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În şedin
şi

şi

şului, la data evalu
şi sunt exprimate în .

ţa ordinar
ţa, din data de 31 ianuarie 2006 au fost aprobate modific

ţurile de vânzare a terenurilor din municipiul Re ţa, aflate în
proprietatea Statului Român. Preţurile reprezint

ţie a terenurilor, în diferite zone ale ora

ă de lucru a Consiliului Local al Municipiului
Re ările
unor anexe la Hotărîri anterioare ale Consiliului Local privind
pre

ă valoarea de
circula ării

EURO/mp

Zona „A” - Centrul Civic

Zona „B”- Cartierele Lunca Pomostului, Moroasa I,
Moroasa II, Zona Universalul Vechi, Zona G

Zona „F” – Cartierele Triaj, Dealul Crucii, Staţiunea
Secu

Zona „G” – Cartierele Ţerova

ţ

ării de Sud

Zona „D” – Cartierele Câlnic

ă

Zona „J” – Triaj - platou

şi
Valea Domanului

Zona „C” – Zona Muncitoresc

şi Govândari

Zona „E” – Cartierele Stavila, Marginea, Lend, Moroasa
– periferie şi Valea Domanului - periferie

şi Govândari – periferie

şi Doman

Zona „H” – Cartierele Moniom, Secu şi Cuptoare

Zona „I” – Cartierele Driglov şi Poiana Golului

(R.B.).

Persoanelor fizice care doresc cumpărarea terenurilor li se
acurdă o reducere de 30 % din preţ dacă acestea sunt în pantă
(cu o înclinaţie mai mare de 20 %) şi au o suprafaţă de cel puţin
300 mp.(R.B.)

Nr.
crt.

Zona de
încadrare a
terenului

Terenuri
reprezentând

incinte

Terenuri ocupate de
construcţii, precum şi

curţi şi grădini, aflate în
folosinţă legală

1 Zona „A” 20 7
2 Zona „B” 16 5
3 Zona „C” 12 4,2
4 Zona „D” 10 3,5
5 Zona „E” 8 3
6 Zona „F” 6 2
7 Zona „G” 4 1,5
8 Zona „H” 2 1
9 Zona „I” 1 1

10 Zona „J” 0,5 0,5

VÂNZAREA TERENURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN

M ş
ă ă

cLaren Mercedes î i
prezint noua “uniform ”

M@suri de protec]ie social@
pentru salaria]ii Regiei Na]ionale a

P@durilor – Romsilva care urmeaz@ s@
fie disponibiliza]i în acest an

Romsilva î
ţiile în care

restituirea p

ţi. Disponibilizarea personalului Romsilva se
va face treptat, pe m

ţii disponibilizaţi vor
beneficia la momentul concedierii colective de o sum

ţia de
ţa dintre salariul individual

mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din
contratul individual de munc

ţiei de
ţiei de

ţionale a P
ţional cu suprafaţa retrocedat ţia social

ţional

ţi din rândul persoanelor disponibilizate prin concediere
colectiv

ţia în care persoanele disponibilizate care au dreptul s
ţional

şi va redimensiona activitatea şi
bugetul de venituri şi cheltuieli, în condi

ştilor proprietari va determina
reducerea progresiv

şitul anului, a 7.048 de
salaria

ştilor proprietari.
Potrivit unui proiect de Lege adoptat de Guvern, angaja

şomaj şi de un venit lunar
de completare. Venitul de completare este egal cu diferen

şi nivelul indemniza şomaj.
Venitul lunar de completare se acord

şomaj, dup

şi 16 ani;
pe o perioad

şi 20 ani;
pe o perioad

şomaj.
Dac

şi unitate teritorial

ădurilor fo
ă, de la 4,3 milioane hectare cât

este în prezent, la circa 2,3 milioane hectare, a
pădurilor aflate în proprietatea statului.

Programul de restructurare a Romsilva include
disponibilizarea, până la sfâr

ăsură ce pădurile vor fi
retrocedate fo

ă egală cu de două ori salariul
mediu pe economie din luna ianuarie, de indemniza

ă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe
economie din luna ianuarie

ă lunar de la data stabilirii indemniza
ă cum urmează:

pe o perioadă de 12 luni, pentru personalul disponibilizat cu vechime în muncă de
până la 12 ani;

pe o perioadă de 16 luni, pentru personalul disponibilizat cu vechime în muncă
cuprinsă între 12

ă de 20 luni, pentru personalul disponibilizat cu vechime în muncă
cuprinsă între 16

ă de 24 luni, pentru personalul disponibilizat cu vechime în muncă de
peste 20 ani.

Pentru că veniturile Regiei Na ădurilor – Romsilva se reduc
propor ă, protec ă a personalului disponibilizat
va fi asigurată din bugetul asigurărilor pentru

ă în termen de 9 luni de la data concedierii colective la Regia Na ă a
Pădurilor – Romsilva apare necesitatea reangajării de personal ca urmare a
solicitărilor proprietarilor de păduri de a încheia contracte de administrare a
pădurilor sau de prestări servicii silvice cu Romsilva, Regia este obligată să
reangajeze salaria

ă. Reangajarea se face fără concurs sau perioadă de probă dacă salariatul
este reangajat la aceea ă de unde a fost disponibilizat.

În situa ă fie angajate
refuză locul de muncă oferit, Regia Na ă a Pădurilor - Romsilva poate face noi
angajări pe locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
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Prima informa ăzi la unul din
posturile centrale de televiziune se referea la faptul că, Uniunea
Europeană, ne va impune, să nu mai avem spa

ă, după ceva timp (mai mult
de 10 ani), am reu ă-mi amenajez

ă camere
ă chinuia deja întrebarea - unde voi pleca să-mi desfă

ăriei, care este o clădire indepen-
dentă ă de faptul că voi gândi

ă de pământ - mă va lăsa să fac acest lucru?
Dar ă ă cu observa ă, va fi

interzisă categoric transformarea locuin

ă, notariale, birouri de consultan ă

ă gândesc cu spaimă la toate spa

ă într-un
bloc de locuin

ă desfiin

ă cu faptul că, această lege se va aplica
numai viitorilor solicitan ămânând în stare
de func respectă toate normativele trecute,
prezente ă, care începe să
recite ritmat dintr-un cadru legat de legea farmaciilor (întâmplător)
în care se specifică suprafe ă le aibă
toate spa

ă va exista necesitatea a două căi
de evacuare la spa

ăzut,
necunoscut, inexistent până acum în România.

Cred de mai multă vreme că această integrare europeană ne
va transforma într-o pia ă de desfacere a vestului pe lângă faptul
că vom deveni un bun

ă de muncă foarte ieftină. Nu în
ă facem până la acest moment al integrării

noastre, ca să putem supravie
ă e

ăse ă, avem foarte pu
ă, contribuind la asigurările sociale

ănătate din România)
ă parte din for ă activă se pensionează

medical). Ce ar aduce această lege în România? Pe lângă o largă
nemul ă a
celor activi, care, vor putea cu greu să mai găsească o nouă
modalitate de a func

ă de dincolo, economisind retribu
ăra aici, în ă

ă ca o
povară, va amenaja un spa

ă de alte na ă

ărora va trebui să ne supunem
ă casă a

ăia porcii, găinile, iepurii
ă

acum în România, nu vom mai avea voie să ne facem ă
în cazanul propriu de ă (aceasta fiind o preocupare ancestrală
a românilor ridicată la nivel de specific na

ă nu sunt nobile ă acum, iată, amărâtul de
apartament situat la parterul blocului nu poate servi ca spa

ă ce tocmai ai ob ă-l po
ă-

rate foruri, autorizare de construire, concesionare

ără milioanele de blocuri tip din
betoane prefabricate, prăfuite

ă în locul lor tot românul ar locui în spa

ă Europa ne-ar ajuta să ne ridicăm fiecare dintre noi o casă,
bineîn ărat, atunci a ă ea ne vrea fără
ipocrizie, gândindu-se în primul rând la oameni.

ţie pe care am recepţionat-o ast

ţii comerciale situa-
te la parterul blocurilor, spaţii care au fost iniţial locuinţe. Primul
lucru la care m-am gândit a fost acela c

ţia c
ţelor în cabinete medicale,

farmacii, alimentare, magazine de orice fel, cu excepţia birourilor
de avocatur ţ

ţi.
Imediat m ţiile cu statut similar
(locuinţe iniţiale) amenajate în cabinete de consultaţie ale
medicilor din acest ora

ţe), farmacii elegante recent terminate, alimentare,
magazine mixte, care o dat ţate vor transforma acest ora

ţit în unul mort.
Dar, informaţia continu

ţi, toate celelalte spaţii r
ţionare…

ţele minime pe care trebuie s
ţiile componentele ale unei astfel de funcţiuni. De

asemenea, ne atrage atenţia c
ţiile care pot avea mai mult de 12 ocupanţi!

Reglementare aparţinând tot unui normativ nev

ţ

ţ ţeleg de ce informaţiile despre
ceea ce trebuie s

ţui, apar atât de târziu

ţini
omeni activi (care lucreaz

ţi prematuri pensionari (pe la
40 de ani o bun ţa de munc

ţumire ţe, mic

ţiona.
Orice persoan ţia ei pe un an

sau doi, va putea cump ţara tuturor posibilit ţilor un
teren sau o construcţie, în care cu o investiţie neperceput

ţiu comercial (sau altceva), care va
respecta normele europene

ţiva români mai tinerei ţionalit ţi
mai harnice

ţuitoarele de pe lâng

ţuica noastr
ţuic

ţional), nu ne mai putem
menţine viile pentru c

ţiu
comercial , dup ţinut, ca s ţi refuncţionaliza o
serie de hârtii (contracte, acceptul locatarilor, avize de la nenum

ţi putea imagina o Românie f

ţi putea închipui c ţii
confortabile, calde

ţeles muncind adev

şit s şi eu un birou de proiectare
situat la parterul unui bloc, într-un apartament de dou şi
m şor activi-
tatea? Poate în casa de lut a copil

şi oare Europa va fi preocupat şi voi
desena într-o cas

ştirea continu şi se completeaz

şi cred eu şi a
acestor birouri mici de proiectare cu unul sau doi reprezentan

ş (unul are chiar o micro-policlinic

ş
din unul total amor

şi viitoare… Şi imediat, apare o doamn

şi cuminte furnizor de materii prime şi de
for

şi atât de
disparat difuzate, astfel încât numai dac şti foarte atent şi bine
inspirat, le g şti. Ştiu tot din mas-media c

şi de
s şi foarte mul

şi distrugerea multor speran şorarea vizibil

ştiute şi neştiute, în care vor lucra
(poate) câ şi o groaz

şi mai active ca şi noi.
În decursul ultimilor doi ani am aflat foarte multe lucruri noi,

c şi care încep toate cu „ ”: nu
vom mai putea creşte vie şa cum vrem
fiecare dintre noi, nu se vor mai putea t şi
celelalte animale de sacrificiu „barbar”, aşa cum se practica pân

şi c

şi închiriere de
terenuri, etc.).

V-a
şi jalnice?

V-a
şi curate, liniştite, departe de zone poluate?

Dac
şi şti c

DAC

ţele
noastre sunt insalubre

ţioase, c ţii
de respiraţie între faţadele cl

ţial

Ă

ăbdare, ca Europa să constate cea mai
evidentă abatere de la legile ei ă locuin

ă nu avem apartamente însorite, nu avem spa
ădirilor, că subsolurile miros

pestilen ă, în urma unui complex studiu efectuat de
speciali ă dispună demolarea totală a lor

DACĂ…

NU

Aştept cu ner
şi anume faptul c

şi reci, mult prea mici pentru normele
ei pre

şi c
ştii ei s şi refacerea

fondului construit respectând întocmai normele ei.

Arh. Ioana Mihăiescu

Dacă Europa
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Consiliul de Onoare al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului s-a întrunit
astăzi, la Palatul Victoria, în prima şedinţă de la
înfiinţarea Institutului. Membrii Consiliului au ales
conducerea executivă a acestei instituţii. Istoricul
Stejărel Olaru director executiv, Lucia Hossu
Longhin secretar general şi istoricul Marius
Oprea preşedinte.

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a
participat la o parte a reuniunii de astăzi.
Premierul le-a spus membrilor Consiliului că
„perioada de abuzuri, de crime şi de lipsuri a
regimului comunist trebuie adusă la lumină. Veţi
avea o sarcină grea, iar Guvernul are sarcina
morală de a vă sprijini pe acest drum”.

Premierul Tăr iceanu şi -a expr imat
convingerea că Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului va reuşi să elucideze
ceea ce s-a întâmplat în realitate în perioada
comunistă.

Şeful Executivului a dat asigurări că ceea ce
se doreşte, prin înfiinţarea Institutului, nu este
„vânătoarea de vrăjitoare”, ci scoaterea la lumină
a adevărului despre ceea ce s-a întâmplat în
perioada 1948-1989.

„Cu toţii sunteţi personalităţi cunoscute, care
v-aţi distins prin demersurile pe care le-aţi făcut
deja. Aceasta este garanţia cea mai bună că
Institutul are o şansă autentică de succes în
viitor” a apreciat Primul-ministru.

Gabriel Liiceanu, membru al Consiliului de
Onoare, a apreciat că acest Institut, pe lângă
investigarea de cercetare ştiinţifică, va trebui să
răspundă la întrebarea de ce "societatea
românească arată astăzi atât de rău".

"Răspunsul nu îl putem avea decât mergând
la rădăcina răului, care este de stabilit istoric,
după cel de-al doilea război mondial. Astea
înseamnă că accentul, dincolo de aceste
investigaţii concrete, se va pune pe felul în care
regimul comunist a destructurat toată substanţa
spirituală, morală, sufletească a României. Cum
anume au fost distruse elitele politice, sociale,
culturale, mi se pare că e o întrebare
fundamentală. Societatea noastră civilă este în
continuare destructurată. Lucrurile se leagă între
ce a fost şi ceea ce e azi" a afirmat Gabriel
Liiceanu.

Doina Cornea a adăugat că e nevoie ca
Institutul să lămurească crimele din perioada
comunismului. "Dacă nu acceptăm aceste
investigaţii asupra crimelor şi asupra celor care
au suferit şi cum au suferit pentru adevăr şi
pentru dreptate, suntem sau vom deveni o

naţiune în prăbuşire" a afirmat Doina Cornea.
Cristian Pârvulescu a arătat că acest Institut a

fost înfiinţat în contextul în care şi la nivel
european comunismul începe să fie condamnat.
"Condamnarea internaţională a comunismului ne
obligă, mai ales că aproape jumătate din
populaţia României crede că perioada respectivă
a fost una benefică", a argumentat Pârvulescu.

Ceea ce îşi propune Institutul este, potrivit lui
Cristian Pârvulescu, restabilirea adevărului,
recuperarea istoriei recente. "Ne punem
probleme practice şi nu doar ipotetice. Încercăm
să dăm românilor speranţa că prin efortul pe care
îl vor face cercetătorii, lucrurile vor fi pe făgaşul
cel bun", menţionat Pârvulescu.

Lucia Hossu Longhin, membru al Consiliului
de onoare, consideră că înfiinţarea Institutului
reprezintă o victorie a societăţii civile, în raport cu
puterea, întrucât acest Institut îşi propune să dea
o fotografie clară, corectă, în care să se vadă
foarte bine şi victimele crimelor, şi iniţiatorii şi
executanţii lor. "Dincolo de cazurile în sine, eu
cred că e nevoie să studiem legile care au
guvernat şi au legitimat crima. Un ins fără
memorie nu există, un grup fără memorie nu
există şi o ţară fără memorie colectivă nu poate
exista", a afirmat Hossu Longhin.

Institutul îşi propune să aibă programe
educative, a arătat istoricul Marius Oprea, de
aceea munca de cercetare se va concretiza şi în
elaborarea unui manual de istor ie a
comunismului, necesar pentru a înţelege ceea ce
s-a petrecut înainte de 1989. Oprea a afirmat că
pe măsură ce vor fi descoperite fapte cu
încărcătură penală, va fi sesizat şi Parchetul.

Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului a încheiat astăzi şi o asociere cu
Institutul Român de Istorie Recentă, organizaţie
non-guvernamentală, al cărui fondator, fostul
ambasador al Olandei la Bucureşti, Coen Stork,
este unul dintre cei care a sprijinit activ dizidenţii
români înainte de 1989.

Din componenţa Consiliului fac parte: Doina
Cornea, Andrei Pleşu, Cristian Pârvulescu,
Constantin Ticu-Dumitrescu, Gabriel Liiceanu,
Petre Mihai Băcanu, Radu Filipescu, Elvira Bianu
şi istoricul britanic Dennis Deletant.La şedinţă a
participat printr-o legătură telefonică, din Statele
Unite aleAmericii, şi Radu Ioanid.

Toţi membrii Consiliului de Onoare al
Inst i tutului de Investigare a Crimelor
Comunismului au doar funcţie onorifică.

a

(
)

Guvernul României - Biroul de presă -
14.02.2006

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

Societatea civil@ solicit@ Guvernului s@-}i asume
r@spunderea asupra unei legi privind DNA

Un număr important de organizaţii nonguvernamentale au solicitat vineri Guvernului să îşi
asume răspunderea asupra unei legi care să conţină majoritatea prevederilor din ordonanţa
respinsă joi de Senat privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Naţional Anticorupţie
(DNA).

Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia, Cristian Pârvulescu, a subliniat, într-o conferinţă de
presă, că acest procedeu are mai multe avantaje. În primul rând, ar scurta foarte mult perioada
de adoptare a legii şi incertitudinile privind DNAvor dispărea.

"Am constatat că prin ordonanţe de urgenţă durează foarte mult şi ştim că până în luna mai
aceste lucruri ar trebui rezolvate. Ordonanţa DNAa fost publicată în urmă cu opt luni - nu cred că
Comisia Europeană mai are timp să aştepte încă opt luni pentru a vedea dacă va trece sau nu", a
subliniat Pârvulescu.

În opinia sa, menţinerea DNA ca o instituţie credibilă ar trebui să devină prioritatea numărul
unu. Totodată, se va vedea dacă există sau nu o majoritate parlamentară, iar în cazul în care se
dovedeşte că nu există, atunci ar putea veni alţii mai buni să conducă România, a spus Cristian
Pârvulescu.

Asumarea răspunderii ar fi un avantaj şi pentru opoziţie, care se va pronunţa clar fie ridicând
o moţiune de cenzură, fie permiţând Guvernului să-şi continue activitatea.

Cei prezenţi au făcut un apel în mod special către social-democraţi. "PSD strigă cu toată gura
să le mai dăm o şansă pentru că sunt gata să îţi arate bunăcredinţă. Să o demonstreze acum,
făcând un apel public către parlamentarii PSD să voteze legea", a spus Andrei Oişteanu de la
GDS.

"Autorităţile de la Bucureşti nu au dat dovadă că au capacitatea administrativă şi politică să-
şi respecte angajamentele. Partidele nu pun interesul naţional mai presus de cel personal sau
de partid. Conflictul între clasa politică şi sistemul judiciar se acutizează, fără să existe un
echilibru al puterilor în stat, ceea ce poate avea consecinţe foarte grave", a apreciat Victor
Alistair, preşedintele Transparency International.

Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, a precizat că Guvernul a
trimis preşedintelui o scrisoare prin care i-a cerut "deocamdată" trimiterea legii spre
reexaminare Parlamentului.

În ceea ce priveşte propunerea asumării răspunderii guvernamentale, Bogdan Olteanu a
adăugat că va propune organizarea unei consultări în următoarele zile pentru a se lua decizia
cea mai potrivită.



Prevenirea }i combaterea violen]ei în sport
Ordonanta 11, adop 26 pentru prevenirea

-

-
-

-
-

.

nr. tat ianuarie,
ţei în sport prevede c rganizatorii competiţii lor

ţele de ordine angrenate au obligaţia s
ţie

ţiilor
ţiei sau jocului.

Potrivit ordonanţei, termenii
ţii:

competiţie sportiv
ţi independenţi, pe baza

unui regulament

ţional, care se disput

ţii sau jocuri sportive - structur

ţii sau jocuri sportive;
oficial - oricare conduc

ţiilor, ligilor,
asociaţiilor judeţene ţi sau, dup ţi
în funcţiile ori poziţiile pe care le deţin;

grad de risc al competiţiei sau jocului sportiv - nivelul posibili
t ţii producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii ţei
publice cu ocazia desf ţiei sau jocului sportiv;

asigurarea ordinii publice - ansamblul m
ţii, prevenirea

ţiuni care vizeaz ţ
ţiilor publice, activit ţilor culturale

ţele de ordine
ţial ţa public

ţiei
ţilor;

control corporal preventiv
ţinutei vestimentare

ţiei

ţiilor
ţie

ţile de jandarmi competente
teritorial, care acţioneaz

ţiei
pe drumurile publice

Asigurarea ordinii publice în
zona stadioanelor, s

-
ţiilor

ţile unde se
controleaz

ţile de jandarmi
competente teritorial.

R .
ţii participanţilor

în interiorul locurilor de desf -
ţiilor

ţii destinate activit ţilor spor-
tive - revine organizatorilor, care
încheie în acest sens contracte de
prest ţiile
legii, cu structuri specializate din
M.A. . ţi de paz

ţie
. -

ţ i n e r e a î n s t a r e d e
funcţionare.

ă în
ă o

ă
asigure spectatorilor, jucătorilor
ă ia toate măsurile pentru prevenirea ăturarea oricăror inci

dente ce s-ar produce pe traseele de afluire/de fluire
ă

ă terminarea competi

ătoarele semnifica
ă - campionat sportiv organizat pe ramuri de

sport, între mai multe echipe sau concuren

ă care poate avea caracter oficial
sau amical, intern ori interna ă pe baza unui
regulament, având drept scop stabilirea unui învingător;

organizator de competi ă
sportivă cu personalitate juridică, legal constituită ă
oficial, care are dreptul de a organiza competi

ător, membru al unei comisii, arbitru

ă caz, autoriza

ă
ă ării competi

ăsurilor ce se între
prind pentru respectarea legalită

ă tulburări sociale sau manifestări de violen ă pe
timpul adunărilor ă

ări similare cu participare
numeroasă

restabilirea ordinii publice - ansamblul măsurilor întreprinse
de for

ă ordinea ă grav tulburate;
evacuarea spectatorilor - ansamblul măsurilor de scoatere de

către structurile de ordine, în mod organizat, din locul de
desfă

ă a

ă

ătre stadi
oane, săli ă ării competi

ă în mod nemijlocit de organele de poli
ă

ă
ă ă a circula

ălilor de sport
ă

ării competi
ă la perimetrul zonei

delimitate de por
ă biletele de acces

ă controlul corporal
preventiv

ă de unită

ăspunderea pt asigurarea
ordinii ă

ă

ăli de sport,
patinoare, terenuri de sport

ă

ări de servicii, în condi

ă ă
ăsurile ce

se impun pt prevenirea incendii
lor, asigurarea căilor de acces

şi
combaterea violen
şi jocurilor sportive şi for

şi oficialilor protec şi securitate şi
s şi înl

şi în interiorul
locurilor de desf şurare a competi şi jocurilor sportive, înainte,
în timpul şi dup

şi expresiile de mai jos au
urm

şi a unui program, având drept scop stabilirea unei
ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;

joc sportiv - întrecere sportiv

şi recunoscut

şi
arbitru asistent, observator, antrenor, preparator, responsabil
tehnic, medical ori administrativ din cadrul federa

şi cluburilor, acredita

şi siguran
şur

şi descurajarea unor
ac

şi manifesta şi
sportive, precum şi altor manifest

şi rezultatul acestora de a readuce în starea
ini şi siguran

şurare a competi şi jocurilor sportive, a unui grup de
suporteri sau a tuturor participan

şi al bagajelor - verificarea sumar
şi a bagajelor spectatorilor în scopul prevenirii

introducerii în locurile de desf şurare a competi şi jocurilor
sportive a obiectelor şi materialelor interzise.

Asigurarea ordinii publice pe traseele de deplasare c
şi alte locuri destinate desf şur şi jocu rilor

sportive se realizeaz şi
unit

şi pentru
desf şurarea normal

şi a altor locuri destinate desf şu
r şi jocurilor
sportive, pân

şi se
execut

şi al bagajelor, se
realizeaz

şi securit
şu

rare a competi şi jocurilor
sportive - stadioane, s

şi alte
spa

I sau cu societ şi
protec şi iau toate m

şi
m e n

a)

d)

e)

f)

i)

b)

c)

g)

h)

-

-

(M.O. nr. 83/30.01.2006)
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Dacia 17 - 19 Feb.

Ministrul transporturilor, constructiilor si
turismului a , n data ordinul
nr. 42 privind condi

-

-

-

e.

-

-
-

-

-

-

emis î de 16 ianuarie
ţiile de preg

ţial
.

ţiuni de trans
port rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei
de urgenţ

ţin
ţe necesare desf

ţe ce
trebuie actualizate periodic prin stagii de
preg

ţiale, respectiv dovada
preg

ţinute conform prevederilor
prezentului ordin.

CPI

ţinut prin susţinerea unui
examen de cuno ţe teoretice

ţiunea 1 din
anexa nr. 2. Examenul va urm

ţe, conform tematicii
prev

ţial

ţionare a personalului din domeniul
transporturilor rutiere, conform prevederilor
cuprinse în secţiunea a 2-a din anexa nr. 2, în
urma c ţine un certificat de calificare
profesional ţial ( )

ţinerea unui
examen privind însu ţelor conform
tematicii prev

.

ţile comune ale celor
dou ţial ţile
specifice noii calific

ţine în mod obligatoriu examenul practic în
totalitat

Sunt scutiţi de obligativitatea calific ţiale
conduc

ţii:
conduc

ţii:
conduc

ţ

ţa parcursului.
Preg

ţele care le sunt necesare în activitate,
cu prec ţa ruti
er ţionalizarea consumului de combustibil.

Cursurile vor fi organizate de c
ţionare a personalului din

domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel con
cepute pentru a dezvolta ţele
prev

.
ţinerea unui

examen teoretic conform prevederilor cuprinse în
secţiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea
examenului, conduc ţine un CPC
cu o valabilitate de 5 ani.

CPC vor fi eliberate conduc

.
ţi conduc

ţinerea acestuia.
Conduc ţi de la obligaţia

deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma
cursurile de formare profesional

ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1957;

pân ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1968;

pân ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1979;

pân ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1990.

Conduc
vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5

ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate
a CPC.

În cazul în care conduc
ţi

de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor
art. 3 nu

ţin 2 ani, ace ţia de a urma un
curs de preg

ţii, chiar dac
.

ătire profesională
ini ă ă a anumitor categorii de
conducători auto

ă a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, conducătorii auto titulari ai
permiselor de conducere corespunzătoare
pentru categoriile C1, C1E, C

ă de ă un nivel minim de
cuno ă ării profesiei, con
form anexei nr. 1 la prezentul ordin, cuno

ătire adecvate.

,
, reprezintă dovada

pregătirii profesionale ini
ătirii profesionale periodice a conducătorului

auto,

ătre conducătorul
auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau
transport rutier de persoane.

CPI poate fi ob

ări însu

ăzute în anexa nr. 1.
Conducătorii auto pot opta pentru o pregătire

profesională ini ă accelerată în cadrul unor
cursuri organizate de centre de pregătire

ărora vor ob
ă ini ă accelerată CPIa . Aceste

cursuri se vor încheia prin sus

ăzute în anexa nr. 1.
CPIa conferă titularului acelea

ătorilor auto de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de
zile de la promovarea examenelor

Conducătorii auto care efectuează transport
de marfă ă sau î ă acti
vitatea pentru a efectua transport de persoane ori
invers

ă mai parcurgă păr
ă tipuri de calificare ini ă, ci doar păr

ări, urmate de promovarea
unui examen teoretic. Ace ători vor
sus

ării ini
ătorii auto care sunt:

titularii unui permis de conducere pentru
categoriile D1, D1E, D ă la data
de 9 septembrie 2008;

titularii unui permis de conducere pentru
categoriile C1, C1E, C ă la data
de 9 septembrie 2009.

Conducătorii auto ce fac obiectul prezentului
ordin pot conduce vehicule destinate transpor
tului rutier de mărfuri în următoarele condi

ătorii auto titulari ai unui CPI pot
conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din
categoria C1, C1E, C

ătorii auto titulari ai unui CPIa pot
conduce:

de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria
C1

ătorii auto care fac obiectul prezentu
lui ordin pot conduce vehicule destinate transpor
tului rutier de persoane în următoarele condi

ătorii auto titulari ai unui CPI pot
conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din
categoria D1, D1E, D

ătorii auto titulari ai unui CPIa pot
conduce:

la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria
D

ă maximă de 50 km,

ă

ătirea periodică va consta în cursuri spe
cifice, prin care conducătorii auto î

ădere în ceea ce prive
ă

ătre centre de
pregătire

ăzute în anexa nr. 1.
Cursurile vor fi organizate în două module

independente, unul de 3 zile, celălalt de două
zile, fiecare zi de curs având prevăzute câte 7 ore
de pregătire. Cele două module pot fi urmate
separat de conducătorul auto înainte de
termenele prevăzute

Cursurile se vor încheia prin sus

ătorul auto va ob

ătorilor auto de
către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în
termen de maximum 30 de zile de la promovarea
examenelor

To ătorii auto care sunt titulari ai unui
CPI/CPIa trebuie să urmeze cursurile de formare
continuă în termen de maximum 5 ani de la
ob

ătorii auto excepta

ă continuă
conform următorului calendar:

până la data de 10 septembrie 2012, to
ăscu

ă la data de 10 septembrie 2013, to
ăscu

ă la data de 10 septembrie 2014, to
ăscu

ă la data de 10 septembrie 2015, to
ăscu

ătorii auto care sunt titulari ai unui
CPC

ătorii auto titulari ai
unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei excepta

ă de
cel pu

ătire periodică înainte de reluarea
activită ă nu s-au împlinit termenele
prevăzute

şi continu

Pentru a putea efectua opera

şi CE, respectiv D1,
D1E, D şi DE, trebuie s

ştin şur
ştin

şi

şi pot fi ob

şi CPC sunt valabile pentru tipul de
transport rutier efectuat de c

ştin şi practice,
conform prevederilor cuprinse în sec

şirea
nivelului minim de cunoştin

şi
perfec

şirea cunoştin

şi drepturi ca şi
CPI, cu respectarea prevederilor legale.

CPI şi, respectiv, CPIa vor fi eliberate
conduc

şi care îşi dezvolt şi schimb

şi care sunt titularii unui CPI/CPIa nu
trebuie s

şti conduc

şi DE, eliberat pân

şi CE, eliberat pân

şi CE;

conduc

şi C1E; şi
de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria

C1, C1E, C şi CE.
Conduc

şi DE;
conduc

de
şi DE, utilizate pe curse regulate de pasageri

pe o distan şi vehicule din
categoriile D1 şi D1E;

de la vârsta de 23 de ani vehicule din categoria
D1, D1E, D şi DE, indiferent de tipul de curs şi de
distan

şi vor actualiza
cunoştin

şte siguran
şi ra

şi perfec

şi a revizui cunoştin

şi-au exercitat profesia pe o perioad
ştia au obliga

Certificatul de calificare profesională ini
ă CPI

ă continu CPC

a)

b)

a)

-
-ţial ( )

( )

a)

a)

b)

c)

d)

Certificatul de calificare profe
sional

b)

b)

�

�

�

�

(M.O.nr. 79/17.01.2006)
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H.G. nr. 1.831 . .

(M.O. nr. 1193/30.12.2005)
O. .G. nr. 209

ţii
(M.O. nr. 1194/30.12.2005)

Deciziea nr. 1.144 a pre ţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale pt. modificarea Deciziei pre

ţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004
privind aprobarea Regulamentului pt. autorizarea

ţi de proiectare, execuţie

ţilor economici
care desf ţi de proiectare, execuţie

(M.O.
nr. 1194/30.12.2005)

H.G. nr. 1.724 ţarea Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului în România
(M.O. nr. 1195/30.12.2005)

Ordinul nr. 1.223/715/2005 al ministrului
mediului

ţului privind procedura de
înregistrare a produc ţ

(M.O. nr.
1/03.01.2006)

Ordinul nr. 54/2005 al pre ţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
privind aprobarea Regulamentului pt. atestarea
agenţilor economici care proiecteaz

ţii electrice din
sistemul electroenergetic (M.O. nr. 5/04.01.2006)

Legea nr. 381/2005 pt. modificarea
.G. nr. 41/1998 privind taxele în

domeniul protecţiei propriet ţii industriale

(M.O. nr.
6/04.01.2006)

Legea nr. 389/2005c - legea calului (M.O. nr.
9/05.01.2006)

Ordinul nr. 5.357/2005 al ministrului educaţiei

ţenilor str
- (M.O. nr.

10/05.01.2006)
H.G. nr. 1.829/2005

. .

(M.O. nr. 11/05.01.2006)
Circulara nr. 41/2005 a B ţionale a

României ţie, în scop
numismatic, a unei monede din argint cu
valoarea nominal

(M.O. nr.
12/06.01.2006)

H.G. nr. 1.832/2005

ţiile ţionarea comisiilor
pt. stabilirea dreptului de proprietate privat

. . (M.O. nr. 15/09.01.2006)
H.G. nr. 1.839/2005

ţii cet ţenilor români
pt. bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau r

Ţinutul Herţa, ca urmare a st

. .
(M.O. nr. 15/09.01.2006)

pt. modificarea H G nr.
269/2001 privind registrul agricol pt. perioada
2001-2005

u pt. modificarea
ă

ă

ă

ă ă
activită

ă ă activită

privind înfiin

ăririi apelor

ătorilor, modul de eviden ă

ă

ă, execută,
verifică ă instala

ă

ăr i i p t . aprobarea Normelor
metodologice privind înscrierea la studii
universitare de doctorat a cetă ăini
începând cu anul universitar 2005 2006

pt. modificarea
G nr. 267/2004 privind instituirea

Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine,
bovine

ăncii Na
privind punerea în circula

ă de 5 lei, emisiunea „100 de ani
de la na

pt. modificarea

ă
asupra terenurilor, a modelului

G nr. 890/2005
privind modificarea art. 5

alin. (1)

ăgubiri sau compensa ă

ămase în Basarabia, Bucovina de
Nord ării de război

ării Tratatului de Pace între România

G nr. 1.239/2004

şi completarea
unor acte normative din domeniul propriet

şedintelui Autorit

şedintelui
Autorit

şi verificarea persoanelor fizice care desf şoar
şi exploatare în

sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pt.
autorizarea şi verificarea agen

şoar
şi exploatare în sectorul gazelor naturale

şi gospod şi al ministrului
economiei şi comer

şi raportare a datelor privind echipamentele
electrice şi electronice şi deşeurile de
echipamente electrice şi electronice

şedintelui Autorit

şi exploateaz

şi
completarea O

şi

regimul de utilizare a acestora

ş i cercet

şi
completarea H

şi ovine

şterea lui Grigore Vasiliu-Birlic”

şi
completarea Regulamentului privind procedura
de constituire, atribu şi func

şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi
punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
H

şi (2) din Normele metodologice pt.
aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de
desp

şi
şi a aplic şi
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947, aprobate prin H

4

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

Recepţie prin satelit

Televiziune la maxim

Max TV Digi TV

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan

Calitate germană
cu profile Kömmerling

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

96 din venit
se consum@ pe utilit@]i

}i mâncare

%

Potrivit Institutului Naţional
de Stat is t ică, 96% din
veniturile unei familii din
România sunt alocate cheltu
ielilor pentru întreţinerea
gospodăriilor. Pentru plata
utilităţilor şi pentru mâncare, o
familie cheltuieşte trei sferturi
din câştigul lunar.

Cheltuielile totale ale unei
familii de români au fost, în
medie, în trimestrul trei al
anului trecut, de 1.138 lei,
respectiv de 388 de lei pe
p e r s o a n ă . D i n t o t a l u l
cheltuielilor, trei sferturi îl
reprez intă bani i pentru
consum, iar impozitele şi
taxele ajung la 12 procente.
Venitul mediu total al unei
gospodării de români a fost,
anul trecut, de 1.184 lei lunar,
respectiv 403 lei pentru fiecare
persoană.

Veniturile medii ale unei
gospodării din mediul urban au
fost, în 2005, cu 30 la sută mai
mari decât ale celor din mediul
rural. La sate, principala sursă
de venituri a reprezentat-o
producţia agricolă, care a
asigurat 42,7 la sută din totalul
veniturilor.

-
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M@suri BNR

Pentru a reduce consumul,
Consiliul de Administraţie al
Băncii Naţionale a decis
ma jo ra rea dobânz i i de
referinţă de la 7,5 la 8,5 la sută
pe an şi a impus băncilor o
rezervă minimă valutară de 40
la sută, faţă de 35 la sută în
prezent.

Măsurile BNR au fost luate
după ce Fondul Monetar
Internaţional a recomandat
Băncii Centrale să adopte o
politică monetară mai strictă,
pentru a atinge obiectivul de
inflaţie. În 2006, Banca
Naţională are o ţintă de inflaţie
de 5 la sută.

Rata inflaţiei în luna
ianuarie a fost 1,03 %

1 aprilie - gaz. 1 iulie - gaz,
curent, alcool si tutun. 1 octom
brie - din nou gaz. Acestea sint

si care vor aduce
multe altele.

-

scumpirile de care vom avea
musai parte

Anul trecut a adus cea mai mare
crestere a salariului mediu net din
ultimii 15 ani, adica 38%, exprimata in
euro. Practic, salariul mediu a crescut
in 2005 cu 57 de euro. Se estimeaz
a vara, euro va fi 3,5650 RON

ă
l

,

Turismul romanesc este pe
cale sa atraga sume considerabile
pentru un proiect nou. Este vorba
de proiectul de modernizare a
domeniului schiabil din Romania,
„Superschi in Carpati".

Peste 11.000 de salariaţi din industria miniera
vor fi disponibilizaţi în acest an - se arata intr-un
memorandum prezentat de Ministerul Economiei şi
Comerţului. Executivul intenţionează astfel să
accelereze procesul de restructurare, astfel încât
din 2007 să nu mai fie acordate subvenţii sectorului
minier. Pentru atenuarea impactului social, ministe-
rul de resort va demara un proiect de reconstrucţie
economica a localităţilor afectate, care se va întinde
pe o perioada de maximum 4 ani şi pentru care
guvernul va aloca 60 de milioane de dolari.

Codruţ Şereş ministrul economiei şi comerţului -
În acest nou proiect de împrumut dorim în primul
rând să susţinem proiecte de infrastructura locala,
să deschidem, practic, din punct de vedere al
infrastructurii, accesul celor care doresc să
investească în aceste zone, să construim drumuri
de legatura şi, nu în ultimul rând, să cream acele
platforme pe care să existe utilităţile necesare -
apa, gaz, energie electrica şi clădirile necesare, o
ministructură de parc industrial care să facă
posibila creşterea investiţiilor sau atragerea
investiţiilor în aceste zone.

au obligaţia să raporteze Oficiului
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării
Banilor toate tranzacţiile care au ca obiect o suma de
bani sau un bun reprezentând echivalentul în lei a
10.000 de euro, a anunţat vicepreşedintele Uniunii
Naţionale a Notarilor Publici din România.

Notarii publici

Structura anului
}colar 2005-2006

Al doilea semestru al anului
scolar 2005-2006 inceput luni
va avea 17 saptamani si o
vacanta intrasemestriala in
perioada 15-24 aprilie. Anul
scolar se va incheia pe 16
iunie pentru majoritatea
elevilor, cu exceptia celor din
clasele a VIII-a si a XII-a, care
vor avea 10 zile de pregatire
inaintea examenului national
de bacalaureat si testarii
nationale. Inscrierile la aceste
examene se vor face in cursul
lunii mai. Simularea
examenului national de
bacalaureat va avea loc in luna
aprilie, iar a testarii nationale,
in luna martie

Deficiente manageriale grave. Aceasta
este concluzia anchetei pe care corpul de
Control al ministerului economiei a facut-o la
mina Anina, dupa accidentul petrecut acum o
luna si in care si-au pierdut viata sapte mineri.
Documentele au fost transmise Politiei , pentru
a decide daca va incepe urmarirea penala.

Ancheta a analizat activitatea economica in
perioada 2003-2005. Raportul arata ca defi-
cientele manageriale s-au repercutat asupra
eficientei cu care s-au gestionat banii publici.
Astfel , minerii primeau hrana rece desi
conducerea minei a facturat servicii pentru
pregatirea si servirea mesei calde catre
societatea "Hammer Min" SRL. Aceeasi firma
a fost partenera societatii miniere Banat si
pentru exploatarea zacamintelor, o asociere
inutila , dar care a obligat la impartirea
profitului. Cercetarea mai arata ca s-au
executat lucrari si s-a cumparat echipament
inutil in perspectiva inchiderii minei de laAnina.

LEGEA APROB~RII
TACITE

Guvernul supune dezbaterii
publice legea aprobării tacite.
Prin această lege o autorizaţie
este considerată ca fiind
acordată dacă solicitantul nu
primeşte nici un răspuns de la
autoritatea publică la care a
depus cererea respectivă.

Termenul în care se aplică
aprobarea tacită este de 30
sau 60 de zile, în funcţie de
tipul autorizaţiei.

Noul proiect propune o listă
de 114 avize pentru care
regula va fi valabilă. În
perioada următoare, Guvernul
va aproba această listă, dar
autorităţile administraţiei
publice interesate vor putea
propune extinderea ei.

Vicepremierul George
Copos a amintit, în urmă cu
câteva luni, că nu consideră
utilă aplicarea legii aprobării
tacite şi asupra autorizaţiilor de
construcţii, pentru jocurile de
noroc şi distribuţia tichetelor de
masă, a documentelor
necesare pentru piaţa de
capital, precum şi a avizelor de
mediu pentru anumite tipuri de
proiecte.

O
-

-
-

rdonanţa nr. 21, adoptat

ţilor administrativ-teritoriale.
Monumentele istorice sunt bunurile imobile definite

potrivit prevederilor din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice.

ţiile ordonanţei se aplic
ţilor ad

ministrativ-teritoriale aflate în administrarea regiilor autono
me, companiilor naţionale, societ ţilor naţionale sau a altor
societ ţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat.

Atribuirea concesiunii bunurilor prev s

ţioneaz
ţia de exploatare a unui monument istoric, în schimbul

unei redevenţe.
Principiile care stau la baza select ţilor

ţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor
celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, astfel încât
criteriile de selecţie

ţionalitatea, respectiv ca orice m

ţii de alt ţionalitate,
în condiţiile prev ţiile la care
România este parte;

libera concurenţ ţiilor
pentru ca orice ofertant, indiferent de naţionalitate, s

ţiile legii, ale con
venţiilor ţionale la care România este
parte.

ţe î

ţe, Ministerul Culturii

O ţa

ă de guvern în data de 26
ianuarie, are ca obiect reglementarea concesionării monu
mentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al
statului ori al unită

Dispozi ă
ă

ă
ă

ăzute e face în
baza unui contract prin care o persoană juridică, denumită
concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel
mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar,
care ac ă pe riscul ăspunderea sa, dreptul

ării ofertan

ă se aplice într-o manieră nediscriminatorie;
propor ăsură cerută

de către autoritatea publică să fie necesară
ătoare naturii contractului;

nediscriminarea, respectiv acceptarea de către con
cedent a serviciilor oferite de ofertan ă na

ăzute în acordurile

ă, respectiv asigurarea condi
ă aibă

dreptul de a deveni concesionar în condi

Contractele de concesiune încheiate până la data intrării
în vigoare a prezentei ordonan ăstrează valabilitatea.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonan

ării Guvernului normele
metodologice de aplicare.

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

şi monumentelor istorice
din domeniul public sau privat al statului ori al unit

şi pe r şi
obliga

şi a
încheierii contractelor de concesiune sunt:

transparen

şi de atribuire a contractului de
concesiune s

şi
corespunz

şi în conven

şi acordurilor interna

şi p

şi Cultelor va
elabora şi va supune aprob

a)

b)

e)

c)

d) -

-

(M.O. nr. 83/30.01.2006)

Regimul concesionării monumentelor istorice
Sindicaliştii cer majorarea salariului minimrea Unităţile de panificaţie nu corespund normelor europene

Concluzia anchetei
de la mina Anina

Restructurare n mineritî



Primul ministru al Franţei, Dominique de
Villepin, a prezentat proiectul noii legi privind
imigraţia, o lege care ar permite un control mult
mai strict al autorităţilor în acest domeniu.

Proiectul de lege adoptat de guvernul de la
Paris se bazează pe propunerile înaintate de
ministrul de interne Nicolas Sarkozy şi este menit
să permită autorităţilor să controleze foarte strict
cine are şi cine nu are voie să muncească, să
studieze şi să se stabilească în Franţa. Este
vorba de imigranţii care provin din afara UE

Obiectivul guvernului este să redea Franţei
controlul asupra imigraţiei astfel încât imigranţii
să devină un avantaj pentru ţară, a declarat
premierul de Villepin la prezentarea noului
proiect de lege. u alte cuvinte, Franţa nu mai
vrea să primească străini necalificaţi, ci pe cei cu
înalte calificări în domenii cheie precum cel al
informaticii, sau ştiinţei.

Proiectul legislativ prevede totodată
acordarea dreptului de sejur limitat la numai trei
ani. La sfârşitul acestui interval viza poate fi

reînnoită - dar nu automat.
Studenţii vor fi obligaţi să se angajeze că se

întorc acasă după terminarea studiilor, deoarece
- susţin autorităţile - Franţa nu vrea să fure
creierele cele mai strălucite ale ţărilor în curs de
dezvoltare. Se înăspresc şi condiţiile de
reunificare a familiilor şi de căsătorie cu un
cetăţean francez şi se suspendă dreptul automat
de stabilire în Franţa după zece ani de şedere -
de care pot beneficia acum imigranţii ilegali. Iar
străinii care vor să se stabilească în Franţa
trebuie să se angajeze că vor respecta valorile
statului francez mai ales în ce priveşte drepturile
femeilor.

Ministrul francez de interne a declarat că
numărul celor expulzaţi din ţară va creşte.

În ce priveşte numărul celor escortaţi la
frontierele Franţei: în 2002 au fost 10 mii; în 2005
au fost de două ori mai mulţi, iar în 2006 îmi
propun să expulzez 25 de mii de imigranţi ilegali,
a declarat Sarcozy Proiectul său - care urmează
să fie supus aprobării în Parlamentul Franţei - se
inspiră de fapt din regulile de imigraţie valabile în
Statele Unite şi în unele membre ale Uniunii
Europene - precum Germania.

Nicolas Sarkozy susţine că în acest moment
Franţa pierde teren în faţa Statelor Unite şi
Canadei care atrag imigraţia calificată şi crede că
proiectul său va impulsiona economia franceză.

Anul trecut, Franţa a primit 164 de mii de
imigranţi - majoritatea dinAfrica de Nord.

Noul proiect de lege privind imigraţia este
criticat de opoziţia socialistă care acuză guvernul
că încearcă să introducă un sistem mascat de
cote în acordarea vizelor de lucru şi de studiu.

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

- protecţie antie-
fracţie;

- durata de viaţă
lungă;

- eliminarea vopsirii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

FERESTRELE VIITORULUI

SISTEME DE TÂMPLĂRIE
KBE

®

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

i aţii electrice
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ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.
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Germania: cea mai mare
grev@ în serviciile publice,

de 14 ani

Noi veşti proaste după ce
recent, numărul şomerilor a
depăşit pragul de cinci
milioane

Greva se extinde în zece
din cele 16 landuri germane,
afectând spitalele, serviciile de
salubritate, întreţinerea
drumurilor, grădiniţele de copii
şi unele şcoli. Greviştii
protestează contra extinderii,
fără plată, a săptămânii de
lucru de la 38 de ore şi
jumătate, la 40 de ore. Gunoiul
s-a acumulat deja pe străzi la
Stuttgart, capitala landului
Baden Wuerttenberg, unde
greva a început acum o
săptămână.

Între timp acţiunea grevistă
s-a întins în alte landuri, iar
sindicatul din serviciile publice,
Verdi, spune că săptămîna
aceasta vor lua parte 40 de mii
de salariaţi.

În spitale nu mai lucrează
personalul sanitar şi cel
administrativ. Pe şosele,
drumarii refuză să mai cureţe
zăpada şi să arunce sare.

Liderul sindicatului, Frank
Bsirske spune că Verdi are
destule fonduri ca greva să
dureze săptămâni de zile.

Transportul public nu este
afectat, deocamdată.

Protestele au loc doar în
landurile apusene. În estul fost
comunist se lucrează deja 40
de ore pe săptămână.

Guvernele locale spun că le
cer salariaţilor doar 18 minute
în plus pe zi. Greviştii spun că
asta înseamnă două săptămîni
în plus pe an, fără plată.

Aşadar, noi veşti proaste
privind economia Germaniei,
după ce s-a ajuns recent la
peste 5 milioane de şomeri,
adică 12 la sută din forţa de
muncă.

Se pare însă că vinovat e
considerat mai ales vechiul
guvern. Rata de popularitatea
a cancelarului creştin-
democrat Angela Merkel a
atins recent 80 la sută, iar
creştin-democraţii au urcat în
sondaje de la 35 la 41 la sută.

.

CE - dispus@ s@
modifice directiva
“Bolkestein”

Comisia Europeană a
anunţat că este dispusă să
modifice rapid directiva
"Bolkestein" de liberalizare a
s e r v i c i i l o r , î n s e n s u l
compromisului negociat de
eurodeputaţii conservatori şi
soc ia l iş t i , dacă aceste
amendamente vor fi adoptate
"cu o largă majoritate" joi, în
Par lamentu l European,
relateazăAFP.

"Dacă va exista un con
sens larg asupra acestor
amendamente, Comisia îşi va
revizui propunerea pentru a le
include", a declarat marţi co
misarul european pentru piaţa
internă, Charlie McCreevy, în
deschiderea dezbaterilor din
legislativul european.

Potrivit lui McCreevy,
Comisia ar putea prezenta un
nou proiect de directivă
înainte de sfârşitul lunii aprilie.
Compromisul la care au ajuns
grupurile politice conservator
şi socialist din legislativul
comunitar, depus în PE sub
forma unei serii de amenda
mente, suprimă, între altele,
orice referire la controversatul
principiu al "ţării de origine".

-

-

-

Parlamentul de la Pristina l-a ales vineri pe
Fatmir Sejdiu, 54 de ani, membru al Ligii Demo
cratice din Kosovo, în funcţia de

, în care îi succede lui Ibrahim Rugova,
decedat la sfârşitul lunii ianuarie din cauza unui
cancer pulmonar.

-
preşedinte al

Kosovo

I ,rak rezultate definitive ale alegerilor legisla
tive din 15 ianuarie. Scrutinul a fost câştigat de lista
conservatoare şiită, care însă nu a obţinut majo
ritatea absolută, 128 de fotolii parlamentare dintr-un
total de 275. Formaţiunile kurde au obţinut 53 de
mandate de parlamentar, iar minoritatea şiită 58.

-

-

Mersul economiei mondiale şi situaţia
energetica internaţională au dominat agenda
reuniunii de la Moscova.

Reuniunea miniştrilor de finanţe ai Grupului
celor 8, desfăşurată în premiera la Moscova, a
deschis seria întâlnirilor pregătitoare ale summit-
ului G-8 de la Sankt Petersburg din această vară,
Rusia deţinând în premieră preşedinţia acestui
grup de elita. Pe agenda au figurat intre altele
piaţa petrolului, asigurarea resurselor
energetice, stoparea finanţării terorismului, a
spălării de bani şi a bolilor infecţioase,
prescrierea datoriilor celor mai sărace tari ale

lumii. Un loc central a fost ocupat de problemele
energetice, Rusia dorind să facă din acestea
tema centrala a preşedinţiei sale în G-8.
Comunicatul final al reuniunii prognozează şi
pentru acest an un ritm rapid de creştere a
economiei mondiale, cu menţinerea totodată a
preturilor volatile şi ridicate la energie. Întâlnindu-
se ulterior cu participanţii la reuniune,
preşedintele Vladimir Putin a subliniat
necesitatea `unei strategii civilizate, care să
asigure statelor lumii energie în condiţii sigure la
preturi rezonabile şi cu efecte negative minime
asupra mediului`. Reuniunea a reiterat
necesitatea de a progresa în adoptarea politicilor
e c o n o m i c e c e v i z e a z ă î n l ă t u r a r e a
dezechilibrelor globale şi a salutat înfiinţarea
comitetului antişoc al FMI, care va sprijini statele
sărace în rezolvarea problemelor energetice. De
asemenea, miniştrii de finanţe ai celor 8 au
salutat decizia FMI de a lansa la începutul
acestui an mecanismul anularii integrale a
datoriilor unui număr de 19 state. De asemenea,
preşedintele Putin a anunţat intenţia Rusiei de a
face plăţi anticipat, în contul datoriei pe care o
mai are faţă de grupul de la Paris al creditorilor
internaţionali, de aproape 12 miliarde de dolari.

Reuniune a mini}trilor de finan]e din ]@rile G-8, la Moscova

Premierul francez a prezentat proiectul noii legi a imigra]ie

Berlusconi se află în
urma contracandidatului
său, Romano Prodi în son
dajele de opinie realizate în
vederea

-

din Italia.
alegerilor din

luna aprilie

Anul 2005 a fost înc@ unul tragic pentru ziari}ti
Anul 2005 a fost încă unul tragic pentru presă în cea mai mare parte a

ţărilor lumii, fiind marcat de cenzură şi asasinate, constată raportul anual al
Comitetului pentru protecţia ziariştilor /CPJ/, dat publicităţii la New York.

Raportul trece în revistă "o autocenzură omniprezentă înAmerica Latină,
asasinate împotriva ziariştilor din Orientul Mijlociu, o intensificare a
persecuţiilor de către guverne din Africa şi arestări pe scară largă de ziarişti
în China şi Cuba".

În total, potrivit documentului intitulat "Atacuri împotriva presei în 2005",
anul trecut au fost asasinaţi 47 de jurnalişti în întreaga lume. Cu 22 de ziarişti
ucişi, Irakul este ţara care a plătit cel mai greu tribut din ultimul sfert de secol
din acest punct de vedere.

CPJ mai notează în comunicatul ce însoţeşte publicarea raportului că la
nivel mondial în ultimii doi ani şi-au pierdut viaţa peste 100 de ziarişti, cel mai
grav bilanţ din ultimii zece ani. Peste trei sferturi dintre ziariştii ucişi au fost
asasinaţi, iar în 90% din cazuri autorii acestor crime au rămas nepedepsiţi în
2005, subliniază documentul, ale cărui statistici au fost dezvăluite la 3
ianuarie.

A crescut în acelaşi timp numărul de arestări de ziarişti: 125 de jurnalişti
au ajuns după gratii în 24 de ţări, dintre care 32 în China, 24 în Cuba, 15 în
Eritreea şi 13 în Etiopia. Documentul CPJ remarcă în acest context că SUA,
care ţin ziarişti în închisoare în Irak şi Cuba, au urcat pe locul al şaselea între
ţările care arestează jurnalişti, imediat după Uzbekistan şi la egalitate cu
Myanmar.

Secretarul general al ONU cere Iranului sa reia rapid dialogul privind programul sau nuclear Austria cheamă la dialog ţările musulmane

A din
Israel

legerile legislative
la 28 martie.Ultimul

sondaj indica pe primul loc
partidul de centru Kadima, cu
38 de locuri, urmat de Partidul
Muncii - 17 şi Likud 15 locuri.

Deficitul comercial al
SUA

În luna decembrie a anului
trecut, deficitul comercial al
Statelor Unite a crescut,
atingând, la nivelul întregului
an 2005, cifra-record de peste
7 2 5 m i l i a r d e d o l a r i .
Departamentul Comerţului
din SUA a raportat că deficitul
dintre mărfurile vândute în
străinătate şi cele importate a
crescut cu peste 65 miliarde
dolari în luna decembrie.
Faptul că peste un sfert din
acest deficit se datorează
comerţului cu China i-a
încurajat pe unii congresmeni
să ceară impunerea unor
restr ic ţ i i comercia le în
vederea protejării locurilor de
muncă din SUA.
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Sebok Emeric
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(38
Gheorghe Ruja

(72 ani)
Mihai Efrosina (72 ani)
Mohora Elena (72 ani)
Muntean Ioan (77 ani) Forga
Ionel (56 ani) Micu Ionel-
Iosifel (48 ani) Bocskei Erika
(42 ani) Guţu Ion (78 ani)
Michler Iosif-Petru (65 ani)
Mih (78 ani) Dobre
Zanfira (91 ani) B

(73 ani) Constantin
Silvia ( 0 ani) Nebunu Maria
(76 ani) B ţi Oliviu (67 ani)

Simon Gheorghe ani)
(76 ani)

C Sau
Livia (54 ani) Olingheru
Dumitru (67 ani) Emilian
Dietmar-Carol (62 ani)
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ăilă Vasile
ătrânu

Ghitianca

ăcue

ălescu Ion (69 ani)

V

.

ând laborator foto Noritsu
QSS 2211, zoom 9/13 - 20/30,
identitate faţ

ţionare. Tel. 0722-347076,
0255-217592.

Vând mobil

ţ 160 lei sau
schimb cu telefon, boxe,
camer ţie etc, variante. Tel.
0721-798604.

Vând certificat de acţionar la
S.C. Petrol Export-Import
Bucure

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.

ă, 3 magazii de
hârtie, perfectă stare de
func

ă combinată din
lemn masiv. Tel. 210345.

Vând mobilă cu vitrine,
masă TV, masă cu scaune

ărbătesc din stofă, gri,
marimea 50, unui tânăr nevoia

ă din furnir din
rădăcină de nuc (servantă

ă. Tel. 214781.
Vând plapumă din pene,

culoare mu

ă, sta

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

ăpari, pre

şi o
canapea. Tel. 210345.

Ofer gratuit un palton
b

ş.
Tel. 212242.

Vând mobil
şi

vitrin

ştar. Tel. 214781.
Vâns pene noi. Tel. 214781.
Vând joc Sony Play Station

+ cd-uri cu jocuri Harry Potter,
fotbal, maşini, pre

şti. Tel. 0726-199404.

şi o
pereche de cl

V nd ferestre i u i termo
pan second hand import
Germania. Tel 226631, 0744-
550996.

Comercializez pl ci rigips n
sistem complet la pre uri avan
tajoase. ransport gratuit. el.
0745 345332

â -

.

î
ţ -

T T
- .

ş ş

ă

Diverse

Pensionar
ţ

ţ,
doresc cuno ţ ţ

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

Tânăr 35/1.80/47, drăgu
ă drăgu ă,

serioasă. Tel. 0729-554828.
ştin

Vând garaj, zona Blocul 800,
27 mp. Tel. 0720-633901.

Vând VW Climatronic AB,
ESP, piele, full-option, 130.000
km, preţ 11.000 €. Tel. 0744-
761902.

Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4. Tel. 214781.

Vând piese de schimb
pentru tractor U650: chiulas

ţie, pomp ţie,
ancore, alternator etc. Tel.
0723-092165, 0727-716087.

Vând microbuz VW de
transport pentru marf

ţie 2001, preţ neg
10.000 €. Tel. 222712, 0744-
702037.

Vând Dacia 1310, an 1995,
5 trepte, preţ 1.000 €. Tel. 0744-
846090.

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

ţ fix
1.500 €

ă,
releu, distribuitor, 2 pompe
injec ă de direc

ă, motor
2.5, an fabrica

ă, cu motor

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

şi
alte piese de schimb. Pre

.

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 9-15 feb
şi
ruarie

Imobiliare

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

febr

şi

16 - 21 uarie
Joi 16

Sâmbătă 18.02.2006

.02.2006

-

Marţi 2 .02.2006
1.

1.

.

.

Cîrpaci Dorel
Tîmpu P ţa-Tabita

Br

ţi Olga-Maria
C

ţi Olga-Maria
Pl ţu Adrian-Dorin

ţa-Carmen

şi

şi Orza Daciana
C

şi Arde

şi Arde

şi Miloş Adina-Veronica
Ienea Petru

şi Marcu Carina
Epuran Cristian

şi Petrovici Alina-Carmen

şi Stancu Ancu

1.

2.

3

4

5

6

7.

ăscu

ăilă Oliver-Mile

ătană Silviu

ătană Silviu

ăvi

Bonescu Darius

.

.

1
Ivu Vasile

şi Jorz Veronica

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

V nd garsonier 26 mp,
neamenajat l ng Calea
Caransebe ului el 0726
612027

ump r apartament 2-3-4
camere parter n Re i a, Calea
Victoriei el 0745 304338,
0723 348755

â
â
. T . -

.
C

î ţ
. T . -

- .

ţ 20.000 € neg. Tel.
0729-357909.

Închiriez garsonier

ţa. Tel. 0726-125935.
Vând apartament 3 camere,

confort I, semidecomandat,
central

ţ 22.000 € neg. Tel.
214271, 0741-309632.

Vând apartament 2 camere
în B

ţie cu
garaj, str. Nera (Stavila). Tel.
214781.

Închiriez apartament la
cas

â B

e
. - .

ţiri. Tel. 0747-
494231.

Vând apartament 2 camere,
confort I, etajul III din III, str.

ţ 19.000 €. Tel. 0720-
008513.

Cump
ţa sau Caransebe

ţ i t ,
Govândari. Tel. 213249, 0727-
203749.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat,
Moroasa. Tel. 0741-917679.

ţei. Tel. 255065.

ţie) ţ
25.000 €. Tel. 221795.

Primesc în gazd

Vând cas Boc a, 3 camere,
baie, buc t rie, termopane,

ă
ă ă

ă

Vând apartament 2 camere,
confort I, semidecomandat,
centrală, Calea Caranse-
be

ă
ă de cămin în Luncă. Tel.

0726-125935.
Cumpăr teren în orice zonă

în Re

ă termică, zona Blocul
800, pre

ăile-Herculane, confort I,
decomandat. Tel. 0723-277475.

Vând teren de construc

ă, str. Nera (Stavila). Tel.
214781.

V nd casă, oc a, 3
camere, baie, bucătăr ie,
t rmopane, centrală termică.
Tel 0741 532916

Cumpăr apartament 2-3
camere, confort I, bloc IV etaje.
Tel. 0355-804741, 0788-
699768.

Cumpăr apartament 2-3
camere în zonă centrală, etajul
I-III. Tel. 0355-409973.

Vând apartament 2 camere
cu încălzire proprie, termopane

ătă

ăr teren intravilan,
Re

ă. Tel.
0355-808808, 0721-217133.

Vând apartament 3 camere,
confort I, Govândari. Tel.
213249, 0747-203749.

Vând apartament 3 camere,
c o n f o r t I I , î m b u n ă t ă

Vând apartament 3 camere,
confort I, decomandat. Tel.
255065.

Vând teren ăla

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

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

ă
ă ă

ş

ş

şului, pre

şi
camer

şi

ş

şi alte îmbun

Şincai, pre

şi ş. Tel.
0720-008513.

Primesc fete în gazd

şi s ş în
apropierea Reşi

şi garaj, pre

ş

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Oferte-Cereri
de Serviciu

Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatr

ţ

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.
Sonorizez la preţuri mici

nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ă.
Tel. 0721-812422.

Acord asisten ă juridică. Tel.
0727-505315.

Meditez eficient la pre

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

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

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

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

Caut să îngijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0355-808808,
0721-217133.

şi limba francez

Confecţionez mobilier din
PAL, standard ridicat, preţuri im-
batabile, modele şi dimensiuni
în funcţie de nevoile clientului.
Tel. 255895 după ora 17.

Montăm centrale termice,
executăm ins-talaţii de încălzire
şi sanitare în Cu, Henko şi
polietilenă. Înlocuim coloane de
apă. Tel. 0724-289953.

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

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.

Şincai. Tel.
0720-008513.

şi ş. Tel.
0720-008513.

şi
mansard

-

PRISMA angajează

jurnalist
agent publicitate

Tel. 22.11.34

MINITERMO S.R.L. ANINA

angajeaz

ţia de

prin programul de stimulente
financiare. Tel. 241193.

ă

8 persoane în func

COFETAR-PATISER,
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Taxă pe mediu
Din acest an va mai fi introdusă o taxă nouă - aceea pentru

reciclarea deşeurilor. Aparent, cumpărătorii nu sunt afectaţi,
pentru că va fi plătită de importatorii şi producătorii de
echipamente electrice şi electronice. Cu toate acestea, taxa se va
regăsi în preţul tuturor produselor.

Nivelul acestei taxe este estimat la câteva sute de mii de lei,
pentru fiecare articol electrocasnic, electronic şi de IT. Magazinele
vor afişa preţul detaliat, astfel încât cumpărătorul să ştie cât costă
produsul şi cât plăteşte pentru reciclarea lui. Producătorii şi
comercianţii de substanţe chimice periculoase vor fi taxaţi mai
mult, din acest an. Guvernul a decis să majoreze de la 1,5% la 2%
taxa plătită de firme pentru emisiile de poluanţi în atmosferă. Şi
ambalajele vor fi mai scumpe, pentru că societăţile care produc
sau importă vor avea de plătit câte 10.000 de lei pentru fiecare
kilogram de ambalaj. Aceeaşi sumă este prevăzută şi pentru
producătorii şi importatorii de anvelope, noi sau sunt uzate.



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

Vând garsonier cu multiple mbun
t iri Gov ndari, ocupabil imediat. Tel.
0788-374143 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere mobilat
cu mbun t iri, n bloc de 4 etaje. Tel.
0788-374146 (Tryo M)

Vând urgent garsonier conf.1, uşa
metal, podele laminate, super amenaja
t , ocupabil imediat. Tel. 0788-374144
(Tryo M)

Vând apartament 3 camere conf. 1 n
Gov ndari, pre 16 900 neg. Tel. 0788-
494074 (Tryo M)

Vând apartament 1 camer , bloc 4
etaje acoperit, 43 m . Tel. 0788-571780
(Tryo M)

Vând apartament 3 camere deco
mandat n bloc de 4 etaje, cartier Lunc ,

ă ă
ă ă

ă ă

ă

ă ă

ă

ă

î -
ţ â

.

î ţ î
.

-
.

î
â ţ . €

.

p .

-
î

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 .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

,

,

,

,

,

€ ,

-

-

,

,

,

-

€

.

19 € neg

Vând apartament 3 camere, confort I,
90 mp, zona Polivalent ţ 24.000 €
neg. Tel. 221529, 0788-630908.

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.
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.
Vând teren extravilan 17.000 mp la

km 8. Tel. 221529, 0788-630908.
Vând hal

ţ 20.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.

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.
(Magister)

ă, 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

,

-

-

,

,

-
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)

cu balcon de 8 m, vedere f bun ,
pre 21 500 neg. Tel. 0788-388501
(Tryo M)

Vând apartament. Tel. 0788-149849
(Tryo M)

Vând spa iu comercial n Lunc ,
aproximativ 70 m , pre 35 000 neg.
Tel. 0788-520899 (Tryo M)

Vând urgent apartament 3 camere
conf. 1, pre avantajos, şi teren pe C.
Caransebeşului. Tel. 0788-509283
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere cu
central termic , pre 12 600 neg. Tel.
0720-058182 (Tryo M)

Cump r garsonier . Tel. 211089
(Tryo M)

oarte
ţ . € .

.

ţ î
p ţ . €
.

ţ
.

ţ . €
.

.

ă

ă

ă ă

ă ă

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

. 06 54,9808

. 06 54,6642

. 06 52,7210

. 06 53,2762
. 06 53,1005
. 06 52,1544
. 06 51,5573
. 06 51,8686

6 Feb
7 Feb
8 Feb
9 Feb

10 Feb
13 Feb
14 Feb
15 Feb

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

16 17 18 26 27 30 31 119 20 23 24 25 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

16 15Ianuarie - Februarie 2006

PRISMA Februarie| 16 - 22 |2006



Etapa urmatoare 19-20 februarie 2006

Silvanus Resita - Athletic Club Bucuresti

: : Eurolines Bucuresti -
FC Cip Deva; Cosmos Pitesti - Poli Timisoara; Clujana Cluj Napoca -
Energoconstructia Craiova; United Galati - Muhlbach Sebes;

; echipele Municipal
Constanta si Odorheiu Secuiesc stau.

8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

88

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

FUTSAL - DIVIZIA A
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DE VĂZUT LA TV:
JO TORINO 2006: SCHI - COMBINATA ALPINA (cobarare, feminin)

Vineri Eurosport ora 17:45
JO TORINO 2006: HOCHEI PE GHEATA

Vineri Eurosport ora 23:15
JO TORINO 2006: SARITURI CU SCHIURILE

Sambata Eurosport ora 18:00
HOCHEI: MIERCUREA CIUC - STEAUA (finala, meci 4)

Sambata TV Sport ora 18:30
JO TORINO 2006: PATINAJ ARTISTIC,DANS, PROGR. ORIGINAL

Duminica Eurosport ora 21:00
BASCHET: NBA - ALL STAR GAME

Luni TVR 2 ora 03:00
FOTBAL: UCL: REAL MADRID - ARSENAL

Marti ProTv ora 21:45
FOTBAL: UCL: CHELSEA - BARCELONA

Miercuri ProTv ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
10-26 feb.: JOCURILE OLIMPICE DE IARNA- TORINO 06;
13-19 feb.: TENIS: WTATour -Antwerp (Belgia);
13-19 feb.: TENIS - Turneul de la Marseille, (Franta);
13-19 feb.: TENIS - Turneul de la San Jose, (SUA);
21-22 feb.: FOTBAL- Liga Campionilor - optimi de finala, tur.

Sami. "Am cautat intotdeauna cai inovative
de a oferi sponsorilor nostru posibilitatile
de a fi diferiti de competitie atunci cand se
afla in parteneriat cu echipa noastra si
aceasta infatisare unica este special con
ceputa pentru a fi fotogenica." Ceea ce am
lansat astazi este la fel de revolutionar si
speram ca va sta la baza look-ului echipei
pentru multi ani de acum inainte.". Echipa
poate privi inapoi cu mandrie de-a lungul
celor noua ani cat timp a fost folosita
vechea identitate vizuala. Chiar la inceput
dupa adoptarea acesteia, echipa a casti
gat cursa de la Melbourne in 1997 si de
atunci pana in prezent a mai castigat apro
ape 30% din toate Marele Premii disputate.
"Nu am vazut pana acum decat poze cu
noul 'look'," a spus Kimi Raikkonen. "Arata
fantastic si va face cu siguranta senzatie
cand voi pilota o asemenea masina pe
circuitele lumii. "Wow," a exclamat Juan
Pablo Montoya. "Ce masina frumoasa.
Testez deja de ceva vreme modelul MP4-
21 insa acum dupa ce am vazut masina
parca e altceva."

-

-

-

J.O. - TORINO 2006
Eva Tofalvi a fost la un pas sa intre in primele zece sportive la

biatlon 15 km, ea terminand proba pe locul 20. Romanca a fost
penalizata cu doua minute in urma ratarii a doua focuri, ceea ce a
contat foarte mult in clasamentul final. Daca s ar fi concentrat mai mult
la tragere, Tofalvi ar fi putut incheia intrecerea mult mai sus. De altfel,
Romania a ocupat locul noua pe natiuni la biatlon, lucru imbucurator
pentru proba de stafeta, care se va disputa pe 23 februarie. Alexandra
Rusu si Dana Plotogea au terminat pe locurile 69, respectiv 73 la
individual, la peste trei minute de medaliata cu aur, rusoaioca Svetlana
Ismuratova. Ioan Dobrescu, secretarul general al Comitetului Olimpic
si Sportiv Roman, ne-a declarat ca performantele sportivilor nostri sint
foarte bune, in conditiile in care in Romania nu exista nici o pirtie
omologata de federatia internationala de specialitate.

Eva Tofalvi a reusit ieri sa devanseze sportive mult mai bine cotate,
cum ar fi Oksana Khvostenko (Ucraina), Sylvie Becaert (Franta) sau
Andreea Mali (Slovacia). Sportiva noastra a venit la 3: 40,20 ore de
rusoaica Ismuratova, care a cucerit aurul, cu timpul de 49,10 minute.

Eva Tofalvi, Daniela Plotogea, Mihaela Purdea si Alexandra Rusu
vor lua startul pe 23 februarie in proba de stafeta (4 x 6 kilometri).
Cursa va avea loc tot in localitatea Cesana San Sicario, iar fetele
noastre si-au propus sa termine in primele zece locuri. "O clasare in
top ten conteaza mult si va ridica cota sporturilor de iarna in tara
noastra", a declarat Ioan Dobrescu, secretarul general al COSR.

Rusoaica Svetlana Ismuratova 33 de ani, a cucerit medalia de aur
in proba feminina de biatlon 15 km, cu timpul de 49:24 minute. Noua
campioana olimpica a avut un avans de 45,5 secunde fata de
compatrioata sa Olga Pileva, medaliata cu argint, si de 1min.10 sec.
fata de germanca Martina Glagow, cistigatoarea medaliei de bronz.

Cuplul rus Tatiana Totmianina si Maxim Marinin a cucerit titlul
olimpic in proba de perechi din cadrul concursului de patinaj artistic al
JO 2006. Totmianina si Marinin, care se aflau pe primul loc inaintea
programului liber, au devansat cuplurile chineze Dan Zhang-Hao
Zhang (argint) si Shen Xue-Hongbo Zhao (bronz) (ultimii terminind pe
locul 3 si la editia precedenta, de la Salt Lake City). Totmianina (24 de
ani) si Marinin (28 de ani), care sint dubli campioni mondiali si de cinci
ori campioni europeni, au primit, luni seara, dupa prezentarea
programului liber, cele mai mari note din cariera. Aceasta victorie
reprezinta al doisprezecelea titlu olimpic consecutiv pentru un cuplul
rus si al doilea titlu olimpic consecutiv cucerit de perechea rusa.

Americanul Joey Cheek, 26 de ani, a cucerit medalia de aur in
proba de 500 m din cadrul concursului masculin de patinaj viteza al
Jocurilor Olimpice de iarna, desfasurata luni seara pe "ovalul" de la
Lingotto (Italia). Favoritul probei, japonezul Joji Kato (campionul
mondial en titre si detinatorul recordului mondial), s-a clasat doar pe
pozitia a 6-a.

I N O T
Camelia Potec si Dragos Coman au cistigat din nou in Brazilia Con

cursul, care face parte din Cupa Mondiala in bazin scurt (25 m) s-a dispu
tat la Belo Horizonte. Camelia Potec a cistigat proba feminina de 400 m
liber, cu timpul de 4 min. 07 sec. 52, reusind sa le devanseze pe brazi
liencele Mariana Brochando - 4 min.13 sec.47 si Poliana Okimoto - 4min.
21sec.42. La rindul sau, Dragos Coman a terminat pe primul loc in proba
masculina de 1.500 m, fiind cronometrat in 15 min.13 sec.40, timp cu ca
re s-a impus in fata brazilienilor Luiz Rogerio Arapiraca - 15 min. 16 sec.
34 si Fernando Villanova - 15 min.37 sec.64. Simbata, in prima zi a aces
tei reuniuni, Camelia Potec reusise sa cistige probele de 200 si 800 m
liber feminin, in timp ce Dragos Coman s-a impus in proba masculina de
400 m liber, iar Ioan Gherghel a ocupat pozitia secunda la 200 m fluture.

-
-

-

-

-

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

1. FC Cip Deva 21 19 1 1 110 40 58p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 21 16 3 2 114 55 41p

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

10. 2 1 5 7 2 p
11. 1 p
12. p
13. 1 p
14. 1 1 p

3. Silvanus Resita 20 12 3 5 78 44 39p
Energoconstr. Craiova 21 11 4 6 80 60 37
Municipal Constanta 20 10 6 4 94 69 36
MGA Bucuresti* 21 9 4 8 85 63 31
Athletic Club Bucuresti 21 9 2 10 60 67 29
Poli Timisoara 21 9 0 12 89 117 27
Muhlbach Sebes 21 7 4 10 59 78 25
Eurolines Bucuresti 1 7 3 1 8 4 4
Cosmos Pitesti 21 6 0 15 45 85 8
Clujana Cluj Napoca 21 5 2 14 64 109 17
ACS 3 Bucuresti* 21 4 3 4 40 89 15
United Galati 21 4 1 6 45 71 3

Cupa Davis
Dupa victoria echipei SUA cu 4-1 in fata Romaniei, in primul tur al

Grupei Mondiale din Cupa Davis, tenismanul roman Andrei Pavel are
motive de dezamagire si de incredere, informeaza Rompres. "Am avut
ghinion in partida cu americanii, comenteaza Andrei Pavel. Eu
personal am avut noroc, deoarece am intors meciul cu Roddick, apoi
Blake, intr-o forma foarte buna, l-a invins pe Victor Hanescu in trei
seturi. La dublu, ce putem spune, Victor are ruptura de muschi langa
coasta. Un ghinion foarte mare, pentru noi, pentru toata echipa de
Cupa Davis, dar si pentru Victor". In viziunea lui Pavel, daca Hanescu
era intr-o zi buna, putea sa-l bata pe Roddick, deoarece jucatorul
american a fost foarte obosit dupa prima zi din meciul SUA - Romania.
"Nici impotriva lui Sabau, Roddick nu a jucat cu mare incredere, asa
cum il vedem noi la turnee. Razvan Sabau a intrat, a dat tot ce a putut,
iar apoi, la 3-1 pentru americani, eu i-am dat sansa lui Horia Tecau sa
intre si el, sa joace inAmerica. Pentru el a fost o sansa teribila sa joace
in SUA o partida oficiala cu un jucator din primii 20, mai ales daca ne
gandim ca Tecau se antreneaza in America", a declarat Andrei Pavel
pentru Radio Romania Actualitati. In legatura cu variantele echipei
Romaniei pentru echipa de dublu, Pavel a declarat: "Eu nu eram foarte
obosit dupa prima zi, m-am simtit chiar foarte bine, sambata dimineata
am alergat putin. Ideea era ca orice echipa prezentam noi in fata
fratilor Bryan, care sunt nr. 1 in lume si care tocmai castigasera un
Grand Slam, ar fi fost greu de invins. Victor Hanescu a spus ca a jucat
doar trei seturi vineri si ca vrea sa intre la dublu. M-a bucurat ideea lui,
imi dadea o zi in plus de pauza pentru a aborda cu forte mari simplul de
duminica". In finalul Andrei Pavel a spus: "Am un sentiment de
dezamagire dupa intregul meci. Dar eu, dupa victoria la Roddick, simt
ca am acum mai multa incredere pentru concursurile urmatoare”.
Romania va juca un meci de baraj intre 22-24 septembrie 2006 pentru
a ramane in Grupa Mondiala a Cupei Davis.

LIGA CAMPIONILOR
Marti si miercuri (21/22 febru

arie) se vor desfasura meciurile
din prima mansa a optimilor de
finala ale Ligii Campionilor:

Chelsea FC Barcelona
Real Madrid -Arsenal
Werder - Juventus
Bayern -AC Milan
PSV - Lyon
Ajax - Inter
Benfica - Liverpool
Glasgow - Villarreal
Cele mai puternice formatii de

club din fotbalul mondial se
intilnesc inca din optimile Ligii
Campionilor. Chelsea - FC Bar
celona este capul de afis al aces
tui act, "Vreau Chelsea acum, in
optimi!", exclama presedintele
Barcelonei, Juan Laporta, inain
tea tragerii la sorti, alaturindu-se
astfel fanilor catalani care au
votat echipa londoneza ca
adversarul preferat. Dorinta
acestora a fost implinita la Nyon.
Socul sezonului trecut va avea
parte de un al doilea episod in
aceasta stagiune.

Eliminata din competitie dupa
2-1 pe Nou Camp si un dramatic
2-4 pe Stamford Bridge, FC Bar
celona isi poate lua revansa in
fata lui Mourinho. Dubla intilnire a
intrat in istorie ca una dintre cele
mai controversate si frumoase din
Liga Campionilor. Jose Mou rinho
a creat un scandal imens dupa ce
l-a acuzat pe Frank Rijkaard ca, in
pauza meciului-tur, a intrat in
cabina arbitruluiAnders Frisk.

Dublului duel anglo-spaniol i
se adauga unul italo-german. AC
Milan va intilni pe campioana
Germaniei, Bayern München, ce
le doua formatii avind impreuna
nu mai putin de zece trofee C1.
Calificata in-extremis in dauna lui
Udinese, Werder Bremen nu a
scapat de italieni, urmind sa joace
cu Juventus Torino.

-

-

-
-

-

-

-

-

HANDBAL MASC. DIVIZIA NATION.

Etapa urmatoare CSM Leonardo Oradea -
UCM Resita

: 16 februarie 2006:
; Energia Lignitul Pandurii TG Jiu - Dinamo Brasov; Uztel

Ploiesti - Univ Poli Izometal Timisoara; Politehnica Iasi - Armat. Univ
Agron. Cluj; HCM Constanta - Minaur Baia Mare; Steaua Bucuresti -
Dinamo Bucuresti; CSM Medgidia - Romvag Caracal.

Clasamentul Diviziei Nationale etapa a XV-a:
M V E I G GP PM

1. HCM Constanta 14 13 1 0 491 368 27p

Steaua Bucuresti 4 10 0 4 467 416 20

7. Uztel Ploiesti 14 6 2 6 404 395 14p
HC Minaur Baia Mare 4 5 4 5 399 399 13

2. Dinamo Baumit Bucuresti 14 11 1 2 485 400 23p
3. Energia Pandurii Tg. Jiu 14 11 1 2 414 398 23p
4. 1 p

6. CSM Medgidia 14 7 2 5 367 365 16p

8. 1 p
9. Armatura U Cluj 14 4 2 8 405 459 10p

10. U Poli Izometal Timisoara 14 4 1 9 364 393 9p
11. CSM Leonardo Oradea 14 3 1 10 380 456 7p
12. Romvag Caracal 14 2 2 10 404 450 6p
13. Dinamo Brasov 14 2 1 11 374 412 5p
14. Politehnica Iasi 14 1 2 11 382 444 4p

UCM U Resita 4 8 2 4 424 405 185. 1 p

CUPA AFRICII 2006
Egiptul s-a impus cu 4-2 dupa

executarea loviturilor de pedeap
sa in fata Coastei de Fildes,
cistigind editia din acest an a
Cupei Africii pe Natiuni. Este
pentru a cincea oara cind
egiptenii obtin trofeul, un nou
record pe continentul negru.
Dupa ce a calificat-o in semifinala
tot la penalty-uri, Drogba si-a
ingropat acum echipa. In finala
pentru locurile 3-4, s-au intalnit
n a t i o n a l e l e N i g e r i e i s i
Senegalului, scorul final: 1-0.

-

McLaren Mercedes î}i prezint@
noua uniform@“ ”

Echipa de Formula 1 McLaren Mercedes a facut publice
primele fotografii oficiale cu noua "uniforma" care va decora
monopostul. Noua infatisare beneficiaza de o suprafata cu
un invelis inovativ capabil sa ofere un nivel ridicat al reflexiei.
Tehnologia folosita a fost pusa la puct de McLaren in timpul
ultimelor sase luni si este complet noua in Formula 1. "Foarte
multa cercetare si luni de munca au condus in final la aceasta
finisare din crom", explica directorul de marketing Dl. Ekrem


