
saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul X Nr. 45I7 - 13 Decembrie 2006 Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 8

Volei

WRC Handbal

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

Lucr ri împotriva
inundaţiilor

ă

...pag. 4

Cartea de identitate -
document de c l torieă ă

Reuniune NATO

Meteo
perioada

7-17 decembrie 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 Sedin ei
Consiliului Jude ean
in ata e 05.12.2006

ţ
ţ

d d d

Concurs de fotografie

Sport
Tenis

Structura Consiliului Local

PNL

PD

PSD

PRM
Proiecte sociale în preocupările consilierilor locali

Fără spaţii verzi!

Deplasări în străinătate

Începând cu data de 28 noiembrie 2006, Consiliul Local al
municipiului Reşiţa are următoarea structură:

Brebenariu Iosif Tiberiu Marsalik Jaro Norbert
Pătruică Dan Rădulescu Anca Ofelia Roşu Ovidiu Stan
Simona Toma Victor Corneliu Vatzulik Boris Zgardan Mioara

Barboni Moise Dioncă Mircea Dobrean Ion Dolot
Claudiu Daniel Ienovan Dorel Secăşan Dumitru

Bălan Gelu Bălănescu Ioan Cocar Jiva Nicula
Tudoriţa Purice Ion Simion

Timofte Liviu

Prin Convenţia încheiată între AJOFM Caraş-Severin şi S.C.
PRESCOM S.A. Reşiţa, respectiv S.C. URBAN S.R.L. (50+50)
persoane provenite din rândul şomerilor vor beneficia de
angajare, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 1
decembrie 2006.

Persoanele angajate vor presta activităţi de utilitate publică,
specifice celor două societăţi angajatoare.

Data de 1 decembrie 2006 marchează începutul unei noi
perioade în care anumite categorii sociale din populaţia
municipiului Reşiţa vor beneficia de facilităţi la transportul în
comun acordate de primărie.

Pensionarii în vârstă de peste 65 de ani, cu o pensie lunară
de până la 400,0 lei (RON) la care se adaugă indexările bugetare
aferente acestei sume, vor beneficia de legitimaţii care le asigură
30 de călătorii gratuite pe lună, pe o singură linie dintre cele
concesionate de către autorităţile locale operatorilor de transport
în comun. Legitimaţiile pot fi folosite şi de către soţul/soţia
titularului, dacă respectiva persoana are acelaşi statut.

Pensionarii reşiţeni, cu vârsta peste 70 de ani vor putea
circula gratuit, pe baza buletinului de identitate, utilizând
mijloacele de transport în comun ale societăţilor cărora Consiliul
Local le-a acordat concesiunea unor trasee.

De transport gratuit, pe o singură linie vor beneficia, la cerere,
în funcţie de necesităţi, 60 de copii din cadrul Centrului de Zi
„Maria”.

Donatorii de sânge vor putea beneficia de abonamente de
călătorie cu reducere de 50% din cost pentru transportul în
comun din Reşiţa, timp de o lună de zile. Sunt necesare acte
doveditoare.

Nu au fost omise nici persoanele cu o situaţie materială
precară, în cazul cărora, o anchetă socială poate determina
acordarea de abonament gratuit cu 30 de călătorii/lună, pe o
singură linie, pe mijloacele de transport în comun. Cheltuielile
totale pentru acordarea de abonamente în aceste cazuri sociale
nu vor putea depăşi suma de 10.000,0 RON (100 mil.lei).

Începând cu anul 2007, familiilor sau persoanelor singure
aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale,
incendiilor, accidentelor sau altor cazuri deosebit de grave li se
vor acorda ajutoare de urgenţă. Ajutoarele se pot acorda în bani
şi/sau în natură.

Cuantumul ajutoarelor se încadrează în limitele 1-10
milioane lei, fondul total disponibil fiind de 200 milioane lei.

Un spaţiu pentru care edilii oraşului nu au gândit nici parc, nici
amenajări pentru timpul liber al copiilor din cartier a fost mobilat,
conform PUD-ului prezentat, cu o viitoare clădire modernă, care
va fi construită de S.C. SANTALCOM S.R.L.

Destinaţia clădirii - magazin de mobilă şi birouri, spaţiul
deţinut în prezent în zona respectivă fiind impropriu pentru
diversitatea produselor ofertate.

Argumentul decisiv al votului a fost necesitatea construirii
unui magazin cu acest specific în fiecare cartier.

Chiar dacă argumentul este discutabil, această necesitate
fiind deja asigurată (pe acelaşi Bd. A.I. Cuza, la 3-400 m distanţă
există un alt magazin care comercializează mobilier) închiderea
frontului stradal prin noua construcţie rezolvă o problemă de
estetică urbanistică. Nu a fost însă analizată problema aprovizio
nării acestei unităţi comerciale, existând riscul unor strangulări
ale traficului auto în zonă.

Doamna Ileana Chera, şefă a Serviciului de Investiţii din
cadrul Primăriei Reşiţa va efectua, conform proiectului de
hotărâre prezentat în şedinţă, o deplasare în Turcia, în perioada
15-18 noiembrie 2006, la invitaţia Concernului AMIANTIT Pipe
Systems, cel mai mare producător, din lume, de conducte din
poliester armat cu fibre din sticlă, cu reprezentanţă în România.

Cheltuielile ocazionate de deplasarea în Turcia se
decontează din bugetul local.

O altă aprobare retroactivă se referă la deplasarea doamnei
Augustina Lotoroşanu în Franţa, în perioada 12-19 noiembrie
2006, cadrul delegaţiei, formată din 11 persoane, care va onora
invitaţia preşedintelui asociaţiei Caen Calvados Roumanie.

Bugetul local suportă integral cheltuielile de transport a
delegaţiei compusă din 11 membri şi a tuturor cheltuielilor care o
privesc pe doamna Lotoroşanu, ocazionate de deplasarea în
Franţa.

La forumul Româno-Belgian de la Bruxelles, care va avea
loc, în perioada 8-10 decembrie 2006, va participa şi domnul
primar Liviu Spătariu, membru al Asociaţiei Municipiilor din
România care organizează deplasarea.

Eventualele cheltuieli ale deplasării domnului Spătaru vor fi
suportate din bugetul local.
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{EDIN[A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A
28 noiembrie 2006

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Caraş-
Severin din 5 decembrie 2006 s-a desfăşurat la
Sediul Central al Uniunii Croaţilor din România,
construcţie modernă şi multifuncţională, edificată în
Caraşova, cea mai mare localitate din România
având populaţia de etnie croată.

Cu excepţia unui singur proiect de hotărâre (nr. 7
din Ordinea de zi), retras de către iniţiator, toate
celelalte 30 (treizeci) de proiecte au fost votate de
către cei 26 (douăzecişişase) de consilieri judeţeni,
prezenţi la şedinţă.

Cele mai aşteptate proiecte de hotărâre, dar şi cu
impactul direct şi major asupra populaţiei judeţului
vizează rectificările bugetare.

Bugetul propriu al Consiliului Judeţean
beneficiază de o infuzie de fonduri provenite, în
primul rând din subvenţia alocată de la bugetul de
stat (1.500,0 mii RON) , din sume defalcate din taxa
pe valoare adăugată destinate echilibrării bugetelor
locale (3.330,0 mii RON) şi, din aceeaşi sursă,
dirijate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului (4.039,0 mii RON).

Dacă prima sursă a avut o destinaţie ţintită şi anu
me pentru drumul judeţean DJ 684 Voislova limita de
judeţ Caraş-Severin/Timiş (singura obiecţie legată
de cei 1.500,0 mii RON, destinaţi acestui drumul se
referă la posibilitatea de utilizare a banilor încă în

-

ŞEDINŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
din data de 5 decembrie 2006

(continuare n pagina 2)îFoto: Brebenariu RodicaFoto: Brebenariu Rodica
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Prezentarea
ţei ordinare a

Consiliului Judeţean Cara

Prezentarea şi aprobarea proce
sului-verbal al şedinţei extraordinare a
CJCS din data de 22 noiembrie 2006.

Proiect de hotărâre privind aproba
rea componenţei comisiei de numărare
a voturilor din cadrul CJCS.

Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii nr. 66/21.07.2004
privind constituirea comisiilor de
specialitate ale CJCS, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant al CJCS
în Consiliul etic ce funcţionează în cadrul
Spitalului Judeţean Reşiţa.

Proiect de hotărâre de modificare
a Hotărârii nr. 68/21.07.2004 privind
validarea componenţei nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Caraş-Severin

Proiect de hotărâre de modificare
a art.1 al Hotărârii nr. 134/13.06.2006
privind constituirea Comandamentului
Antiepizootic Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru
modificarea art. 1 al Hotărârii CJCS nr.
133/31.05.2006 privind numirea unui re
prezentant din partea CJCS înAdunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale a
Asigurărilor de Sănătate (CNAS)

Proiect de hotărâre privind
aprobarea preluării Centrului de Îngrijire
şi Asistenţă Reşiţa din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în
subordinea CJCS.

Proiect de hotărâre privind
aprobarea preluării Centrului de Îngrijire
şi Asistenţă Sacu din subordinea
Consiliului Local al comunei Sacu în
subordinea CJCS.

Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al CJCS,
pe anul 2006.

Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului judeţului Caraş-
Severin, pe anul 2006.

Proiect de hotărâre referitor la
modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 172/2005 pri
vind aprobarea contractării unui împru
mut de 62.100.000 RON pentru finaliza
rea unor obiective de investiţii ale CJCS,
cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare
a anexelor 1, 3, 5 23 la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 177/29.12.2005
privind adoptarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli, pe anul 2006, a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean sau finanţate de
către acesta cu modificările şi comple
tările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modifi
carea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
62/2006 privind aprobarea acţiunilor
culturale, ştiinţifice, educative, sportive
şi ale cultelor religioase organizate cu
participarea CJCS, pe anul 2006.

Proiect de hotărâre pentru modi
ficarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
9/2006 privind aprobarea listei de
investiţii a CJCS, pe anul 2006 cu
modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind
modificarea organigramei şi a statului de
funcţii al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al CJCS.

Proiect de hotărâre privind apro
barea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare al aparatului de specialitate
al CJCS .

Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al CJCS, al Direcţiei Gene
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor a judeţului
Caraş-Severin şi al Direcţiei de Adminis
trare a Domeniului Public şi Privat al ju
deţului Caraş-Severin, pentru anul 2007.

Proiect de hotărâre privind
solicitarea transferului unui imobil-teren
din domeniul public al municipiului
Reşiţa şi administrarea Consiliului Local
Reşiţa, în domeniul public al judeţului
Caraş-Severin şi administrarea CJCS.

Proiect de hotărâre privind apro
barea contribuţiei financiare, pe anul
2006 a CJCS, în calitate de membru, la
finanţarea activităţii Asociaţiei Sportive
Municipale Fotbal Caransebeş.

Proiect de hotărâre privind
asocierea CJCS cu Consiliul local al
comunei Coronini la finanţarea şi imple
mentarea proiectului „Îmbunătăţirea
accesului comunităţii locale din
localitatea Sfânta Elena spre punctele
de trecere a frontierei Moldova Veche şi
Naidăş. Reabilitare drum comunal D.C.
48 Coronini (D.N.57)- Sfânta Elena
judeţul Caraş-Severin”, realizat cu
contribuţia financiară nerambursabilă
din partea Uniunii Europene.

Proiect de hotărâre privind
asocierea CJCS cu Consiliul Local al
comunei Fîrliug la finanţarea şi
implementarea proiectului” Cooperare
transfrontalieră pentru promovarea şi
valorificarea produselor agricole cu
specific local”,realizat cu contribuţia
financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene.

Proiect de hotărâre privind
participarea Consiliului Judeţean la
finanţarea şi implementarea proiectului
„Cooperare transfrontalieră pentru
dezvoltarea turismului tematic în Banat”,
realizat cu contribuţia financiară neram
bursabilă din partea Uniunii Europene.

Proiect de hotărâre privind
schimbarea temporară a regimului
juridic al imobilului Centrul de Plasament
„Speranţa” Reşiţa

Raport privind starea Universităţii
„Eftimie Murgu”, în anul universitar
2005-2006.

Informare privind constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute de O.G. nr. 43/1997, activităţi
desfăşurate de persoane împuternicite
în acest sens din cadrul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi
Privat a judeţului Caraş-Severin.

Informare privind stadiul proiec
telor pentru programe cu finanţare
europeană depuse de CJCS.

Situaţia privind cheltuielile de
deplasare a delegaţiilor CJCS în
perioada 01.08.2004-30.11.2006.

Informare cu privire la participa
rea d-lui Şourec Rudi la stagiul de
informare şi formare în cadrul Consiliului
Regional Pilsen (Cehia), în perioada

2.10.2006-21.10.2006.
Informare cu privire la partici

parea delegaţiei CJCS la a doua ediţie a
târgului de turism din Regiunea Plzen-
Republica Cehă”Internaţional Tourism
Expo of the Pilsen Region-ITEP”, în
perioada 12.10.2006-14.10.2006.

Întrebări. Interpelări.

şi aprobarea proce
sului-verbal al şedin

ş-Severin din
data de 18 octombrie 2006.
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ORDINEA DE ZI A SEDIN[EI CONSILIULUI
JUDE[EAN DIN DATA DE 05.12.2006acest an, dar acest semn de întrebare, venit din partea unui consilier, a fost anulat

de către domnul Ianăş Roşeţi. Directorul Direcţiei de Patrimoniu a dat asigurări că
firma executantă, aceeaşi care a realizat şi podul de la Gura Jgheabului din Oţelu
Roşu are capabilitatea prelucrării sumei respective în timp util), distribuţia venitului
suplimentar constituit pentru rectificare la nivel de judeţ are o configurare complexă.

O direcţie prioritară pentru utilizarea sumelor asigurate prin actuala rectificare
urmăreşte asigurarea plăţii tuturor drepturilor salariale corespunzătoare lunii
noiembrie 2006 şi a celui de-al 13-lea salariu pentru personalul din instituţiile
finanţate de Consiliul Judeţean şi cel din aparatul propriu.

Pentru plata dobânzilor aferente creditelor bancare contractate de către
Consiliul Judeţean pentru finalizarea unor obiective de interes judeţean, prin
rectificarea propusă se alocă 400,0 mii RON.

Cheltuielile de capital au fost suplimentate cu suma de 584,0 mii RON, destinată
unor proiecte aflate în derulare („Centrul de Coordonare şi Monitorizare a
activităţilor de intervenţie în caz de dezastre Caraş-Severin”, „Centrul de informare
şi promovare a activităţilor turistice BANAT la Gărâna”, „Îmbunătăţirea accesului
comunităţilor locale spre punctul de trecere a frontierei Naidăş”, „Staţia de epurare a
apelor uzate Bocşa”).

În cadrul indicatorului „bunuri şi servicii” rectificarea bugetară vizează Fabrica de
Produse Lactate din Oraviţa, Agenţia V Vest, Centrul de Resurse Comunitare,
ADECS, PROVITAM ş.a.

Bugetul judeţului Caraş-Severin beneficiază de o rectificare în baza Ordonanţei
de Urgenţă nr.89/2006, ceea ce reprezintă, ca venituri, o sumă de 9.997,0 mii lei, la
indicatorul sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru echilibrarea
bugetelor locale. Această sumă nu acoperă necesarul pentru efectuarea drepturilor
salariale ale personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar şi, în această
situaţie s-a hotărât asigurarea plăţilor salariilor pe luna noiembrie pentru cadrele
didactice din localităţile rurale şi din oraşele Băile Herculane, Bocşa şi Oţelu Roşu.

Criteriile care au stat la baza selecţiei localităţilor care au beneficiat de această
rectificare au transparenţă: în localităţile rurale plăţile se fac în intervalul 1-5 ale
lunii, iar suma rămasă a fost distribuită celor trei oraşe menţionate. Sumele
repartizate au fost în concordanţă cu cererile formulate de primari.

Cadrele didactice din Reşiţa, Anina, Caransebeş, Moldova Nouă şi Oraviţa îşi
vor primi drepturile salariale corespunzătoare lunii noiembrie la următoarea
rectificare a bugetului de stat, care va fi operaţională în perioada imediat următoare

Există, de asemenea, certitudinea plăţii celui de-al 13-lea salariu în luna
decembrie, la fel ca şi achitarea diferenţelor salariale pentru perioada 2001-2004,
indiferent de calitatea de sindicalist sau în absenţa acesteia.

Indicatorul „sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea chel
tuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor” are ca destina
ţie aplicarea Legii nr. 416/2991 privind nivelul minim garantat (3.390,3 mii lei pentru
ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei în anotimpul rece) şi susţinerea
sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap (2.399,7 mii lei, pentru plata
drepturilor care revin asistenţilor personali la nivelul lunii noiembrie 2006 inclusiv).

Structura împrumutului, în cuantum de 62.100.000 RON, pe care Consiliul
Judeţean Caraş-Severin l-a contractat în vederea realizării unor obiective de
investiţii este într-o continuă dinamică, dictată de costurile reale ale lucrărilor,
diferite de cele estimate în etapa de proiectare.

Astfel, o diminuare cu 10.500.000 RON a costurilor legate de achiziţionarea de
autobuze/microbuze şi a unor utilaje necesare în activitatea de administrare a
infrastructurii judeţului permite suplimentarea fondurilor destinate altor investiţii.

Astfel, pentru proiectarea şi modernizarea Palatului Cultural se alocă suma de
1.524.900 RON, derivată din concluziile studiului de fezabilitate, suma totală
absorbită de lucrare ajungând la 3.524.900 RON.

Pentru finalizarea lucrărilor la extindea Sălii Polivalente se alocă 2.226.100
RON, reprezentând lucrări suplimentare la imobil, lucrări noi, dotări (sonorizare,
mobilier, încălzire), asistenţă tehnică.

Diferenţa de 3.100.000 RON din fondul economisit va fi utilizată pentru reabilita
rea şi modernizarea parterului şi subsolului din corpurileAşi B din clădirea Consiliu
lui Judeţean şi a Primăriei (restaurant, sală de protocol, sală de şedinţe de mici
dimensiuni, obiecte de artă plastică) şi completări legate de realizarea sălii princi
pale de şedinţe (ventilaţie, iluminat, tehnică pentru asigurarea traducerilor, ş.a.)

Drumurile judeţene DJ 571 Sasca MontanăCărbunari şi DJ 608A Caransebeş-
Staţiunea Muntele Mic beneficiază de o suplimentare de fonduri cu suma de 480.000
RON, respectiv 3.129.000 RON, necesare completării costurilor estimate iniţial.

A fost votat proiectul de hotărâre, subordonat Legii nr.195/2006, prin care
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Reşiţa a fost preluat de către Consiliul Judeţean
Caraş-Severin, sub rezerva adoptării de către Consiliul Local al municipiului Reşiţa
a unei hotărâri de trecere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului în
domeniul public al judeţului. De asemenea se impune şi acordul Ministerului
Integrării Europene, datorită existenţei unui contract de finanţare nerambursabilă,
încheiat în baza proiectului PHARE RO 0108.03.03.359.

După îndeplinirea acestor obligaţii, Consiliul Judeţean va asigura resursele
financiare de funcţionare a centrului, începând cu luna decembrie 2006.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a acordat suma de 100 milioane ROL
tânărului Vasilică Birtea din Moldova Nouă, pentru a putea fi supusunei intervenţii
chirurgicale la o clinică din China, în luna ianuarie a anului viitor. Domnul Birtea este
acum imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier.

-
-

-
-

-

Concurs de fotografie ORA{UL MEU SUB LENTIL~
În data de 5 decembrie 2006, cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, la

Centrul de tineret Mansarda Reşiţa a fost lansat concursul de fotografie ORAŞUL
MEU SUB LENTILĂ.

La concursul organizat de Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-Severin pot
participa tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 de ani din toată ţara, aducând sau
trimiţând prin poştă la Centrul de tineret Mansarda maxim 3 fotografii în format
20x30cm (A4), color sau alb-negru, realizate prin metode analogice sau digitale.
Termenul limită de înscriere este 20 Decembrie.

Prin fotografiile înscrise în concurs se aşteaptă o modalitate creativă şi foarte
sugestivă prin care să fie surprinsă o parte din locul în care trăiesc tinerii şi pe care
doresc să o împărtăşească şi celorlalţi. Ele trebuie să fie însoţite obligatoriu de o
prezentare a ideii care stă la baza realizării lor.

Fotografiile vor fi evaluate de un juriu format atât din specialişti în arta fotografiei,
cât şi din reprezentanţi ai instituţiilor partenere de pe plan local. Criteriile de
evaluare vor fi creativitatea şi claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual şi
relevanţa pentru tema concursului.

Detalii, regulamentul concursului şi formularul de înscriere la Centrul de tineret
Mansarda (B dul A . I. Cuza, nr. 20, Reşiţa) sau în curând pe site-ul Centrului de
Voluntariat Reşiţa (www.voluntariat-resita.ro)

Pentru mai multe informaţii, persoana de contact :
Sorina Nihta tel : 0740 085 900, e-mail : sorinaid@yahoo.com

- l

{EDIN[A CONSILIULUI JUDE[EAN CARA{-SEVERIN
(continuare din pagina 1)

Click - Zapand prin viaţă
Vineri orele 18, 20
Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 8 - 10 Decembrie

Michael Newman (Adam Sandler) este casatorit cu
frumoasa Donna (Kate Beckinsale) si ei au doi copii ex-
traordinari, Ben (Joseph Castanon) si Samantha (Tatum
McCann). Dar el nu reuseste sa-i vada des deoarece
lucreaza foarte mult la firma sa de arhitectura cu speran-
ta desarta ca seful lui nerecunoscator (David Hasselhoff)
ii va recunoaste intr-o zi contributia lui nepretuita si il va
face partener. Odata ce va ajunge pe un drum mai usor,
el va fi capabil sa-si indrepte atentia catre...

Teatru
Teatrul G.A. Petculescu

Reşiţa prezintă
duminic , .1 .2006ă 10 2
premiera comediei

„ ”Paradoxul
Textul apar ine dramatur

gului s rb Nebojsa Romcevic
ţ -

â ,
regia artistic i selecţia
muzical de Iulian Ursulescu

ă
ă

ş



Caut menajer
ţi la tel. 0720-739212.

Execut lucr -
ţii cu membran

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

A solvent
m ţuri

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

ţ
ţuri minime.Tel.0355 4125

68, 0727-815760, 0748-413548
Ofer împrumut valutar cu

garanţie aur sau imobile. Tel.
0723-495967.

Caut s

ţa - Frankfurt,
plecare 20-21 decembrie,
înapoiere în 2-3 ianuarie 2007.
Tel. 0721-524382.

ă. Pentru deta-
lii suna

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

Sonorizez la pre

ă de toate
genurile. Tel. 0723-277475,
0743-672399

ă română-france-
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548.
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

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

ă îngrijesc un copil
sau o bătrână.Tel. 0355-410423

Dus - întors 2 - 3 persoane
pe ruta Re

b

limba

.

-

uri mici
nun

şi francez

şi

3

Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

29 nov. - 6 dec.
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�
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� �
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�

�
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Mayer Daniel

ani)

şovan Florin

ş Vilhelm

şan Viorica

(73 ani)

Ursu Parascheva

Mur (80

Cornean Gheorghe (74 ani)

Cra

( (71

ani) Câtu Doli (45 ani)

Av (62 ani)

Murgu Ion

Mure

(61 ani)

ăvanu Melania

(47 ani)

Antoniu Ana (69 ani) Anton

Anica (50 ani) Ciuclea Ana

ani) Tama

ădanei Maria

(69 ani) Kotlacsik

Atila (64 ani)

(63 ani)

46

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

7-9 decembrie

şi

2006

Joi 07 2

Vineri, 08.12.2006

Sâmbătă 09.12.2006

, .1 .2006

1. ani i
C 2 ani

Voicu Radian (28 ) ş
( 8 )

Ursu Sorin (26 ani)

Voina Cristian-Ionel

(20 ani)

ăldăra

ă -Treică Florin (20 ani)

ş Alina

şi
Tuli Susana-Ramona (28 ani)
Jurc

şi Filip Marinela (19 ani)

(20 ani)
şi Vadasz Loredana-Suzana

1.

1.

2.

�

�

�

�

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:

Decembrie

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

Pierdut câine orecar
sârmos, talie mic , 16 ani.
Recompens 100 €. Tel. 0740-
052965, akatuma@gmail.com

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 col ţar mare de
camer , stare bun . Tel. 0355-
804203 sau 0726-417130.

Vând calculator Pentium 4
LGA 3GHz, 512 ddr2 ram, video
X600Pro PCI-e, hdd 80 GB
Western Digital, MB Gigabyte
Intel I915P Hyper Threading
FSB800, monitor Dell 19"
DynaFlat 1600x1200, sistem
audio 5.1 Creative P5800, dvd-
rw dual layer, tast + mouse optic
Logitech. Preţ 2.700 ron. Tel.
0724-574096 între 10-20.

Vând Radiocd auto Sonashi
ZCD-69 folosit 2 luni, preţ 80 ron

i rad iocd auto Clar ion
BD159RG, preţ 250 ron. Tel.
0722-700595.

Vând canapea extensibil +
2 fotolii, stare foarte bun ,
folosite 1 an. Tel. 0723-596672.

Vând ferestre

ş

şului

şi
înr

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

ş

şi uşi din

ă
ă

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 ă

ă
ă

.

.,

Oferte-Cereri
de Serviciu

termopan. Tel. 0723-092582.
şi de

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

Vând tablouri semnate de
Gaidoş şi Vl

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

Vând TV color Balupunkt,
diag. 51 cm, cu circuite
integrate, tranzistori, în stare
foarte bun

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

Vând vitrin

ştri caut

ş ş

ş

Vând servici de mas

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

Vând mobil

ţi. Tel.
0355-408650.

ţionare. Tel.
216468, 0355-807491.

ţ 200 lei

ţ neg. Tel.
0723-495967.

ţe birmaneze, ochi
alba ţ

Mobil
ţei, bl. 4, sc. 3, etaj 3, ap. 15.

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

ădulescu. Tel. 0740-
766514.

Vând dormitor, stare foarte
bună, pre

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

ă cu halteră ă

ă de func

ă, pre . Tel.
0355-804513, 254445.

Vând cameră video Sony,
minidv, accesorii, pre

Pisicu
ă locuin ă. Văzut,

plăcut, cumprat. Reduceri de
sărbători. Tel. 0724-432706.

Vând congelator 7 sertare.
Tel. 0740-243889, 0355-
809355.

ă. Inf. Aleea Romani-

ă
ă ă

ă

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,

preţ neg. Tel. 0726-086536.
V

-

-

ând anvelope second-
hand de toate tipurile

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

Vând piese pentru Dacia.
Aleea Romaniţei, bl. IV, ac. III, et
III, ap. 15.

Vând Nissan Blue Bird D,
1990, stare foarte bun

ţ 2.100 €. Tel. 0746-
100800.

şi dimen
siunile, pre

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

ădi

ă, centra
lizat etc, pre

Matrimoniale

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

Primesc în gazdă o fată. Tel.
0355-408068.

Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 224890.

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

Cumpăr apartament 2 ca-
mere sau garsonieră. Tel. 0355-
804374.

Pensionar
ţ ţii,

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

Cumpăr garsonieră sau
apartament 2 camere. Tel.
0355-804374.

Primesc fată în gazdă, zona
Intim. Tel. 0355-805819.

Primesc în gazdă, Aleea
Romani

Caut fată (elevă) în gazdă.
Tel. 0355-410423.

ă, ofer
condi ă.
Tel. 0721-465512.

Vâns (închiriez) casă, 4 ca-
mere, dependin ă, 2
garaje, curte mare, Muncito-
resc, str. Izvorului, pre

ăturat teren, pre
ă,

tehnologie rapidă, ieftină. Tel.
0355-414326.

Persoană fizică, vând apar-
tament 2 camere, confort II,
zona Comisariat, usă meta ă,
centrală în garan ără
îmbunătă

ără
intermediari. Tel. 0729-911294.

Vând urgent garsonieră, vis-
a-vis de fostul “Acapulco”,
bucătărie, cameră, baie, hol,
debara, îmbunătă

ă, proprie-
tate personală, pre

ţei, bl. IV, sc III, et III, ap.
15. Fam Tincu.

Primesc în gazd
ţii, rog seriozitate maxim

ţe, mansard

ţ 52.000
€, al ţ 8.500 €,
posibilitate construire vil

ţie, f
ţiri, balcon închis, etaj

II, preţ 20.000 € fix, f

ţiri minore.
Tel. 0723-092582.

Vând garsonier
ţ 12.000 €

neg. Tel. 0355-807748.

lic

ANUN LICITA IEŢ Ţ
S.C. “Expert Consulting” S.R.L. cu sediul în Re ţa str. Horea, bl.A7, parter, telefon

0255 213468 lichideaz Licitaţia are loc în data de 27.12.2006 ora 12
Caietul de sarcini se procur

ţii pân Documentaţia conform caietului de
sarcini se depune pân

şi
şi se

repet şi or
- .ă patrimoniu
ă în fiecare zi la aceea ă până la epuizare. ă de la

sediul societă ă la data de 20.12.2006 ora 12.
ă la data de 22.12.2006 fiind considerat termen limită.

PRISMA Decembrie| |7 - 13 2006

Autoturism IPJ număr înmatriculare CS-18-PMV
ZIUA 08-10 DN 10-12 DN 12-14 DN 14-15 DN 15-16 DN 16-17 DN

7 Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B
8 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B
9 Berzovia 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B Bocşa Bocşa
10 Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B
11 Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B Bocşa Bocşa Măureni 58B
12 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B
13 Berzovia 58B Bocşa Măureni 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B
14 Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B

Autoturism IPJ număr înmatriculare MAI 12865
Ziua 08.00-10.00 DN 10.00-12.00 DN 12.00-14.000 DN 14.00-16.00 DN 16.00-17.00 DN

7 Caransebeş-
Sadova -Veche

6 Armeniş 6 Armeniş -
Caransebeş

6 Caransebeş -
Sadova -Veche

6 Armeniş 6

8 Caransebes-
Buchin 6 Bucoşniţa-

Armeniş 6 Armeniş-
Buchin 6 Caransebeş-

Buchin 6 Bucoşniţa -
Armeniş 6

9 Caransebeş-
SadovaV 6 Armeniş-

Teregova 6 Teregova-
Caransebeş 6 Caransebeş-

Sadova -Veche 6 Armeniş-
Teregova 6

10 Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6 Armeniş -
Buchin

Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6

11 Caransebeş-
Sadova -Veche 6 Armeniş 6 Armeniş -

Caransebeş 6 Caransebeş-
Sadova -Veche 6 Armeniş-

Teregova 6

12 Caransebeş-
Sadova -Veche

6 Armeniş 6 Armeniş -
Caransebeş

6 Caransebeş -
Sadova -Veche

6 Armeniş 6

13 Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6 Armeniş -
Buchin

Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6

14 Caransebeş-
Sadova -Veche 6 Armeniş 6 Armeniş -

Caransebeş 6 Caransebeş -
Sadova -Veche 6 Armeniş 6

Autoturism IPJ număr înmatriculare B-19-AUV
Ziua 08-10 DN 10-11 DN 11-12 DN 12-14 DN 14-16 DN 16-17 DN

7 Brebu 58 Caransebeş Sacu 6 Jupa 6 Caransebeş Obreja 68
8 Păltiniş 58 Jupa 68 Caransebeş 6 C-tin Daicoviciu 6 Jupa 6 Brebu 60
9 Soceni 58 Păltiniş 58 Caransebes 6 Jupa 6 C. Daicoviciu 6 Sacu 6
10 Resita Bocşa Bocşa Berzovia 58B Măureni 58b Bocşa
11 Brebu 58 Păltiniş 58 Oţelu-Roşu Zăvoi 68 Băuţar 68 Voislova 68
12 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Berzovia 58b Bocşa
13 Caransebeş Jupa 6 Sacu 6 C-tin Daicoviciu 6 Caransebeş Păltiniş 58
14 Brebu 58 Caransebeş Sacu 6 Jupa 6 Caransebeş Obreja 68

Autoturism IPJ număr înmatriculare B-16-CGU
Ziua 08-10 DN 10-11 DN 11-12 DN 12-14 DN 14-16 DN 16-17 DN

7 Paltinis 58 Jupa 6 C.Daicoviciu 6 Caransebeş Păltiniş 58 Brebu 58
8 Soceni 58 Brebu 58 Bocsa Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B
9 Paltinis 58 Caransebes Obreja 68 Zăvoi 68 Băutar 68 Voislova 68
10 Otelu Rosu Glimboca 68 Obreja 68 Caransebeş Jupa 6 C.Daicoviciu 6
11 Bocsa Bocsa Berzovia 58B Măureni 58B Berzovia 58B Bocşa
12 Caransebes Jupa 6 Sacu 6 C.Daicoviciu 6 Caransebeş Păltiniş 58
13 Resita Bocsa Bocsa Berzovia 58B Măureni 58B Bocşa
14 Paltinis 58 Jupa 6 C.Daicoviciu 6 Caransebeş Păltiniş 58 Brebu 58

Amplasarea aparatelor radar în jude]ul Cara}-Severin
în perioada 7-14 decembrie 2006



4

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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�
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Ordinul nr. 1.939 al ministrului finanţelor publice pentru
aprobarea Procedurii de compensare a creanţelor fiscale
rezultate din raporturi juridice vamale

ţe, ca urmare a cererii de compensare/
restituire, depus ţiunii
vamale (M.O. nr. 936/20.11.2006)

a nr. ţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind
modificarea

ţurilor

ţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 (M.O. nr. 936/20.11.2006)

H 1.586
ţ

ţional (M.O. nr. 937/20.11.2006)
Hot ţiei Generale a Vân

(M.O. nr.
937/20.11.2006)

Lege 393 privind acordarea de compensaţii cet ţe
nilor români bunurile trecute în proprietatea fostului
Regat al Sârbilor, Croaţilor

ţiei dintre Româ
nia ţilor

ţilor situate în zona de frontier
(M.O. nr. 938/20.11.2006)

Ordin 268 al pre ţii Naţionale
Sanitare Veterinare ţa Alimentelor privind
modificarea Normei sanitare veterinare ţa
alimentelor ce stabile

ţii Naţionale
Sanitare Veterinare ţa Alimentelor nr.
13/2005 (M.O. nr. 938/20.11.2006)

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
ist rice (republicare) (M.O. nr. 938/20.11.2006)

Acord între România
(M.O. nr. 941/21.11.2006)

(M.O.
nr. 941/21.11.2006)

Ordin 732 al ministrului agriculturii, p

ţii, în anul 2006,
produc

ţiilor de acordare a subvenţiilor,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p

(M.O. nr. 941/21.11.2006)
ţiei

ţiei de circulaţie provizorie sau pentru
probe a vehiculelor (M.O. nr. 941/21.11.2006)

şi de restituire a
eventualelor diferen

Decizi 1.250 a preşedintelui Autorit

şi completarea Criteriilor şi metodelor pentru
aprobarea pre şi stabilirea tarifelor reglementate în
sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşe
dintelui Autorit

şi Pescarilor
Sportivi din România nr. 1 din 13 mai 2006 - Extras

şi Slovenilor, în urma aplic
şi la un

schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la
Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Conven

şi Regatul Sârbilor, Croa şi Slovenilor, relativ

şedintelui Autorit
şi pentru Siguran

şi pentru siguran
şte regulile pentru prelevare de probe

de produse de origine animal
şedintelui Autorit

şi pentru Siguran

şi Republica Bulgaria privind
securitatea social

şi completarea unor
acte normative prin care se acord
şi unele m

şi dez
volt

şi din sectorul
piscicol, precum şi a condi

şi
dezvolt

şi internelor
privind procedura înmatricul şi
eliberarea autoriza

-

.G. nr.

a nr. -
pentru

-

ul nr.

.

o

. .G. nr.

ul nr. -

. .

ul nr.

ă de contribuabilul titular al opera

ă

ă

privind încadrarea unor arii naturale
protejate în categoria zonelor umede de importan ă
interna ă

ărâre aAsocia ătorilor

ă

ării
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre

ă la
regimul proprietă ă, semnată
la Belgrad la 5 iulie 1924

ă

ă pt examenul de laborator,
aprobată prin Ordinul pre ă

ă
O u 88 pentru modificarea

ă drepturi sociale, precum
ăsuri în domeniul cheltuielilor de personal

ădurilor
ării rurale pentru modificarea Normelor metodologice de

aplicare a H G nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven

ătorilor agricoli din sectorul animalier

ădurilor
ării rurale nr. 94/2006

Ordin 1.501 al ministrului administra
ării, înregistrării, radierii

�

�

�

�

�

Raportul privind aderarea României şi Bulgariei a fost adoptat cu 542 de voturi pentru, 41
împotrivă şi 27 de abţineri Populaţia va primi înainte de sărbătorile de iarnă pensiile, drepturile de
protecţie socială şi ajutoarele băneşti Din 2007, tinerii de pana la 35 de ani vor fi obligati sa
contribuie la fondurile de pensie administrate privat Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare de la
10 decembrie

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.

Cartea de identitate - document de c@l@torie
Cartea de identitate constituie document de călătorie pe baza

căruia cetăţenii români pot călători începând de la 1 ianuarie 2007 în
statele membre ale Uniunii Europene, conform Ordonanţei de
urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii, aprobată de Guvern.

Începând de la 1 ianuarie 2007, cetăţenii români vor putea intra,
pe baza CI, în cel puţin 22 din cele 25 de state membre ale UE.

Directiva CE privind libera circulaţie a fost transpusă în legislaţia
naţională sau aplicată direct de Austria, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Slovenia, Spania, Portugalia şi Ungaria.

Cehia, Cipru şi Suedia au transpus şi ele această directivă în
legislaţia naţională, însă au aplicat măsuri restrictive.Astfel, în Cehia
şi Cipru se poate intra cu cartea de identitate doar dacă aceasta
conţine un cod de bare. Suedia doreşte ca pe CI să fie menţionată, în
mod expres, rubrica cetăţeniei titularului.

Belgia şi Slovacia sunt în proceduri pentru transpunerea acestei
directive (iar românii vor putea călători şi în aceste state pe baza CI)
iar Bulgaria a adoptat şi ea această lege.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră va dispune măsurile
necesare pentru afişarea în punctele de trecere a frontierei de stat
deschise traficului internaţional, precum şi pe pagina proprie de
Internet, a listei statelor membre ale UE care permit intrarea şi
şederea pe teritoriile lor pe baza cărţii de identitate.

Minorii, pentru care CI se eliberează, conform legii, doar după
împlinirea vârstei de 14 ani, vor putea călători în statele membre ale
UE doar pe baza unui paşaport individual sau dacă sunt trecuţi în
paşaportul unuia dintre părinţi.

Şeful MAI a subliniat că de la 1 ianuarie 2007 cetăţenii români
trebuie să utilizeze la ieşirea din ţară culoarele de frontieră destinate
membrilor UE.

u trebuie fac î confuzie între spaţiul Schengen şi spaţiul
UE. Dacă un cetăţean are interdicţie de a intra în unul dintre statele
membre ale spaţiului Schengen nu poate intra în niciunul dintre cele
15 state membre.

Ţările Shengen (tratatul de constituire a fost semnat în 1985)
cuprind până acum membrele UE Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania şi Suedia dar şi Islanda şi Norvegia, ţări ce nu
sunt membre UE. Elveţia, rămâne în afara blocului UE dar se alătură
spaţiului Shengen anul viitor.

România a transmis cu titlul de specimen autorităţilor din statele
membre le UE documentele româneşti care atestă identitatea.

Cehia, Cipru şi Suedia au stabilit criterii restrictive din punctul de
vedere al accesului pe teritoriul lor în baza cărţii naţionale de
identitate. Astfel, Cehia şi Cipru permit accesul în baza cărţii de
identitate cu condiţia ca aceasta să fie prevăzută cu un cod de bare
(care nu există pe cartea românească de identitate), în timp ce
Suedia a instituit condiţia ca pe cartea de identitate să fie menţionată
în mod expres, în rubrică distinctă, cetăţenia titularului acesteia.

Rezultatul urmărit este de a se consolida libera circulaţie a
persoanelor în cadrul spaţiului european, având în vedere că libera
circulaţie constituie una dintre libertăţile fundamentale ale pieţei
interne.

N ut nsă ă

Guvernul României - Biroul de presă - 29.11.2006

Recuno}tin]a fa]@ de eroii-
martiri }i lupt@torii

Noile norme de aplicare a legii privind
recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989
diferenţiază trei etape ale revoluţiei.

Guvernul a aprobat normele de aplicare a Legii
341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din
decembrie 1989.

14-19 dec 1989 revoltă populară la Timişoara;
20-22 dec 1989 revoluţia română până la

plecarea dictatorului din sediul fostului CC al PCR;
22-25 decembrie 1989 preluarea puterii şi

instituirea noilor structuri ale statului.

4 decembrie 22 decembrie 1989
22 decembrie 1989 10 ianuarie 1990
Această prevedere răspunde solicitării Parche

tului Militar adresată Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor. Potrivit acestei solici
tări, se suspendă până la finalizarea anchetelor pre
schimbarea certificatelor pentru cadrele active din
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,
Securitate, Gărzi Patriotice şiApărare Civilă.

O altă modificare introdusă de noile norme de
aplicare a legii vizează eliminarea declaraţiilor mar
torilor sau altor documente cu privire la împrejurările
decesului dintre documentele obligatorii pe care
trebuie să le conţină dosarele de erou martir.

Potrivit noilor reglementări, pentru persoanele
care din motive neimputabile lor nu mai sunt în
posesia certificatului doveditor al titlului acordat
potrivit Legii nr.42/1990 sau ale brevetului de
atestare a titlului acordat potrivit acestei legi,
certificatul poate fi preschimbat.

Condiţia este ca respectivele persoane să
depună o declaraţie notarială pe proprie răspun
dere - sub sancţiunile art. 292 din Codul Penal şi cu
obligativitatea declarării pierderii acestor
documente într-un ziar de largă circulaţie şi în
Monitorul Oficial.

Persoanele care au participat la revoluţie, dar
care nu au îndeplinit condiţiile pentru preschimba
rea certificatelor (depunerea documentelor necesa
re la SSPR), li se atribuie calitatea onorifică de parti
cipant la Revoluţia română din decembrie 1989.

Etapele revoluţiei sunt diferenţiate astfel de
actul normativ:

În cuprinsul noilor reglementări se are în vedere
diferenţierea potrivit etapelor angajării şi participării
militarilor la acţiunile desfăşurate pentru victoria
revoluţiei, astfel:

Guvernul României - Biroul de presă - 30.11.2006
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Potrivit comunicatului , ultima zi de
tranzacţionare din acest an la Bursa de Valori
Bucureşti va fi 19 decembrie. Pe 22 decembrie
va fi ultima zi de decontare a tranzacţiilor pentru
anul 2006. Activitatea să fie reluată pe 3
ianuarie 2007, conform programului obişnuit.

BVB Începând cu 1 decembrie, Banca Natio
nala a Romaniei a pus în circulaţie bancnota
de echivalentul a 2 milioane
de lei vechi. Din aceiaşi dată firmele şi
instituţiile publice nu mai pot repune în
circulaţie bancnotele şi monedele vechi.

-

200 de lei noi,
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Ministerul Finan
telor Publice anunta
anularea licitatiilor
de din
datele de 7 si res
pectiv 18 decembrie

-

-
.

titluri de stat

Execuţia bugetului general consolidat
pe primele 10 luni ale anului în curs s-a
încheiat cu un excedent de 6,867 miliarde lei,
reprezentând 2,04 la sută din PIB, în condiţiile
în care până la sfârşitul lui 2006 a fost
programat un deficit de 2,5 la sută din PIB.

Eradicarea pestei porcine

Pe data de 1 decembrie 2006 va
începe campania de vaccinare a porcilor
împotriva pestei porcine clasice. Guvernul
a aprobat Programul strategic privind
monitorizarea, controlul şi eradicarea
pestei porcine clasice în România.

Programul se va derula pe o perioadă
de 4 ani şi o lună, iar durata planului de
vaccinare este de un an şi o lună.

Pentru gospodăriile oamenilor acci
narea este gratuită şi coordonată de
medicul veterinar autorizat de la Direcţiile
judeţene sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor.

Campania de vaccinare de urgenţă se
derulează în trei etape:

, care începe la 1
decembrie, se vaccinează toţi porcii în
vârstă de peste 20 de zile, inclusiv purceii
cu vârsta între 20 şi 40 de zile.

Pe durata campaniei de vaccinare va fi
interzisă mişcarea în scop comercial a
porcilor vaccinaţi, iar porcii vaccinaţi
trebuie să fie marcaţi cu litera „V” pe crupa
dreaptă.

va începe la data
de 1 martie 2007. Vor fi vaccinaţi toţi porcii
care nu au fost vaccinaţi în prima etapă,
purceii proveniţi de la scroafele vaccinate
(la vârsta de 8-9 săptamâni) şi orice alţi
porci cumpăraţi de crescătorii şi
nevaccinaţi.

, în care se vor vaccina toţi porcii cu
vârsta mai mare de 60 de zile.

Începând cu 1 ianuarie 2007, pot fi
comercializaţi numai porcii vaccinaţi şi
numai pe piaţa românească.

v -

În prima etapă

Cea de-a doua etapă

De la 1 septembrie începe a treia
etapă

(Guvernul României - Biroul de presă -
30.11.2006)

Lucr@ri ^mpotriva inunda]iilor

fost aprobat Acordul cadru de
imprumut dintre Romania si Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru
Finantarea Proiectului privind apararea
impotriva inundatiilor in zona de sud-vest a
Romaniei.

Proiectul urmareste asigurarea unei
protectii optime pentru locuitorii din zona
de sud-vest a Romaniei, in cazul unor
inundatii catastrofale, prin cresterea
gradului de siguranta a digurilor existente
si a principalelor cursuri de apa.

Lucrarile hidrotehnice propuse au in
vedere consolidarea si regularizarea
malurilor unor cursuri majore, reprofilare
de maluri si alte masuri necesare pentru
apararea impotriva inundatiilor. Termenul
limita pentru finalizarea acestor lucrari
este decembrie 2009.

A

(Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
- 29.11.2006)
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Armata israeliana şi-a întărit prezenţa la graniţa cu Libanul din cauza creşterii tensiunilor de la
Beirut Robert Gates, urmează să îl înlocuiască în fruntea Pentagonului pe Donald Rumsfeld
Smirnov exclude reintegrarea Transnistriei

În capitala Letoniei, Riga, s-a derulat summitul Alianţei Nord-
Atlantice. Agenda reuniunii a fost dominat

ţia fragil
ţei în contextul noii

configuraţii geo-politice actuale. Evenimentul a reunit cele 26 de
state membre, printre care

ţei în prim
ţelegere de compromis asupra deplas

ţi
din Afganistan se vor putea deplasa mai u

ţa ţi în sudul ţ
ţ ţioas

ţi din 37 de ţ

ţii Alianţei,

ţie.
Potrivit pre

ţiuni
de dou

ţei Nord
Atlantice, plan ce prefigureaz

ţional ţa de reacţie rapid
ţilor în punctele fierbinţi ale

globului. Ideea cre ţi de elit
ţia

aliaţilor potrivit principiului rotaţiei, a fost lansat

ţiativ ţ
ţiunile NATO, ca de pild

ţei. Washingtonul a argumentat c

ţi în baze dinAfganistan, au demonstrat c ţ
ţia american

ţei Nord Atlantice s ţ

ţii formaliza-
te cu alianţa celor 26, insistând c

ţii, a fost determinant în decizia de a-
ţiile în ce prive ţiunile de menţinere a p

ţin entuziast de la ţ
ţie contractual ţa unor aliaţi eu-

ropeni. În plus a agravat temerile Rusiei, care s-ar vedea astfel
încercuit ţa Nord Atlantic

ţ
ţei. Lugar a lansat

ţii energetice la fel ca un atac militar.
Serbia, Bosnia

ţia, Albania

ţin ţa
acesteia de a deveni un aliat al NATO. În cazul Ucrainei, NATO
sprijin ţie ţia va
prevala în aceast ţar

ţia Ucrainei o va dori, NATO p
ţile deschise.
La finalul summitului a fost semnat un document comun

consacrat priorit ţilor ţiilor de dezvoltare ale Alianţei în
perioada urm

ţei. Secretarul general Jaap de Hoop Scheffer a
subliniat schimb

ţii NATO-Rusia care urma ţelor cu statele membre.
Tot în spaţiul fost sovietic, în paralel cu summitul de la Riga,

pre ţii ţ ţii Statelor Independente
s-au întâlnit la Minsk. Tema oficial ţa
Comunit ţii celor 12 state independente.

ă de sporirea
angajamentului militar în Afganistan, de situa ă din
Orientul Mijlociu dar

ăvara lui 2004, împreună cu România.
S-a ajuns la o în ării

trupelor în sudul Afganistanului, Secretarul General NATO, Jaap
de Hoop Scheffer, declarând că 20.000 din cei 32.000 de solda

ării, doar
în caz de urgen ă. ISAF este cea mai ambi ă misiune NATO,
cuprinzând 32.000 de solda ări. Nato a decis

ă coordonare
politică ă a efectivelor pentru Afganistan. Din grupul de
contact vor mai face parte, pe lângă reprezentan

ăncii Mondiale. Ace
ă coordonare a desfă ării de trupe

ăsescu, România
ă în teatrul de opera

ă luni.
Lupta contra terorismului, prevenirea unor atacuri ciberneti-

ce

ă noua doctrină ce se vrea
adoptată în 2009. Jaap de Hoop Scheffer a declarat pe deplin
opera ă For ă a NATO destinată să
constituie vârful de lance al alia

ării acestei unită ă de 25.000 de
persoane, compusă din contingente ce vor fi puse la dispozi

ă la Praga în
noiembrie 2002.

O ini ă americană asuma faptul că ări care au oferit trupe
pentru opera ă în Afganistan - Australia,

Noua Zeelandă
ă ă

atacurile de la 11 septembrie, plănuite de terori
ă amenin ările pot

apărea de oriunde în lume, drept care Administra ă a
cerut Alian ă dezvolte un forum de ări furni-
zoare de securitate, care sunt gata să lupte împotriva terorismu-
lui. Dar Australia, spune că nu dore ă fie legată de un acord
de parteneriat cu NATO. Noua Zeelandă, care are un mic contin-
gent militar în estulAfganistanului, a exclus

ă mandatul ONU, mai curând
decât alte obliga

ăcii. Propu-
nerea americană, care circula deja de un an de zile, a primit un
răspuns pu ările asiatice, care nu doresc o
rela ă cu NATO, trezind

ă de Alian ă. Senatorul Richard Lugar,
pre

ă misiunea din Afghniastan este proba de for ă
pentru credibilitateaAlian ă
înscrie securitatea energetică printre misiunile sale, tratând un
atac la adresa securită

ă adere la
programul Parteneriat pentru pace, în timp ce Croa

ă
fie invitate să se alăture NATO după summitul din 2008. În ceea
ce prive ă va continua să avanseze pe drumul
reformelor, NATO va continua să o sus ă ă sprijine dorin

ă reformele ă democra
ă ă, iar liderii acesteia vor promova

reformele, iar popula ăstrează
por

ă
ătoare. Potrivit lui Klaus Naumann, fost pre

ără o bază pentru planificarea viitoare" a rolului

ările din lume din 1949
ă cadă de acord asupra unei "mari doctrine" până la

summitul aniversar din 2009.
Pre

ărilor membre ale Comunită
ă a summitului, eficien

ă

şi de viitorul alian

şi cele trei republici baltice foste
sovietice - Lituania, Letonia şi Estonia - care au devenit membre
aleAlian

şor în zonele de
conflict. Fran şi Germania vor trimite solda

şi
crearea unui grup de contact pentru o mai bun

şi militar
şi cei

ai ONU, ai Uniunii Europene şi B ştia vor
asigura o mai bun şur şi a
eforturilor civile de reconstruc

şedintelui B şi-a suplimentat
efectivele cu 192 de militari, care se afl

şi securitatea resurselor naturale au figurat în propunerea
noului plan care stabileşte în acest fel noi scopuri Alian

şi Suedia -, ar saluta şansa de a avea o voce în
desf şurarea misiunilor Alian

ştii Al-Qaida an-
trena

şte s

şi ea rela

şi îndeplini
obliga şte opera

şi rezisten

şedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul ameri-
can, a subliniat c

şi ideea ca NATO s

şi Muntenegru au fost invitate s
şi

Macedonia, incluse deja în Parteneriatul pentru pace ar putea s

şte Georgia, dac
şi s

şi politica anticorup şi dac

şi direc
şedinte

al comitetului militar NATO, documentul "este vag, cu prea multe
compromisuri şi f
şi rostului alian

şi a cerut statelor
membre s

şedintele Vladimir Putin a lipsit de la summit-ul NATO de
la Riga, deşi la ultimele întâlniri a fost mereu prezent la runda de
discu şedin

şedin

O ini]iativ@ f@r@
precedent

Bundestagul adopt@ o
lege anti-terorism

Potrivit unei noi iniţiative
anti-teroriste, fiecare persoană
care intră sau iese din Statele
Unite va fi evaluată din punct de
vedere al riscului terorist.
S is temul de ident i f i care
automată, va fi gestionat de
serviciile vamale ale Statelor,
după un model mai vechi al
Trezoreriei. Departamentul
pentru Securitate Internă a
precizat că sistemul de evaluare
a riscului terorist nu va colecta
mai multe informaţii, ci va
ameliora colectarea, utilizarea
şi analizarea informaţiilor care
pot ajuta la identificarea
potenţialilor terorişti, lipsa
acestui tip de informaţii fiind
unul din motivele pentru care au
murit 3,000 de oameni în 2001.
"Evaluaţii" nu vor avea acces la
rezultatul evaluării, care va
rămâne însă timp de 40 de ani în
evidenţa mai multor instituţii
americane sau străine şi la
dispoziţia experţilor. Asociaţiile
de apărare a libertăţilor civile a
criticat sistemul invaziv şi fără
precedent care ameninţă zeci
de milioane de persoane iar mai
mulţi l ideri democraţi au
declarat că în legislatura ce
începe în ianuarie această
iniţiativă va fi reevaluată.

În Europa, mai multe state
au adoptat sau poartă discuţii
pentru introducerea sau modifi
carea legilor legate de lupta îm
potriva terorismului. În Germa
nia, Bundestagul, camera
inferioară a parlamentului, a
aprobat, după aproape un an de
controverse, înfiinţarea unei
baze de date cu informaţii care
să fie folosite în lupta împotriva
terorismului. Legea presupune
centralizarea informaţiilor care
pot fi folosite pentru a preveni
acte teroriste la procuratura
federală şi interconectarea
bazelor de date ale poliţiei şi
serviciilor secrete. Parlamenta
rii germani au mai decis să
permită accesul autorităţilor la
datele personale furnizate de
cetăţeni serviciilor de telecomu
nicaţii, companiilor aeriene sau
instituţiilor financiare.

-
-
-

-

-

Aşa se va numi limba vorbită în Muntenegru dacă
propunerea preşedintele parlamentului, Ranko Krivokapic, ca
limba să fie numită oficial "sud-slavică" şi să fie trecută ca atare
în textul noii Constituţii muntenegrene, adoptate după separarea
de Serbia în mai 2006 va fi adoptată.

Muntenegrenii şi-au declarat independenţa în luna mai 2006
iar recent partidele parlamentare din Muntenegru au intrat în
dezbateri aprinse pe tema denumirii limbii oficiale. Propunerea
lui Ranko Krivokapic a venit ca o soluţie de compromis între
variantele "muntenegreană" şi "sârbă", unde "muntengreana"

fiind în fapt limba sârbă, diferenţa fiind dată de accent şi câteva
regionalisme.

Propunerea a stârnit însă reacţii de protest atât din partea
partidelor pro-sârbe de opoziţie dar şi din partea celor care au
militat pentru un Muntenegru independent. La ultimul
recensământ din Muntenegru 64% din populaţie a declarat că
vorbeşte limba sârbă.

Limba oficială a fostei Iugoslavii s-a numit "sârbo-croată",
limbă care se vorbea în 4 din cele 6 republici: Serbia, Croaţia,
Bosnia Herţegovina şi Muntenegru.

Reuniune NATO
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Cancelarul federal german
a propus marţi Comisiei Europene să
elaboreze un raport pe tema negocierilor de
aderare a Turciei la UE în perioada dintre
alegerile din toamna anului viitor şi alegerile
europene din primăvara lui 2009.

Angela Merkel Preşedintele Statelor Unite ale Americii,
, se întâlneşte azi, 7 decembrie, la Washington cu

primul ministru al Marii Britanii, Tony Blair, la două zile
după primirea recomandărilor din partea comisiei
speciale care a examinat posibilităţile de revizuire a
politicii Washingtonului în Irak

George W.
Bush

.

În capitala Cubei, Havana, a avut loc o paradă
militară, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a
preşedintelui ţării, fără prezenţa liderului cubanez

. Acesta nu a mai fost văzut în public
de la intervenţia chirurgicală pe care a suferit-o în
luna iulie.

Fidel Castro

Limba "sud-slavică”

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/7 Decembrie /8 Dec /9 Dec /10 Decembrie embrie embrie

ţi,Luni, 11 Decembrie Mar 12 Decembrie 13 Dec. 14 Decembrie 15 Decembrie 16 Dec. 17 DecMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică, .
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semidecomandat, Micro 1, preţ neg. Tel.
0355-404462,0788-021442, 0728-625813

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunc , semidecomandat, etaj 3,
îmbun t ţit, rigips, preţ 19.000 €.Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 2 camere,
Lunca, confort 2, semidecomandat, etaj 2,
centrala, balcon inchis, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
semidecomandat, complet mobilat si utilat,
20.500 €. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunc ,
etaj 2, confort 1 semidecomandat,
centrala, mobilat, balcon inchis. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, Micro 2, amenajat.
Tel. 0355-404462, 0788-021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2, confort 3 semidecomandat, 15.500
€ negociabil Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 2 camere,
semidecomandat, Micro 3 Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând urgent apartament 2 camere, etaj
3, Lunca, suprafata 70 mp. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
decomandat,Centru, 2 balcoane.Tel.0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, Moroasa, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apart. 2 camere, zona Intim, etaj
1, imbunatatit, 23.500 €. Tel. 0355-404462,
0788-021443,0746-663225(Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent apartament 3
camere, confort 1, parter, Micro 1 posibili-
tati privatizare, termopane, bine imbunata-
tit, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Vând ap. 3 camere, conf. 1, decoman-
dat, Centru, parter, centrala, termopane,
superamenajat, rigips. Tel. 0355-404462,
0788-021442,0728-625813(Banat Expert)

Vând apart. 3 camere, Lunca, confort 1
decomandat, centrala, termopa-ne, clima,
amenajat, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând apartament 3 camere, Micro 4 ,
parter, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, ultramodern amenajat. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând ap. 3 camere conf. 1, decoman-
dat, Centru, superimbunatatit. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 3 camere,
Micro 2, conf. 1, imbunatatit, semimobilat,
suprafata mare, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând apartament 3 camere, centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apartamentul. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, etaj 3, bine
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând ap. 3 camere, semidecomandat,
centru , superamenajat, suprafaţa 100 mp,
etaj intermediar, 2 bai, 2 balcoane, merita
v

ţa mare, neg.

Vând apart. 4 camere, decomandat, 2 bai,
2 balcoane, Micro 4, preţ bun. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apart. 4 camere, decomandat,
etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, centrala,
clima, termopane, imbunatatiri. Tel. 0355-
404462, 0788-021438, 0745-873682

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Vând cas , Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansarda, 200 mp locuibili, preţ
27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând cas , Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane, cen-
trala, preţ 32.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021442,0728-625813(Banat Expert)

Vând cas , centru, 3 camere, 250 mp
locuibil, 23.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând cas
ţ

.

î -

ţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând cas

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

Vând cas -
ţ bun.

Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând cas

.

.

-

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

Cump .

-

. â -

.

-

ă
ă ă

ă

ăzut. Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând apartament 3 camere, Micro3,

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafa

ă

ă

ă

ă Muncitoresc, 2 camere,
superimbunată ită, termopane, rigips,
partial mobilata, baie amenajata, 21 000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, mbunatatita, 2 bucatarii, camera mo
bilata pentru magazin acces auto, garaj,
terasa, 3 intrari, bun privatizare, pre

ă 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Vând casă mare, imbunatatita, zona
Muncitoresc, pre

ă mare, 10 camere imbunata
tita, renovata, zona Muncitoresc, pre

ă 4 camere imbunatatita,
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 Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg Tel. 0355-404462,
0788-021442,0728-625813(Banat Expert)

Vând casă cu 5 camere, Boc

ă cu 7 camere, Bocsa Monta
nă, Centru, complet utilata, 600 mp total, 3
bucatarii, 2 bai, acces auto Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând casă Valiug 3 camere, teren 1200
mp, acces auto, pre

ăr teren 5 000 mp pentru depozit,
la sosea, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788-021441

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

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

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

Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

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

Cumpăr apart 3 camere, zona Gov n
dari, ofer pretul pietei, comision 0%. Tel.
0355-404462,0788-021439(Banat Expert)

Cumpăr apart 4 camere in Centru sau
Govandari, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Cumpăr terenuri Calea Caransebe

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CASE

CUMP RARE

şa
Montana, Centru, complet utilata, teren
500 mp Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând cas

şului, Calea Timisorii, Zona Terova, Valiug,
Crivaia, Semenic. Tel. 0355-404462, 0788-
021440, 0740-956337 (Banat Expert)

Ă

(Banat Expert)

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

V NZARE GARSONIERE

Â Ţ

Â

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Ş

Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788-021441

Vând teren cu platform betonat ,
zona Lunc , 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462,0788-021441

Vând teren 5 755 mp, aproape de km8,
drumul Terovei, front stradal, negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788-021441

Vând terenuri Calea Caransebesului,
parcelate sau neparcelate, diferite supra
fete, cu acte la zi. Tel. 0355-404462, 0788-
021440, 0740-956337 (Banat Expert)

Vând terenuri Valiug, Crivaia si case
Garana. Tel. 0355-404462, 0788-021440,
0740-956337 (Banat Expert)

Vând hal 2100 mp, c i de acces auto,
toate utilit ile, parcare, Calea Timisorii.
Tel. 0355-404462, 0788-021440, 0740-
956337 (Banat Expert)

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

Vând apartament 1 camera, Micro 2,
etaj 3, complet mobilat si utilat. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând garsoniera Micro 4, confort 1,
apometre, faianta, balcon inchis, locuibila.

Tel. 0355-404462, 0788-021443, 0746-
663225

Vând garsonier , amenajat , balcon,
baie cu vana, termopane, pre

ă ă
ă

ă ă
ă

ă
ă ă

ă ă

ă ă

ă

(Banat Expert)

(Banat Expert)

.

-

ţ

ţ

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

Vând garsoniera, amenajata, etaj 2,
10.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând camer c min, etaj 2, preţ 5.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând garsonier Micro1, confort 1,
mobilata, apometre, faianta, locuibila. Tel.
0355-404462,0788-021439(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, zona
Micro1, parter, posibilitati privatizare, preţ
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, zona
Micro 2, parter, termopane, imbunatatiri.
Tel. 0355-404462, 0788-021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, etaj 2, Micro 3, superimbuna-
tatit, termopane, centrala, modificari, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0751-999695 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,

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
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V

a

ând urgent apartzamente cu 2

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

Vând urgent cas

ţ ţiu
comercial cu autorizaţie de magazin,
preţ 46.000 € neg.

Vând urgent case în Caransebe
ţuri cuprinse începând de la 45.000 €.

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent cas ţa, zona
Lunc

ţ
45.000 €

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

ţ

-
ţ

ţie cas ţi, 40
€/mp neg.

ţi, preţ 7 €/mp.

Vând urgent cas ţa, zona
Muncitoresc, 3 camere, baie, buc

ţit ţ 21.000 € neg.

Vând urgent cas ţa, zona
Muncitoresc, 7 camere, 2 buc

ţ
ţ 120.000 € neg.

şi 3
camere, confort I şi II, în Govândari,
Moroasa şi în Centru

şi

anexe şi un spa

ş cu
pre

şa Român
şi

gr

şi

şi uş

şi
şoarei, lâng

şi teren pe
Drumul Lupacului, la strada principal

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

şi

şi

şi gr

. Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0720-350553. (Grecu
Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

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

Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0720-350553. (Grecu
Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (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, 0720-350553.
(Grecu Haus)

ă în Re
ă, bună pentru privatizare sau

pentru cabinet medical, 3 camere, baie,
bucătărie, centrală proprie, termopane,

podele laminate ă metalică, pre
. Tel. 0722-411233, 0721-

081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept

ă,
suprafa ă totală de 10.614 mp. Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (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, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă în Re
ătărie,

îmbunătă ă, pre Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă în Re
ătării, 2

băi, mansardă, pivni ă, curte ădină,
pre Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0720-350553. (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

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, 2 b i, 2 balcoane, zon
bun , ocupabil imediat. Tel. 0788-
374143.

Vând apar tament 2 camere
decomandat, zona fr. bun , 2 b i, 2
balcoane, pre 27 800 neg. Tel. 0788-
374146

Vând urgent apartament 3 camere
decomandat, mbun t it, termopane,
Micro 4 l ng Artima, ocupabil imediat.
Tel. 0788-38850 .

Vând urgent apartament 2 camere
conf. 1 decomandat, zona Lunc ,
central termic . Tel. 0788-494074.

ă ă
ă

ă ă

ă ă
ă

1

ă
ă ă

(Tryo M)

ţ . €
. (Tryo M)

î ţ
â

(Tryo M)

(Tryo M)

Î

ţ € (Tryo M)

ţ
(Tryo M)

â ţ
(Tryo M)

(Tryo M)

ţ . €
î ţ

(Tryo M)

nchiriez apartament 2 camere conf.
1, complet renovat, cu central termic ,
pre 120 . Tel. 0748-118778.

Vând apartament 2 camere conf. 1,
termopane, u de metal, zona Miori a.
Tel. 0788-374144.

Vând garsonier /apartament 1
camer , Gov ndari, pre negociabil. Tel.
0788-571780.

Vând urgent apartament 2 camere
conf. 1, zona fr. bun , ocupabil imediat.
Tel. 0788-509283.

Vând apartament 2 camere conf. 1,
zona Intim, etaj 1, pre 24 500 , cu
central termic i alte mbun t iri. Tel.
0788-520899.

ă ă

ă

ă
ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş

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 fabricaţie
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 (Parc Automo
bile Import)

Tel.
212085, 0723-501816 (Parc Automo
bile 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

27 06 54,4036
28 06 54,0729
29 06 53,9738

06 53,
06 53,4266
06 53,
06 53,
06 53,

Nov.
Nov.
Nov.

30 Nov. 4266
1 Dec.
4 Dec. 4858
5 Dec. 2433
6 Dec. 0447

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,76
2,74
2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60
2,58
2,56

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

6 7 8 9 10 13 14 15 30 1 4 5 616 17 20 21 22 23 24 27 28 29

6 Noiembrie - 6 Decembrie 2006

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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DE VĂZUT LA TV:
INOT: Campionatul European in bazin scurt, Helsinki, Ziua a doua

Vineri Eurosport ora 10:00
POLO: Liga Nationala: Rapid Bucuresti - Steaua Bucuresti

Sambata TV Sport ora 11:30
SARITURI CU SCHIURILE: C.M. Cehia, DT 134

Sambata Eurosport ora 14:45
BIATLON: Campionatul Mondial, Austria, Feminin, Stafeta

Duminica Eurosport ora 11:30
FOTBAL: Camp Mondial al Cluburilor, Japonia, Auckland - Al Ahly

Duminica Antena 1 ora 13:20
HAND MASC: Cupa Cupelor, Dinamo - HCM Constanta, optimi, ret

Duminica TV Sport ora 19:00
ATLETISM: Jocurile Asiatice din Qatar, Doha

Marti Eurosport ora 15:00
FOTBAL: Cupa UEFA: Feyenoord - Wisla Cracovia

Miercuri TV Sport ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01-15 dec: JOCURILE ASIATICE, DOHA, QATAR ;
07-10 dec: NATATIE - C. E. in bazin scurt, Helsinki;
07-17 dec: HANDBALFEMININ - Campionatul European;
08 dec: RUGBY - Challenge Cup: Newport - Bucuresti;
10-17 dec: FOTBAL- Camp Mondial al Cluburilor, Japonia.

Etapa urmatoare (19/34), 8-10 decembrie 2006: Vineri 08.12

Sambata 09.12

Duminica 10.12

:
UTA - FC Vaslui (13:00, Telesport); Ceahlaul Piatra Neamt - Politehni-
ca Iasi (18:00, Telesport); FC National - Gloria Bistrita (20:00, National
TV); : Otelul Galati - Farul Constanta (13:00,
Telesport); Jiul Petrosani - Rapid (13:00, TVR 2); Poli Timisoara - FC
Arges (20:45, Antena 1); : Pandurii Tg. Jiu - Dinamo
(13:00, National TV); Unirea Urziceni - CFR Cluj (13:00, Telesport); U
Craiova - Steaua (20:30, TVR 1).

LIGA 1
Clasament etapa a 18-a:

M V E I G GP PM
1. Dinamo Bucuresti 18 16 1 1 38 10 49p

Steaua Bucuresti 18 11 5 2 37 10 38
Rapid Bucuresti 18 10 6 2 33 13 36
CFR Cluj 18 11 2 5 38 24 35
Gloria Bistrita 18 9 3 6 24 18 30

. Politehnica Timisoara 18 8 5 5 17 13 29
7. Otelul Galati

. FC Vaslui 18 7 4 7 24 29 25
9. UTA 18 7 3 8 17 19 24

. Pandurii Tg. Jiu 18 6 5 7 15 17 23
11. U. Craiova 18 6 5 7 22 33 23

Unirea Urziceni 18 6 3 9 14 19 21
13. Politehnica Iasi 18 5 6 7 18 26 21

Farul Constanta 18 5 5 8 20 21 20
5. Ceahlaul Piatra Neamt 18 5 2 11 13 25 17p

16. FC Arges 18 4 2 12 12 23 14p
17. Jiul Petrosani 18 2 5 11 8 24 11p
18. FC National 18 2 4 12 12 30 10p

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

18 8 2 8 24 32 26p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

WRC
Campionatul Mondial la final
WRC - Marcus Gronholm a castigat Raliul Marii

Britanii.

1.
2.
3.

Ford a reusit sa termine in glorie un sezon in care
a castigat titlul mondial la constructori dupa o pauza de 27
de ani. Marcus Gronholm si navigatorul sau Timo Rautiai
nen au dominat competitia pe durata celor trei zile de
concurs si s-au impus la final cu un avans de 1 minut si 35
de secunde in fata lui Manfred Stohl.Austriacul de la OMV
a obtinut la randul sau o performanta deosebita obtinand
cea mai buna clasare din cariera, reusind sa faca cu brio
fata presiunilor lui Petter Solberg. Norvegianul de la Suba
ru a pierdut 20 de secunde in urma unei pene de cauciuc
si a unei intoarceri pe specialele din ultima zi. Jari-Matti
Latvala (Ford) a obtinut la randul sau cel mai bun rezultat
din cariera dupa ce a terminat raliul pe locul patru, in fata
lui Xevi Pons (Citroen) si a lui ChrisAtkinson (Subaru).

Clasamentul final al Raliului Marii Britanii
M Grönholm Ford Focus RS 3hr 20min 24.8sec
M Stohl Peugeot 307 3hr 22min 00.3sec
P Solberg Subaru Impreza 3hr 22min 20.0sec
Iata si clasamentul general dupa terminarea Campio

natului Mondial de Raliuri:

-

-

-

Clasament etapa a 10-a:
M V E I G GP PM

HAND. FEM. - DIV. A - SERIA VEST

1. CSM Sibiu 10 8 0 2 333 230 16p
LPS Slatina 10 6 1 3 319 281 13p

4. HCM II Baia Mare 10 5 0 5 277 270 10p
5. HC Milostar Dr. Tr. Severin 9 5 0 4 225 219 10p

. DWAR Craiova 9 1 1 7 230 268 3
7.

2.

6 p
Viitorul Medias 9 0 2 7 151 242 -

3. Universitatea Resita 9 5 2 2 267 292 12p

Echipa penalizata cu 3 puncte (Cerinte varsta).
:

; DWAR Craiova - HC Milotrans Dr. Tr. Severin; HCM II Baia
Mare - Viitorul Medias; LPS Slatina sta.

Etapa urmatoare 10 decembrie 2006 Universitatea Resita -
CSM Sibiu

VOLEI

Brazilia din nou campioa
na mondiala

-

-

.
Finala Camp. Mondial de

Volei masculin a fost castigata
de Brazilia care a trecut usor, in
3 seturi, de Polonia 25-12, 25-
22, 25-17. Brazilienii demons
treaza astfel ca raman cei mai
buni din lume, reusind sa isi
apere titlul mondial in Japonia.

Dupa un inceput de turneu
mai greu, elevii lui Bernardo
Rezende au jucat din ce in mai
bine atingand forma maxima
chiar in finala Polonia, cotata a
8-a favorita la inceputul
turneului, a avut un parcurs
ireprosabil pana in finala,
obtinand doar victorii.

Clasament etapa a 12-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA IONALŢ Ă

.

1. Steaua Bucuresti MFA 12 10 0 2 394 348 20p
Dinamo Baumit Bucuresti 11 9 1 1 387 309 19p

3. HCM Constanta 11 9 1 1 319 264 19p

5. Uztel Ploiesti 11 6 1 4 311 302 13p
. Izometal Timisoara 12 5 2 5 333 325 12

7. CSM Medgidia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu 12 5 1 6 339 344 11

9. Univ. Bucovina Suceava 12 5 1 6 341 377 11
. Minaur Baia Mare 12 5 0 7 366 367 10

11. HCM CSM Bistrita 12 5 0 7 317 336 10
HCM Brasov 12 3 1 8 304 325 7

13. Armatura U Agronomia Cluj 12 2 1 9 283 363 5
Ploitehnica Iasi 11 0 0 11 278 352 0

2.

6 p
12 5 1 6 379 376 11p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 12 6 4 2 387 350 16p

Etapa urmatoare (13/26), 9 decembrie 2006: Steaua MFA
Bucuresti - Poli Iasi; Dinamo Baumit Bucuresti - U Poli Izometal
Timisoara; HCM CSM Bistrita - Uztel Ploiesti; HC Minaur Baia Mare -
HCM Brasov; Armatura U Agronomia Cluj - CSM Medgidia;

; HCM Constanta - Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu.

Univ
Bucovina Suceava - UCM Resita

Clasament final piloti:

Clasament final constructori:

1 Sébastien Loeb (F), Citroen 112
2 Marcus Grönholm (FIN), Ford 111
3 Mikko Hirvonen (FIN), Ford 65
4 Manfred Stohl (A), Peugeot 54
5 Daniel Sordo (E), Citroen 49

1 BP-Ford World Rally Team 195
2 Kronos Total Citroën WRT 166
3 Subaru World Rally Team 106
4 OMV-Peugeot Norway 88
5 Stobart Ford World Rally Team 44
6 Red Bull-Skoda Team 24

HANDBAL
Tricolorele au cistigat la pas grupa preliminara pentru CM.

UCM Resita, victorie importanta

HCM, victorie clara in Cupa Cupelor cu Dinamo

Obligata in premiera sa treaca prin furcile caudine ale unui
turneu preliminar de calificare la Mondiale, nationala feminina a
Romaniei a cistigat fara probleme grupa din care a facut parte,
obtinind victorii pe linie in toate meciurile disputate. Tricolorele au
invins, in ordine, Italia (48-15), Azerbaidjan (46-21), Islanda (40-
29) si Portugalia (32-25), demonstrind ca nu au adversare la acest
nivel.

Toate aceste succese nu reprezinta altceva decit un prim pas
spre turneul final al Campionatului Mondial, care va avea loc anul
viitor, in Franta, si spre Jocurile Olimpice, care se vor disputa in
2008, la Beijing. De fapt, echipa pregatita de Gheorghe Tadici si de
Dumitru Musi are ca obiectiv cucerirea unor medalii la cele doua
competitii.

Pina atunci, insa, fetele noastre vor trebui sa sustina alte doua
meciuri de baraj, in mai sau iunie anul viitor, de rezultatul acestora
urmind sa depinda prezenta la turneele finale amintite mai sus.

UCM Resita a obtinut sambata o victorie concludenta in mansa
tur a optimilor de finala ale Challenge Cup disputata la Drobeta
Turnu Severin in fata croatilor de la Elektromodul Osijek. Baietii lui
Aihan Omer au castigat cu scorul de 28-21 (11-8), usurandu-si
astfel misiunea din retur. Aihan Omer este insa prudent avertizand
asupra dificultatii returului din Croatia de peste o saptamana.
Principalul marcator al resitenilor a fost Irimescu cu 8 reusite.

uminicD ţa, în prima man

ţia Dinamo Baumit
Bucure ţiune serioas

ţiei.
Antrenorul echipei HCM Constanţa, Lucian Râ ţ

ţa de scor din meciul cu Dinamo putea fi
Meciul retur este programat pe 10 decembrie, la Buz

ă, la Constan ă a optimilor de finală
ale Cupei Cupelor la handbal masculin, echipa locală HCM a
întrecut cu scorul de 31-20 (16-7) forma

ă pentru accederea în faza
următoare a competi

ă, a declarat
ca diferen

ău, de la
ora 12,00.

ş

şti, luând o op

şni
şi mai mare.

TENIS
FINALA CUPEI DAVIS
Safin aduce Rusiei Cupa

Davis. Marat Safin l-a invins du
minica seara pe Jose Acasuso
pentru ca Rusia sa castige
Cupa Davis in fata Argentinei,
cu scorul general de 3-2. Safin a
castigat meciul decisiv in fata lui
Acasuso dupa o disputa de
patru seturi, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6.

"Dupa ce am vazut ca
Nalbandian l-a invins pe
Davydenko am simtit cum cres
te presiunea si am devenit din
ce in ce mai nervos", a declarat
Marat Safin dupa ce l-a invins
pe Jose Acasuso in ultima
partida a finalei Cupei Davis.

To t d u m i n i c a , D a v i d
Nalbandian reusise sa egaleze
pentru Argenina scorul general
(2-2), in urma unei victorii in fata
lui Nikolay Davydenko, 6-2 6-2
4-6 6-4.

Este a doua victorie a Rusiei
în Cupa Davis, dup

-

-

ţei, la Paris.
Rusia a pierdut alte dou

-

-

-

ă cea din
2002 contra Fran

ă finale
jucate pe teren propriu, cu Sue
dia în 1994 şi cu SUA în 1995.
Argentina nu a castigat nicioda
ta Salatiera de Argint, jucand in
acest an a doua finala din isto
rie, dupa cea pierduta in 1981 la
Cincinnati, contra Statelor Unite
ale Americii. Trofeul din 2005 al
Cupei Davis fusese castigat de
Croatia, dupa o finala castigata
la Bratislava, 3-2, contra
Slovaciei.

HOCHEI - CIUCUL DE 2 ORI
SC Miercurea Ciuc a invins Steaua in doua partide disputate in

acest week-end (sambata si duminica). Eternul derby al hocheiului
romanesc a fost transat de aceasta data de ciucani care au invins in
ambele partide scoruri 4-3 si 4-3. Programarile initiale ale partidelor nu
au fost respectate cele doau echipe cazand de acord sa se amane
disputele cu o zi pentru a se evita disputarea uneia dintre partide de
Ziua Nationala, atunci cand efectivele jandarmilor nu ar fi putut asigura
ordinea la respectivele confruntari.

LIGA CAMPIONILOR
Clasament final Grupa E

1. O. Lyon 6 4 2 0 12-3 14
2. Real Madrid 6 3 2 1 14-8 11

4. Dinamo Kiev 6 0 2 4 5-16 2
3. Steaua Buc. 6 1 2 3 7-11 5

Odata cu terminarea acestor
meciuri, s-a terminat si aventura
Stelei in Liga Campionilor. Dar
datorita rezultatelor obtinute,
Steaua continua in Cupa UEFA.

5 decembrie 2006, marti

Barcelona - Werder B 2-0
Chelsea - Levski Sofia 2-0

Sporting L. - Spartak M. 1-3
Bayer M. - Inter Milano 1-1

PSV - Bordeaux 3-2
Galata - Liverpool 1-3

AS Roma - Valencia 1-0
Olimpiakos P.- Sahtior 1-1

GRUPA A

GRUPAB

GRUPAC

GRUPAD

6 decembrie 2006, miercuri

O. Lyon - Steaua 1-1
Dinamo K. - Real Madrid 2-2

Copenhaga -Celtic 3-1
M. United - Benfica 3-1

Hamburg - TSKAMoscov 3-2
FC Porto -Arsenal 0-0

AC Milan - Lille 0-2
Anderlecht -AEKAtena 2-2

GRUPA E

GRUPAF

GRUPAG

GRUPAH
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