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Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Mai multe drepturi
pentru ac ionariţ

Înfiinţarea unei
societ ţi comerciale

în R.F. Germania
ă

Sport
Formula 1

Restaurantul “5 M”
din Valea Ţerovei

organizează

REVELION 2006-2007

în compania forma
ă populară bănă ă,

valsuri, tangouri). Informa

ţiei ELKA
(muzic ţean

ţii
la tel. 0255-218894.

Primele două proiecte aflate pe ordinea de zi au fost retrase
de către ini

ătute, în regim de urgen ă:
Proiectul de hotărâre referitor la „Modificarea

ă gratuită
Agen ă Vest Timi

ărâre privind „Aprobarea documenta

ă;
- reabilitarea DJ 608ACaransebe

ărilor la sala de

ărâre au beneficiat de votul
pozitiv al consilierilor.

ă autoritate publică
ă de la bugetul de stat a fost

suplimentată cu suma de 1 miliard lei, cu destina ă:
finan

ă în plus cu suma de 3,52 miliarde ROL, iar
indicatorul sume alocate pentru echilibrarea bugetului propriu cu
suma de 4,5 miliarde lei.

De această rectificare în valoare totală de 13,92 miliarde vor
beneficia: Centrul Militar Jude

ă, ă din Caransebe ămintele religioase
din Boc ă, Deline

ări culturale

ăror
destina

ă ământ preuniversitar).
În acest sens, pentru plata salariilor (lichidării) aferente lunii

noiembrie a fost repartizată suma de 39,731 miliarde lei, iar
pentru premiul anual (cel de-al treisprezecelea salariu) au fost
alocate 45,669 miliarde lei.

Sumele alocate de Consiliul Jude
ă

ă 2,37 miliarde ăsesc la Moldova Nouă (sus
ă

ări
de proiecte), Naidă ă).

ătate
România-Serbia-2004-2006”, formulă de accesare a fondurilor
europene nerambursabile, Consiliul Jude

ă cu diferite organisme din jude
ă

ă

ării economice
ă parte a frontierei poate fi

benefică pentru to
ă cooperarea pe termen lung.

În acest scop, Consiliul Jude ărât
asocierea cu Agen ă Timi

ă
ării proiectului „Strategie transfrontalieră în

domeniul turismului la nivelul zonei formate din jude

ă strategie se urmăre
ării, care cuprinde zona montană

adiacentă, cu un generos relief exo
ărată colec

ă), localită
ă

ă
financiară, implicarea sa în calitate de partener obligând la
furnizarea de informa ării strategiei
transfrontaliere.

Un alt proiect se referă la sprijinirea producătorilor agricoli
locali în vederea dezvoltării unor afaceri, prin crearea de ferme

ării cooperării transfron-taliere, vor putea accesa
informa ă comunitară, de promovarea
culturilor

ă în pentru realizarea acestui Centru, o alegere
insolită dacă luăm în considerare faptul că este amplasată
periferic fa ă de sediul administrativ al comunei (Dalbo

ă de axul rutier al Depresiunii Almăjului este localitatea Bârz,
un cătun în care specificul activită

ădirea unui cămin cultural reamenajat, întregul
proiect însemnând un efort financiar de 550.000 €. Valoarea

ţiatori.
Au fost dezb ţ

ţ
ţiei pentru Dezvoltare Regional

ţii aparţinând domeniului public al judeţului Cara
ţean Cara

ţiilor
tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici

ţare pentru:
- proiectarea

ţia unei extinderi la imobilul Sala
Polivalent

ţiunea Muntele
Mic;

- finalizarea lucr ţe a Consiliului
Judeţean, extindere, reabilitare -

ţean
se constitui într-un echilibru între noile surse de finanţare

ţia acordat
ţie ţintit

ţarea programului de pietruire, reabilitare

ţului se rectific

ţean, Inspectoratul de Protecţie
Civil

ţinerea unor manifest

ţinerea unor discipline sportive.

ţului cu suma de 85,4
miliarde lei, reprezentând sume defalcate din TVA, a c

ţie este finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, ora

ţiile de înv ţ

ţean Cara
ţilor administrative repre-

zint ţinerea
Spitalului Or

ţe la cofinanţ

În cadrul instituţional realizat prin „Programul de Vecin

ţean Cara
ţ ţe,

respectiv cu autorit ţi ţii publice din Republica Serbia,
pentru implementarea unor proiecte de interes comun, spectrul
acestora fiind larg ţional,
cultural, sportiv).

Potenţialul turistic al zonei formate din judeţele Timi
ţi, o oportunitate insuficient exploatat

ţi factorii implicaţi, iar programul european
menţionat faciliteaz

ţean Cara
ţia de Dezvoltare Economico - Social

ţean Timi ţean
Mehedinţi ţi ţii din Republica Serbia, în
vederea implement

ţele Timi
ţi”.

Prin aceast
ţialului turistic al Clisurii Dun

ţional Porţile de Fier (o adev ţie de superlative
geografice, geologice sau de biosfer ţile (de pe malul
românesc) Bazia

ţiile
populare specifice zonei de pe ambele maluri ale fluviului.

În acest proiect, aportul Consiliului Judeţean nu are o latur

ţii necesare întocmirii

-
ţinerea afacerilor

ţ -

ţii legate de politica agricol

ţ ţ) sau
faţ

ţii umane este cre
.

ţinerea afacerilor
ţiona în cl

�

�

şi completarea
HCJ nr. 150/06.07.2006 privind darea în folosin

şoara a unor
spa ş-Severin şi
aflate în administrarea Consiliului Jude ş-Severin”;

Proiectul de hot
şi a

surselor de finan
şi modernizarea Palatului Cultural;

- proiectarea şi execu

ş (DN6) - sta

şedin
şi modernizarea partere şi

subsol, corpAşi B.
Toate celelalte proiecte de hot

Ultima rectificare a bugetului propriu al Consiliului Jude
şi

cheltuielile pe care aceast şi le-a asumat.
Astfel, subven

şi/sau asfaltare a
drumurilor de interes local.

Indicatorul de venituri sume defalcate din TVA, la nivelul
jude

Şcoala Special ş, aşez
şa Român şti, Câlnic, Ocna de Fier, Târnova,

Schitul Gornea, sus şi sportive,
premierea unor sportivi, ajutor umanitar pentru unele persoane
vârstnice sau cu handicap, sus

Penultima rectificare a bugetului de stat pe anul 2006 a
condus la suplimentarea bugetului jude

şelor şi municipiilor (acoperirea cheltuielilor de
personal din institu

ş-Severin pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unit

şi se reg
şenesc), Armeniş (achitarea unor credite şi

accesorii bancare restante), Bozovici (asigurarea drepturilor

salariale ale personalului propriu), Obreja (restan
ş (titlu executoriu pentru amenajarea silvic

ş-Severin se
asociaz şi din alte jude

şi institu

şi diversificat (domeniul social, educa

ş, Caraş-
Severin şi Mehedin şi cu
anumite tare în domeniul serviciilor, poate deveni unul dintre
principalii vectori ai dezvolt şi sociale ai regiunii.

Atragerea partenerilor din cealalt

ş-Severin a hot
ş

(ADETIM), Consiliul Jude ş, Consiliul Jude
şi autorit şi institu

ş,
Caraş-Severin , Mehedin

şte valorificarea poten-

şi endocarstic, Parcul
Na

ş, Moldova Nou şi Orşova, monumentele
istorice, enclavele etnice cu specificul lor cultural, tradi

şi finaliz

şi
microîntreprinderi cu specific agricol. În acest sens, prin amena
jarea unui Centru pentru sus şi agriculturii,
comuna Dalboşe şi Municipalitatea Vrsaç vor colabora în vede
rea promov

şi fermelor ecologice sau despre procedurile de
standardizare, ambalare şi distribuire a produselor agricole.

Zona vizat

şe

şterea
animalelor

Centrul pentru sus şi agriculturii, din Bârz va
func

Rectificarea bugetului propriu al jude

ătate România-Serbia - 2004-2006,
licita

ţului Cara

Rectificarea bugetului judeţului Cara

Programul de Vecin
ţia de proiecte 2005-2006

ş-Severin

ş-Severin

{EDIN[A EXTRAORDINAR~ A CONSILIULUI JUDE[EAN CARA{-SEVERIN
15 decembrie 2006

(continuare )în pagina 2

Societ ţile de asigurareă
culturi agricole
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costurile, eligibile ă să
fie comunicată la ă mai bună a
persoanelor cu tulburări psihotice” urmăre

ă
ă

ă crearea unei echipe multidisciplinară, care
va inventaria cazurile de afec ă de date, iar pentru 20
dintre pacien ării în societate.

Valoarea totală aproximativă a proiectului este de 50.000 €, iar Consiliul
Jude

ă „Impuls” Vrsaç,
Republica Serbia. Participarea financiară a Consiliului Jude ă la
viitoarea ă de consiliu.

Ultimul proiect, „La cumpăna dintre Arte”, presupune crearea unui parc tematic
ă într-o zonă în care

nu cadrul natural ar putea fi principala atrac ă, beneficiază de mo
ă a celor două comunită ă

ă, pe care se grefează
ă includerea zonei într-un circuit

turistic ării între Consiliul Local al comunei Socol

ă a proiectului 563.000 € - Consiliul Jude

ărilor culturale
ă ă

Biblioteca Jude ă „Paul Iorgovici” din Re ări culturale
care, în primul rând, omagiază personalită ă (Mihai
Eminescu, Ion Creangă, În cadrul programului a fost acordată aten ă
marilor evenimente sociale ări sub diferite aspecte: Unirea de la
1 decembrie 1918 ă în Uniunea Europeană.

Jude
ă o serie de manifestări despre ă

ări cu caracter
local, na

ă a SUA, Angliei ărbătorite cu
mijloace specifice de către Biblioteca Jude ă.

Primul reper esen
ă ă, ac

ă, în cadrul librăriilor, de un astfel de segment specializat.

ă ă
Timi

ătatea
România Serbia & Muntenegru a impus alocarea unor spa

ătre Banca Comercială Română (62,1 miliarde lei), credit a cărui
destina ă a suportat modificări, sunt:

Palatul Cultural din Re ă a investi
ă din Re ă a investi

ărilor la Sala de
ădirii

(4.980.000 RON).
Consiliul Jude ă

şi neeligibile pe care la va suporta Consiliul Jude
şedin

şte creşterea gradului de integrare în
societate a persoanelor marcate de aceste patologii şi, în acelaşi timp, creşterea
gradului de conştientizare a cet

şi o informarea a cet
şi de recuperare a pacien

şi va crea o baz
şi sprijin în vederea integr

ş-Severin este coautor al acestuia, parteneri fiind Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reşi şi Asocia

şedin

şi a unui muzeu în localitatea Socol. Localitatea Socol, amplasat
ştenirea

cultural şi cea
româneasc şi cea a celorlalte etnii din localitate:maghiari,
rromi, germani, ucraineni. Prin acest proiect se sper

şi amplificarea colabor şi Centrul
cultural al comunei Veliko Gradişte din Republica Serbia.

Din valoarea total ş-Severin,
în calitate de partener va prelua un efort financiar de 63.000 € (costuri eligibile -
56.000 €, costuri neeligibile 7.000 €). Programul manifest şi al
activit

şi şi propune manifest

şi politice, cu abord
şi integrarea noastr

ş-Severin este caracterizat de multiculturalism, o calitate şi o
obliga şi pentru concet ştri
care apar şi a boemilor din
Banatul montan sau poe

şi Fran şi a Germaniei) vor fi s

şi american şi

şterea activit
şoara, din subordinea ADR Vest şi

şi

ş-Severin de c

şi
şi

ş Sta

şedin şi extinderea,
reabilitarea şi modernizarea parterului şi subsolului la corpurile „A” şi „B” ale cl

şi indicatorii
tehnico-economici pentru aceste investi

ţean urmeaz
ţa din 28 decembrie a.c. Proiectul „Pentru o viaţ

ţenilor, cu privire la gravitatea acestor afecţiuni.
Proiectul se constituie ţenilor cu privire la metodele moderne
de tratament ţilor.

În cadrul proiectului este preconizat
ţiuni psihice

ţi va asigura consiliere

ţean Cara
ţa, Spitalul din Vrsaç ţia Civil

ţean va fi stabilit
ţ

ţie turistic
ţi etnice predominante, cea sârb

ţean Cara

ţilor metodice organizate de Biblioteca Judeţean
ţean ţa î

ţi din cultura româneasc
ţia cuvenit

ţul Cara
ţie din care deriv ţenii no

ţin altor etnii. Deportarea germanilor, cultura germanilor
ţii maghiari constituie tema unor manifest

ţional sau internaţional.
Ziua Naţional ţei (nu

ţean
ţial cultural propus îl constituie inaugurarea secţiei de carte

englez ţiune compensatorie pentru cititorii re ţeni care nu
beneficiaz

Cre ţii Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier
ţinând seama de cele 14 proiecte declarate

eligibile la sesiunea din 10 iulie 2006, în cadrul Programului de Vecin
ţii de lucru, la Re ţa, în

cadrul sediului Consiliului Judeţean.

Marile investiţii din judeţ, finanţate din creditul acordat Consiliului Judeţean
Cara

ţie iniţial
ţa (valoarea total ţiei 35,249 miliarde lei);

Extindere Sala Polivalent ţa (valoarea total ţiei 35,661
miliarde lei);

Reabilitarea drumului judeţean DJ 608 A, Caransebe ţiunea Muntele Mic,
13,76 km (25.369.315 RON);

Finalizarea lucr ţe a Consiliului Judeţean

ţean a aprobat documentaţia tehnico-economic
ţii.

Birou propriuADR Vest la Reşiţa

Costurile unor investiţii

�

�

�

�

(R.B.)

Realizarea al unei activit@]i independente }i înfiin]area
unei societ@]i comerciale pe teritoriul R.F. Germania
Departamentul pentru Muncă în Străinătate informează persoanele interesate

cu privire la modul de exercitare al unei activităţi independente şi de înfiinţare a unei
societăţi comerciale pe teritoriul R.F. Germania.

În R.F. Germania oricine îşi poate deschide o afacere, indiferent de naţionalitate
sau de locul de reşedinţă. Antreprenorii se împart în oameni de afaceri sau
independenţi, fiind proceduri diferite pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale
pentru cele două categorii.

Un om de afaceri este orice persoană care are propria afacere în domeniul
industriei sau al meşteşugurilor. La rândul său, o afacere este orice activitate des
făşurată pe propria cheltuială, având drept obiectiv strategic realizarea unui profit.

Afacerea poate fi înregistrată la Oficiul de autorizare comercială, plătindu-se un
impozit comercial pentru aceasta.

În funcţie de cifra de afaceri, oamenii de afaceri sunt împărţiţi în oameni de
afaceri cu activităţi reduse şi oameni de afaceri cu activităţi comerciale.

Oamenii de afaceri cu activităţi reduse sunt persoanele care desfăşoară afaceri
mici, adică au o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 250.000 Euro. Afacerile
reduse se înscriu doar în Registrul comercial al Oficiului de autorizare comercială.

În cazul în care o persoană derulează o activitate, ce are o cifră de afaceri care
depăşeşte 250.000 uro, este om de afaceri cu activităţi comerciale.

Înregistrarea afacerii se realizează la Oficiul local de autorizare comercială.
Cu excepţia oamenilor de afaceri cu activităţi reduse, toate companiile trebuie

să se înscrie în registrul comercial.
Înfiinţarea unei companii în domeniul meşteşugurilor presupune recunoaşterea

din partea Camerei meşteşugurilor şi înscrierea în Registrul meşteşugarilor. Acest
lucru presupune calificări profesionale corespunzătoare. Meşteşugarii din statele
UE pot desfăşura activităţi pe cont propriu (independente), chiar dacă nu au
calificarea profesională relevantă, dacă demonstrează că au lucrat în mod
independent pentru câţiva ani.

În ceea ce priveşte exercitarea de către o persoană a unei profesii liberale,
aceasta trebuie să se înregistreze doar la autorităţile financiare şi, în funcţie de
profesie, la asociaţia profesională competentă. Nu se aplică impozit comercial. În
principiu, activităţile ştiinţifice, artistice, literare, de predare sau educaţionale
independente sunt profesii liberale. Profesii liberale sunt şi cele de: doctor, avocat,
notar, expert cadastru, inginer, arhitect, consultant chimist, auditor, consilier
financiar, consultant economic, contabil autorizat, consultant în domeniul
impozitelor, profesii medicale, dentist, fizioterapeut, jurnalist, fotograf de presă,
interpret, translator sau pilot.

-

e

( )Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 19.12.2006

Mai multe drepturi pentru ac]ionari
Acţionarii romani care deţin acţiuni la companii din alte state membre UE sau străinii

care au acţiuni la companii româneşti vor avea mai multe drepturi în adunările generale
ale acţionarilor. Instituţiile comunitare discută în această perioadă un proiect de directivă
referitoare la facilitarea exercitării de către acţionari a dreptului de vot. Propunerea de
directivă se referă în principal la companiile listate la bursele de valori. Instituţiile
româneşti analizează în prezent poziţia pe care o vor adapta-o în Consiliul UE în ceea ce
priveşte acest act comunitar.

Proiectul de directivă prevede:
Toate adunările generale trebuie anunţate cu cel puţin o lună de zile în avans, iar

acţionarii trebuie să primească toate datele referitoare la locul, data şi ora adunării şi
agenda întâlnirii.

Eliminarea măsurilor care interzic tranzacţionarea acţiunilor pe o anumită perioadă
de timp înainte de adunarea generală.

Asigurarea posibilităţii de a participa şi vota în aduna rea generală prin mijloace
electronice, dacă acestea asigură confidenţialitatea, iar costurile sunt acceptabile. În
unele state membre UE există restricţii privind partici parea electronică, însă directiva
doreşte eliminarea acestora, astfel încât compania şi acţionarii să poată decide dacă
aceasta este o modalitate eficientă de lucru.

Posibilitatea ca acţionarii care locuiesc în alte state membre să aibă drept de vot şi de
participare la adunarea generală fără a fi prezenţi fizic la reuniune. Astfel, printr-o
procură, acţionarii pot delega dreptul de vot pentru adunarea respectivă unor terţi care
să îi reprezinte (deţinătorii procurii au aceleaşi drepturi ca şi acţionarul pentru adunarea
generală respectivă).

Acţionarii semnificativi au dreptul de a adăuga puncte pe agenda adunării generale
sau de a supune atenţiei proiecte de hotărâri. Directiva recomandă ca titlul de ac ţionar
semnificativ să revină celor care deţin cel puţin 5% din acţiunile companiei, indiferent de
dimensiunile aces teia, sau au titluri în valoarea de minim 10 milioane .

Scopul directivei este de a evita ca întreprinderile comunitare să fie conduse de
acţionari pasivi. De aceea, actul comunitar urmăreşte să le permită acţionarilor,
indiferent de domiciliul acestora sau de numărul de acţiuni deţinute, să ia parte activă în
adunările generale. În general, între acţionarul propriu-zis şi compania în cadrul căreia
acesta deţine titluri se află un număr prea mare de intermediari care complică
participarea efectivă şi votul acţionarilor în adunările generale.

Directiva este parte a unui plan de acţiune al Comi siei, din mai 2003, care urmăreşte
eficientizarea afaceri lor şi creşterea competitivităţii economiei europene.

Mai multe detali i despre această propunere sunt disponibile la:

-

-

-

- €

-
-

http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexa_en.htm
Ministerul Integrării Europene - 14.12.2006

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de
20.12.2006

Meserie: absolvennr. locuri/locuri pt. ţi/locuri pt. handicapaţi.

RE I A:Ş

ŞA:

MOLDOVA NOU

Ţ Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 9/68/16; Muncitor
necalificat in constructii: 26/5/0; Vanzator: 6/5/4; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 3/40/0; Operator centrala termica: 0/0/4; Operator la instalatiile
cazanelor din centrale electrice: 0/0/5; Operator la instalatiile de turbine cu abur
sau gaze: 0/0/4; Tâmplar universal: 3/3/2; Zugrav vopsitor: 2/0/0; Sudor: 23/0/4;
Masinist la masini pentru terasamente: 0/0/3; Strungar la masini orizontale: 0/0/11;
Lucrator comercial: 0/3/0 (+ un loc pt. persoane peste 45 de ani); Femeie de
serviciu: 1/0/0; Bucatar: 5/0/0; Operator confectioner industrial: 0/0/15; Camerista
hotel: 3/0/0; Facturist: 1/0/0; Lacatus mecanic: 9/10/0; Agent vanzari: 2/2/2; Agent
comercial: 1/0/0; Barman: 2/0/0; Mecanic auto: 9/0/0; Strungar universal: 10/0/0;
Inginer constructii civile industriale si agricole: 2/0/0; Desenator: 1/0/0; Operator
fabricarea produselor fainoase: 21/0/0; Topograf: 0/0/1; Consilier: 0/4/0;
Jurisconsult: 1/1/0; Reprezentant tehnic comercial: 0/3/0; Electrician de intretinere
si reparatii: 10/31/0; Electromecanic retele cabluri: 0/1/0; Proiectant inginer
electrotehnic: 2/0/8; Maistru electrician in constructii: 0/2/0; Gestionar depozit:
2/0/0; Ospatar: 4/0/0; Confectioner articole din piele: 27/0/0;Agent imobiliar: 0/10/0;
Inginer mecanic: 0/2/0; Proiectant inginer energetician: 0/0/3; Receptioner de hotel:
1/0/0; Inginer constructii hidrotehnice: 1/0/0; Muncitor necalificat la ambalat
produse solide: 0/0/4; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 0/0/4; Sudor in
mediu protector: 0/0/7; Inginer geodez: 0/0/1; Tehnician/responsabil afacere: 0/0/1;
Agent paza , control acces: 10/0/0; Sofer autocamion: 10/0/0; Zidar rosar tencuitor:
1/0/0; Operator fabricarea mezelurilor: 0/0/3; Patiser: 3/0/0; Spalatoreasa lenjerie:
2/0/0; Sofer autoturisme si camionete: 1/0/0; Lacatus constructii metalice: 7/0/0;
Vanzator ambulant : 0/0/3; Fierar betonist: 0/0/7; Operator calculator electronic si
retele: 2/0/4; Maseur: 1/0/0; Asistent medical: 5/0/0; Tehnician energetician: 1/0/0;
Muncitor necalificat in silvicultura: 0/0/5; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1/0/0;
Tinichigiu carosier: 1/0/0; Vopsitor industrial: 1/0/0; Zidar pietrar: 1/0/0; Controlor
calitate: 1/0/0; Frezor universal: 3/0/0;

Zidar: 5/0/0; Muncitor necalificat in constructii: 10/0/0;
Electrician: 5/0/0; Ospatar: 1/0/0;

585

BOC

Ă:

TOTAL GENERAL:

Lacatus mecanica fina: 1/0/0; Zidar pietrar: 2/0/0; Faiantar: 3/0/0;
Zugrav vopsitor: 2/0/0; Dulgher: 1/0/0;

{edin]a Extraordinar@ Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
15 decembrie 2006

(continuare din pagina 1)

COMUNICAT DE PRESA
Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Consulatul Republicii Federale Germania la

Timisoara este inchis de luni, 25 decembrie 2006 pana marti, 26 decembrie
2006 si de luni, 1 ianuarie 2007 pana marti, 2 ianuarie 2007. Consulatul va
ramane deschis intre 27 si 29 decembrie 2006. Programul cu publicul se va
relua miercuri, 3 ianuarie 2007 dupa orarul cunoscut.

În numărul următor va apare în Prisma

Calendar 2007
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ţuri minime. Tel. 0355 4125
68, 0727-815760, 0748-413548

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

Efectu m zilnic curse în Ita-
lia, Spania, Belgia, Franţa, Por-
tugalia, Germania cu microbuze
climatizate i ma ini mici, rapid
i ieftin!Asigur m necesarul pt o

ie ire sigur , inclusiv vouchere.
Ie 100%! Tel.
0723-329600, 0742-035553.

Zilnic transport internaţional
în/din Spania, Italia, Belgia,
Portugalia, Franţa i Germania
cu microbuze, autocare i
ma ini mici, garant m ie irea.
Reduceri pt. grupuri organizate!
Asigur m absolut tot necesarul,
vouchere. Tel. 0726-500804,
0744-203965.

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

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.
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ă
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ă
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Foto: Rodica Brebenariu DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 13 20
şi

- dec.
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Cun

ani) Layos Iosif-
Francisc

şi Dumitru

ă Maria
(87 ani)

(88 ani) Jura Nicolae (82
ani) Eano (73 ani)
Breuer Friderika ani) Pe-
trovici Tomislav

(86 ani) Popovici Iuliana (82
ani) (84 ani)

ănescu Dumitru

(93 ani)
MolnarAntonia Piţigoi
Tudor (79

(78 ani) Windhager
Irma

(83
(71 ani) Fota

Dumitru (62 ani) Vrhnyanski
Maria (60 ani) Ceica Iohana

Simion Ana
Feketits Ludovic (66 ani) Peia
Ana (82 ani) Iova Alexandru
(81 ani) M (61
ani) Potocean Ioana (71 ani)

Nechita Eugenia (51 ani)
Bratu Eleonora-Maria-Alisia (79
ani) Şein Iliana (87 ani)
Reinbold Ida (75 ani)
Cociorvei Dediu (62 ani)

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

21 3 decembrie

şi

-2 2006

Joi, 21.12.2006

1.

1.

1.

2.

ş Trandafir (39 ani) şi
Căldăraş Mioara (34 ani)

Iovana Grigore (42 ani)

Ciuta Liviu
Bordeia

(24 ani)
Solomon Adrian-Nicolae-

Antoniu

Milo

Vineri, 22.12.2006

Sâmbătă 23.12.2006

şi
Meresz Carmen (39 ani)

(28 ani) şi
şu Lorena-Adriana

şi
Kerekeş Lorena-Iulia (35 ani)
Rusu Adrian (46 ani) şi

R

(26 ani)

ădeanu Adriana (41 ani)
3.

�

�

�

�

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

Vând butelie pentru aragaz,
mare, ruseasc

Cump

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

Vând goblene cusute

Vând pat dublu de dormitor
cu lad

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

Vând mobil

ţi. Tel.
0355-408650.

ţi, femei

Vând central
ţ

convenabil. Tel. 211322, dup

ă. Tel. 224894.
ăr tv bune

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ă pentru lenjerie, saltea,
pre ă, pre

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

ă cu halteră ă

ărba

ă termică
ImerGaz, tiraj normal, pre

ă
ora 13, 0728-002674.

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

şului
şi

înr

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

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

.

.,

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând servici de mas

N

ţele. Tel.
0724-432706.

Vând canapea ieftin, preţ
150 lei neg. Tel. 0355-806900.

Vând plac
ţi de mod

ţa

ţ 220 lei
neg., tv Thomas, diag. 51, preţ
200 lei neg., tv Grundich, diag.
37, preţ 120 lei neg., calorifer
electric Alaska, preţ 130 lei,
aspirator AEG, preţ 80 lei,
combin

ţ 150 lei. Tel. 0355-
807748.

Vând pat recamier

ă

ădulescu. Tel. 0740-
766514.

ăscută pe 28.09.2006,
birmaneză cu ochi alba

ă, manânc de toate. Sunt
un cadou de Crăciun pentru cei
care iubesc pisicu

ă de bază, pene
ăr ă în limba ger

mană.Tel.216468,0355-807491
Vând vitrină Topli

ă. Tel. 0355-805819.
Vând tv color Hansiatic,

diag. 72, stereo, pre

ă cu mp3

ă
extensibilă cu 4 scaune. Tel.
211322, 0728-002674.

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

Vând tablouri semnate de
Gaidoş şi Vl

ştri,
educat

şi
2 c

şi
servant

şi sistem audio
5.1, pre

şi mas

-

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,

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

Tel. 0355-804876.
Vând anvelope second-

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

Gr

Persoan vând Ford
Escort, an fabricaţie 1989,
verificare tehnic

ţ 1.700 € neg. Tel.
0745-353417.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

şi dimen
siunile, pre

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

ădi

ă fizică,

ă iunie 2008,
1300 cmc, pre

ă

Matrimoniale
Închiriez garsonier

ţii. Rog seriozitate. Tel.
0721-465512.

ă în
Moroasa. Tel. 0726-131884.

Primesc în gazdă, ofer
condi

Celibatar, 46 ani/1.70/80 kg,
doresc cuno ţ

ţii pentru pe-
trecerea s

ştin ă doamnă în
vederea unei rela

ărbătorilor împreună.
Tel. 0742-383969.

Cumpăr garsonieră pe Bd.
Republicii. Tel. 0740-251832.

ă în Re ă,
gaz, acces auto, schimb
apartament 2 camere în Re

Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.

Asocia

ă (cine poate oferi) un mic
spa

Vând apartament 3 camere.
Tel. 0727-701912.

ă, str. Vlahu ă, 4
camere, demisol, renovată ex-
terior, 2 grădini, curte, pre

ă de cămin
cu baie în Luncă. Tel. 0728-
389678.

Închiriez garsonieră în
Moroasa (Fluturelu). Tel. 0728-
389678.

Vând cas ţa, ap

ţa.
Tel. 0740-861324.

ţia Victimelor abuzu-
rilor ţiei, sub directa
îndrumare a lui Luis Lazarus
solicit

ţiu în judeţul Cara

Vând cas ţ

ţ neg.
50.000 €. Tel. 0729-107651.

Închiriez camer

şi

şi

şi corup

ş-Severin.
Tel. 0742-383969.

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.- .

ANUNŢ PUBLIC
S.C. Germapal SRL, cu sediul în Re ţa, anunţ

ţinere
a autorizaţiei de mediu laAgenţia de Protecţie a Mediului
Cara

ţa.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea

desf ţiei de
Protecţie a Mediului, Re ţa, str. Petru Maior nr. 73 în
zilele de luni - vineri între orele 08 - 16 .

şi

ş-Severin, pentru activitatea de asamblare de
mobilier, desf şurat şi

şurat
şi

ă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de ob

ă ă în str. Câlnicel nr. 41, Re

ă ă se pot depune în scris la sediul Agen

00 00

PRISMA Decembrie| 2 |1 - 27 2006

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

21 Caransebeş –
Sadova-Veche

6 Armeniş 6 Armeniş –
Caransebeş

6 Caransebeş –
Sadova-Veche

6 Armeniş 6

22 Caransebes –
Buchin 6 Bucoşniţa

– Armeniş 6 Armeniş –
Buchin 6 Caransebeş –

Buchin 6 Bucoşniţa
Armeniş 6

23 Caransebeş –
SadovaV 6 Armeniş –

Teregova 6 Teregova –
Caransebeş 6 Caransebeş –

Sadova-Veche 6 Armeniş –
Teregova 6

24 Caransebeş –
Teregova 6 Teregova –

Armeniş 6 Armeniş –
Buchin

Caransebeş –
Teregova 6 Teregova –

Armeniş 6

25 Caransebeş –
Sadova-Veche 6 Armeniş 6 Armeniş –

Caransebeş 6 Caransebeş –
Sadova-Veche 6 Armeniş –

Teregova 6

26 Caransebeş –
Teregova

6 Teregova –
Armeniş

6 Armeniş –
Buchin

Caransebeş –
Teregova

6 Teregova –
Armeniş

6

27 Caransebeş –
Sadova-Veche 6 Armeniş 6 Armeniş –

Caransebeş 6 Caransebeş –
Sadova-Veche 6 Armeniş 6

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

21 Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B
22 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B
23 Berzovia 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B Bocşa Bocşa
24 Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B
25 Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B Bocşa Bocşa Măureni 58B
26 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B
27 Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B Berzovia 58B

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
21 Brebu 58 Caransebes Sacu 6 Jupa 6 Caransebes Obreja 68
22 Paltinis 58 Jupa 68 Caransebes 6 C. Daicoviciu 6 Jupa 6 Brebu 60
23 Soceni 58 Paltinis 58 Caransebes 6 Jupa 6 C. Daicoviciu 6 Sacu 6
24 Resita Bocsa Bocsa Berzovia 58B Maureni 58B Bocsa
25 Brebu 58 Paltinis 58 Otelu-Rosu Zavoi 68 Bautar 68 Voislova 68
26 Bocsa Bocsa Berzovia 58B Maureni 58B Berzovia 58B Bocsa
27 Caransebes Jupa 6 Sacu 6 C. Daicoviciu 6 Caransebes Paltinis 58

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
21 Paltinis 58 Jupa 6 C.Daicoviciu 6 Caransebes Paltinis 58 Brebu 58
22 Soceni 58 Brebu 58 Bocsa Maureni 58B Maureni 58B Berzovia 58B
23 Paltinis 58 Caransebes Obreja 68 Zavoi 68 Bautar 68 Voislova 68
24 Otelu Rosu Glimboca 68 Obreja 68 Caransebes Jupa 6 C.Daicoviciu 6
25 Bocsa Bocsa Berzovia 58B Maureni 58B Berzovia 58B Bocsa
26 Caransebes Jupa 6 Sacu 6 C.Daicoviciu 6 Caransebes Paltinis 58
27 Resita Bocsa Bocsa Berzovia 58B Maureni 58B Bocsa

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

ă
î

ţ
- .



Comercializarea porcilor }i a c@rnii provenite
de la ace}tia, în perioada premerg@toare

s@rb@torilor de iarn@
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

informează despre condiţiile sanitare veterinare care trebuie respectate la
tăierea, transportul, comercializarea porcilor şi a cărnii de porc.

Porcii proveniţi din exploataţii nonprofesionale pot fi tăiaţi în mod tradiţional,
sub supraveghere sanitară veterinară şi cu efectuarea examenului
trichineloscopic. Carnea provenită de la porcii crescuţi în sisteme
nonprofesionale poate fi utilizată numai pentru consum familial, în exploataţia
de origine.

Porcii proveniţi din exploataţiile nonprofesionale-microfermă comercială*
pot fi comercializaţi doar pe piaţa locală.

Conform Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi
eradicarea pestei porcine clasice în România, animalele vii din exploataţiile
profesionale autorizate destinate tăierii, trebuie sacrificate în abatoare
autorizate sanitar veterinar, iar comercializarea cărnii de porc se poate face
numai prin unităţi autorizate sanitar veterinar.

Transportul animalelor de la exploataţia profesională de origine trebuie
efectuat cu mijloace de transport specializate, care respectă legislaţia
referitoare la bunăstarea animalelor (Ordinul ANSVSA nr. 180/2006) şi care
sunt autorizate sanitar veterinar pentru efectuarea acestor operaţiuni.

Marcarea cărnii de porc destinată comercializării pe piaţa naţională se
efectuează cu o ştampilă de formă rotundă, cu diametrul de 3,5 cm, care
cuprinde următoarele informaţii inscripţionate cu caractere lizibile:

în partea superioară: numele ţării cu majuscule „ROMÂNIA”;
în centru: codul judeţului urmat, fără întrerupere, de numărul de autorizaţie

sanitară veterinară a unităţii. Imediat sub acesta se înscrie numărul de
identificare al medicului veterinar oficial care a efectuat inspecţia cărnii;

în partea inferioară: menţiunea „CONTROLAT SANITAR VETERINAR”, cu
majuscule.

Caracterele au înălţimea de 0,5 cm pentru litere şi 0,8 cm pentru cifre.
Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene au

intensificat, în perioada sărbătorilor de iarnă, controalele în unităţile de
procesare şi comercializare a cărnii de porc şi de asemenea, asigură
permanenţa la Circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor.

�

�

�

*exploataţie nonprofesională-microfermă comercială = exploataţie de
porcine cu un efectiv de până la 20 porcine, din care maximum două scroafe
pentru reproducţie.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor - 15.12.2006
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordinul nr. 765 al ministrului agriculturii, pădurilor
ării rurale pentru aprobarea Listei cuprinzând

societă
ă asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări,

familii de albine
ădurilor ării Rurale, pentru anul agricol 2006-

2007 (M.O. nr. 959/29.11.2006)

ăzboi
rdin 1.344 al ministrului sănătă

(M.O. nr.
962/30.11.2006)

ănătă

ă
(M.O. nr. 962/30.11.2006)

ă destinat înal
(M.O. nr. 962/30.11.2006)

ă
ă a comisiilor de

organizare, de admitere

ă destinat înal
(M.O. nr. 962/30.11.2006)

u pentru modificarea O G nr. 8/2003 pri
vind stimularea procesului de restructurare, reorganizare

ă
ă
ă

ă

ă ământului nr.
84/1995

privind repartizarea pe proiecte a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan

ădurilor
ării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind

limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a
pădurilor

Ordin 779 al ministrului economiei

ărârea
Guvernului nr. 320/2006

u pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din
Legea nr. 191/1998 privind organizarea

ă
privind aprobarea Planului de realizare a

cadastrului general pt anul 2007

şi
dezvolt

şi asigurare-reasigurare care
practic

şi peşti, agreate de Ministerul Agriculturii,
P şi Dezvolt

Lege 418 privind modificarea şi completarea Legii nr.
526/2003 pentru aprobarea Programului na

(M.O.
nr. 961/29.11.2006)

şi operelor comemorative de
r (M.O. nr. 961/29.11.2006)

şef de sec şef de
laborator sau şef de serviciu din unit

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

şi internelor
privind calendarul de desf şurare a concursului na

şi componen
şi de contesta

şi
privatizare a unor societ şi
societ şi a
societ şi regiilor autonome subordonate

autorit

şi
dezvolt

şi comer

şterea eficien şi utilizarea
energiei regenerabile în anul 2006, aprobat prin Hot

şi func

şi completarea Legii nr.
296/2004 privind Codul consumului

şi func
şi Paz

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şi func
şi mijlocii şi

coopera

ţile de asigurare

a nr.
ţional de

dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpaţi“

Legea nr. 429 pentru modificarea Legii nr. 379/2003
privind regimul mormintelor

O ul nr. ţii publice pentru
aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

Ordinul nr. 1.406 al ministrului s ţii publice pentru
aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcţiei de ţie,

ţile sanitare publice

Ordinul nr. 1.512 al ministrului administraţiei

ţilor funcţionari publici

Ordinul nr. 1.513 al ministrului administraţiei
ţional de

admitere ţa nominal
ţii, constituite pentru

concursul naţional de admitere la Programul de formare
specializat ţilor funcţionari publici, anul de
studii 2006-2007

O. .G. nr. 93 .u. . -

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

ţilor administraţiei publice locale (M.O. nr.
964/30.11.2006)

Legea nr. 426 pentru modificarea Legii nr. 139/2000
privind activitatea de meteorologie 428.- Lege pentru
modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea înv ţ

(M.O. nr. 965/30.11.2006)
H.G. nr. 1.655

ţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
(M.O. nr. 965/30.11.2006)

Ordinul nr. 769 al ministrului agriculturii, p

(M.O. nr. 967/04.12.2006)
ul nr. ţului

privind finanţarea proiectelor cuprinse în Programul
naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru
populaţie, prin cre ţei energetice

(M.O. nr. 967/04.12.2006)
Legea nr. 424 pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din

O.G. nr. 65/2001 privind constituirea ţionarea
parcurilor industriale (M.O. nr. 968/04.12.2006)

Legea nr. 425 pentru modificarea
(M.O. 968/04.12.2006)

Legea nr. 442 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(M.O. nr. 969/04.12.2006)

O. .G. nr. 94
ţionarea

Serviciului de Protecţie (M.O. nr. 969/04.12.2006)
H.G. nr. 1.647

. (M.O. nr. 969/04.12.2006)
Ordinul nr. 323 al pre ţiei Naţionale pentru

Întreprinderi Mici ţie privind
modificarea Regulamentului de organizare ţionare a
oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici

ţie (M.O. nr. 970/5.12.2006)

� �

�

�

�

18 decembrie să fie celebrată ca Zi a minorităţilor naţionale Doar 29 la sută din exploataţiile
agricole din România au o dimensiune economică europeană SRI şi SIE vor preda CNSAS, până la
sfârşitul anului, toate dosarele fostei Securităţi pe care le mai deţin în arhive De la 1 ianuarie,
Romania va aplica prevederile UE privind libera circulatie si rezidenta cetatenilor straini

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.

In scopul asigurarii conditiilor optime pt achita
rea impozitelor, contributiilor, taxelor si altor venituri
bugetare precum si a efectuarii in bune conditiuni a
cheltuielilor sectorului public,

vor functiona cu program normal de lucru
inclusiv in perioada 27-29 decembrie 2006.

. -

unitatile trezoreriei
statului

Vacanţa de iarnă!
Elevii şi studenţii din întreaga ţară vor

intra în vacanţa de iarnă, începând cu data
de 23 decembrie.

Vacanţa de iarnă ţine până pe 7 ianuarie
2007, când elevii se vor întoarce la şcoală.

Elevii vor avea vacanţă şi în perioada 3
februarie 2007-11 februarie 2007.

Cursurile anului şcolar vor fi reluate, după
vacanţa dintre cele două semestre, în data
de 12 februarie 2007. Până pe 15 iunie 2007,
când va fi încheiat anul şcolar, va mai fi va
canţa de Paşti, în intervalul 7-15 aprilie 2007.

-
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O -rdin privind aprobarea formula
rului de cerere de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafaţă
pent ru anu l 2007 , conform
reglementărilor europene.

Potrivit reglementărilor din prezentul
ordin, formularele completate de fermieri
se vor depune la Centrele locale ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) până la data de 15
mai 2007. Agenţia va primi, verifica,
procesa cererile de plată şi va efectua
plăţile către fermier.

Formularele tip vor fi distribuite
gratuit fermierilor, iar APIA va fi
responsabilă pentru tipărirea şi
difuzarea lor prin Centrele sale locale.

(
)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale - 19.12.2006

Reprezentanţele vor lucra şi în ziua de sâm
bătă, 23 dec. În această zi activitatea se va desfăşu
ra între orele 8-14. În funcţie de necesităţile fiecărei
reprezentanţe însă, programul va fi prelungit (aşa
cum s-a întâmplat şi în ultimele două săptămâni).
Zilele de 27, 28 şi 29 dec 2006 sunt zile lucrătoare.

RAR -
-

.

LISTA cuprinzând societă
care

practică asigurări pentru culturi
agricole, animale, păsări, familii de
albine

Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, pentru anul agricol 2006-2007

ţile de
asigurare şi asigurare-reasigurare

şi peşti, agreate de Ministerul
Agriculturii,

1. AGRAS - S.A.
2.ASIBAN - S.A.
3.ASIROM - S.A.
4.ASTRA- S.A.
5. GENERALIAsigurări - S.A.
6. OMNIASIG - S.A.
7.ALLIANZ ări - S.A.
8. F.A.T.A. -AsigurăriAgricole - S.A.
9. B.C.R.ASIGURĂRI - S.A.

10. CARPATICAASIG - S.A.
11. UNITA- S.A.

ŢIRIACAsigur

(Ordin nr. 765, M.O.nr. 959/29.11.2006)

Protocolul-cadru, publicat pe pagina de
web a Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala http://anaf.mfinante.ro, prevede
aprobarea actiunilor necesare pentru
predarea-preluarea de catre organele de
specialitate din cadrul unitatilor adminis
trative-teritoriale a atributiilor privind

Predarea/primirea va avea loc intre
unitatile fiscale teritoriale subodonate
MFP/ANAF si organele de specialitate din
cadrul unitatilor administrative-teritoriale in
a caror raza domiciliaza contravenientii.

Activitatile de predare-preluare se vor
finaliza pana la data de 31 ianuarie 2007,
in conditii de protectie a informatiilor si a
documentelor respective. Totodata,
cererile de compensare si/sau restituire
depuse la unitatile fiscale subordinate
MFP/ANAF, vor fi solutionate pana la data
de 31 decembrie 2006.

Pentru utilizarea metodei de depunere
a declaratiilor prin mijloace electronice,
contribuabilii au obligatia solicitarii
certificatului digital de identificare a
reprezentantului legal, certificat care se
elibereaza gratuit de catre Ministerul
Finantelor Publice. Acest certificat digital
are o perioada de valabilitate de doi ani.

Platitorii de impozite, taxe si contributii
pot utiliza metoda de depunere a declara
tiilor fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distanta ca o metoda alter
nativa. Precizam ca, pentru declararea
unei obligatii bugetare, pentru aceeasi
perioada de raportare, contribuabilii nu pot
utiliza simultan mai multe metode de
depunere a declaratiilor fiscale.

Proiectele de acte normative, initiate
de ANAF, sunt facute publice pe Portalul
Agentiei Nationale deAdministrare Fiscala
la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul
Legislatie/ Transparenta decizionala.

-

-

-

-

activitatea de executare silita a sumelor
reprezentand amenzi contraventionale
aplicate persoanelor fizice si neincasa
te pana la data de 01 ianuarie 2007.

Ordinul ministrului finantelor
publice privind depunerea declaratiilor
fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distanta.

Parlamentul a adoptat, cu 187 voturi 'pentru' si 139
voturi 'impotriva', , si cu 186 voturi
'pentru' si 140 voturi 'impotriva'

, pe 2007. Veniturile bugetului de stat
pe 2007au fost stabilite la peste 56 miliarde lei,iar cheltuieli
le la 64,7 m lei, cu un deficit de 8,7 m lei (2,8% din PIB).

Legea bugetului de stat
Legea bugetului asigur

rilor sociale de stat
ă-

-
ld ld.
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Tokio: Japonia are
din nou un minister al
apărării OPEC a stabilit
să reducă producţia de
ţiţei cu 500 de mii de barili
pe zi, adică 2% din
producţia zilnică, de la 1
februarie
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Consiliul European adresează un călduros bun venit
României şi Bulgariei ca membre ale Uniunii Europene începând
cu 1 ianuarie 2007. Aderarea României şi Bulgariei va marca
încheierea cu succes a celei de-a cincia extinderi a Uniunii - se
arată în documentul final al summit-ului UE adoptat vineri, la
Bruxelles, de liderii europeni. Preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Durao Barroso, a menţionat într-o conferinţă de
presă la finalul reuniunii că aderarea României şi Bulgariei la UE
şi numirile comisarilor din partea acestor ţări se numără printre
succesele preşedinţiei finlandeze a Uniunii Europene.

Înaintea Consiliului European, la Bruxelles a avut loc o
ceremonie simbolică menită să marcheze intrarea în Uniunea
Europeană a României şi a Bulgariei.

În prezenţa preşedintelui Traian Băsescu, a premierului Călin
Popescu Tăriceanu şi a şefului executivului bulgar, Serghei
Stanisev, preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao
Barroso, şi comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, au
urat bun-venit celor două ţări. Traian Băsescu le-a mulţumit
românilor pentru că au acceptat sacrificiile necesare pentru reve
nirea în Europa, iar europenilor pentru solidaritatea cu România.

O primire mult mai modestă (potrivit paginii electronice a BBC)
decât cea acordată celor zece ţări care au aderat la 1 mai 2004,
dar totuşi entuziastă - o mică mulţime adunată într-una din pieţele
istorice ale Bruxellului, formată mai ales din diplomaţi români şi
bulgari şi familiile lor, oficiali europeni, şi un grup de elevi de la
şcoala germană din Bruxelles în numele viitoarei preşedinţii a
Uniunii Europene, precum şi trecători veniţi pentru tradiţionalul
târg de Crăciun din Grand'Place. A fost dezvăluită o imensă hartă
a Europei de trei metri pătraţi, făcută din turtă dulce - care, speră
organizatorii, va fi înscrisă în cartea Guinness a recordurilor drept
cea mai mare din lume. Liderii români şi bulgari au adăugat, cu
ajutorul cofetarilor, piesele lipsă - harta celor două ţări care vor
adera la Uniune la 1 ianuarie. La sfârşit, participanţii şi-au dat
mâinile, lansând un lanţ uman virtual al solidarităţii, a fost
continuat pe internet ca iniţiativă a postului de televiziune MTV.

Summit-ul de la Bruxelles a fost ultimul la care ţara noastră a
participat în calitate de observator. Evenimentul a marcat
finalizarea procesului de aderare şi asumarea statutului de stat
membru cu drepturi depline la Uniunea Europeana, începând cu
1 ianuarie 2007.

Semnarea Acordului de Asociere a
României la Uniunea Europeană (Acord European)

Intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
la UE. (Acord European)

România prezintă cererea oficiala de aderare la
UE

Comisia Europeană a prezentat "Opinia asupra
cererii oficiale de aderare a României"

Comisia Europeană prezintă primul Raport
cu privire la progresele înregistrate de România în îndeplinirea
criteriilor de aderare

Consiliul European de la Helsinki decide
deschiderea negocierilor de aderare cu România (alături de alte
şase state candidate).

Conferinţa Interguvernamentală România-
UE. Este lansat, în mod oficial, procesul de negociere a aderării
României la Uniunea Europeana.

Consiliul European de la Copenhaga a
exprimat sprijinul pt obiectivul aderării României la UE în 2007

Consiliul European de la Salonic a manifestat
susţinerea pentru încheierea negocierilor de aderare ale
României în anul 2004

Consiliul European de la Bruxelles a
stabilit calendarul de aderare a României la Uniunea Europeană -
finalizarea negocierilor în 2004, semnarea Tratatului de Aderare
cât mai curând posibil în 2005 şi aderarea efectivă la Uniunea
Europeană în ianuarie 2007. În concluziile Consiliului European
s-a afirmat că aderarea României şi Bulgariei reprezintă obiecti
vul comun al Uniunii Europene cu 25 de membri. Pentru prima
dată într-un document al Consiliului European este afirmat obiec
tivul semnării Tratatului comun de aderare al României şi Bulga
riei în 2005, precum şi sprijinul Uniunii Europene în acest sens.

Consiliul European de la Bruxelles reconfirmă
calendarul de aderare a României, în intervalele temporale 2004-
2005-2007.

La 6 octombrie 2004 Comisia Europeană
prezintă Raportul anual 2004 pentru România, precum şi
Documentul de Strategie privind perspectivele procesului de
extindere. Documentele afirmă sprijinul ferm al Comisiei
Europene în favoarea încheierii negocierilor de aderare cu
România (şi Bulgaria) până la sfârşitul anului 2004.

Formalizarea din punct de vedere tehnic a
negocierilor de aderare în cadrul Conferinţei de Aderare la nivel
ministerial din 14 decembrie a.c.

Consiliul European de la Bruxelles din 16-
17 decembrie 2004 a confirmat încheierea negocierilor de
aderare cu România, şi a reafirmat calendarul de aderare:

aprilie 2005 - semnarea Tratatului deAderare;
1 ianuarie 2007 - aderarea efectivă.
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Cronologia relaţiilor România-UE
1 februarie 1993

1 februarie 1995

Iunie 1995

Iulie 1997

Noiembrie 1998

Decembrie 1999

Februarie 2000

Decembrie 2002

Iunie 2003

Decembrie 2003

Iunie 2004

Octombrie 2004

Decembrie 2004

Decembrie 2004

La Bruxelles a avut loc reuniunea de iarnă a
şefilor de stat şi de guvern din Uniunea Europeana.
Liderii celor 25 de ţări membre au discutat, în
special, despre extindere şi politica imigrării, iar în
declaraţia finală se reafirmă angajamentul pe
termen lung de a permite Turciei, Albaniei şi tarilor
din fosta Iugoslavie să adere la Uniune, însă în
condiţii mult mai dure decât până acum.

Pe lângă criteriile mai stricte de aderare pentru
următoarele eventuale valuri de extindere ei au
hotărât să coreleze extinderea cu capacitatea de
integrare a Uniunii.

Preşedinţia finlandeză a Uniunii Europene şi-a
făcut bilanţul, înainte să predea ştafeta Germaniei.

Înainte de începerea Reuniunii la nivel înalt a
Uniunii Europene, în Bundestag a avut loc o
dezbatere despre politica europeană. Cancelarul

Angela Merkel a prezentat o declaraţie guverna
mentală înainte ca Germania să preia la 1 ianuarie
2007 preşedinţia turnantă a Uniunii Europene.

Ea s-a referit la modelul economic şi social al
. Guvernul federal se simte dator faţă de dezvol

tarea acestui model, pentru că, a precizat Angela
Merkel, „dacă nu suntem puternici economic, dacă
nu vom putea oferi oamenilor o perspectivă, atunci
Uniunea Europeană nu poate fi nici în exterior
puternică“. Cancelarul Germaniei a mai afirmat că
europenii ar comite „o eroare istorică“, dacă nu vor
reuşi să cadă de acord asupra prezervării
substanţei Tratatului Constituţional, de acum şi
până la alegerile europene din primăvara lui 2009.
Ea a declarat că personal se va angaja împreună
cu guvernul federal ca pe fondul comun de valori să
poată intra în vigoare Tratatul Constituţional.

-

UE -

România în
Uniunea Europeană

Reuniunea de iarnă a UE

Cursului metalelor
neferoase

Din cauza evoluţiei cursului
metalelor neferoase, SUA au
decis să interzică topirea mone
delor de unu şi cinci cenţi pentru a
evita o eventuală penurie,
relatează agenţiile de presă.

Directorul Monetăriei ameri
cane (US Mint), Ed Moy a
explicat: "Am luat aceste măsuri
pentru că SUA are nevoie de
aceste piese pentru nevoile sale
comerciale. Nu dorim ca moneda
de un cent şi moneda de cinci
cenţi să fie topite pentru ca un
grup restrâns de persoane să
profite în dauna contribuabilului
american, având în vedere
costurile enorme pe care le-ar
implica înlocuirea acestor piese".

Reglementările adoptate
interzic topirea pentru profit a
monedelor de unu şi cinci cenţi şi
exportul neautorizat al acestor
piese. În cazul infracţiunilor pe
deapsa este amenda de 10.000
de dolari şi cinci ani de închisoare

Creşterea spectaculoasă a
preţului cuprului, nichelului şi zin
cului pe pieţele mondiale a făcut
piesele de unu şi cinci cenţi mai
scumpe decât valoarea lor facială

La sfârşitul lunii trecute,
nichelului era în creştere cu 157
de procente comparativ cu valoa
rea înregistrată la începutul anu
lui, cel al zincului era în creştere
cu 131 de procente iar preţul
cuprului era cu 57 de procente
mai mare decât la începutul anu
lui curent. Acest fapt a făcut ca o
piesă de cinci cenţi (compusă din
25 la sută nichel şi 75 la sută
cupru) să coste de fapt 6,99 cenţi,
adică cu 40 la sută mai mult decât
valoarea facială, potrivit purtă
torului de cuvânt al US Mint,
Michael White. În plus, dacă se
includ şi costurile de fabricaţie,
preţul ajunge la 8,34 cenţi. În
cazul unei piese de un cent
(compusă din 2,5 la sută cupru şi
restul zinc) valoarea metalului
este în prezent mai mare cu 12
procente decât valoarea sa
facială. Dacă se adaugă şi
preţurile de producţie, un cent
costă aproximativ 1,73 cenţi,
potrivit aceleiaşi surse.

-

-

-

-

-
-

-
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Ministrul german al afacerilor externe,
Frank-Walter Steinmeier, s-a aflat la Moscova
pentru discuţii cu preşedintele Putin şi ministrul
de externe, Serghei Lavrov, discuţii legate de
Orientul Mijlociu, Iranul şi problemele regionale,
dar şi cele economice, specifice G-8

Rusia ridică embargoul său la
importurile de carne din UE
începând cu data de 1 ianuarie
2007, conform unui memorandum
încheiat pe acest subiect cu
Comisia Europeană.

Gazprom şi Gaz de France
au convenit să extindă contractul
de furnizare a gazelor ce expiră în
2012 până în 2030 convenind şi
livrări superioare actualului
contract, din 2010.

Fostele state comuniste ar putea fi
principalii furnizori de

, în condiţiile în care industriile
ineficiente, cu grad ridicat de poluare,
permit reducerea nivelului emisiilor,
cu costuri scăzute.

credite
carbon
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termopane. Tel. 0355-404462, 0788
021443, 0746 663225 (Banat Expert)

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

Vând apart 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355 404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând apartament 3 camere confort 1,
decomandat, Centru, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apartamentul. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând ap 3 camere, semidecomandat,
Centru, superamenajat, suprafata 100 mp,
etaj intermediar, 2 bai, 2 balcoane, merita
v zut. Tel. 0355-404462, 0788 021439

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

Vând apart 3 camere, confort 1, deco
mandat, Boc a Rom n , etaj 3, 2 b i, ga
raj, centrala, termopane.Tel.0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, negocia
bil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

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

Vând apart 4 camere, decomandat,
etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, centrala,
clima, termopane, imbunatatiri. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745 873682

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

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 2, semidecomandat, centrala,
termopane, laminate, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

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

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

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

Vând casa Muncitoresc , 2 camere,
superimbunatatita, termopane, rigips,
partial mobilata, baie amenajata, 21000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021438

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

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

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

Vând casa mare, 10 camere imbuna
tatita, renovata, zona Muncitoresc, pret

bun. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând casa 4 camere imbunatatita,

zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând 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)

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

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

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

Vând teren 6400 mp, Calea Timisoarei,
la 200 m de sosea, utilitati, pret 3 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0745873682

Vând teren 5800 mp, Calea Caranse
besului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

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

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

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

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

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

Vând hala 2100 mp, cai de acces auto,
toate utilitatile, parcare, Calea Timisorii.
Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740
956337 (Banat Expert)

Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate utilita
tile, lift, parcare, rampa, posibilitati prelua
re chiriasi existenti., Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021440, 0740 956337
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ăr teren pentru depozit, 500-
1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021441 (Banat Expert)

Cumpăr teren 3500 mp pentru depozit,
la sosea, Calea Timisoarei, acces auto.
Tel. 0355-404462,

ra indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apart 2 camere, semideco
mandat, zona Govandari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439

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

Cumpăr terenuri Calea Caransebesu
lui, Calea Timisorii, Zona Terova, Valiug,
Crivaia, Semenic. Tel. 0355-404462,
0788021440, 0740956337 (Banat Expert)

ş

V NZARE CASE

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

CUMP RARE

Â

Â ŢŞ

Ă

0788021441
Cumpăr apartament 2 camere, zona

Lunca, confort 1, decomandat, ofer pret
bun, comision 0% Tel. 0355-404462, 0788
021439 (Banat Expert)

Cumpăr garsonie

-

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZAREAPART 2 CAMERE

V NZAREAPART 3-4 CAMERE

Â

Â .

Â .

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

Vând garsoniera Micro 4, confort 1,
complet mobilata, convector, instant
apometre. Tel. 0355-404462, 0788
021443, 0746 663225 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 2 camere confort 2,
Moroasa, etaj 2, mobilat, convector, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788 021438,
0745 873682 (Banat Expert)

Vând apart 2 camere, Micro 3, parter,
centrala, termopane, semidecomandat.
Tel. 0355-404462, 0788 021439

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

Vând apart 2 camere confort 1, Micro
1, centrala, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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

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

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

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, Moroasa, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, f r imbunatatiti, zona Go
v ndari, pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, boxa, ne
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0745873682 (Banat Expert)

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

Vând apart 3 camere, Lunca, etaj 3,
conf 1, decomandat, centrala, termopane,
semimobilat, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa, centrala,
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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
cu 2 b i, ocupabil imediat. Tel. 0788-
374143. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
termopane, u de metal zona Mioriţa.
Tel. 0788-374144. (Tryo M)

Vând apartament, conf. 1, 2 camere,
2 balcoane, zona Lunc . Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

Vând urgent apartament, 3 camere,
conf. 1, zon foarte bun , renovat
recent, ocupabil imediat. Tel. 0788-
509283. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
complet renovat zon foarte bun ,

ă

ă

ă

ă ă

ă ă

ş

ocupabil imediat. Tel. 0788-388501.
(Tryo M)

Vând apartament, 2 camere cu
central termic , preţ 23.500 €. Tel.
0748-118778. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere cu 2
balcoane i 2 b i, ocupabil imediat zona
Lunc . Tel. 0788-520899. (Tryo M)

Vând apartament, 3 camere,
Govândari, etaj 3 în bloc de 4 etaje. Tel.
0788-494074. (Tryo M)

Vând apartament 1 camer ,
garsonier Govândari. Tel. 0788-
571780. (Tryo M)

ă ă

ă
ă

ă
ă

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 apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial, 140 mp + 40
mp teren, zona Lunc ţ 15.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter
înalt, zona Valea Domanului, preţ 35.000
€ fix. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 3.000 mp teren pentru cons-
trucţie industrial ţile, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

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-

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 situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă, pre

ă cu toate utilită

ă

şi

şa Montan

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

şosea, pre

şului, în spate la Dacia
Service, pre

-

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

Vând cas
ţit

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 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)

Ofer spre închiriere 30 mp spaţiu
comercial, zona Intim, preţ 30 €/mp. 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.

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

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall 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 foarte
bună, pentru construc

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

ă ca-
mere la pre

ă de
650 mp, zona Centru, pre

ă din cărămidă arsă com-
pusă din 5 camere, baie, bucătărie, hol,
debara, zonă centrală, pre

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

ă de 120 mp, a-
menajat pt. restaurant, pre ă.

-
b

-
.

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

11 06 52,3358
12 06 52,4020
13 06 52,1391
14 06 52,4085
15 06 52,5891
18 06 51,8877
19 06 51,5329
20 06 51,7990

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

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

20 21 22 23 24 27 28 29 7 8 11 12 13 14 15 18 19 2030 1 4 5 6

20 Noiembrie - Decembrie20 2006
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: SERIE B, ITALIA: Bologna - Juventus

Sambata TV Sport ora 12:30
PATINAJ ARTISTIC: GALA VEDETELOR, reportaje

Sambata Eurosport ora 15:30
SUMO: MARELE TURNEU DIN JAPONIA, reportaje

Sambata Eurosport ora 20:00
SARITURI CU SCHIURILE: Campionatul Mondial, Elvetia, DT 137

Duminica Eurosport ora 13:00
FOTBAL: Meciuri Clasice din Liga Campionilor: Zinedine Zidane

Marti Eurosport1 ora 14:30
RALIURI: DESTINATIA DAKAR, reportaje

Marti Eurosport ora 00:00
BASCHET: BEST OF NBA: Chicago Bulls - New York Knicks

Miercuri TV Sport ora 19:00
PATINAJ ARTISTIC: JO DE IARNA TORINO, Gala Demonstartiva

Eurosport Eurosport ora 21:45

Zilele trecute a avut loc la Resita sedinta de sfarsit de
an a Clubului Sportiv UCM Resita. Au participat alturi de
conducerea clubului, sportivi legitimati in sectiile auto,
moto si handbal. Cu acest prilej s-au stabilit si prioritatile
clubului in ceea ce priveste automobilismul sportiv.
Domnul Augustin Pastor seful sectiei auto a declarat
urmatoarele: "In urma discutiilor la nivel de conducere a
clubului s-a luat hotararea ca in sezonul competional
2007 sectia noastra sa se prezinte la start doar cu "echipa
de coasta". Si anume pilotii Hora LUCIEN, Mircea
PADUREAN, Eugen PETEANU si un debutant pe care
urmeaza sa-l nominalizam, vor fi componentii echipei
care va participa in Campionatul de Viteza in Coasta al
Roamniei in editia 2007. Pilotii de raliu Lucica Preda,
Valentin Porcisteanu si Gunther Graef prezenti la sedinta
au luat act de aceasta hotarare.

UCM Re}i]a - ^n 2007 doar ^n CVCR

Dacia Joe Cup va fi organizată în 2007
Sub patronajul Automobile Dacia, societatea Mach 1

Motorsport România va organiza în 2007 competi
ă Dacia Joe Cup. Această competi

ă în Campionatul de Raliuri al României 2007
organizat de Federa ă de Automobilism Sportiv
(F.R.A.S). Ma

ţia
monomarc ţie va fi
integrat

ţia Român
ţie vor fi Dacia Logan 1,6

MPI dotate cu kit-uri Renault Sport Technologies.
şinile de competi

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

HANDBAL FEMININ - DIV. A - SERIA VEST

1. CSM Sibiu 12 10 0 2 401 281 20p

3. LPS Slatina 11 6 1 4 341 310 13p
4. HCM II Baia Mare 11 6 0 5 287 270 12p
5. HC Milostar Dr. Tr. Severin 11 5 0 6 265 283 10p

. DWAR Craiova 11 2 3 7 289 312 6
7.

2. Universitatea Resita 11 6 2 3 330 356 14p

6 p
Viitorul Medias 11 0 3 8 180 281 -

Echipa penalizata cu 3 puncte (Cerinte varsta).
: LPS Slatina - HC

Milotrans Dr. Tr. Severin; ;
DWAR Craiova - HCM II Baia Mare; CSM Sibiu sta.

Etapa urmatoare 21 decembrie 2006
Universitatea Resita - Viitorul Medias FOTBAL

CUPE EUROPENE
Vineri la pranz a avut loc la

Nyon (Elvetia) tragerea la sorti a
optimilor Ligii Campionilor.
Partidele tur vor avea loc pe 14

-

şi 15 februarie 2007, manşa
secundă urmând a avea loc o
săptămână mai târziu.
FC Porto - Chelsea
Celtic Glasgow -AC Milan
PSV Eindhoven -Arsenal
Lille - Manchester United
AS Roma - Lyon
FC Barcelona- FC Liverpool
Real Madrid - Bayern Munchen
Inter Milano - Valencia.

Tot atunci a avut loc si trage
rea la sorti pentru Cupai UEFA.
Iata si adversarele echipelor
romanesti:

Turul - 14/15 februarie, returul -
22 februarie
Benfica (Portugalia) - Dinamo
Steaua - FC Sevilla (Spania)

Turul - 8 martie, returul - 14/15
martie.
Steaua sau FC Sevilla (Spania)
- Sahtior Donetk (Ucraina) sau
AS Nancy (Franta)
AEK Atena (Grecia) sau Paris
Saint-Germain (Franta) -
Benfica Lisabona (Portugalia)
sau Dinamo.

16-imi de finala:

Optimi de finala:

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

M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 13 11 1 1 386 318 23p
Steaua Bucuresti MFA 13 11 0 2 440 376 22p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 13 10 1 2 447 368 21p
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 13 5 1 7 370 376 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
13 5 2 6 364 359 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), 3 februarie 2007: Poli Iasi - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; ; Univ.
Bucovina Suceava - CSM Medgidia; Armatura U Agronomia Cluj -
HCM Brasov; HC Minaur Baia Mare - Uztel Ploiesti; HCM CSM Bistrita
- U Poli Izometal Timisoara; Dinamo Baumit Bucuresti - Steaua MFA
Bucuresti.

HCM Constanta - UCM Resita

HANDBAL
Norvegia, campioana europeana la handbal

Suedia, ultimul obstacol in fata tricolorelor

Norvegia

Federatia Internationala de Handbal (IHF) a hotarat ca ultimul
adversar al Romaniei, in drumul sau spre Campionatul Mondial din
Franta, din 2007, sa fie Suedia. Credem ca nationala Romaniei
poate trece fara prea mari probleme de echipa Suediei, mai ales
ca in ultimele doua confruntari le-am invins pe nordice. Mai intai in
Supercupa Mondiala din Norvegia, din 2005, scor 29 - 28, iar mai
apoi cu doar cateva saptamani in urma, la Cupa Mondiala
desfasurata tot in Danemarca, diferenta fiind acum de 8 goluri in
favoarea romancelor: 28 - 20.

Pentru ca Romania a disputat in 2005 finala Campionatului
Mondial impotriva Rusiei, forul international a decis ca returul
partidei sa aiba loc in Romania. Dar iata toate meciurile din play-
off-ul de calificare la aceasta competitie pariziana: Olanda -
Croatia, Spania - Turcia, Polonia - Sebia, Slovenia - Austria,
Macedonia - Belarus, Danemarca - Ucraina si Suedia - Romania.
Turul va avea loc in zilele de 2 sau 3 iunie 2007, iar returul peste
numai o saptamana.

şi-a păstrat titlul de campioană europeană, după ce a
învins Rusia, cu scorul de 27-24 (16-12), la Stockholm, în finala
Campionatului European de handbal feminin din Suedia. Norvegia
a dominat campioana mondiala si a condus tot meciul pe tabela de
marcaj. Scandinavele, care s-au calificat astfel la JO din 2008, au
preluat conducerea, dupa un început echilibrat (4-4), distantându-
se neverosimil pe tabela de marcaj la 13-7 si 14-9. Rusia a avut o
revenire pe finalul primei reprize si scorul la pauza a fost de 16-12.
La reluare, Norvegia a condus ostilitatile, dar Rusia a jucat mai
bine decât în prima parte si avantajul s-a redus constant. Norvegia
conducea cu 25-24, cu doua minute înainte de final, dar a rezistat
tensiunii formidabile, marcând de doua ori pe contraatac si
adjudecându-si un nou titlu european (al treilea).

Clasament final: 1. Norvegia; 2. Rusia; 3. Franta; 4. Germania;
5. Ungaria; 6. Suedia

CUPA MONDIAL LA SCHI ALPINĂ
Schiorul american Steve Nyman a obţinut prima sa victorie în

Cupa Mondială masculină la schi alpin, la coborârea de la Val
Gardena (Italia), unde s-a impus cu timpul de 1 min 56 sec 52/100.

Nyman i-a devansat pe elveţianul Didier Cuche, 1 min 56 sec
54/100, şi pe austriacul Fritz Strobl, 1 min 56 sec 95/100.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, după 10 probe, pe
primul loc se află norvegianul Aksel Lund Svindal (locul 6 la Val
Gardena), cu 360 puncte, urmat de Cuche, 334 p, Bode Miller
(SUA - locul 14 la Val Gardena), 260 p, etc. Nyman este al cincilea,
cu 250 puncte.

În clasamentul Cupei Mondiale la coborâre (după trei etape),
Didier Cuche este primul, cu 205 p, urmat de Nyman, 174 p, şi
Marco Buechel (Liechtenstein - locul 7 în Italia), 172 p, etc.

Austriaca Renate Goetschl a câştigat proba de slalom super-
uriaş de la Reiteralm (Austria), din cadrul Cupei Mondiale feminine
la schi alpin, cu timpul de 1 min 17 sec 91/100.

Goetschl a devansat-o în clasament pe compatrioata sa Nicole
Hosp, 1 min 18 sec 62/100, şi de elveţianca Martina Schild, 1 min
18 sec 71/100, etc.

În clasamentul general al Cupei Mondiale feminine la schi
alpin, după 8 etape, conduce Nicole Hosp, cu 421 p, urmată de alte
două austriece, Marlies Schild (locul 6 la Reiteralm), cu 377 p, şi
Renate Goetschl, 311 p, etc.

În clasamentul Cupei Mondiale la super-uriaş, după două
concursuri, prima este Renate Goetschl, 200 p, urmată de Hosp,
116 p, Martina Schild, 86 p, etc.

Rom$nia coboar@ ^n topul reu}itelor sportive
Romania se afla pe locul 32 in lume la nivelul reusitelor

sportive, cu trei pozitii mai jos fata de anul 2005. SUA este lider la
nivel mondial. În anul 2006, România a ob

-

ţinut 30 de medalii, 10 de
aur, opt de argint

ţia a treia revine Chinei cu 257 de medalii
(119 aur, 75 argint, 63 bronz). România este devansat ţ

ţia (locul 31). La realizarea acestui clasament s-
au luat în considerare rezultatele obţinute de sportivi din 111 ţ

ţia
la zi în clasamentele mondiale de referinţ ţia Havas Sports
nu precizeaz ţinute de România.

şi 12 de bronz. Fetele stau mai bine decat baietii.
La feminin, România ocup

şi 195 de
bronz. Locul doi este ocupat de Rusia (346 medalii / 122 aur, 100
argint, 124 bronz). Pozi

şi în cazul unor discipline, cum ar fi tenisul, situa

ă locul 21, iar la masculin locul 52.
Primul loc este ocupat de Statele Unite, cu 618 medalii, la 149 de
discipline sportive, dintre care 226 de aur, 197 de argint

ă de ări
precum Ungaria (locul 12), Ucraina (15), Austria (locul 17), Mexic
(locul 22), Etiopia (locul 26), Noua Zeelandă (locul 27), Grecia
(locul 30) sau Croa

ări
până la 15 noiembrie 2006. Pentru acest clasament s-au luat în
considerare rezultatele de la Jocurile Olimpice de Iarnă, Campio
natele Mondiale

ă. Agen
ă care sunt medaliile ob

Alonso a testat
entru McLaren!p

In urma unor negocieri la sange care
au avut loc intre McLaren si Renault,
Alonso a testat pentru noua sa echipa.
Campionul mondial en-titre al Formulei 1
a testat in premiera pentru noua sa
echipa, McLaren, in cadrul sedintelor de
la Jerez. Informatia vine din partea unui
purtator de cuvant al echipei britanice.

Totusi, monopostul pe care la condus
pilotul spaniol in teste, nu a fost branduit
si nu a afisat niciun sponsor al echipei
britanice.

Andrei Pavel, cel mai bun
tenisman roman din 2006

Federa

-
-

-
-

ţia Român

ţional de Tenis, consf

ţi primii cinci juc

ţia sa
la calificarea în Grupa Mondial

Pavel a fost
urmat, în ierarhia stabilit

ţia a 5-a fiind ocupat

ă de Tenis
a organizat vineri, la Centrul
Na ătuirea
anuală în cadrul căreia au fost
premia ători de
tenis ai anului 2006, informează
FRT.

Titlul de cel mai bun tenis
man român în acest an i-a reve
nit, a

ă
a Cupei Davis.

ă de
FRT, de Victor Hănescu, Edina
Gallovits

ă de Ale
xandru Luncanu, câ ătorul
turneului de juniori Orange
Bowl, ă
europeană la categoria junioare
(individual

şa cum era de aşteptat, lui
Andrei Pavel, liderul echipei
României, pentru contribu

şi Simona Matei, pozi

ştig

şi Irina Begu, campioan

şi pe echipe).
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