
O nouă rectificare ( ă, nu ultima) a bugetului
jude ă destinsă

ăr re au avut un parcurs fluid,
fără prea multe reac

Bugetul local, rectifi-
cat prin sume provenite
de la bugetul central

ăugată, asigură, pentru
persoanele care se
încadrează în prevederile
Legii 416/2001, venitul
minim garantat, respecti-
ve ajutorul social

ălzirea locuin-

Jude

ă ământ, Cultură, Familie, Culte
ă ă din jude

ărei profil este complementar.
Cele ătoarele domenii de activitate:

– Comisia pentruActivită

ă;
– Comisia de Muncă, Sănătate, Protec ă

ă ământ, Cultură, Familie, Culte ă
ă ă.

ă, din punct de vedere economic
ă state, Camera de Comer

ă Cara ă cu institu ă
au decis, în cadrul unui program finan

ă.
În acest sens, din bugetul Consiliului local se va aloca o sumă

de 100.000 €, reprezentând, în cadrul cofinan ării, contrava-
loarea cheltuielilor de proiectare (prefezabilitate, fezabilitate,
proiectare prop iu-zisă), ob

ărui valoare totală maximă
nerambursabilă preconizată este de 1.000.000 €.

Asocia ă Exploratorii va beneficia de o
cofinan

ături de Primăria Re

ă proiectul de hotăr re a avut un caracter
de urgen ă (de fapt, doar s-a vorbit despre el, ca

ătre unii
consilieri) suma a fost aprobată, chiar

ă într-
un jude ărcat cu sarcini speologice de mare frumuse

ă, un jude ărui specific economic ar trebui reorientat
spre turism. Carstul bănă ă o imensă provocare
pentru speologici

ă ă, pentru care au fost cartate
pe ă
panouri explicative sau, în perspectivă se dore

ă pe
ărei

forma ă
ă, iar estetic rivalizează Popovă

ărilor de Jos.
În jude

ă

ăror vechime
l-ar putea detrona pe omul
de Neanderthal.

Toate aceste sunt
argumente pentru impli-
carea Consiliului Jude-

şi, se sper
ş-Severin a imprimat o atmosfer

şedin

şi
sume defalcate provenite
din taxa pe valoare
ad

şi cel
pentru înc

şi aprilie 2006.

ş.a.), va discuta şi rezolva problemele acestora
în cadrul Comisiei pentru Înv şi
Minorit

şase comisii vor avea urm

şi Sport;
– Comisia de Rela şi In egrare European

şi Protec

şi Minorit
şi de Disciplin

ş-Se-
verin şi Provincia Voivodina din Republica Serbia şi Muntenegru,
încheiat în 20 mai 2005, care are ca principal scop dezvoltarea
echilibrat şi social, a frontierei
dintre cele dou şi Agricul-

tur ş-Severin, împreun

şi şi Informare Transfrontalier

şi depunerea
proiectului pentru selec şi maximum 10 % din bugetul
necesar proiectului, a c

şi şi al

şi despre altele,
ceea ce s-a transformat într-un reproş formulat de c

şi în absen
şi care ar fi putut explica ce destina

şi absolut necesar
şi im-

portan

şi pentru turişti, activitatea Exploratorilor fiind
direc şi spre aceştia din urm

şteri şi avene, au fost marcate trasee tematice, se ofer
şte amenajarea

unor puncte de vânzare a obiectelor tradi

ş-Severin este situat ştera Comarnic, având un
traseu vizitabil, în cadru organizat, de 1.750 m, ale c

şi depozite speogene-tice au importan
ştiin şi stalactitele lui roz.

Albumul promo
şteri a fost

finan

şi peştera unde au fost
descoperi te restur i le
umane a c

ţului Cara
ţei ordinare de lucru a Consiliului Judeţean, întrunit în data

de 24 februarie 2006.
Primele 31 de proiecte de hot â

ţii sau intervenţii din partea consilierilor.

ţei, în lunile martie

ţul nostru, recunoscut ca model pentru coabitarea atâtor
etnii (români, germani, cehi, slovaci, ucrainieni, croaţi, sârbi,
rromi, maghiari,

ţ
ţi. Problemele legate de activitatea sportiv ţ au

fost transferate comisiei al c

ţi Economico-financiare;
– Comisia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Mediu,

Turism
ţii Externe t

ţie Social ţia
Copilului;

– Comisia pt. Înv ţ ţi;
– Comisia Juridic

În baza Protocolului de Colaborare dintre judeţul Cara

ţ, Industrie

ţii similare din ţara vecin
ţat extern, înfiinţarea, la

Re ţa, a unui Centru de Comerţ

ţ

r ţinerea avizelor
ţie, precum

ţia Speologic
ţare în valoare de 2.000 $ din partea Consiliului Judeţean

(al ţa, Romsilva ţii) pentru realizarea
unui proiect urgent.

Având în vedere c â
ţ

ţa celor care au
solicitat-o ţie o vor lua banii
respectivi.

Activitatea asociaţiei este meritorie
ţ înc ţe

ţ ţ al c
ţean înseamn

ţionat

ţionale, confecţionate
de locuitorii zonelor vizitate.

În Cara

ţiuni endocarstice ţ
ţific ţul

ţional al
acestei pe

ţat de Ambasada
Regatului Ţ

ţul nostru sunt
situate unul dintre cele
mai adânci avene din ţar

ţean în ceea nu poate fi
altceva decât promovarea
turismului civilizat.

�

�

�

Pentru plata dreptu-
rilor ţilor acordate
persoanelor cu handicap,
de la bugetul de stat a fost
transferat

ţionare al Consiliului
Judeţean Cara

ţei de lucru a fost prezentat
ţia financiar ţean.

şi facilit

Regulamentul de Organizare şi Func
ş-Severin a fost (re)aprobat, în titulatura a dou

şase comisii de specialitate fiind operate modific

şedin şi un segment
din contribu

ă

ă suma de 11,
914 mld (ROL), iar pentru
pietruirea drumuri lor
comunale de pământ -
1,08 mld (ROL).

ă
dintre cele ările
care au afectat domeniul de activitate al acestora.

În cadrul
ă asumată de Consiliul Jude

I

IV

II

V
VI

III

(continuare în pagina 3)
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Calculatoare

Imprimante

Case de marcat
Copiatoare

Consumabile
Service

C. S. R .
- declasarea par]ial@ a Laminorului de tabl@ cu abur -

, ţinând seama de dispoziţiile
ţ

ţio nale a Monumentelor Istorice,
s, în data de 26 ianuarie, ul nr. 2037,

potrivit c

ţului
Cara

ţial. Vor fi menţinute în categoria monument
istoric, grupa B, urm

În temeiul prevederilor din Legea nr. 422/2001 privind pro
tejarea monumentelor istorice

ă a monumentelor
istorice, a Listei monumentelor istorice, având în vedere
Dosarul de declasare nr. 4.412 din 19 iulie 2005, precum

ministrul
culturii ordin

ăruia Laminorul de tablă cu abur din incinta C S R
ă la data prezentului ordin regimul juridic de

monument istoric în lista monumentelor istorice a jude
ă/2004 CS-II-m-B-10907), se

declasează par
ătoarele 6 corpuri de clădire: Hala

cuptoare adânci, Centrala Ilgner, două hale pentru laminoare,
Atelierul electric

-

-

. . .

Normelor metodologice de clasare şi eviden

şi
Avizul Comisiei Na

şi cultelor emi
,

având pân

ş-Severin (cod list

şi Hala XV. (M.O. nr. 127/09.02.2006)

Ş ţa Consiliului Judeţean din 24 februarie 2006edin
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Consiliul de Onoare al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului s-a întrunit 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 Tăriceanu şi-a exprimat 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 istorie 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 Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului au doar funcţie onorifică.

a

( )Guvernul României - Biroul de presă - 14.02.2006

Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului Hotărârea nr. 161,adoptată de guvern n

data de 3 februarie, stabile

ă a salaria ările care se
efectuează, precum

ătură cu acesta.
Încadrarea în muncă a unei persoane se

realizează, potrivit prevederilor Legii nr.
53/2003 - Codul muncii,numai prin încheierea
unui contract individual de muncă, în temeiul
căruia persoana fizică, în calitate de salariat,
se obligă să presteze munca pentru

ă fizică sau
juridică, în schimbul unei remunera

ă a salaria

ă, la solicitarea acestora.
Angajatorii care au înfiin

ă ără personalitate juridică, cărora le-au
delegat competen ării personalului
prin încheierea de contracte individuale de
muncă, pot delega acestora

ării registrului.
Nu au obliga

ăine cu
sediul în România, precum

ăine
pentru perioadele în care contractele indivi
duale de muncă încheiate cu cetă

ă la inspectoratul teritorial de
muncă.

Registrul se întocme ă
electronică.

Registrul se completează în ordinea
angajării ătoarele elemente:

elementele de identificare a tuturor
salaria

ării;
func
ării Ocupa

ă;
data ării contractului

individual de muncă.
Registrul se transmite la inspectoratul

teritorial de muncă în format electronic, prin
utilizarea uneia dintre următoarele modalită

ă de semnătură
electronică;

prin depunerea la sediul inspectoratului
teritorial de muncă în format electronic, înso

ă de înaintare semnată de angajator
Eviden

ă, se
ă de date organizată la nivelul Inspec

ă
ă adoptarea solu

ă electronică la inspectoratul
teritorial de muncă în a cărui rază teritorială î

ă caz, în termen
de 20 de zile de la data angajării primului
salariat.

Angajatorii care la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri au încadrat personal cu
contract individual de muncă sunt obliga ă
transmită inspectoratului teritorial de muncă în
a cărui rază teritorială î

ă caz, registrul în formă
electronică, în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

După îndeplinirea obliga ăzute

ă în a cărui rază
teritorială î

ări ale
elementelor

ări

Unită ără personalitate juridică ce au
competen ării registrului au obliga

ăzute
, la inspectoratul teritorial de muncă în

a cărui rază teritorială î ă ă
activitatea, cu îndeplinirea obliga

ăzute de prezenta hotărâre.
Registrul se păstrează în formă electronică

la sediul angajatorului ă caz, la sediul
sucursalei, agen

ă ără personalitate juridică.
Angajatorul are obliga

ă, la
solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde
cel pu ării, contractul
individual de muncă, actele adi

ă, precum
ă legalitatea

ării în registru.
La solicitarea scrisă a salariatului,

angajatorul este obligat să îi elibereze copii,
certificate de reprezentantul legal al acestuia
sau de persoana împuternicită de angajator
pentru conformitate cu originalul, ale
documentelor existente în dosarul personal,
ale paginii/paginilor din registrul electronic,
care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la
persoana sa ă
ateste activitatea desfă ă de acesta,
vechimea în muncă, în meserie

ă din registrul
general de eviden ă

ărui salariat se vor păstra în condi
ă asigure securitatea datelor, precum

ăstrarea lor îndelungată ătoare.
Constituie contraven ătoarele fapte

săvâr

ă electronică
la inspectoratul teritorial de muncă în terme
nele ăzute de prezenta hotărâre;

refuzul de a pune la dispozi
ă registrul în formă electronică,

precum

ărâri.
Contraven ăzute se sanc ă

cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei
(RON).

Constatarea contraven
ătre inspectorii de

muncă.
Contravenientul poate achita pe loc sau în

termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia jumătate din
minimul amenzii prevăzute, inspectorul de
muncă făcând men ă
posibilitate în procesul-verbal.

Inspec ă solu ă
privind registrul în formă electronică

ă pen t ru comp le ta rea
ătre angajatori.

Aplica ă este distribuită
angajatorilor care au obliga

ărârii
Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea

ă a
salaria ările ările
ulterioare, se păstrează ă de
către angajatori.

otărâre
ă al

salaria intră în vigoare la data de 1
septembrie 2006 ă de la care se abrogă
Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind
întocmirea

ă a salaria ă în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164
din 14 martie 2003, cu modificările

ările ulterioare.

î

ţ ţilor, înregistr

ţii denumite
salariu.

Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa
un registru general de evidenţ ţilor
(reg stru)

ţat sucursale,
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unit ţi f

ţa încadr

ţa
înfiinţ

ţia de a înfiinţa registru misiu
nile diplomatice, oficiile consulare str

ţele
din România ale persoanelor juridice str

ţenii români
se înregistreaz

ţilor: numele, prenumele, codul numeric
personal (CNP);

data angaj
ţia/ocupaţia conform specificaţiei

Clasific ţiilor din România (COR) sau
altor acte normative;

tipul contractului individual de munc

ţi:
prin completarea on-line a bazei de date

existente pe portalul Inspecţiei Muncii;
prin e-mail, pe baz

ţit
de o adres

ţa registrelor, respectiv a datelor
cuprinse în acestea, transmise de angajatori la
inspectoratul teritorial de munc ţine într-o
baz ţiei
Muncii.

Procedura privind transmiterea registrului
în format electronic se stabile

ţii sociale
ţiei tehnice a

registrului în format electronic ţie de
aceasta.

Angajatorii au obligaţia de a transmite
registrul în form

ţi s

ţiei prev

, în termen de 5 zile de la data la
care au intervenit modific le.

ţile f
ţa înfiinţ ţia de

a transmite registrul, în termenele prev
mai sus

ţiilor
prev

ţiei, reprezentanţei sau al altor
asemenea unit ţi f

ţia de a întocmi un
dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi

ţin: actele necesare angaj
ţionale

ţ

ţii
care s

ţii urm

ţarea registrului

ţie inspec
torului de munc

ţilor;
necomp le ta rea reg i s t ru lu i î n

conformitate cu prevederile prezentei hot
ţiile prev ţioneaz

ţiilor
ţiunilor se fac de c

ţiune despre aceast

ţia Muncii adopt ţia tehnic
ţia

in fo rmat i c

ţia informatic
ţia de a înfiinţa

registrul.
Registrele înfiinţate

ţ
ţilor, cu modific

H a nr. 161, privind întocmirea
ţ

ţilor,
, dat

ţ ţilor, publicat

şte metodologia de
întocmire şi completare a registrului general de
eviden

şi orice alte elemente în
leg

şi sub
autoritatea unui angajator, persoan

şi de a-l prezenta inspectorilor de
munc

şi competen

şi reprezentan

şte în form

şi cuprinde urm

şi temeiul încet

şte prin ordin al
ministrului muncii, solidarit şi
familiei, dup

şi în func

şi
au sediul sau domiciliul, dup

şi au sediul sau
domiciliul, dup

,
angajatorii vor transmite registrul la
inspectoratul teritorial de munc

şi au sediul sau domiciliul, numai în
cazul în care intervin modific

şi desf şoar

şi, dup

şi
de a-l prezenta inspectorilor de munc

şi
celelalte acte referitoare la modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor
individuale de munc şi orice alte
documente care certific şi
corectitudinea complet

şi/sau un document care s
şurat

şi în
specialitate, astfel cum rezult

şi din dosarul personal.
Registrul electronic şi dosarele personale

ale fiec
şi

p şi corespunz

şite de angajatori, persoane fizice sau
juridice:

neînf i in şi /sau
netransmiterea acestuia în form

şi forma prev

şi dosarul personal al salaria

şi aplicarea
sanc

şi aplica
ş i

transmiterea registrului de c

şi înregistrate în
conformitate cu prevederile Hot

şi
completarea registrului general de eviden

şi complet
şi se arhiveaz

şi
completarea registrului general de eviden

şi completarea registrului general
de eviden

şi
complet

i

-

-

a)

c)

e)

c)

b)

b

-

-

)

d)

a)

b)

c )

a)

(M.O. nr. 172/22.02.2006)

Registrul general de eviden]@ a salaria]ilor



Funda
ă gratuită, pentru

10 ani, spa

ăl

ă

ă ă
ă în prezent, s-a dovedit că funda

ă, managerială ă.
Prin hotăr rea Consiliului Jude

ă schimbarea destina
ă, spa

ătre Centrul de Primire în
Regim de Urgen ă a Copilului, din Re

ă mul ă
spitalele din Re ă poarte numele
celor doi medici, fii ai zonei, care au fost aprecia

ă, cât
ă, în urmă cu vreo două luni

Consiliul Local al Municipiului Re ăr t ca
sta

ă poarte numele Doctorului Ciprian
Foia

ă.
Ini

ătaru, iar validarea
deciziei implica doar o formalitate: acceptul
descenden

ă de timp.
Probabil că, spitalul deservind întreg jude

legislativă au impus reluarea
propunerii la alt nivel, ceea ce nu surprinde.

Dar e un moft să invoci că spitalul respectiv
fiind, juridic vorbind, unul singur, chiar având mai
multe sedii nu ar putea purta, două nume.
Deocamdată.

Consiliul Jude
ă de S.C. “Coral Tex” S.A., privind com

ponen ă să stabilească
ă evalueze terenurile aflate în patrimoniul

acestei societă

ăr ă
în perimetrul fostei Fabrici de Confec

ăr ri privind asocierea Consiliului
Jude ă

ării unor proiecte
mici de gestionare a de ă
recunoască, tardiv, problemele din acest
domeniu, impactul acestora asupra calită

ător aderării la UE.
Având în vedere că haldele de gunoi vor fi

închise ca urmare a obligativită ării
noastre la normele europene din domeniu, este
necesară implementarea unor sisteme noi de
gestionare a de

ării acestora
se va face în cadrul Programului PHARE 2004 -
ESC – Schema de investi

ă), Con
siliul Jude

ă sunt destinate următoarelor
areale:

- zona adiacentă a ora ăile Herculane,
pentru care, deocamdată, nu s-a estimat gradul
de acoperire privind colectarea (să nu ignorăm

faptul că numai comuna Cornereva este un
conglomerat din peste 30 de a ări/sate);

- zona adiacentă Muntelui Semenic, care
include localită ărâna ăliug,
dar

ă de educa
ă ora

ăr de 30 autobuze/microbuze destinate
transportului elevilor

ă
ă achizi

ării fiind numărul de persoane
transportate

ă pentru modernizarea
drumului jude

ă

ările vor permite modernizarea
ă

ălii de conferin

ă completări operate de ministerul de
reso

ţiei „Humanitas Pro-Deo” din Oţelu
Ro ţ

ţiul (134,7 mp)
ţa, aleea Teilor, nr. 27,

ap. într-un imobil cu regim de în ţime (P+1).
În spaţiul respectiv va funcţiona un centru de

zi, cu servicii medicale, inclusiv un cabinet
stomatologic, pentru copii cu probleme medicale

n
ţiile efectuate în acest centru

vor fi gratuite. Din analiza activit ţii desf
ţia are ca

pacitate profesional
â ţean, în cei 10

ani nu este admis ţiei
spaţiului respectiv. La ora actual ţiul este
folosit ocazional de c

ţ ţa.
Dup ţi ani de la avansarea ideii c

ţa ar trebui s
ţi

atât pentru activitatea lor profesional

ţa a hot â
ţionarul II al Spitalului Judeţean, din strada

Spitalului s
ţionarul III, situat pe strada Cri

ţiativa aparţinea domnilor Horia Irimia,
Dorinel Hotnogu

ţilor de gradul I, ceea ce nu a fost
decât o problem

ţul
sau vreo subtilitate

ţean a acceptat modificarea
propus

ţa comisiei care urmeaz

ţi.
Interpelat, secretarul general al judeţului nu a

putut furniza date legate de domeniul de
activitate

ţie a c ţii de telefoane o plaseaz
ţii.

Expunerea de motive care însoţe
â

ţean cu unit ţi administrative teritoriale în
vederea întocmirii ţ

ţii vieţii,
aspecte ignorate sau doar amânate în anii pre-
sau post-revoluţie, dar devenite foarte importante
în anul 2006, anul premerg

ţii alinierii ţ

ţarea proiectelor

ţii pentru proiecte mici
de gestionare a de

ţean, având calitatea de asociat, va fi
cofinanţator pentru cheltuielile ocazionate de în
tocmirea ţie,
precum

ţare local

ţile Brebu Nou, G
ţiunile Semenic, Trei Ape

ţie;
ţa.

Consiliul Judeţean a aprobat achiziţionarea
unui num

ţi.
Dup ţionare, acestea vor fi puse la

dispoziţia Consiliilor Locale, criteriul care va sta la
baza repartiz

ţele care trebuie acoperite
de acest sistem de transport.

Pentru achiziţionarea lor, Consiliul Judeţean
va recurge la un credit bancar intern, în cuantum
de 15 mld lei, iar între CJ

ţean a aprobat documentaţia
tehnico-economic

ţean DJ 583 (10 km), între Boc

ţa-Lugoj. Valoarea proiectului este 59,2 mld,
pentru care se va recurge la un împrumut bancar
intern accesat de Consiliul Judeţean.

Lista investiţiilor pentru aparatul propriu al
Consiliului Judeţean cuprinde:

- 10 calculatoare Pentium 28.600.000 lei/buc
- 12 laptopuri 45.000.000 lei/buc
- 1 server 85.000.000 lei/buc
- 1 videoproiector cu ecran 45.000.000 lei
- instalaţie de sonorizare 439.000.000 lei
TOTAL 1.400.000.000 lei
Dot

ţii din cadrul Consiliului
Judeţean, respectiv fluidizarea procesului de
preluare, prelucrare

ţean.
Videoproiectorul ţia de sonorizare

sunt destinate s ţe, care în prezent
este în proces de modernizare.

Programele de transport rutier de persoa
ne, prin servicii regulate, pe traseele din jud ţ
Cara ţi

rt.

şu i-a fost atribuit în folosin
şi terenul aferent

(132,87 mp), situat în Reşi

şi de integrare social şi persoa e infectate cu
HIV/SIDA. Presta

şurate
pân

şi financiar

şi

şi

şi
pentru calitatea uman

şi

ş, iar sta şan,
pe cel al Doctorului Iacob Meil

şi Liviu Sp

şi
s

şi statutul acestei firme.
Ultima edi

şte proiec
tele de hot

şi cofinan
şeurilor nu face decât s

şeurilor.
Finan şi a realiz

şeurilor (faza extins

şi depunerea proiectelor pentru selec
şi pentru maximum 10 % din bugetul

proiectului, în total maximum 100.000 €/proiect.
Cele trei proiecte care vor beneficia de o astfel

de finan

şului B

şez

şi V
şi Sta şi zonele tu

ristice neamenajate, unde gestionarea deşeurilor
a fost şi este exclusive o problem

- zona adiacent şului Oravi

şi cadrelor didactice între
localit

şi distan

şi Consiliile locale se vor
încheia contracte de tip comodat.

Consiliul Jude

şa
Montan şi Ezeriş, cu racordare la DN58A
Reşi

şi creşte
rea eficientizarea activit

şi transfer de date.
Serverul va permite gestionarea sistemului

informatic existent la nivelul Consiliului Jude
şi instala

ş-Severin şi cele limitrofe (Timiş, Mehedin
şi Hunedoara) nu au fost analizate, deoarece se
aşteapt

-

-

-

-

-

-
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.........................
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-

-
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Doom, Doom
Vineri

orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 24 - 26 Feb.

3

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

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@/2 Martie /3 /4 Martie /5 MartieMartie

ţi,Luni, 6 Martie Mar 7 Martie 8 Martie 9 Martie 10 Martie 11 Martie 12 MartieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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{edin]a Consiliului Jude]ean din 24 februarie 2006
(continuare din pagina 1)

%n urm@torii sase ani, Rom$nia va cheltui
4 miliarde de euro pentru mediu

Romania va desfasura proiecte de mediu in valoare de peste 4
miliarde de euro, in perioada 2007-2013, prin Programul
Oragnizational Sectorial pe Mediu, au afirmat reprezentantii
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Sumele vor fi utilizate
pentru imbunatatirea accesului la utilitatile publice, imbunatatirea
calitatii mediului si imbunatatirea protectiei naturii. Cea mai mare
parte din bani, 2,4 miliarde de euro, va fi alocata din Fondul de
Coeziune pentru extinderea si modernizarea infrastructurii de apa
si apa uzata din Romania.

Tot din Fondul de Coeziune, vor mai fi alocate 200 milioane de
euro pentru imbunatatirea sistemului centralizat de incalzire
municipala.Alte 760 milioane de euro vor fi folosite pentru proiecte
privind sistemele de management a deseurilor si reabilitarea
colectarii a deseurilor, banii provenind din Fondul European de
Dezvoltare Rurala.

Din acest fond vor mai proveni 250 milioane de euro pentru
implementarea infrastructurii de prevenire a riscului natural in
zonele vulnerabile, zonele afectate de eroziunea de pe coasta
Marii Negre, 150 milioane de euro pentru protejarea naturii si 160
milioane de euro pentru asistenta tehnica necesara implementarii
proiectelor referitoare la aceste arii prioritare. Pentru implemen-
tarea proiectelor, Ministerul Mediului va incheia o serie de
parteneriate public privat.

SC Magna Trading SRL Re ţa, J11/628/1993, CUI:
R4287106, aduce la cuno ţ

ţ
ţie public

ţa, str.
ţul de pornire de 37.000 lei, f ţia va avea loc

la data de 07 martie 2006 orele 12.00 în Re ţa, str. Libert ţii
nr. A4, mezanin. Garanţia de participare la licitaţie este de
10% din preţul de pornire

ţii pân ţiei orele 10.00, iar taxa de
participare la licitaţie, nerambursabil

ţii la tel. 0255 211552, 0744 178141.

şi
ştin

şedin
ş Severin va avea loc licita

şi Şcolii nr. 2, cu
pre

şi

şi se depune în numerar la casieria
societ

ă că în conformitate cu
încheierea de ă din data de 19.01.2006 a Tribunalului
Cara ă pentru vânzarea
imobilului “Casă cu teren” situată în Re

ără TVA. Licita
ă

ă ă la data licita
ă, este de 300 lei fără

TVA. Informa

-

- -

ANUNŢ
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Legea nr. 403/2005 pt. modificarea

ţie a persoanelor încadrate în munc (M.O.
nr. 16/09.01.2006)

Legea nr. 410/2005 privind acceptarea
Convenţiei pt. salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial, adoptat

ţie pt. salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial (M.O. nr. 17/09.01.2006)

H.G. nr. 1.845/2005
ţi din domeniul

amelior ţiei animalelor (M.O. nr.
21/10.01.2006)

H.G. nr. 1.853/2005
ţii, în anul 2006,

produc
(M.O. nr. 21/10.01.2006)

H.G. nr. 1.581/2005

(M.O. nr. 24/11.01.2006)
H.G. nr. 1.486/2005

ţiei obiectivelor, bunurilor
(M.O. nr. 25/11.01.2006)

Ordinul nr. 1.452/2005 al ministrului s ţii
pt. aprobarea Ghidului privind denumirea
comercial (M.O.
nr. 26/11.01.2006)

Ordinul nr. 534/2005 al pre ţii
Naţionale pt. Protecţia Consumatorilor privind
aprobarea tarifelor pt. operaţiunile de analiz

ţioase (M.O. nr. 30/12.01.2006)
Ordinul nr. 1.100/2005 al ministrului adminis-

traţiei

ţei produselor pt. construcţii cu rol în
satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu,
aprobat ţiei

(M.O. nr. 32/13.01.2006)
H.G. nr.1.833/2005 -

ţional de admitere la programele
de formare specializat ţia public

(M.O.nr.33/13.01.2006)
Legea nr. 7 privind statutul funcţionarului

public parlamentar (M.O. nr. 35/16.01.2006)
Legea nr. 18 pt. modificarea art. 15 din Legea

nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
(M.O. nr. 38/16.01.2006)

Legea nr. 8 privind instituirea indemnizaţiei pt.
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite -

(M.O. nr. 39/17.01.2006)
Legea nr. 12 pt. modificarea

ţiilor publice nr. 311/2003
(M.O. nr. 39/17.01.2006)

Ordinul nr. 2.258/2005 al ministrului transpor-
turilor, construcţiilor

ţionale de m
ţ ţiei (M.O.nr. 94/01.02.2006)

Ordinul nr. 2.183/5.692/2005 al ministrului
transporturilor, construcţiilor

ţiei

ţiilor

ţiei, cercet

(M.O. nr. 100/02.02.2006)
Ordinul nr. 37 al ministrului muncii, solidarit ţii

sociale

ţei de munc
(M.O. nr. 105/03.02.2006)

ul nr. ţii
sociale

ţie a angajatorilor care
beneficiaz

ţei de munc

ţii sociale
(M.O. nr. 105/03.02.2006)

ul nr. ţii
sociale

ţii sociale (M.O.
nr. 105/03.02.2006)

H.G. nr. 109 . .
-

ţionarea de
tractoare agricole noi, combine noi de recoltat
cereale

ţare de la bugetul
de stat (M.O. nr. 107/03.02.2006)

Ordinul nr. 1.181 al ministrului administraţiei

ţional de admitere ţa
nominal

ţii, constituite pt. concursul naţional
de admitere la Programul de formare specializat

ţionarilor publici de conducere, anul
de studii 2005-2006 (M.O. nr. 117/07.02.2006)

Ordinul nr. 1.182 al ministrului administraţiei

ţionarilor publici de conducere, anul de studii
2005-2006 (M.O. nr. 117/07.02.2006)

H.G. nr. 1.883/2005
ţilor comerciale din portofoliul Autorit ţii

pt. Valorificarea Activelor Statului, care efectuea-
z

.u. . -

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

precum ţilor comerciale -
ţilor administraţiei

publice locale (M.O. nr. 121/8.02.2006)
Ordinul nr. 2.037 al ministrului culturii

ţial

ţa din municipiul Re ţa, str.
Traian Lalescu nr. 36, judeţului Cara
(M.O. nr. 127/09.02.2006)

Ordinul nr. 89 al ministrului muncii, solidarit ţii
sociale

(M.O. nr. 130/10.02.2006)

şi comple
tarea Legii nr. 130/1999 privind unele m

şi reproduc

şi din
sectorul piscicol

şi
protec şi valorilor cu
efective de jandarmi

şedintelui Autorit

şi
marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale
pre

şi internelor pt. modificarea şi completarea
Metodologiei de control privind supravegherea
pie

şi
internelor nr. 607/2005

şi desf şurarea
concursului na

şi recu
noscute ca persoane juridice de utilitate public

şi completarea
Legii muzeelor şi a colec

şi turismului pt. încadrarea
vehiculelor rutiere care efectueaz

şi
de siguran

şi turismului şi al
ministrului educa şi cercet şi
completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
transporturilor, construc şi turismului şi al

ministrului educa şi tineretului nr.
972/5.572/2003, cu modific şi complet

şi familiei pt. stabilirea cuantumului taxei
pt. acreditarea furnizorilor de servicii specializate
pt. stimularea ocup

şi familiei pt. modificarea Procedurii de
evaluare şi selec

şomaj şi
stimularea ocup

şi complet

şi familiei nr. 406/2004
Ordin 40 al ministrului muncii, solidarit

şi familiei pt. modificarea şi completarea
Procedurilor privind modul de acordare a
drepturilor de care beneficiaz

şi familiei nr. 171/2004

şi maşini agricole noi care lucreaz

şi
internelor privind calendarul de desf şurare a
concursului na şi componen

şi de contesta

şi
internelor privind stabilirea tarifelor de participare
la Programul de formare specializat

şi privatizare
a unor societ şi
societ

şi a societ şi regiilor au
tonome subordonate autorit

şi
cultelor privind declasarea par

şi şi
ş-Severin

şi familiei pt. stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de mas

-
ăsuri de

protec ă

ă la Paris la 17 octombrie 2003
Conven

privind aprobarea
concesionării unor activită

ării

privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven

ătorilor agricoli din sectorul animalier

privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pt. noi zone

privind asigurarea pazei

ănătă

ă a medicamentelor de uz uman

ă

ă

ă prin Ordinul ministrului administra

pt. aprobarea Regulamen
tului privind organizarea ă

ă în administra ă -
anul de studii 2005-2006

ă

ă transporturi
interna ărfuri în categorii de poluare

ă a circula

ării pt. modificarea

ării
ările ările

ulterioare
ă

ării for ă pt. anul
2006

Ordin 39 al ministrului muncii, solidarită

ă de prevederile art. 481 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pt.

ării for ă, cu
modificările ările ulterioare, aprobată
prin Ordinul ministrului muncii, solidarită

ă

ă persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă pe durata
participării la o formă de pregătire profesională,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii,
solidarită

privind modificarea H G nr.
276/2005 pt. aprobarea Programului privind spri
jinirea producătorilor agricoli pt. achizi

ă în
agregat cu tractoarele, cu finan

ă

ă a comisiilor de organizare, de admitere

ă
destinat func

ă destinat
func

privind aprobarea Listei
societă ă

ă concedieri colective în baza prevederilor art. 6
din O G nr. 8/2003 privind stimularea proce
sului de restructurare, reorganizare

ă
ă

ă
ă

ă a Laminorului
de tablă cu abur din incinta Combinatului
Siderurgic Re

ă

ă pt. semestrul I
2006

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

�

�

�

�

fotografii de pe orice suport digital
albume colare
fotografii de studio

ş

fotografii la diferite ocazii

Re ţa, Pasaj Nera
Tel. 0255-217.592, fax 0255-217.592

şiRe ţa, Pasaj Nera
Tel. 0255-217.592, fax 0255-217.592

şiRe ţa, Pasaj Nera
Tel. 0255-217.592, fax 0255-217.592

şi

Fortate de competitie si in
goana dupa cote de piata,
bancile vin cu oferte de

in lei si
7,75% pentru depozite pe 12
luni.

6,9% la
credite ipotecare

Persoanele tinere care nu au avut
niciodata o locuinta si vor sa demareze
lucrarile la o casa vor primi pina la 20%
din valoarea locuintei din partea statului.
Doar cei cu virsta de pina la 35 de ani vor
fi eligibili
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Pentru semestrul I
2006, începând cu luna
m a r t i e , v a l o a r e a
nominală indexată a unui

.
tichet de masă este de
7 lei (RON)

În 2005 au crescut vânzările de medicamente faţă de 2004

Declara]iile de s@n@tate

Declaraţiile de sănătate pot
fi depuse până la 17 martie

De anul acesta, firmele
trebuie să depună declaraţiile
de sănătate la Casele de
Asigurări.

Programul de calculator pe
baza căruia se fac respectivele
declaraţii a fost trimis către
firme, în variantă finală, în
urmă cu căteva zile, deşi
termenul limită de depunere a
declaraţiilor era 25 februarie

.

.

Stranierii au trimis
acas@ o BCR

Libertatea de circulatie in
spatiul Schengen se
dovedeste o adevarata mina
de aur pentru statul roman.
Doua milioane de conationali
au trimis in tara, in 2005,
peste patru miliarde de euro,
ceea ce inseamna mai mult
decit dublul de acum doi ani.

Circa 20% din forta de
munca activa din Romania,
adica in jur de doua milioane
de oameni, obtine venituri in
strainatate. Valuta trimisa
acasa de acestia incepind cu
anul 2002, o data cu
desfiintarea obligativitatii
vizelor, a jucat un rol deosebit
de important pentru economia
romaneasca. Potrivit
statisticilor Bancii Nationale a
Romaniei, anul trecut,
transferurile private au
totalizat circa 4.336 de
milioane de euro (5,6% din
produsul intern brut) fata de
1.921 de milioane de euro in
anul 2003. Un procent
covirsitor din aceste sume
este reprezentat de remiterile
banesti ale celor plecati la
munca in strainatate. In ultimii
trei ani, aceste fluxu ri de
capital au capatat consistenta
si au contribuit in medie cu
peste 30% la diminuarea
deficitului de cont curent al
Romaniei. "Deficitul de cont
curent din 2005 ar fi
reprezentat 14% din PIB fara
acesti bani si ar fi fost foarte
greu de finantat", a spus Liviu
Voinea de la Grupul de
Economie Aplicata (GEA), la o
masa rotunda organizata la
BNR.

Persoanele cu 9-12 clase
sint procentual majoritare in
rindul celor care aleg sa
munceasca temporar in
strainatate. Peste jumatate
dintre acestea provin din
mediul rural si determinanta
pentru transferurile de bani in
tara este situatia financiara a
familiei. Si este perfect
explicabil. In medie, un
lucrator roman in strainatate
trimite mai multi bani acasa
decit salariul mediu din
economia romaneasca. In
ultimii 15 ani, potrivit
statisticilor, in una din cinci
gospodarii cineva a lucrat
temporar in strainatate.

Guvernul a aprobat Ordonanţ
d e U r g e n ţ ă p r i v i n d p l a t a

cuvenite
personalului didactic din învăţământ
pentru perioada octombrie 2001-
septembrie 2004.

a

diferenţelor salariale

Sondaj

91% dintre românii din
zona rurală nu sunt racordaţi
la reţeaua de gaze naturale,
84% dintre aceştia nu au
canalizare, iar 72% ar vota
pentru aderarea României la
Uniunea Europeana. Cifrele
aparţin unui studiu al Metro
media Transilvania, care mai
relevă că 66% dintre concetă
ţeni nu cunosc reglementările
privind condiţiile de igienă
pentru obţinerea laptelui şi a
cărnii. La capitolul politic, un
procent de 74% dintre aceştia
consideră că ar fi un lucru bun
dacă România ar fi condusă
doar de un lider puternic, care
să nu îşi piardă timpul cu
parlamentul şi cu alegerile.

-

-

Unităţi alimentare
700 de unit ţi din sectorul alimentar ar putea fi închise la sfâr

ţii pentru modernizare conform normelor
Uniunii Europene. Este vorba de unit ţile care se ocup

ţate, dar ele au un termen mai
mare pentru a se pune la punct. Nu este vorba numai de o ameninţare.
Peste 100 de unit ţi alimentare au fost deja închise sau suspendate
temporar. Unit ţile alimentare care prelucreaz

ţiunea de evaluare a unit ţilor din
industria alimentar

ţia.
O atenţie m

ţi de profil existente, pân

ţi de panificaţie, sunt în stare
inacceptabil

ţi, cea mai mare parte din sectorul de mor
ţie. Fabricile care proceseaz

ţare, dar ele au parte de anumite derog

ă
ă nu fac investi

ă ă cu produse de
origine non-animală.

ă
ă ă produse de natură non-

animală ă la nivelul normelor impuse de Uniunea Europeană
vor fi închise de la 1 octombrie. Ac ă

ă a început la sfâr
ăritul

ărită s-a dat
ă ă la sfâr

ă în stare corespunzătoare, 3215 -
acceptabilă, iar 697, din care 542 unită

ă. Evaluarea fabricilor ar putea fi încheiată până la sfâr
ă acum au fost suspendate sau închise

temporar 125 unită ărit
ă produse de origine animală sunt sub

aceea ări de până la doi ani
de la momentul aderării, dacă au întocmite planuri de modernizare.

şitul
acestui an dac

Şi celelalte sunt amenin

şi nu se ridic

şitul anului trecut, iar sectoarele vizate
au fost mor şi panifica

şi produselor lactate. Din cele peste 7000 de
unit şitul anului trecut au fost evaluate
4000. Din acestea, 264 se afl

şitul
primului trimestru al acestui an. Pân

şi
panifica

şi amenin

Bonurile fiscale

Bonurile fiscale emise de
benzinării şi de taximetrişti
vor fi deductibile fiscal, fără a
mai fi obligatorie factură
pentru asta.

De asemenea, celelalte
tipuri de cheltuieli ale firmelor
vor putea fi deductibile pe
baza bonurilor fiscale, cu
condiţia ca sumele să nu
depăşească 50 RON.

În cazul în care valoarea
cheltuielilor este mai mare,
deducerile se acordă numai
pe bază de factură. Aceasta
este obligatorie şi în cazul
cheltuielilor pentru servicii
hoteliere.

Î ţ ân 2050 - 70% din popula ia Rom niei va avea peste 60 de ani
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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

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.
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Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in Mozambic

R moscheilorăzboiul
Conflictele dintre sunniti si siiti escaladeaza in Irak. Peste 150 de

persoane au fost ucise si sute de moschei atacate, ca represalii la
distrugerea Mausoleului deAur din Samara.

Politia din Bagdad a gasit cel putin 50 de cadavre de irakieni ciuruiti de
gloante, despre care se crede ca au fost ucisi pentru a razbuna distrugerea
importantei moschei siite. Guvernul a decis sa mentina toate trupele
armatei si ale politiei in stare de alerta maxima, pe masura ce tot mai multe
orase irakiene cad victime ale violentei de strada. 50 de moschei sunnite au
fost atacate numai in Bagdad. Un grup de politisti care patrulau in orasul
Baquba a fost tinta unui atac cu bomba, 12 persoane pierzindu-si viata si 21
fiind raniti grav. Tot in Baquba, persoane neidentificate care au trecut cu
doua masini pe linga o moschee sunnita au deschis focul omorind o
persoana. In orasul Samarra o jurnalista si doi cam eramani ai postului de
televiziune Al Arabiya au fost gasiti impuscati. Ei se aflau la Samarra pentru
a transmite stiri despre bombardarea domului aurit, vechi de 100 de ani, al
moscheii siite. In Basra cel putin 25 de persoane au fost ucise, dintre care 11
au fost scoase din inchisoare de oameni inarmati ce pretindeau ca fac parte
din politie.

"Trebuie sa colaboram cu totii cit mai strins pentru a preveni pericolul
unui razboi civil", a declarat ieri Jalal Talabani, presedintele kurd al Irakului.
El a afirmat ca "sintem in fata unei conspiratii majore menite a afecta
unitatea Irakului".

Milo}evici nu va
ajunge în Rusia

Tribunalul Penal Internaţio
nal pentru fosta Iugoslavie a
respins cererea prin care fostul
lider de la Belgrad a solicitat să
fie eliberat temporar din
închisoarea de la Haga ca să
primească îngrijiri în Rusia.
Miloşevici are probleme cardi
ace şi, de câteva ori, audierile
în procesul său au fost amâna
te din motive de sănătate.

Procurorii Tribunalului
Penal Internaţional bănuiesc,
însă, că soţia şi fiul acestuia
locuiesc la Moscova şi se tem
că fostul preşedinte iugoslav
nu se va mai întoarce la Haga.
Şi aceasta în pofida faptului că
Rusia a promis că Miloşevici
va fi predat imediat după ce-şi
va încheia tratamentul.

-

-

-

Reluarea procesului de
pace din Orientul

Mijlociu

Preşedintele Autorităţii
Palestiniene, Mahmoud Abbas
a declarat că va demisiona
dacă negocierile de pace
dintre noul guvern Hamas şi
Israel nu vor fi reluate. re
mierul desemnat al Autorităţii
Palestiniene, liderul Hamas,
Ismail Haniya, a afirmat că
organizaţia pe care o conduce
este pregătită să recunoască
statul evreu, dacă acesta le va
acorda palestinienilor drepturi
şi un stat în teritoriile ocupate
din 1967, inclusiv West Bank şi
Ierusalimul de est. În replică,
oficialii israelieni au afirmat că
sunt dispuşi să discute cu
Hamas, dacă organizaţia
recunoaşte Israelul şi renunţă
la violenţă. Pe de altă parte, un
oficial american, a declarat că
Washingtonul va sprijini finan
ciar Autoritatea palestiniană,
chiar şi după câştigarea
alegerilor de către organizaţia
radical-islamică Hamas.

Mişcarea Hamas nu vrea
demisia preşedintelui Abbas
Acesta insistă că mişcarea
radicală se renunţe la violenţă,
să recunoască statul Israel şi
validitatea acordurilor semnate
de liderii din trecut ai autorităţii
din teritoriile autonome
palestiniene.

P -

-

.

Surse militare israeliene si
din aparatul securitatii sunt
totusi de parere ca trebuie
sistata orice cooperare cu
Autoritatea Palestiniana in
toate domeniile.

Functionari ai guvernului
israelian neaga ca ar exista o
schimbare de atitudine a
comunitatii internationale fata
de Hamas, insa, ceea ce este
unanim recunoscut, trebuie
evitata criza umanitara. Din
acest motiv, Israelul a decis sa
nu intrerupa alimentarea cu
energie electrica si apa
potabila - a declarat un
functionar guvernamental de la
Ierusalim ,care a precizat ca
Israelul este in favoarea
ajutorului umanitar, nefiind
obiectii la acest sprijin prin
intermediul unor organizatii
internationale.

Preşedintele filipinez, Gloria Arroyo
Macapagal a decretat starea de urgenţă după
o dejucată de
forţele de securitate. Măsura permite
arestarea persoanelor fără mandat special
sau prelungirea perioadei de detenţie.

tentativă de lovitură de stat
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Miniştrii sănătăţii din statele membre ale
Uniunii Europene participă la o întâlnire de
urgenţă la Viena pentru a adopta o serie de
măsuri în scopul prevenirii unei epidemii de gripă
aviară. Printre participanţi se află şi reprezentanţi
ai autorităţilor române, bulgare, croate şi turce. În
parlalel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a
avertizat asupra răspândirii rapide a virsului, doar
în luna februarie fiind constatate noi focare în alte
13 state. Pe teritoriul Uniunii Europene, gripa
aviară a fost confirmată în Austria, Franţa,
Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Slovacia şi
Slovenia. În Germania, virusul este prezent deja
în trei landuri, astăzi fiind confirmate noi
îmbolnăviri la păsările sălbatice şi în sudul ţării. Şi
autorităţile franceze au confirmat în această
dimineaţă prezenţa virusului H5 la o fermă de
curcani din estul ţării. Franţa este cel mai mare

producător de carne de pasăre din spaţiul
comunitar, având vânzări anuale de 6 miliarde de
euro.

Cele 25 de ţări membre ale Uniunii Europene
(UE) au decis la Viena să lanseze o "campanie
mediatică" comună de informare pe tema gripei
aviare, a anunţat ministrul austriac al sănătăţii,
Maria Rauch-Kallat, a cărei ţară exercită în acest
moment preşedinţia semestrială a UE.

"Dorim să evităm răspândirea unui sentiment
de incertitudine şi de panică" pe măsură ce
progresează în Europa virusul H5N1 al gripei
aviare şi "am convenit o campanie mediatică în
scopul de a informa populaţia", a declarat presei
Maria Rauch-Vallat, care a participat la o
reuniunea informală a miniştrilor sănătăţii din
ţările UE organizată vineri la Viena.

Diferite situaţii din Uniunea Europeană au
condus la prezentări diferite în presă "care au
creat o anumită confuzie", a subliniat comisarul
european pentru sănătate Markos Kyprianou.

Pentru a pune capăt acestei situaţii,
responsabilii cu probleme de comunicare ai
miniştrilor sănătăţii din ţările membre ale Uniunii
se vor reuni în luna martie, urmând a defini "o
comunicare clară şi transparentă", a precizat
comisarul european.

Preşedinţia austriacă a UE a organziat
reuniunea pentru a pune la punct o informare
coerentă a populaţiei. "Trebuie să vorbim un
l imbaj comun pentru a evita mesaje
contradictorii. Informaţia trebuie să fie aceeaşi,
indiferent de unde vine" în Europa, a mai spus
Maria Rauch-Kallat, în conferinţa de presă.

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

Var}ovia propune
NATO }i UE

un tratat energetic

Premierul polonez Kazi
mierz Marcinkiewicz a adresat
o scrisoare omologilor din 32
de ţări membre ale NATO şi
Uniunii Europene prin care le
propune un tratat comun de
securitate energetică. Iniţiati
va rămâne deschisă tuturor
statelor care doresc să se
alăture. Propunerea poloneză
susţine semnarea unui acord
de solidaritate şi întrajutorare
care să intre în acţiune ori de
câte ori unul dintre statele
semnatare este ameninţat din
punctul de vedere al securităţii
energetice.

Dacă propunerea polone
ză va fi îmbrăţişată, ar deveni
necesară constituirea unor de
pozite comune de surse ener
getice precum şi construirea
unor sisteme de transmitere şi
transport pentru gaze natu
rale, petrol şi energie electrică.

Acordul propus de Polonia
presupune şi o reacţie imedia
tă în cazul unor situaţii de
urgenţă.

-

-

-

-
-

-

-

La s-Moscova a adoptat .
Aceasta oferă armatei dreptul de a doborâ avioanele deturnate
de terorişti, în cazul în care acestea sunt folosite pentru atentate
teroriste. De asemenea, autorităţile au potrivit pachetului
legislativ, dreptul de a asculta telefoanele şi alte mijloace de
comunicaţie ale celtăţenilor suspectaţi de activităţi teroriste.

o nouă legislaţie anti-teroristă Teheranul va continua negocierile cu Rusia,
în
Cele două părţi au anunţat că au ajuns la un
acord de principiu privind formarea unei societăţi
mixte, care să se ocupe de îmbogăţirea uraniului
pentru centralele iraniene, pe teritoriul rusesc.

chestiunea programului nuclear iranian.

Reuniune de urgen]@ pe tema gripei aviare
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Nagy Maria (81 ani)
Const (72 ani)

(57 ani) Ugorc
iac Mihai (77 ani) Colţatu
Elena (68 ani) Gruia Ana
(43ani) Dubovan Partenie (91

Bejat Bogdan-Adrian (23
ani) Vl

ţi
Vasile (50 ani) Truţan Moise
(69 ani) Borchescu Mihail (78
ani) Puiu Aculina (60 ani)
Mehedinţeanu Ion (37 ani)
Pereanu Gheorghe (64 ani)
Orbu Floarea (88 ani) Alesi
Ioan (75 ani)

-Ciuraru Elena

ani)

ăngioară Anica

ăduceanu Florica (83
ani) Fiat Pavel (58 ani)
Gavrilescu Alexandru (69 ani)
Stratula Nicu (46 ani) Bobine

Vând 25 familii albine
dadant

ţ 100 €/buc. Tel.
0355-808530, 0723-889186.

Vând medalion de colecţie
cu Papa Ioan Paul. Tel. 0723-
495967.

Vând scândur

â S DVP

ţ
- .
â A Ot

P ţ . T .
- .
â LG

P ţ € T . -
.

Vând dulap buc
ţ ţ neg.

Tel. 0722-820078.
Vând telefon Sony Erickson

K300I, nou, în cutie, garanţie 1
an, camer

ţ 380 lei
ţ 130

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

Vând mobil

ţiu (?)

şi multietajat de 20 rame
cu l

ş
uscat calitatea A şi B, drujb

ş

şi m

şi telefon Sony
Erickson T300, color, pre

şi
vitrin

şi “Afacerea şi
...” de G. ... Tel. 0744-577460.

şi perne. Tel.
214781.

Vând canapea, 2 fotolii, v
color, frigider, 2 cuiere hol,
vitrin ş

ăzi, pre

ă fosnă cire
ă

Dolmar mare, nouă, 500 €. Tel.
527876, 0744-858857.

V nd dvd ony 33ns.
Cite te dvd-uri, svcd, vcd,
mpeg, mp3. Pre 300 ron. Tel.
0743 025395

V nd lcatel 556, foto vga
65k, polifonic, lithium 6 zile,
impecabil. re 3.000.000 el
0723 986890

V nd telefon 8360, foto
1,3 megapixeli, video, mp3, slot
card, bluetooth, cablu date, nou
cutie. re 150 . el 0723
986890

ătărie, biblio-
tecă ăsu ă mică, pre

ă foto, video, mp3,
pre

ă (servantă
ă). Tel. 214781.

Vând plapumă din pene. Tel.
214781.

Cumpăr “Istoria Suediei” de
I. Hurdube

Vând pene noi

ă, 2 dulapuri cu 2 u i,
comodă . Tel. 0355-802548.

(v rug
)

ă ăm completaţi citeţ
talonul

t

tv

Diverse

Tân

ţ

ţii. Sau de ce nu, poate
mai mult. Tel. 0742-383969.

ăr 36/1.75/75, prezenta
bil, manierat, brunet, ochi verzi,
cu apartament, doresc cuno

ă cu o doamnă pentru priete
nie
ăptămână. Tel. 0355-804182.

Celibatar 45/1.71/80, doresc
să cunosc o doamnă în vederea
unei rela

-

-
-

ş
tin

şi petrecerea sfârşitului de
s

Vând motociclet

â VW G
ţ . € Tel -

ţ
€ . T .

ţ €

ţ €. T .

Vând Mercedes 240D, stare
foarte bun ţ neg. Tel. 0726-
834261, 0742-553630.

Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4, an fabricaţie 1986. Tel.
214781

Vând Dacia 1300. Tel. 0788-
509283.

Vând piese caroserie Golf II,
3 u

Vâ plug ţ
ţ .

. - .
Vâ plug

ţ . . -
.

Vâ
ţ F

î
ţ ţ .

€. . - .
Vâ

î
ţ €. . -

.
Vâ Aro

ţ
ţ

p ţ . €. . - .
Vâ ro ţ

ţ p ţ €.
. - .

ă Yamaha
250 cmc, sport, carenată, 1.300
€. Tel. 527876, 0744-858857.

Vând microbuz VW Trans
porter II pt. persoane, înscris,
2.700 €

ă

ă, pre

ă

ă ă.

ă
ă

ă ă

ă.

ă

ă

-

.

-

-

. .

.

.

-

-

-

şi VW Sciroco înscris
600 €. Tel. 527876, 0744-
858857

V nd olf 1, 2 uşi, motor
1.4, pre 1 100 neg. . 0726
681138.

Vând Peugeot 307 2.0 HDi,
an fabrica ie 2001, persoanã
fizicã, climã, geamuri automate,
închidere centralizatã cu teleco
mandã, 134.000 km reali, adusã
din septembrie, volan reglabil,
ABS, ESP, cauciucuri iarn Mi
chelin, radio CD original. Pre :
9.800 neg el 0744-107152,
0230-527785 (Suceava)

Vând Volkswagen LT 35, an
fabrica ie 2005, 16 locuri, full
options, 70.000 km, clasificare o
stea. Pre 26.000 şi Mercedes
313 CDi, a f 2000, 17 locuri, full
options. Pre 20.000 el
0747-338616, 0740-028905

şi, set motor complet pt Golf I
diesel, vibrocam de 1.5 diesel
standard. Tel. 223270, 0723-
054615.

nd cu 3 trupi e, stare
impecabil . Pre 25.000.000 lei
Tel 0722 787817

nd cu 3 trupite, stare
impecabil , dar are axul lips
Pre 23.000.000 lei Tel 0722
787817

nd IMS M461 cabrio trac
iune 4x4, motor diesel iat 45
cp, acte n regul , stare de
func ionare perfect . Pre 2 800

Tel 0722 787817
nd IMS M461 cabrio f r

motor şi cutie de viteze, acte n
regul Pre 900 Tel 0722
787817

nd 10.1 cabrio, trac
iune 4x4, a.f. 1990, acte la zi,

stare perfect de func ionare,
re 1 100 Tel 0722 787817

nd A 10.4 trac iune 4x4,
a.f. 1989, acte la zi stare per
fect de func ionare, re 800
Tel 0722 787817

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada feb
şi

23 . - 1 mar.

6

Auto-Moto-Velo
Înregistrate în Re ţa

pentru perioada
şi

2 - 7 martie
Joi 2.0 .2006
1.

Sâmb

5.

6.

9.

Duminic

0 3

04 3

Regep Ioan-Sorin
Stoican Veronica

udarcea Aurelian
Orbu Simona-Lenu

şi

şi
şor

şi Kozak Maria

şi Tismonariu Maria-Andreea

şi Macovei Dorina
Chiodan Paul-Octavian

şi Molnar Minerva-Melinda
Daniek Eduard-Harald

şi Laz

şi Chiri

şi Lacefield Jamie-Michelle
Constantin Costic

şi Deliu Alexandra-Monica

şi Bura Aurica-Florica

şi Mitric Daniela

şi Jurma Lenu

ătă .0 .2006
1.

2.

3.

4.

7.

ă 05.03.2006
1.

Mar
1.

2.

B

Nicolae Nicu

Izvernar Sorin

Moldovan Cornel-Daniel

ăr Vandana-Iolanda
Mihalcea Marius-Gheorghe

ă

Moldoveanu Vlad-Ionu

Kovacs Istvan-Robert

Oană Ioan-Gheorghe

ţa

ţoiu Andreea-Dolores
Mezin Cornel

ţ

ţa-Gabriela

8.

ţi 07.03.2006

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

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

umpăr fără intermediari
apa r tamen t 3 -4 camere
decomandat Gov ndari fer
25.000 el 0355 802792,
0727 265643

V nd casă, oc a, 3 ca
mere, baie, bucătărie, centrală
termică, termopane, 1 000 mp

el. 0741 532916
ăla

ă cu
grădină, garaj

ăr teren intravilan în
Re

ă spa
ă, dotată, zona Forum

German, Muncitoresc, 160 mp -
parter

ă, demisol, 2 garaje, teren
430 mp. Tel. 221866, 212587.

Vând urgent apartament 3
camere, decomandat, îmbună-
tă

ăr apartament 2-3
camere. Tel. 0355-409962.

Vând urgent apartament 3
camere, confort I, decomandat,
ideal pentru privatizare. Tel.
0722-638308.

Închiriez apartament la
casă, str. Nera. Tel. 214781.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, confort I. Tel.
0355-802548.

Vând casă în Stavila, 5 ca-
mere, clădiri anexe, bucătărie,
baie, curte, grădină, merită! Tel.
0745-065840.

Cumpăr apartament 2-3
camere, confort I. Tel. 0355-
804741, 0741-166573.

Vând apartament 2 camere,
confort I, etajul III, centrală, pre

ăr apartament cu
datorii, ofer 4.000 €. Tel. 0743-
273718.

Vând apartament 2 camere,
îmbunătă ă excelentă.
Tel. 0747-494231.

Cumpăr urgent apartament
3-4 camere. Tel. 0745-260652.

ă
ă ă

Cumpăr teren în orice zonă
în Re

şi calorifereAl., instala
şi sanitar

şi
tavane gipscarton, mobil

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

ş

ş

ş 6.400 mp, 100
pomi fructiferi pe rod, 100 pomi
anul III, diferite soiuri şi vie,
Calea Timişorii, Reşi

şi teren de
construc

Şincai, et. III din III, pre

şi ş. Tel.
0720-008513.

Vând (închiriez) cas

şi 4 camere, 110 mp man-
sard

ş

şi

ţie electri-
c

ţ
ţi

î ţ
. T . -

- .
C

â . O
€. T . -

- .
â B -

. .
T - .

Vând s

ţa. Tel.
0355-808530, 0723-889186.

Vând apartament la cas

ţie. Tel. 214781.
Vând apartament 2 camere,

confort I, decomandat, str.
ţ 14.900.

Tel. 0720-008513.
Cump
ţa sau Caransebe

ţi-
oas

ţit. Tel. 219947.
Cump

ţ
17.000 € neg. Tel. 0720-383920

Cump

ţiri, zon

â
â

. T . - .

ţa. Tel. 0726-125935.

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

Oferte-Cereri
de Serviciu

Lucr ri marmur : monu-
mente funerare, eminee 350,
1.500 € + factur . Tel. 0765-
342432, www.marmura.lx.ro

Abordabil, zilnic, ieftin i
rapid curse spre Italia - 100,
Spania - 140, Portugalia, Franţa
i Germania cu autoturisme i

microbuze climatizate, moder-
ne. Se asigur necesarul pentru
o c l torie sigur i confortabi-
l . Ie ire garantat . Reduceri
mari pt. grupuri organizate. Tel.
0744-203965 i 0726-500804.

Ie ire garantat , zilnic, ieftin,
transport persoane la adres pe
traseu oriunde în Spania, Italia,
Franţa, Portugalia din orice
zon a ţ rii. Plec rile se fac cu
microbuze moderne. Asigur ne-
cesarul i vouchere. Tel. 0740-
218237.

Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatr

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.
Montez faianţ
ţ 8 lei/mp. Tel. 0743-273718.
Repar ma

ţ
ţara dar

ţ

ă ă

ă

ă
ă ă ă

ă ă

ă
ă

ă ă ă

ă.
Tel. 0721-812422.

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

Meditez eficient la pre

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

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

ă

ă pentru
firme cu autoturism Dacia 1300.
Tel. 0742-383969.

Execut lucrări de zidărie,
tencuială, zugrăveli, gresie,
faian ă, amenajări interioare.
Tel. 223270, 0723-054615.

ş

ş

ş ş

ş
ş

ş
ş

ş

şi limba francez

şi gresie,
pre

şini de cusut la
ateliere de croitorie sau persoa-
nelor fizice si juridice. Tel. 0742-
383969.

Transport persoane în jude
şi în şi marf

Imobiliare

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Un ultim omagiu adus
celui care a fost

. Suntem al
ţia Magda. Sincere

condoleanţe

Balazs
Bela ături de
so

ă în pace!
şi Dumnezeu

sa-l odihneasc
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Caut colaboratoare calcu-
lator. Tel. 0744-577460.

Meditez elevi la limbile
francez

Autorizat Electrica execut
instalaţii i proiectare în
instalaţii electrice interioare.
Tel. 0727-355173.

Expert contabil ţin evidenţa
economico-financiar compute-
rizat de la A-Z la preţuri
avantajoase. Tel. 0744-523052.

Lucr ri marmur : montaj,
sculpturi, emineuri 250 €, ofer
factur . Tel. 0765-543432.

ă ă, orice nivel.
Tel. 0744-479884.

ă
ă

ă ă

ă

şi englez

ş

ş

Vând sau schimb casă mare
cu toate facilită

ăr apartament 2
camere confort 1, decomandat
sau semidecomandat, exclus
bloc turn, et. 1 sau 2. Tel. 0743-
032912.

Cumpăr apartament cu o
cameră, la parter, fără îmbună-
tă ă cu vad comercial.
Tel. 0744-524991.

Cumpăr garsonieră, exclus
Cămine, Mociur, fără interme
diari, plata pe loc. Tel 0740
100975.

ţile. Tel. 0726-
834261, 0742-553630.

Cump

ţiri, în zon

-
. -



Pentru o tranzacţie imobiliară reuşită,
anunţurile agenţiilor imobiliare sunt
semnate în Prisma cu numele acestora.

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 2 camere, conf. 1
cu nc lzire proprie, ocupabil imediat.

el. 0788-374143.
V nd apartament, 3 camere, bloc de

4 etaje, zon foarte bun , ocupabil
imediat. el. 0788-374144.

V nd apartament, 3 camere, bloc de
4 etaje, cu mbun t iri, pre 18.500

el. 0788-374146.
V nd apartament, 2 camere, n Micro

1, pre 17.000 el. 0788-520899.

V nd urgent, apartament, 4 camere,
zon central i v nd teren pe C
Caransebesului. el. 0788-509283.

â
î

T
â

T
â

î ţ ţ €.
T

â î
ţ €. T

â
â alea
T

ă

ă ă

ă ă

ă ă

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

ş

(Tryo M)

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

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
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)

Vând teren intravilan în suprafaţ

ţ 6 €/mp. 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, 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 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

ă de
14.000 mp în Mehadia, la

şi teren 600 mp,
lâng

şpais, în suprafa
şi teren 1.400 mp, pre

şa Montan

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şa şi teren în supra
fa

şpais, debara, teras

şului, pre

şosea, front
stradal 60 m, 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 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
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

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 urgent apartament, 3 camere,
conf 1, cu central termic i alte
mbun t iri la pre 16.000 el. 0788-
388501.

V nd apartament, 2 camere, conf. 1,
central termic , pre 17.500 neg

el. 0720-058182.
V nd urgent apartament, 3 camere,

conf 1 decomandat, Micro 4, pre
23.000 el. 0788-494074.

V nd urgent, apartament, 2 camere,
etajul 3, bloc de 4 etaje, ocupabil
imediat el. 0788-571780.

V nd apartament, 2 camere semi
decomandat, etajul 3, central , 16.800
neg . el. 0788-149849.

â
ort

î ţ ţ €. T

â
ţ € o-

ciabil. T
â
ort ţ

€. T
â

. T
â -

€
ociabil T

ă ă
ă ă

ă ă

ă

ş

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

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

20 Feb
21 Feb
22 Feb
23 Feb 52
24 Feb
27 Feb
28 Feb
1 Mar

. 06 52,4407

. 06 52,1823

. 06 52,3511

. 06 ,1694

. 06 52,1435

. 06 52,8724

. 06 52,4095

. 06 52,6417

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

3,10
3,08
3,06
3,04

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,64

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

3,44

USD

30 31 1 16 17 20 21 222 3 6 7 8 9 10 13 14 15 23 24 27 28 1

30 1 MartieIanuarie - 2006
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Etapa urmatoare 05-06 martie 2006

Silvanus Resita - Muhlbach Sebes

: : Cosmos Pitesti - FC Cip
Deva; Futsal Municipal Constanta - Eurolines Bucuresti; Clujana Cluj
Napoca - Poli Timisoara; ;
Athletic Club Bucuresti - ACS Odorheiu Secuiesc; Echipele United
Galati si Energoconstructia Craiova stau.

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

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

RALIUL MEXICULUI
Petter Solberg spera la o noua victorie in Raliul

Mexicului. Raliul Mexicului a fost inclus in calendarul WRC
doar de doi ani fiind castigat prima data de Markko Martin si
anul trecut de Solberg. In 2005 Subaru a debutat aici cu noul
model Impreza WRC2005 si Solberg nu a putut fi depasit de
nici o alta masina. Raliul Mexicului a adus de altfel ce-a de-a
doua victorie anul trecut. In sezonul actual, Solberg nu a
reusit inca sa urce pe podium si nu a reusit sa adune nici
puncte in clasamentul general al pilotilor dar spera sa repare
acest lucru in Mexic. “Ei bine, vom incerca din nou in Mexic!

DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: CONCURSUL IAAF IN SALA DE LA LIEVIN

Vineri Eurosport ora 21:30
BASCHET: NBA: NEW YORK KNICKS - CHICAGO BULLS

Sambata TVR 2 ora 03:30
RALIURI: WRC - RALIUL MEXICULUI - ZIUA 1, ETAPA A 3-A

Sambata Eurosport ora 10:00
FOTBAL: POLI IASI - POLI TIMISOARA (DIVIZIA A)

Sambata TVR 2 ora 15:00
MOTO: SUPERBIKE: CAMP. MONDIAL, MP AL AUSTRALIEI

Duminica Eurosport ora 06:30
CICLISM: CURSA PARIS - NISA

Duminica Eurosport ora 16:30
FOTBAL: UCL: FC BARCELONA - CHELSEA

Marti PROTV ora 21:45
FOTBAL: UCL: ARSENAL - REAL MADRID

Miercuri PROTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
25 feb-05 mar.: HANDBAL- Camp. European, masc., Elvetia
26 feb-05 mar.: CICLISM - Cursa Paris - Nisa;
27 feb-05 mar.: BIATLON - Camp. European, Langdorf;
05 mart.: SCHI - Slalom urias, feminin, Hafjell - Kvitfjell (Nor);
06 mar-19 mart.: TENIS - TurneulATP Master Series - Indiana Wells.

Vom incerca din rasputeri sa acumulam
puncte terminand pe podium, insa victoria
este obiectivul nostru. Sper ca totul va fi in
bune conditii - masina, pneurile si eu.
Avem o buna pozitie la start si sper ca voi
merge bine in toate cele trei zile. Echipa
este foarte increzatoare, si am avut un test
foarte bun in Sardinia. Se asteapta foarte
mult de la noi", a spus Solberg.

. Dupa ce a casti
gat primele doua etape ale sezonului -
Raliul Monte Carlo si Raliul Suediei - Mar
cus Gronholm tinteste la a treia victorie
consecutiva pentru Ford in urmatoarea
runda, Raliul Mexicului, care se va desfa
sura week-end-ul viitor. Gronholm si navi
gatorul sau Timo Rautianen au inceput
perfect noua etapa din cariera lor la
"echipa ovalului albastru" aducand a 50-a
victorie pentru Ford, lucru care il mentine
pe Gronholm pe primul loc in clasamentul
pilotilor in vreme ce Ford ocupa pozitia
similara la constructori. Gronholm a reusit
clasari in puncte in ambele participari
anterioare din Mexic si isi doreste sa fie
primul pilot care reuseste victoria in
primele trei etape in WRC.

Gronholm
tinteste "hat-trick"-ul -

-

-
-

FUTSAL - DIVIZIA A

1. FC Cip Deva 23 21 1 1 117 43 64p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 23 18 3 2 124 58 57p

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

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

3. Silvanus Resita 23 14 3 6 90 55 45p
Municipal Constanta 23 12 6 5 102 74 42
Energoconstr. Craiova 23 12 4 7 96 71 40
MGA Bucuresti* 23 9 4 10 85 69 31
Muhlbach Sebes 23 9 4 10 67 79 31
Athletic Club Bucuresti 23 9 2 12 66 78 29
Poli Timisoara 23 9 1 13 93 124 28
Eurolines Bucuresti 3 8 3 2 70 79 7
Clujana Cluj Napoca 23 7 2 14 74 113 23
Cosmos Pitesti 23 6 1 16 50 98 19
ACS 3 Bucuresti* 23 4 3 6 40 95 15
United Galati 23 4 1 8 50 88 3

Na]ionala ^n Cipru
Nationala României a învins

marţi, la Nicosia, formaţia
Armeniei, cu scorul de 2-0 (0-0),
în primul s

2-0

ău joc. Golurile: Vasile
Maftei (72) ăzvan Cocişi R ş (86).
Miercuri,1 martie, natonala a
intalnit echipa Sloveniei, rezultat
final .

HANDBAL MASC. DIVIZIA NATION.

Etapa urmatoare 05 martie 2006 UCM Resita - Steaua
Bucuresti

: :
; CSM Medgidia - HCM Constanta; Romvag Caracal -

Politehnica Iasi; Dinamo Bucuresti - Uztel Ploiesti; HC Minaur Baia
Mare - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Armat. Univ. Agron. Cluj -
CSM Leonardo Oradea; Univ Timisoara - Dinamo Brasov.

1. HCM Constanta 17 16 1 0 609 445 33p
Energia Pandurii Tg. Jiu 7 4 502 81 9

Steaua Bucuresti 7 12 0 5 553 498 24

7. Uztel Ploiesti 17 8 2 7 498 482 18p
HC Minaur Baia Mare 7 6 4 7 496 508 15

CSM Leonardo Oradea 7 2 64 560 8
Dinamo Brasov 7 3 1 3 66 500 7
Politehnica Iasi 7 3 80 58
Romvag Caracal 7 3 71 51

2. 1 1 1 2 4 2 p
3. Dinamo Baumit Bucuresti 17 13 1 3 588 490 27p
4. 1 p

6. CSM Medgidia 17 8 2 7 451 451 18p

8. 1 p
9. Armatura U Cluj 17 5 2 10 503 557 12p

10. U Poli Izometal Timisoara 17 4 2 11 441 476 10p
11. 1 3 12 4 p
12. 1 1 4 p
13. 1 2 2 1 4 5 6p
14. 1 2 2 1 4 5 6p

UCM U Resita 7 11 2 4 523 488 245. 1 p

RUGBY - CEN
Romania - Georgia 35-10 (13-3)

Stejarii au zdrobit Georgia in
cel mai important meci de acasa
din 2006. 35-10 si 4-1 la eseuri
reprezinta cea mai categorica
victorie de pana acum in fata
gruzinilor. Pe un teren imposibil,
romanii au facut spectacol dupa
pauza, cu trei incercari de
manual. Petre Mitu si Catalin
Fercu au fost imperiali, nelasand
nici o sansa adversarilor.

Dupa acest succes, romanii
au acumulat 16 puncte din sase
partide, in timp ce Georgia are 17
puncte, cu un meci in plus jucat.
Gruzinii au luat din acest joc un
punct pentru prezentare. Tot sam-
bata, Portugalia nu a facut decat
19-19 acasa cu Rusia, primind
lovitura decisiva in ultimele se-
cunde. In aceste conditii, Roma-
nia si Portugalia au devenit favo-
rite la locul 1. Meciul direct, din 18
martie, la Lisabona, va fi decisiv.

Germania a terminat pe primul loc in ierarhia finala pe medalii a
Jocurilor Olimpice de iarna de la Torino, cu 11 medalii de aur, 12 de
argint, 6 de bronz. Pe pozitiile urmatoare s-au clasat SUA (9, 9, 7) si
Austria (9, 7, 7). In total, la actuala editie a Olimpiadei albe au urcat pe
podiumurile de premiere sportivi din 26 de tari. In ierarhia generala a
medaliilor cucerite la toate editiile JO de iarna desfasurate pana in
prezent, pe primul loc se afla Norvegia, urmata de SUAsi fosta URSS.
Romania ocupa ultima pozitie, 42, cu bronzul obtinut in 1968 de Ion
Panturu si Nicolae Neagoe la bob doua persoane.

Germania a castigat medalia de aur in proba de bob patru persoa
ne Echipajul Romaniei, format din Nicolae Istrate, Adrian Duminicel,
Gabriel Popa si Ioan Dovalciuc, s-a clasat pe pozitia a 22-a.
Germania, echipaj format dinAndre Lange, Rene Hoppe, Kevin Kuske
si Martin Putze, s-a clasat, simbata, pe primul loc in proba masculina
de bob patru persoane din cadrul Jocurilor Olimpice de la Torino.

Reprezentativa masculina a Suediei a cistigat medalia de aur in
cadrul turneului de hochei pe gheata de la Jocurile Olimpice de la
Torino, dupa ce a invins, cu scorul de 3-2 (0-1, 2-1, 1-0), echipa
similara a Finlandei. Locul trei la JO a fost ocupat de Cehia, care a
invins, cu scorul de 3-0, nationala Rusiei.

Duminica seara, cea de-a XX-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna
a trecut in cartea de istorie, ultima coperta fiind spectaculoasa
Ceremonie de inchidere Un moment emotionant, desi protocolar, l-a
constituit predarea drapelului olimpic catre urmatoarea gazda a
Jocurilor Olimpice de iarna, din 2010, orasul canadian Vancouver.

-

HANDBAL - CUPE
EUROPENE

Liderul Ligii Nationale de
handbal, HCM Constanta, a
reusit o victorie de senzatie, in
deplasare, impotriva danezilor de
la Skjern Handbold, cu scorul de
35- 31 (17-20), in prima mansa a
sferturilor de finala ale Cupei
Cupelor ei fiind acum aproape de
semifinalele competitiei. Dobro-
genii devin favoriti la calificarea in
semifinalele competitiei, fiind
avantajati si de faptul ca vor
evolua pe teren propriu in retur.
Baietii antrenorului Aihan Omer
au facut un joc tactic desavirsit,
surprinzindu-si adversarii cu o
aparare extrem de avansata si
foarte agresiva.

Contraatacurile si atacurile
constantenilor au functionat ca la
carte. Surprinsi de tupeul roma-
nilor, danezii s-au vazut lipsiti de
idei si au gresit nepermis de mult.
Tr i o - u l J e s p e r J e n s e n -
Svavarsson - Madsen a dat
randament doar in 50 de minute,
dar la final s-a dovedit neputincios
in fata jocului inventiv al
detinatorilor Cupei Romaniei.

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

DIVIZIA A

Etapa urmatoare 10 martie 2006:

-
-

: Gloria Bistrita- Jiul Petrosani
(in tur 2-0); FCM Bacau - FC National (0-1); Steaua Bucuresti - FC
Arges (1-0); Rapid Bucuresti - FC Vaslui (1-0); CFR Cluj - Sportul Stu
dentesc (1-1); Farul Constanta - Pandurii Tg. Jiu (2-1); Dinamo Bucu
resti - Otelul Galati (4-1); Politehnica Iasi - Politehnica Timisoara (0-3)

1. Dinamo Bucuresti 15 10 2 3 36 13 32p

Sportul Studentesc 5 5 20 7

16. FC Vaslui 15 0 6 9 7 21 6p

2. Steaua Bucuresti 15 9 4 2 27 10 31p
3. FC National 15 8 3 4 17 17 27p
4. Politehnica Timisoara 15 7 5 3 19 9 26p
5. CFR Cluj 15 7 5 3 19 12 26p
6. FC Arges 15 7 4 4 19 14 25p
7. Rapid Bucuresti 15 7 4 4 19 14 25p
8. Farul Constanta 15 7 2 6 21 20 23p
9. 1 6 4 1 22p

10. Poli Iasi 15 6 2 7 12 16 20p
11. Gloria Bistrita 15 5 4 6 13 19 19p
12. Pandurii Tg. Jiu 15 3 4 8 11 20 13p
13. Jiul Petrosani 15 2 6 7 10 20 12p
14. FCM Bacau 15 3 3 9 10 22 12p
15. Otelul Galati 15 1 6 8 9 25 9p

Divizia A se am$n@ cu o s@pt@m$n@
Inceperea returului Diviziei A la fotbal s-a amanat cu o saptamana

din cauza conditiilor meteo nefavorabile si a prognozei pentru
urmatoarele zile, in urma hotararii luate miercuri de Comitetul de
urgenta al Ligii Profesioniste de Fotbal. FRF decisese marti amanarea
reluarii competitiei cu o saptamana si la Diviziile B si C.
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Rubrica de sport realizată de Adrian PopaRubrica de sport realizată de Adrian Popa

J.O. - TORINO 2006
Clas rile rom nilor:ă â
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Locul 14: Gheorghe Chiper (patinaj); tafeta feminina biatlon 4 x 6 km
(Dana Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea,Alexandra Rusu)

Locul 15: Sanie 2 (Radu Teodoru, Marian Lazarescu)
Locul 18: Sanie 2 (Cosmin Chetroiu, Dorin Taran)
Locul 19: Eva Tofalvi (biatlon, 15 km)
Locul 22: Bob 4 (Nicolae Istrate, Adrian Duminicel, Gabriel Popa,

Danut Dovalciuc)
Locul 24: Bob 2 (Nicolae Istrate,Adrian Duminicel)
Locul 26: Claudiu Grozea (patinaj viteza, 5.000 m), Daniela Oltean

(patinaj viteza, 3.000 m), Roxana Luca (patinaj), bob 2 (Aurel
Iliescu, Levente Bartha).

Locul 33: Dana Plotogea (biatlon, 10 km)
Locul 35: Daniela Oltean (patinaj viteza, 1.500 m), Daniela Oltean

(patinaj viteza, 1.000 m)
Locul 45:Alexandra Rusu (biatlon, 7,5 km)
Locul 46: ZsoltAntal (schi fond, 50 km)
Locul 48: Zsolt Antal (schi fond, 30 km), Dana Plotogea (biatlon, 7,5

km)
Locul 53: Florentin Nicolae (coborare)
Locul 59: Katalin Kristo (short-track, 1.000 m), Monika Gyorgy (schi

fond, sprint)
Locul 62: ZsoltAntal (schi fond, 15 km)
Locul 64: Mihai Galiceanu (schi fond, 30 km)
Locul 65: ZsoltAntal (schi fond, sprint)
Locul 66: Marian Blaj (biatlon, 20 km)
Locul 69: Monika Gyorgy (schi fond, 10 km), Alexandra Rusu

(biatlon, 15 km), Mihai Galiceanu (schi fond, sprint)
Locul 70: Eva Tofalvi (biatlon, 7,5 km)
Locul 73: Mihai Galiceanu (schi fond, 15 km), Dana Plotogea

(biatlon, 15 km)
Locul 76: Mihaela Purdea (biatlon, 15 km)
Locul 77: Mihaela Purdea (biatlon, 7,5 km)
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