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fotografii de studio
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şi

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

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

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;
şi 20 ani;

şomaj.
Dac

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

12 luni, pentru personalul disponibilizat cu vechime în muncă de până la 12 ani;
16 luni, personalul disponibilizat cu vechime în muncă între 12
20 luni, p personalul disponibilizat cu vechime în muncă între 16
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 solici

pt.
t.

-

pe o perioadă de:
�

�

�

�

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

tărilor 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 Pă
durilor - Romsilva poate face noi angajări pe
locurile de muncă respective, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

ţi din
rândul persoanelor disponibilizate prin
concediere colectiv

ţia în care persoanele disponibili
zate care au dreptul s

ţional

şi unitate
teritorial

-

-

( al )Biroul de presă - 12.02.2006Guvernului

ANUNŢ: Ne cerem scuze cititorilor i abona ilor no triiş şţ ,
pentru că dintr-o regretabilă eroare de tipărire, numărul 6 al
săptămânalului Prisma nu a mai fost difuzat.



“Suntem, în ultim ţ ţii, mo
ţiei culturale, atâta cât

ţa, 15 februarie 2006, sala de expoziţie a
Direcţiei pentru Cultur
ţional a Judeţului Cara ţiei
– fotografii-document “Re ţa, înainte

ţie din cadrul ICMMR-ului (firma de
construcţii

ţel

ţi, a b
űheler Alpen, a cultivat nuferi, a plantat

un Ginko Biloba ţelege cum cineva
taie secularele zade de la Re ţa sau Jupa.

Gazdele ospitaliere (dulciuri, cafea ţuic

...
ţeni, nativi sau adoptivi, cu

state vechi la acest gen de evenimente
ţi purtaţi pe umeri sau

pe c

ţial din bu

ţii Semenicului, spre Re ţa. Barajul nu
mai exist ţele

ţi de ap
ţi de la un nivel superior la cota unui

canal inferior. La Prislop, Izvorul R
ţiuni din aceste

amenaj

ţi prin canale, apeducte

ţi c ţate ale centralei
au fost realizate din virole groase, forjate,
îmbinate prin nituire ţiune
sunt cele originale? (sper s

ţionarii” de material reciclabil!).
ţi c

ţiune a centralei hidroelec
trice de la Grebla?Afost s

ţi c

...
ţi c ţa, cu veche tradiţie în construc

ţia de hidroagregate destinate centralelor de la
Cr

ţi c ţa, care a deţinut foarte
mulţi ani monopolul construcţiei de acest tip în
România, nu are un muzeu care s

ţin amintirea acestor realiz

ţii dintr-o familie care s-a pus în slujba
s ţii re ţenilor.

la moara de la Bichi

ţumiri Domnului Staroscik

ţionarului ar putea fi r

ţie pe un suport
digital

ţie, o carte, un muzeu.
Iar mediatizarea evenimentului i-ar putea

aduce la expoziţie, de o potriv
.

ă instan ă, cu to
ă avem,

ă o cunoa
ă o iubim ă o apărăm în beneficiul nostru

ă, Culte

ă
anul 1900”. Expozant – domnul Rudolf Staroscik.

Un om care
ă sau de

om, care ă mari
hobby-uri: fotografia

ăscută o
dată cu finalizarea lucrărilor de la barajul Gozna-
Văliug, aceea

ă de la Crăinicel, furnalele, o ăria
electrică, barajul de la Trei Ape) a trăit bucuria
muncii împlinite - un munte sigur, pus de om, în
timp record, în calea apelor - ă
într-o poiană cu brându

ătut cărările Banatului Montan

ă
bătrână), amabile, l-au ajutat pe Rolly să-

ărările de munte ale Banatului nostru.
Lipseau “cei ce ne vor urma”.

Poate douăzeci de exponate… Cine a stat să
le numere? Cine a mai vrut să le numere când
gândurile erau întrebări: unde a fost amplasat
barajul de la Klaus? Pe Bârzava se plutărea???
Uite, acela e unchiul meu! Unde sunt văile astea
înguste, cu nisipuri sclipitoare? (ghicitoare pentru
a cărei dezlegare s-a promis un premiu!
ă îl voi câ

ă din piatră,
situat în amonte de Vila Klaus, lacul format prin
bararea Bârzavei constituia punctul de început al
călătoriei pe apă a lemnului exploatat de pe
versan

ă decât în fotografii sau în dorin
ăutările celor care vor să îl localizeze.

Un , un fel de jgheab, prin care, în drumul
lor spre punctul terminus, bu ă
erau transfera

ău sau
Marginea mai pot fi văzute por

ări.

ă
14,2 km străbătu

ă la Breazova, face un
ultim popas înaintea transformării ei în lichidul
transparent sau nu prea limpede, pe care îl oferă
robinetele din casele noastre sau în energia elec
trică produsă în centrala hidroelectrică de la Gre
bla (a cărei clădire este monument de arhitectură)

ă cele trei conducte for

ă nu fie o sugestie
pentru “colec

ă în anul 2005 s-au împlinit 100 de ani
de la punerea în func

ărbătorit evenimentul?
ă vechile hidroagregate, cu turbine

Pelton gemene nu sunt conservate sau expuse
într-un muzeu, ci au fost, oficial reciclate?

ă Re

ăinicel, Retezat
ă Re

ă păstreze cel
pu ări?

. Trei sau, de fapt, patru
genera
ănătă

ăiesc?

ă sugestii sau nelămuriri. Generozi
tatea colec ăsplătită cu o
sponsorizare, modică, ceea ce ar permite
transferul fotografiilor de colec

ă pe tineri

şteni
torii avu şi de noi
depinde felul în care contribuim s ştem,
s şi s şi al
celor ce ne vor urma” (I.O.)

Reşi
şi Patrimoniul Na

ş-Severin. Tema expozi
şi şi dup

şi-a împletit destinul cu cel al
oraşului natal, cu frumosul oferit de natur

şi-a împletit profesiunea cu dou
şi turismul.

Şef al Laboratorului de Materiale de
Construc

şi montaje metalurgice, n

şi care a construit centrala
hidroelectric

şi-a construit o cas
şe, a fotografiat copii şi

mun şi cele
din Kitzb

şi nu poate în
şi

şi
şi

organizeze expunerea imaginilor, realizate alb-
negru şi passe-partout argintiu ca şi metalul

Vizitatori – reşi
şi, în cea

mai mare parte, cu ani mul

Şi cred
c ştiga eu!)

. Construit în anul 1864,
ini şteni de brad şi umplutur

şi
şi

c

ştenii purta

. Dup
şi tune

luri, apa Bârzavei, captat

Ştia

şi, pe cea mai mare por

Ştia

Ştia

Ştia şi

şi Ruieni sau Turcia şi China şi
multe altele, ştia şi

şi
ştin (Bocşa). Oare

mai tr Şi, în final, un moment de linişte, de
pace. „Ave Maria”, în interpretarea profesorului
George Gassenheimer.

Mul şi organizatori
lor. Şi dou

şi, ulterior multiplicarea lor pentru a ajunge
într-o expozi

şi pe
titularii patrimoniului, al lor şi al nostru

-

-

-

-
-

-

-

-
-

Barajul de la Klaus

ştire de la Rankina

jilip

Bazinul de lini

Farmacia Brada

Stejari

(R.B.)

civica
URBIS URBIS

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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Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,
eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi
genul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu
interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii
bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail:
prisma@cs.ro

Pe data de va avea loc a XV-a
ediţie în România a Concursului European de
Matematică Aplicată Cangurul, organizat de către

Cel mai popular concurs de matematică din lume,
Cangurul invită toţi elevii claselor II-XII să rezolve un
test grilă cu probleme propuse de echipe internaţio
nale de profesori, prin care îşi vor antrena cunoş
tinţele de matematică, creativitatea, intuiţia,viteza de
decizie, gândirea cu caracter aplicativ.

În anul 2005, au luat parte la acest important
proiect educativ peste 3.400.000 de elevi din 35 de
ţări, dintre care în ţara noastră 272.000 de elevi din
4200 de şcoli.

Concursul oferă ca premiu tuturor participanţilor
reviste ce includ subiectele de concurs, diplome de
participare, jocuri şi probleme de matematică dis
tractivă. Participanţii cu rezultate meritorii primesc
cărţi şi alte premii, iar laureaţii, desemnaţi în urma
unei probe de baraj, sunt invitaţi să participe la excur
sii şi tabere internaţionale în Europa şi în România.

Câştigătorii anului 2005 au fost răsplătiţi cu
excursii şi tabere în Grecia, Lituania, Bulgaria.
Tabăra internaţională Cangurul din România,
organizată la Poiana Pinului, judeţul Buzău, a fost

organizată în două serii şi a găzduit peste 600 de
invitaţi, elevi şi profesori din România, Bulgaria,
Belarus, Kazakhstan şi Moldova. Tabăra a prevăzut
numeroase şi diverse activităţi: concursu
internaţional de matematică MCM, concurs de limba
franceză, ateliere de creaţie (iconografie pe sticlă,
pictură, sculptură în lemn, măşti, ceramică), teatru
(cu participarea Fundaţiei Abracadabra şi Teatrului
Naţional pentru Copii), matematică distractivă,
redactarea revistei taberei, competiţii sportive,
concurs de orientare turistică, drumeţii, jocuri şi
concursuri antrenante.

Elevilor participanţi la concursul Cangurul,
cadrelor didactice organizatoare şi studenţilor li se
propune şi în acest an, gratuit, participarea la a treia
ediţie a organizat în
colaborare cu Bursa de Valori Bucureşti. INVEST
este o lecţie opţională de matematică aplicată în
economie, menită să familiarizeze concurenţii cu
tranzacţiile cu valori mobiliare.

Informaţii se pot obţine de la Fundaţia
Sigma, tel/fax: 021-243.40.35, 021-243.42.40, 080-
100.00.10, 021-315.39.70, e-mail: fies@cangu
rul.ro, fsigma@gmail.com, web: www.cangurul.ro,
sau la Inspectoratul Şcolar Judeţean.

7 aprilie 2006

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fundaţia
pentru Integrare Europeană Sigma.

concursului INVEST,

Înscrierile se fac în şcoli, până la data de 1
martie 2006.
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INVITA[IE LA A XV-A EDI[IE A CONCURSULUI EUROPEAN
DE MATEMATIC~ APLICAT~ CANGURUL

O CLIPĂ DIN ISTORIA REŞIŢEI



Vânătoare fatală
Vineri

orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
orele 16, 18, 20
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Te a t r u

Pygmalion

Duminică, uarie ora 1826 febr

Duminic Februarieă 26
REFARM

orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Şedinţa a avut exact ritmul şi direcţia dorite şi stabilite de
„opoziţie”, deşi hotărîrea acesteia, de a nu provoca discuţii, ceea
ce ar fi obligat implicarea consilierilor în dezbaterea unor probleme
importante şi grave pentru oraş, a fost „deconspirată”, de către
consilierul PSD, Dl. Purec, abia la epuizarea ordinii de zi.

Au fost suficiente 90 de minute pentru epuizarea a 18 proiecte
de hotărări şi 23 de rapoarte de activitatea ale ale viceprimarilor şi
ale consilierilor locali. Greva „opoziţiei” şi docilitatea „alianţei” nu a
folosit nimănui şi, în mod special comunităţii.

Şi trebuie menţionat că jumătate de oră a fost alocată expunerii

Lucrarea, elaborată de o societate de consultanţă energetică,
„ATH energ S.R.L.” din Bucureşti, a fost prezentată de
coordonatorul studiului, Prof. Dr. Ing. VictorAthanasovici.

Culegerea de date, inventarierea care a stat la baza lucrării a
vizat, în principal:

schema de principiu şi configuraţia sistemului existent;
starea tehnică a echipamentului (CET, sistem de transport şi

distribuţie primar, sistem de transport şi distribuţie secundar,
puncte termice;

gradul actual de acoperire a necesarului de energie termică,
raportat la capacitatea de producţie a CET-ului; distribuţia
consumatorilor.

Studiul a avut în vedere strategia adoptată în trei variante
temporale: termen imediat, mediu şi chiar lung.

Soluţiile tehnice analizate au fost
chema existentă, cu o singură sursă (CET);
xistenţa a două surse de energie termică (centrale de

cogenerarea), amplasate în zonele cu densitate mare a
consumatorilor, variantă care suprimă un mare tronson din
segmentul de reţeaua termică primară;

transformarea punctelor termice (PT) în module termice (surse
de căldură/apă caldă, la nivel de imobil sau chiar de scară de bloc).

Materialul a făcut o analiză tehnico-economică de principiu, cu
parametri teoretici, în care nu poate fi încadrat în limite precise
preţul gazului, de exemplu sau dezvoltarea urbană pe termen lung

După analizarea variantelor propuse de această strategie şi
alegerea celei optime din punct de vedere tehnico-economic se pot
elabora fazele următoare ale proiectului şi, în primul rând, găsirea
sursei de finanţare.

Având în vedere incompatibilitatea statutului de consilier local
cu cel de inspector în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local,
prin demisia domnişoarei consilier Alina Stancovici mandatul
acesteia i-a revenit doamnei Simona Stan, înscrisă pe lista
Partidului Naţional Liberal.

În funcţia de cenzor în Consiliul de Administraţie al C.E.T.
Energoterm Reşiţa S.A., în locul domnuluiIoan Paulescu,
demisionat la cerere, a fost numită doamna Carmen Georgevici.

Doamnei Nicoleta Voica, pentru meritele deosebite în
promovarea tradiţiilor populare bănăţene şi doamnei Luminiţa
Dobrescu, pentru rezultatele deosebite obţinute în înotul de
performanţă li se acordă titlul de „Cetăţean de onoare” al Reşiţei.

Mult timp după ce lui Florin Piersic i s-au recunoscut „meritele în
promovarea imaginii Reşiţei în ţară şi în lume”...

Spaţiul în care credincioşii din cartierele Lunca Pomostului şi
Moroasa sau de oriunde altundeva, veniţi să asculte liturghia
rostită de preotul Daniel sau să primească un sfat sau ajutor, s-a
dovedit impropriu, ca dimensiune fizică, pentru oficierea ritualului
religios,dar fără ca legătura între preot şi enoriaşi să aibe de suferit.

Pentru aceştia, pentru rezolvarea acestor probleme spirituale şi
sociale, pe amplasamentul situat între cele două sensuri de
circulaţie din zona Inspectoratului Judeţean de Poliţie, respectiv a
Grupului Şcolar Metalurgic a fost aprobată documentaţia de urba
nism pentru noul lăcaş de cult ”Biserica Ortodoxă Moroasa Luncă”

În vederea exploatării huilei cu şisturi bituminoase, provenită
din cariera de la Doman, firmei LCC ompania ărbunelui S.R.L.,
cu sediul în Reşiţa, strada Ateneului nr. 1, sc. 6, ap. 2 i s-a aprobat,
prin licitaţie publică, închirierea, pe 10 ani, a suprafeţei de 25.000
mp, teren din Doman, clasat în zona de fertilitate III, în pofida
faptului că în primăvara acestui an urmau să fie sistate lucrările de
exploatare şi trebuia începută ecologizarea, printr-un program
guvernamental.

Proprietarul spaţiului unde se vor efectua lucrările, situat în
cartierul Doman, este Statul Român.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este contravaloarea în lei a
0,37 /an/mp (la cursul în ziua plăţii), fără TVAinclus.

În proiectul de hotărîre nu există menţiuni legate de perioada de
timp şi modul de realizare a ecologizării şi nici de preţul la
închiderea licitaţiei.

A fost aprobată documentaţia de urbanism „P.U.D. Front
construit Bd. Republicii Micro II Extindere spaţiu comercial”,
elaborată de Abraxa S.R.L. Reşiţa.

Zona studiată - cca 6 ha, proprietate publică şi privată se referă
la frontul construit pe Bd. Republicii, suprafaţa situată între
intersecţiile cuAleea Felix, respectiv cuAleea Herculane.

Documentaţia recomandă
amplasarea de construcţii noi , definitive (300 mp) şi provizorii

(400 mp), în zona dintre blocurile înalte, pe faţadele laterale ale
blocurilor, cu prescripţii care vizează regimul de înălţime, culorile,
tipul acoperişului, finisajele, reclamele pentru firme);

menţinerea, în această etapă, a zonei verzi care are o lăţime de
cca 9 m;

remodelarea parterelor celor trei blocuri, urmărindu-se îmbu
nătăţirea imaginii urbane la nivelul pietonului;

dezvoltarea noilor parcări în interiorul cvartalului;
reglementarea statului juridic al terenurilor.

Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţă a întocmit o listă
care cuprinde 516 cazuri (persoane singure sau familii), ierarhizate
în conformitate cu criteriile de acces la locuinţele proprietate de
stat. Punctajele realizate de solicitanţi se încadrează între 89,0 şi
22,0. Repartizarea efectivă a locuinţelor pentru persoanele
înscrise în lista de priorităţi, aprobată în şedinţa din 21.02.2206 se
va face în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita fondului
disponibil.

Lista nominală, aprobată, cu ordinea de prioritatea a
persoanelor îndreptăţite să li se repartizeze o locuinţă pentru tineri
destinată închirierii cuprinde 3000 cazuri, cu punctaje între 58,0 şi
29,0, repartizarea efectivă urmândsă se opereze în funcţie de
finalizarea şi darea în folosinţă sau eliberarea unor unităţi locative
din fondulANL

Primarul Caransebeşului a reuşit să completeze bugetul local
prin taxele impuse pentru utilizarea domeniului privat al primăriei
de către deţinătorii de cablu sau conducte.

Organizaţia nonguvernamentală „Inocenţă şi speranţă”
plăteşte, pentru spaţiul deţinut în Caransebeş, doar 25% din chirie,
restul fiind suportat de către Primărie.

La Reşiţa, aceeaşi organizaţie este obligată ca, în anul 2006 să
plătească, pentru cele două camere deţinute în imobilul cunoscut
ca „blocul fetelor”, o chirie majorată de 7 ori faţă de anul precedent.

Primarul Reşiţei aşteaptă rezolvarea juridică a litigiului RDS
Consiliu Local, pentru a putea percepe taxele pentru cablu, în timp
ce quacaraş şi istrigaz nu au fost menţionate, iar pentru
„Inocenţă şi speranţă” a promis renunţarea la chirie.
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„ trategiei locale de alimentare cu energie termică a
municipiului eşiţa”.

SCHIMBĂRI

CETĂŢENI DE ONOARE

BISERICĂ ORTODOXĂ

EXPLOATARE ŞI ECOLOGIZARE

BD. REPUBLICII - MICRO II - o nouă concepţie urbanistică

LOCUINŢE PROPRIETATE DE STAT

LOCUINŢE DE STAT ÎNCHIRIATE TINERILOR

MARCEL VELA, model pentru edilii reşiţeni
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{edin]a ordinar@ de lucru a Consiliului Local al Municipiului Re}i]a 21 februarie 2006
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Tax@ 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 electr ice şi
electronice. Cu toate acestea,
taxa se va regăsi în preţul
tuturor produselor.

Nivelul acestei taxe este es
timat la câteva sute de mii de lei,
pentru fiecare articol electro
casnic, electronic şi de IT. Ma
gazinele vor afişa preţul de
taliat, 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 majo
reze de la 1,5% la 2% taxa
plătită de firme pentru emisiile
de poluanţi în atmosferă. Şi
ambalajele vor fi mai scumpe,
pt 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.
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I -nvită doamnele
ă-

ările în pictură, goblen,
macrame, poezie, cântec
v o c a l / i n s t r u m e n t a l l a
SERBĂRILE PRIMĂVERII
din 04 martie 2006, ora 10-12
la Sala Muzeului Banatului
Montan. Confirmare la tel.
0355-804339, 0720-008513.

şi domni
şoarele s şi prezinte
lucr

Asocia]ia FLAMBAF cultural-artistic@

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/23 Februarie /24 /25 /26Februarie Februarie Februarie
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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 me
diului

ţului privind procedura de înregistra
re 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 R

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

ării pt. 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

N 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 econo
miei şi comer

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

şedintelui Autorit

şi exploateaz

şi comple
tarea O

şi regimul de
utilizare a acestora

şi cercet

şi
completarea H

şi ovine

şterea lui Grigore
Vasiliu-Birlic”

şi comple
tarea 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. apli
carea 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

-
-
-

-

. . .

-

-
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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.

-

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 %

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".

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

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.

Sindicaliştii cer majorarea salariului minimrea Unităţile de panificaţie nu corespund normelor europene

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

,

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.

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.

Concluzia anchetei
de la mina Anina

Restructurare n mineritî

Pre}edintele a retrimis în Parlament ordonan]a DNA
Reprezentanţii partidelor parlamentare întruniţi la Palatul Cotroceni pentru consult

ţei de înfiinţare a Departamentului Naţional Anticorupţie au ajuns, luni, la un consens în ceea ce prive
ţiativa pre

ţinut, de asemenea, înfiinţarea unui organism de lupt ţiei, dar a adus la
Palatul Cotroceni unele propuneri de modificare a ordonanţei DNA: "dorim un proiect de lege care s ţia, deci nu
prin ordonanţ ţ

ţeles, pre ţional sa aprobe aceasta propunere".
Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a susţinut ca partidul sau va vota în Senat în favoarea înfiinţ ţiile în care se

merge pe formula retrimiterii ordonanţei la Senat. Mai mult, indiferent de ce nume va purta, structura trebuie înfiinţat
ţie similar ţinerea DNA. Vinerea trecut

ţional Liberal

ţa privind înfiinţarea DNA, ca premisa unei adopt ţinut, domnul
B ţat, la finalul discuţiilor, c ţa.

Pre ţat ţional
Anticorupţie în Direcţia Naţional ţie în cadrul Parchetului de pe lâng ţie ţie. A doua
modificare prive ţionat în cel al Parchetului de pe
lâng ţie ţie. A treia modificare îl vizeaz

ţie ţie. Reglement

ţinând doar 47 din
totalul de 96 de voturi exprimate, dup ţilor.

ări cu pre ăsescu pe tema
ordonan

ă temă.Alte două runde de consultări au fost organizate, la ini
ăptămânii trecute. Joi

ă a sus ă împotriva corup
ă respecte Constitu

ă de urgen ă, ă fie făcută
la propunerea CSM, rămânând, bineîn

ării DNA în condi
ă.

Dan Voiculescu, liderul Partidului Conservator, a prezentat o pozi ă: men ă au fost chemate
la Cotroceni, Partidul Democrat, Partidul Na ă Maghiară din România. Doar UDMR a adus

ări rapide a legii, fiind ob
ăsescu a anun ă va retrimite în Parlament ordonan

ări avute în vedere. Prima se referă la transformarea Departamentului Na
ă Anticorup ă Înalta Curte de Casa

ă Înalta Curte de Casa ă pe procurorul-
ă Înalta Curte de Casa ările cu privire la numirea procurorului-

ă incluse în prezentul act normativ, ele urmând a fi adoptate printr-o lege ulterioară.
Reamintim că Senatul a respins joi, 9 februarie, OuG 134/2005 care viza transformarea PNAîn DNA. Proiectul legii de aprobare

a OuG 134/2005 nu a întrunit la Senat, camera decizională în acest caz, numărul de voturi necesar adoptării, ob
ă ce proiectul fusese aprobat de Camera Deputa

şedintele Traian B
şte adoptarea actului

normativ.A fost cea de a treia întâlnire pe aceast şedintelui, la
sfârşitul s şi-au prezentat punctul de vedere cu privire la DNAPartidul Social Democrat, Partidul România Mare
şi Partidul Conservator.

Social-democratul Mircea Goan

şi dorim ca în acest proiect de lege propunerea de numire a procurorilor şefi, inclusiv la DNA, s
şedintelui României dreptul suveran şi constitu

şi Uniunea Democrat şi
câteva amendamente.

Consensul politic cu privire la ordonan

şedintele a anun şi trei modific
şi Justi

şte transformarea DNA în ordonator secundar de credite, cu bugetul precis men
şi Justi şef al DNA, care se va afla în subordinea

procurorului general al Parchetului de pe lâng şi Justi
şef nu sunt îns

(Dorin Vr )ăjitor
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- izolare termică şi
fonică impresionantă;

- protecţie antie-
fracţie;
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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.

-

-

ie
Berlusconi se află în

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

-

din Italia.
alegerilor din

luna aprilie

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.

Pre ă
ătă la Ramallah,

Cisiordania, că mi ă palestiniană
Hamas, care a câ

ărcinată cu formarea viitorului
guvern palestinian. În discursul de inaugurare a
noului Parlament liderul palestinian a promis să
coopereze pe deplin cu viitorul guvern format de
Hamas, care a învins forma

ăcând în acela

ăptămâni pentru formarea noului guvern.
Încercarea de a construi un guvern de uniune
na ă, inten

ă în lumina ultimei decizii a
guvernului încă în exerci

ă

ă nu e

ăsurile decise se află înghe

ătre
Israel în contul taxelor vamale

ă lanseze un apel
comunită

ă că nu este în
beneficiul unor "organiza

ări din
partea tarilor arabe ca nu vor furniza ajutor financiar
Autorită

ă statele membre nu pot compensa cele
50 de milioane din „lipsă de fonduri”.

Rusia dore ă devină
"parte legitimă ă a procesului de pace în
Orientul Mijlociu", a declarat la Moscova,

ă ă cu liderii
Hamas conducătorii satelor din Orientul Mijlociu", a
spus Serghei Lavrov presei, exprimând speran ă
"toate acestea vor permite să se avanseze spre o
situa ă

ă a procesului de pace în Orientul Mijlociu".
Principiile Cvartetului (UE, SUA, Rusia, ONU)
men ă la abandonarea
luptei armate

ămâne ne
schimbat- pericolul de a vedea o nouă tragedie într-
o pia ă din Israel sau un câmp de refugia

ă.

şedintele Autorit

şcarea radical
ştigat alegerile legislative din

ianuarie, va fi îns

şi timp apel la
respectarea acordurilor încheiate între palestinieni
şi Israel.

Liderul Hamas în Gaza, Ismail Haniyet,
considerat un pragmatic de analiştii occidentali, a
fost desemnat prim-ministru şi are la dispozi

şi mai dificil

şef al securit

şti
atent cu cine votezi. Acesta este, aparent cel pu

şi SUA în primul rând l-au
trimis palestinienilor.

Printre m

şi TVAprovenite de la
produsele destinate Cisiordaniei şi Fâşiei Gaza. În

plus, guvernul israelian a decis s

şi zi c

şte ca mişcarea Hamas s
şi util

şeful
diploma

şoar

şi
util

şi recunoaşterea statului Israel.
Dar, dincolo de "declara

şi de acum unul sau cinci sau zece
ani. Şi acest lucru ne întristeaz

ţii Naţionale Palestiniene,
Mahmoud Abbas, a anunţat sâmb

ţiunea sa, Fatah, la
alegerile legislative palestiniene care au avut loc pe
25 ianuarie a.c., f

ţie cinci
s

ţional ţia Hamas, a întâmpinat primul
refuz, venit din partea organizaţiei Jihadul Islamic.
Ea pare

ţiu, de al numi pe Rashid
Abu Chabak ţii interne, Fatah
controlând astfel toate serviciile de securitate ale
ANP.

Alegerile democratice aduc foame dac
ţin,

mesajul pe care Israel

ţarea
transferului lunar a aproximativ 50 de milioane de
dolari din fondurile ce trebuie rambursate de c

ţii internaţionale de a înceta imediat
ajutorul pentru ANP, cu excepţia asistenţei în
scopuri umanitare ce poate fi verificat

ţii teroriste".
Pe de alta parte, secretarul de stat american,

Condoleezza Rice, a început marţi o vizita de 5 zile
în Orientul Mijlociu pentru a primi asigur

ţii Palestiniene condusa de Hamas.
Secretarul general al Ligii Arabe a declarat în
aceea

ţiei ruse Serghei Lavrov. "Vom urma
principiile Cvartetului de mediatori internaţionali,
vom continua munca pe care o desf

ţa c

ţie în care Hamas va deveni parte legitim

ţionate de Lavrov se refer

ţii de principii" sau ex-
presii cel puţin bizare gen "dieta palestinienilor" sau
"desfiinţarea Israelului", un singur fapt r -

ţ ţi pales-
tinieni este acela

(Dorin Vr jitor)ă

Ministrul francez de interne Nicolas Sarkozy,
"numărul doi" în guvernul de la Paris, a propus la
Berlin negocierea, "cât mai repede posibil", de către
cele 25 de state membre ale Uniunii Europene /UE/
a unui minitratat constituţional european "limitat la
numai câteva capitole importante", relatează AFP şi
Reuters.

Ministrul francez, considerat principalul preten-
dent la fotoliul prezidenţial la alegerile care vor avea
loc în 2007 în Franţa, şi-a schiţat deja propunerea
pe 12 ianuarie la Paris, în cadrul unei întâlniri cu
presa. l şi-a prezentat propunerea la Berlin, unde a
avut convorbiri cu omologul său german, Wolfgang
Schaeuble, şi cu cancelarulAngela Merkel.

După aproape nouă luni de la respingerea
Constituţiei europene de către Franţa şi Olanda prin
referendum, în timp ce Germania a aprobat tratatul

pe cale parlamentară, Sarkozy se întreabă "cum se
pote ieşi din blocajul actual". "În timpul campaniei
pentru referendumul din Franţa privind Constituţia
europeană, unele dispoziţii din tratat au făcut obiec-
tul unui larg consens, de la dreapta la stânga eşi-
chierului politic", a declarat Sarkozy, menţionând, în
context, punctele din document referitoare la
aprobarea deciziilor pe baza principiului "dublei
majorităţi", la "preşedinţia stabilă a Consiliului
european" sau la instituirea funcţiei de "ministru al
afacerilor externe al UE".

"Aceste reforme ar putea lua forma unui text
limitat la câteva articole importante care ar putea fi
negociate cât mai repede posibil în scopul de a-i da
Uniunii mijloacele de a-şi redescoperi eficacitatea",
a estimat Sarkozy.

După acest tratat "pentru buna funcţionare a
Uniunii", Sarkozy are în vedere o altă etapă, după
alegerile europene din 2009, în scopul de a aborda
marile probleme care nu au fost tranşate în
minitratat, cum ar fi cea referitoare la frontierele UE.
"De ce să nu ne imaginăm o Convenţie mare, ai
cărei membri să fie desemnaţi după o dezbatere
democratică adevărată, îndeosebi în faţa
parlamentelor naţionale ?", se întreba ministrul.

Agenţiile amintesc că textul actual al Constituţiei
a fost redactat de o Convenţie formată din 105
membri proveniţi din 28 de ţări. Dezbaterile în cadrul
Convenţiei, începute în februarie 2002, au durat mai
multe luni, fiind publice şi total deschise
contribuţiilor din partea societăţii civile.

E

ratat constituţional europeanMinit

ANP în pragul unei crize financiare dup@ victoria Hamas

Plan românesc
privind Transnistria

România are un plan
privind Transnistria, dar
detaliile acestuia nu pot fi
făcute publice înaintea
consultărilor cu preşedintele
Traian Băsescu, a declarat,
la Chişinău, ministrul de
Externe, Mihai Ungureanu.
Totuşi, el a enunţat principiile
fundamentale ale acestui
proiect: respectarea
Constituţiei moldoveneşti,
rezolvarea conflictului cu
participare internaţională,
deoarece există prea multe
interese în Transnistria şi
găsirea unei soluţii în
conformitate cu legalitatea
internaţională. Ministrul s-a
referit la faptul că "aproape
niciodată nu se spune
adevărul despre ceea ce se
întâmplă în Transnistria, dar
şi la nerespectarea
acordurilor de la Istanbul, din
1999, de către Rusia .

Romania sustine
Republica Moldova in
eforturile sale de integrare
europeana, dar acest proiect
are nevoie de sustinerea
neconditionata a societatii
moldovene. Ministrul de
externe, Mihai Razvan
Ungureanu, afirma ca de la
Chisinau se asteapta fapte,
nu vorbe. Totodata, seful
diplomatiei a subliniat
rezolvarea conflictului
transnistrean, este o
problema de securitate a
Romaniei si, prin extensie, a
NATO si a UE

România doreşte o
flexibilizare maximă a
regimului de vize pentru
cetăţenii Republicii Moldova,
regim care va intra în vigoare
pe 1 ianuarie 2007, odată cu
aderarea României la
Uniunea Europeană

Mihai Răzvan Ungureanu
a lăsat să se înţeleagă că
vizele pentru basarabeni vor
fi de lungă durată şi vor fi
oferite gratis - un sistem care
nu are precedent în Europa.

ca

.

.
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MANILA: Dezastru în Filipine
Potrivit primelor estimări aproximativ 2.000 de ar fi fost

îngropate în urma alunecărilor de teren produse pe insula Leyte, unde un sat
întreg a fost acoperit de p Producerea catastrofalelor alunecări de
teren se datorează masivelor defrişări ilegale din regiune.

persoane

ământ.
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(38 Gheorghe Ruja

şan Elena
(64 ani) Bugariu Bujor (53 ani)

şcu (68 ani)

(72 ani) Mi
hai 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) Ne
bunu Maria (76 ani) B ţi
Oliviu (67 ani) Simon Gheor
ghe ani)
(76 ani) C

Sau Livia (54 ani) Olinghe
ru Dumitru (67 ani) Emilian
Dietmar-Carol (62 ani) Chia
buru Vasile (64 ani)

Graure Maria
(79 ani) Gutuna Ioan (55 ani)

Constantin Elena (62 ani)
Lupu Olimpiu (62 ani) Gheran
Constantin (85 ani) B

Vere

Cranga Elisabet (83 ani)
Iancea Gheorghe (55 ani)
Ionescu Georgeta (83 ani)
Pavel Ioana (80 ani) Dersidan
Iuliana (77 ani) Csende D

Arghir Dumi
tru (82 ani) Hanganu-Moniov
Iulian-Petru (8 luni) Wilhel
Ervin-Francisc (62 ani) Vuc
Constantin (63 ani) Cojocariu
Mihai (61 ani) Floarea Maria
(79 ani) Juga Aurelia (65ani)
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Vladu

Soica (73 ani)

-
-

ăilă Vasile

ătrânu Ghitianca

ăcue

ălescu Ion (69 ani)

ăcelan
Ana (68 ani)

ăni
lă-Carol (56 ani)

V

.

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

ţiona-
re. Tel. 0722-347076, 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.
Vând ca lcu la tor AMD

2000+, complet, monitor de 17”,
aparat foto digital HP 4,1 MP,
cuptor cu microunde, toate noi.
Tel. 0722-348779.

Vând ma

Vând plapum

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

Vând 24 buc. giurgiuvele
geam de 1,30/1,60, 16 m par-
chet, o ghiuvet

Vând mp3 auto Sony. Tel.
0723-495967.

Vând canapea, TV color,
frigider, cuier hol, vitrin

ă, 3 magazii de hâr-
tie, perfectă stare de func

ă combinată din
lemn masiv. Tel. 210345.

Vând mobilă cu vitrine,
masă TV, masă cu scaune

ărbă-
tesc 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

ă de cusut
electrică. Tel. 0722-348779.

ă din lână,
nouă pentru 2 persoane ă
nouă din puf de gâscă. Tel.
215871.

ă Olivia (Austria),
dulap pantofi, 2 grătare aragaz
(3

ă. Tel.
226996.

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

şin

şi pilot

şi 4 ochiuri). Tel. 216826,
între orele 18-21.

V nd ferestre i u i termo
pan second hand import Germa
nia. 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

ţie, rog
seriozitate. Tel. 0726-489665.

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.
Tânără 34 ani, obliga

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 trans
port 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 Mercedes 240D, stare
foarte bun ţ neg. Tel. 0726-
834261, 0729-285906.

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

ă, motor 2.5, an
fabrica

ă, 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- feb
şi

22 ruarie

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

febr

şi

16 - 28 uarie
Joi 16

Sâmbătă 18.02.2006

.02.2006

Marţi 2 .02.2006
1.

1.

.

.

ţi 28.02.2006

Cîrpaci Dorel
Tîmpu P ţa-Tabita

Br

C
ţi Olga-Maria

Pl ţu Adrian-Dorin

ţa-Carmen

ţa

şi

şi Orza Daciana

şi Arde

şi Miloş Adina-Veronica
Ienea Petru

şi Marcu Carina
Epuran Cristian

şi Petrovici Alina-Carmen

şi Stancu Ancu

Bonci Gheorghe
şi Dumitru Ana

şi Macovei Elvira

şi Kokes Ibolya-Daniela

şi Laz

şi Moise Daniela

şi Pitaru Lenu

1.

2

3

4

5

6.

ăscu

ăilă Oliver-Mile

ătană Silviu

ăvi

Bîrlădeanu Eugen

Schipală Ion-Marius

Moraru Sorin
ăr Tabita

Constantin Adrian

Ilie Aurică

.

.

Joi 23.02.2006
1.

Sâmb

Bonescu Darius

1
Ivu Vasile

şi Jorz Veronica

ătă 25.02.2006
1.

2.

3.

4.

Mar
1.

V nd garsonier 26 mp,
neamenajat l ng C. Caran-
sebe ului el 0726 612027

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

fort
-

-

. .

.

-

-

.

â
â

. T . - .

ţa. Tel. 0726-125935.
C

î ţ
. T . -

- .

ţie electri-
c

ţ
ţi

ţ 20.000 € neg. Tel.
0729-357909.

Închiriez garsonier

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,
conf I, etajul III din III, str.

ţ 19.000 €.Tel. 0720-008513.
Cump
ţa sau Caransebe

ţit, Govân
dari. Tel. 213249, 0727-203749.

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

ţei. Tel. 255065.

ă
ă ă

Cumpăr teren în orice zonă
în Re

ă

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

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

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

Vând apartament 2 camere,
con I, semidecomandat,
centrală, Calea Caransebe

ă
ă de cămin în Luncă. Tel.

0726-125935.

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

Vând teren de construc

ă, str. Nera (Stavila). Tel.
214781.

V nd casă, oc a, 3 came
re, baie, bucătărie, t rmopane,
centrală termică. Tel 0741
532916

Cumpăr apartament 2-3
camere, conf 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,
confort II, îmbunătă

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

Vând teren ăla

Vând apartament 2 camere
î n M o r o a s a , c o n f o r t I ,
termopane, contor gaz, u ă
metal ică, lângă Biser ica
Sârbească. Tel. 0721-982480.

Cumpăr apartament 2
camere sau garsonieră în
Govândari. Tel. 0721-982480.

ş

şi

ş

şi calorifereAl., instala
şi sanitar

şi
tavane gipscarton, mobil

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

şului, pre

şi
camer

ş

şi alte îmbun

Şincai,
pre

şi ş. Tel.
0720-008513.

Primesc fete în gazd

şi s ş în
apropierea Reşi

ş

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

ţigl

ţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ţie în aur

ţ ţie, modifi
c

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.

Pensionar, 57 ani, caut post
de paznic-îngrijitor proprietate.
Tel. 216015, 0741-010584.

Acoperi ă metalică,
măsurători, montaj, totul profe
sional, ferestre de mansardă
Velux, montaj autorizat. Tel.
0722-923858.

Sonorizez l pre

ă de toate genurile. Tel.
220323, 0743-672339, 0723-
277475.

Caut să îngrijesc un copil
sau un bătrân. Tel. 224894.

Ofer împrumut valutar cu
garan

ăveli,
gresie, faian ă, izola
ări interioare, modele rigips,

parchet, podele laminate,

şi limba francez

şe cu

şi imobile. Tel.
0747-180731.

Autorizat, execut zugr

şemineuri. Tel. 0721-801954.

-

a

-

Cumpăr urgent apartament
2 camere sau garsonieră. Tel.
0745-260652.

Vând casă sau schimb, 3
camere, salon, sufragerie,
mansardă, terasă. Tel. 0726-
834261, 0729-285906.

Cumpăr urgent apartament.
Tel. 0355-409962.

Vând casă cu grădină în
Re

ăr apartament 3 ca
mere, confort I, decomandat
sau semidecomandat, Govân
dari, exclus bloc turn. Tel.
213249, 0747-203749.

Cumpăr garsonieră sau
cameră de cămin. Tel. 0355-
804741, 0741-166573.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, etajul I, îmbună
tă

ământ intravilan,
5.755 mp, zona Câlnicel. Tel.
233023.

Vând urgent apart 3 came
re, decomandat, centrală termi
că, zonă bună. Tel. 219947.

Vând apart 2 camere, conf
I, decomandat, et I, îmbunătă

ăr apartament 2-3
camere, confort I. Tel. 0788-
699768, 0355-804741.

şiţa. Tel. 253824.
Vând apartament 2 camere,

conf I, semidecomandat, Micro
I. Tel. 213249, 0747-203749.

Cump

Vând apartament 2 camere,
confort II, Moroasa II. Tel.
213249, 0747-203749.

ţit. Tel. 0721-801954.
Vând apartament 2 camere,

semidecomandat, etajul III. Tel.
0721-801954.

Vând p

ţiri totale, accept rate, variante
de schimb. Tel. 0740-037369.

Cump

.

-

-

-

. -
-

. .
. -

Vând covor lână tip persan,
lucrat manual (12 nod/cmp) 2/3
m, pre

ător de fructe, pre

ăr ă ante

ăr dvd-uri noi făcute
cu filme noi, pre

ări fine,
polizare, slefuire, tăiere,
găurire, nou. Tel. 0722-923858.

ţ 500 lei, calorifer ulei, 9
elemenţi, Vortex, preţ 150 lei,
storc ţ 120 lei.
Tel. 255847.

Vând c ţi literatur

ţ acceptabil. Tel.
0723-495967.

Vând rafturi metalice ideale
pt. expunere magazin. Tel.
0722-923858.

Vând biax pt. lucr

şi
post 1989, cupon 3M/0,9, batist
alb brodat 100% bumbac, cu
pon 1,20/1,0 m supraelastic,
paietat, gri argintiu.Tel. 255847.

-

Cump

Imobiliare
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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,
grupuri sanitare ocupabil imediat pre
16.500 neg. el. 0788-374143.

V nd apartament 2 camere, centrala
termic , u de metal, balcon nchis,
zon bun . el. 0788-374144.

V nd urgent apartament, 2 camere,
conf. 1 el. 0788-374146.

V nd apartament, 3 camere, deco
mandat n centru cu mbun t iri, pre
29.000 el. 0788-520899.

V nd urgent apartament, cu 3
camere n bloc de 4 etaje, apartament
gol, ocupabil imediat. el. 0788-509283.

V nd garsonier , n bloc de aparta
mente, cu central termic , etajul 2, pre
9.000 neg. el. 0720-058182.
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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 4.000 mp în zona Triaj,
2.000 mp în zona Lunc

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

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

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

şi 1.000 mp pe
Valea

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)

V nd apartament, 2 camere, conf. 1,
cu contor gaz i convector, apartament
gol, pre 14.000 neg.

V nd apartament, 3 camere conf. 1,
Gov ndari, pre 16.900 el. 0788-
494074.

V nd spa iu comercial aproximativ
65 m ie ire, vad pre 20.000 i aparta
ment 2 camere, Gov ndari, bloc de 4 e
taje, etajul 3 el. 0788-571780.

V nd apartament 2 camere,
decomandat cu mbun t iri zona Micro
4, pre negociabil. el. 0788-149849.

Cump r urgent garsonier sau
apartament cu 2 camere. el. 211089.

â

ţ € Tel. 219292.

â
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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

13 Feb
14 Feb
15 Feb
16 Feb
17 Feb
20 Feb
21 Feb
22 Feb

. 06 52,1544

. 06 51,5573

. 06 51,8686

. 06 51,6052

. 06 51,8191

. 06 52,4407

. 06 52,1823

. 06 52,3511

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei
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Austria, medalitata cu aur in concursul pe echipe de sarituri
cu schiurile.

Echipa feminina a Canadei a cistigat medalia de aur la hochei
pe gheata

Medalie de aur pentru Germania la stafeta 4x7,5 km

Echipa, care a urcat pe prima treapta a podiumului cu un
punctaj total de 984 de puncte, a fost compusa din Thomas
Morgenstern, Andreas Kofler, Andreas Widholzel si Martin Koch.
Pozitia secunda a fost ocupata de Finlanda, care a acumulat 976,6
puncte, in componenta Tami Kiuru, Janne Happonen, Jane Ahonen si
Matti Hautameki. Medaliile de bronz au revenit echipei Norvegiei (Lars
Bystol, Bjorn Einar Romoren, Tommy Ingebrigtsen, Roar Ljokelsoy),
care a obtinut 950,1 puncte.

. Nationala frunzei de artar a invins in finala Suedia cu
scorul de 4-1 (2-0, 2-0, 0-1) Canadiencele au reusit sa-si apere titlul
olimpic cucerit la Jocurile Olimpice din 2002, de la Salt Lake City, dupa
ce in 1998, la Nagano, au obtinut medaliile de argint. Medaliile de
bronz au fost cucerite de componentele selectionatei Statelor Unite
ale Americii, campioane mondiale en-titre, care au invins, in finala
mica, cu scorul de 4-0, Finlanda.

. Cu timpul
de 1h 21min.51sec.5/10, Ricco Gross, Michael Roesch, Sven Fischer
si Michael Greis i-au devansat pe reprezentantii Rusiei - 1h 22 min. 12
sec. 4/10 si Frantei - 1h 22 min. 35 sec.1/10, cistigatorii medaliilor de
argint si, respectiv, bronz.

Clasamentul Diviziei Nationale etapa a XVI-a:
M V E I G GP PM
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COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
10-26 feb.: JOCURILE OLIMPICE DE IARNA- TORINO 06;
24 feb.: FOTBAL- CUPAUEFA, 16-zecimi, retur;
25-26 feb.: RUGBY: Turneul celor 6 natiuni, (etape a 3-a);
27 feb-05 mart.: TENIS - Turneul WTAde la Doha, (Qatar),(fem);
27 feb-05 mart.: TENIS - TurneulATP de laAcapulco, (SUA).

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: NBA: NEW YORK - NEW JERSEY

Sambata TVR 2 ora 04:00
RUGBY: CUPA EUROPEANA PE NATIUNI: ROMANIA - GEORGIA

Sambata TV Sport ora 14:00
BASCHET: CAMP. NATIONAL: ASESOFT - DINAMO

Duminica TV Sport ora 12:00
JO TORINO 2006: FINALA LA HOCHEI PE GHEATA, masculin

Duminica Eurosport ora 15:00
FOTBAL: FINALA CUPEI LIGII ANGLIA: MANCHESTER - WIGAN

Duminica TV Sport ora 17:00
JO TORINO 2006: FESTIVITATEA DE INCHIDERE

Duminica TVR 2, Eurosport ora 21:00
FOTBAL: MECI AMICAL: ROMANIA - ARMENIA

Marti TVR 1 ora 16:55
FOTBAL: MECI AMICAL: ROMANIA - SLOVENIA/CIPRU

Miercuri TVR 1 ora 16:55

Schumacher ar putea aduce Audi ^n
Formula 1

Tot mai multe zvonuri indica faptul ca Michael
Schumacher ar dori sa puna capat carierei sale din Formula 1
la sfarsitul contractului curent, insa mai nou se speculeaza ca
germanul ar ramane implicat in acest sport prin infiintarea
propriei sale echipe. Intr-un articol din ziarul britanic The Sun
este citat Eddie Jordan, fostul proprietar al echipei Eddie

Jordan, care crede ca Schumacher se
gandeste serios la retragere la sfarsitul
acestui sezon pentru a-si infiinta propria sa
echipa impreuna cu Ross Brawn si a
ramane astfel implicat in acest sport. "Cred
ca ideea ca Michael vrea sa-si infiinteze
propria echipa s-a mai discutat si il vad in
stare sa faca asta". Faptul ca Schumacher
s-ar putea retrage la sfarsitul lui 2006 nu
este tocmai nou insa ideea ca ar putea sa
ramana implicat in Formula 1 in calitate de
proprietar de echipa cu siguranta va starni
valva la boxele Formulei 1. Zvonurile des-
pre cum va intra Schumacher in Formula 1
ca si manager de echipa au dus la multe
speculatii, una dintre acestea fiind ca
multiplul campion mondial ar putea prelua
conducerea la Renault. Jordan a declarat
insa ca el crede ca Schumacher va dori sa
aduca in Formula 1 grupul Volkswagen,
mai exact brand-ul Audi. Audi este cu sigu-
ranta o optiune tinand cont de dominatia pe
care a avut-o in raliuri sau cursele de
turisme in trecut, in timp ce faptul ca este o
firma germana reprezinta cu siguranta un
punct in plus. "Michael va deschide usile
pe care altii le-au gasit inchise.

J.O. - TORINO 2006
Chiper, varful de lance al Romaniei.

Navka si Kostomarov, medaliati cu aur in proba de dans la
patinaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aflat la ultimul concurs
olimpic din cariera, Gheorghe Chiper a reusit, la Torino, sa salveze
onoarea delegatiei romane. El s-a clasat pe locul 14 in intrecerea
individuala de patinaj, realizand cel mai bun rezultat al delegatiei
noastre la actuala editie a JO de iarna. De asemenea, el a egalat cea
mai buna performanta obtinuta pana acum de un roman in intrecerea
de patinaj, Cornel Gheorghe ocupand acelasi loc la Olimpiada de la
Lillehamer (1994). Evgheni Plusenko a castigat joi noapte medalia de
aur a la patinaj artistic. El a avut un program liber superb, perfect, in
urma unui program scurt la fel de reusit. Chiper a fost dezamagit dupa
programul liber de joi seara, el terminand programul scurt de marti pe
locul 9. Gheorghe Chiper a declarat la final ca "putea sa fie mai bun
programul meu, sper ca data viitoare sa reusesc mai bun. Am spus ca
va fi frumos sa termin pe locul 9, prea frumos si prea greu. Am avut un
bun program bun scurt, dar in programul liber lucrurile nu mers asa de
bine, din pacate". Chiper a adunat 186 de puncte. Castigatorul
Evgheni Plusenko a terminat cu 258,33 de puncte.

. Medaliile de argint au revenit americanilor Tanith
Belbin/Benjamin Agosto, iar cele de bronz, ucrainienilor Elena
Grusina/Ruslan Goncearov. Rusii Tatiana Navka (30 ani) si Roman
Kostomarov (29 ani) sint dubli campioni mondiali (2004 si 2005) si tripli
campioni europeni (2004, 2005, 2006). Favoritii publicului torinez,
italienii Barbara Fusar-Poli si Maurizio Margaglio, nu au terminat decit
pe locul 6. Cu accest succes, rusii, deja cistigatori la perechi (Tatiana
Totmianina si Maxim Marinin) si la masculin (Evgheni Plusenko), nu
sint decit la un pas de Marele Slem in concursul de patinaj artistic,
inaintea ultimei probe, cea feminina, care a debutat marti cu
programul scurt si se va incheia joi cu programul liber si in care mare
favorita este rusoaica Irina Slutkaia. Iata clasamentul final al probei:

Tatiana Navka - Roman Kostomarov (Rusia) 200,64 pct
Tanith Belbin - BenjaminAgosto (SUA) 196,06
Elena Grusina - Ruslan Goncearov (Ucraina) 195,85
Isabelle Delobel - Olivier Schoenfelder (Franta) 194,28
Albena Denkova - Maxim Staviski (Bulgaria) 189,53
Barbara Fusar-Poli - Maurizio Margaglio (Italia) 183,46

FUTSAL - DIVIZIA A

Etapa urmatoare 26-27 februarie 2006

ACS Odorheiu Secuiesc
- Silvanus Resita

: : Eurolines Bucuresti -
Cosmos Pitesti; Poli Timisoara - Futsal Municipal Constanta;
Energoconstructia Craiova - United Galati;

; FC Cip Deva - Athletic Club Bucuresti; Echipele:
Clujana Cluj Napoca si Muhlbach Sebes stau.

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

1. FC Cip Deva 22 20 1 1 112 41 61p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 22 17 3 2 117 55 54p

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

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

3. Silvanus Resita 21 13 3 5 84 48 42p
Municipal Constanta 21 11 6 4 97 69 39
Energoconstr. Craiova 22 11 4 7 84 67 37
MGA Bucuresti* 22 9 4 9 85 66 31
Athletic Club Bucuresti 22 9 2 11 64 73 29
Muhlbach Sebes 22 8 4 10 64 79 28
Poli Timisoara 22 9 1 12 91 119 28
Eurolines Bucuresti 2 7 3 2 9 76 4
Clujana Cluj Napoca 22 6 2 14 71 113 20
Cosmos Pitesti 22 6 1 15 47 87 19
ACS 3 Bucuresti* 22 4 3 5 40 92 15
United Galati 22 4 1 7 46 76 3p

Campionatele na]ionale de atletism
Campionatele Nationale de seniori si tineret s-au desfasurat pe

parcursul a doua zile, in sala CSNB din Capitala. Cei mai multi atleti s
au luptat pentru un loc pe podium, insa altii, neavind rivali in tara, au
vrut doar sa-si depaseasca propriile limite. Este vorba, bineinteles, de
Marian Oprea, vicecampionul olimpic la triplusalt de laAtena (Grecia).
El a stabilit un nou record national in aceasta proba, cu o saritura de
17,74 metri. Astfel, el s-a aflat la doar noua centimetri de recordul
mondial, pe care il detine cubanezul Aliecer Urrutia, din 1997. "Sint
foarte bucuros ca am reusit sa-mi imbunatatesc performanta.
Obiectivul meu este sa ocup prima pozitie la toate concursurile la care
voi participa de acum incolo. Rivalii mei nu reprezinta un subiect
interesant; cel mai important lucru pentru mine este sa fac un rezultat
bun" a declarat sportivul. "Marian este foarte motivat, iar un record
mondial va veni cit de curind. Tot ce speram este sa fie sanatos. Din
2000, cind elevul meu a cistigat campionatul mondial, nu a mai ajuns
la o competitie in care sa fie perfect sanatos. Speram sa ajungem
acum, ca sa-si poata arata adevarata valoare", a declarat antrenoarea
Doina Anton. La rindul sau, directorul tehnic al Federatiei Romane de
Atletism, Constantin Mihail, s-a declarat multumit de performanta lui
Marian si optimist in privinta atingerii sau chiar depasirii recordului
mondial: "Oprea poate mult mai mult. Ultima sa saritura de simbata a
fost putin dezechilibrata. Daca ar fi fost putin mai atent, s-ar fi apropiat
si mai mult de rezultatul cubanezului".Oficialii federatiei spera in
cistigarea a cel putin opt medalii la Balcaniada. "Cred ca putem fara
probleme sa cistigam si zece. Primul loc le va reveni lui Marian Oprea,
Angela Muresanu si Corina Dumbravean. Insa acestia nu sint singurii
care ne vor incinta", a declarat Constantin Mihail, directorul tehnic al
FRA. Romania deplaseaza o delegatie de 22 de atleti la Jocurile
Balcanice in sala de laAtena, competitie la care anul trecut romani au
cistigat 18 medalii, din care 10 de aur.

Optimile Liga Campionilor
Marti si miercuri s-au desfasu-

rat meciurile din cadrul optimilor
de finala a Ligii Campionilor,
meciurile tur. Iata rezultatele:

Bayern-Milan 1-1
Benfica-Liverpool 1-0
Real Madrid-Arsenal 0-1
PSV-Lyon 0-1

Chelsea-Barcelona -
Rangers-Villarreal -
Bremen-Juventus -
Ajax-Internazionale -

Marti, 21 februarie 2006:

Miercuri, 22 februarie 2006:

HANDBAL MASC. DIVIZIA NATION.

Etapa urmatoare 23 februarie 2006 Dinamo Brasov - UCM
Resita

: :
; CSM Leonardo Oradea - Univ Poli Izometal Timisoara;

Energia Lignitul Pandurii Tg Jiu - Armat. Univ. Agron. Cluj; Uztel
Ploiesti - HC Minaur Baia Mare; Politehnica Iasi - Dinamo Bucuresti;
HCM Constanta - Romvag Caracal; Steaua Buc. - CSM Medgidia .

1. HCM Constanta 16 15 1 0 568 429 31p
Energia Pandurii Tg. Jiu 6 3 469 50 7

Steaua Bucuresti 6 11 0 5 524 473 22

7. Uztel Ploiesti 16 7 2 7 463 455 16p
HC Minaur Baia Mare 6 6 4 6 469 473 15

CSM Leonardo Oradea 6 3 1 2 36 532 7

2. 1 1 1 2 4 2 p
3. Dinamo Baumit Bucuresti 16 12 1 3 548 459 25p
4. 1 p

6. CSM Medgidia 16 8 2 6 426 422 18p

8. 1 p
9. Armatura U Cluj 16 5 2 9 472 524 12p

10. U Poli Izometal Timisoara 16 4 1 11 413 448 9p
11. Dinamo Brasov 16 3 1 12 441 471 7p
12. 1 1 4 p
13. Romvag Caracal 16 2 2 12 455 510 6p
14. Politehnica Iasi 16 2 2 12 449 518 6p

UCM U Resita 6 10 2 4 494 463 225. 1 p

ALL STAR GAME 2006
Estul si-a continuat suprema-

tia si in cea de-a 55-a editie a All
Star Game, invingind cu 122-120
selectionata Vestului, recuperind
un handicap de 19 puncte.
LeBron James a fost desemnat
MVP, jucatorul lui Cleveland
reusind 29 de puncte. An de an,
All Star Game are ceva aparte,
americanii reusind sa aduca
mereu ceva nou. Editia din 2006 a
gasit cele doua selectionate,
Estul si Vestul, cu echipamente
asemanatoare cosmonautilor.
Chiar David Stern, presedintele
Ligii, declara ca a vrut sa faca
NBAvizibil in tot Universul.

Dirk Nowitzki (Dallas
Mavericks) a cistigat concursul
aruncarilor de trei puncte,
invingindu-i in finala pe Gilbert
Arenas si pe Ray Allen. Germanul
a reusit 18 puncte in runda finala,
adjudecindu-si titlul.

Nowitzki si Wade, cei mai
buni.

NATIOANALA - C.E. 2008
S-au stabilit meciurile din

preliminarile Camp European ‘08.
Programul grupei G:

2 sept.: ROMANIA- Bulgaria;
6 sept.:Albania - ROMANIA;
7 oct.: ROMANIA- Belarus

24 martie: Olanda - ROMANIA;
28 mar.: ROMANIA- Luxemburg;
2 iunie: Slovenia - ROMANIA;
6 iunie: ROMANIA- Slovenia;
8 sept.: Belarus - ROMANIA;
13 oct.: ROMANIA- Olanda;
17 oct.: Luxemburg - ROMANIA;
17 nov.: Bulgaria - ROMANIA;
21 nov.: ROMANIA-Albania;

2006

2007
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