
saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul X Nr. 44I30 v. - 6 Dec. 2006No Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 8

Motociclism

Handbal Box

Tel./Fax: 0 55-21.52.832

Reşiţa Bd I.L. Caragiale Nr. 20, .

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

Anunţuri,
publicitate

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii
imobiliare

Agenţii
imobiliare

Completarea Legii
apiculturii nr. 89/1998

...pag. 4

Sistemul Electronic
de Achiziţie Publică

Summit-ul U.E. - Rusia,
un eşec

Meteo
perioada

30 nov. - 10 dec. 2006

Timişoara

0
-5

o

o
C
C

-1 C
-7 C

o

o

-2 C
-8 C

o

o

0 C
-6 C

o

o

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Ordinea de zi a edinţe
extraordinare a CJ-CS
din 22 noiembrie 2006

Ş

Ordinea de zi a edinţei
ordinare a CL

Ş

Sport
Volei

Vasile Miculescu, consilier jude

Rectificarea bugetului propriu al Consiliului Jude
ş-Severin

Rectificarea bugetului jude ş-Severin

Servicii de s

ţean

ţean
Cara

ţului Cara

Prin demisionarea domnului Sorin Frunz
ţean devenit vacant a fost atribuit domnului Vasile

Miculescu, membru PD, urm
ţi ai partidului (dup ţarea la aceast

ţi) la alegerile locale din 2004.
Pentru validarea alegerii au fost parcurse toate etapele

legale, finalul fiind depunerea jur ţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Cara

ţean au marcat o cre
ţia, de la bugetul de stat, pentru finanţarea

programului de pietruire, reabilitare

ţean pentru echilibrarea bugetului propriu», ca urmare a
încas

ţinut ţion
ţilor subordonate Consiliului Jude-

ţean prin operaţii de influenţare (cre

ţie.
Ponderea fondurilor obţinute prin rectificarea bugetului va fi

destinat ţene

ţia Guvernului, prev

ţile de înv ţ
ţului Cara

ţelor salariale din perioada 2001-2004, restanţele pentru
luna octombrie 2006

ţie va fi posibil

ţele
privind drepturile salariale calculate gre

ţi teritorial-administrative a sumei
alocate de guvern a respectat normativele HG nr. 1.584/2006,
dar trebuie menţionat ţa unor localit ţi care au f

ţi « la zi » sau, mai mult, au disponibil fondul necesar pentru
salariul din luna noiembrie a.c.(Anina, Moldova Nou

ţa,

ţean Cara

ţi (cet ţeni ai euroregiunii), precum

ţi spitalice
ţiilor de s

ţionat, tipul serviciilor pe care acestea le pot
oferi, costurile acestor servicii ţeles identificarea
categoriilor de pacienţi care pot beneficia de aceste servicii.

Euroregiunea DKMT, zona în care urmeaz

ţii pe care le
vor putea încheia Casele deAsigur

La BisericaAlb ţi cei 150 de ani de
la punerea în funcţiune a primei c

ţa
ţile Jasenovo

ţile Oraviţa

ţi invitaţi, printre care se num ţii
judeţului Timi ţi locale
din Serbia. Membrii Comunit ţilor din Banatul de Sud au semnat
un protocol privind relansarea acestei punţi de leg

ţ

ţiilor de înv ţ

ţean Cara

ăverde, mandatul de
consilier jude

ătorul supleant pe listele de
candida ă renun ă calitate a
domnului Iană

ământului în cadrul

ărilor efectuate până în prezent 400,0 mii lei;
rectificarea indicatorului de «venituri cote defalcate din

impozitul pe venit», ca urmare a realizărilor la nivelul lunii
noiembrie 2006 458,0 mii lei;

Total 978,0 mii lei
Suma astfel ob ă este destinată asigurării func ării

aparatului propriu ă

ării unor dezechilibre apărute în procesul de execu

ă cheltuielilor de personal

ă din Fondul de rezervă
bugetară la dispozi ăzut în bugetul de stat pe
anul 2006 este alocată pentru acoperirea cheltuielilor de
personal din unită ă ământ preuniversitar de stat.

Din acest fond, jude

ă lunii noiembrie 2006.
Plata integrală a sumelor în discu ă la

următoarea ( ă.
Domnul Vicepre ă restan

ăti integral, nu etapizat.
Repartizarea pe unită

ă existen ă ăcut deja
plă

ă, Grădinari,
Gârnic, Târnova, Iablani

La Szeged, în Ungaria, în 6 octombrie 2006 a avut loc
reuniunea Grupului de lucru „Sănătate” din cadrul Euroregiunii
DKMT (Dunăre-Cri

ări de Sănătate
Cara

ănătate euroregional.
Proiectul se desfă ă etapizat, o primă fază fiind evaluarea

fluxului de pacien ă

ă
ănătate

din perimetrul men

ă să fie făcută
această evaluare cuprinde regiunile Timi

ări se va edita, în patru limbi, o bro ă
care va prezenta oferta spitalelor cu privire la posibilitatea de
accesare a diferitelor tratamente medicale. Vor fi, de asemenea,
concepute

ări.

ă, în Serbia au fost sărbători
ăi ferate din România.

Traseul, cu o lungime de 64 km desfă ă între Oravi
ă ă din

Serbia. În prezent, pe teritoriul românesc această cale ferată
este utilizată între localită

ără reprezentan
ă

ă
ătură între

două ări

ă ământ din
Belgrad

ărâre
aflate pe ordinea de zi.

ş Roşe

şedin
ş-Severin.

Canalele prin care veniturile din bugetul propriu al Consiliului
Jude ştere sunt :

subven
şi/sau asfaltare a drumurilor

de interes local 120,0 mii lei;
suplimentarea indicatorului «sume alocate de Consiliul

Jude

şi a unit
ştere sau diminuare) a unor

indicatori de cheltuieli.Au mai fost operate şi redistribuiri în vede-
rea ajust

şi pentru drumurile jude şi
pietruire.

Prin H.G. nr. 1.584/2006 o sum

ş-Severin i s-a alocat suma de
5.744,o mii lei, reprezentând 47,48% din necesarul pentru plata
diferen

şi lichidarea aferent

şi ultima din acest an) rectificare bugetar
şedinte Horia Irimia a precizat c

şit pentru perioada 2001-
2004 se vor pl

ş.a.)

ş-Mureş-Tisa) au participat Dl. Dumitru
Pârvulescu, vicepreşedinte Consiliului Jude ş-Severin
şi Dl. Sorin Stanciu, directorul Casei de Asigur

ş-Severin.

Unul dintre obiectivele reuniunii l-a constituit o propunerea de
proiect privind realizarea cardului de s

şoar
şi natura

serviciilor, respectiv a tratamentelor solicitate, ambulatoriu sau
în unit şti.

Proiectul va cuprinde şi un inventar al institu

şi, bineîn

ş, Arad, Caraş-Severin
şi Hunedoara, din România, Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad,
Jasz-Nagykun şi Szeged, din Ungaria şi Voivodina, din
Republica Sebia şi Muntenegru.

La finalul acestor evalu şur

şi elaborate modele de acorduri şi conven

şurat şi
Baziaş, traversa şi localit şi Biserica Alb

şi Iam, un traseu cu
lungimea de 27 km.

La reuniunea Consiliului Comunelor din Banatul de Sud au
participat şi al

ş, Consulul României în Serbia, oficialit

şi oamenii locurilor.
Protocolul cuprinde un proiect de revitalizare şi un studiu de

fezabilitate, realizate cu sprijinul institu
şi Vrsa

şedintele Consiliului Jude ş-Severin.
Au fost adoptate toate cele 5 (cinci) proiecte de hot

�

�

�

ănătate în Euroregiunea DKMT

č.
La reuniune a fost invitat Dl. Dumitru Pârvulescu, vicepre-

(R.B.)

{edin]a extraordinar@ a Coonsiliului Jude]ean Cara}-Severin 22 noiembrie 2006

În cadrul ătute 33 (treizeci
ărâre, cărora li s-au adăugat 7(
ă.

Cu excep

ăun”al

ă, supus aprobării consilierilor jude

ă de firma Halcrow -
Bucure

ă Adina Bocicai

ă de proiectare prin care se stabilesc
caracteristicele generale viitoare ale unei investi

ă ă, racordurile la utilită

ă amplasată în extravilanul ora

ă unor capacită

ă, puncte medicale, comer
ă zilnică, puncte vamale) în cazul de fa ă

amenajări de teren, realizarea utilită

ă fază este succedată, după aprobare, de elaborarea
proiectului tehnic care stă la baza emiterii autoriza

ă în timp.

şedin şitrei) de
proiecte de hot şapte) proiecte în
regim de urgen

şi şoarei FN-zona Bucla Bârzavei,
panou apar şi care, conform
informa

şedin
şi

implicarea lui social

şului”, documenta
şti, proiectant de specialitate fiind Biroul Individual de

Arhitectur şi subproiectan
şi şoara, Halcrow

Bucureşti şi S.C. Geo Gis S.R.L.-Timişoara.

P.U.Z-ul aprobat de Consiliul Local al municipiului Reşi

şi energie electric
şi altele) pentru zona de dezvoltare

economic şului, la km7 pe DN 58
Reşi ş.

Zona este destinat

ţei au fost dezb

ţ
ţia proiectului privind amplasarea unui panou

publicitar în Re ţa, Calea Timi
ţinând S.C. Sporea Com S.R.L.

ţiilor venite din partea unui consilier, este deja montat,
toate cele (33+7) proiecte au fost adoptate. Proiectul s-a dovedit
a fi „acarul P ţei…

Cel mai important proiect, prin valoarea investiţiei
ţeni a fost

aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. – km7 Calea
Caransebe ţie elaborat

ţii S.C. Seco S.R.L.
Re ţa, Electrica S.A, S.C. Terrasond S.R.L. Timi

ţa
constituie etapa preliminar

ţii (sursele de
alimentare cu ap ţi,
problemele de mediu

ţa-Caransebe
ţi de producţie, cu profil

diversificat, cu laure în considerare funcţiilor complementare
derivate (sedii sociale, sedii de firm ţ
alimentar de folosinţ ţ

ţilor, amenajarea accesului.
În cadrul P.U.Z.-ului sunt stabilite condiţiile de construibilitate,

modul de ocupare a terenului,zonificarea acestuia.
Aceast

ţiei de
construcţie, cu valabilitate limitat

{EDIN[A ORDINAR~ DE LUCRU A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A
28 noiembrie 2006

Prima cale ferată din România la aniversarea de 150 de aniPrima cale ferată din România la aniversarea de 150 de ani
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1.

2.

Validarea mandatului de consi-
lier local al domnului Brebenariu Iosif
tiberiu Ioan.

Depunerea jur

ţei Consiliului
Local al municipiului Re ţa.

ământului.
Proiect de hotărâre privind com-

pletarea componen
3.

şi
4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

26.

28.

31.

33.

Proiect de hotărâre privind modi-
ficarea componen

Proiect de hotărâre privind recti-
ficarea bugetului de venituri

Proiect de hotărâre privind modi-
ficarea art. 2 al Hotărârii Consiliului
Local nr. 76/20.04.2006 privind com-
pletarea Consiliului de Administra

Proiect de hotărâre privind recti-
ficarea bugetului local al Municipiului
Re

Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificărilor din domeniul
public al Municipiului Re

Proiect de hotărâre privind
transmiterea fără plată a unui bun de
la Inspectoratul Jude

ă Cara
Proiect de hotărâre privind

aprobarea Regulamentului de
desfă ă

Proiect de hotărâre privind
avizarea regulamentului de func

Proiect de hotărâre privind
stabilirea unor drepturi, în scopul faci-
litării participării personalului voluntar,
în spiritul solidarită

ă

ă al municipiului Re
Proiect de hotărâre privind

elaborarea

ă al municipiului Re
Proiect de hotărâre privind

aprobarea protocolului de colaborare
dintre Consiliul Local al municipiului
Re

Proiect de hotărâre privind
aprobare

ă a for ă din
rândul

ă
Proiect de hotărâre privind

aprobare

ă a for ă
din rândul

ă
Proiect de hotărâre privind

ă Re-

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind
ă al d-

lui SCHITEANU CIORTĂNESCU
DRAGO

Proiect de hotărâre privind
ă

.
Proiect de hotărâre privind

ă

ĂNESCU.
Proiect de hotărâre privind

ă

Proiect de hotărâre privind
ă

Proiect de hotărâre privind
ă

Proiect de hotărâre privind

ării Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificările

ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind

acordarea, începând cu anul 2007, de
ajutoare de urgen ă familiilor sau per
soanelor singure aflate în situa

ă

Proiect de hotărâre privind
ărârii

Consiliului Local nr. 300/29.11.2005
privind aprobarea constituirii Comisiei
de evaluare

ării
unor subven

Proiect de hotărâre privind
ăsării în libertate a

animalelor pe raza municipiului Re

Proiect de hotărâre privind

Ă

Proiect de hotărâre privind

ă.
Proiect de hotărâre privind

aprobarea deplasării doamnei Lotoro

Proiect de hotărâre privind
ării doamnei Chera

Ileana în Turcia.
Întrebări ări adresate

executivului. Diverse.

Pentru punctele 5

ă a Ac

ţei Comisiei de studii

ţe
ţa.

ţa.

ţie la
SC Prescom SARe iţa.

ţa pe anul 2006.

ţa.

ţean al Poliţiei de
Frontier

ţilor comerciale
în municipiul Re ţa.

ţiona-
re a pieţelor agroalimentare Re ţa
Nord ţa Sud.

ţii civice, la acţiunile
organizate de autorit ţile administra-
ţiei publice locale, în cadrul Serviciului
Public - Serviciul Voluntar pentru Situ-
aţii de Urgenţ ţa.

ţii de
Urgenţ ţa.

ţa ţii Externe
IFA.

a încheierii unei convenţii
între Prescom SA

ţei de munc

ţii locale.

a unei convenţii între SC
URBAN RE ŢA SRL

ţei de munc
-

ţii locale.
mo-

dificarea organigramei
ţii al Serviciului Public - Serviciul

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ
ţa, din subordinea Consiliului Local.

modificarea organigramei
ţii al Serviciului Public - Centrul de

Zi “Maria” din subordinea Consiliului

Local.

aprobarea nivelului maxim de
salarizare al administratorului public al
municipiul ţa.

încetarea contractului de munc

ţa.

acordarea titlului de “Cet ţean de
onoare” domnului VASILE PETRICA

acordarea titlului de “Cet ţean de
onoare” domnului MARIAN ILIE

acordarea titlului de “Cet ţean de
onoare” domnului BOTOND CAROL
MAKAY.

acordarea titlului de “Cet ţean de
onoare” domnului PAL IOSIF CSABA.

acordarea de facilit ţi la transportul în
comun.

stabilirea limitelor minime de venit ce
se pot obţine din vânzarea

ţ
ţii de

necesitate datorate calamit ţilor natu
rale, incendiilor, accidentelor precum

ţii deosebite.

modificarea

ţionare a asocia
ţiilor ţiilor în vederea acord

ţii de la bugetul local, pre
cum

ţa

ţiei de urbanism
PUD “MAGAZIN DE MOBIL

ţa, Bd.
A.I. Cuza.

amplasarea unui panou publicitar în
Re ţa, Calea Timi

ţie public

ţa.

aprobarea deplas

ţionarilor.

şi prognoze economico-sociale,buget,
finan şi administrarea domeniului
public şi privat al municipiului Reşi

şi
cheltuieli pe 2006 al SC “Prescom” SA
Reşi

ş

şi

şi

ş-Severin.

şurare a activit
şi

şi
şi Reşi

şi

şi aprobarea Normelor
privind dotarea Serviciului Public -
Serviciul Voluntar pentru Situa

şi

şi şi Institutul de Rela

şi AJOFM Caraş-
Severin în cadrul Programul de ocu-
pare temporar

şomerilor pentru dezvoltarea
comunit

ŞI şi AJOFM Ca-
raş-Severin în cadrul Programul de
ocupare temporar

şomerilor pentru dezvolta
rea comunit

şi statului de
func

şi

şi statului de
func

ui Reşi

Ş - referent de specialitate în
cadrul aparatului permanent de lucru
al Consiliului Local al municipiului
Reşi

ŞTEF

şi utilizarea
bunurilor mobile şi imobile, în vederea
aplic

şi complet

şi pentru alte situa

şi completarea Hot

şi solu
şi funda

şi aprobarea grilei de evaluare şi
a punctajului maxim care poate fi acor
dat pt fiecare din criteriile de evaluare.

interzicerea l
şi

şi aprobarea regulamentului de
ridicare a acestora.

aprobarea documenta
ŞI

BIROURI”, în municipiul Reşi

şi şoarei FN - zona
Bucla ârzavei nr. 1 şi închirierea
terenului prin licita

şanuAugustina în Fran

şi interpel

şi 6
Consiliul Local are rol de Adunare
General

10.

29.

30.

22.

27.

32.

34.

Notă:

-

-

-

-

-
.

B

-

1.

2.

Prezentarea şi aprobarea proce
sului-verbal al şedin

ş-Severin din
data de 5 noiembrie 2006.

Depunerea jur

ş-
Severin, cu modific

ş-Severin, pe anul 2006.

-
ţei ordinare a

Consiliului Judeţean Cara

ţean Cara

ţean Cara

ământului de către
domnul consilier Miculescu Vasile.

Proiect de hotărâre de modificare
a Hotărârii nr. 57/26.06.2004 privind
constituirea Consiliului Jude

ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind rectifi

carea bugetului propriu al Consiliului
Jude

3.

4. -

5.

6.

8.

ş-
Severin, pe anul 2006.

Raportul de activitate al Şcolii

Populare de Art şi Meserii Reşi

şi statul de func Şcoala Popular
şi Meserii.

Informare cu privire la participarea
delega ş-
Severin la reuniunea Grupului de lucru
S

ş-
Severin la reuniunea Consiliului din
Banatul De Sud ce a avut loc la Biserica
Alb

Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului jude

ă

ă
deArte

ănătate din cadrul Euro-regiunii DKMT
ce a avut loc la Szeget (Ungaria).

Informare cu privire la participarea
delega

ă (Serbia) în data de 20 octombrie
2006.

Întrebări. Interpelări.

ţului Cara

ţa, pe
anul 2005-2006.

Informare cu privire la organigra
ma ţii la

ţiei Consiliului Judeţean Cara

ţiei Consiliului Judeţean Cara

7. -

9.

10.

ORDINEA DE ZI A {EDIN[EI ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2006

ORDINEA DE ZI A {EDIN[EI EXTRAORDINARE
A CONSILIULUI JUDE[EAN CARA{-SEVERIN

DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2006

Teatru
În data de 03.12.2006 ora 19:00 la sala Teatrului „G.A Petculescu” va avea loc

premiera spectacolului „ ”, spectacol ce aparţine Catedrei Artele
Spectacolului de Teatru a Facult ţii de Muzic ţii de Vest
Timi

ţie fac parte actorii: Didy Panait
ţinând promoţiei iunie 2006. Din toamna acestui an Didy Panait este actriţa

Teatrului „G.A. Petculescu” din Re ţa

Drumul lui Orfeu
ă ă din cadrul Universită

ăcărescu, ambii
apar

şoara.
Textul apartine Ursulei Rani Sarma iar adaptarea şi regia artistica este a şefului

Catedrei Artele Spectacolului de Teatru, domnul Suto Andras. Sunetul şi imaginea
sunt concepute de Toros Carol.

Acest spectacol este primul dintr-o serie de spectacole prezentate de Teatrul „G.A.
Petculescu” în colaborare cu Universitatea de Vest Timişoara.

Din disribu şi Petru-Silviu V

şi

După parcurgerea acestor etape se organizează licita
ă lucrarea.

La amplasamentul care face obiectul acestui proiect a fost necesară realizarea
planeită ă terenul prezintă denivelări improprii pentru realizarea
unor construc

ările de „preparare” a terenului au început înainte de ob
ă de cererea formulată de investitorul

principal, firma germană TMD Friction.
Planeizarea suprafe ă în mi

ământ, din cele două mameloane cu vârfuri te

ă decopertarea terenului în zonele men ă probleme tehnice
deosebite, rambleierea reclamă tehnici deosebite ă de
caracteristicile terenului

ă un proiect
ă suspiciunea unor tasări

importante, ceea ce a impus verificarea calită

ă cu utilaje de înaltă tehnicitate ătă
ă un nou efort financiar pentru

primărie, pentru ora

ă conjunctură, reac
ătoare: în cadrul

ă nu a ini ă a
situa ă e vorba de primar, de domnul viceprimar
Pădurean, care a lăsat impresia că este foarte implicat în desfă

ă să acceptăm că subfinan ă a lucrărilor prestate de
URBAN aduce firma în prag de faliment, directorul Blajovan fiind hăr

ă să facă plă
ă soma

ă toată responsabilitatea pentru această stare de lucruri îi
apar

ă
ătoarelor personalită ănescu, Botond

Carol Makay, Pal Iosif Csaba, Ioan Mircea Popa , Ion Vela
ă discu ă consumarea analizei proiectelor

incluse în ordinea de zi, au avut ca subiect problemele vitale ale municipiului
ărilor ărilor adresate executivului.

O primă interpelare, venită din partea doamnei consilier Anca Rădulescu s-a
referit la stadiul lucrărilor din centrul civic al municipiului Re ărui reabilitare a
avut, ini

ă ăria Re
ării, propor ără respec

tarea unor prevederi legale sau contractuale. Domnul Spătaru, primarul municipiu
lui nu ără însă a
beneficia de sprijinul argumentat al reprezentantului Serviciului de investi

ă în sală. În ceea ce prive
ătaru a prezentat situa

ă a fost acceptată autoaprinderea
acesteia, dar ca fiind periodică), pentru care trebuie găsite de urgen ă solu

ă direc ările executivului va fi refacerea
căii de rulare a tramvaiului, mijlocul de transport local cel mai eficient (

ă, dar ă de disconfort pentru locatarii din zonele
adiacente ă pentru uzura accelerată a componentelor
acestuia

Este surprinzător faptul că în lista clădirilor din Re ării privind
comportamentul la cutremure nu figurează nici un imobil, amplasat în vecinătatea
căii de rulare a tramvaiului

ţie care conduce la
selectarea firmei care realizeaz

ţii, având în vedere c
ţii.

Lucr ţinerea
documentaţie tehnice, o devansare impus

ţei de teren, cu aria de 27,55 kmp, const

ţionate, nu implic
ţionat

ţiile meteo-climatice.
Deoarece compactarea depunerilor nu s-a realizat dup

ţiile tehnice puse la dispoziţie, exist
ţii umpluturilor prin metode complexe

de investigare.
Concluziile acestor teste impun consolidarea materialului haldat, operaţie

realizabil ţirea
parametrilor intrinseci ai terenului, dar reprezint

ţia domnului Blajovan, directorul S.C. URBAN S.A.,
firma care a executat lucrarea, este surprinz ţei Consiliului
Local a lansat ideea unei posibile demisii, de ţiat o analiz

ţiei, în cadrul executivului, fie c
ţiei

sau în plenul consiliului.
Trebuie îns ţarea cronic

ţuit de creditorii
care îl someaz ţi, de exemplu pentru utilajele închiriate.

Dac ţia domnului Blajovan nu ar avea aparenţa unui atac politic, atunci s-
ar putea conchide c

ţine executivului…
În ţa de consiliu a fost acordat titlul de „Cet ţeni de onoare” al municipiului

Re ţa urm ţi: domnii Vasile Petrica, Marian

ţ ţii, dup

ţiul destinat întreb

ţa (a c
ţial, termenul de finalizare 27 noiembrie 2006), executate în proporţie de

20%, raportat la nivelul de pl ţi, efectuate de prim ţa, atât furnizorilor de
materiale, cât ţia acestora fiind de 53%, f

ţii, doam
na Ileana Chera, prezent ţiile majore, prioritare
pentru activitatea executivului în anul 2007, domnul Sp ţia
haldei de gunoi (un progres îl constituie faptul c

ţ ţii.
O alt ţie în care se vor îndrepta preocup

.
ţa, supuse expertiz

ţiilor continue induse de acesta, cu
consecinţe vizibile deja

şcarea unor
volume impresionante de p şite în
zonele depresionare adiacente.

Dac
şi este condi

şi de condi
şi nu au fost

respectate toate indica

şi care va conduce la îmbun

ş.

În aceast
şedin

şi niciodat

şurarea investi

şedin
şi Ştef

şi, post-mortem, Viorel
Racocean. Cele mai cu substan

şi au
ocupat spa şi interpel

şi

şi
şi executantului lucr

şi-a însuşit aceste critici, considerând eronate cifrele vehiculate, f

şte direc

şi unic, pe
anumite trasee) la ora actual şi surs

şi, nu de ignorat, cauz

şi

şi supus trepida

-
-

-

. (R.B.)

{edin]a ordinar@ de lucru a Consiliului Local al Municipiului Re}i]a
(continuare din pagina 1)
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Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 22-29
şi

noiembrie

IN MEMORIAM

A
ţia prietenei mele

u trecut 6 săptămâni de la
dispari

ă te
odihnească în pace!

Te voi păstra mereu în
sufletul meu!

DORINA PLEŞA

Dumnezeu s

Mariana Iliasă

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

� �

�

Jifcu Grigore

ani)

şcu Elisabeta

Vlasici Marian
(56 ani) Lungu Maria (80 ani)

Gromov Gheorghe (92 ani)

(28 ani)
checeg Petru
Conciatu Carol (71
Grigorian Elena (83 ani)
Muselin Magdalena

(61 ani) Martin
Anuţa (80 ani) Balas Traian
(70 ani) Burtea Eugenia

Ţoiu Ana Bujor
Petre

Bosioc Floarea (54 ani)

(58 ani)

(55 ani)
Iona (72 ani)
Tanchi Irina (74 ani) Stancu
Sebastian (3 ani) Cega
Gheorghe

(68
ani) (77 ani)

(64 ani)

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

30 v. - 6 dec.

şi

no 2006

Joi 30

Miercuri 06.12.2006

, .11.2006

1. ani i
2 ani

Zveaghinţev Oleg (34 ) ş
B (3 )

Pateşan Cristian (25 ani) şi
Faulhaber Daniela-Octavia

(32 ani)

M
(46 ani)

ădilă Elena-Ionica

ărăscu Nicolae

2.

1. (35 ani) şi
Panea Cornelia

�

�

�

�

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 dou -
ţi, 4 ohmi, marca

Pioneer, în stare foarte bun

Vând 8 capre (Calea Caran-
sebe ).Tel. 0355-414602.

Cump televiz

0355-807748
Vând goblene cusute

Vând pat dublu de dormitor
cu lad

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

Vând servici de mas

Vând urgent frigider Arctic la
preţ foarte avantajos. Tel.
216851, dup

ţ 400 €. Tel. 0744-
696581, 0355-807476.

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

ă perechi de difu
zoare, 180 wa

ă.
Tel. 216468, 0355-807491.

ăr oare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. .

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ă pentru lenjerie, saltea,
pre ă, pre

Vând anvelope second-
hand, toate tipurile

ă

ădulescu. Tel. 0740-
766514.

ă ora 17.
Vând dormitor, stare foarte

bună, pre

şului

şi
înr

şi dimensiu-
nile. Tel. 0721-847422, 0742-
612072.

şi de
cafea, deosebit, nou, pentru 12
persoane. Tel. 0740-766514.

Vând tablouri semnate de
Gaidoş şi Vl

.

.,

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând foarte ieftin pulturi tip
vitrin

ţ
180 lei, TV color Platinium, preţ
230 lei. Tel. 0355-807748.

Vând mobil

ţi. Tel.
0355-408650.

Vând costume de ski pentru
b ţi, femei, copii, TV color
defect. Tel. 0745-900753, 0355-
804876

Cump r cherestea stare
verde, tivit /dimensionat : 29x
170x2.100 mm, calitate B/C/D,
din: stejar/gorun, frasin, salcâm,
nuc negru, cire , bu teni furnir
clasa A, respectiv cherestea
netivit din cer, calitate A i B,
traverse din cer 13x25x265 cm.
Tel. 0722-921104.

ă pentru magazin ă
frigorifică. Tel. 0740-085935.

Vând u

ă cu furnir din
rădăcină de nuc, plapumă nouă
din pene, culoare mu

ă cu halteră ă

ărba

ă
ă ă

ă

şi vitrin

şi şi ferestre din
termopan. Tel. 0723-092582.

Vând TV color Sneider, pre

ştar, 2
dune şi 2 perne cu pene noi,
banc şi greut

ş ş

ş

A solvent
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la limba
român
0355-412568

b

limba

ă română-france-
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548.

şi francez

Auto-Moto-Velo
Cump r autoturism Volvo

460 GLE, 1.721 cmc, benzin ,
an 1996, stare perfect , neîn-
matriculat. Tel. 0722-921104.

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

ă
ă

ă

V
-

-

V

ând anvelope second-
hand de toate tipurile

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

Vând Nissan Blue Bird D,
1990, stare foarte bun

ţ 2.100 €. Tel. 0746-
100800.

Vând Ford Orion, preţ 400 €
neg. Tel. 0355-807748.

Cump

ţ neg. Tel.
0742-553630, 0742-844393.

ând piese auto Renault 19.
Tel. 0745-900753.

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

şi dimen
siunile, pre

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

ădi

ă, centra
lizat etc, pre

ăr platformă auto
înmatriculată, ofer 1.000 - 1.500
€, capacitate max. 2.500 kg. Tel.
0742-134722.

Vând Mercedes 240 diesel,
stare foarte bună, pre

ă

Matrimoniale

Caut s închiriez garsonier
mobilat . Ofer 70 €. Tel. 0728-
685271.

Închiriez apartament 2 ca-
mere în Govândar de preferinţ
2 fete (eleve sau studente). Tel.
0722-627216; 0727-246636.

Vând urgent garsonier

ţ 10.500 € neg. Tel. 0723-
092582.

Vând cas
ţile, preţ rezonabil. Tel.

0726-834261, 0742-844393.
Vând cas

.
Primesc 2 fete în gazd

ţii imobiliare. Tel. 0740-
085778.

ţ 12.000 €
neg, Calea Caransebe

ă ă
ă

ă

ă,
confort I, 29 mp, u ă metalică,
pre

ă mare cu toate
utilită

ă în Secă

ădină, fântână în curte. Tel.
0355-409456, 215035, int. 11,
02720-539198.

Vând casă mare ,stare
foarte bună, grădină, nr. 107,
comuna Socol, jud. Cara

ă. Tel.
0355-805819, zona Intim.

Închiriez garsonieră, rog
seriozitate. Tel. 0721-465512.

Cumpăr apartament 2-3
camere, confort I sau II, exclusiv
agen

Vând garsonieră, proprie
tate personală, pre

ş

şeni nr.
214, comuna Ticvaniu Mare, cu
gr

ş-
Severin. Tel. 0256-410494,
0721-21504

şului. Tel.
0355-807748.

-

Pensionar
ţ ţii,

ă 56 ani cu
locui ă, fără obliga doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.

Închiriez apartament la
cas

ţ 52.000
€, stradal gr ţ 8.500 €
,rate, posibilitate construire vil

ţ

ă. Tel. 0355-408650.
ă 270

mp, D+P+M, curte mare, Munci
toresc, str. Izvorului, pre

ădină, pre
ă

tehnologie rapidă, ieftină. Tel.
0355-414326.

Schimb (vând) apartament 2
camere, confort I, decomandat
cu apartament confort II +
diferen ă, str. Făgăra

Vând (închiriez cas

şului. Tel.
0722-895420.

-

OFERT LOC DE MUNCĂ Ă
Banat Expert Imobiliare angajam agent imobiliar,

persoana cu abilitati de comunicare si convingere, spirit de
echipa, preferabil experienta anterioara in vanzari-relatii
cu publicul. Oferim conditii de salarizare foarte bune.

Tel. 0355-404.462, 0788-021.441, 0722-457.807

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de 29.11.2006
Meserie: absolvennr. locuri/locuri pt. ţi/locuri pt. handicapaţi.

Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 9/78/16; Muncitor necalificat in
construcţii: 29/19/0; Vânzător: 18/5/4; Muncitor necalificat in industria confecţiilor: 20/40/0; Operator
centrala termica: 0/0/4; Operator la instalaţiile cazanelor din centrale electrice: 0/0/5; Operator la
instalaţiile de turbine cu abur sau gaze: 0/0/4; Tâmplar universal: 6/3/0; Zugrav vopsitor: 2/0/0; Sudor:
18/10/4; Maşinist la maşini pentru terasamente: 0/0/3; Strungar la maşini orizontale: 0/0/11; Lucrător
comercial: 1/3/0 (+ un loc pentru persoane peste 45 de ani); Femeie de serviciu: 1/0/0; Bucătar: 5/0/0;
Operator confecţioner industrial: 10/0/15; Camerista hotel: 3/0/0; Facturist: 1/0/0; Lacatus mecanic:
0/10/0; Agent vânzări: 2/2/2; Magaziner: 1/0/0; Barman: 2/0/0; Mecanic auto: 0/2/0; Strungar
universal: 10/0/0; Inginer construcţii civile industriale si agricole: 2/0/0; Muncitor necalificat la
întreţinerea de drumuri: 12/0/0; Operator fabricarea produselor făinoase: 21/0/0; Topograf: 0/0/1;
Consilier: 0/12/0; Funcţionar administrativ: 1/0/0; Dactilografa: 1/0/0; Jurisconsult: 1/1/0;
Reprezentant tehnic comercial: 0/3/0; Electrician de întreţinere si reparaţii: 10/31/0; Electromecanic
reţele cabluri: 0/1/0; Proiectant inginer electrotehnic: 2/0/8; Maistru electrician in construcţii: 0/2/0;
Gestionar depozit: 2/0/0; Ospatar: 4/0/0; Confecţioner articole din piele: 19/0/0; Agent imobiliar:
0/10/0; Inginer mecanic: 0/4/0; Proiectant inginer energetic: 0/0/3; Recepţioner de hotel: 1/0/0;Agent
paza in incinte: 2/0/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide: 0/0/4; Strungar la maşini 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; Agent paza , control acces: 10/0/0; Şofer autocamion: 1/0/0;
Zidar rosar tencuitor: 1/0/0; Operator fabricarea mezelurilor: 0/0/3; Patiser: 4/0/0; Spălătoreasa
lenjerie: 2/0/0; Şofer autoturisme si camionete: 1/0/0; Statistician medical: 1/0/0; Vânzător ambulant :
0/0/3; Fierar betonist: 0/0/7; Operator calculator electronic si reţele: 2/1/4;

RESITA:

TOTAL GENERAL: 590

PRISMA 30 Noiembrie - 6 Decembrie| |2006

Execut lucr
ţii cu membran

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

ţ
ţuri minime. Tel. 0355

412568, 0727-815760, 0748-
413548

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

Sonorizez la pre

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

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

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

-

-

-

.

.

uri mici
nun

Tarifele de transport feroviar de c@l@tori
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR

Călători” S.A. aduce la cunoştinţa publicului că, începând cu data
de 1 noiembrie 2006 tarifele de transport feroviar de călători se vor
majora cu 7.9% - un procent de sapte la sută peste nivelul cumulat
al indicilor preţurilor de consum neluaţi în calcul de la ultima
majorare (15 iunie 2006) - în conformitate cu ordonanţa de urgentă
a guvernului nr. 79/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 875 din 26 octombrie 2006.

Această modificare tarifară are in vedere cresterea veniturilor
proprii si compensarea majorărilor de preţuri şi tarife practicate de
furnizorii de combustibili, energie electrică şi alte produse.

Pe de altă parte, facilităţile de călătorie acordate de CFR
Călători până la acest moment se aplică în continuare şi după
majorare, menţinându-se principiile de protejare a călătorilor care
utilizează frecvent trenurile de persoane, prin continuarea
acordării de reduceri de 50% din tariful integral la abonamente
pentru navetişti şi de 75% la abonamente pentru elevi şi studenţi.

Spre exemplu o călătorie la tren rapid de la Bucuresti pana la
Braşov va costa cu apr x 2 lei mai mult decât până la data
majorării, adica 30,4 ron.

Informaţii suplimentare privind rutele şi orariile trenurilor se pot
obţine la staţiile şi agenţiile CFR din Bucureşti şi din ţară, la
numărul de telefon 9521 sau pe site-ul http://www.cfr.ro/calatori/

o imativ



4

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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H.G. nr. 1.460 ţarea unor staţiuni de
cercetare-dezvoltare agricol

ţiuni de cercetare
ţie agricol

(M.O. nr. 915/10.11.2006)
ţii sociale

ţele minime de securitate

ţiile optice artificiale (M.O. nr. 915/10.11.2006)
Ordinul nr. 730 al ministrului agriculturii, p

(M.O. nr. 918/13.11.2006)
ţelor publice pentru

modificarea
ţii instituţiilor publice,

Planul de conturi pentru instituţiile publice ţiunile
de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, modificat

ţelor publice nr. 556/2006

Circulara nr. 22 a B ţionale a României

B ţionale a
României

Ordinul nr. 753 al ministrului muncii, solidarit ţii sociale
ţia tinerilor în munc (M.O. nr.

925/15.11.2006)
Ordinul nr. 1.950 al ministrului transporturilor, construc-

ţiilor .

. (M.O. nr. 925/15.11.2006)
O. .G. nr. 85 ţilor de evaluare a

pagubelor produse vegetaţiei forestiere din p
(M.O. nr. 926/15.11.2006)

H.G. nr. 1.470 ţeniei române de
c (M.O. nr. 926/15.11.2006)

H.G. nr.
. .

ţului Neamţ, precum
ţul Neamţ (M.O. nr. 926/15.11.2006)

H.G. nr. 1.529 . .
ţiilor biosferei,

parcurilor naţionale
ţiilor acestora (M.O. nr. 926/15.11.2006)

Regulamentul nr. 6 al B ţionale a României
privind emiterea

ţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu
aceste instrumente (M.O. nr. 927/15.11.2006)

Legea muzeelor ţiilor publice nr. 311/2003
(republicare) (M.O. nr. 927/15.11.2006)

Ordinul nr. 1.376 al ministrului s ţii publice privind
respectarea tarifelor maximale pentru serviciile furnizate de
unit ţile sanitare publice în cadrul asigur

(M.O. nr. 929/16.11.2006)
ul nr. ţiei

ţ
(M.O. nr. 929/16.11.2006)

Legea nr. 186/2003 privind susţinerea
(M.O. nr. 929/16.11.2006)

Ordinul nr. 673/5.395 al ministrului muncii, solidarit ţii
sociale ţiei

ţilor, aprobat
ţii sociale

ţiei, cercet (M.O.
nr. 931/16.11.2006)

H.G. nr. 1.583 . ţinerea din fonduri bugetare a achi-
ziţiei de animale de reproducţie (M.O. nr. 932/16.11.2006)

Ordinul nr. 1.497 al ministrului administraţiei
ţinerea

permisului de conducere (M.O. nr. 933/17.11.2006)
H.G. nr. 1.514

(M.O. nr. 935/17.11.2006)
H.G. nr. 1.581 . .

-
ţii, în anul 2006, produc

(M.O. nr.
936/20.11.2006)

Ordinul nr. 2.550/C al ministrului justiţiei privind aproba-
rea onorariilor minimale -

(M.O. nr. 936/20.11.2006)

(M.O. nr. 921/14.11.2006)

privind înfiin
ă în domeniul culturii plantelor

de câmp prin reorganizarea unor sta
ă în domeniul culturii plantelor de câmp

Ordinul nr. 706 al ministrului muncii, solidarită
ănătate

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de
radia

ădurilor
ării rurale pentru aprobarea radierii soiurilor de soia

modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante
de cultură din România

Ordinul nr. 1.649 al ministrului finan

ă

(M.O. nr.
920/13.11.2006)

ăncii Na privind
realizarea

ăncii Na

ă
ă

ă
u privind stabilirea modalită

ăduri

privind redobândirea cetă
ătre unele persoane

1.505 pentru modificarea
G nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului

public al jude

pentru modificarea anexei nr. 1 la H G nr.
230/2003 privind delimitarea rezerva

ăncii Na
ă

electronică

ănătă

ă ărilor voluntare
suplimentare de sănătate

Ordin 5.601 al ministrului educa ării
privind aprobarea Calendarului mi ării personalului
didactic de predare ătire/ instruire practică din
învă ământul preuniversitar pentru anul

ă
ării

pentru modificarea Metodologiei certificării formării
profesionale a adul ă prin Ordinul ministrului
muncii, solidarită

ării

pt sus

privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele

pentru modificarea art. 6 alin. (2) din H G
nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acor
darea de subven ătorilor agricoli din
sectorul animalier

ătore

şi
produc

şi
familiei privind cerin şi s

şi
dezvolt

şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilit

şi instruc

şi completat prin
Ordinul ministrului finan

şi lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni
monetare dedicate bisericii de la Densuş

şi familiei privind protec

şi turismului pt aprobarea listelor cuprinzând drumurile
publice cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise
pt vehiculele de transport marf

şi din
afara acestora

şi completarea anexei
nr. 18 la H

şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din jude

şi parcurilor naturale şi constituirea
administra

şi utilizarea instrumentelor de plat
şi rela

şi a colec

şi cercet
şc

şi preg
şcolar 2007-

2008
şi promovarea

culturii scrise (republicare)

şi familiei şi al ministrului educa şi cercet

şi familiei şi al ministrului
educa şi tineretului nr. 501/5.253/2003

şi internelor
privind procedura de examinare pentru ob

şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

şi din sectorul piscicol

şi maximale pentru serviciile pres
tate de executorii judec şti

�

�

�

�

ă L nr. 19 ţ
î
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şNoua form a egii 31/ 90 cu privire la societ ile comerciale a fost promulgat i
urmeaz s fie publicat n Monitorul Oficial n luna septembrie 2006 salariul mediu brut a fost
de 1.148 lei va ajunge la 1.270 de lei anul viitor FR C l tori va introduce din 10 decembrie
clasa Business pe trenurile de lung parcurs

Î
. Cşi ă ă Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076

Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

Transmiterea spre publicare în Sistemul Electronic de
Achiziţie Publică a anunţurilor de intenţie, de participare şi
atribuire a contractelor de achiziţie publică se va putea
realiza numai prin completarea formularelor specifice
disponibile în acest sistem şi numai de către autorităţile
contractante înregistrate în SEAP.

Prevederea este inclusă în normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice, adoptată ieri, prin
Hotărâre de Guvern.

Începând cu 1 ianuarie 2007, publicarea anunţurilor de
intenţie, participare şi de atribuire se va face în principal în
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice disponibil la adresa
de Internet www.e-licitaţie.ro.

Efectul acestei măsuri va consta în faptul că anunţurile
publicate în SEAP vor fi accesibile în mod gratuit şi
nerestricţionat tuturor operatorilor economici de pe piaţă.

Noile reglementări completează noua legislaţie privind
achiziţiile publice şi vin în sprijinul autorităţilor contractante
care vor derula procedurile de atribuire prin mijloace
electronice conform noii legislaţii în domeniu.

Potrivit actului normativ, SEAP pune la dispoziţia
autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru aplicarea,
integrală sau parţială, prin mijloace electronice, a
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
De asemenea, SEAP pune la dispoziţia autorităţilor
contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct,
prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii
sau lucrări a căror valoare estimată nu depăşeşte
echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare achiziţie.

În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii
economici au obligaţia de a menţiona detaliile cu privire la
produsele, serviciile şi lucrările oferite, preţul, astfel încât
autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru
a alege în mod corect şi obiectiv.

Operatorul Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP) are obligaţia de a asigura oricărui operator
economic înregistrat în Sistem, accesul liber şi restricţionat

la fişierul electronic cuprinzând documentaţia de atribuire.
În cazul în care un operator economic înregistrat în

SEAP încalcă normele şi procedurile de utilizare şi
securitate ale Sistemului Electronic de Achiziţii Publice,
operatorul SEAP, prin decizie, poate suspenda dreptul
respectivului operator economic de a participa la
procedurile de atribuire din sistem. Perioada maximă de
suspendare din SEAP nu poate depăşi doi ani. Normele şi
procedurile de utilizare şi securitate ale SEAP vor fi
adoptate prin decizie a operatorului SEAP, în termen de 20
de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii.

Pentru a participa la o procedură de atribuire aplicată
integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o
licitaţie electronică ca etapa finală a unei proceduri de
atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace
electronice, orice operator economic înregistrat în SEAP
are obligaţia să plătească operatorului acestui sistem
informatic un tarif de participare al carui cuantum va fi
stabilit prin decizie a operatorului SEAP dar care nu va
depăşi suma de 20 de lei plus TVA/procedura.

De asemenea, orice autoritate contractantă care a
declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral
prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie
electronică are obligaţia să plătească operatorului SEAP un
tarif de utilizare. Cuantumul acestui tarif este stabilit în
funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin
mijloace electronice în SEAP şi variază între suma de 5 lei şi
80 lei plus TVA/procedura.

Tarifele de participare şi de utilizare se fac venit la
operatorul SEAP.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziţie publică prin mijloace electronice a fost supus
dezbaterii publice, forma finală fiind rezultatul unei serii de
consultări cu principalii actori interesaţi de modificările
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

(Guvernul României - Biroul de presă - 23.11.2006)

A
-

u fost alocate fonduri
pentru organizarea de eve
nimente legate de integrare,

va primi 1,5 miliarde de lei
vechi.

fiecare capitală de judeţ

Creditele pentru achiziţionarea
de tractoare agricole noi şi cele
pentru achiziţionarea de material
biologic pentru popularea fermelor
beneficiază de o reducere a sumei
de rambursat de 50%.

Completarea Legii apiculturii
nr. 89/1998

Articol unic. - Legea apiculturii nr.
89/1998, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie
1998, cu modificările ulterioare, se
completează după cum urmează:

-După articolul 14 se introduce un
nou articol, articolul 141, cu următorul
cuprins:

"Art. 141. - Producătorii apicoli benefi
ciază totodată ătoarele facilită

ă

ările
ulterioare,

ă, cu modificările ulterioare;
pentru vehiculele destinate

transportului, în campania de stupărit
pastoral, al echipamentelor apicole,
pavilioanele

ă a stupilor în pastoral
pentru valorificarea surselor nectar-
polenifere.”

-
ţi:

acordarea de credite pentru
procurarea de stupi

ţilor de pro
ducţie existente, în conformitate cu pre
vederile Legii creditului agricol pentru
producţie nr. 150/2003, cu modific

ţiilor în
agricultur

ţelelor de drumuri naţionale
ori de câte ori este nevoie, astfel: o zi, 7
zile

şi de urm

şi familii de albine,
unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru
retehnologizarea capacit

şi ale Legii nr. 231/2005
privind stimularea investi

şi remorcile apicole ale
acestor utilizatori, vor achita tariful de
utilizare a re

şi 30 de zile;
în fondul forestier de stat, ampla

sarea gratuit

a)

-
-

-

b)

c)

Lege nr. 390 din 30/10/2006 Publicat
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din

06/11/2006

a

Scumpirea energiei electrice
A fost tdevansa termenul de ajustare

a pretului la energia electrica pentru
consumatorii finali captivi de la 1
ianuarie 2007 la 1 decembrie 2006.
Astfel, incepand cu 1 decembrie 2006,
pretul la energia electrica pentru
consumatorii finali captivi se va majora
in medie cu 4,72%, pentru toate
categoriile de consumatori captivi.
Absenta unei interventii in acest moment
ar fi generat o acumulare de pierderi
suplimentare la producatori, ceea ce ar fi
determinat o crestere mai drastica a
pretului la energia electrica pentru
consumatorii finali captivi in anul 2007.

Biroul de presa al ANRE

In 2006, pe piata
romaneasca a crescut cu 50%. In acest
moment, aproximativ 300 de marci de retail si
servicii sunt prezente in Romania sub forma de
franciza. Specialistii spun ca numarul acestora
va creste mult dupa 01 ianuarie 2007.

numarul francizelorRomania ar adopta
a in 2013, iar Bulgaria in 2012,

potrivit unui sondaj Reuters, realizat de peste
30 de analisti ai pietelor emergente.Acest lucru
ar putea fi determinat, in principal, de cursul
valutar mai stabil al levei in raport cu euro.

moneda unica
european

Sistemul Electronic de Achiziţie Publică
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dePapa Benedict al XVI-lea a început la 28 noiembrie o vizită în Turcia Discuţiile UE cu
reprezentanţii Turciei în scopul rezolvării conflictului din Cipru au eşuat Ruanda a anunţat
ruperea legăturilor diplomatice cu Franţa

La Helsinki s-a desfasurat întâlnirea la vârf Uniunea
Europeana - Rusia. Auspiciile nu erau favorabile, exista o
tensiune vădită între Rusia şi Polonia, ţară membră a
Uniunii Europene, pe tema exporturilor agricole. Pe de altă
parte, în ajunul întâlnirii s-a consemnat o declaraţie mai
aparte a preşedintelui rus Vladimir Putin, care spunea că
Rusia ar fi trebuit consultată la extinderea Uniunii Europene
cu România şi Bulgaria ("Carnea provenită din ansamblul
Uniunii Europene este o altă problemă, este legată de
aderarea la UE a două ţări, România şi Bulgaria. Din
nefericire, angajaţii Comisiei Europene nu au considerat că
ar fi fost bine să poarte consultări cu noi în privinţa anumitor
probleme. Cu aceste ţări, avem probleme fitosanitare", a
spus preşedintele rus, citat de agenţiile ruse de ştiri).

Într-o încerare de a masca eşecul întâlnirii, la sfârşitul
discuţiilor dintre Uniunea Europeană şi Rusia, atât
europenii, cât şi preşedintele rus Vladimir Putin au insistat
pe numeroasele teme discutate şi mai puţin pe lansarea
negocierilor pentru noul acord de parteneriat, care a devenit
imposibilă din cauza opoziţiei Poloniei. Europenii s-au
arătat solidari cu Polonia şi au spus că speră că embargoul
asupra produselor sale din carne să fie ridicat cât mai

curând de Rusia, Comisia Europeană fiind dispusă să
participe la discuţii alături de cele două părţi.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a
spus că reacţia Rusiei este disproporţionată şi că nu trebuie
ca acest subiect să submineze relaţiile bune cu Rusia, cum
le-a calificat el, şi nici negocierea unui nou acord bilateral.
Vladimir Putin s-a declarat gata să rezolve problema cu
Polonia şi a insistat că este o chestiune pur tehnică şi că ea
nu trebuie politizată, afirmaţie reluată şi de premierul finlan-
dez, Matti Vanhanen, în numele preşedinţiei U.E.

Energia - un punct cheie al viitorului acord de parteneriat
- a ocupat o mare parte a discuţiilor - a mărturisit
preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, dar
ea a fost mai puţin abordată în conferinţa de presă. La fel s-a
întâmplat şi cu acordul de parteneriat. Preşedintele Barroso
a dat asigurări că negocierile pentru noul acord vor fi lansate
cât mai curând posibil, iar preşedintele Putin a spus că deşi
întârzierile nu sunt de dorit, Rusia are răbdare şi speră că
europenii vor avea cât mai repede o poziţie comună pentru
negocieri. El a subliniat, ca şi europenii, că actualul acord
rămâne în vigoare şi că nu se pune problema unui vid juridic
în relaţiile europeano-ruse.

Testele pregătitoare pentru lansarea primei
rachete cosmice româneşti au fost amânate

Testele pregătitoare pentru lansarea primei
rachete cosmice româneşti - STABILO I - de pe
un poligon special amenajat în apropiere de
Oneşti au fost amânate din cauza plafonului
dens de nori cu altitudine sub 300 de metri.
Nava spaţială, care include o rachetă
purtătoare şi o cabină dotată cu aparatură de
testare performantă, urma să fie urcată de un
balon solar, după ce ar fi străbătut 95 la sută din
stratul atmosferei terestre, până la înălţimea de
22 de kilometri, urmând să fie recuperată pe
baza unei comenzi automate sau dictate de la
sol. Testul a fost reprogramat în intervalul 28
nov. - 4 dec.

Lansarea face parte dintr-un program mai
amplu al Asociaţiei Române de Cosmonautică
şi Aeronautică ce vizează crearea unei nave
care să transporte în spaţiul cosmic un om,
până la înălţimea de 100 de kilometri.

Început în urmă cu cinci ani, programul,
considerat a fi cea mai importantă iniţiativă
europeană privată în domeniul zborului spaţial
pilotat, a cuprins testarea cu succes, pe
poligonul Capul Midia, a rachetei purtătoare
'Demonstrator'' 2B, parte componentă a
cosmonavei Stabilo I , precum şi a aparaturii de
bord a cabinei de zbor.

În faza a treia a programului, ce va avea loc
în 2007, cosmonava STABILO I va fi purtată de
balonul solar până la înalţimea de 22 kilometri,
după care ar urma să fie propulsată de racheta
testată Demonstrator 2 B până la altitudinea de
100 de kilometri în spaţiul cosmic. Apoi, cabina-
capsulă în care se va afla aparatura de testare
va reveni pe pământ.

Alegerile anticipate din Olanda
Democraţii 66 este partidul care a

cauzat actualele alegeri anticipate.
Formaţiunea s-a retras de la guvernare
astă vară, în urma unui scandal în jurul
fostului politician olandez Hirsi Ali, care a
părăsit Olanda, renunţând să mai trăiască
sub o permanentă ameninţare din partea
extremiştilor musulmani. Liberalii din D66
şi-au retras sprijinul guvernamental după
ce Cabinetul a respins o moţiune de
cenzură împotriva ministrului integrării,
Rita Verdonk - colega de partid cu Hirsi Ali.
Ei au considerat inacceptabil comporta-
mentul ministrului, care mai întâi a retras
cetăţenia olandeză pentru Hirsi Ali, după
care a revenit asupra deciziei spunând că
fosta imigrantă somaleză îşi poate totuşi
păstra paşaportul olandez. Verdonk nu a
demisionat iar criza a dus la căderea celui
de-al treilea guvern condus de creştin-
democratul Balkenende. Hirsi Ali este au-
toarea unui film critic la adresa Koranului,
produs împreună cu regizorul Theo van
Gogh. După apariţia filmului, regizorul a
fost ucis de către un militant extremist.

Partidul Creştin Democrat (CDA), con-
dus de premierul Jan Peter Balkenende, s-
a situat pe primul loc va ocupa 41 din cele
150 de mandate de deputat, urmat de
Partidul Muncii (PvdA) cu 32, Partidul
Socialist (SP) - marea revelaţie a acestui
scrutin - cu 26 de mandate şi Partidul
Liberal (VVD) - partenerul actual de coaliţie
al Creştin Democraţilor, cu 22.

Rezultatele alegerilor parlamentare din
Olanda, în paranteză variaţia faţă de 2003

Partidul Creştin Democrat 41 (-3)
Partidul Muncii 32 (-10)
Partidul Socialist 26 (+17)
Partidul Liberal 22 (-6)
Partidul Libertăţii 9 (-)
Stânga Verde 7 (-1)
Uniunea Creştină 6 (+3)
Democraţii 66 3 (-3)
Partidul Reformat 2 (0)
Partidul pentruAnimale 2 (-)
Total mandate 150
Participare la vot 80 la sută
Un succes notabil a înregistrat şi Parti-

dul Libertăţii, condus de anti-imigraţionistul
Geerd Wilders, care va avea 9 mandate.

Formarea unei coaliţii va fi dificilă, dată
fiind sporirea ponderii partidelor mici, ceea
ce le va oferi o influenţă sporită.

Unele dintre aceste partide au o agen-
dă extrem de specifică, precum partidele
creştine fundamentaliste, care se opun
avortului sau noul Partid pentru Animale,
care reprezintă drepturile animalelor
(Olanda prima ţară din lume cu un astfel de
partid in Parlament).

Partidul Socialist,este un partid de
stânga,cu un puternic curent eurosceptic,
care se întăreşte vizibil în Olanda.

Prezenţa la vot a fost de 80%, numărul
total al persoanelor cu drept de vot
atingand 12,3 milioane.

,

Summit-ul Uniunea Europeană - Rusia, un eşec

P a ă ă ărim rachet cosmic româneasc

Angela Merkel a fost realeasă luni la
conducerea Uniunii Creştin-Democrate
(CDU), cu 93% din voturi, acesta fiind primul
său test de popularitate în cadrul partidului
conservator de la alegerea sa în funcţia de
şef al guvernului în urmă cu un an.

Un acord fragil de încetare a
focului a intrat în vigoare între

şi militanţii din .
Atât Israelul, cât şi Autoritatea
Palestiniană fac eforturi pentru a
menţine acordul.

Israel Fasia Gaza

Presedintele irakian a declarat că doreşte
ajutorul Iranului pentru ameliorarea condiţiilor
de securitate în ţara sa. Preşedintele irakian a
făcut această declaraţie după sosirea la
Teheran. Vizita are loc la câteva zile după ce

a reluat legăturile diplomatice cu Siria.Irakul

Islamabadul consideră relaţiile
cu Beijingul, incepute cu 25 de ani
in urmă, una dintre cele mai stabile
alianţe intre două state. China este
principalul furnizor de arme
convenţionale al Pakistanului.
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trala, balcon inchis, 21 000 € negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, centrala,
modificat balcon, amenajat, 20 000 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, Micro2,
semidecomandat, complet mobilat şi utilat,
20500 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2, confort 1 semidecomandat, centra
la, mobilat, balcon inchis. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, Micro 2, amenajat.
Tel. 0355-404462, 0788 021443, 07466
63225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2, confort 3 semidecomandat, 17 000
€ negociabil Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, semide
comandat, Micro 3, 21500 €. Tel. 0355-
404462, 0788 021443, 0746 663225

Vând apartament 2 camere, etaj 3,
Lunca, suprafata 70mp, 15500 € Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 balcoane, pret
27 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, superamenajat, termo
pane, logie, boxa. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere Lunca,
semidecomandat, etaj 3, imbunatatit,
rigips, pret 19 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, semide
comandat, Moroasa, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, zona
Intim, etaj 1, imbunatatit, 23 500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, centrala, termopane, pret 26 000
€. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apart 3 camere, Lunca, confort 1
decomandat, centrala, termopane, clima,
amenajat, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apart 3 camere, Micro 4 , parter,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
ultramodern amenajat. . Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
27 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 3 camere,
Micro 2, confort 1, imbunatatit, semimo
bilat, suprafata mare, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apartamentul. . Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, etaj 3, bine
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, semideco
mandat, centru, superamenajat, suprafata
100mp, etaj intermediar, 2 bai, 2 balcoane,
merita vazut. Tel. 0355-404462, 0788
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane, 20 000 €. Tel.
0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, decoman
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, decoman
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 3, centrala,
clima, termopane, imbunatatiri. Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813
(Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansarda, 200 mp locuibili, pret
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 32 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa, centru, 3 camere, 250 mp
locuibil, 23 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând cas

.
- -

.

-

- -

.
-

-
-

- - .

.

-

.

-

.

.
- -

.

.

- -

-

- -

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

V NZARE APARTAMENTE 3-4
CAMERE

V NZARE CASE

Â

Â

.

-

-

-

.
- -

-

ă Muncitoresc, 2 camere, su
perimbunatatita, termopane, rigips, partial
mobilata, baie amenajata, 21 000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438 (Banat Expert)

Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera
mobilata pentru magazin acces auto,
garaj, terasa, 3 intrari, bun privatizare, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021438
(Banat Expert)

Vând casă 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând casă mare, imbunatatita, zona
Muncitoresc, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021438 (Banat Expert)

Vând casă mare, 10 camere imbunata
tita, renovata, zona Muncitoresc, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788 021439 (Banat
Expert)

Vând casă 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând casă zona centru, 5 camere,
teren 500 mp. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casă cu 5 camere, Bocsa
Montana, Centru, conplet utilata, teren 500
mp Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casă cu 7 camere, Bocsa
Montana, Centru, complet utilata, 600 mp
total, 3 bucatarii, 2 bai, acces auto Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând casă Valiug 3 camere, teren
1200mp, acces auto, pret negociabil.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar teren 5000 mp pentru depozit,
la sosea, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021441

Cumpar garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel . 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere, zona
centru, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 2 camere, deco
mandat, zona Govandari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 2 camere, semi
decomandat, zona Govandari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)

Cumpar apartament 4 camere în
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar terenuri Calea Caransebe
sului, Calea Timisorii, Zona Terova, Valiug,
Crivaia, Semenic. Tel. 0355-404462,
0788021440, 0740956337 (Banat Expert)

CUMPĂRARE
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VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

Â

Ş

VANZARE GARSONIERE

V NZARE APARTAMENTE 2
CAMERE

Vând 2 parcele de teren alaturate, în
suprafata de 68 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilitatile, posibilitate cons-
tructie garaje sau locuinta, Fagarasului, în
spate bloc 20, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021440, 0740956337 (Banat Expert)

Vând teren intravilan 2.200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând teren 5.755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal, neg. Tel.
0355-404462, 0788021441

Vând terenuri Calea Caransebesului,
parcelate sau neparcelate, diferite supra-
fete, cu acte la zi. Tel. 0355-404462, 0788-
021440, 0740956337 (Banat Expert)

Vând terenuri Valiug, Crivaia

-
- -

- -

-

- -

.

ţ .
- -

-

(Banat Expert)

şi case
Garana. Tel. 0355-404462, 0788021440,
0740956337 (Banat Expert)

Vând hala 2100 mp, cai de acces auto,
toate utilitatile, parcare, Calea Timiso rii.
Tel. 0355-404462, 0788 021440, 0740
956337 (Banat Expert)

Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate
utilitatile, lift, parcare, rampa, posibilitati
preluare chiriasi existenti., Calea Timisorii.
Tel. 0355-404462, 0788 021440, 0740
956337 (Banat Expert)

Vând garsoniera, centrala, balcon

inchis, etaj 1, 12500 €. Tel. 0355-404462,
0788 021439 (Banat Expert)

Vând garsonier Micro 4, confort 1,
apometre, faianta, balcon inchis, locuibil .
Tel. 0355-404462, 0788 021443, 0746
663225

Vând garsoniera, amenajata, balcon,
baie cu vana, termopane, pret bun. .Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând garsoniera, amenajata, etaj 2,
10 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând camera camin, etaj 2, pre 5 000
€. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera Micro1, confort 1,
mobilata, apometre, faianta, locuibila. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2
semidecomandat, etaj 3, Micro 3, pret
20000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
confort 1 decomandat, centrala, complet
amenajat, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
confort 2, semidecomandat, etaj 2, cen

ă
ă

(Banat Expert)

6

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

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

| 30 200 |Noiembrie - 6 Decembrie 6 PRISMA



V

a-

ând urgent apartzamente cu 2

Vând urgent case în Re ţa, zona
Muncitoresc, cu preţuri începând de la
20.000 €.

Vând urgen t cas

ţ
ţiu comercial cu autorizaţie de

magazin, preţ 49.000 € neg.

Vând urgent case în Caransebe
ţuri cuprinse începând de la 55.000 €.

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

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

Vând urgent cas ţa, zona
Lunc

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

ţ

ţ

ţie cas ţi, 40
€/mp neg.

ţi, preţ 7 €/mp.

Închiriez spaţiu comercial în
Caransebe ţ

ţul de 3.000 € neg/lun

şi 3
camere, confort I şi II, în Govândari şi în
zona central

şi

anexe şi un
spa

ş cu
pre

şa Român
şi

gr

şi

şi gr

şi

şi
şoarei, lâng

şi teren pe
Calea Caransebeşului, la km 7,
suprafa

şi teren intravilan pe drumul
E70 la ieşirea din buchin spre B

ş, zon

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

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

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

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

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 Re
ătărie, încălzire pe gaz, îmbunătă

ă ădină, pre

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)

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept

ă totală de 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

ăile
Herculane, cu utilită Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

ă centrală, în suprafa ă
de 150 mp, la pre ă.
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

Intermedieri auto

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
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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

V nd apartament, 2 camere deco
mandat, 2 b i, 2 balcoane, zon bun .

el. 0788-374143.
V nd apartament, 3 camere deco

mandat, termopane peste tot inclusiv la
balcon, u de metal, parchet super
finisat, ocupabil imediat, zon excelent .

el. 0788-374144.
V nd apartament 2 camere deco

mandat, cu mbun t iri, zon bun pre
26.000 neg. el. 0788-374146.

V nd urgent apartament, 2 camere
conf. 1, renovat termopane, u de
metal, gresie i faian modern , zon
foarte bun . el. 0788-388501.

â -

T (Tryo M)
â -

T (Tryo M)
â -

î ţ ţ
€ T (Tryo

M)
â

ţ
T (Tryo M)

ă ă ă

ă
ă ă

ă ă ă ă

ă
ă ă ă

ă

ş

ş
ş

V nd apartament, 2 camere, cu con
vector, pre 19.500 el. 0748-118778

V nd apartament 2 camere conf. 1
decomandat, zona Lunc . el. 0788-
494074.

V nd garsonier , conf. 1, Gov ndari,
et 1. el. 0788-571780.

V nd urgent, apartament 3 camere,
conf. 1, ocupabil imediat, zon foarte
bun . el. 0788-509283.

V nd apartament, 2 camere deco
mandat, 2 b i, 2 balcoane n Zon Lunc
ocupabil imediat pre 28.000 neg. el.
0788-520899.

â -
ţ €. T .

(Tryo M)
â

T
(Tryo M)

â â
. T (Tryo M)

â

T (Tryo M)
â -

î
ţ € T

(Tryo M)

ă

ă

ă
ă

ă ă ă

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

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 2 camere, confort I,

semidecomandat, parter înalt, zona
Valea Domanului, preţ 27.500 € neg.
Tel.221529,0724-302616.(Magister)

Vând vil ţ

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 1.500 mp , toate utilit ţile,
zona Calea Timi ţ 70 €/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
ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea

Caransebe
ţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)

ă, pre

ătă

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 12 camere, suprafa ă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Boc ă.

ă

ă

şi

şte. Pre

şa Montan

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şosea, pre

şului, în spate la Dacia
Service, pre

-

)

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

Vând cas
ţit

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)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
în Re ţa Sud, suprafaţ

ţ 1.200
€/lun Tel.221529,0724-302616.
(Magister)

şului, lâng

şa Român

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

şi

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.

ă de 120 mp,
amenajat pentru restaurant, pre

ă.

-
b

-
.

Magazinul Mall

Vânz riã

Închirieri

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

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 (Parc Automobile
Import).

Vând VW Passat, Audi, limuzine,
break, an fabrica Tel.

212085 , 0723 -501816 (Pa rc
Automobile Import)

Tel.
212085 , 0723 -501816 (Pa rc
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

20 06 54,5472
21 06 54,6387
22 06 54,8831
23 06 54,5441
24 06 54,5234
27 06 54,4036
28 06 54,0729
29 06 53,9738

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60

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

30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

30 29 2006Octombrie - Noiembrie
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DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Finala Cupei Davis

Vineri TV Sport ora 12:00
SCHI ALPIN: Camp. Mondial - Canada, Feminin, Coborare

Vineri Eurosport ora 21:30
HAND. FEMININ: Calificari CM 2007: Romania - Islanda

Sambata TV Sport ora 17:00
INOT: Jocurile Asiatice la Doha, Qatar

Duminica Eurosport ora 17:00
BASCHET MASCULIN: Eurocup: Asesoft Ploiesti - Ironi Iscar

Marti TV Sport ora 19:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: O. Lyon - Steaua Bucuresti

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
17nov-03dec: VOLEI - C. M., (M) - Japonia;
01 dec: SCHI - Coborare, Fem., Lake Louise, CAN;
01-03 dec: TENIS - Finala Cupei Davis;
01-15 dec: JOCURILE ASIATICE, DOHA, QATAR ;
03 dec: SCHI - Slalom, Masculin, Beaver Creek, CO, SUA;

Etapa urmatoare (18/34), 1-4 decembrie 2006 v: ineri 01.12

Sambata 02.12

Duminica 03.12

Luni 04.12

:
Gloria Bistrita - Ceahlaul Piatra Neamt (13:00, Telesport); Poli Iasi -
Unirea Urziceni (18:00, Telesport); : FC Vaslui - U
Craiova (13:00, Telesport); Steaua - Poli Timisoara (17:00, TVR 1);
Farul - UTA (20:00, National TV); : CFR Cluj - Otelul
Galati (13:00, TVR 2); FC Arges - Jiul Petrosani (13:00, Telesport);
Rapid - Pandurii Tg. Jiu (20:00, National TV); : Dinamo - FC
National (20:45,Antena 1).

Clasament etapa a 17-a, sfarsitul turului:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. Dinamo Bucuresti 17 15 1 1 37 10 46p
Steaua Bucuresti 17 10 5 2 34 9 35
Rapid Bucuresti 17 10 5 2 32 12 35
CFR Cluj 17 10 2 5 36 23 32
Politehnica Timisoara 17 8 5 4 16 10 29

. Gloria Bistrita 17 8 3 6 22 17 27
7. Otelul Galati

. FC Vaslui 17 7 3 7 21 26 24
9. UTA 17 7 2 8 17 19 23

. Pandurii Tg. Jiu 17 6 4 7 14 16 22
11. U. Craiova 17 6 4 7 19 30 22

Politehnica Iasi 17 5 6 6 17 23 21
13. Farul Constanta 17 5 4 8 20 21 19

Unirea Urziceni 17 5 3 9 11 18 18
5. Ceahlaul Piatra Neamt 17 5 2 10 12 23 17p

16. FC Arges 17 4 2 11 12 22 14p
17. FC National 17 2 4 11 12 29 10p
18. Jiul Petrosani 17 1 5 11 7 24 8p

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

17 8 2 7 23 30 26p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

M O T O C I C L I S M

Tanarul Robert Muresan a fost angajat de o echipa
finlandeza sa concureze in 2007 in toate etapele CM de
motociclism, la clasa 125 cmc.

Robert Muresan nu va avea 16 ani impliniti cind va lua
startul in primul sau sezon complet al Campionatului
Mondial de motociclism, la clasa 125 cmc. Sportivul
aradean a semnat un contract cu echipa finlandeza Ajo
Motorsport, astfel ca el va fi prezent pe grila de start a
tuturor celor 17 Mari Premii programate in 2007, incepind
cu cel al Qatarului, din 10 martie.

Este o premiera pentru Romania, asa cum o premiera
a fost, in acest an, primirea de catre Roby a unui wild-card
care i-a permis sa ia startul in trei etape, cea mai buna
clasare obtinind-o in Cehia, locul 27. La Assen (Olanda),
el a fost al 32-lea, iar in Turcia nu a reusit sa ia startul, insa
problemele pe care le-a avut au fost cauzate, in mare ma-
sura, de rudimentarul motor pe care l-a avut la dispozitie,
model Aprillia 2003, si acesta cu destule deficiente.
Finlandezii i-au promis pentru sezonul viitor o motocicleta
ultimul tip, Aprillia 2007, insa si asteptarile lor sint mari,
obiectivul fiind clasarea printre primele 15 locuri aducato-
are de puncte la fiecare Mare Premiu.

Robert Muresan in regatul lui Valentino Rossi.

Clasament etapa a 17-a, sfarsitul turului:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 17 11 5 1 26 11 38p
Dacia Mioveni 17 8 5 4 19 12 29p

3. Minerul Lupeni 17 9 2 6 21 17 29p
4. FC Caracal 17 9 1 7 22 18 28p
5. ISCT 17 7 6 4 17 14 27p

. CSM Rm Valcea 17 8 2 7 19 17 26

8. FC Targoviste 17 7 4 6 14 14 25p
9. Apulum Alba Iulia 17 6 6 5 13 13 24

10. CFR Timisoara 17 7 3 7 19 24 24p
11. Corvinul Hunedoara 17 5 8 4 26 18 23p

Poli II Timisoara 17 5 7 5 17 12 22
13. Gaz Metan Medias 17 5 3 9 17 22 18

FC Bihor 17 4 6 7 18 24 18
5. Building Vanju Mare 17 4 5 8 10 15 17p

16. FC Baia Mare 17 4 5 8 14 25 17p
17. CS Auxerre Lugoj 17 3 6 8 13 19 15p
18. Unirea Dej 17 4 2 11 14 32 14p

2.

6 p

p

12. p
p

14. p
1

17 7 4 6 21 13 25p7. FCM Resita

Etapa urmatoare (18/34), martie 2007

FCM Resita - Unirea
Alba Iulia

: CFR Timisoara - Auxerre
Lugoj; U Cluj - FC Baia Mare; FC Bihor - FC Caracal; Dacia Mioveni -
Unirea Dej; Corvinul Hunedora - Minerul Lupeni;

; Gaz Metan Medias - Poli II Timisoara; CSM Rm. Valcea -
FC Targoviste; Industria Sarmei Campia Turzii - Building Vanju Mare.

CUPA UEFA
Miercuri, 29 noiembrie

2006, programul grupei B:
Dinamo

In 14 decembrie se vor juca
ultimele meciuri:
Tottenham - Dinamo Bucuresti
Leverkusen - Besiktas.

Joi, 30 noiembrie 2006, pro-
gramul grupei G:

Mlada Boleslav - Paris SG
Panathinaikos - Rapid in

direct pe Prima TV la ora 21:45.

In 13 decembrie se vor juca
ultimele meciuri:

PSG - Panathinaikos
Hapoel - Mlada.

- Bayer Leverkusen
Beşikta - FC Bruges
Tottenham st

Hapoel Tel-Aviv st

ă.

ă.

Clasamentul grupei si
meciurile urmatoare:

Panathinaikos 2 2 0 0 6p
p

0 0 p
2 0 1 1 1p

0 1 p

1
2
3.
4.
5.

.

.

.

Tottenham 0 0 p
Dinamo 1 0 p
Brugge 0 p
Leverkusen 2 0 1 1 1p
Besiktas 0 0 2 0p

Clasamentul grupei si me
ciurile urmatoare:

Hapoel
Rapid
Mlada
PSG

3 3 9
2 1 4
3 2 1 2

2

-

3 1 1 1 4
3 3 3

2 1 1

1
2
3.
4.
5.

.

Clasament etapa a 11-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA IONALŢ Ă

.

1. Dinamo Baumit Bucuresti 11 9 1 1 387 309 19p
HCM Constanta 11 9 1 1 319 264 19p

3. Steaua Bucuresti MFA 11 9 0 2 366 322 18p

5. Uztel Ploiesti 11 6 1 4 311 302 13p
. Izometal Timisoara 11 5 2 4 307 297 12

7. CSM Medgidia
Univ. Bucovina Suceava 11 5 1 5 314 342 11

9. HCM CSM Bistrita 11 5 0 6 295 310 10
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 11 4 1 6 304 317 9

11. Minaur Baia Mare 11 4 0 7 330 335 8
HCM Brasov 11 2 1 8 278 303 5

13. Armatura U Agronomia Cluj 11 2 1 8 256 327 5
Ploitehnica Iasi 11 0 0 11 278 352 0

2.

6 p
11 5 1 5 347 340 11p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 11 5 4 2 351 323 14p

Etapa urmatoare (12/26), 2 decembrie 2006: Poli Iasi - HCM
Constanta; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Univ Bucovina Suceava;

; CSM Medgidia - HC
Minaur Baia Mare; HCM Brasov - HCM CSM Bistrita; Uztel Ploiesti -
Dinamo Baumit Bucuresti; U Poli Izometal Timisoara - Steaua MFA
Bucuresti .

UCM Resita - Armatura U Agronomia Cluj

HANDBAL: TROFEUL CARPA[I R~M#NE ACAS~
Echipa nationala de handbal masculin a castigat traditionalul

Trofeu Carpati disputat anul acesta la Timisoara, invingand in
ultimul joc Macedonia cu 44-30 (23-12). Ca si partidele cu
necunoscutele Turcia si Italia si acest ultim meci a fost la discretia
handbalistilor romani.

Macedonia, chiar provine din spatiul fostei Iugoslavii, avand
prezente constante si in Liga Campionilor prin Vardar Skopje, nu a
putut tine pasul cu romanii decat in prima parte. Pentru Lucian
Rasnita, aceste meciuri test au fost ultimul prilej de verificare
inaintea debutului grupei preliminare de calificare pentru play-off-
ul Campionatului European de Hanbal ce se va desfasura in
Norvegia in 2008.

Romania se afla in grupa 3 alaturi de Bulgaria, Georgia si
Letonia. Meciurile se vor desfasura in perioada 3-21 ianuarie.
Romania va debuta pe teren propriu, la Constanta pe 4 ianuarie
impotriva selectionatei Bulgariei.

Nationala Romaniei a ratat calificarea la Campionatul Mondial
ce va debuta la inceputul anului viitor in Germania fiind invinsa in
paly-off de nationala Norvegiei.

B O X
Pentru a aspira la titlul mondial, Adrian Diaconu trebuie sa

treaca de Chad „Raul“ Dawson.
Asociatia Mondiala a Boxului profesionist l-a desemnat pe

Adrian Diaconu sa boxeze din postura de principal aspirant la titlul
de campion al categoriei semigrea. „Rechinul“ il va avea de
infruntat pe americanul in virsta de 24 de ani Chad Dawson, al
carui palmares este impresionant, 23 de victorii din tot atitea
meciuri disputate, dintre care 15 terminate prin KO. Fost jucator de
baschet si fotbal, sport care l-a ajutat sa-si perfectioneze jocul de
picioare in ring, Dawson a inceput sa boxeze la 10 ani, alaturi de
fratii lui, sub indrumarea tatalui, fost pugilist. Porecla de „Raul“ ii
vine din copilarie, cind era atit de tacut, incit toti credeau ca pune
ceva la cale. Cu acelasi record ca al adversarului, 23 de victorii din
23 de partide, insa cu un meci mai putin terminat prin KO, Diaconu
poate fi primul pugilist roman care calca pe urmele lui Leonard
Doroftei si Mihai Leu, fosti campioni mondiali la semiusoara si
semimijlocie. Firma Interbox, care il manageriaza pe Diaconu, a
oferit deja 50.000 de dolari lui Dawson pentru a boxa in Romania
sau in Canada, el urmind sa se hotarasca pina pe 15 decembrie.
Cistigatorul meciului va boxa cu detinatorul titlului, Tomasz
Adamek, promovat de Don King.

R U G B Y
Campioana mondiala nu

se regaseste.

-

Echipa Angliei,
detinatoare a titlului mondial la
rugby, a suferit sambata o noua
infrangere, 14-25 intr-un meci
de pregatire sustinut in compa
nia Africii de Sud, pe stadionul
Twickenham. Englezii sunt
astfel la a opta partida pierduta
din ultimele noua disputate.

In plus, ultima infrangere
duce la 13 numarul de meciuri
pierdute de englezi din cele 22
disputate sub conducerea an-
trenorului Andy Robinson, care
se afla la carma reprezentativei
din octombrie 2004. Aceste re-
zultate negative sunt de natura
sa ingrijoreze federatia engleza
in perspectiva Cupei Mondiale
ce va avea loc anul viitor in
Franta, existand posibilitatea ca
antrenorulAndy Robinson sa fie
demis. Alte rezultate:
Franta 27 - 26 Argentina
Italia 41 - 6 Canada
Scotia 15 - 44 Australia
Tara Galilor 10 - 45 N. Zeelanda

VOLEI - CAMPIONATUL MONDIAL
Echipele din Europa de Est domina Campionatul Mondial de

Volei masculin care se disputa in aceste zile in Japonia. Faza
grupelor semifinale este dominata de Polonia, Bulgaria si Serbia
Muntenegru care nu au inregistrat inca nici o infrangere in
competitie. Campioana mondiala, Brazilia merge din in ce mai
bine, dar infrangerea din meciul cu Franta din prima faza a
grupelor ii obliga la un parcurs fara greseala.

Clasament grupa E: 1. Serbia Montenegru; 2. Polonia; 3. Ru-
sia; 4. Japonia; 5. Puerto Rico; 6. Canada; 7.Argentina; 8. Tunisia;

Clasament grupa F: 1. Bulgaria; 2. Brazilia; 3. Italia; 4. Franta;
5. Germania; 6. U.S.A; 7. Cehia; 8. Cuba.
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Echipa care l-a angajat pe Roby
Muresan a fost fondata in 1997 si are o
experienta de cinci ani in motomondialul
de viteza, in aceasta jumatate de dece-
niu reusind sa formeze piloti precum fin-
landezul Mika Kalio - vicecampion mon-
dial in 2006 - si cehul Lukas Pesek - cel
mai titrat pilot din Europa Centrala. Kalio
concureaza acum pentru Red Bull KTM,
iar Pesek (locul 6 in 2006), pentru Derbi
Racing, anul trecut cuplulAjo Motorsport
fiind format din francezul de 19 aniAlexis
Masbou si japonezul de 23 de ani Tomo-
yoshi Koyama (locul 15, 49 de puncte,
cea mai buna clasare - locul 6, la Estoril).
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