor/locatarilor, ci şi concluzia unor
studii de specialitate elaborate de factori
responsabili (R.B.).

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Performanţa energetică este definită ca
fiind energia efectiv consumată sau estimată
pentru a răspunde necesităţilor legate de
utilizarea normală a clădirilor, necesităţi care
includ încălzirea, prepararea apei calde,
ventilaţia, răcirea alimentelor, iluminatul.

MEC a stabilit perioada simulărilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a stabilit perioadele în care va avea loc simularea
examenelor naţionale de capacitate şi bacalaureat. Simularea testelor naţionale pentru elevii
clasei a opta va avea loc în zilele de 2, 3, 6 şi 10 martie, iar a bacalaureatului, pe 3, 4, 6 şi 11 martie.

Scopul acestor simulări este de a familiariza elevii cu situaţia de examen şi de a verifica
aspecte legate de buna organizare şi desfăşurare a probelor.

LOCUINŢE ŞI CONFORT TERMIC Reducerea riscului seismic
al construc]iilor existente

- modific@ri -
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Ordinul nr. 1.224/722 al ministrului mediului

ţului pt. aprobarea Procedurii ţiilor
de autorizare a persoanelor juridice în vederea
prelu ţii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare

(M.O. nr. 1178/27.12.2005)
Ordinul nr. 1.272/26.503 al ministrului agricul

turii, p
ţelor publice pt. aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI
„Renta viager

ţii ţiei,
precum (M.O. nr.
1178/27.12.2005)

O. .G. nr. 189
(M.O. nr.

1179/28.12.2005)
O. .G. nr. 193

ţiei
vânatului nr. 103/1996 (M.O. r.1179/28.12.2005)

O. .G. nr. 208
(M.O.

nr. 1179/28.12.2005)
H.G. r. 1.580

. .

(M.O. nr. 1181/28.12.2005)
H.G. nr. 1.771 . .

ţilor naţionale, companiilor naţionale
ţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coor
donarea Ministerului Economiei ţului, la
care se efectueaz

.u. .

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

cum ţilor comerciale
ţilor administraţiei

publice locale (M.O. nr. 1181/28.12.2005)
H.G. nr. 1.700

ţei în cazul familiilor

ţei

(M.O. nr. 1182/28.12.2005)
H.G. nr. 1.762

ţiei lunare de plasament (M.O. nr.
1182/28.12.2005)

H.G. nr. 1.763
ţiei fami

liale complementare ţiei de susţinere
pt.familia monoparental (M.O.1182/28.12.2005)

.G. nr.
ţiei începând cu luna ianuarie 2006

(M.O. nr. 1182/28.12.2005)
.G. nr. ţiei

sociale cuvenite adulţilor nev
ţiei luna

re cuvenite adulţilor cu handicap grav
ţii decât nev (M.O. 1182/28.12.2005)

H.G. nr. 1.766
ţar (M.O. nr.

1182/28.12.2005)
H.G. nr. 1.767

ţiei de stat pt. copii (M.O. nr.
1182/28.12.2005)

H.G. nr. 1.770

ţiilor celor care satisfac
serviciul militar obligatoriu, precum ţiei
pt. copiii nou-n ţi, prev

(M.O. nr.
1182/28.12.2005)

H.G. nr. 1.698
. .

ţia persoanelor
(M.O. nr. 1183/28.12.2005)

H.G. nr. 1.768

(M.O. nr.
1183/28.12.2005)

Ordinul nr. 2.008 al ministrului finanţelor
publice pt. modificarea

ţelor publice nr. 967/2005 privind
aprobarea Metodologiei de soluţionare a
deconturilor cu sume negative de tax

ţiune de rambursare
(M.O. nr 1184/28.12.2005)

Ordinul nr. 1.917 al ministrului finanţelor
publice pt. aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea ţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pt. instituţiile
publice ţiunile de aplicare a acestuia
(M.O. nr. 1186/29.12.2005)

H.G. nr. 1.664
. .

ţii în anul 2005
produc

ţiei
(M.O. nr. 1187/29.12.2005)

.G. nr.
. .

ţii, în anul 2005, produ
c

ţiei animaliere
(M.O. 1187/29.12.2005)

.G. nr.
ţei cu gaze naturale

(M.O. nr. 1187/29.12.2005)
H.G. nr. 1.719 ţului de vân

zare al acţiunilor deţinute de stat la Banca
Comercial

(M.O. 1187/29.12.2005)
O. .G. nr. 188

.G. nr. 69/2002 privind regimul juridic al c ţii
electronice de identitate (M.O. 1189/29.12.2005)

H.G. nr. 1.708 . .
ţiilor de intro

ducere pe piaţ ţii (M.O.
nr. 1191/29.12.2005)

O. .G. nr. 203
(M.O. nr.

1193/30.12.2005)

şi
gospod şi al ministrului economiei şi
comer şi condi

şi
valorificare energetic

şi dezvolt şi al ministrului
finan

şi justi
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BNR a majorat rata de interventie a dobanzii la 8,5%

Romanii platesc de zece ori mai mult
pe viicii decat pe carti. Suma cheltuita de
un roman pentru a-si satisface viciile este
mai mare decit cea alocata pentru sana-
tate, comunicatii, educatie si recreere,
potrivit unei cercetari efectuate de INS.

Bancile fac presiuni pentru sti-
mularea creditelor. Asociatia Roma-
na a Bancilor a trimis, astazi, Bancii
Nationale, o scrisoare in care solicita
cresterea pragului de indatorare al unei
familii de la 35% la 50% din venituri

Veniturile agricole vor fi impozitate cu 16% incepind din 2007

Cultivarea soiei modifi-
cate genetic va fi interzisa
incepand cu 2007. Culturile
soiei modificate genetic vor fi
interzise, in Romania, ince-
pand cu data de 01.01.2007.

Venituri - Pensiile
cresc pe puncte

Recalcularea pensiilor va
duce la majorarea cu 9,3% a
veniturilor pensionarilor. "Din
cei 4,5 milioane de pensionari
din Romania, 3,79 milioane
vor beneficia de o majorare a
pensiei cu 9,3% incepand de
anul acesta. 512.000 de pen-
sionari vor beneficia de o ma-
jorare medie de 3,86% de la 1
ianuarie 2007. Pentru restul
pensionarilor punctajul mediu
anual recalculat a fost dimi-
nuat semnificativ, insa ei vor
primi in continuare pensia afla-
ta deja in plata", a declarat
Mihai Seitan, presedintele
Casei Nationale de Pensii si
alte Drepturi de Asigurari Soci-
ale. Totusi veniturile a 1,8 mili-
oane de pensionari vor rama-
ne la nivelul anului trecut. "Sis-
temul e simplu: pensie in func-
tie de perioada si de cuantu-
mul contributiei la sistemul
public de pensii. Punctajul
ingheata, pe toata durata pres-
tatiei, singura modalitate de
crestere a veniturilor fiind ma-
jorarea punctului de pensie", a
spus Seitan. Anual ies la
pensie in jur de 200.000 de
oameni. Valoarea unui punct
de pensie valabila pentru anul
acesta este de 323,10 lei,
adica cu 9,3% mai mult decat
valoarea unui punct de pensie
valabila pentru anul 2005, de
295,56 lei. (Jurnalul National)

Delega]ia FMI a
recomandat Guvernului
"pruden]@ }i zg$rcenie"

Delegatia FMI a
recomandat Guvernului
"prudenta si zgarcenie", dupa
cele circa 10 zile de discutii si
negocieri dure in privinta
politicilor fiscale si monetare
pe 2006, ne-au declarat surse
guvernamentale.
Reprezentantii Fondului spun
ca o crestere a veniturilor la
buget de numai 0,5 la suta din
PIB este insuficienta in
vederea aderarii Romaniei la
UE. Guvernantii sunt insa de
alta parere. Mai mult, potrivit
oficialilor FMI, deficitul de 0,5
este nerealist, in timp ce
reprezentantii Ministerului
Finantelor au afirmat ca cifra
nu este negociabila si ca un
deficit mai mic nu poate fi
sustinut decat de cresterea
cheltuielilor cu investitiile.

Aceleasi surse
guvernamentale spun ca, de
fapt, aproape toate tintele
macroeconomice pe care
Guvernul si le-a propus sunt
"usor nerealiste".

De asemenea, cu toate
eforturile sale, Banca Centrala
va trebui sa gestioneze cu
maxima atentie politica
monetara, in lipsa unei
cooperari a Executivului. "in
primul rand, e nevoie ca FMI si
Romania sa ajunga la un
consens in ceea ce priveste
tintele macroeconomice. Daca
aceste obiective sunt
acceptate de ambele parti, mai
ramane de stabilit calea prin
care se ating acele obiective",
ne-au declarat sursele citate.

Reamintim ca principalele
probleme semnalate de
reprezentantii FMI sunt
elaborarea nerealista a
proiectului de buget pentru
acest an si a tintei de deficit
bugetar, a inflatiei, a deficitului
de cont curent, precum si
derapajele salariale si lipsa
reformelor structurale.
(Gândul)

Criz de c lugari n Moldovaă ă î
Cunoscuta pentru viata monahala mai intensa decit in

restul tarii, Moldova intra acum in criza de calugari. Atit din
cauza plecarii tinerilor in strainatate, cit si a migrarii lor spre
alte zone din tara.

"Se constata o anumita scadere a numarului candidatilor
la calugarie, mai ales pentru ca tinerii pleaca in strainatate",
a afirmat Inalt Prea Sfintia Sa Daniel, Mitropolitul Moldovei
si Bucovinei. Declaratia a fost facuta cu ocazia prezentarii
bilantului activitatii Arhiepiscopiei Iasiului pe anul 2005. O
analiza a vietii monahale din Arhiepiscopia Iasiului pe ultimii
opt ani arata o scadere constanta a numarului de monahi si
monahii (calugari si calugarite). Daca in 1997 erau
inregistrati 2.258 de "vietuitori" in minastirile si schiturile din
Arhiepiscopia Iasiului, in 1998 erau 2.010 calugari si
calugarite, ajungind ca in 2005 sa existe doar 2.000 de
monahi si monahii. La unele min astiri s-a inregistrat chiar
injumatatirea numarului de calugari. Cifrele din arhiva
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei arata ca tot mai putini tineri
aleg calea monahala. Anul trecut au fost hirotonisiti doar 69
de preoti, in conditiile in care in Iasi exista 1.185 de parohii,
dintre care 251 sint inca vacante.

La Cluj exista 22 de minastiri si un schit, care adapostesc
300 de calugari si calugarite. Purtatorul de cuvint al

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, parintele
Bogdan Ivanov, spune ca numarul celor care vin catre
minastiri a ramas constant in ultimii ani.

"Nu avem statistici sociologice centrate doar pe tineri,
dar din observatiile facute putem spune ca numarul este
constant, nu avem probleme", explica Bogdan Ivanov. El
adauga ca este destul de greu de facut o statistica,
deoarece perioada de noviciat, pentru un tinar, poate dura
ani buni, pina la primirea binecuvintarii pentru imbracarea
hainei monahale. "Depinde de fiecare in parte", mai spune
parintele. El sustine ca si la Seminarul Teologic numarul
celor care vin la admitere a ramas constant, in ultimii ani, iar
la Institutul Teologic, la sectia de Teologie Pastorala,
conducerea a decis reducerea numarului de locuri de la 40
la 20, deoarece "nu sint parohii libere si nu vrem sa pregatim
tineri care apoi sa nu aiba unde sa se duca".

In zona de sud a tarii, unde inainte de 1990 erau mai
putine lacasuri monahale, numarul calugarilor a crescut
insa. In Arhi episcopia Tomisului, de exemplu, dupa cum
sustine IPS Teodosie, numarul monahilor si monahiilor a
crescut in medie cu pina la 20% pe an. "In 2001 erau in jur de
150 de "vietuitori" in cele sase minastiri, iar acum sint cel
putin 300. Asta se datoreaza in primul rind constructiei de
noi minastiri si schituri, ce sint acum in numar de 32", spune
IPS Teodosie. (Cotidianul)

Primele rente viagere,
in aprilie

Batrinii au inceput sa-si
vinda sau sa-si arendeze tere-
nurile pentru a putea beneficia
de renta viagera din partea
statului. Agentia Domeniilor
Statului a aprobat deja peste
40 de dosare, alte 300 fiind in
analiza. Pot face obiectul
contractului suprafetele mai
mici de 10 hectare.

Persoanele cu virsta de
peste 62 de ani care au vindut
sau au arendat un teren de
pina la 10 hectare intre iulie si
decembrie 2005 vor beneficia
in acest an de renta viagera.
Cei care vor renunta la pamint
in cursul acestui an vor primi
bani de la stat abia in 2007.

Peste de euro vor fi cheltuiţi în
următorii trei ani pt protejarea

şi refacerea zonelor distruse.
Banii vin de la U E prin programul LIFE-NA
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Un sondaj internaţional comandat de BBC
arată că Japonia este cea care se bucură de cea
mai mare încredere dintre marile puteri, iar
Statele Unite au cea mai negativă imagine. În
cadrul sondajului, 40 de mii de persoane din 33
de ţări au fost consultate asupra celor mai
importante puteri ale lumii. Respondenţii privesc
în general pozitiv acţiunile Marii Britanii, Franţei,
Indiei şi Chinei, deşi părerile despre China şi
Franţa au devenit mai negative in comparaţie cu
un sondaj similar realizat anul trecut. În cazul
Rusiei şi al Statelor Unite, părerile negative
depăşesc cu mult percepţiile pozitive. Sondajul
de anul acesta a testat şi opiniile în legătură cu
percepţia asupra Iranului, care s-a dovedit ca
având o imagine deosebit de negativă.

Sondajul comandat de BBC la nivel mondial
arată că, dintre marile puteri mondiale, Statele
Unite sunt în continuare ţara în care opinia
publică mondială are cea mai puţină încredere.
Cele 40.000 de persoane din 33 de ţări au fost
întrebate care este opinia lor cu privire la
influenţa marilor puteri mondiale- adică cele cinci
state membre ale Consiliului de Securitate ONU
plus Japonia, India, Uniunea Europeană şi Iran.

Rezultatele sondajului arată că Europa per
ansamblu este în general bine văzută la nivelul
opiniei publ ice mondiale. Major i tatea
persoanelor intervievate au păreri pozitive şi
despre Japonia, Franţa, India şi China. În

schimb, când vine vorba de Rusia şi Statele Unite
aleAmericii, părerile negative predomină. Dar cel
mai prost în sondaj stă Iranul. Opinia publică din
Europa şi America de Nord, mai ales, percepe
Iranul ca având o influenţă negativă.

Sondajul comandat de BBC a acoperit şi
modul în care sunt percepute marile puteri
asiatice - China, India şi Japonia. Într-un sondaj
similar făcut anul trecut, opinia publică era în
general favorabilă la adresa Chinei dar anul
acesta lucrurile nu stau la fel de bine. Japonia în
schimb e percepută ca având o influenţă bună,
excepţie făcând publicul din statele vecine
Japoniei, Coreea de Sud şi, mai ales, China.
India e percepută pozitiv.
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Bruxelles-ul vrea liber la munca in UE

Imprumuturile in euro se vor
scumpi. Banca Central-Europeana
va majora, cel mai tarziu in martie,
dobanda de referinta, la 2,75 la
suta, a anuntat presedintele BCE,
Jean Claude Trichet.

RAMALLAH: Hamas
este dispus s@

prelungeasc@ armisti]iul
cu statul evreu

Gruparea islamistă palesti
niană Hamas este dispusă,
potrivit propriilor afirmaţii, să
prelungească armistiţiul cu
Israelul. La o săptămână de la
victoria în alegeri a formaţiunii
sale, liderul Hamas Mussa
Abu Marsuk a declarat că
prelungirea armistiţiului cu
statul evreu este o condiţie
che ie pen t ru v i i t oa rea
cooperare cu comunitatea
internaţională. Responsabilul
a respins însă cererea de
dezarmare a luptătorilor
Hamas şi de recunoaştere de
către aceştia a dreptului la
existenţă a Israelului. Conco
mitent, Hamas a comunicat
că-şi va intensifica eforturile
de atragere de fonduri din
ţările islamice, care s-au anun
ţat dispuse să ajute. Acest
ultim anunţ este un răspuns la
ameninţarea UE şi SUA de
îngheţare a finanţărilor.

-

-

-

Tony Blair critic@
Constitu]ia UE

Premierul Tony Blair a
criticat Constituţia europeană
la doar câteva luni după ce în
campania pentru alegerile
generale recomandase
călduros britanicilor Tratatul
constituţional, relatează The
Daily Telegraph, în ediţia
electronică. Într-un moment de
sinceritate, făcând un bilanţ al
celor opt ani petrecuţi în
funcţia de premier, Blair a
"demolat" practic textul pe care
l-a semnat alături de ceilalţi
lideri din UE, declarând că
Tratatul constituţional nu
răspunde principalelor motive
de îngrijorare ale populaţiei
Uniunii Europene. "În condiţiile
în care problemele cetăţenilor
devin tot mai presante, în loc
să aplicăm politici de reformă
îndrăzneţe, dezbatem lucruri
pe care cetăţenii obişnuiţi nu le
pot înţelege", a explicat Blair.

Tonul discursului susţinut la
Oxford a fost diferit de cel
pronunţat atunci când şi-a dat
acordul pentru semnarea
textului Tratatului
constituţional, în iunie 2004.
Premierul spunea atunci că
acesta este un succes pentru
Marea Britanie şi pentru
Europa, reaminteşte Daily
Telegraph.

Blair a recunoscut că şi-a
schimbat opinia după ce
Franţa şi Olanda au respins
Tratatul, ceea ce i-a oferit
ocazia de a nu mai organiza
referendumul asupra
Constituţiei în Marea Britanie,
pe care probabil l-ar fi pierdut.

Conferin]a Interna]ional@ de Securitate
de la München

Alianţa Nord-Atlantică trebuie să redevină un forum decisiv
în rezolvarea crizelor globale - asta au evidenţiat la München
cancelarul german Angela Merkel şi ministrul american al
apărării, Donald Rumsfeld. Acesta din urmă a cerut o orientare
globală a NATO, spunând că vechea alianţă, care apăra doar
propriile interese, aparţine de domeniul trecutului.
Intensificarea parteneriatelor NATO şi chiar eventualitatea
extinderii Alianţei a fost un subiect discutat la München.
Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, a atras atenţia că
teroriştii au provocat comunitatea internaţională şi a propus un
front comun pentru combaterea terorismului, sub egida ONU.
Serghei Ivanov a declarat că vede un mare potenţial pentru
dezvoltarea relaţiilor dintre Rusia şi Uniunea Europeană,
subliniind că această legătură este extrem de importantă pentru
perspectivele pe termen scurt şi lung de rezolvare a
provocărilor globale. Ministrul german de externe, Frank -
Walter Steinmeier, a evidenţiat şi el semnificaţia cooperării
dintre Rusia şi Uniunea Europeana şi a precizat că bătrânul
continent are nevoie de o Rusie puternică. Steinmeier a scos in
evidenţă problemele de securitate, cazul dosarului nuclear
iranian, terorismul global şi chiar securitatea energetică. Şeful
diplomaţiei de la Berlin şi-a exprimat speranţa unei colaborări
strânse cu Rusia, pentru rezolvarea conflictelor îngheţate din
Moldova, Georgia şi Nagorno-Karabah.

IERUSALIM: Israelul va
desfiin]a }i alte colonii
ilegale din Cisiordania

Guvernul israelian intenţio
nează să ordone desfiinţarea
unor noi colonii evreieşti
ilegale din Cisiordania, până la
alegerile parlamentare din
martie. Postul militar de radio
israelian şi cotidianul Haaretz
au menţionat cel puţin două
avanposturi care vor trebui să
fie evacuate până la anticipa
te. În cursul operaţiunilor de
evacuarea a coloniei Amona,
din Cisiordania, au fost rănite
mai bine de 220 de persoane,
în timpul ciocnirilor dintre
co lon i ş t i ş i f o r ţ e l e de
securitate. Premierul israelian
în exerciţiu, Ehud Olmert, a
declarat, ţinând cont de
obligaţiile ce revin Israelului
prin planul internaţional de
pace, că va acţiona hotărât
împotriva aşezărilor edificate
fără autorizaţii de construcţie.

-

-

Congresul cere
administra]iei Bush s@
aduc@ îmbun@t@]iri legii

antiteroriste

Camera Reprezentanţilor a
p r e l u n g i t c u o l u n ă
v a l a b i l i t a t e a l e g i i d e
combatere a terorismului
numită „Patriot Act”. Din
cercuri apropiate congresului
s-a afirmat că până pe 10
m a r t i e s e v a î n c e r c a
identificarea unui compromis
cu administraţia Bush, care să
ţină cont de dubiile legate de
justeţea limitării drepturilor
cetăţeneşti, aşa cum este
prevăzută în controversatul
act normativ. Înainte de
vacanţa parlamentară de
iarnă, Congresul a refuzat să
prelungească pe termen
nelimitat legea antiteroristă,
aşa cum ceruse preşedintele
George Bush.

Sondaj BBC despre încrederea în marile puteri

Agenţia Internaţională p Energie
Atomică - cu sediul la Viena - a votat
sâmbătă

ca urmare a temerilor că Teheranul în
cearcă să construiască arme nucleare

entru

-
.

în favoarea aducerii Iranului
în faţa Consiliul de Securitate al ONU,

SUA }i Marea Britanie
critic@ ziarele europene

SUA si Marea Britanie au
criticat ziarele europene pentru
republicarea caricaturilor cu
profetul Mohamed, care au
supărat mulţi musulmani şi au
dus la proteste într-o serie de
ţări. La Washington,
Departamentul de Stat a
descris caricaturile ca fiind
jignitoare si a afirmat ca
incitarea la ura etnica si
religioasa nu este acceptabila.
Ministrul britanic de externe,
Jack Straw, a afirmat ca
libertatea cuvântului nu include
şi obligaţia de a insulta.

În ultimele decenii în Europa s-a
format o conştiinţă ecologică. Altfel
spus, cetăţenii au devenit conştienţi
de necesitatea obţinerii energiei cu
respectarea normelor ecologice.
Acest proces a stimulat folosirea tot
mai intensă a unor surse nepoluante,
dar şi efortul de a obţine energie cu
combustibili convenţionali prin
tehnologii „curate”.

Comisia Uniunii Europene a
iniţiat un program tehnologic pentru
realizarea „centralei energetice pe
bază de combustibili fosili cu
emisiune zero de bioxid de carbon”.
Proiectul urmăreşte ca până în anul
2050 toate centralele pe cărbune din
Europa să funcţioneze într-adevăr
fără emisiuni de bioxid de carbon.
Cel mai târziu în anul 2020 va fi
racordată la reţea prima centrală de
acest fel din U E Mai mult: industria
îşi propune ca, în acest sector, să

devină exportatoare de tehnologii ale
viitorului în lumea întreagă.

După opinia tehnicienilor partici
panţi la proiect, cărbunele - care asi
gură în prezent 30 % din producerea
de curent din UE - va continua să fie o
sursă de energie importantă. Branşa
energetică estimează că, până în
2020, în cele 25 de state membre
trebuie să se înlocuiască o putere a
centralelor energetice de 200.000 de
megawaţi şi totdeodată să se asigure
o ofertă suplimentară de 100.000 de
megawaţi. Comisarul pentru Cerce
tare, Janez Potocnik, vede în unirea
forţelor tuturor statelor membre UE o
şansă pentru stoparea procesului de
modificare a climei. Comisia Euro
peană finanţează deja cu 70 de mi
lioane de euro proiecte de cercetare
pentru reducerea bioxidului de
carbon şi pentru depozitarea
subterană a acestuia.

. .

-
-

-

-
-

Centrale energetice pe c@rbune f@r@
emisiune de bioxid de carbon

Boris Elţîn a împlinit de curând 75
de ani. Deşi fostul lider de la Kremlin a
anunţat că vrea o mică petrecere în
familie, Vladimir Putin i-a organizat o
aniversare cu 200 de oaspeţi de
seamă, chiar la preşedinţie.

Ministrul american al apărării, Donald
Rumsfeld, a lansat un avertisment fără
precedent la adresa membrilor NATO
care

şi s-ar putea dovedi incapabili
să-şi apere popoarele de terorism

nu cheltuie suficienţi bani pentru
securitate

.

Occidentul alocă fonduri importante pentru reconstrucţia Afghanistanului

Europa

Japonia

Franţa

Marea Britanie

India

China

Rusia

SUA

Iran

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

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

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

Telefon/Fax
0255-22.11.34

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

Dumitru Viorel (52 ani)
Todor Nicoleta (29 ani)
Cîrstoiu Adrian-Costel (33 ani)

Calcatinge Mihaela (38 ani)
Gillich Curt-Enric (74 ani)

Dr (61 ani)
Szabo Andrei (50 ani) Floruţ
Irma (75 ani) Tripon Ioan (75
ani) Stroia Stela (64 ani)
Mititeanu Mariu-Octavian-
Patriciu (84 ani) Bâldea Mihai
(51 ani) Plujar Maria-Elena
(70 ani) Goia Alexandru (68
ani) Ilzes Ilona (48 ani)
Imbri Gabriela-Constanţa (55
ani) Baciu Paraschiv (75 ani)

�

�

� �

� �

�

�

� �

�

�

�

� �

�

ăgoi Veronica

Vând dormitor în stare bun

Vând canapea de burete,
preţ 100 lei neg. Tel. 0355-
801007

Vând schiuri cu beţe
ţ neg.

Tel. 0355-801007.

Vând pene noi. Tel. 214781.
Vând mobil

â
,

. -
, - .

ţie, preţ 190 lei
ţ 140

lei. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

Vând ma ţi
de aluminiu

ţar de buc

ţionare,
preţ 200 lei. Tel. 253824.

Vând fân. Tel. 0355-809732.
Vând mobil

Vând garni
ţ 25 Ron/buc,

pulturi - 25 Ron, covor crem
mare - 50 Ron. Tel 211006.

ă.
Tel. 0744-696581, 0355-
807476 (după ora 18)

ăpari, pre

Vând mobilă cu furnir din
rădăcină nuc. Tel. 214781.

Vând plapumă nouă din
pene, perne

ă antică compu
să din 7 piese. Tel. 215871.

Vând dulap 2 u

ă
ă ă

ă de arat, gen
ă de apă.

Tel. 0740-518498.
Vând col ătărie,

nou, export. Tel. 0740-518498.
Vând TV color cu teleco

mandă, stare de func

ă combinată din
lemn masiv. Tel. 210345.

Vând mobilă cu vitrine,
masă TV, masă cu scaune

ă

.

-

-

-

şi o
pereche de cl

şi dune din pene.
Tel. 214781.

şi, canapea,
2 fotolii, cuier hol, TV color,
frigider cu congelator Arctic. Tel.
226996.

V nd cruce marmur , sculp
tat , proiectat pe calculator
doar 1 200 ron. Tel. 0765
342433 fax. 0354 810534

Vând telefon Siemens A75
la cutie, garan şi
Sony Erickson T300, pre

şin
şi pomp

şi
canapea. Tel. 210345.

şe mari cu sârm
şi cârlige, pre

Diverse

Pensionar
ţ

Pensionar, 70 ani, caut
doamn ţii

ă, 56 ani, cu
locuin ă, doresc partener pentru
căsătorie. Tel. 0355-808808,
0721-217133.

ă singură, fără obliga şi
vicii pentru companie, ajutor
reciproc şi poate mai mult. Tel.
0355-802253.

Vând Fiat Ritmo 75CL, a.f.
1986, stare f. bun

ţ fix
1.500 €

Vând autobuz RD 111, stare
perfect ţionare

ţionare. Tel. 0742-519178.
Vând ambreiaj Frod Escort

1.4, an fabricaţie 1986 pe ben
zin

ţ neg.
Tel. 0726-834261.

Vând VW de marf
ţie 2001, preţ

10.000 € neg. Tel. 222712,
0744-702037.

Vând Dacia Supernova Cli
ma, ro

ţ 3.800 € neg. Tel. 551960.

ă, cu motor

Tel. 0744-696581,
0355-807476 (după ora 18)

ă de func
ă,

românesc, în stare perfectă de
func

ă. Tel. 214781.
Vând ma ă Mercedes 240

D, stare foarte bună, pre

ă, motor
2.5, an fabrica

ările,
29.000 km, 2002, impecabilă,
pre

şi
alte piese de schimb. Pre

.

şi
microbuz 8 locuri + marf

şin

şu imperial, toate dot

-

-

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada feb
şi

2 - 8 ruarie

Imobiliare

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

febr

şi

9 - 14 uarie
Joi 09

Sâmbătă 11.02.2006

.02.2006
-

Marţi 14.02.2006
1.

1. Oprea Florin-Ion

ţcu Cornel

ţ Marin

şi
Corcan Everline-Ana

Ursache Daniel şi
Serban Livia-Ondina

Farcaş Constantin-Eugen şi
Guş

Pe l şi
Pas

Mailat Karoly şi
Gomboczi Angela

Buzg şi
Ceteraş Silvia

Mila şi
Troncota Stela-Nela

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bejinariu Ionuţ-Giani

ţ

şi
Filca Ana-Claudia

Bonescu Ghi şi
Carpaci Seca

2. ă

ă Daniela-Valeria

ăre Adriana

ău Eugen

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort I, Al. Zadei
(zona Poli

ă familie sau
elevă, în Govândari. Tel. 0740-
324439.

ă
ă ă

ă ă

ă, etajul I, pre

ăr teren intravilan în
Re

Vând loc de construc
ă, cu garaj, str. Nera

(Stavila). Tel. 214781.
Închiriez locuin ă, str. Nera

(Stavila). Tel. 214781.
Vând apartament 2 camere

în Baile Herculane, decoman
dat, confort I. Tel. 0723-277475.

Vând urgent apartament 3
camere, confort I, ocupabil
imediat. Tel. 219947.

Cumpăr urgent apartament
2 camere sau garsonieră. Tel.
0355-409962.

Vând apartament 3 camere
conf. 1, semidecomandat, cu
centrală termică, zona Bloc 800.
Pre

ă 3 camere, salon,
bucătărie, sufragerie, terasă

ă. Tel. 0726-834261.
ăr casă în Zorlen

ă metalică,
podele laminate, gresie, faian ă,
izola ă, modele rigips.
Tel. 0721-801954.

ă

ă ă

ă
ă ă

ă

ă ă

ă ă ă

ă ă

ă ă

ă ă
ă.

ţie) ţ
25.000 €. Tel. 221795.

Primesc în gazd

Vând cas Boc a, 3 camere,
baie, buc t rie, termopane,
central termic , 1.000 mp. Tel.
0741-532916.

Vând apartament 2 camere,
confort III, Lunc ţ
12.000 € neg. Tel. 227224.

Vând apartament 2 camere,
confort I, etajul III, bloc III etaje,
preţ 14.900 €, str.

Cump
ţa sau Caransebe

ţie
cas

ţ

ţ 22.000 €. Tel. 214271,
0741-309632.

Vând cas

Cump ţul
Mare. Tel. 0721-801954.

Vând apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I,
termopane, u

ţ
ţie, central

Cump r apartament 3 ca
mere decomandat în Govândari
f r intermediari etajul I-III. Tel.
0727-365643.

Cump r urgent apartament
decomandat 3 camere f r
intermediari Govândari et. I-III.
Tel. 0748-290799.

Cump r urgent apartament
3 camere decomandat Govân
dari et. I-III f r intermediari.
Tel. 0355-802792.

Vând apartament 2 camere
confort 1 decomandat, et. 3,
Moroasa 2, termopane, cen
tral , îmbun t ţiri - 20.000 €.
Tel. 0722-897671.

Vând apartament 2 camere
conf. I în Govândari f r inter
mediari. Tel. 0355-802792,
0727-365643.

Vând urgent apartament 2
camere confort 1, piaţa Tranda
firu f r intermediari. Tel. 0355-
802792, 0748-290799.

Schimb - vând apartament 2
camere cu apartament 3 came
re f r intermediari. Tel. 0727-
365643 + diferenţ

şi garaj, pre

ş

Şincai. Tel.
0720-008513.

şi ş. Tel.
0720-008513.

şi
mansard

ş

-

-

-

-

-

-

-

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Oferte-Cereri
de Serviciu

Execut lucr
ţ

ţii sanitare,
mont ţuri
avantajoase. Tel. 0740-324439.

ţie aur sau imobile. Tel.
0723-495967.

Oportunitate pentru venit
suplimentar i s n tate - micul
dejun ideal. Tel. 0723-004529.

Electrician autorizat Electri
ca, execut lucr ri în instalaţii
electrice inetrioare. Tel. 0727-
355173.

ţuri foarte
mici nunţi, botezuri, chefuri, di
verse ocazii cu muzic

Meditez elevi cl. V-XII la
limba român

ţ

Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

Angajez zidar-faianţar. Tel.
0721-801954.

.
Tel. 0355-409196.

Grafician, cuno ţe avan
sate corel draw, photoshop,
html, caut colaborare sau
angajare. Tel. 0726-132696.

Acord asistenţ

ări gresie, faian
ă, rigips, podele laminate,

zugrăveli, instala
ări centrale, la pre

Ofer împrumut valutar cu
garan

ă ă

ă

Sonorizez la pre

ă de toate
genurile. Tel. 220323, 0723-
277475, 0743-672399.

ă ă.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.

Tehnoredactez orice fel de
referate ări de licen ă. Tel.
0727-815760, 0748-413548.

ă îngrijesc un copil
sau un bătrân pentru bani. Tel.
0355-808808, 0721-217133.

ă îngrijesc un copil

ă juridică. Tel.
0727-505315.

Repar orice tip de ma ă de
cusut la persoane fizice

-

-

-

-

-

ş

şi limba francez

şi luc

Caut s

Caut s

ştin

şin
şi per

soane juridice (ateliere şi
croitorie). Tel. 0742-383969.

Vând - schimb apartament 2
camere cu apartament 3 came
re Govândari f r intermediari.
Tel. 0355-802792.

Vând apartement 2 camere,
bloc c

ţiri, complet mobilat, ocupabil
imediat. Tel. 0355-803163.

Cump
ţ bun. Tel.

0745-260652.
Primesc în gazd

Schimb apartament 2 came
re, confort II, cu apartament 3
camere, confort I ţ

Vând sau schimb aparta
ment 3 camere, confort I, semi
decomandat cu apartament în
Craiova. Tel. 226996.

Vând (închiriez) cas

Vând garsonier
ţiri, Govândari, preţ 7.500 €

neg. Tel. 0720-383920.
Vând apartament 2 camere,

confort I, semidecomandat,
cen t ra l

ţ 20.000 €
neg. Tel. 0729-357909.

-

-

-

-
-

-

ă ă

ărămidă, multiple îmbună
tă

ăr urgent apartament
3-4 camere, ofer pre

ă. Tel. 0355-
409870.

ă.
Tel.0355-805582, 0721-123871

ă mare,
dotată, zona Forum German,
Muncitoresc: 160 mp - parter, 4
camere ă,
demisol, 2 garaje, teren 430 mp.
Tel. 221866, 0742-773016.

ă cu îmbună
tă

ă te rmică , Ca lea
Caransebe

şi diferen

şi 110 mp - mansard

şului, pre
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“ÎN ATEN[IA CREDITORILOR S.C. MOPAR S.A.
Debitoarea S C MOPAR S A RE ŢA în insolvenţ

ţa civil

ţ
ţaAdun
ţa, str. Traian Lalescu

nr. 32, la care v ţi parte, cu urm

Este admisibil

ţin trei zile
înainte de data fixat

. . . . -

-
-

ŞI

ş-Severin, prin adminis
trator judiciar ing. Bratu Cristian anun

şura şedin
şi

şi înregistrat

ă comer
cială prin sentin ă nr. 343/JS/14.11.2004 din dosarul
2984/COM/2004 al Tribunalului Cara

ă că la data de 15 februa
rie 2006 ora 11.00 se va desfă ării Creditorilor
la biroul administratorului judiciar din Re

ă notificăm să lua ătoarea:

ă votarea prin scrisoare, cu legalizarea
semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin
orice mijloace ă la Tribunal cu cel pu

ă pentru exprimarea votului.”

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea cererii creditorului chirografar SC
Boromir SA de a compensa o parte a creanţei cu bunuri din
averea debitoarei. PRISMA angajează

jurnalist
agent publicitate

Tel. 22.11.34



TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament, 3 camere, conf. 1,
cu central termic şi mbun t iri. el.
0788-374143. (Tryo M)

V nd apartament, 2 camere, et 1, cu
mbun t iri. el. 0788-374144. (Tryo M)

V nd garsonier modern cu podele
laminate, contor de gaz, uş de metal şi
alte mbun t iri, ocupabil imediat, pre
7.500 . el. 0788-374146. (Tryo M)

V nd apartamente, 3 camere, conf.
1, n Gov ndari, pre 16.900 neg. el.
0788-494074. (Tryo M)

V nd apartament, cu o camer , bloc
de apartamente, pre 8.000 , bloc de 4
etaje. el. 0788-571780. (Tryo M)

V nd apartament, 3 camere, conf. 1,
cu central termic şi alte mbun t iri la
un pre de 16.000 . el. 0788 388501.

â
î ţ T

â .
î ţ T

â

î ţ ţ
€ T

â
î â ţ € T

â
ţ €

T
â

î ţ
ţ € T -

ă ă ă ă

ă ă
ă ă

ă
ă ă

ă

ă ă ă ă

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

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

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

�

�

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

ţii, amenajExecutăm construc ări interioare şi exterioare.

Vând cas
ţ 35.000 €. Tel. 221529

0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând cas

ţ
ţ 15.000

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

Vând cas

ţ 26.000 € neg. Tel. 221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Vând cas

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

Vând vil ţit
ţ 200.000 €. Tel. 221529

0788-657217. (Magister)

ţ 30.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

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

Vând cas
ţ

teren Valea Domanului ţ
20.000 €. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)

Vând cas
ţit

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

Vând cas
ţ ţ 17.000 € neg. Tel.

221529, 0788-630908. (Magister)
Vând cas

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

Vând cas

ţit ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul IV, zona Lunc

ţ 16.000 € neg. Tel. 221529 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort
II, îmbun ţit, parter, zona Govândari,
preţ 21.000 € neg. Tel. 221529 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etajul VIII, zona Govân-
dari, preţ 27.000 € neg. Tel. 221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

ţ 19.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

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

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, 67 mp, parter, pretabil pt
spaţiu comercial, zona Calea Caranse-
be ţ 21.000 . Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

ă în Câlnic
ă Mol, pre

ă 2 camere, baie, bucătărie,
ă de 64 mp în localita-

tea Secu

ă în centru, 2 camere, hol,
baie, centrală, subsol 60 mp, curte 50
mp, pre

ă în centru, 4 camere,
bucătărie, 2 băi, spălătorie, centrală ter-
mică, demisol, parter, etaj.

ă superîmbunătă ă pe str.
Văliugului, pre

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

Vând casă din cărămidă arsă, utilată
ă modern, parter

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

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

, zona , pre

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

ă în Boc
ă de 2870 mp, pre

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

ă 3 camere, bucătărie, baie,
ă de 25 mp, curte de

14 mp, îmbunătă ă, pre

ă,
pre

ătă

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

şi teren 600 mp,
lâng

şpais, în suprafa
şi teren 1.400 mp, pre

şa Montan

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi 200 mp
de

şi

şa şi teren în supra
fa

şpais, debara, teras

şului, pre

,

,

,

,

,

€ ,

-

-

,

,

,

-

€

.

€

Vând teren intravilan 20.000 mp la
km 6.

ă de
14.000 mp în Mehadia, la

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

ă de 11.000
mp în Doman, pre

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

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

ă de
3.000 mp în Re

ă în
suprafa ă de 2.000 mp în Re

ă Mănăstirea Brebu, pre

ă nouă, 150 mp

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

ăr apartament 2 camere,
confort I, etajul II-III, zonele Intim-Luncă-
Moroasa.

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

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

ăr garsonieră în bloc de apar-
tamente, zona Luncă sau Govândari,
Micro II, III, IV, etajul II-III, ofer 8.500 €.

ăgăra

ă 110 mp.

Oferim spre închiriere spa

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

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

Vând teren intravilan în suprafaţ

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

Vând teren extravilan în suprafaţ
ţ

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

Vând teren în suprafaţ
ţ 2.000 €. Tel. 221529,

0788-630908. (Magister)
ţ

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

ţ
ţ 2.000 €. Tel. 221529, 0788-630908.

(Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţ

ţa, preţ 10 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.

Vând teren intravilan la strad
ţ ţa, preţ 15

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

Vând teren extravilan 1860 mp, la
ţ 1

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

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

Vând hal
ţ 20.000 €. Tel.

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

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

Cump

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

Cump 3

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

Cump

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

Cump

Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţii comerciale
în Re ţa: - Calea Caransebe

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

ţii comer
ciale în e ţa

ţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

,

-

-

,

,

-
R

şi

şosea, front
stradal 60 m, pre

şi

şi

şi

şosea, lâng

şi teren 300
mp, zona Govândari, pre

şi cas

şi şului 100
mp, str. F şului 70 mp, Bd-ul Muncii
130 mp, B-dul Republicii 60 mp, str.
Cloşca 90 mp, Sala Polivalent

şi şi celelalte oraşe din
jude

Vânz riã

Cump r riã ã

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

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

(Tryo M)
V nd apartament, 2 camere

semidecomandat, zona acult ii, pre
18.000 neg. el. 0788-149849. (Tryo
M)

V nd c min cu 3.000 f r
mbun t iri. el. 0788-520899. (Tryo M)

V nd urgent apartament, 3 camere,
conf. 1, ocupabil imediat şi teren de
5.000 m . el. 0788-509283. (Tryo M)

V nd apartament, 2 camere, cu
central termic , 12.500 . el. 0720-
058182. (Tryo M)

Cump r urgent apartament camer
n Gov ndari. el. 211089. (Tryo M)
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â €
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o
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Firmele abonate beneficiază de:
- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

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

20 30
25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !

şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

2 - . .

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“PUBLICITATE ÎN „PRISMA“

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

Un abonament pentru 3 luni cost
tariful

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

Închirieri

7

30

Feb
2 Feb
3 Feb
6 Feb
7 Feb
8 Feb

Ian. 06 53,8276
31 Ian. 06 54,7192
1 . 06 54,3288

. 06 54,8881

. 06 54,9263

. 06 54,9808

. 06 54,6642

. 06 52,7210

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,02
3,00
2,98
2,96
2,94

3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

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

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

USD

9 10 19 20 23 24 25 2 3 6 7 811 12 13 16 17 18 26 27 30 31 1
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CUPA DAVIS: SUA - ROMANIA
Iata numele jucatorilor americani si romani care vor disputa

intalnirea de Cupa Davis intre 10-12 februarie, precum si programul
meciurilor. SUA-Romania. : Andy Roddick (nr. 3 mondial), James
Blake (nr. 20 mondial), Bob Bryan, Mike Bryan (fratii Bryan sunt lideri
mondiali la dublu). : Andrei Pavel, Victor Hanescu, Razvan
Sabau, Horia Tecau,Adrian Ungur. :

10 februarie, ora Romaniei 21:00: primele doua meciuri de simplu
11 februarie, ora Romaniei 23:00: partida de dublu
12 februarie, ora Romaniei 21:00: ultimele meciuri de simplu
Suprafata de joc va fi dura, ceea ce le avantajeaza pe gazde.

România nu a câstigat nici una dintre cele 5 întâlniri disputate pana
acum cu SUAîn Cupa Davis.

Dupa ce au pierdut anul trecut in primul tur al Grupei Mondiale la ei
acasa, in fata Croatiei, americanii nu mai vor sa repete greseala in
meciul cu Romania, drept pentru care, Patrick McEnroe, capitanul
nejucator, arunca in lupta cea mai buna echipa a SUA. Astfel, Andy
Roddick si James Blake sunt cei doi jucatori de simplu, in vreme ce la
dublu vor juca fratii Bryan, Bob si Mike, cei mai buni jucatori de dublu
din lume, recent castigatori aiAustralian Open.

Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei Romaniei, con
teaza, ca si pana acum, pe Andrei Pavel, Victor Hanescu si Razvan
Sabau, pentru meciurile de simplu, si, in plus, a mai fost convocat si
Horia Tecau, un bun jucator de dublu, poate si pentru ca in acest
moment nu se stie cine va juca sambata, pe 11 februarie, impotriva
celor doi Bryan. Una dintre variante, destul de probabila, este Pavel si
Hanescu, cei doi facand pereche si la Australian Open unde au jucat
chiar cu fratii Bryan, iar Victor Hanescu nu a negat aceasta posibilitate.

SUA

Romania
Program

-
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RALIUL SUEDIEI - CRONICA
Marcus Gronholm si navigatorul sau Timo Rautiainen au

reusit cea de-a 50-a victorie de raliu pentru Ford, in Raliul
Suediei pe o masina Ford Focus RS World Rally Car. Finlan
dezul a condus de la inceput pana la sfarsit in ce-a de-a doua
runda a Campionatului Mondial de Raliuri facandu-si cadoul
perfect pentru cea de-a 38-a aniversare, sarbatorita tot ieri.
Sebastien Loeb a reusit sa castige primele trei speciale ale
ultimei zile de concurs insa nu a mai putut face nimic in fata
finlandezului pe urmatoarele treceri. Daniel Carlsson si Gigi
Galli, ambii pe masini Mitsubishi au continuat si in ultima zi

-

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA AFRICII: EGIPT - COASTA DE FILDES; FINALA

Vineri Eurosport ora 17:45
JO TORINO 2006: CEREMONIA DE DESCHIDERE

Vineri TVR 2, Eurosport ora 21:00
TENIS: CUPA DAVIS; SUA - ROMANIA, doua meciuri de simplu

Vineri, Sambata, Duminica TVR 1 ora 21:00; 23:00; 21:00
JO TORINO 2006: REZUMATUL ZILEI

Sambata TVR 1 ora 18:30
JO TORINO 2006: SCHI FOND - FEMININ

Duminica TVR 2 ora 11:00
HOCHEI: MIERCUREA CIUC - STEAUA (finala, meci 2)

Duminica TV Sport ora 17:00
FOTBAL: VALENCIA - BARCELONA (Campionatul Spaniei)

Duminica TV Sport ora 22:00
FOTBAL: CUPA UEFA: HEERENVEEN - STEAUA BUCURESTI

Miercuri ProTv ora 20:15

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
20 ian-10 feb.: FOTBAL- CupaAfricii pe Natiuni - Egipt 2006;
06-12 feb.: TENIS: Turneul feminin de la Paris, Franta;
10-12 feb.: TENIS - Cupa Davis - SUA- Romania;
10-26 feb.: JOCURILE OLIMPICE DE IARNA- TORINO 06;
15-16 feb.: FOTBAL- Cupa UEFA- meciuri din 16-zecimi.

batalia pentru a treia pozitie. Cei doi au
schimbat intre ei locurile trei si patru de pa
tru ori in sase probe speciale si rar au fost
despartiti de mai mult de o secunda. Au
intrat in ultima zi de concurs cu un ecart de
doar 0,2s insa in final Carlsson a reusit sa
se impuna in fata italianului cu 7 secunde.
Janne Tuohino (Citroen) s-a aflat in cursa
pentru locul cinci insa s-a oprit la mai putin
de 1 km de finish-ul ultimei speciale permi
tandu-i lui Thomas Radstrom sa urce le
general. Alte abandonuri importante in
ultima zi au fost cele ale lui Mattias
Ekstrom (Skoda), care a iesit in decor si
colegul sau de echipa Andreas Aigner care
s-a oprit din cauza problemelor mecanice.
Necazurile lui Petter Solberg (Subaru) au
continuat, acesta pierzand mai mult de opt
minute pe penultima proba dupa ce a oprit
motorul masinii la start. A reusit sa termine
proba insa a fost exclus din raliu pentru
neintrarea in timp util pe speciala. Piloti: 1.
M. Gronholm 20 p; 2. S. Loeb 16p; 3. T.
Gardemeister 6p. Constr. 1. Ford 26p; 2.
Kronos Citroen 24p; 3. OMV Peugeot 10p.

-

-

J.O. - TORINO 2006
Jocurile Olimpice de iarna de la Torino (10-16 februarie) vor fi, du

pa toate probabilitatile, Jocurile de iarna cele mai urmarite din istorie,
releva un raport de difuzare realizat de Sports Marketing News, la
cererea Comitetului International Olimpic (CIO). Gratie unei gratuitati
pentru Africa si Asia, acoperirea competitiei cuprinde mai mult de 200
de tari si teritorii, fata de 160 la Salt Lake City. Premiere in ce priveste
transmisiile televizate vor avea loc in Mongolia si Azerbaidjan. In total,
peste 3,2 miliarde de telespectatori vor putea urmari Jocurile, cu 5 la
suta mai mult fata de 2002.

Iata cele mai importante informatii despre Jocurile Olimpice de
iarna de la Torino, in cifre:

15 discipline: biatlon, combinata nordica, sarituri cu schiurile, schi
alpin, freestyle, snowboard, schi fond, bob, curling, hochei pe gheata,
patinaj artistic, patinaj viteza, short-track, skeleton, sanie.

84 titluri de atribuit (la Salt Lake City - 78); biatlon - 10,combinata nor
dica - 3, schi acrobatic - 4, schi alpin - 10, schi fond - 12, sarituri cu schi
urile - 3, snowboard - 6, bob - 3, curling - 2, hochei pe gheata - 2, patinaj
artistic - 4, patinaj viteza - 12, schort-track - 8, sanie - 3, skeleton - 2.

13 probe noi: biatlon - plecare bloc 15 km barbati si 12,5 km femei,
stafeta 4x6 km femei; schi fond: stafeta sprint masculin si feminin,
urmarire dubla 15 km masculin si 7,5 km feminin, pleare in bloc 50 km
barbati si 30 km femei; snowboard - cros, masculin si feminin; patinaj
viteza - urmarire pe echipe, masculin si feminin.

2 probe suprimate; schi fond: 50 km clasic masculin si 30 km feminin
7 comune (comunitati locale) implicate in gazduirea competitiilor:

Torino, Bardonecchia, Cesana, San Sicario, Pinerolo, Pragelato,
Sauze d'Oulx, Sestriere.

ate olimpice - Torino, Bardonecchia si Sestriere
2 500 sportivi 650 judecatori si arbitri.

-

-
-
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Baraj CM de handbal
masculin 2007

"Sortii n-au fost de partea
noastra. Norvegia este o echipa
foarte puternica, a demonstrat-o
si la CE 2007, dar nu inseamna ca
ca nu ne vom bate pentru califi
care cu sansa noastra", a declarat
Cristian Gatu, presedintele
Federatiei Romane de Handbal,
dupa tragerea la sorti a meciurilor
de baraj pentru calificarea la CM
2007, din Germania.

La EURO 2006, Norvegia a
ocupat ultimul loc (6) in grupa a II
a din faza finala a turneului,
obtinand o singura victorie, 36-33
cu Islanda, 31-35 cu Danemarca,
25-26 cu Serbia-Muntenegru, du
pa ce in grupa preliminara a avut
rezultatele: 21-24 cu Rusia, 28-32
cu Croatia si 37-27 cu Portugalia.
Gatu crede ca norvegienii au
prima sansa de calificare pentru
ca vor sustine meciul retur in fata
publicului propriu. "Trebuie sa
refacem programul de pregatire,
pentru a avea suficiente spatii de
a efectua stagii cu echipa natio
nala. Cred ca sansele noastre de
calificare sunt acum de 40-45%.
Mi-as fi dorit ca adversari Ucrai
na, Polonia, Ungaria sau Norve
gia, dar pe de alta parte am evitat
Rusia, Islanda si Slovenia", a
spus Gatu. Meciul tur al barajului
cu Norvegia va avea loc la Ora
dea, dar FRH va schimba locul de
desfasurare daca nu vor fi indepli
nite conditiile impuse de Federa
tie, de refacere a suprafetei de
joc, de schimbare a tabelei si
renovare a unor spatii din incinta
salii. Consiliul de Administratie al
FRH se va intruni in zilele urma
toare pentru a decide daca meciul
cu Norvegia va ramane sau nu la
Oradea.

-

-

-

-
-

-

-
-
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DELEGATIA ROMANIEI LA TORINO 2006
Duminica dimineata, lotul Romaniei a plecat la Jocurile Olimpice

de Iarna de la Torino. Iata numele celor 25 de sportivi, precum si ambi-
tiile lor la Olimpiada de Iarna 2006. Jocurile Olimpice de iarna repre-
zinta una din competitiile la care romanii nu vad podiumurile decat la
televizor. Cu o singura medalie in palmares, si aceea de bronz, cuceri-
ta in 1968, la bob, sportivii tricolori nu vor da peste cap pronosticurile
nici la Olimpiada care va incepe vineri, la Torino. Conform presedinte-
lui Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Octavian Morariu, ar fi o per-
formanta ca doi dintre tricolori sa termine in primii zece la probele la
care vor lua parte. Sunt in lotul Romaniei pentru JO de la Torino sportivi
precum Gheorghe Chiper la patinaj, Eva Tofalvi la biatlon, care pot
ocupa locuri intre primii zece la aceasta editie a Olimpiadei de iarna.
Pe de alta parte, pot aparea surprize din partea altor componenti ai
lotului olimpic, a declarat seful sportului romanesc pentru Radio
Romania Actualitati. De asemenea, el a apreciat drept consistenta
delegatia de 25 de sportivi romani participanti la JO. Este un numar
important de sportivi, la foarte multe discipline, a declarat Octavian
Morariu pentru Radio Romania Actualitati. Cei 25 care ne vor repre-
zenta la Torino Bob (6): Nicolae Istrate,Adrian Duminicel,Aurel Iliescu,
Levente Bartha, Gabriel Popa, Ion Dovalciuc. Biatlon (5): Eva Tofalvi,
Daniela Cojocea Potlogea, Alexandra Rusu, Mihaela Purdea, Marian
Blaj. Sanie (4): Eugen Radu, Marian Lazarescu, Cosmin Chetroiu, Io-
nut Taran. Schi fond (4): Zsolt Antal, Mihai Galiceanu, Monika Gyorgy,
Camelia Cserenski. Patinaj artistic (2): Gheorghe Chiper, Roxana
Luca. Patinaj viteza (2): Daniela Oltean, Claudiu Grozea. Schi alpin
(1): Florentin Nicolae. Short track (1): Katalin Kristo. Specialist in pro-
ba de schi fond 50 km, Zsolt Antal a fost desemnat sa poarte drapelul
Romaniei la festivitatea de deschidere a JO. Este o bucurie foarte
mare si pentru mine, si pentru familia mea. Daca e o recompensa?
Deocamdata nu. Astept de la mine un rezultat important, pe care nu l-
am mai obtinut pana acum. Daca ma gandesc de la inceput ca am de
parcurs 50 de km, este mult, asa impart in doua si ma gandesc doar la
ultima parte, a comentat Antal. Cea mai valoroasa componenta a
delegatiei Romaniei e biatlonista Eva Tofalvi. Ea spune ca, desi e
constienta ca toata lumea asteapta de la ea o clasare in primele zece
pozitii, ceea ce ar reprezenta o mare performanta, incearca sa nu se
gandeasca in permanenta la acest lucru. Randul trecut m-am gandit,
mi-am pus presiune pe mine si am dat-o in bara. Vreau un loc cat mai
in fata, un loc cu o singura cifra. Nu ma supar ca Zsolt Antal va purta
steagul Romaniei, eu am fost in aceasta postura data trecuta si voi mai
fi data viitoare, mai urmeaza si alte Olimpiade, nu, a spus ea.

FUTSAL - DIVIZIA A

Etapa urmatoare 12-13 februarie 2006

FC Cip Deva - Silvanus Resita

: : Poli Timisoara -
Eurolines Bucuresti; Energoconstructia Craiova - Futsal Municipal
Constanta; Muhlbach Sebes - Clujana Cluj Napoca; ACS Odorheiu
Secuiesc - United Galati; ; echipele
Cosmos Pitesti siAthletic Club Bucuresti stau.

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

1. FC Cip Deva 20 18 1 1 107 38 55p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 20 15 3 2 112 54 48p

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

10. Muhlbach Sebes 20 6 4 10 53 75 22p
11. 1 p
12. p
13. 1 p
14. 1 1 p

3. Silvanus Resita 19 12 3 4 76 41 39p
Municipal Constanta 19 10 5 4 92 67 35
Energoconstr. Craiova 19 11 2 6 77 57 35
MGA Bucuresti* 20 9 4 7 85 60 31
Athletic Club Bucuresti 20 8 2 10 57 67 26
Poli Timisoara 20 8 0 12 83 113 24
Eurolines Bucuresti 19 7 2 10 53 67 23

Clujana Cluj Napoca 20 5 2 13 61 103 7
Cosmos Pitesti 20 5 0 15 42 85 15
ACS 3 Bucuresti* 20 4 3 3 40 86 15
United Galati 20 4 1 5 44 69 3

BOX - Ne batem n Bulgariaî
La finele turneului de pregatire din Ungaria, toti sportivii vor

continua antrenamentele la Bucuresti, dupa care Vastag va decide
echipa ce se va prezenta la traditionalul turneu de la Stranjata,
Bulgaria. De altfel, de ani buni, romanii nu rateaza nici o ocazie sa-si
masoare fortele in Bulgaria, pentru ca acolo vin boxeri valorosi de
pe intreg continentul. "Daca iesi invingator la Stranjata, poti fi sigur
ca vei conta in toate marile competitii internationale. E ca un fel de
barometru al evolutiilor pentru tot anul", a declarat Nastac. Competi-
tia din Bulgaria se va desfasura in perioada 15-20 februarie.
Aceasta va fi un bun prilej pentru tehnicieni de a vedea forma fizica
in care se afla pugilistii nostri.

RUGBY
Surpriza extrema in ultimul

meci al etapei inaugurale din
editia 2006 a Turneului celor 6
Natiuni. Scotia a reusit sa treaca
pe propriul teren de nationala
Frantei cu 20-16, dupa ce la
pauza a avut un incredibil 13-3!
Diferenta s-a facut astfel la
transformari, unde Ellisalde s-a
dovedit solutia falimentara pentru
francezi. E drept ca ultimul eseu
al acestora a venit in minutul 79,
cand practic nu mai era nimic de
facut. Anglia si Irlanda au castigat
in aceasta etapa in fata Tarii
Galilor si Italiei.


