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Ordinea de zi a Sedin ei
Consiliului Jude ean
in ata e 15.12.2006

ţ
ţ

d d d

Protec ia tinerilor
în muncã

ţ

Sport
Biatlon

Cu o gândire avangardist ţifice care i-au
conferit statutul de patriarh al hidroenergeticii române

ţialul energetic al râurilor din Banatul Montan

ţile industriale din
zon
ţiali noi consumatori, ca de exemplu electrificarea c

ţile de producere a energiei
electrice, natura surselor, structura consumatorilor, prognoza
pentru urm ţeles, posibilit ţile de
echilibrare dintre producţie

ţa), care deţinea 28,39% din pute-
rea instalat ţia realizat

ţiunile, castelele de echilibru sau ca-
mera de înc ţate

ţel; capacitatea de acumulare a lacului este
de 12 milioane mc de ap ţi din cursul superior al
Bârzavei

ţiunea Gozna, conduct ţiune circular
ţia sifonului

prev ţa-V

ţiunii, construcţie emblematic
ţ

ţat ţiune circular

ţiunea
-

ţat

ţ,
colector al cursurilor de ap

ţat

ţie robust

-

-

ţa, Ovidiu Turicu, Alexandru Peligrad

ţiilor pentru agregatele cu turbin

ţi, ai celor dou

ţia ca fiind premier
ţine CHE Cr

ţie special

ţii multiple:
A fost posibil

ţi de compensare multilunar
ţii;

A fost asigurat necesarul de ap
ţie urban ţei, centru industrial puternic.

Cu realizarea hidroagregatelor montate în CHE Cr
ţa devine prima ţi ani, singura unitate

industrial

ţi, au fost realizate, pe plan local, microhidroa-
gregate (fie c

ţia industrial

ţii (reabilit

ţie se impune ca fiecare component

ţa acestora pentru recunoa ţio-
nale ţii. Având în vedere orgoliile
b ţene exist ţa conserv

ţiei de ma
ţie microhidrocen-

trala datând de la sfâr
ţiativa poate fi atribuit

ţia cuvenit
ţie, panoului care conţine

aparatura de m ţie
se pare c

ţiunea c ţul Cara ţine
25,65% din monumentele industriale incluse în Lista monumen-
telor istorice protejate, din anul, 2004.

La sfâr
ţionalilor din epoca istoric

ţial turistic înseamn ţi în
lumea natural ţumesc fo

ă ări

ă prin capacită
ă,prin consumul casnic,în plină ascensiune, dar

ăilor ferate.
Analiza pe care Prof. Dr. Ing Dorin Pavel o realizează în anul

1944 are ca obiective posibilită

ătorii douăzeci de ani ă

ă ă, în care
cea produsă în centrale hidroelectrice reprezenta cca. 8%. În
schema de amenajare a râului Bârzava, propusă în anul 1944, un
rol important era atribuit centralei hidroelectrice Gozna (Crăini-
cel), în care urma să fie uzinată apa din viitorul lac de acumulare
Gozna, dar

ăderi distincte (76,5 m, 472,6 m
ării, incluzând lacul de acumulare,

centrala hidroelectrică, aduc
ărcare,conductele for ă a fost ela-

borat de Prof. Dr. Ing. Dorin Pavel
ării s-a desfă

ă, proveni

ă metalică, de sec ă,
cu diametrul de 1,8 m, îngropată în pământ (cu excep

ăzut la traversarea ăliug;
Castelul de echilibru, amplasat la extremitatea aval a

aduc ă pentru localitatea Văliug,
singulară în arhitectura rurală sau de vacan ă a a ării;

Conducta for ă, de sec ă, cu diametrul de 1,5
m, care, la intrarea în centrală se bifurcă, cele două ramuri cu
diametrul de 1,0 m fiind destinate fiecărui agregat echipat cu
turbină Francis;

Canalul de coastă Semenic, reabilitat pe por
ă debite de apă

preluate din bazinul Timi
ă aparte, care îi

conferă o aparentă masivitate, care protejează estetic „comorile”
din interior;

Conducta for ă Semenic, metalică, supraterană, cu dia-
metru de 0,6 m, ramificată în centrală pentru rotoarele Semenic
ale celor două hidroagregate echipate cu turbine Pelton;

Canalul de coastă Gozna ( ă în zona Bolnovă
ă de pe versantul vestic al

Semenicului; reabilitat
ă ă, supraterană, cu diametru

de 0,6 m, bifurcată în CHE pentru alimentarea rotoarelor mici ale
turbinelor Pelton;

Centrala hidroelectrică Crăinicel, o construc ă,
echilibrată, echipată cu patru hidroagregate:

două hidroagregate, cu puterea unitară de 1,45 MW, cu
parametrii Q=4 mc/s ă; tipul turbinelor - Francis;

două hidroagragate, cu puterea unitară de 2,9 MW, cu
parametrii Q=1,1 mc/s ă, pentru căderea
Semenic, ă pentru,
căderea

ăinicel, valorificând schema propusă de Dorin
Pavel, a fost alcătuit din inginerii Andrei Berzănescu, Alexandru
Bitang, Gavril Cre

ărglăzan, de la Politehnica din Timi
ă în originalitatea

solu ă Pelton constă în
amplasarea, pe acela ă rotoare, cu geometrii
diferite impuse de parametrii hidraulici diferi ă
surse de apă valorificate (Semenic

ă mondială. Încărcătura
de atribute pe care le de ăinicel, ca entitate sau
inclusă în sistem, îi conferă o pozi ă în patrimoniul
industrial al României.

Amenajarea complexă a trei bazine hidrografice, cu
transferuri de debite a permis realizarea unei scheme hidraulice
cu func

ă stocarea unui volum mare de apă, cu
posibilită ă sau anuală

ă - potabilă ă - pt. o
aglomera ă de talia Re

ăinicel,
Re

ă producătoare de echipamente hidroenergetice. Dacă
în Banat au existat preocupări în acest domeniu

ă ne referim la cel destinat cabanei Belavista de pe
Muntele Mic, la cel de la Moldova Nouă sau de la Mărghita

ătura profesorului Miclo
ănescu ă î

ăinicel.
Timpul î

ă ă va impune, firesc, interven ări,
modernizări) care înseamnă modificări sau înlocuiri de piese sau
ansambluri originale.

În această situa ă sau
ansamblu care poate deveni element de patrimoniu să fie clasat,
conservat, protejat, eventual introdus în circuitul muzeal. Pentru
realizarea acestui deziderat este necesară multă responsabilita-
te din partea proprietarilor sau a administratorilor de bunuri, pre-
cum

ănă ă speran ării unor elemente de patrimo-
niu din domeniul hidroenergeticii

ă se va repune în func

ă

ăile Herculane, inginerul Constantin Liuba, la data res-
pectivă director la Hidroelectrica, sucursala Caransebe

ă de pe Cerna, datând din anul
1893, să intre, chiar

ăi fac demersuri
pentru refacerea centralei electrice care a permis ca în urbea de
pe Sebe ă existe iluminat stradal în anul 1884!

La Crăinicel trebuie acordată aten ă clădirii,
turbinelor Pelton, regulatoarelor de tura

ăsură ă direc
ă a fost făcut: pe un zid lateral se putea citi urarea

„Trăiască Partidul Muncitoresc Român!”
Trebuie făcută men ă jude

ă a
românilor (sau a cona ă respectivă)

ă al cărei poten ă singularită
ă a Banatului Montan, le mul

ălăuze sau tovară

şi preocup ştiin
şti,

profesorul Dorin Pavel a fost cel care a inventariat, printre altele,
poten şi a jalonat
dezvoltarea acestei noi ramuri industriale, ca o rezolvare pentru
„foamea” de energie, explicabil

şi prin poten-

şi, bineîn
şi consum.

În regiunea de Vest,în care este inclus Banatul Montan, princi-
palul consumator, dar şi furnizor de energie a fost UDR-ul (Uzine-
le şi Domeniile de Fier din Reşi

şi asigura 44,18 % din produc

şi cea din canalul Semenic, respectiv din colectorul
Gozna, reprezentând trei c şi
342,9 m). Proiectul amenaj

şi canalul de fug
şi Ing. Florin Constantinescu.

Realizarea amenaj şurat între anii 1949-1954.
Obiectivele edificate au fost:
Barajul Gozna, din anrocamente, protejat pe paramentul

amonte cu tole de o

şi din debitul transferat din bazinul superior al Nerei,
prin noul canal Nera-Coşava;

Aduc

şoselei Reşi

şez

Şeaua
Cireş Prislop şi prelungit; canalul transport

şului superior;
Castelul de echilibru Semenic, cu o arhitectur

Şafra), cu priz

şi redimensionat;
Conducta for Şafra, metalic

şi H=70 m col. ap

şi H=432 m col.ap
şi Q= 0,4 mc/s, respectiv H=323 m col. ap

Şafra; tipul rotoarelor este Pelton.
Colectivul care a proiectat echipamentul hidromecanic

montat în CHE Cr

şi Viorel
Cristea de la UDR, în colaborare cu Prof. Dr. Ing. Aurel
B şoara.

Originalitatea schemei hidraulice, transpus

şi arbore, a dou

şi Şafra). Profesorul Dorin
Pavel considera solu

şi, implicit
atenuarea viiturilor, deci diminuarea riscului de inunda

şi industrial
şi

şi şi, pentru foarte mul

şi, în cazul unor
consumatori izola

ş-
Anina, purtând semn şi sau a inginerilor
Berz şi Jumanca), produc şi are actul de
naştere în turbinele de la Cr

şi pune amprenta asupra echipamentelor electrice şi
mecanice, ca de altfel asupra întregului ansamblu, iar uzura
moral şi fizic

şi dorin şterea unor valori na
şi transmiterea lor altor genera

şi al construc şini.
La Bocşa Montan

şitul secolului al XIX-lea. Sprijinul a venit
din partea unor germani, dar ini şi
oamenilor locului care, asemenea lui Carol Brinza, îşi doreau
revitalizarea centralei.

La B
ş, a

acceptat ca vechea hidrocentral
şi ocazional, în circuitul turistic.

La Caransebeş, Marcel Vela şi colaboratorii s

ş şi Timiş s

şi control. Un prim pas în aceast

ş-Severin de

şitul acestui periplu prin inventivitatea tehnic
şi

printr-o zon
ştilor colegi

de la Serviciul Energetic al CSR-ului care, într-un fel sau altul, mi-
au fost c şi de drum.
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�

�

�

�

�

�

�

�

�
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( u)

În text am făcut referire la prima dintre cele două centrale
hidroelectrice Crăinicel adiacente, amplasate la extremitatea
inferioară a localităţii Văliug, construite în ani diferiţi, dar
valorificând acelaşi potenţial hidroenergetic.

Ing. Rodica Brebenari

SISTEMUL HIDROENERGETIC COMPLEX (SHE) NERA TIMI{ SUPERIOR-BÂRZAVA SUPERIOAR~
Elemente de Patrimoniu Industrial (VII) Centrala Hidroelectric@ (CHE) Cr@inicel
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The Omen: Profeţia
Vineri orele 18, 20
Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20
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Dacia 15 - 17 Decembrie

Pe data de 6.6.06, cele mai negre profe ii se vor
mplini. "Cine are pricepere, s socoteasc num rul

fiarei. C ci este un num r de om. i numãrul ei este 666".
Omen: Profe ia este un remake dup filmul The Omen,
un horror lansat de Twentieth Century Fox n 1976, film
regizat de Richard Donner i care i-a avut n rolurile prin
cipale pe Gregory Peck i Lee Remick. The Omen a avut
un succes extraordinar, devenid cel mai mare hit al anului
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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

1.

3.

4.

Proiect de hot

ş-Severin, cu modific şi
complet

ş-Severin.
Proiect de hot

ş-Severin nr. 44/2006
privind împuternicirea Preşedinteului
Consiliului Jude ş-Severin
pentru semnarea contractelor de
management care vor fi încheiate cu
conduc

ş-Severin.

ărâre pentru modi
ficarea Hotărârii nr. 66/21.07.2004
privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Jude

ările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modifi
care a Hotărârii nr. 68/21.07.2004 pri
vind validarea componen

ă
ă a jude

ărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului
Jude

ătorii institu
ă de sub autoritatea Consiliului

Jude

-

ţean
Cara

ţei nominale
a Autorit ţii Teritoriale de Ordine
Public ţului Cara

ţean Cara

ţean Cara

ţiilor publice de
cultur

ţean Cara

2. -
-

Proiect de hot
rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Jude ş-Severin,
pe anul 2006.

Proiect de hot
rectificarea bugetului jude ş-
Severin pe anul 2006.

Proiect de hot apro
barea asocierii Consiliului Jude

ş-Sever in cu Agen
ş

(ADETIM) şi participarea Consiliului
Jude ş-Severin la implemen
tarea proiectului “Strategie transfron
talier

ş,
Caraş-Severin, Mehedin

Proiect de hot apro
barea asocierii Consiliului Jude

ş-Severin cu Consiliul Local Dal
boşe şi participarea Consiliului Jude

ş-Severin la finan şi im
plementarea proiectului “Centrul pen
tru sus şi agriculturii
în localitatea Bârz, comuna Dalboşe

Proiect de hot apro
barea asocierii Consiliului Jude

ş-Severin cu Universitatea
Eftimie Murgu, Reşi şi participarea
Consiliului Jude ş-Severin la

finan şi implementarea proiec
tului “

Proiect de hot aso
cier Consiliului Jude ş-
Severin cu

la finan şi implementarea
proiectului “

Proiect de hot
şi completarea Hot

ş-Severin
nr. 116/2005 privind înfiin şi orga
nizarea Centrului de Plasament pentru
copiii cu Dizabilit

ş, cu modific şi
complet

Proiect de hot
şi completarea Hot

ş-Severin
nr. 11 /2005 privind înfiin şi
organizarea Centrului de Plasament
pentru copiii cu Dizabilit

şi şi
complet

Proiect de hot

şedintele
Consiliului Jude ş-Severin,
domnul Pârvulescu Dumitru Tilic

Proiect de hot

şi activit

şi
Proiect de hot

şi
complet

Proiect de hot

şi Asisten
ş -Seve r i n ,

începând cu 1.01.2007.
Întreb

ărâre privind

ărâre privind

ărâre privind

ă Timi

ă în domeniul turismului la nivelul
zonei formate din jude

ărâre privind

ărâre privind

ă mai bună a
persoanelor cu tulburări psihotice”.

ărâre privind

ăna dintre Arte”,
realizat cu contribu ă
nerambursabilă din partea Uniunii
Europene.

ărâre privind
modificarea ărârii
Consiliului Jude

ă
ările

ările ulterioare.
ărâre privind

modificarea ărârii
Consiliului Jude

ă
ările

ările ulterioare.
ărâre privind

aprobarea efectuării, în anul 2007, a
concediului de odihnă neefectuat în
anul 2006 de către vicepre

ă.
ărâre privind

aprobarea Programului manifestărilor
culturale ă

ărâre privind
ărârii Consiliului Jude

ări le
ările ulterioare.

ărâre privind
aprobarea f inan ăr i i Centrului
Jude ă
Educa ă Cara

ări. Interpelări.

ţean Cara

ţului Cara

ţean
Cara ţ ia de
Dezvoltare Economico-Social

ţean Cara

ţele Timi
ţi”.

ţean
Cara

ţ
ţean Cara ţarea

ţinerea afacerilor
ţ”.

ţean
Cara

ţa
ţean Cara

ţarea
Pentru o viaţ

ea ţean Cara
Consiliul Local al comunei

Socol ţarea
La cump

ţia financiar

ţean Cara
ţarea

ţi “Bunavestire”
Caransebe

ţean Cara
7 ţarea

ţi “Sfânta
Maria” Re ţa, cu modific

ţean Cara

ţilor metodice ale
Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici”
din Re ţa pe anul 2007.

modificarea Hot
ţean nr. 128/2004 privind continuarea
în parteneriat a proiectului “Centrul de
Resurse Comunitare” pe perioada
2004-2008, cu modif ic

ţ
ţean de Resurse ţ

ţ i ona l

5.

6.

16.

-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

0

7.

8.

14.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

COMUNICAT
În 13 decembrie 2006, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat nefavorabil,

Proiectul de lege privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi
sancţiuni, iniţiat de deputatul Nati Meir, deoarece:

reproduce aproape integral conţinutul Legii nr. 543/2002 privind graţierea unor
pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, fără să introducă vreun element de
noutate;

actul normativ în vigoare la această dată corespunde cerinţelor de politică
penală şi exigenţelor impuse de respectarea drepturilor omului ;

problema regimurilor diferenţiate în raport cu situaţia juridică, natura infracţiunii
şi durata pedepsei sunt soluţionate prin prevederile art. 533 din Codul penal.

Iniţial, în data de 5 octombrie 2006, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat
că este prematură avizarea aceluiaşi proiect de lege, deoarece Ministerul Justiţiei
nu-şi exprimase punctual de vedere.

Guvernul şi Ministerul Justiţiei nu susţin iniţiativa legislativă a deputatului Nati
Meir.

�

�

�

Purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii
judecător Cecilia Morariu

Art. 1.

Art. 3.

2.

3.

4.

5.

Art. 5.

a)

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

e)

a)

b)

Art. 9.

Art. 11.

Art. 12.

a)

d)

Art. 13.

Art. 14.

- Prevederile prezentului ordin
au drept scop protejarea tinerilor împotri
va oricărei munci susceptibile să dăune
ze securită ănătă ării lor
fizice, psihologice, morale ori sociale sau
să pericliteze educa

ă
garanteze tinerilor condi ă
adaptate vârstei lor.

- Prevederile prezentului ordin
se aplică oricărei persoane în vârstă de
până la 18 ani care are un raport de
muncă în conformitate cu legisla

ătoarele
în

ăr - orice persoană în vârstă de
până la 18 ani, prevăzută la art. 3;

adolescent - orice tânăr în vârstă
de cel pu

ării
obligatorii pe bază de program integral,
impusă de legisla ă;

copil - orice tânăr care nu a atins
vârsta de 15 ani sau care face încă
obiectul ării obligatorii pe bază
de program integral, impusă de legisla

ă;
munci u

ănătatea sau dezvoltarea copilului;
ă să prejudicieze

frecven ă, participarea la
programe de orientare sau de formare
profesională, aprobate de conducerea
unită ă ământ, sau aptitudinea
de a beneficia de instruirea primită a
persoanelor care efectuează acea
muncă;

timp de lucru - orice perioadă pe
durata căreia tânărul se află la muncă, la
dispozi

ă

ă care nu este timp de lucru.
- (1) Angajatorul este obligat

să ia măsurile necesare pentru asigu
rarea securită ănătă

ăzute la art. 8.
(2) Angajatorul trebuie să pună în

practică măsurile prevăzute la alin. (1)
pe baza evaluării riscurilor existente pt
tineri

ăzută la alin. (2)
trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii
să înceapă munca

ă a condi ă
ă vizeze, în principal, următoa

rele elemente:
echipamentul de muncă

ă

ă, în special a
agen

ă
ă ării muncii

ării ării tinerilor
(4) Atunci când evaluarea prevăzută

la alin. (2) demonstrează existen
ănătatea fizică

sau mentală ori dezvoltarea tinerilor, tre
buie să fie asigurate evaluarea

ănătă

ările în vigoare
- Angajatorul este obligat să

informeze tinerii asupra eventualelor
riscuri ăsurilor luate în
ceea ce prive ănătatea
lor.

- Angajatorul apelează la
serviciile de prevenire

ări i , apl icări i

ănătate aplicabile în munca tinerilor.
- (1) Tinerii trebuie să fie pro

teja
ănătatea

ă din lipsa lor de expe
rien ă, din con ă a
riscurilor existente sau poten

ă tinerii sunt încă în dezvoltare.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1) se

interzice munca tinerilor în activită

ă ă

ă o expunere nocivă la a
gen ă
alterări genetice ereditare, având efecte
nocive pentru făt pe durata gravidită

ă o expunere nocivă la
radia

ă riscuri de accidentare pe
care se presupune că tinerii nu le pot
identifica sau preveni, din cauza
absen

ă ori de pregătire;
le pun în pericol sănătatea din

cauza frigului ori căldurii extreme sau din
cauza zgomotului ori a vibra

ă
ă antreneze riscuri

specifice pentru tineri, în sensul alin. (1),
figurează, în special:

activită ă o expunere
nocivă la agen

ăzu ă;
procedeele ă ăzute

la pct. II din anexă.
- Pentru adolescen

ări de la prevederile art.
8 alin. (2), atunci când aceste activită

ă
ănătă ă le fie asigurate

prin faptul că activită

ă
tirii de către tânărul care lucrează în
cadrul unui sistem de formare teoretică

ă alternativă ori de stagiu în
întreprindere este inclus în timpul de
muncă.

(2) Atunci când tânărul cumulează
mai multe func

ă, timpul de muncă
efectuat se însumează.

(3) În cazul tinerilor, durata timpului
de muncă este de maximum 6 ore/zi

ăptămână.
- Tinerii care nu au împlinit

vârsta de 18 ani nu pot presta muncă
suplimentară ă de noapte.

- (1) Pentru fiecare perioadă
de 24 de ore, adolescen ă de
o perioadă minimă de repaus de 12 ore
consecutive.

(2) Pentru fiecare perioadă de 7 zile,
adolescen ă de o perioadă
minimă de repaus de două zile
consecutive, dacă este posibil.

(3) Atunci când motive tehnice sau
organizatorice o justifică, perioada
minimă de repaus prevăzută la alin. (2)
se poate reduce, dar în niciun caz
aceasta nu poate să fie mai mică de 36
de ore consecutive.

(4) Perioada minimă de repaus
prevăzută la alin. (2) include, în principiu,
sâmbăta

ă motive obiec
tive ă le
fie acordat un repaus compensator
adecvat, iar obiectivele prevăzute la art.
1 să nu fie puse în cauză, pot fi prevăzute
derogări de la prevederile alin. (1)

ătoarele cazuri:
munci efectuate în sectoarele de

naviga

ă;
munci efectuate în sectorul de

turism sau în sectorul hotelurilor,
restaurantelor

ă
ă frac

ă de până la 18 ani
beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar de cel pu ătoare.

- Se pot autoriza derogări de
la prevederile art. 12 alin. (1)

ăzute de celelalte reglemen
tări de securitate ănătate în muncă,
cu condi ă fie de
scurtă durată ă nu sufere nicio întâr
ziere, să nu fie disponibili lucrători adul

ă se acorde adolescen

ăptămâni.
- Anexa face parte integrantă

din prezentul ordin.

-
-

-

.

-

-

-
-

-

-

-

-

ţii, s ţii sau dezvolt

ţia acestora.
- Angajatorul este obligat s

ţii de munc

ţia în
vigoare.

- În aplicarea prezentului ordin,
termenii de mai jos au urm

ţelesuri:
tân

ţin 15 ani

ţia naţional

ţia
naţional

ţiilor specifice în care
acestea sunt efectuate:

nu pot prejudicia securitatea,
s

ţa

ţii de înv ţ

ţia angajatorului
ţii sau funcţiilor sale, în

conformitate cu legislaţia în vigoare;
perioada de repaus - orice

perioad

ţii ţii
tinerilor, ţinând seama, în special, de
riscurile specifice prev

ţiilor de munc

ţi fizici, biologici

ţilor, ma

ţiunea
acestora, respectiv organizarea muncii;

stadiul form

ţa unui
risc pentru securitatea, s

ţii tinerilor, la intervale
regulate, în mod gratuit

ţie, în
vederea planif ic

ţiilor de securitate

ţi împotriva riscurilor specifice pentru
securitatea, s

ţ
ţiale ori din

faptul c

ţi care:

dep ţile lor fizice sau
psihologice;

implic
ţi toxici, cancerigeni, care determin

ţii
sau având orice alt efect nociv cronic
asupra fiinţei umane;

implic
ţii;
prezint

ţei simţului lor de securitate sau a
lipsei lor de experienţ

ţiilor.
(3) Printre activit ţile care sunt

susceptibile s

ţile care implic
ţii fizici, biologici

ţi la pct. I din anex
ţile prev

ţi pot fi
autorizate derog

ţi
sunt indispensabile pentru formarea lor
profesional ţia ca securitatea

ţia s ţii s
ţile sunt efectuate

sub supravegherea unei persoane
competente.

- (1) Timpul consacrat preg

ţii în baza unor contracte
individuale de munc

ţii beneficiaz

ţii beneficiaz

ţia ca adolescenţilor s

ţie sau de pescuit;
munci efectuate în spitale sau în

instituţii similare;
munci efectuate în agricultur

ţi caracterizate de perioade
de munc ţionate în cursul zilei.

(6) Tinerii în vârst

ţin 3 zile lucr

ţa
adolescenţilor, pentru munci prestate în
condiţii prev

ţia ca aceste munci s

ţi
ţilor vizaţi peri

oade echivalente de repaus compensa
tor într-un termen de 3 s

Art. 2.

Art. .

1.

a)

6.

e)

a)

b)

c)

d)

Art. 10.

b)

c)

4

-

-

-

-

-
-

şi de cel mult 18 ani,
care nu mai face obiectul şcolariz

şcolariz

şoare - toate muncile care,
prin natura proprie sarcinilor pe care le
presupun şi a condi

şi
nu sunt de natur

şcolar

şi în exercitarea
activit

şi protejarea s

şi legate de munca acestora.
(3) Evaluarea prev

şi la orice modificare
semnificativ şi
trebuie s

şi organi
zarea locului de munc şi a postului de
lucru;

natura, nivelul şi durata expunerii
la agen şi chimici;

organizarea, alegerea şi utilizarea
echipamentelor de munc

şinilor, aparatelor şi dispo
zitivelor,precum şi manipularea acestora

stabilirea procedeelor de munc şi
a desf şur şi interac

şi inform

şi supra
vegherea s

şi adecvat, în
conformitate cu reglement

şi asupra tuturor m
şte securitatea şi s

şi protec
şi

controlului condi şi de
s

şi dezvoltarea lor,
riscuri care rezult

ştientizarea insuficient

şesc capacit

şi chimici
prev

şi activit

şi cu condi
şi protec

şi/sau practic

şi
30 de ore/s

şi nici munc

şi duminica.
(5) Atunci când exist
şi cu condi

şi (2)
în urm

şi cafenelelor;
activit

şi în privin

şi s

şi s

şi s

b)

b)

c)

d)

e)

Ordin nr. 753 din 16/10/2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea

I nr. 925 din 15/11/2006

{EDIN[A EXTRAORDINAR~ A CONSILIULUI JUDE[EAN
CARA{-SEVERIN DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2006

Protec ăţia tinerilor în munc

PRISMA angajează

jurnalist asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de pecialitate 2006 0255-s Tel. 22.11.34



Execut lucr
ţii cu membran

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

Caut menajer
ţi la tel. 0720-739212.

A solvent
m ţuri mi

ci, elevi clasele V-XII la lb româ
n 0355-4125
68

Cine poate t

ţ

Ofer împrumut valutar cu
garanţie aur sau imobile. Tel.
0723-495967.

Caut s

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

Sonorizez la pre

ă de toate ge
nurile. Tel. 0723-277475, 0743-
672399

ă. Pentru de
talii suna

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.

ăia un nuc pt
aprox. 150 lei?Tel.0741-691655

Doresc angajare ca
ă mare, rog

seriozitate. Tel. 0728-696820.
Caut lăcătu

ă îngrijesc un copil.
Tel. 224894.

-

-

-

b -
-

. -

.

.

uri mici
nun

şi francez

şofer
categ. B, experien

ş. Tel. 0355-
408650.
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Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

6 - 13 dec.
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ani)

şan Ileana

Ţîrvulea Constanţa (67
ani) Giuca Elena
Cornici Amalia (74
Ardelean Elena (69 ani)
Stoia-Balmez Ioan

(52
(78 ani) Dulgheru

Petru (66 ani) Lascu Aurel (78
ani) Popescu Ecaterina

Cri Toma
Vasile (86 ani) Smaniotto
Maria (90 ani) Borza Pavel-
Dumitru (63 ani) Codea
Marinela (56 ani) Boban Iosif-
Gheorghe (75 ani) Dimcea
Martin (71 ani)

(85 ani)

(82 ani)
Mihai Ion (80 ani) Jarco
Rusalin (80 ani) Sandu Aurel

ani) Babeu Elisabeta-
Ileana

(77
ani) Luca Petru (50 ani)

(70 ani)

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

decembrie

şi

15-20 2006

Vineri, .12.2006

Sâmbătă 16.12.2006

Miercuri, 20.12.2006

15

1.

1.

2.

-Cornel (28 ani)

Feie
(28ani)

Popa Costic

Voina Mircea
şi Panin Oana-Zlatinca (26 ani)

ş C (28 ani)
Chichere Otilia-Cristina

şi
Constantin Dina (48 ani)

Trandafir Claudiu-Lucian (33
ani) şi
C

ălin-Ciprian

ă (34 ani)

ălaru Adnana-Mihaela (29ani)

1.

�

�

�

�

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

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

Vând TV color Profex, diag.
51, din plastic, preţ 180 lei, TV
Grundig, diag. 72, preţ 150 lei,
TV color Grundich diag. 37, din
plastic, preţ 130 lei. Tel. 0355-
807748.

Vând butelie pentru aragaz,
mare, ruseasc

Cump

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 mobil

ţi. Tel.
0355-408650.

ţionare. Tel.
216468, 0355-807491.

ţi, femei

ă. Tel. 224894.
ăr tv bune

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

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ă pentru lenjerie, saltea,
pre ă, pre

ă

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

ă cu halteră ă

ă de func

ărba

şi defecte
din plastic, color. Tel. 0355-
807748.

şului

şi
înr

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

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 costume de ski,
b şi copii, TV color
defect. Tel. 0355-804876, 0745-
900753.

.

.,

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând canapea ieftin

şi mas

Vând tablouri semnate de
Gaidoş şi Vl

şi mas

ş

şi şi ferestre termo-
pan la pre

şi confiden

şi
TV, pre

ă, pre

ă termică
ImerGaz, tiraj normal, pre

ă
ora 13, 0728-002674.

Vând 5 porci, 140 kg, pre

Vând pat recamier ă
extensibilă cu 4 scaune. Tel.
211322, după ora 13, 0728-
002674.

ădulescu. Tel. 0740-
766514.

ă de
bucătărie, dulap ă cu
scaune, pre

ă metalică nouă.
Tel. 0355-412697.

Vând u

ăr orice tip de radio

ă, asigur transport. Tel.
0723-092582.

Vând cameră Sony minidv.
Tel. 0723-495967.

Comercializez plăci de rigips
n sistem complet la pre uri
avantajoase. Transport gratuit.
Tel. 0745 345332

ţ
150 lei neg. Tel. 0355-806900.

Vând central
ţ

convenabil. Tel. 211322, dup

ţ
750 lei/buc. Tel. 0742-134722.

Vând congelator 90 l, preţ
300 lei, frigider 90 l, mobil

ţ 100 lei. Tel. 0355-
803016.

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

Vând u

ţuri negociabil direct,
ofer garanţie ţialitate.
Tel. 0723-092582.

Cump
ţuri negociabile pe cale

amiabil

î ţ

- .

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,

preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând piese auto Renault 19.

Tel.0355-804876, 0745-900753
Vând anvelope second-

hand de toate tipurile -
ţuri neg, Câlnic, str.

Gr

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4 pe benzin ţie
1986. Tel. 0355-408650.

şi dimen
siunile, pre

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

ădi

ă, an fabrica

Matrimoniale

Vând 2 case cu etaj, garaj,
înc

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

ţie cas

M
ţ î ţ

ălzire centrală, grădină. Tel.
0746-889067.

Primesc în gazdă. Tel. 0728-
696820.

Doresc să închiriez o
garsonieră. Tel. 0744-993806.

Vând (închiriez) casă, 270
mp D+P+M, din 1960, extinsă în
1998, curte mare, Muncitoresc,
str. Izvorului, pre

ăturat teren, pre
ă,

tehnologie rapidă, ieftină. Tel.
0355-414326.

Vând loc de construc ă
cu garaj ă,
str. Nera (Stavila). Tel. 0355-
408650.

Schimb garsonieră comfort
1, icro 4, cu casă modestă la
ară, n apropiere de Re i a. Tel.

şi apartament la cas

ş

Pensionar
ţ ţii,

B ţie
sau c

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

ărbat serios doresc rela
ăsătorie cu o femeie fără

servici, necăsătorită. Tel. 0720-
023426.

0721 237277
V nd casă 2 camere, bucă

tărie, cămară n zona Muncito
resc.Pre neg.Tel 0255 221237

Cumpăr cameră de cămin
neamenajată. Tel . 0355
411928 0726 411878

Cumpăr casă modestă sau
apartament la casă, n centrul
civic. Tel. 0355 411928 0726
411878

Cumpăr garsonieră neame
najată. Tel. 0355 411928 0726
411878

Închiriez apartament, str.
Nera (Stavila). Tel. 0355-
408650.

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

Închiriez cameră pentru o
persoană din 1 ianuarie 2007.
Tel. 035-805625.

Vând apartament 2 camere,
parter, Moroasa. Tel. 0728-
389678.

Vând garsonieră în Moroa-
sa, lângă Comisariat. Tel. 0728-
389678.

Vând garsonieră în Mociur,
etaj I. Tel. 0728-389678.

Vând 3 camere de cămin în
Blocul Func 0728-
389678.

Vând teren ultracentral,
lângă BCR. Tel. 0728-389678.

Închiriez garsonieră în
Moroasa, toate condi
0728-389678.

Închiriez apartament 2
camere în Moroasa, toate
condi 0728-389678.

- .
â -

î -
ţ . -

-
, - .

î
- , -

.
-

- , -
.

ţionarilor. Tel.

ţiile. Tel.

ţiile. Tel.

Amplasarea aparatelor radar în jude]ul Cara}-Severin
în perioada 15-21 decembrie 2006

S.C. S.R.L.ELCOM organizează începând cu data de 05.02.2007

curs operare calculator
acreditat de Ministerul Muncii pe structura ECDL.

Informaţii la tel. 0255 220 711.- .
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Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

ţ
ţuri minime. Tel. 0355 4125

68, 0727-815760, 0748-413548
-

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

15 Caransebes-
Buchin

6 Bucoşniţa-
Armeniş

6 Armeniş-
Buchin

6 Caransebeş-
Buchin

6 Bucoşniţa
Armeniş

6

16 Caransebeş-
Sadova-Veche 6 Armeniş-

Teregova 6 Teregova-
Caransebeş 6 Caransebeş-

Sadova-Veche 6 Armeniş-
Teregova 6

17 Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6 Armeniş –
Buchin

Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6

18 Caransebeş-
Sadova-Veche 6 Armeniş 6 Armeniş -

Caransebeş 6 Caransebeş-
Sadova-Veche 6 Armeniş-

Teregova 6

19 Caransebeş-
Sadova-Veche 6 Armeniş 6 Armeniş -

Caransebeş 6 Caransebeş -
Sadova-Veche 6 Armeniş 6

20 Caransebeş-
Teregova

6 Teregova-
Armeniş

6 Armeniş –
Buchin

Caransebeş-
Teregova

6 Teregova-
Armeniş

6

21 Caransebeş-
Sadova-Veche 6 Armeniş 6 Armeniş -

Caransebeş 6 Caransebeş –
Sadova-Veche 6 Armeniş 6

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
15 Soceni 58 Brebu 58 Bocsa Maureni 58b Maureni 58b Berzovia 58b
16 Paltinis 58 Caransebes Obreja 68 Zavoi 68 Bautar 68 Voislova 68
17 Otelu Rosu Glimboca 68 Obreja 68 Caransebes Jupa 6 C.Daicoviciu 6
18 Bocsa Bocsa Berzovia 58b Maureni 58b Berzovia 58b Bocsa
19 Caransebes Jupa 6 Sacu 6 C.Daicoviciu 6 Caransebes Paltinis 58
20 Resita Bocsa Bocsa Berzovia 58b Maureni 58b Bocsa
21 Paltinis 58 Jupa 6 C.Daicoviciu 6 Caransebes Paltinis 58 Brebu 58

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
15 Păltiniş 58 Jupa 68 Caransebeş 6 C-Tin Daicoviciu 6 Jupa 6 Brebu 60
16 Soceni 58 Păltiniş 58 Caransebes 6 Jupa 6 C. Daicoviciu 6 Sacu 6
17 Resita Bocşa Bocşa Berzovia 58b Măureni 58b Bocşa
18 Brebu 58 Păltiniş 58 Oţelu-Roşu Zăvoi 68 Băuţar 68 Voislova 68
19 Bocşa Bocşa Berzovia 58b Măureni 58b Berzovia 58b Bocşa
20 Caransebeş Jupa 6 Sacu 6 C. Daicoviciu 6 Caransebeş Păltiniş 58
21 Brebu 58 Caransebeş Sacu 6 Jupa 6 Caransebeş Obreja 68

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

15 Bocşa Bocşa Berzovia 58b Berzovia 58b Măureni 58b Măureni 58b
16 Berzovia 58b Berzovia 58b Bocşa Berzovia 58b Bocşa Bocşa
17 Măureni 58b Măureni 58b Berzovia 58b Berzovia 58b Bocşa Berzovia 58b
18 Berzovia 58b Măureni 58b Măureni 58b Bocşa Bocşa Măureni 58b
19 Bocşa Bocşa Berzovia 58b Măureni 58b Berzovia 58b Berzovia 58b
20 Berzovia 58b Bocşa Măureni 58b Berzovia 58b Bocşa Berzovia 58b
21 Bocşa Berzovia 58b Măureni 58b Măureni 58b Berzovia 58b Berzovia 58b



Noul program de finan]are
Mii de intreprinzatori din Romania vor putea

beneficia de noul program de finanţare in valoare de
82,5 milioane de Euro lansat the BERD, Comisia
Uniunii Europene, Guvernul României si bănci
comerciale co-finanţatoare. Programul Român de
micro-finanţare va acorda fonduri in RON sau Euro
băncilor si instituţiilor finanaciare nonbancare socie
tăţilor de micro-finanţare, pentru ca acestea să acor
de împrumuturi interprinderilor micro si mici, inclusiv
intreprinderilor nou infiinţate. Programul de finanţare
a fost creat pentru a îmbunătaţi accesul la servicii
financiare a întreprinzătorilor din România, în
special a celor din zonele mai puţin dezvoltate şi din
zonele rurale, care până in prezent aveau access
limitat la servicii financiare cu costuri rezonabile.

Chikako Kuno, Directorul diviziei afaceri mici al
BERD, a spus ca sunt incă multe banci in Romania
care nu doresc sa ofere împrumuturi firmelor micro
si mici datorită riscului de nerambursare cu care este
asociat acest sector. În acelaşi timp, societăţile
finanaciare non-bancare de microfinanţare, care işi
asumă riscul de a credita sectorul, au fonduri
insuficiente. Acest Program ajuta la eliminarea
acestor goluri din piaţa finanaciară, sprijinind astfel
infiinţarea a mii de noi afaceri ce vor crea locuri de
muncă si vor contribui la dezvoltarea economica a
României, a spus D-na Kuno.

“Competitivitatea economiei depinde in mare
măsură de capacitatea afacerilor mici”, a declarat
ambasadorul Donato Chiarini, Şeful Delegaţiei
Comisiei Uniunii Europene in România, micile
afaceri sunt cele care crează locuri de munca, baza
pentru noi idei de afaceri si principalul promotor al
antreprenoriatului, de aceea intărirea sectorului de
înterprinderi mici şi mijlocii este vital pentru asigu
rarea creşterii competitivitaţii lor.Pentru iniţierea si
dezvoltarea unei afaceri sunt necesari bani, şi, de
cele mai multe ori, găsirea unei surse adecvate de
finanţare reprezintă o dificultate majoră pentru
întreprinderile mici şi mijlocii. Prin acest program,
fondurile PHARE împreună cu resurse finanaciare
de la BERD şi de la Guvernul României sunt mobili
zate pentru a acorda împrumuturi înterprinderilor
mici si mijlocii. Fondurile PHARE puse la dispoziţie
de către Comisia Uniunii Europene, inlesnesc
accesul la finanţare al IMM prin constituirea fondului
de risc si prin asistenţa tehnica acordata partenerilor
- instituţiilor financiare intermediare.

-
-

-

-

(Ministerul Integrării Europene - 11.12.2006)
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Legea nr. 407 - legea vân
(M.O. nr. 944/22.11.2006)

.

ătorii

ă balneară

ăsuri pentru întărirea
disciplinei contractuale

Legea nr. 408 pentru ratificarea Conven
ă ă la

Madrid la 24 ianuarie 2006 Conven
ă (M.O. nr. 949/24.11.2006)

privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispozi ăzut în
bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unită

privind acordarea unui ajutor bănesc unor
categorii de pensionari care beneficiază de pensie din
sistemul public de pensii

H.G. nr. 1.617 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispozi ăzut în
bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele jude

privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispozi ăzut în
bugetul de stat pe anul 2006, pentru finan

ă

ăncii Na privind
punerea în circula ă de
200 lei

O.u.G. nr. 92 pt. modificarea O. G. nr. 12/1998 privind
transportul pe căile ferate române ă-

ăilor Ferate Române (M.O. 954/27.11.2006)
Ordinul nr. 1.857 al ministrului finan

ă fiscală Legea nr.
199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (republicare)
(M.O. nr. 954/27.11.2006)

Legea nr. 441 pentru modificarea
ă ă,

ă
(M.O. nr. 955/28.11.2006)

Legea nr. 403 pentru modificarea
ă

ării Tratatului dintre România
(M.O. nr. 956/28.11.2006)

ătore (M.O. nr.
956/28.11.2006)

u.G. nr. privind unele măsuri referitoare la asigură-
rile sociale de stat ările sociale de sănătate

Legea nr. 365/2002 privind comer
(M.O. nr. 959/29.11.2006)

(M.O. nr. 959/29.11.2006)

şi a protec

şi
balneoclimatice şi asisten şi de
recuperare

Legea nr. 416 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din
Legea nr. 469/2002 privind unele m

şi Spania în domeniul securit
şi Spa-

nia în domeniul securit

şi de capital ale autorit

şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes na

şi reorganizarea Societ

şi completarea Legii nr.
31/1990 privind societ şi a
Legii nr. 26/1990 privind registrul comer

şi completarea Legii nr.
9/1998 privind acordarea de compensa

şi Bulgaria, semnat
la Craiova la 7 septembrie 1940

Ordinul nr. 2.570/C al ministrului justi
şi completarea Ordinului ministrului justi

şti

O. 91
şi asigur (M.O.

nr. 958/28.11.2006)

şi a
hranei pt animale (republicata)

ţiei fondului
cinegetic

Legea nr. 415 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice

ţa medical
(M.O. nr. 946/23.11.2006)

(M.O. nr. 946/23.11.2006)
ţiei dintre Româ-

nia ţii sociale, semnat
ţie între România

ţii sociale
H.G. nr. 1.625

ţia Guvernului, prev
ţi

administrativ-teritoriale (M.O. nr. 950/24.11.2006)
H.G. nr. 1.612

(M.O. nr. 951/24.11.2006)

ţia Guvernului, prev
ţe (M.O. nr.

951/24.11.2006)
H.G. nr. 1.623

ţia Guvernului, prev
ţarea unor

cheltuieli curente ţilor administraţiei
publice locale (M.O. nr. 951/24.11.2006)

O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic

ţional (republicare) (M.O. nr. 951/24.11.2006)

Circulara nr. 23 a B ţionale a României
ţie a bancnotei cu valoarea nominal

(M.O. nr. 953/27.11.2006)
u.

ţii Naţionale a C
ţelor publice pentru

modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
870/2005 privind Registrul de evidenţ

ţile comerciale, republicat
ţului, republicat

ţii cet ţenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în
urma aplic

ţiei privind modifica-
rea ţiei nr. 210/2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
Legii nr. 188/2000 privind executorii judec

ţul electronic
(republicata)

Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor

�

�

�

�

Prezenţa simbolurilor religioase în şcoli trebuie să fie decisă de comunitate, de părinţii elevilor
şi nu în ultimul rând, de şcoală Cetăţenii români ar putea avea dreptul de a călători în baza cărţii de
identitate, începând din 1 ianuarie 2007, în toate statele Uniunii Europene România va găzdui, la
Bucureşti, la Palatul Parlamentului, pe 19 decembrie 2006, reuniunea la nivel înalt privind Acordul
Central European de Comerţ Liber - CEFTA

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.

Reabilitarea termic@ a cl@dirilor
de locuit (blocuri)

Lucrările de reabilitare termică a
clădirilor de locuit (blocuri) construite în
perioada 1950-1990, nominalizate în
programele anuale, vor fi finanţate, în părţi
egale, prin alocaţii de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transportului,
Construcţiilor şi Turismului (MTCT), de la
bugetele locale şi din fondul de reparaţii al
asociaţiilor de proprietari.

Prevederea este inclusă în normele de
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă
nr.174/2002 privind instituirea măsurilor
speciale pentru reabilitarea termică a unor
clădiri de locuit, adoptată de Guvern.

Potrivit legislaţiei în vigoare, finanţarea
auditului energetic şi a proiectării erau asi
gurate de către bugetul de stat, prin buge
tul MTCT, de către asociaţiile de locatari şi
de către autoritatea publică locală.

Noua soluţie de finanţare va avea ca
efect diminuarea efortului financiar al
asociaţiilor de proprietari, implicit pentru
renovarea faţadelor clădirilor de locuit. În
plus, reabilitare termică a clădirilor de
locuit va duce la scăderea costurilor
efective pentru energia termică şi
reducerea consumurilor energetice.

Soluţiile oferite de auditorii energetici
se fac în baza unei expertize. Coordona
torii programelor anuale iau măsurile
necesare pentru efectuarea auditului
energetic al clădirii, proiectarea şi
executarea lucrărilor de reabilitare termică
şi încheierea convenţiei cu asociaţiile de
proprietari din clădiri le de locuit
nominalizate în programele anuale.

Contractarea auditorului energetic,
proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru
reabilitarea termică a clădirilor de locuit
nominalizate în programele anuale se face
de către coordonatorii programelor
anuale, împreună cu asociaţiile de
proprietari, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Blocurile de locuinţe sunt incluse în
programele anuale de reabilitare termică,
în condiţiile în care asociaţiile de proprie
tari aprobă, cu votul majorităţii membrilor
adunării generale a proprietarilor, decizia
de intervenţie şi semnează convenţia-
cadru cu coordonatorul programului anual
pentru derularea şi finanţarea, în condiţiile
legii, a acţiunilor pentru reabilitarea
termică a clădirilor.

-
-

-

-

(Guvernul României - Biroul de presă -
06.12.2006)

Veteranii de război, văduvele de război,
accidentaţii de război în afara serviciului ordonat
vor primi în anul 2006 un ajutor în cuantum de 57
lei RON/persoană, pentru acoperirea unei părţi
din costul chiriei, energiei electrice şi energiei
termice pentru nevoi casnice.

Sistemul naţional Eurodac
Ministerul Administraţiei şi Internelor a dat în folosinţă, prin

conectarea la sistemul central de la Luxemburg, componenta
naţională a sistemului european Eurodac reţea la nivelul întregii
Uniuni Europene creată cu scopul de a sprijini combaterea migra
ţiei ilegale şi de a preveni depunerea de cereri de azil succesiv în
mai multe state membre UE de către aceeaşi persoană.

Sistemul naţional Eurodac are mai multe locaţii situate în
Punctele de Control Trecere a Frontierei, aflate la frontiera externă
a Uniunii Europene, în Centrele de primire şi cazare a solicitanţilor
de azil din Rădăuţi, Timişoara, Galaţi, Şomcuta Mare Maramureş,
şi în Centrele de luare în custodie publică a cetăţenilor străini cu
şedere ilegală, aflaţi pe teritoriul României.

În paralel, Ministerul Administraţiei şi Internelor a asigurat
modernizarea sistemului naţional AFIS (Automated Fingerprint
Identification System - SistemulAutomat de Identificare aAmpren
telor) pentru a fi compatibilizat cu sistemele similare din Uniunea
Europeană. Modernizarea acestui sistem va permite o identificare
mai uşoară a persoanelor care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul
Uniunii Europene.

-

-

Ce este Sistemul Eurodac?
Sistemul Eurodac este o bază de date europeană de amprente

digitale, înfiinţată în anul 2003, care conţine amprentele tuturor
solicitanţilor de azil în vârstă de peste 14 ani.

Aceste amprente sunt transmise în format digital către unitatea
centrală a Comisiei Europene, unde sunt comparate automat cu
amprentele deja înregistrate în baza de date.

Această procedură permite autorităţilor să verifice dacă
solicitantul de azil nu a intrat ilegal în Uniunea Europeană sau dacă
nu a introdus deja o cerere într-un alt stat membru.

În acest fel, Eurodac permite identificarea persoanelor care
încearcă să fraudeze sistemul european de azil şi fac turul statelor
membre când unul din state le-a respins cererea, precum şi
evitarea încărcării inutile a sistemului cu cereri multiple.

(Ministerul Administraţiei şi Internelor - 12.12.2006)

Cet@]enii români pe teritoriul Germaniei
Departamentul pentru Muncă în Străinătate prezintă persoa

nelor interesate traducerea neoficială a unui material ce conţine
informaţii generale privind reglementările de şedere, muncă şi de
asigurări sociale după aderarea României la Uniunea Europeană,
valabile pe teritoriul Germaniei pentru cetăţenii români.

Acest document se poate consulta şi pe site-ul Oficiul pentru
Migraţia Forţei de Muncă, al Ministerului Muncii, Solidarităţi
Sociale şi Familiei, la Centrul de Informare şi documentare
lucrători migranţi din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, sect. 1,
şi la Departamentul pentru Muncă în Străinătate.

-

(Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 12.12.200)

In trimestrul trei, a
inregistrat o crestere de 8.3%, avansul la
nivelul intregului an fiind de 7.8%, deficitul de
cont curent inregistrand o crestere de 7.7% la
nivelul perioadei ianuarie-septembrie 2006
se arata in ultimul raport al INS.

Produsul Intern Brut Salariul mediu net a crescut in luna octombrie cu doar sase
lei. Sau 0,7%. Astfel, un roman castiga in medie 866 lei pe luna.
Cu toate acestea, Romania se afla pe prima pozitie in randul
tarilor europene din punct de vedere al cresterii vanzarilor
bunurilor de larg consum. In luna septembrie a fost consemnata
o crestere de 29,7% fata de perioada similara a anului trecut.
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Senatul SUA a votat
pentru normalizarea
relaţiilor comerciale cu
Vietnamul Preşedintele
Bush urmează să îşi
anunţe strategia în Irak
după 1 ianuarie 2007
Fostul dictator chilian,
Augusto Pinochet, a
decedat, la vârsta de 91
de ani

Testul nuclear Nord Coreean şi explozia economică au
marcat anulAsiei

Primul test nuclear al Republicii Coreea de Nord a schimbat
dinamica securită

ă din Asia, tendin ă ce, cel mai probabil, va continua
anul viitor. ONU a adoptat sanc ă testul din 9 octombrie,
test a cărui eficien ă este discutabilă, sanc

ă încă neprecizată.
China care de ării situa

ă interna ă.
Ie ă recent pentru China, a
dus la o schimbare dramatică de for

ă s-a petrecut în tunelele din mun
ă

intensitate încât au fost necesare zile pentru ca SUA
ă confirme că fost un experiment nuclear. "Testul nuclear a fost

efectuat cu materiale ă" a transmis agen
ă, a început o

dezbatere, pentru mul ă până mai ieri, privind
înzestrarea cu armament nuclear defensiv. Dar criza nucleară a
condus ă schimbare semnificativă în politica Japoniei în
rela ă
investire în func ă repare rela

ău.
China

ă de vizita lui Hu Jintao. "Dacă
India ărirea rela

ă de dezvoltare
economică din zona asiatică, după China, a devenit membră a
Organiza

ăzduirea, la mijlocul lui noiembrie, a summit-uluiAsia-Pacific.
Rena ă decât

se a ărul victimelor fiind de patru ori mai mare decât în
2005 ăturarea regimului taliban, în urmă
cu cinci ani. Armata a preluat puterea în Thailanda ă
lovituri de stat. Sri Lanka cunoa ă ce
liderul Tigrilor Tamil a denun ările de pace

ă.

În Nepal, a apărut o mică speran ă pentru încetarea violen
ă semnarea unui acord de colaborare între maoi

ăsat peste 600 de mor
ă luni după ce 1,800 de oameni au murit în alunecările de

teren din insula Leyte, alunecările recente provocate de taifun au
atins al

ăscut
în septembrie primul băiat în familia regală, după 40 de ani,
oprind, pentru moment cel pu

ţii globale, dar 2006 a confirmat
ţ

ţiuni dup
ţ ţiuni ce au readus

disponibilitatea ultimului regim stalinist pentru negocieri, la o
dat

ţine cheia debloc ţiei din peninsula
Coreea, pe fondul cre

ţional
ţional pân

ţe în Asia. Probabil
principalul eveniment din zon ţii
din nord-estul spaţiului Coreean. A fost o explozie de a

ţia
de stat de la Phenian. Japonia, oficial pacifist

ţi inimaginabil

ţiile cu vecinii. Prim-ministrul Shinzo Abe, la scurt timp dup
ţie din septembrie, a început s ţiile cu

China

ţiilor econo-
mice bilaterale, secolul 21 va fi al Asiei" a declarat pre

ţiei Mondiale a Comerţului

ţe dup
ţat încerc

ţ

ţ ţe-
lor, dup

ţi în cutremurul din mai în timp ce ploile
tropicale din iulie au l ţi în China. În Filipine,
la nou

ţi 1,000 de locuitori.
În final, ne întoarcem la Japonia, unde Prinţesa Kiko a n

ţin, dezbaterile legate de sexul
succesorului la tron.

şi creşterea
economic

şterii economice spectaculoase, şi-a
asumat un rol mai important în arena diplomatic

şirea din status quo, tradi

şa mic
şi alte state

s
şi tehnologie indigen

şi la o alt

şi Coreea de Sud, deteriorate predecesorului s
şi India au adus economia Asiei la cote şi mai înalte,

trend ce a fost pus în perspectiv
şi China fac paşii necesari pentru înt

şedintele
chinez. Vietnam, cu cea de a doua vitez

şi şi-a confirmat statutul prin
g

şterea Afghanistanului este mult mai dureroas
ştepta, num
şi cel mai ridicat de la înl

şi Fiji dup
şte un nou val de violen

şi a afirmat
reluarea luptei pentru independen

şti şi noul
guvern. Tragediile au abundat şi în alte zone. Indonezia, aproape
6,000 de oameni mor

Dobânda de referin]@ în
zona euro

Banca Central Europeană a
decis, să majoreze nivelul do
bânzii de referinţă în zona euro
cu un sfert de punct procentual,
de la 3,25 la 3,50 la sută, cel mai
ridicat nivel din ultimii cinci ani

Au fost majorate cu 0,25
puncte procentuale şi cele două
nivele care încadrează dobân
da de referinţă, respectiv rata de
încurajare a depunerilor, care a
fost majorată până la 2,50 de
procente, şi cea la împrumuturi,
care a fost majorată la 4,50 de
procente, a anunţat un purtător
de cuvânt al instituţiei la sfârşitul
ultimei reuniuni de politică
monetară pe 2006 a Consiliului
guvernatorilor BCE.

-

.

-

Scopul Comunităţii este de a stabili un
spaţiu poltic, social, economic şi al infra
structurii, în regiune. Principiile şi funda
mentul politic al acestei Comunităţi se
regăseşte în declaraţia adoptată anterior
la reuniunea şefilor de stat din 30 septem
brie, 2005, din Brazilia. Stabilireaunei
Agende de Priorităţi şi a unui Program de
Acţiune au stabilit bazele structurale şi
organizatorice precum şi reperele zonale
care să pregătească integrarea zonală. În
final s-a convenit ca următorul summit să
aibă loc peste un an, în Bolivia.

În 9 decembrie, 2006, preşedinţii şi
delegaţii celor 12 naţiuni s-au reunit în
inima continentului, într-un oraş aflat
între Anzi şi Amazon, Cochabamba,
Bolivia, unde au căzut de acord să
formeze o comisie la nivel înalt, cu scopul
de a studia ideea formării Comunităţii
după un model similar Uniunii Europene
şi chiar un SudAmerican parlament.

Grupul de studiu va avea o sarcină
dificilă în depăşirea divergenţelor istorice
ce au divizat continentul. Premizele par
moderat optimiste în lumina declaraţiilor
liderilor la încheierea reuniunii. "Este
nevoie de răbdare pentru a rezolva

aceste probleme cu delicateţe" potrivit lui
Silva, preşedintele Braziliei.

Discuţiile privind unitatea Americii de
Sud vor continua în cursul acestei luni
când liderii din Brazilia, Argentina, Vene
zuela, Paraguai şi Uruguai se vor întâlni
în Brazilia, în cadrul reuniunii Mercosur.

Michelle Bachelet, a marcat, indirect,
direcţia discuţiilor viitoare: "globalizarea
are două feţe, una potenţial distructivă
dar şi una ce oferă o oportunitate istorică
pentru societăţi ca ale noastre".

Între iniţiativele cu impact practic,
două se remarcă prin importanţă şi
amploare. Chavez a propus construirea
unei magistrale de transport a gazului pe
lungimea întregului continent iar Correa,
preşedintele reales al Ecuadorului, a
sugerat o alternativă la Canalul Panama,
un traseu terestru şi fluviual care să lege
pădurile Amazonului din Brazilia de
coasta Pacificului în Ecuador.

America de Sud nu este singura
regiune care consideră viabil modelul
Uiunii Europene. Africa a creat şi ea
Uniunea Africană, după un model
apropiat celui european.

-
-

-
-

As ia 2006

Comunitatea Na]iunilor din America de Sud

Bugetul UE
Delegaţiea Comisiei Euro

pene la Bucureşti a precizat că,
pentru perioada 2007-2013,
contribuţia României va repre
zenta 0,37 la sută (aproximativ
3,2 miliarde) din bugetul Uniunii
Europene de 864 miliarde euro.

ontribuţiile majore la acest
buget le au Germania - 20 la
sută, Franţa - 20 la sută, Marea
Britanie - 15 la sută, Italia - 13 la
sută, în timp ce Bulgaria va con
tribui cu 0,14 la sută, Polonia -
1,3 la sută, Ungaria - 0,55 la
sută, iar Cehia - 0,51 la sută.

Acest buget de solidaritate
pentru dezvoltare economică şi
socială va fi folosit în principal
pentru politica agricolă şi
dezvoltare rurală - 45 la sută şi
pentru fondul social, fondul de
dezvoltare regională şi fondurile
de coeziune - 35 la sută.

UE a alocat României, din
1998 până în prezent, peste un
miliard de euro. România va
trebui să cheltuiască în
următorii nouă ani, în medie,
nouă milioane euro pe zi.

-

-

C

-

Orientul Mijlociu - o solutie de compromis mediata de
Liga Araba a fost acceptata in principiu de catre Hezbollah
in vederea solutionarii crizei politice de la Beirut. Potrivit
acestei solutii, numarul membrilor guvernului libanez ar
putea fi marit pana la 30, oferind posibilitatea opozitiei pro-
siriene sa fie puternic reprezentata.

Cancelarul germanAngela Merkel solicită cu
insistenţă reformarea

. La capătul unei întrevederi avute la
Berlin, cu viitorul secretar general ONU, Ban Ki
Moon, Merkel a subliniat că Germania va sprijini
deplin reorganizarea forului mondial.

Organizaţiei Naţiunilor
Unite

Senatul SUA a votat în favoarea normalizării
relaţiilor comerciale cu , proiect
legislativ ce a eşuat luna trecută Noul statut al
Vietnamului suprimă necesitatea evaluării anuale
a libertăţii de circulaţie în afara acestei ţări, ce
datează din perioada războiului rece

Vietnamul
.

.
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0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vand apartament 2 camere, zona

Intim, etaj 1, imbunatatit, 23500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vand apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0745873682 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Micro 4,
etaj 1, confort 1, decomandat, centrala,
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
termopane, semimobilat, 2 bai, 2 bal-
coane. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1,
Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ocazie !Vand urgent apartament 3
camere, confort 1, parter, Micro 1
posibilitati privatizare, termopane, bine
imbunatatit, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. .. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 3 camere, Lunca,
confort 1, semidecomandat, centrala,
termopane, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere confort 1,
decomandat, Centru, superimbunatatit.
Te l . 0355-404462, 0788-021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apar tamentu l . Tel . 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, etaj 3, bine
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vand apartament 3 camere, Micro3,
etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2
bai, garaj, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 4 camere, deco-
mandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 4 camere, decoman-
dat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, cen-
trala, clima, termopane, imbunatatiri. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0745873682

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

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

Vand casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 32000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand casa, centru, 3 camere, 250 mp
locuibil, 23000 €. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vand casa Muncitoresc, 2 camere,

superimbunatatita, termopane, rigips,
partial mobilata, baie amenajata, 21000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021438

Vand casa Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera mo-
bilata pt.magazin acces auto, garaj,terasa,
3 intrari, bun privatizare, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021438 (Banat Expert)

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

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

Vand casa mare, 10 camere imbunata-
tita, renovata, zona Muncitoresc, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021439

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

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

Vand casa Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand casa cu 5 camere, Bocsa
Montana, Centru, complet utilata, teren
500 mp Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand casa cu 7 camere, Bocsa Mon-
tana, Centru, complet utilata, 600 mp total,
3 bucatarii, 2 bai, acces auto Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

Vand teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vand teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vand teren 5755 mp, aproape de km8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vand terenuri Calea Caransebesului,
parcelate sau neparcelate, diferite
suprafete, cu acte la zi. Tel. 0355-404462,
0788021440, 0740956337 (Banat Expert)

Vand terenuri Valiug, Crivaia si case
Garana. Tel. 0355-404462, 0788021440,
0740956337 (Banat Expert)

Vand hala 2100 mp, cai de acces auto,
toate utilitatile, parcare, Calea Timisorii.
Te l . 0355-404462, 0788-021440,
0740956337 (Banat Expert)

Vand hala, 1200 mp, etaj 1, toate utilita-
tile, lift, parcare, rampa, posibilitati prelua-
re chiriasi existenti., Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021440, 0740956337

Cumpar teren pentru depozit, 500-
1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021441 (Banat Expert)

Cumpar teren 3500 mp pentru depozit,
la sosea, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021441 (Banat Expert)

Cumpar apartament 2 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, ofer pret
bun, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

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

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

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

VANZARE APART. 3-4 CAMERE

VANZARE CASE

VANZARE TERENURI SI SPATII
COMERCIALE

CUMPARARE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VANZARE GARSONIERE

VANZAREAPART. 2 CAMERE

Vand apartament 1 camera, Micro 2,
etaj 3, complet mobilat si utilat. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vand garsoniera Micro 4, confort 1,
apometre, faianta, balcon inchis, locuibila.
Te l . 0355-404462 , 0788021443 ,
0746663225 (Banat Expert)

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

Vand camera camin, etaj 2 , pret 5000
€. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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

Vand apartament 2 camere, Micro2,
parter, termopane, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vand apartament 2 camere confort 2,
Moroasa, etaj 2, mobilat, convector, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0745873682 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, Micro 3,
parter, centrala, termopane, semideco-
mandat. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vand apartament 2 camere, zona
Micro1, parter, posibilitati privatizare, pret
bun. .Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, etaj 2, Micro3, superimbuna-
tatit, termopane, centrala, modificari, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0751-999695 (Banat Expert)

Ocazie! Vand urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, pret 19000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand urgent apartament 2 camere,
Lunca, confort 2, semidecomandat, etaj 2,
centrala, balcon inchis. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

Vand urgent apartament 2 camere, etaj
3, Lunca, suprafata 70 mp, “Blocul Func-
tionarilor”, pret 15000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane,. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 2 camere, semide-
comandat, Moroasa, pret negociabil. Tel.

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, zona
bun , ocupabil imediat. Tel. 0788-
374143

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

Vând urgent apartament 2 camere
conf. 1 mbun t it, termopane, zon
excelent , ocupabil imediat. Tel. 0788-
509283

Vând urgent apartament 3 camere
decomandat mbun t it, Micro IV, l ng
Artima, ocupabil imediat. Tel. 0788-
388501

(Tryo M)

ţ
(Tryo M)

î ţ

(Tryo M)

î ţ â

(Tryo M)

ă
ă

ă

ă ă ă
ă

ă ă ă

ş

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, 2 b i, 2 balcoane, ocupabil
imediat. Tel. 0788-374146

Vând apartament 2 camere, etaj 3,
pre 19 500 . Tel. 0748-118778

Vând apartament 2 camere conf.1,
etaj1, cu central termic i alte
mbun t iri, pre 24 500 . Tel. 0788-
520899

Vând apar tament 3 camere
Gov ndari, etaj 3, bloc 4 etaje. Tel. 0788-
494074

Vând apartament 1 camer n
Gov ndari. Tel. 0788-571780

ă

ă ă
ă ă

ă

(Tryo M)

ţ . € (Tryo M)

î ţ ţ . €

â
(Tryo M)

î
â (Tryo M)

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 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.
(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)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caran-

sebe ţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând cas
ţit

Tel.221529,0724-302616.(Magister)

ă, pre

ătă

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

ă Dacia Service, pre

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

şi

şa Montan

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şosea, pre

şului, în spate la Dacia
Service, pre

şului, lâng

şa Român

-

)

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 caban ţ
ţ

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

Vând garsoniere cu una sau dou
ţuri diferite, zona

Govândari. Tel.221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând teren intravilan în suprafaţ
ţ 130 €/mp.

Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând cas

ţ 65.000 €
fix. 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)

ă foarte
bună, pentru construc

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

ă
camere la pre

ă de
650 mp, zona Centru, pre

ă din cărămidă arsă
compusă din 5 camere, baie, bucătărie,
hol, debara, zonă centrală, pre

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

ă de 120 mp,
amenajat pentru restaurant, pre

ă.

-
b

-
.

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

şi

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

4 Dec. 4858
5 Dec. 2433
6 Dec. 0447

Dec. 2
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

06 53,
06 53,
06 53,

7 06 5 ,3017
8 06 52,3835

11 06 52,3358
12 06 52,4020
13 06 52,1391

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

13 14 15 30 1 4 5 616 17 20 21 22 23 24 27 28 29 7 8 11 12 13

13 13 2006Noiembrie - Decembrie

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Liga Campionilor si Cupa UEFA

Vineri Eurosport ora 13:00
SCHI ALPIN: Campionatul Mondial, Franta, Feminin, coborare

Sambata Eurosport ora 11:30
RUGBY: Challenge Cup, Selectionata Bucurestiului - Newport

Sambata TV Sport ora 13:00
CURSE DE MASINI: Cursa Campionilor, Stade de France, Franta

Sambata Eurosport ora 20:00
FOTBAL: Camp Mondial al Cluburilor, Japonia, Finala

Duminica Antena 1 ora 12:20
HAND FEM: Campionatul European

Duminica TVR 2 ora 17:00
SPORTURI: Gala FIFA, Elvetia

Luni Eurosport ora 21:00
FOTBAL: Cupa Ligii Angliei, sferturi, Liverpool - Arsenal

Marti TV Sport ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01-15 dec: JOCURILE ASIATICE, DOHA, QATAR ;
07-17 dec: HANDBALFEMININ - Campionatul European;
10-17 dec: FOTBAL- Camp Mondial al Cluburilor, Japonia;
14-17 dec: TENIS DE MASA- Finala ProTour, Hong Kong;
16-17 dec: GIMNASTICAARTISTICA- Finala Cupei Mondiale

Etapa urmatoare (20/34), 3 martie 2007: Otelul Galati - Unirea
Urziceni; CFR Cluj Napoca - Ceahlaul Piatra Neamt; Gloria Bistrita -
Pandurii Tg. Jiu; FC Arges - Universitatea Craiova; Politehnica Iasi -
FC National; Steaua Bucuresti - UTA; Farul Constanta - FC Vaslui; Di
namo Bucuresti - Jiul Petrosani; Rapid Bucuresti - Politehnica
Timisoa : 14 - Ionel Ganea - Dinamo

-

ra. -Golgheteri ; 10 - Ionel D
Nicolae Dic (5p), Viorel Frunz

ănciu
lescu - Dinamo, ă - Steaua ă - FC Vaslui.

LIGA 1
Clasament etapa a 19-a:

M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 19 17 1 1 41 10 52p
Steaua Bucuresti 19 11 6 2 37 10 39
Rapid Bucuresti 19 10 6 3 33 14 36
CFR Cluj 19 11 3 5 38 24 36
Politehnica Timisoara 19 9 5 5 20 14 32

. Gloria Bistrita 19 9 3 7 24 19 30
7. FC Vaslui

Otelul Galati 19 8 3 8 24 32 27
9. UTA 19 7 3 9 17 20 24

. Politehnica Iasi 19 6 6 7 22 26 24
11. U. Craiova 19 6 6 7 22 33 24

Pandurii Tg. Jiu 19 6 5 8 15 20 23
13. Unirea Urziceni 19 6 4 9 14 19 22

Farul Constanta 19 5 6 8 20 21 21
5. Ceahlaul Piatra Neamt 19 5 2 12 13 29 17p

16. FC Arges 19 4 2 13 13 26 14p
17. Jiul Petrosani 19 3 5 11 9 24 14p
18. FC National 19 3 4 12 13 30 13p

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

19 8 4 7 25 29 28p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Calendar competitional intern
Calendarul CRR din 2007

Calendarul la coasta pentru 2007

Conform unor surse, a fost intocmit calendarul compe-
titional pentru 2007, atat in Campionatul de Raliuri, cat si
pentru Coasta. Ca de obicei, sezonul automobilistic va
debuta la Brasov, in 2-3 martie, cu un raliu pe asfalt. Tot in
martie, dar pe 30-31, la Timisoara va avea loc Raliul Bana-
tului, pe asfalt. Urmatoarele etape se vor disputa, in ordi-
ne, in urmatoarele locatii: Deva (20-21 aprilie, asfalt), Baia
Mare (11-12 mai, asfalt), Campulung Muscel (1-2 iunie,
macadam), Cluj (22-23 iunie, asfalt), Sibiu (20-21 iulie,
macadam), Brasov (24-25 august, macadam), Bucuresti
(21-22 septembrie, macadam), Cluj (19-20, octombrie,
macadam).Astfel, va fi un sezon cu 10 etape, 5 pe asfalt si
5 pe macadam, dar si cu o etapa de rezerva, la Onesti.

Vor fi 6 „duble“, etapele de inceput si de final fiind
programate in jurul Brasovului. Calendarul complet este:
13-15 aprile, Poiana Brasov; 4-6 mai, Campulung Muscel;
8-10 iunie, Paraul Rece; 6-8 iulie, Resita; 7-9 septembrie,
Hunedoara; 5-7 octombrie, Rasnov. De asemenea, sunt
si 3 etape de rally-sprint: Iasi, pe macadam, in 26 mai;
Craiova, pe macadam, in 14 iulie; Harghita, pe macadam,
in 13 octombrie.

HAND FEM - DIV. A - SERIA VESTBAL ININ
Clasament etapa a 11-a:

M V E I G GP PM
1. CSM Sibiu 11 9 0 2 372 259 18p

LPS Slatina 10 6 1 3 319 281 13p
3. HCM II Baia Mare 11 6 0 5 287 270 12p
4. Universitatea Resita 10 5 2 3 296 331 12p
5. HC Milostar Dr. Tr. Severin 10 5 0 5 240 249 10p

. DWAR Craiova 10 2 1 7 260 283 5
7.

2.

6 p
Viitorul Medias 10 0 2 8 151 252 -

Echipa penalizata cu 3 puncte (Cerinte varsta).
: Viitorul Medias -

DWAR Craiova;
; CSM Sibiu - LPS Slatina; HCM II Baia Mare sta.

Etapa urmatoare: 17 decembrie 2006
HC Milotrans Dr. Tr. Severin - Universitatea

Resita

CUPA UEFA
Joi, 14.12, Dinamo mai are de

disputat un ultim meci din grupe
in deplasare cu Tottenham,
meciul fiind transmis in direct pe
TVR 1 de la ora 21:40.

HANDBAL MASC - LIGA NA IONALULIN Ţ Ă
Clasament etapa a 13-a:

M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti MFA 13 11 0 2 440 376 22p
HCM Constanta 12 10 1 1 354 287 21p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 12 9 1 2 413 337 19p
4. Uztel Ploiesti 13 8 1 4 365 346 17p

. CSM Medgidia 13 6 1 6 409 403 13
7. Izometal Timisoara

Minaur Baia Mare 13 6 0 7 395 393 12
9. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 12 5 1 6 339 344 11

. Univ. Bucovina Suceava 12 5 1 6 341 377 11
11. HCM CSM Bistrita 13 5 0 8 335 362 10

HCM Brasov 13 3 1 9 330 354 7
13. Armatura U Agronomia Cluj 13 2 1 10 310 393 5

Ploitehnica Iasi 13 0 0 13 329 433 0

2.

6 p
12 5 2 5 333 325 12p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

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

Etapa urmatoare (14/26), 03 februarie 2007: Poli Iasi - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; ; Univ. Bucovi
na Suceava - CSM Medgidia; Armatura U Agronomia Cluj - HCM Bra
sov; HC Minaur Baia Mare - Uztel Ploiesti; HCM CSM Bistrita - U Poli
Izometal Timisoara; Dinamo Baumit Bucuresti - Steaua MFABucuresti

HCM Constanta - UCM Resita -
-

FORMULA 1
Noul monopost Renault va fi gata

pînă la sfîrşitul anului. Primul
monopost R27 pe care echipa Renault îl
va folosi în Campionatul Mondial de
Formula 1 din 2007 va fi finalizat "pîn

şi finlandezul Heikki
Kovalainen, sprijini

ă la
Crăciun", urmînd ca primele teste să fie
efectuate în ianuarie, a anun

ă. Potrivit AFP, noul
monopost va fi prezentat oficial la 24
ianuarie 2007, laAmsterdam.

Pilo

ţat vineri
echipa francez

ţii echipei Renault sunt italianul
Giancarlo Fisichella

ţi de al treilea pilot al
echipei, Nelson Piquet junior.

HANDBAL
Cupele europene - tragere la sorti.

Cupa Challenge - Kaustik Volgograd (Rusia)- UCM Resita

Marti, la Viena a avut loc
tragerea la sorti pentru sferturile de finala ale cupelor europene la
handbal masculin. Romania a fost reprezentata de doua echipe:

Cupa Cupelor - HCM Constanta - RK Zagreb (Croatia)

Sortii nu au fost favorabili echipelor noastre, RK Zagreb,
respectiv Kaustik Volgograd, facand parte din randul adversarilor
de evitat in aceasta faza a competitiilor europene. RK Zagreb este
nimeni alta decat campioana Croatiei, tara cu traditie in handbalul
masculin. Mai mult decat atat, cei de la Zagreb sunt obisnuiti cu
marea performanta si cu fazele avansate ale cupelor europene.

In sezonul 2004-2005, actuala echipa a romanului Rares Jurca
a fost eliminata pentru prima data dupa multi ani in faza grupelor
Champions League, insa a intrat in Cupa Cupelor, unde a pierdut
finala in fata spaniolilor de la Ademar Leon. Perioada mai putin
fasta a croatilor a continuat cu accederea doar in optimile de finala
ale Ligii, in sezonul 2005-2006, si cu eliminarea prematura din
actualul sezon de Liga Campionilor.

La fel ca si HCM Constanta, Zagrebul a terminat pe locul 3 una
din grupele celei mai importante competititii europene. Intr-o
companie extrem de puternica, RK Zagreb s-a luptat pentru
calificare pana in ultima etapa cu rusii de la Cehovski Medvedi,
grupa fiind dominata autoritar de nemtii de la Flensburg.

Meciurile sunt programate sa aiba loc anul viitor, turul urmand
sa se dispute pe 24-25 februarie iar returul o saptamana mai tarziu

EURO 2008 V#NDUT PE BANI GREI
Euro-2008, competi

-

ţie fotbalistic
ţia, va beneficia de o acoperire mediatic

ţie vânz
ţat Uniunea european

ţat c
ţiile europene", s-a obţinut un surplus de 40 de milioane de euro,

care vor fi redistribuite cluburilor participante in Cupele Europene.

ă programată în Austria
ă "fără precedent" în

întreaga lume, gra ării drepturilor TV în special pentru SUA
ă de fotbal, prin vocea

directorului general Lars Christer Olsson. De asemenea, UEFA a
anun ă, datorită "excelentelor rezultate realizate de compe
ti

şi
Elve

şi în Asia, a anun

LIGA CAMPIONILOR
Clasamentele finale ale

celor opt grupe din Liga Cam-
pionilor. Din fiecare grupa au
mers mai departe primele doua
clasate, iar a treia echipa merge
mai departe in Cupa UEFA. Tra-
gerea la sorti pentru primavara
europeana se va desfasura
vineri, 15 decembrie 2006.

Clasament final Grupa F
1.
2.
3.
4.

Manchester U 6 4 0 2 12
Celtic 6 3 0 3 9
Benfica 6 2 1 3 7
Copenhaga 6 2 1 3 7

Clasament final Grupa G
1.
2.
3.
4.

Arsenal 6 3 2 1 11
FC Porto 6 3 2 1 11
TSKAMosc 6 2 2 2 8
Hamburger 6 1 0 5 3

Clasament final Grupa H
1.
2.
3.
4.

AC Milan 6 3 1 2 10
Lille 6 2 3 1 9
AEKAtena 6 2 2 2 8
Anderlecht 6 0 4 2 4

Clasament final Grupa E
1.
2.
3. Steaua Buc. 6 1 2 3 5
4.

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

Dinamo Kiev 6 0 2 4 2

Clasament final Grupa A
1.
2.
3.
4.

Chelsea 6 4 1 1 13
Barcelona 6 3 2 1 11
Werder Brem 6 3 1 2 10
Levski Sofia 6 0 0 6 0

Clasament final Grupa B
1.
2.
3.
4.

Bayern Mun 6 3 3 0 12
Inter Milan 6 3 1 2 10
Spartak M. 6 1 2 3 5
Sporting L. 6 1 2 3 5

Clasament final Grupa C
1.
2.
3.
4.

Liverpool 6 4 1 1 13
PSV 6 3 1 2 10
Bordeaux 6 2 1 3 7
Galatasaray 6 1 1 4 4

Clasament final Grupa D
1.
2.
3.
4.

Valencia 6 4 1 1 13
AS Roma 6 3 1 2 10
Sahtior D 6 1 3 2 6
Olimpiakos 6 0 3 3 3

SCHI
BIATLON - Puncte la debut.

Turneul Celor 4 Trambuline in pericol.

La prima aparitie în sezonul
2006-2007 a Cupei Mondiale, Eva Tofalvy s-a clasat pe locul 25 în
proba de sprint.

Clasata între primele 30 de sportive în proba de sprint de la
Hochfilzen (Austria), a doua etapa a Cupei Mondiale, Eva Tofalvy
si-a trecut în cont sase puncte în ierarhia generala.

107 sportive au luat startul în aceasta proba, românca din
Miercurea Ciuc reusind sa se claseze la final pe locul 25, la doua
minute si 23 de secunde întârziere fata de Andrea Henkel
(Germania), cea care si-a adjudecat cursa. Eva Tofalvy a avut o
tragere perfecta la “culcat”, însa a facut un tur de penalizare dupa
tragerea din picioare. Pe lânga punctele obtinute, biatlonista
românca s-a calificat si pentru proba de pursuit.

Antrenorul Simon Marton a sustinut ca sportiva sa a fost
dezavantajata de faptul ca a avut un numar de concurs mai mare
(n.r. - numarul 47). “Am intrat în a doua grupa valorica întrucât n-
am fost la prima etapa. Suntem însa multumiti. Eva se simte foarte
bine, consider ca este pregatita, iar pâna la Mondiale speram sa
ajungem unde ne dorim”, ne-a declarat Simon Marton.

Organizatorii Turnului
celor 4 Trambuline la sărituri cu schiurile au precizat că cea de-a
55-a edi

ăpezii
ă perioadă. Edi

ţie a prestigioase competiţii va avea loc conform
progaramului stabilit, în ciuda absenţei z

ţia 2007 se
va derula pe trambulinele de la Oberstdorf, Garmisch-
Partenkirchel (ambele Germania), Innsburck

ţia va debuta pe 30 decembrie, la
Oberstdorf

şi a temperaturilor
superioare mediei normale din aceast

şi Bischofhofen
(ambele Australiei). Competi

şi se va încheia pe 7 ianuarie, la Bischofshofen.


