
Decretul prezidenţial din 25 octombrie 2006 l-a desemnat pe
domnul Sorin Frunzăverde ca membru al Guvernului României,
portofoliul acordat fiind cel al MinisteruluiApărării.

Noua demnitate administrativă şi politică acordată a devenit,
prin lege, incompatibilă cu cele două poziţii ocupate în
administraţia judeţeană, starea respectivă fiind însă anulată prin
demisia prezentată (nr. 12.231/26.10.2006) de către domnul
Sorin Frunzăverde.

Încetarea mandatului de consilier judeţean a avut ca efect şi
încetarea de drept, la aceeaşi dată, a mandatului de preşedinte
ales al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, funcţie deţinută de
domnul Sorin Frunzăverde.

În această conjunctură se impunea alegerea, din rândul
consilierilor, a unui alt preşedinte, iar locul de consilier, rămas
vacant prin demisia menţionată urmează să fie atribuit unui alt
membru al Partidului Democrat, existent pe lista prezentată la
alegerile locale din anul 2004, completată ulterior.

Alegerea noului preşedinte al Consiliului Judeţean poate fi
privită ca un eveniment politic al toamnei cărăşene, atât timp cât
la 5 noiembrie, cei treizeci de consilieri judeţeni (Partidul Demo
crat - 11, Partidul Liberal - 9 membri, Partidul Social Democrat 9
şi Partidul România Mare - 1) au fost puşi în situaţia să aleagă
între doi membri ai coaliţiei Dreptate şi Adevăr: Iosif Secăşan,
consilier PD şi Horia Irimia, consilier PNL.

Votul consilierilor fost clar, rezultatul singurului tur de scrutin
fiind 18 : 12 în favoarea domnului Iosif Secăşan.

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din 5 noiembrie 2006
a constituit o oportunitate pentru domnul Frunzăverde de a
califica activitatea echipei pe care a condus-o ca fiind „cel mai
performant consiliu judeţean din toate timpurile, calitate datorată
colaborării dintre toate grupările politice ale acestui for, votul
celor treizecişiunu de consilieri, personalităţi distincte şi
adevăraţi profesionişti fiind unanim atunci când s-au luat hotărîri
importante pentru Caraş-Severin”.

Domnul Frunzăverde a mai relevat aportul aparatului tehnic
al consiliului, calitatea profesională excepţională a acestuia, în
final mulţumindu-le tuturor colaboratorilor.

Buna colaborare a constituit calificativul unanim acordat
consiliului judeţean pentru perioada Frunzăverde.

Dacă acceptăm că în ultimii doi ani au fost atrase fonduri gu
vernamentale, europene sau credite care au permis demararea
unor investiţii importante, ca reabilitarea infrastructurii rutiere şi
deschiderea unor artere spre zone cu mare potenţial turistic, rea
bilitarea unor instituţii social-cultural-administrative prestigioase
precum Sala Polivalentă, Palatul Cultural, Sala de şedinţe a

Consiliului Judeţean sau refacerea unor sisteme de apărare a
malurilor, precum şi traversarea onorabilă a unor situaţii critice
inundaţiile din anii 2005 şi 2006- atunci trebuie să acceptăm că
administraţia condusă de Sorin Frunzăverde s-a ridicat la
înălţimea aşteptărilor electoratului.

După votul care l-a promovat în funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Iosif Secăşan şi-a
expus platforma-program, o continuare responsabilă a proiec
telor în curs de realizare, dar şi programe şi strategii noi.

Perioada imediat următoare, marcată de profunde prefaceri
derivate din calitatea de membră a UE pe care România o va
obţine la 1 ianuarie 2007, dar grevată de situaţia economică şi
socială problematică a judeţului, pretinde, din partea tuturor
consilierilor şi a noului preşedinte, o abordare responsabilă, în
care culoarea politică va trebui să se estompeze.
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INFORMAŢII PERSONALE

STUDII

CARIERAPOLITICA

ACTIVITATEAŞTIINŢIFICA

LIMBI STRAINE

Data şi locul naşterii: 23.09.1954, Sasca Montană, judeţul
Caraş-Severin

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

2004 Institutul de Medicină şi
Farmacie Timişoara Doctorat în
medicină

1989 1990 Institutul Clinic
Fundeni, Bucureşti. Specializare:
Urologie

1983 1986 Timişoara Chirurgie
I. Specializare: Chirurgie Generală

1974-1980 Institutul de Medici
na şi Farmacie Timişoara

2005 2006 Director general -
Spitalul Judeţean Reşiţa

1999-2000 Preşedintele Casei
Judeţene deAsigurări de Sănătat

1996 2005 Şef secţie Urologie Spitalul Judeţean Reşiţa
1993 1998 Director al Direcţiei Sanitare a judeţului Caraş-

Severin
1990 1995 Medic Specialist Urolog Spitalul Judeţean Reşiţa
1988 1989 Medic Specialist Chirurg Spitalul Judeţean Reşiţa
1986 1987 Medic Specialist Chirurg Spitalul JudeţeanAnina

Iunie 2004 prezent - Consilier judeţean, preşedinte al Comisiei
de Muncă, Sănătate, Protecţie Socială şi Protecţia Copilului

2000 2004 Consilier judeţean
2003 prezent - Preşedinte executiv al Partidului Democrat

Caraş-Severin
1997- 2003 Vicepreşedinte al Departamentului Politici Sociale

B.P.J.

Iosif Secasan, Dan I.Pop, Ciprian C.Secasan: Potentially New
And Innovative Treatments For Superficial, Muscle-Invasive, And
Metastatic Transitional Cell Carcinoma (TCC) Of The Bladder. The
Internet Journal of Oncology 2005. Volume 2 Number 2.

Iosif Secasan. Dan.I.Pop, Ciprian C.Secasan : Winning Against
HIV-1: (MPTV-x, HAART-x)/(MPTV-x, Mega-HAART-x) Couples
Formed of a Multivalent Polivalent-Therapeutic Vaccine (MPTV-x)
and Its Corresponding HAART-x, or Mega HAART regimen,
Respectively,August 24, 2005

Iosif Secasan, Dan I Pop, Ciprian C. ecasan: Treatment ofAcute
and Chronical Bacterial Prostatitis Caused by Staphylococcus
Epidermidis 09/05/2005
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Este un program unic în ultimii 60 de
ani, care are ca scop principal crearea
unei imagini asupra patologiei existente
în România.

“Nimeni nu ştie şi nu poate să spună
la această oră de ce boli suferă românii
sau câţi dintre ei sunt sănătoşi. Avem
nevoie să ştim acest lucru pentru a putea
planifica, pe termen mediu şi lung, cum şi
în ce sectoare ale sănătăţii vom cheltui
banii sistemului. Din punct de vedere al
statisticilor puse la dispoziţie de către
medici, ştim, în prezent, că pe locul întâi
în ceea ce priveşte mortalitatea sunt
bolile cardiovasculare. De asemenea,
specialiştii declară că s-au înmulţit
cazurile de cancer sau diabet. Dar
nimeni nu poate să spună procentual cât
reprezintă aceste cazuri şi cum au
evoluat, cum sunt reprezentate pe ani,
pe vârste, pe sexe, pe tipuri etc. », a
declarat Eugen NICOLĂESCU, ministrul
Sănătăţii Publice.

Programul de Evaluare a Stării de
Sănătate a Populaţiei este finanţat
integral de Ministerul Sănătăţii Publice.
Suma necesară estimată pentru
derularea acestui program este de 900
milioane RON. Banii vor fi alocaţi din
fondurile proprii ale MSP, mai precis din
fondul colectat în urma aplicării “taxei pe
viciu”. Partenerii ministerului în acest
program sunt cetăţenii şi medicii de
familie, implicarea activă şi responsabilă
a acestora fiind necesară pentru
derularea lui.

CONCRET, în ce constă programul:
ĂŢENII României vor beneficia

gratuit de o consultaţie clinică şi un set
gratuit de analize reprezentative care să
ajute la depistarea unor eventuale boli.
Dacă boala nu este încă instalată,
analizele respective vor fi folosite pentru
a evalua riscul ca un anume pacient să
dezvolte afecţiuni cardiace, hepatice,
renale, diabet etc.

,
Poşta Română va începe expedierea
scrisorilor şi taloanelor către cetăţeni.
Fiecare cetăţean va primi acasă 2 taloa
ne cu Nume, Prenume şi CNP. Talonul pe
care va scrie „MEDIC” va fi predat me
dicului de familie în momentul prezentarii
la consulaţie. Cu talonul inscripţionat
“LABORATOR DE ANALIZE” se va
prezenta la laboratorul sau punctul de
lucru stabilit pentru a i se recolta anali
zele recomandate. Medicul de familie va
scrie şi va parafa pe spatele talonului
analizele recomandate. Împreună cu
taloanele, fiecare cetăţean va primi şi o
scrisoare în care i se spun paşii pe care
trebuie să îi urmeze în acest program,
precum şi obligaţia de a participa în
propriul folos, dar şi în cel al comunităţii.

ă în urma acestor examene
medicul de familie suspicionează
existenţa unei boli, pacientul va fi trimis
pentru investigaţii paraclinice la medicul
specialist, după care va fi văzut din nou
de medicul de familie pentru stabilirea
diagnosticului.

ăţean va fi programat
pentru evaluarea stării de sănătate în
luna în care este născut. Nu vor face
acest control copii de 0-3ani, după caz,
persoanele care au fost internate în
spital cu maximum 3 luni înainte de data
la care ar trebui să facă controlul, adică
persoanele care au necesitat examene
medicale şi de laborator şi au deja
confirmată sau infirmată o afecţiune şi
care se află în supravegherea unui
medic. De asemenea, bolnavii cronici
care efectuează periodic analize pentru
evaluarea afecţiunii de care suferă nu
vor beneficia decât de o parte din
analize. De exemplu unui bolnav de
diabet căruia medicul de familie,
conform noului program al MSP, este
obligat să îi facă lunar glicemia, nu i-o va

mai recomanda în acest set de analize.
va fi acela care va

decide ce analize recomandă. Setul de
analize este diferenţiat pe grupe de
vârstă. Până la 18 ani se vor face
hemoleucogramă completă, sideremie,
glicemie, examen de urină, exudat
faringian şi creatină serică. După 18 ani,
setul de analize cuprinde transaminaze,
colesterol, trigliceride, glicemie, creatini
nă serică, examen de urină şi hemoleu
cogramă completă. Gravidele vor bene
ficia şi ele de sideremie. Costul unui set
de analize a fost stabilit la 50 de RON.

ăţenii care nu au medic de familie
şi cei care nu sunt asiguraţi se vor putea
adresa oricărui medic de familie, acesta
având obligaţia să îl înscrie pe liste . În
cazul în care nu reuşesc să ajungă la un
medic de familie, vor putea să apeleze la
Autoritatea de Sănătate Publică pentru a
primi toate recomandările necesare.

ă data de 8 ianuarie 2007 medicii
de familie au obligaţia să înceapă
consultaţiile în cadrul acestui program.
Până atunci au la dispoziţie 2 luni pentru
a se pregăti, pentru a-şi anunţa pacienţii
din listă şi pentru a-i programa în funcţie
de luna de naştere.

ăşurare a
programului şi pentru o evidenţă clară a
pacienţilor pe grupe de vârstă şi
afecţiuni, medicii de familie vor fi dotaţi
cu un program informatic special şi un
calculator.

ătiţi pentru
serviciile pe care le vor realiza în cadrul
acestui program, iar decontarea se va
face pe baza taloanelor inscripţionate
“MEDIC”. Până la sfârşitul anului,
medicii de familie vor primi şi ei o
scrisoare în care se vor detalia paşii pe
care îi au de făcut în cadrul programului.

ţiile din cadrul programului
nu le exclud pe cele acordate în mod
obişnuit pentru pacienţii cronici sau acuţi
înscrişi pe listă. Medicul de familie va
munci mai mult, dar va fi plătit în
consecinţă.

şte laboratoarele
unde se vor recolta analizele se fac ur
mătoarele precizări: întrucât este vorba
de bani publici, s-a decis ca analizele să
fie efectuate de către laboratoarele din
unităţile sanitare publice. În cazul în care
managerii unităţilor respective declară,
pe proprie răspundere, că nu au
capacitatea să efectueze integral sau
parţial analizele cerute, Autoritatea de
Sănătate Publică are obligaţia să
organizeze, pe plan local, cerere de
ofertă pentru laboratoare particulare, dar
nu la preţ mai mare decât preţul practicat
în sistem public. Până la 1 ianuarie 2007,
ASP-urile au obligaţia să îndeplinească
aceste formalităţi şi să anunţe ministerul
şi medicii de familie care laboratoare din
sistemul public şi privat sunt acreditate
să facă analize. Cu precizarea pentru
cele private că preţul analizelor nu va fi
mai mare decât cel hotărât în cadrul
programului, de 50 de lei RON.

“Programul Ministerului Sănătăţii
Publice este amplu şi foarte ambiţios.
Vor fi consultaţi aprox 22 de milioane de
oameni. Este de aşteptat să apară
disfuncţionaliăţi pe măsură. S-ar putea,
din motive tehnice, ca unele scrisori
către cetăţeni sau medici să întârzie. S-
ar putea să fie expediate scrisori către
persoane decedate sau netranspor
tabile.

S-ar putea să nu primească scrisori
persoane care nu au domiciliul stabil sau
acte de identitate. Ne aşteptăm la toate
acestea şi vom încerca să le rezolvăm pe
fiecare în parte ». a declarat Eugen
NICOLĂESCU, ministrul Sănătăţii
Publice.
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Programul de Evaluare a St@rii de
S@n@tate a Popula]iei României

Ce sunt instrumentele de tip
structural?

În cadrul instrumentelor de tip
structural, vom include urm toarele
fonduri comunitare destinate reducerii
diferen elor de dezvoltare dintre statele
membre ale Uniunii Europene i dintre
regiunile acestora: Fondurile Structu-
rale, Fondul de Coeziune i Fondurile
complementare: Fondul Agr icol
European pentru Dezvoltare Rural i
Fondul European pentru Pescuit.

Aceast separare pe politici specifice
a Fondurilor cu ac iune structural
pentru perioada 2007 - 2013 a rezultat
ca urmare a reformei Politicii de Coeziu-
ne necesar în condi iile extinderii f r
precedent a Uniunii Europene. În plus,
pentru simplificare i pentru a sus ine
reforma Politicii Agricole Comune i a
Politicii Comune de Pescuit efectuat în
2002/2003, fondurile pentru agricultur
i pescuit au fost transferate c tre

politicile aferente, nemaifiind încadrate
în Fondurile Structurale, dar func ionând
pe aceea i tipologie.

se fundamen-
teaz de asemenea pe principiul solida-
rit ii financiare, oferind sprijin statelor i
regiunilor mai pu in dezvoltate, sau care
se confrunt cu dificult i structurale, în
scopul cre rii de locuri de munc i cre -
terii competitivit ii. Peste o treime din
bugetul Uniunii Europene este alocat
politcii de coeziune pentru a reduce
diferen ele de dezvoltare dintre regiuni i
disparit ile dintre cet eni în ceea ce
prive te bun starea.

Fondul European de Dezvoltare Re-
gional (FEDR) finan eaz în principal
infrastructura, investi iile generatoare de
locuri de munc , proiectele de dezvolta-
re local i ajutoarele pentru întreprinde-
rile mici i mijlocii; Fondul Social Euro-
pean (FSE) promoveaz reintegrarea în
munc a omerilor i a grupurilor
defavorizate, prin finan area activit ilor
de formare profesional i asisten în
procesul de recrutare. Fondul de coe-
ziune - instrument structural ce intervine
pe ansamblul teritoriului na ional al
statelor membre al c ror PNB/locuitor se
situeaz sub pragul de 90% din media
european pentru a cofinan a nu
programe, ci proiecte mari în domeniile
mediu i transport (re ele de transport
transeuropene i domenii de dezvoltare
durabil ce aduc beneficii protec iei
mediului - eficien energetic i energie
regenerabil , transport intermodal,
transport urban i transport public
ecologic). Fondul de Coeziune sprijin
aceste state membre s se conformeze
normelor europene din aceste domenii.

, prin
intermediul Politicii de Dezvoltare Rural
joac un rol din ce în ce mai important în
sus inerea zonelor rurale în cadrul
demersului lor de a face fa cu succes
provoc rilor continue din domeniul
economic, social i de mediu. Zonele
rurale constituie 90% din teritoriul UE
extinse iar noul cadru legislativ comuni-
tar accentueaz mai clar necesitatea

stimul rii cre terii economice i a
num rului de locuri de munc în mediul
rural, precum i a dezvolt rii durabile.
Politica de Dezvoltare Rural se va axa
în perioada 2007 - 2013 pe trei linii
tematice: îmbun t irea competitivit ii
agri-cole i forestiere; protec ia mediului
i a zonelor rurale; îmbun t irea calit ii

vie ii i diversificarea economiei rurale,
la care se adaug axa "Leader" care
sus ine ini iativele locale de dezvoltare
rural .

(FEADR) - înlocuie -
te actualul Fond European de Orientare
i Garan ieAgricol (FEOGA), în vigoare

pentru perioada 2000 - 2006. Fondul va
contribui la îndeplinirea obiectivelor de
cre tere a competitivit ii agricole i
forestiere, de management agricol i
mediu, de îmbun t ire a calit ii vie ii i
diversificarea activit ilor economice în
perimetrele ce variaz de la zone rurale
cu popula ie redus pân la zonele
rurale periurbane aflate în declin sub
presiunea centrelor urbane.

gestioneaz activitatea de pescuit i
acvacultur în Uniunea European , cu
exploatarea resurselor acvatice în
condi ii ce asigur dezvoltarea durabil
în domeniile economic, mediu i social.
Se acord o mare importan protej rii i
conserv rii resurselor acvatice precum
i reducerii impactului activit ilor de

pescuit asupra eco-sistemelor marine.
Un alt obiectiv al Politicii de Pescuit este
eficientizarea pescuitului i asigurarea
unui standard de via corect pentru cei
care depind de aceast activitate.

(FEP) - înlocuie te actualul Instrument
Financiar de

Orientare a Pescuitului (IFOP) care
este în vigoare pentru perioada 2000 -
2006. Pe lângă m surile de asigurare a
continuit ii activit ilor de pescuit i ex-
ploatare ra ional i protejare a resurse-
lor de pescuit, dezvoltare de întreprin-
deri viabile în sectorul de pescuit, dez-
voltare i îmbun t ire a calit ii vie ii din
zonele dependente de pescuit, FEP va
contribui la implementarea schimb -rilor
aduse PCP de la ultima reform , din
2002.

Instrumentele de tip structural sunt o
form de finan are nerambursabil , dar
func ioneaz pe principiul cofinan rii.
Proiectele sunt cofinan ate in special din
fonduri publice ale Statului Membru, dar
pot fi atrase i fonduri private.

Pentru FEDR, FSE, FEADR i FEP
rata maxim a interven iei UE este de
maxim 75%, îns pentru România va fi
de 85% din totalul costurilor eligibile, în
timp ce pentru Fondul de Coeziune
aceasta este fie de maxim 80% din
totalul costurilor eligibile, fie de maxim
85% din costul total. Pentru România
rata de interven ie UE în cazul Fondului
de Coeziune va fi tot de 85%.

La începutul fiec rei perioade de
programare (cadru financiar multianual...

ă

ţ
ş

ş

ăş

ă
ţ ă

ă ţ ă ă

ş ţ
ş
ă

ă
ş ă

ţ
ş

ă
ăţ ş

ţ
ă ăţ

ă ăş ş
ăţ

ţ ş
ăţ ăţ

ş ă

ă ţ ă
ţ

ă
ăş

ş
ă

ă ş ş
ţ ăţ
ăş ţă

ţ
ă

ă
ă ţ

ş ţ
ş

ă ţ
ţă ă ş

ă
ş

ă
ă

ă
ă
ţ

ţă
ă

ş

ă

ă ş ş
ă ă

ş ă
ă

ă ăţ ăţ
ş ţ

ş ă ăţ ăţ
ţ ş

ă
ţ ţ
ă

ş

ş ţ ă

ş ăţ ş
ş

ă ăţ ăţ ţ ş
ăţ
ă

ţ ă ă

ă ş
ă ă

ţ ă ă
ş

ă ţă ă ş
ă

ş ăţ

ş
ţă
ă

ş

ă
ăţ ăţ ş

ţ ăş

ş ă ăţ ăţ ţ

ă
ă

ă ţ ă
ţ ă ţă

ţ

ş
ş

ă ţ
ă

ţ

ă

Politica de Coeziune

Fondurile structurale

Politica Agricol Comun

Fondul Agricol European pentru
Dezvoltare Rural

Politica Comun de Pescuit

Fondul European pentru Pescuit

Cum func ioneaz fondurile?
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(continuare )în numărul viitor

De la Euro3 la Euro5
Comitetul parlamentar de mediu din Parlamentul European a amânat

implementarea completă a standardului Euro5 până în 2011. Iniţial se dorea
aplicarea lui pentru toate tipurile de autovehicule începând din 2009. Directiva
Euro5 ar putea fi votată în sesiunea plenară a Parlamentului European din
noiembrie 2006.

Forma care va fi supusă votului din Parlament prevede ca Euro5 să se aplice
autovehiculelor private de mici dimensiuni din 2009, dar autovehiculele mai mari de
2.500 kg, cele cu o capacitate mai mare de şapte pasageri şi cele comerciale uşoare
vor avea timp până în 2010 să se conformeze standardelor. Perioadele de tranziţie
pentru aplicarea Euro5 sunt extinse chiar până în 2011 şi 2012.

Noul Regulament UE are drept scop asigurarea unui standard unitar al pieţei
interne. Autoturismele noi, care urmează să primească omologarea de tip, vor
trebui să respecte noile norme EURO 5 în termen de 18 luni de la data intrării în
vigoare a Regulamentului. Pentru autoturismele care au fost deja omologate, dar nu
au fost încă vândute, termenul propus este de maxim 48 de luni. Se estimează că
Regulamentul ar putea fi adoptat până la sfârşitul acestui an şi va intra în vigoare la
jumătatea anului 2009. Aceasta nu înseamnă însă că autovehiculele care circulă
deja cu un standard de emisii inferior trebuie modificate pentru a respecta noile
norme sau că circulaţia acestora va fi restricţionată.

oportunită ăriiţile ader

Fondurile structurale
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Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

1-7 noiembrie
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Dr

ani)

şcu Ioan

şag Ion

Petra

Ioan (66 ani) Neda Maria (82

ani) Fele Elisabeta (50 ani)

ăgoi Zoe

(68 ani)

ă Aurica-Carolina

(62 ani) Tuică

Gheorghe (54 ani) Boc Ana

(81 ani) Nicolici Bora (76 ani)

Pena Ruja

ătra

(68 ani) Ba (83 ani)

ă Ana (67 ani)

(86 ani)

Istudor Gheorghe

Moat (57

Sofeia Petru (65 ani)

Roman Elvira

(85 ani)

P (70 ani) Gadea

Nicolae (75 ani) Ienea Mihail

Nedelcuţ

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

şi

9-11 noiembrie 2006

Joi, 09.11.2006

Vineri, 10.11.2006

Sâmbătă, 11.11.2006

1.

2.

3.

4.

.

2.

Silaghi Ioan (30 ani) şi
Dan Liliana (36 ani)

Salva Anton (57 ani) şi
Preda Ana (55 ani)

Barbu Valentin (38 ani) şi
Mihuţoiu Carmen (31 ani)

Manciu Romică-Ionel (36
ani) şi

Izvernari Mariana (35 ani)

Botiz Marioara (40 ani)
Costi Miron

ţ

Borca Florina-Amalia(30 ani)
David Sorin-Ioan (27 ani) şi

Teliciac Ana 25 ani
(37 an )

şi Barbu Lavinia-Ana (21 ani)
(29

ani) şi
Minyo Fabiola-Aurelia (29 ani)

(2 ani)

P (23
ani)

2

1. Pălăcean Claudiu-Radu(ani)
şi

i

(38 ani)
ă Aurelia

ăldăra

Lulea Sorin-Cristian (30 ani)

ă-Adrian

ăduva Antonio-Mugurel

ămărac Cornelia-Iuliana

şi Tuf (41ani)
Ciurariu Ionu (22 ani) şi

Dacica Mariana (28 ani)
Gutuna Virgil (54 ani) şi

Stancu Eufrosina-Maria (41ani)
C ş Anton (34 ani) şi

Ursu Daniela (33 ani)

şi

( )
Baloi Dumitru

Popescu Marius-Florin

Barbu Petric (38ani)
şi Davidescu Marioara 7

V (24
ani) şi

3.

4.

5.

3.

4.

5.

6.

1.

�

�

�

�

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

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

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

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

Diverse

,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

Imobiliare
Vând tv color Loewe, diago

nala 70 cm, cu telecomand

â ţ 8 luni.
Tel. 223805.

Vând dou
ţi, 4 ohmi, marca

Pioneer, în stare foarte bun

Vând ferestre i u i termo
pan, second hand import
Germania. Tel. 0355-412485,
0744-550996.

ţi. Tel. 0355-408650.

. Tel. 0744-696581, 0355-
807476.

Cump televiz

unor iubitori de animale
4 pisicuţi. Tel. 223805.

Vând goblene cusute

Vând u

ţ
200 lei, anten ţ

-

V nd trei iedu e de

-

-
-

Ofer

ă,
stare foarte bună. Tel. 216468,
0355-807491.

ă perechi de difu
zoare, 180 wa

ă.
Tel. 216468, 0355-807491.

Vând mobilă din furnir
rădăcină nuc, plapumă nouă din
pene, 2 dune cu pene noi. Tel.
0355-408650.

Vând bancă cu halteră
ă

ă

ăr oare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0747-487859.

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212.

ă din parchet. Tel.
0355-412679.

Vând TV color Sharp, pre
ă parabolică, pre

ş ş

şi
greut

Vând dormitor, stare foarte
bun

şi
înr

ş

Oferte-Cereri
de Serviciu

180 lei, dvd cu staţie, preţ 170 lei
neg ţ 80 lei. Tel. 0355-
807748.

Vând c ţ
30 lei ţi pt Mountain-Bike,
preţ 60 lei. Tel. 0355-807748.

Vând pat dublu de dormitor
cu lad

ţ 500 lei neg, vitrin ţ 200
lei. Tel. 0355-804513, 254445.

şi dvd, pre

şi ro
ărucior pt copii, pre

ă pentru lenjerie, saltea,
pre ă, pre

.
.

Execut lucr
ţii cu membran

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

ţ

ţ
ţuri minime. Tel. 0355

412568, 0727-815760, 0748-
413548

A solvent
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la limba
român

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

Sonorizez la pre

ă de toate genu
rile. Tel. 0723-277475, 0743-
672399

Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădini ă sau la ă.
Tel. 0355-804513, 254445.

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

Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.

ă română-fran
ceză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.

-

-

-

.

b -

limba

uri mici
nun

şcoal

şi francez

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Vectra, preţ 1000

€ neg. Tel. 0355-807748.
Vând Ford Orion, preţ 350 €

neg. Tel. 0355-807748.
Vând microbuz Renault

Trafic, preţ 1.700 € neg. Tel.
0355-807748

Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.

ţional . Tel. 0742-
553630.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0723-279321.

.
V\nd microbuz Renault

Trafic benzin[ an 1991 stare
foarte bun[ 3.500 € negociabil.
Tel. 0745-598441.

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.

Vând Mercedes 240 diesel,
stare excep ă

ă

V
-

ând anvelope second-
hand de toate tipurile

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

şi dimen
siunile, pre

ştei nr. 7. Tel. 0721-
847422, 0742-612072.

ădi

Matrimoniale
Doresc o fat

ţ

ţ 50.000 €
neg. Tel. 0729-107651.

â î

ţioas
ţe, mansar

d
ţ 280 €/lun

ţ
8.500 €, opţional construcţie
rapid ţ 250 €/mp.
Tel. 0355-414326.

Cump
ţi de curent

electric

ţ

ă în gazdă. Tel.
255706.

Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Vând casă, Al. Vlahu ă, 4
camere, grădină mare, curte,
renovată exterior, pre

Închiriez casă spa ă 4
camere, dependin

ă, curte, Muncitoresc, str. Izvo
rului, pre ă sau vând
cu 52.000 €, alăturat teren, pre

ă la cheie, pre

ăr 1 ha teren extravi
lan cu posibilită

ă, etaj I, complet utilat, Micro IV
cu apartament 2 camere, conf I,
decomandat, etaj I-III, Micro IV
+ diferen ă. Tel. 0749-027673,
0355-803426, după ora 18 .

Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 0355-804513, 254445.

Primesc în gazdă o fată sau
un băiat, Aleea Breazova, bl. IV,
sc. B, ap. 16.

Proprietar din Baia Mare,
v nd teren ieftin n Bra ov, 5 ha
intravilan, vizibil pe internet la:
http://terenbrasov.e-service.ro
Tel. 0744.663.145 e-mail:
gheorghe.urs@e-service.ro

-
-

-

-

.

ş

şi acces uşor auto. Tel.
0742-134722.

Schimb apartament 1 came
r

00

Vând VW Golf IV, an fabri-
caţie 2000-2004 cu 4 sau 5
u

ţie
2000-2004.

.
Vând Opel Astra, an

fabricaţie 2000-2004, limuzin
şi. Tel. 212085, 0723-501816

(ParcAutomobile Import).
Vând VW Passat, Audi,

limuzine, break, an fabrica
Tel. 212085, 0723-

501816 (Parc Automobile
Import)

Tel. 212085, 0723-
501816 (Parc Automobile
Import)

ă
sau break.

.

PARC AUTOMOBILE IMPORT

COSTI & FLAVIUS AUTOMOBILE SRL

Traduceri, legalizări, xerox sigurări: RCA, CASCO, clădiri, a

Tel. 212085, 0723-501816 str. Grat; Re ţa, z nr. 10
(lâng

şi
Şcoalaă Generală Nr. 6 - intrarea Jandarmi)

Vindem ţie
Aducem la comand

şi prelu

şi autoutilitare. Facturi cu TVAdeductibil

ăm autoturisme în regim de consigna
ă sau intermediem cumpărarea de

autoturisme

V
Intermedieri, nmatri
Note autentificare, verificare RAR etc.

ânz
î cul

ări auto - cash, leasing
ări, radieri auto

Domn 52 ani, aspectuos,
doresc prietenia unei doamne,
dac

ţa.

ă se poate un vii tor
împreună. Aştept scrisoare la
O.P. 2 C.P. 10 Reşi
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Închiriez

ţi pentru mansard

garsonier

şi camer
şi în

Lunc

ă în
Moroasa. Tel. 0728-389678.

Vând garsonieră ă
de cămin în Moroasa

ă. Tel. 0728-389678.
Vând casă 3 dormitoare,

bucătărie-salon, sufragerie,
terasă, încălzire centrală,
posibilită ă.
Tel. 0742-844393.

Persoană fizică, cumpăr
apartament 3-4 camere în zona
Complexului Henn sau în
centru. Tel. 0740-331042.

0355-412568

ţ ţ
ţ

ţ
- .

, 0727-815760,
0748-413548.

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

Îngrijesc un copil sau o bătrâ
nă.Tel.0355-410423,dupăora 16

Caut reparatori tv alb-negru

ă
ă

ă

-

şi color. Tel. 0355-407631.
Economist cu experien in

eviden a financiar-contabil .
Asigur depunerea lunar a
declara iilor aferente firmei. Tel.
0744 523052

Firmele abonate beneficiază de reducere 33-40%
la publicitate pe perioada abonamentului
Abonamentele se pot face la factorii po ţ Ce ul Sşi ştali din jud

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:
,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.

�

�

�

�

- 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

®



4

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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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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O. .G. nr. 78 .G. nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spaţiul rural (M.O. nr. 861/20.10.2006)

Regulamentul nr. 7 a B ţionale a României pt. mo-
dificarea ţionale a
României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţ

. . . ţile de creditare

(M.O. nr. 861/20.10.2006)
ul nr. 7 a B ţionale a României

. ţiunilor cu certificate
de depozit emise de B.N. . (M.O. nr. 861/20.10.2006)

H.G. nr. 1.454 . . .
ţi din domeniul amelio-

r ţiei animalelor (M.O. nr. 863/23.10.2006)
H.G. nr. 1.466 . .

ţii
pentru infrastructura de transport, care se vor executa în
perioada 2006-2008 (M.O. nr. 863/23.10.2006)

H.G. nr. 1.418 .
ţ

ţ ţiei Române de Asigura-
re a Calit ţii în Înv ţ (M.O.865/23.10.2006)

Decizia nr. 315 a Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea
Metodologiei privind comunicarea public

(M.O. nr. 866/23.10.2006)
Legea nr. 384 privind statutul soldaţilor ţilor

voluntari (M.O. nr. 868/24.10.2006)
Ordinul nr. 300 al pre ţiei Naţionale pentru

Întreprinderi Mici ţie pentru modificarea
Ordinului pre ţiei Naţionale pt. Întreprinderi
Mici ţie nr. 85/2006 privind aprobarea
Procedurii de implementare a Programului naţional multia-
nual pe perioada 2002-2006 de susţinere a investiţiilor reali-

zate de c ţate -
ţiilor de modernizare/retehnologiza-

re a întreprinderilor mici (M.O. nr. 869/24.10.2006)
ul nr. -

. -
ţional, al subvenţiilor de

la bugetul de stat ce se acord
ţii de irigaţii pentru

sezonul de irigaţii al anului 2007 (M.O. nr. 869/24.10.2006)
Circulara nr. 20 a B ţionale a României

(M.O.
nr. 870/24.10.2006)

Ordinul nr. 1.254 al ministrului s ţii publice privind
modificarea ţii
nr. 414/2006 pentru aprobarea reglement

(M.O. nr. 873/ 25.10.2006)
Ordinul nr. 1.480 al ministrului administraţiei

(M.O. nr. 874/25.10.2006)
O. .G. nr. 79

(M.O. nr.
875/26.10.2006)

H.G.nr. 1.498

ţionale de lapte (M.O. nr. 878/27.10.2006)
Ordinul nr. 720 al ministrului agriculturii, p

ţii în conformitate cu prevederile
H

ţii, în anul 2006, produc
(M.O. nr.

883/30.10.2006)

u pentru modificarea O

ăncii Na
ăncii Na

ă monetară
efectuate de B N R ă

ăncilor, cu modificările ările
ulterioare

Ordin ăncii Na privind
procedurile de lucru pt derularea opera

R
pt abrogarea H G nr. 1.845/2005 privind

aprobarea concesionării unor activită
ării

pentru modificarea anexei la H G nr.
513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investi

pt aprobarea Metodologiei de evaluare
externă, a standardelor, a standardelor de referin ă

ă a Agen
ă ă ământul Superior

ă a fonogramelor
publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

ătre întreprinderi nou-înfiin

ădurilor
ării rurale pt aprobarea cuantumului estimat al plafonu

lui maxim la hectar, unitar la nivel na
ă pentru acoperirea

cheltuielilor necesare desfă ării activită

ăncii Na privind
realizarea

ăiceni

ănătă
ănătă

ărilor contabile
specifice domeniului sanitar

ăine cu
documente similare române

u privind majorarea tarifelor în transportul
feroviar de călători pe teritoriul României

pt. modificarea anexei la H.G. nr. 852/2006
privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei indivi-
duale de lapte, precum

ădurilor
ării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului

agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 219/2006
privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru
care se acordă subven

G nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subven ătorilor agricoli
din sectorul animalier

şi completarea Regulamentului B

şi facilit şi de depozit
acordate de aceasta b şi complet

şi reproduc

şi a listei
indicatorilor de performan

şi grada

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şi microîntreprin
deri, precum şi a investi

şi mijlocii
Ordin 676 al ministrului agriculturii, p şi dez

volt

şur

şi lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni
monetare dedicate Tezaurului de la Cucuteni-B

şi completarea Ordinului ministrului s

şi internelor
privind preschimbarea permiselor de conducere str

şti

şi a modului de alocare şi reconsti-
tuire a rezervei na

şi
dezvolt

şi dezvolt

şi din sectorul piscicol

. .

� �

�

�

Transparency International: Romania, la fel de corupta ca si anul trecut Romania
va avea o efervescenta economica de 3-5 ani Deficitul bugetar al Romaniei va fi
micsorat la ultima rectificare bugetara din acest an

Institutul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa consiliilor
judeţene şi locale, primăriilor, societăţilor comerciale şi unităţilor
specializate în vânzarea locuinţelor că, în conformitate cu prevederile
Legii 112/1995, pentru luna septembrie 2006

medii nete pe economie faţă de ianuarie 1990 a
fost de 2913,28 ori, iar faţă de luna februarie 1992 de 676,26 ori.

coeficientul de creştere
a câştigurilor salariale

Conservarea popula]iilor
de animale vulnerabile
Guvernul a aprobat repartizarea sumei

de 3,349 milioane lei noi, alocată Ministe
rului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, pentru programele de conservare şi
utilizare a populaţiilor de animale vulnerabi
le, în pericol de dispariţie sau în stare critică.

Programele de conservare şi utilizare a
populaţiilor de animale vulnerabile, în stare
critică sau pe cale de dispariţie oferă sprijin
financiar celor care deţin exemplare de
astfel de animale. Fondurile vor fi alocate
conform listei aprobate de Comisia pentru
Managementul Resurselor Genetice
Animale în luna august 2006.

Această listă cuprinde peste 70 de
specii. Sumele alocate variază între 80 lei şi
1.100 lei noi/cap de animal. Astfel, pentru
bivolul românesc, suma alocată este de
1.000 lei noi/cap, pentru caprina albă de
Banat şi cea carpatină este de 80 lei/cap,
pentru ovina valahă cu coarne în tirbuşon
suma alocată este de 100 lei noi/cap, iar
pentru găina gât golaş de Transilvania va fi
alocată suma de 35 lei noi/cap animal, etc.

Modul de clasificare şi criteriile de
determinare a stării unei rase au fost
stabilite de Organizaţia pentru Agricultură şi
Alimentaţie (FAO), care este şi promotorul
Conven ţ i e i i n te rna ţ i ona le pen t ru
Conservarea Biodiversităţii, act semnat şi
de România în 1992. Astfel, populaţiile care
au mai puţin de 100 de femele sunt
considerate în stare critică, cele cu mai puţin
de 1000 de femele sunt în pericol de
dispariţie şi cele cu mai puţin de 5000 de
femele sunt populaţii vulnerabile. România
a preluat această clasificare, prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005.

Pentru mai multe informaţii şi pt întreaga
listă a populaţiilor de animale protejate vă
rugăm contactaţi Ministerul Agriculturii Pă
durilor şi Dezvoltării Rurale, www.maap.ro

-

-

.

-

(Guvernul României - Biroul de presă - 08.11.2006)

Sumele reprezentând contravaloarea pagubelor
produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
nu pot fi mai mici decât valoarea pagubei efective calculată
prin aplicarea preţului mediu al masei lemnoase pe picior,
stabileşte o Ordonanţă de Urgenţă adoptată de Guvern.

Actul normative stabileşte modalitatea de evaluare a
pagubelor produse vegetaţiei forestiere.

Ordonanţa de Urgenţă limitează răspunderea materială
a personalului de pază în funcţie de diferite situaţii (ex:
trupuri de pădure izolate unde paza se efectuează greu,
perioada de iarnă în care se înregistrează furturi de puieţi de
brazi pentru pomi de Crăciun etc), în condiţiile în care
ace ta îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu privind paza
pădurii.

Decizia este necesară întrucât valoarea răspunderii
materiale pentru furturile de lemne din pădurile păzite de
personalul silvic depăşeşte posibilităţile de plată ale
acestuia, iar, pe de altă parte, există riscul ca pentru o mare
suprafaţă de pădure să nu mai poată fi asigurată paza din
cauza valorii prea mari a despăgubirilor.

Constatarea şi evaluarea pagubelor produse prin
săvârşirea de infracţiuni sau de contravenţii se fac de către
personalul silvic împuternicit.

Contravaloarea pagubelor se suportă în cuantum de

50% de către proprietarii pădurilor private care nu asigură
administrarea pădurii şi în cuantum de 100% de către
unităţile administrativ teritoriale care nu asigură serviciile
silvice. Proprietarul care face dovada, la data constatării
pagubelor produse, că a comunicat în scris despre
producerea lor organelor de cercetare penală este scutit de
plata contravalorii pagubelor constatate.

Proprietarii pădurilor nemulţumiţi de cuantumul
despăgubirilor acordate în condiţiile actului normativ se pot
adresa instanţelor judecătoreşti competente.

Sumele încasate cu titlu de despăgubiri se fac integral
venit la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor,
constituit în conformitate cu art. 63 din Legea nr. 26/1996, în
cazul pagubelor produse în pădurile proprietate publică a
statului. Pentru pădurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale şi pădurile proprietate privată
sumele încasate cu titlu de despăgubiri se fac venit în
cuantum de 50% la fondul de conservare şi regenerare a
pădurilor, constituit în conformitate cu prevederilor art. 8 din
OG nr. 96/1998. Restul de 50% se acordă proprietarului
pădurii în care s-a produs paguba.

La data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă se
abrogă Legea nr. 81/1993.

s
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Evaluarea pagubelor produse vegetaţiei forestiere
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Activitatea de creditare din Romania in
2006 a depasit estimarile, datorita
performantelor economice si a consumului
inca robust, inregistrandu-se cresteri
semnificative ale imprumuturilor in
moneda nationala.

Un sfert dintre romani (26%) estimeaza
ca situatia lor financiara se va imbunatati in
2007, aproape la egalitate cu cei care cred
ca vor avea mai putini bani in 2007 (24%),
rezulta dintr-un realizat de
Metromedia Transilvania.

studiu de piata
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Ungaria - 1956

Budapesta, 23 octombrie 1956. După un
discurs al lui Nikita Hruşciov în care era atacat
cultul personalităţii şi mai tot ce definea era
Stalin, încurajaţi de aparenta deschidere a
Moscovei, studenţii maghiari ocupă străzile
capitalei, cer plecarea ruşilor din ţară şi un nou
prim-ministru: Imre Nagy. În câteva ore popula
ţia capitalei este lângă demonstranţi. În aceeaşi
seară Nagy ţine un discurs în faţa parlamentului
în care reafirmă ideile care l-au marginalizat în
anii trecuţi: renunţarea la colectivizare, iniţiativă
privată, pluripartitism,alegeri libere, libertate. În
24 octombrie devine premier al noului guvern.
La începutul lunii noiembrie Ungaria anunţă
ieşirea din pactul de la Varşovia devenind o ţară
cu statut neutru. În 4 noiembrie trupele sovietice
intervin şi înăbuşesc violent revoluţia. Sute de
mii de maghiari se refugiază în Austria şi
Yugoslavia. Apelul pentru ajutor adresat
Naţiunilor Unite de Nagy nu are nici un răspuns
din partea Occidentului, care era mai atent la
criza din Egipt "canalul Suez".

Deşi a plătit cu viaţa încercarea de
reaşezare a Ungariei pe locul natural european,
Imre Nagy a adus o schimbare în ordinea
internă, uşoară autonomie şi un început de
liberalism şi-au făcut din nou locul, iar o
dictatură stalinistă sau de alt fel, nu s-a mai
repetat la vecinii din vest.

În acelaşi an, an în care libertatea părea să
plutească în aer, la Poznan, Polonia, muncitorii
anticomunişti s-au revoltat; armata poloneză a
înăbuşit violent revolta, lăsând zeci de morţi şi
sute de răniţi.

Studenţii din Timişoara au reuşit să organi
zeze, la numai şapte zile de la declanşarea
revoltei din Ungaria, o acţiune de protest ce
urma să constituie începutul unor acţiuni
îndreptate împotriva regimului comunist, care
ar fi angrenat populaţia într-o revoltă generală.

-

-

Semnal de la Beijing

Liderii din China şi Africa au încheiat, dumi-
nică, cea mai mare reuniune de la fondarea
statului comunist chinez în 1949, semnând
înţelegeri de 1,9 miliarde de dolari, ca o dovadă
în plus a creşterii influenţei Beijingului în spaţiul
continentului bogat în resurse naturale, resurse
de care China are atâta nevoie pentru a susţine
exploziva creştere economică.

Delegaţi din aproape 50 de ţări din Africa au
sosit în weekendul trecut cu intenţia clară de a
cimenta relaţiile comerciale dintre ţările subdez-
voltate de pe continent şi China.

Potrivit presei şi agenţiilor locale, înţelegeri-
le semnate duminică implică 11 state şi acoperă
zone din aria infrastructurii, telecomunicaţiilor,
dezvoltării exploatării şi prospectării resurselor
minerale şi asigurărilor.

China, a patra putere economică din lume şi
a doua consumatoare de resurse energetice,
este hotărâtă să îşi asigure o cât mai mare parte
din petrolul, gazul şi mineralele din Africa,
continent care îi asigură deja o treime din
nevoile de petrol. Semnarea unui acord
preliminar de explorare a rezervelor de gaz şi
petrol cu Libia, extinderea legăturilor cu marii
producători petrolieri, Angola, Nigeria şi Sudan,
creează premiza unei creşteri importante în
aprovizionarea de pe piaţa africană implicit a
unei securităţi energetice sporite.

Atracţia ţărilor africane este explicată şi prin
lipsa unor condiţionări politice din partea
Beijingului, membru cu drept de veto în
Consiliul de Securitate.

Schimburile comerciale din acest an între
China şi Africa se aşteaptă să atingă 50 de
miliarde de dolari iar potrivit premierului Wen
Jiabao, să depăşească 100 de miliarde în 2010.

Delegaţii au mai anunţat şi un plan de
acţiune care defineşte direcţiile de cooperare
pe următorii trei ani în domeniul politic, econo-
mic, relaţii internaţionale şi dezvoltare socială.

Dar reuniunea a avut şi un scop mediatic,
China prezentându-se în faţa celor peste 1700
de delegaţi şi sutelor de jurnalişti, gata pentru
Jocurile Olimpice din 2009.

� �

�

�a

Comisia Europeana va continua negocierile de aderare cu Turcia Fostul prim
ministru al Turciei, Bulent Ecevit, a încetat din viaţă Încercarea de deblocare a
reformei legislaţiei europene asupra timpului de muncă eşuat

Al 111 Congres din SUA

Schimbare la Cameră

Pentru Senat

Bipolaritate sistemului american

Posibila nouă configuraţie a Congresului

Marţi, 7 noiembrie, s-a jucat o partidă politică foarte
importantă pentru Statele Unite şi pentru toţi cei ce văd în
Washington farul democraţiei mondiale.

La jumătatea celui de al doilea mandat al
administraţiei Bush, americanii au fost chemaţi să aleagă
cei 435 de membrii ai Camerei Reprezentanţilor (pentru
un mandat de 2 ani) şi 33 din cei 100 de senatori (pentru
un mandat de 6 ani); s-au ales şi guvernatorii a 36 de state
din 50. Este al 111 CongresAmerican.

A reprezentat şi ultimul test politic înaintea alegerilor
prezidenţiale, care în 2008 vor încheia definitiv era Bush.

Alegerile de la jumătatea mandatului unei administraţii
(midterm election) sunt o caracteristică a sistemului
american. Durata scurtă a mandatului deputaţilor este
menită să exprime cu rapiditate schimbările de poziţie ale
cetăţenilor, în timp ce durata lungă a mandatului
senatorilor s-a dorit a fi o garanţie a continuităţii şi a unei
politici mai reflexive.

Votul a avut loc într-un moment în care popularitatea
lui Bush şi a guvernului său se găseşte la valori minime.
Pe acest fundal, democraţii au avut un avantaj în plus faţă
de obişnuita scădere a partidului în al doilea mandat
prezidenţial, motiv ce a şi dus la creşterea spectaculoasă
în preferinţe, după anii marcaţi de lipsa unui lider capabil
să gestioneze moştenirea lui Clinton.

Conform tuturor sondajelor efectuate înaintea alege-
rilor, democraţii urmau să schimbe configuraţia Camerei
Reprezentanţilor cu un avans considerabil. Republicanii
deţineau 232 de locuri faţă de 203, democraţii.

Retultatele parţiale, 13 locuri sunt indecise la
închiderea ediţiei

218 locuri sunt necesare pentru majoritate. O victorie
aşteptată de toţi analiştii, care îi aduce după aproape 12
ani pe democraţi din nou la controlul Camerei
Reprezentaţilor.

, "liberalii" erau creditaţi de la minus 1
loc la plus 3 (pentru a avea majoritate). Republicanii au
deţinut până marţi o majoritate solidă de 11 locuri (55 la
44). Cum acest an s-a votat pentru 33 de locuri din care 17
erau ale democraţilor, 15 ale republicanilor şi 1 loc al unui
independent, pentru a câştiga controlul democraţii ar fi
trebuit să păstreze cele 17 locuri la care să mai aducă 7,
lucru estimat ca dificil dar nu imposibil de comentatorii de
peste ocean.

Campania, la fel ca cea pentru Cameră, a fost una
negativă, candidaţii preferând să-şi atace rivalii în loc să-
şi promoveze profilul. Exemplu stau spoturile TV folosite,
majoritatea denigratoare.

Republicanii au mizat şi de această dată pe cartea
fricii care de această dată pare a numai fi câştigătoare.
Preşedintele american a avut o poziţie discretă pe plan
intern, candidaţii republicani evitând alăturarea imaginii
lor cu cea a lui Bush. Suportul său a venit indirect, prin
acţiuni pe plan extern, exemplu mobilizarea trupelor
americane din Irak în temporizarea violenţelor dintre
secte sau condamnarea la moarte a fostului preşedinte
irakian, cu două zile înaintea alegerilor americane.

Rezultate Senat 33 au fost în joc, două au rămas
indecise, cu un uşor avantaj al democraţilor

În caz de egalitate, 50 - 50, vicepreşedintele Statelor

Unite, Dick Cheney care este preşedintele de drept al
Senatului, are vot de departajare.

Fenomenul "Florida" pe care îl pronosticau observato-
rii nu a putut fii evitat, ambele tabere deplasând în Virginia
echipele de avocaţi pentru a cere renumărarea voturilor.

Bipolarismul quasi perfect este un element
fundamental al democraţiei americane încă de la
începuturi. Spre deosebire de ce se întâmplă în Europa,
nu este posibilă o luptă între stânga şi dreapta,
liberalismul, istoric vorbind, nu a fost pus niciodată în
discuţie în disputele politice.

Totul a început în 1792, când viitorul preşedinte Tho-
mas Jefferson a fondat "Democratic-Republican Party",
cel mai vechi partid din lume, care urma să devină în timp
Partidul Democrat. În 1854 se naşte Partidul Republican.

Tradiţional, democraţii prezintă o abordare socială, cu
o atenţie particulară orientată spre zonele defavorizate şi
manifestă aplecare spre tematica ambientală. Măsurile

de asistenţă ale diverselor guverne democrate
(Roosevelt, Kennedy) nu s-au distanţat nici ele de
principiile de bază ale societăţii americane: oportunităţi
egale şi libera iniţiativă.

După înfrângerea de la prezidenţialele din 2004, s-a
deschis dezbaterea, încă în curs, despre strategia
viitoare a partidului: moderare sau radicalizare a poziţiilor
tradiţionale?

Partidul Republican sau "GOP" (Grand Old Party),
născut în 1854 din foşti membrii ai Wing (1834-54, nume
luat de la partidul anti-monarhist britanic), ai partidului
democrat (cei din nord, care se opuneau sclaviei) şi Free-
Soil (un partid mic dar intens activ împotriva sclaviei) a
fost asociat cu victoria Uniunii în războiul civil american.
Este compus din multe fracţiuni, de la moderaţi la ultra-
conservatori. ideea principală, fiecare trebuie să-şi
utilizeze la maxim propriile capacităţi într-un sistem în
care statul este aproape absent. Au demonstrat-o
preşedinţi ca Eisenhower şi Regan. Sunt legaţi de
ierarhiile economice şi religioas

, cu
democraţii în controlul ambelor camere, ar fi o lovidură
grea pentru administraţia Bush care riscă în primul rând o
anchetă parlamentară, mult clamată de democraţi, legată
de Irak şi lupta împotriva terorismului. Clinton a avut
parte, 6 dintre cei 8 ani ai mandatului său de preşedinte,
între 1994 şi 2000, de un Congres majoritar Republican şi
extrem de ostil, care l-a pus sub acuzare prin votul
Camerei Reprezentanţilor în 1998, Senatul nereuşind să
adune majoritatea de 2/3 necesară destituirii din funcţie.
Congresul poate respinge sau oricum masacra proiectele
de lege trimise de Casa Albă, iar Preşedintele deţine
dreptul de veto care poate anula orice iniţiativă a
Democraţilor în Congres.Acest fenomen, numit "gridlock"
- blocaj - s-a petrecut adeseori în ultimii ani ai preşedinţiei
lui Bill Clinton, când legile ieşeau din Congres într-o
variantă care adeseori nu convenea nici partidului
majoritar, nici Casei Albe. Un alt motiv pentru care
controlul Senatului, mai ales, este important, este
atribuţia sa de confirmare a tuturor numirilor făcute de
Preşedinte la nivel federal: miniştri, judecători, procurori,
ambasadori, şefi de agenţii federale.

Keith Ellison, democrată, prima femeie ce devine
speaker al Camerei (echivalentul preşedintelui camerei la
noi), a exprimat, optimistă, atitudinea democraţilor în
următorii ani: "Democraţii trebuie să conducă cel mai
onest, deschis şi etic Congres din istorie".

Republicanii 195
Democraţii 227

Republicanii 49
Democraţii 50

e.

MIDTERM ELECTION - Alegeri în SUA

Noua Constituţie a Serbiei,
votată în parlament la 30 septembrie şi
aprobată de cetăţeni la referendumul
din 28-29 octombrie, a fost proclamată
miercuri de legislativul de la Belgrad,
în cadrul unei sesiuni solemne.

Fostul preşedinte irakian
a fost găsit vinovat de crime

împotriva umanităţii, pentru rolul pe care l-a
jucat in evenimentele din Dujail, in 1982, de
către Înaltul Tribunal Penal irakian, care l-a
condamnat la moarte prin spânzurare.

Saddam
Hussein

Dip lomatu l i ta l ian

.
Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în
România a preluat funcţia de la
predecesorul său, Jonathan Scheele.

Donato
Chiarini este noul reprezentant al
Comisiei Europene în România

Egiptul s-a declarat disponibil
sa ofere un milion de metri patrati
pentru crearea pe teritoriul sau a
unei zone industriale pentru
companiile rusesti, care se se vor
bucura acolo de preferinte fiscale.



Vând apart. 3 camere, semidecoman-
dat, centru, superamenajat, suprafaţ

-

ament -
ţ bun.

Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând casa, centru, 3 camere, 250 mp
locuibil, 24.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând cas
ţit

ţial mobilat

ţit -
. -

ţ bun. Tel.
0355-404462,0788-021438(Banat Expert)

ţit
ţ bun. Tel. 0355-404462,

0788-021438 (Banat Expert)
Vând casa mare, 10 camere îmbun -

ţit , renovat ţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând cas 4 camere îmbun ţit

ţ neg. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

( )

-

-
Ţerova, V

ă 100
mp, etaj intermediar, 2 băi, 2 balcoane, me
rită văzut. Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând apart 4 camere, decoman
dat, 2 băi, 2 balcoane, Micro 4, pre

ă Muncitoresc, 3 camere,
superîmbunătă ă, termopane, rigips,
par ă, baie amenajată, 21.000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, îmbunătă ă, 2 bucătării, cameră mo
bilată pt magazin acces auto, garaj, tera
să, 3 intrări, bun privatizare, pre

Vând casa mare, îmbunătă ă, zona
Muncitoresc, pre

ătă
ă ă, zona Muncitoresc, pre

ă ătă ă,
zona Muncitoresc, 25.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând casă zona centru, 5 camere,
teren 500 mp. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând casă cu 5 camere, Boc
ă ă, teren

500 mp Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând casă Văliug 3 camere, teren
1.200 mp, acces auto, pre

Cumpăr garsonieră indiferent de zonă,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, zona
centru, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, semi
decomandat, zona Govândari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788-021439

Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govândari, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 4 camere în Cen
tru sau Govândari, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Cumpăr terenuri Calea Caransebe
ăliug,

Crivaia, Semenic. Tel. 0355-404462, 0788-
021440, 0740-956337 (Banat Expert)

VÂNZARE CASE

CUMP

Vând cas
ţiri, 500 mp teren, curte betonat

ă 4 camere, utilată complet,
îmbunătă ă,

Muncitoresc. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

şa
Montan , Centru, complet utilat

şu
lui, Calea Timişorii, Zona

ĂRARE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Vând apartament 2 camere, confort
II, etaj II/IV, zona Lunc ţ 22.000 €
fix.Tel.221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, decomandat, îmbun ţit, zona
Valea Domanului, preţ 36.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Re ţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj V/X, parţial
mobilat, Govândari, preţ 28.700 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţ

35.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând cas

ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând cas

ţ 28.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VI, Govândari,
preţ 23.500 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând teren 17.000 mp la Km 8 lâng
ţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru cons-

trucţie, aproape de
ţ 12 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.400 mp , toate utilit ţile,

zona Calea Timi ţ 50 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând garsonieră, etaj III/IV, conver-
tor, Govândari, preţ 13.500 € fix.
Tel.221529, 0724-302616.(Magister

Vând 11.500 mp teren la km 8 lâng

ă, pre

ătă

ă 5 camere, 2 băi, bucătă-
rie, curte comună, zona Catedralei, pre

ă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârli

ă

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp, construibilă, pre

ă 3 camere, baie, bucătărie,
hol, Muncitoresc, pre

ă
sta

ă

ă

şi

şte. Pre

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

-

)

şosea, pre

şului, lâng

şa Român

şului, în spate la Dacia
Service, pre

şi 18 garsoniere cu 2
camere, pre

şoarei, pre

şi sanitare
noi, zona Mociur, pre

şi

ş vis-a-vis de şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând 3.300 mp teren, Calea Caran-
sebe ţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând cas
ţit

Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea

Caransebe
ţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 11 garsoniere cu o camer
ţ 5.000 € fiecare

ţ 7.200 € fiecare; cu
contracte de închiriere pe termen lung.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 3.000 mp teren, zon
ţii industriale, preţ

30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 7.000 mp teren, Calea

Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând garsonier
ţii elecrice

ţ 8.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând caban ţ
ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii fir
me, cabinete medicale, d. Revoluţia din
Decembrie
ţean. Tel. 221529, 0724-302616

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

ă Dacia Service, pre

ă în Boc ă, 6
camere, superîmbunătă ă, grădină 200
mp.

ă,
pre

ă foarte
bună, pentru construc

ă, etaj IV/IV, 36 mp,
centrală, instala

ă, suprafa ă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, pre

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

-
b

-
.

Magazinul Mall

Vânz riã

Închirieri

VÂNZARE TERENURI
Vând 2 parcele de teren al

ţ
ţile, posibilitate cons-

trucţie garaje sau locuinţ
ţ neg. Tel. 0355-404462,

0788-021440,0740-956337(Banat Expert)
Vând terenuri Calea Caransebe

-
ţe, cu acte la zi. Tel. 0355-404462, 0788-

021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Vând terenuri V

ţ bun. .Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând camer ţ 5.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând garsonier
ţ

ort

-

ţit,
rigips, preţ 19.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Vând apart. 2 camere, conf. 1 deco-
mandat, etaj 2, boxa, Lunc - ţiri,
preţ bun. Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, Moroasa, termopane, mobilat preţ
22.000. Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, Moroasa, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, zona In-
tim, etaj 1, îmbun ţit, 22.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788-021438 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Micro 3, locuibil, preţ
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, central ţ 26.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, îmbun ţit, spoturi,
preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, parter, ideal privatizare, vad
comercial, Lunc ţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021439, (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, Lunc

-
ţit, centru, preţ avantajos. Tel. 0355-

404462, 0788-021442, 0728-625813
Vând apartament 3 camere, Micro 3,

etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, central
ţ 26.000 €.

Tel. 0355-404462, 0788-021439

ăturate, în
suprafa ă de 68 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilită

ă, Făgăra

ăliug, Crivaia
ărâna. Tel. 0355-404462, 0788-021440,

0740-956337 (Banat Expert)

Vând garsonieră, amenajată, parter,
balcon, pre

ă cămin, etaj 2, pre

ă Micro 1, confort 1,
mobilată, apometre, faian ă, locuibilă. Tel.
0355-404462,0788-021439

Vând apartament 2 camere, conf 1,
decomandat, centrala, Micro 2, amenajat.
Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând apartament 2 camere, semide
comandat, Micro 3, 21.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788-021438 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere Luncă,
semidecomandat, etaj 3, îmbunătă

ă, îmbu nătă

ătă

ă, termopane, pre

ătă

ă, pre

ă, 23.500 €.Tel.0355-404462
0788-021442,0728-625813(Banat Expert)

Ocazie! Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 120 mp, superîm
bunătă

ă,
etaj intermediar, Zona Intim, pre

şului, în
spate bloc 20, pre

şului,
parcelate sau neparcelate, diferite supra
fe

şi case
G

VÂNZARE GARSONIERE

(Banat Expert)
VÂNZAREAPARTAMENTE 2 CAMERE

VÂNZAREAPARTAMENTE 3-4 CAMERE

intermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
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MOTO RACING UCM
RE{I[A LA ORA
BILAN[ULUI

La sfârşitul sezonului competiţional,
componenţii team-ului de motociclişti de
la UCMR, cei care s-au făcut cunoscuţi şi
au făcut cunoscut brandul firmei( care nu
produce motociclete) în Europa şi-au
prezentat, într-o conferinţă de presă,
bilanţul activităţii din anul 2006.

Alături de preşedintele secţiei de
motociclism, domnul Adrian Preda, care
a descris parcursul ascendent al echipei,
au fost sportivii Ionel Pascotă, Petru
Chiriţă şi Armand Hravamko, care şi-au
prezentat palmaresul. Ultimul compo
nent al formaţiei, Octavian Vrăjitoru nu a
fost prezent la conferinţa de presă.

În anul 2006 Ionel Pascotă este
campion naţional la motociclism-viteză,
la categoriile de 600 cmc şi 1000 cmc şi
campion balcanic la aceleaşi categorii.

La întrecerile europene în care a
debutat în acest an, Ionel Pascotă a
ocupat, la clasa de 600 cmc, locul IX în
etapa din Spania, o poziţie punctată.

Prezenţa sportivului la acest nivel de
campionat a dat nu numai posibilitatea
evaluării pregătirii concurentului, dar a
permis şi o comparaţie clară între echi
pamentele de care dispune echipa uce
meristă, atât în ceea ce priveşte moto
cicleta, cât şi referitor la utilizarea IT-ului
pentru modul de abordare a cursei.

Graţie acestei analize, rezultatele
obţinute de Ionel Pascotă sunt cu atât
mai meritorii, cu cât au la bază doar
talent şi muncă, în timp ce pentru echipa
mente mai sunt necesare investiţii şi, nu
în ultimul rând asigurarea unei echipe de
mecanici de calibru mondial.

În ceea ce priveşte participarea lui
Ionel Pascotă la Campionatul Mondial,
aceasta va fi un obiectiv care se va
analiza în şedinţa de bilanţ pe anul 2007
şi nu este exclusă solicitarea ca
sportivului, prin demersurile Federaţiei
Române de motociclism să i se asigure
participarea la 2-3 curse de probă în CM.

În clasamentul din campionatul
naţional sportivii reşiţeni au mai ocupat
şi alte poziţii medaliate, prin Octavian
Vrăj i toru şi Armand Havramko,
vicecampioni la clasa 600 cmc, respectiv
1000 cmc şi prin Petre Chiriţă, care a
obţinut bronzul la 125 cmc.

În Campionatul Balcanic, Petru
Chiriţă s-a situat pe locul III, la clasa 125
cmc, iar Octavian Vrăjitoru a obţinut locul
IV, la 1000 cmc. Armand Havramko a
devenit campion la categoria debutanţi.

Locul I ocupat de echipa României la
Campionatul Balcanic este o poziţie la
care 70% din punctaj este aportul
sportivilor reşiţeni.

Potenţialul sportivilor şi susţinerea
acordată de UCMR constituie garanţie a
rezultatelor pe care le vor obţine sportivii
reşiţeni în anul 2007.

-

-
-
-

-Vând terenuri în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

ţie, la
strada principal

ţ

ţ

ţie cas ţi, 40
€/mp neg.

Vând urgent cas ţa, zon

ţ 110.000 € neg.

Vând urgent cas

ţ 100.000 €.

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent cas

ţ ţiu co
mercial cu autorizaţie de magazin, preţ
49.000 € neg.

Vând cas ţa, 4 camere, baie,
buc ţiri,
curte betonat ţ 46.000 €.

Vând urgent apartamente 2
camere, confort I, centru,

.

Vând urgent case în zona Muncito
resc, preţuri începând de la 20.000 €.

Vând urgent cas ţa, zona
Lunc

şi
şoarei, lâng

şi teren pe Calea Ca
ransebeşului, la km 7, suprafa

şi

şi gr

ş, zon

şa Român
şi

gr

anexe şi un spa

şi

şi gr

şi 3
II şi situate în

Moroasa I şi Govândari

şi

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept, pe Drumul
Lupacului, vis-a-vis de Gerasis, parcelă
de 3.980 mp, bună pentru construc

ă
ă totală

7.190 mp. Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

Vând urgent teren în Băile Hercul
ne, la strada principală, suprafa ă totală
de 1.439 mp, front stradal 10,5 mp, bun
pentru construc ă, cu utilită

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

ă în Re ă
centrală, 5 camere, bucătărie, baie,
salon, încălzire pe gaz, curte mare
betonată ădină, pre
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

ă cu etaj în Caranse
be ă centrală, 5 camere, baie,
bucătărie, curte betonată, grădină,
încălzire pe gaz, pre Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

ă în Boc ă,
8 camere, 2 bucătării, baie, seră, curte

ădină mare, încălzită cu centrală
proprie, pre Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

ă în zona Muncito
resc, la strada principală, 5 camere, 2
bucătării, pivni ă,

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

ă în Re
ătărie, încălzire pe gaz, îmbunătă

ă ădină, pre
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

ă în Re
ă, bună pentru privatizare sau

pentru cabinet medical. Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

-

a-

-

-

-

-

,Agentii imobiliare

Pira ii din Caraibe: Cuf rul Omului Mortţ ă
Vineri orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 10 - 12 Noiembrie

Capitanul Jack Sparrow se trezeste din nou prins intr-o
intriga supranaturala. El afla ca are o datorie de sange in
contul legendarului Davey Jones, stapanul infam al
adancurilor oceanului si Capitanul corabiei-fantoma The
Flying Dutchman (Olandezul Zburator). Jack are o limita
de timp in care trebuie sa se achite de datorie, daca nu
vrea sa-si petreaca viata de dupa moarte blestemata in
servitudine. Si daca asta nu este de ajuns, problema lui
Jack ii atrage in incurcatura si pe Will Turner si...

Teatru
Î

î
n zilele de 23, 24, 25,

26 si 27 octombrie n
cadrul liceului „Traian
Lalescu” spectacolul

”

scenariu Ion Mircioag ,
regia artistic Ion
Mirciog , scenografia
Florica Zamfira.

Eminescu, Creang ,
Caragiale”

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0728-696777 E-mail @mail.com: broxana

30 Oct.
31 Oct.
1 Nov.
2 Nov.
3 Nov.
6 Nov.
7 Nov.
8 Nov.

06 53,7971
06 53,5929
06 54,1493
06 54,5161
06 55,4311
06 55,5969
06 55,3825
06 55,1421

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

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

3,44

USD

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8

9 Octombrie - 8 Noiembrie 2006

Meserie:
absolven

Croitor confec

nr. locuri / locuri pt.
ţi/locuri pt. handicapaţi.

ţioner îmbr

BOC

Ţ PE CATEGORII
255/236/100;

TOTALGENERAL591

RESITA

ăcăminte
după comanda 15/78/16; Muncitor
necalificat in constructii 32/14/0;
Vanzator 19/5/4; Muncitor necalificat in
industria confectiilor 23/43/0; Operator
centrala termica 0/0/4; Operator la
instalatiile cazanelor din centrale
electrice 0/0/5; Operator la instalatiile de
turbine cu abur sau gaze 0/0/4; Tâmplar
universal 7/3/0; Zugrav vopsitor 2/0/0;
Sudor 10/10/4; Masinist la masini pentru
terasamente 0/0/3; Strungar la masini
orizontale 0/0/11; Lucrator comercial
1/3/0; Femeie de serviciu 1/0/0; Sudor
manual cu arc electric 1/0/0; Operator
confectioner industrial 10/0/15; Sudor
manual cu flacara de gaze 1/0/0; Sudor
cu arc electric cu electrod 1/0/0; Lacatus
mecanic 0/10/0; Agent vanzari 2/2/2;
Lacatus constructii metalice 5/0/0;
Barman 0/1/0; Mecanic auto 3/2/0;
Strungar universal 5/0/0; Inginer
constructii civile industriale si agricole
2/0/0; Muncitor necalificat la intretinerea
de drumuri 12/0/0; Operator fabricarea
produselor fainoase 21/0/0; Topograf
0/0/1; Consilier 0/12/0; Functionar
administrativ 1/0/0; Dactilografa 1/0/0;
Jurisconsult 1/1/0; Reprezentant tehnic
comercial 0/3/0; Electr ic ian de
intret inere si reparati i 10/31/0;
Electromecanic retele cabluri 0/1/0;
Proiectant inginer electrotehnic 2/0/0;
Maistru electrician in constructii 0/2/0;
Gestionar depozit 2/0/0; Inginer
cons t ruc t i i h id ro tehn ice 1 /0 /0 ;
Confectioner articole din piele 20/0/0;
Agent imobiliar 0/10/0; Inginer mecanic
0/4/0; Consilier juridic 1/0/0; Asistent
medical generalist 1/0/0; Agent paza
2/0/0; Muncitor necalificat la ambalat
produse solide 0/0/4; Strungar la masini
de prelucrat in coordonate 0/0/4; Sudor
in mediu protector 0/0/7; Inginer geodez
0/0/1; Tehnician/responsabil afacere
0/0/1; Contabil 2/0/0; Gunoier 8/0/0;
Maturator strada 4/0/0; Operator
fabricarea mezelurilor 0/0/3; Patiser
1/0/0; Sofer autocamion 4/0/0; Sofer
autoturisme si camionete 1/0/0; Spalator
vehicule 1/0/0; Tinichigiu carosier 1/0/0;
Fierar betonist 0/0/7; Operator calculator
electronic si retele 2/1/4;

Ă

Zidar 5/0/0; Muncitor necalificat
9/0/0;

TOTAL JUDE

ŞA

Asistent medical 1/0/0; Lacatus
mecanica fina 1/0/0;

MOLDOVANOU
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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

Vând apartament, 2 camere conf. 1,
etajul 3, preţ 24.800 € neg. Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

Vând apartament, 3 camere, conf. 1
decomandat cu termopane peste tot
inclusiv la balcon, u metal, parchet
super finisat, ocupabil imediat. 25.500 €
neg. Tel. 0788-374144. (Tryo M)

Vând apartament, 3 camere, deco-
mandat, complet renovat, termopane,
zon foarte bun , preţ avantajos, ocupa-
bil imediat. Tel. 0788-388501. (Tryo M)

Vând urgent apartament, 2 camere,
confort 1, ocupabil imediat, zon
excelent , preţ avantajos. Tel. 0788-
509283. (Tryo M)

şă

ă ă

ă
ă

Vând apartament, 2 camere conf. 1,
ocupabil imediat. Tel. 0788-374143.
(Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, în
Lunc , preţ 17.000 €. Tel. 0748-118778.
(Tryo M)

Vând apartament, 2 camere
decomandat, în zona Poliţiei f r
îmbun t ţiri preţ 24.000 €. Tel. 0788-
520899. (Tryo M)

Vând teren parcelat pe Calea
Caransebe ului, suprafaţa de 800-1.300
mp. Tel. 0788-494074. (Tryo M)

Cump r vil cu etaj, Re iţa zon
central ofer preţul pieţei. Tel. 0788-
571780. (Tryo M)

ă

ă ă
ă ă

ă ă ă
ă

ş

ş

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la data de

07.11.2006

PRISMA angajează

jurnalist
asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de
pecialitate 2006s

Tel. 22.11.34



DE VĂZUT LA TV:
SCHI ALPIN: Slalom, Mansa intai, feminin, Levi, Finlanda

Sambata Eurosport ora 11:00
POLO MASCULIN: Steaua - Dinamo

Duminica TV Sport ora 10:30
TENIS: Turneul Campioanelor, Semifinale

Duminica Eurosport ora 17:00
HAND. MASC.: Liga Campionilor, Kiel - HCM Constanta

Duminica TV Sport ora 20:00
HAND. FEM.: Cupa Mondiala, Romania - Polonia, grupe

Marti Eurosport ora 19:00
FOTBAL: Meci amical: Spania - Romania

Miercuri TVR 1 ora 23:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
02-12 nov: FOTBALPE PLAJA- C.M. de la Rio de Janeiro;
06-12 nov: TENIS - Turneul Campioanelor, Madrid, Spania;
11-12 nov: SCHI - C. M., Slalom, masc fem, Levi, Finlanda;
12-19 nov: TENIS - Turneul Campionilor, Shanghai;
14-19 nov: HANDBALFEM - Cupa Mondiala, Danemarca.

Etapa urmatoare (15/34), 11-12 noiembrie 2006: Sambata
11.11

Duminica 12.11

: U Craiova - Poli Timisoara (14:00, TVR 2); UTA - Jiul Petrosani
(14:00, netelevizat); FC Vaslui - Pandurii Tg. Jiu (14:00, netelevizat);
FC Arges - Ceahlaul Piatra Neamt (14:00, Telesport); Rapid - Unirea
Urziceni (19:00, National TV); Dinamo - Otelul Galati (20:45, Antena
1); : Gloria Bistrita - CFR Cluj(14:00, Telesport); Farul
- Poli Iasi (18:00, National TV); Steaua - FC National (20:30, TVR 1).

LIGA 1
Clasament etapa a 14-a:

M V E I G GP PM
1. Dinamo Bucuresti 14 13 0 1 31 9 39p

Steaua Bucuresti 14 8 4 2 25 9 28
Rapid Bucuresti 14 7 5 2 26 11 26
CFR Cluj 14 8 2 4 30 19 26
Otelul Galati 14 8 0 6 21 25 24

. Politehnica Timisoara 14 6 5 3 13 9 23
7. Gloria Bistrita

. Pandurii Tg. Jiu 14 6 2 6 14 15 20
9. Politehnica Iasi 14 5 5 4 15 17 20

. U. Craiova 14 5 4 5 18 28 19
11. UTA 14 5 2 7 13 17 17

Ceahlaul Piatra Neamt 14 5 2 7 12 17 17
13. Farul Constanta 14 4 4 6 17 18 16

Unirea Urziceni 14 5 1 8 10 16 16
5. FC Vaslui 14 4 3 7 16 25 15p

16. FC National 14 2 4 8 11 19 10p
17. Jiul Petrosani 14 1 5 8 6 15 8p
18. FC Arges 14 2 1 11 9 22 7p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

14 7 1 6 18 14 22p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

CAMPIONATUL FIA GT LA BUCURE{TI
Centrul Bucurestiului a fost luat cu asalt de vreo

20.000 de impatimiti ai sportului cu motor, care au vrut sa
asiste la Bucharest Ring, o demonstratie a bolizilor ce
alearga in Campionatul FIA GT. Pe marginea traseului,
spectatorii s-au calcat in picioare pentru a vedea pe pista
senzationali bolizi. Au fost Porsche, Lamborghini,
Mercedes CLK sau… Dacia Logan.

Evenimentul a fost reusit, a avut priza la public si oa-
menii au avut acces si in parcul service, unde au admirat
bolizii expusi.A fost chiar si masina construita, la inceputul
anilor ’70, de Graham Hill, campion mondial in 1962 si
1968, tatal lui Damon Hill, si el invingator in Formula 1. A
mai fost un Ferrari, de pe vremea lui Nicki Lauda, dar si un
monopost pilotat de Michael Schumacher.

In centrul atentiei a fost Mihai Marinescu, care a facut
cateva tururi demonstrative cu al sau Renault de Formula
2000, pilotul roman fiind aplaudat la scena deschisa.

In 2007, FIA va organiza, in perioada 18-20 mai, o
etapa contand pentru Campionatul FIA GT. Chiar daca
FIA este reprezentata in Romania de ACR, forul autohton
nu va avea decat o contributie mai mult decat simbolica.
Evenimentul de la Bucuresti va fi organizat integral de FIA
si de o firma specializata din strainatate, intrucat in

Clasament etapa a 14-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 14 9 4 1 20 10 31p
Minerul Lupeni 14 8 2 4 19 13 26p

3. Dacia Mioveni 14 7 4 3 17 9 25p
4. FC Caracal 14 8 1 5 20 13 25p
5. Corvinul Hunedoara 14 5 6 3 25 16 21p

. FC Targoviste 14 6 3 5 13 10 21
7. Apulum Alba Iulia

Poli II Timisoara 14 5 5 4 17 11 20
9. CSM Rm Valcea 14 6 2 6 15 16 20

11. ISCT 14 4 6 4 10 12 18p
CFR Timisoara 14 5 2 7 15 22 17

13. Gaz Metan Medias 14 4 3 7 13 16 15
FC Bihor 14 3 6 5 15 21 15

5. CS Auxerre Lugoj 14 3 5 6 11 14 14p
16. FC Baia Mare 14 3 5 6 12 20 14p
17. Unirea Dej 14 3 2 9 10 24 11p
18. Building Vanju Mare 14 2 4 8 5 14 10p

2.

6 p
14 5 6 3 10 9 21p

8 p
p

12. p
p

14. p
1

10. FCM Resita 14 5 4 5 16 13 19p

Etapa urmatoare (15/34), 11 noiembrie 2006

FCM
Resita - Minerul Lupeni.

: FC Caracal -
Auxerre Lugoj; Building Vanju Mare - Apulum Alba Iulia; CFR
Timisoara - FC Baia Mare; FC Bihor - FC Targoviste; Industria Sarmei
Campia Turzii - Gaz Metan Medias; Corvinul Hunedoara - Dacia
Mioveni; U Cluj - Unirea Dej; CSM Rm. Valcea - Poli II Timisoara;

P O L O
Cu 2 infrangeri la principale

le contracandidate la calificare
din grupa de la Szeged, Steaua
a ratat calificarea in optimile de
finala ale Trofeului LEN. Dupa
esecul din prima zi cu rusii de la
Sintez Kazan, Steaua a fost
invinsa si de gazdele competi
tiei, maghiarii de la Szegedi VE,
cu 5-15 (2-2, 0-2, 1-4, 2-7). Din
nou, hotaratoare in rezultatul fi
nal a fost conditia fizica, stelistii
fiind depasiti net in partea a
doua a jocului. Pentru Steaua
au inscris Cojocariu (3), B.Matei
(1) si A.Matei (1). In ultimul meci
al turneului de la Szeged con
tand pentru turul 2 preliminar al
Cupei LEN, Steaua Bucuresti a
invins echipa austriaca Tirol
Innsbruck cu 15-3 (6-1, 2-0, 5-1,
2-1) si a ocupat locul al 3-lea in
clasamentul general, dupa
Sintez Kazan si Szegedi VE,
insuficient insa pentru conti
nuarea competitiei in optimile
de finala.

-

-

-

-

-

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA IONALŢ Ă
Clasament etapa a 8-a:

M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Baumit Bucuresti 8 7 0 1 277 214 14p
HCM Constanta 8 6 1 1 223 202 13p

3. Steaua Bucuresti MFA 8 6 0 2 266 240 12p
4. CSM Medgidia 8 5 1 2 265 234 11p

. Uztel Ploiesti 8 4 1 3 218 219 9
7. Izometal Timisoara

HCM CSM Bistrita 8 4 0 4 212 224 8
9. Univ. Bucovina Suceava 8 4 0 4 224 243 8

. Minaur Baia Mare 8 3 0 5 237 241 6
11. HCM Brasov 8 2 1 5 195 204 5

Lignitul Pandurii Tg. Jiu 8 2 1 5 219 234 5
13. Armatura U Agronomia Cluj 8 1 0 7 189 247 2

Ploitehnica Iasi 8 0 0 8 190 244 0

2.

6 p
8 3 2 3 220 214 8p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

5. UCM Resita 8 4 3 1 244 219 11p

Etapa urmatoare (9/26), 11 noiembrie 2006: Uztel Ploiesti - Poli
Iasi; U Poli Timisoara - HCM Brasov; HCM CSM Bistrita - Lignitul
Pandurii Tg. Jiu; Minaur Baia Mare - HCM Constanta; Armatura U Cluj
- Bucovina Suceava.Meciurile Steaua MFA- CSM Medgidia;

s-au disputat in 08.11.2006. Etapa a 10-a se va disputa
in 15.11.2006.

Dinamo
- UCM Resita,

Romania, momentan, nu se gaseste nici
macar un arbitru pregatit pentru un ase-
menea eveniment. In cadrul evenimen-
tului de la Bucuresti, numit “Bucharest
Challenge”, vor fi mai multe curse,
contand pentru diferite campionate.
Astfel, pe langa etapa din FIA GT, vor
mai fi curse din FIA GT3, Campionatul
Britanic de Formula 3 si Cupa Dacia
Logan. Se vor pune in vanzare bilete de
la 20 de euro, cel mai ieftin, in picioare, la
800 de euro, pentru VIP.

H A N D B A L

România A a câstigat Trofeul Carpati, dupa ce a
învins cu 33-28 (13-14), ieri, în ultimul meci al turneului,
vicecampioana olimpica, Coreea de Sud.

Chiar daca au fost conduse la pauza, elevele lui Gheorghe
Tadici au revenit în cea de-a doua repriza si si-au adjudecat trofeul.
Pentru RomâniaA, cele mai multe goluri au fost înscrise de Steluta
Luca (8), Gâlca si Ardean (câte 7), în timp ce de la asiatice s-au
remarcat Choi Im-Jeong si Moon Pil-Hee, fiecare cu câte 9 reusite.
Premiantele celei de-a 40-a editii a Trofeului Carpati au fost
Cristina Neagu (România B) - cea mai buna marcatoare (37 de
goluri), Moong Kyeong - Ha (Coreea de Sud) - cel mai bun portar,
Klara Boeva (Macedonia) - cea mai buna jucatoare a turneului, si
nationala Serbiei - Trofeul fair-play.

Pentru tricolore, se desfasoara un nou stagiu de pregatire, la
Ploiesti (3-11 noiembrie), dupa care vor participa la Cupa Mondiala
din Danemarca (13-20 noiembrie), alaturi de Brazilia, Olanda,
Polonia, Rusia, Suedia si Ucraina.

Clasament final: 1. RomâniaA10 puncte, 2. Coreea de Sud 6p,
3. Macedonia 6p, 4. Croatia 4p, 5. Serbia 2p, 6. România B 2p.

. La Turnu-
Severin, resitenii au izbutit calificarea in turul 4 al Cupei Challenge,
cu 2 victorii (44-30 sambata, 41-25 duminica), impotriva
georgienilor de la HC Tbilisi.

Prima echipa a României a câstigat Trofeul Carpati la
handbal feminin.

UCM Resita trece mai departe in Cupa Challenge

FOTBAL
ROMANIA - SPANIA
Federatia Spaniola de

Fotbal a decis ca meciul amical
dintre echipele nationale ale
Romaniei si Spaniei sa se
dispute pe 15 noiembrie la
Cadiz, pe stadionul "Ramon de
Carranza", locul unde isi
desfasoara partidele echipa FC
Cadiz, locul 13 in Segunda
Division in acest moment. In
acelasi timp, orasul Piatra-
Neamt este aproape de a aduce
echipa nationala a Romaniei
sub Pietricica, in vederea
meciului oficial cu Luxemburg
din 28 martie 2007.

Federaţia Român -

-
ţi la cluburi din str

ţ (FC
ţk); Florentin Petre (TSKA

Sofia); Paul Codrea (Siena);
R -

ţiu Ro -

ţk); Adrian Mutu
(Fiorentina).

Reun i rea lo tu lu i es te
programat

ă de Fot
bal a trimis faxuri de convocare
pentru 11 jucători români legiti
ma ăinătate:
Cristian Chivu (AS Roma);
Gabriel Tama

ăzvan Ra

ăzvan Coci

ă duminică, 12 nov,
ora 14.00, la Mogo

ş (Celta Vigo);
R Şahtior
Done

ş (FC Sheriff Tiras
pol); Lauren şu (Recrea
tivo Huelva); Daniel Niculae (AJ
Auxerre); Ciprian Marica (FC
Şahtior Done

şoaia.

TENIS - TURNEUL CAMPIOANELOR
3 milioane de

dolari sunt puse in joc intre 7 si 12 noiembrie la Madrid, perioada in
care se va desfasura traditionalul Masters de sfarsit de an rezervat
celor mai valoroase 8 jucatoare ale circuitului WTA in 2006. Pentru
prima data in istorie, numarul 1 mondial la sfarsitul acestui an se va
decide la finalul turneului de la Madrid dintre 3 candidate: Amelie
Mauresmo, Maria Sharapova si Justine Henin-Hardenne. Iata si
componenta celor 2 grupe de la Madrid (numite dupa culorile
nationale ale Spaniei):

1.Amélie Mauresmo (FRA)
3. Justine Henin-Hardenne (BEL)
5. Nadia Petrova (RUS)
8. Martina Hingis (SUI)

In urma meciurilor din grupe (sistem turneu, "fiecare cu
fiecare") primele 2 clasate in fiecare grupa vor obtine accesul in
semifinalele turneului.

Turneul Campioanelor si-a stabilit grupele!

Grupa Galbena: Grupa Rosie:
2. Maria Sharapova (RUS)
4. Svetlana Kuznetsova (RUS)
6. Kim Clijsters (BEL)
7. Elena Dementieva (RUS)

Rugby: Sco ia - Rom niaţ â
Cel mai important test pentru echipa nationala de rugby a

Romaniei in aceasta toamna se va desfasura pe 11 noiembrie, la
Edinburgh, impotriva Scotiei, echipa cu care "stejarii" se vor rein
talni si la Cupa Mondiala din 2007. Pentru acest meci, managerul
Robert Antonin si antrenorul Daniel Santamans au selectionat 24
de jucatori, dintre care 11 activeaza in campionatul intern.

-
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