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{edin]a ordinar@ de lucru a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin 16 ianuarie 2007

La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Caraş-Severin au
fost prezentate şi aprobate procesele verbale ale şedinţelor
extraordinare din 15 decembrie 2006, respectiv 28 decembrie
2006 (punctele 1 şi 2 din „ordinea de zi”)

Următoarele două proiecte de hotărâre (3 şi 4) au validat
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Valentin
Boşneac, din cauza incompatibilităţii cu statutul actual, de
deputat în Parlamentul României, respectiv a domnului Erwin
Diţă, prin demisia acestuia.

Cel mai important proiect de hotărâre (5), având în vedere
impactul social şi economic conţinut, se referă la repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit încasat
la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi teritoriale.

Din fondul astfel constituit, 73% se repartizează bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor după cum
urmează:

o cotă de 20 %, prin hotărâre a Consiliului Judeţean este
destinată susţinerii programelor de dezvoltare locală pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

o cotă de 80% este distribuită, în două etape, de către
Directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene,
unităţilor teritorial-administrative în funcţie de trei criterii
(numărul locuitorilor, suprafaţa din intravilanul unităţii
administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a localităţii, în
traducere impozitul pe venitul mediu realizat).

Având în vedere că legea 273/2006 are un pronunţat
caracter moral, de solidaritate socială, dar mai dificil acceptat, iar
la repartizarea unor sume intervine factorul uman, precum şi
date statistice contestabile, au fost intervenţii din partea
consilierilor.

Aceştia propun amendamente pentru lege care să excludă
situaţii pe care le-au perceput ca fiind anomalii.

Următorul proiect de hotărâre (6) a validat poziţia de
coordonator al activităţii Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism care îi revine, conform Legii nr.
350/2001, domnului Iosif Secăşan, în calitate de preşedinte al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Activitatea desfăşurată în perioada 3 ianuarie 2005 31
octombrie 2006, atât de cadrele Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor, cât şi de cele din serviciile publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin a
fost evaluată, conform graficului şi în cadrul planului de control
complex metodologic aprobat de conducerea INEP
(Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor) (pct. 7).

În perioada 13-22.11.2006, un colectiv de control desemnat
de INEP, din care au făcut parte cadre de conducere, a analizat
activitatea Direcţiei şi a Serviciilor Publice Comunitare locale din
Reşiţa, Caransebeş, Anina, Oraviţa, Băile Herculane, Moldova
Nouă şi Bozovici, având ca obiective prioritare:

activitatea pe linie de evidenţă;
activitatea pe linie de stare civilă;
alte aspecte ale căror competenţe revin DEPCS (informa-

tică, inginerie de sistem şi exploatarea sistemelor informatice,
securitatea datelor, activitatea financiar-contabilă).

Calificativul acordat este „FOARTE BINE”.
Fără a contesta prin vot acest calificativ, au fost consilieri

care au prezentat anumite aspecte ale activităţii noilor structuri
comunitare care pot afecta alte segmente din activitatea
consiliului judeţean sau a consiliilor locale sau pot crea
probleme de imagine negativă.

În parte, problemele sesizate nu sunt reale, ci se pot elimina
printr-o mai bună cunoaştere a legislaţiei sub incidenţa căreia se
desfăşoară activitatea Direcţiei şi a serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanei.

De asemenea trebuie menţionat că respectarea legilor
româneşti îi vizează pe toţi cetăţenii români, indiferent de statul
unde au hotărât să trăiască (R.B).
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UND~ VERDE PENTRU AQUACARA{
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor

publice de alimentare cu apă şi canalizare, furnizate/prestate de
S.C.Aquacaraş S.A., Exploatare Reşiţa este funcţional.

Pentru o percepere corectă a dezbaterilor suscitate de acest
regulament trebuie făcută menţiunea că S.C. Aquacaraş S.A.
este, pentru municipiul Reşiţa, unicul operator prestator al
acestor servicii, iar reţeaua de alimentare şi cea de canalizare fac
parte din domeniul public al primăriei.

Regulamentul a fost analizat în comisia de specialitate a
Consiliului Local al municipiului Reşiţa şi a fost supus votului în
plenul şedinţei din data de 19 decembrie 2006.

La această şedinţă nu au fost prezenţi reprezentanţii
societăţii TMK (fost CSR) Reşiţa şi cei ai Apelor Române,
parteneri ai S.C. Aquacaraş în asigurarea serviciilor de operator
apă/canal.

În timpul dezbaterilor fost introdus un amendament prin care
societatea prestatoare de servicii de apă şi canal este obligată să
constate o avarie imediat după anunţarea acesteia, fără
intervalul de timp de 4 ore stipulat în regulament.

Cele 20 de voturi „pro” acordate regulamentului, cu
amendamentul menţionat i-au conferit statutul de Hotărâre

proiectului dezbătut.
De asemenea s-a

acceptat ideea că
starea fizică a celei de-a
doua surse de apă a
Reşiţei, prelevată din
bazinul de liniştire a
centralei hidroelectrice
G r e b l a a r t r e b u i
dezbătută amănunţit, cu
participarea largă a
consumatorilor, având
în vedere că uzura fizică
a amenajării (construită
în primii ani ai secolului
XX) şi a instalaţiilor
aferente acesteia poate
produce discontinuităţi
în alimentarea cu apă a
municipiului.

A fost acceptată pro
punerea domnului Liviu
Spătaru, primarul Reşi
ţe , ca dezbaterea publi
că privind Regulamen

tul de organizare şi funcţionare a S.C. Aquacaraş să fie
organizată în cursul lunii ianuarie, în formula în care să-i
reunească pe toţi factorii implicaţi şi interesaţi (prestator şi
parteneri ai acestuia, precum şi consumatorii).

Pe site-ul oficial al Primăriei Reşiţa a fost pozat anunţul
privind o dezbatere publică, în data de 17 ianuarie 2007, ora 16.
Uzanţă sau omisiune nu au fost precizate subiectele dezbaterii.

În consecinţă, cu o astfel de mediatizare a evenimentului, la
dezbatere au fost prezenţi reprezentanţii S.C. Aquacaraş, din
partea primăriei domnul inginer Octavian Barbu, domnul inginer
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Bazinul de liniştire şi tunel



Producătorii de băuturi vor plăti accize din
2007, indiferent dacă băutura este produsă în
scop comercial sau nu, potrivit noului Cod Fiscal,
care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Ţuica şi rachiurile din fructe destinate
consumului propriu al gospodăriilor individuale,
în limita unei cantităţi de 50 litri de produs pe an,
cu concentraţie alcoolică de 100 la sută din
volum, va fi accizată, din 2007, prin aplicarea
unei cote de 50 la sută din cota standard a accizei
aplicată alcoolului etilic.

Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii,
a căror producţie nu depăşeşte 10 hl alcool pur
pe an, se vor aplica accize specifice reduse.

Beneficiază de nivelul redus al accizelor
micile distilerii care sunt independente din punct
de vedere juridic şi economic, nu funcţionează
sub licenţă de produs a unei alte distilerii şi care
îndeplinesc condiţiile cerute de norme. Prin
gospodărie individuală se înţelege gospodăria
care aparţine unei persoane fizice producătoare,
a cărei producţie este consumată de aceasta şi
membrii familiei sale.

Fabricarea ţuicii pentru consumului propriu va
putea fi realizată de gospodăriile care deţin
instalaţii corespunzătoare normelor sanitar-
veterinare. Instalaţiile trebuie să fie de tip alambic
şi nu coloane, şi vor trebui înregistrate la

autoritatea fiscală teritorială, împreună cu
declaraţiile aferente.

Producătorii de vinuri liniştite care intenţio
nează să producă, în vederea comercializării, o
cantitate medie anuală mai mică de 200 hectolitri
de vin, vor fi obligaţi din 2007, să se înregistreze
la autoritatea fiscală teritorială prin administraţia
finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi au
domiciliul, potrivit hotărârii pentru modificarea si
completarea Normelor Metodologice aprobate
prin H.G. nr. 44/ 2004.

Aceştia vor fi obligaţi să depună o declaraţie
pr iv ind cant i tatea de vin produsă şi
comercializată în luna de raportare.

În cazul în care, până la sfârşitul anului în care
a fost obţinută producţia, va fi constatată o pro
ducţie mai mare de 200 hectolitri, producătorul va
fi obligat să se autorizeze ca antredepo zitar
autorizat. După obţinerea autorizaţiei de depozit,
indiferent de producţia realizată în perioada
următoare, producătorul nu mai poate reveni la
statutul de mic producător de vinuri liniştite.

Micii producători pot comercializa în vrac
vinuri liniştite, în sistem angro, către magazine
specializate în vânzarea vinurilor, de către
unităţile de alimentaţie publică.
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COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 25 ianuarie a.c. cu începere de la ora 10.00 la Timişoara va
avea loc simpozionul “Soluţii eficiente pentru prelucrarea
informaţiei în administraţia publică din România” organizat de
către SIVECO S.A.

Vor participa: domnul Dan Stan, director executiv, domnul
Constantin Bîtea, director executiv adjunct în cadrul Consiliului
Judeţean Caraş-Severin şi specialişti în domeniul informatic.

Consiliul Judeţean analizează posibilitatea punerii bazelor
unei reţele informatice la care să fie conectate toate unităţile
administrativ-teritoriale din judeţ. Participarea la simpozionul de
mâine rezidă din necesitatea cunoaşterii viabilităţii aceste reţele şi
pentru a cărei implementare este nevoie de asocierea Consiliului
Judeţean cu consiliile locale. În acest sens la nivelul instituţiei s-a
demarat analiza juridică a posibilităţii de asociere cu autorităţile
locale urmând a fi elaborat un proiect ce va fi depus pentru
finanţare din fonduri structurale.

Reţea informatică

Sistem informatic integrat în func]ia
public@ din România

În luna ianuarie 2007, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici a demarat proiectul de achiziţii PHARE 2004/016-
772.01.03.01.03 „Modernizarea infrastructurii de RU în cadrul
funcţiei publice din România”.

Obiectivele proiectului includ dezvoltarea capacitatăţii de
management informaţional în domeniul resurselor umane în
cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dotarea
instituţiei cu utilităţi hardwere şi softwere, precum şi implemen
tarea unui sistem informatic integrat de gestionare a resurselor
umane în cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

Noul sistem informatic va conduce la o gestionare mai eficientă
a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, incluzând
componente ca: recrutarea funcţionarilor publici, dezvoltarea şi
formarea profesională, managementul informaţiilor cuprinse în
dosarul profesional, evaluarea performanţelor profesionale,
planificarea costurilor legate de personal, regimul disciplinar,
condiţiile de muncă şi de salarizare a funcţionarilor publici.

Proiectul se înscrie în seria iniţiativelor Guvernului României în
domeniul administraţiei electronice (e-government), urmărind o
modernizare şi o standardizare a procedurilor de gestionare a
resurselor umane din autorităţile şi instituţiile publice din România.

Implementarea proiectului se va desfăşura pe o perioadă de 10
luni, pînă în luna noiembrie a.c., contractorul selectat în urma
licitaţiei fiind companiaAsesoft International SA.

-

Ministerul Administratiei si Internelor - 22.01.2007

Florin Balaci, din partea TMK, reprezentanţi media, niciun consilier
local şi doar patru sau cinci reprezentanţi ai celor cca. 2000 de
contractanţi de servicii centralizate de apă-canal din Reşiţa.

Cei patru petiţionari au prezentat probleme punctuale, la care
Aquacaraş tergiversează inadmisibil de mult rezolvarea, respectiv
au formulat reproşuri pentru modul de abordare-soluţionare a
sesizărilor (de la soluţii tehnice şi până la limbajul folosit de
personalul societăţii), fără însă a se raporta la conţinutul
Regulamentului, ceea ce le-ar fi conferit drepturi suplimentare sau,
dimpotrivă, le-ar fi redirijat problemele spre alte instituţii.

Se pare că majoritatea problemelor îşi vor găsi soluţionarea la
finalizarea proiectului de reabilitare a sistemului de apă/canal din
cele 7 oraşe ale judeţului, derulat prin programul ISPA, instrument
pentru politici structurale de preaderare-finanţare (din acest an,
fonduri de coeziune) prin care se asigură o cotă nerambursabilă de
75% din valoarea investiţiilor.

Proiectul, care presupune un efort financiar mare şi pentru
administraţiile locale (procentul de 25 % poate fi asigurat din
resurse bugetare proprii sau din împrumuturi de la instituţii
financiare internaţionale) merită un Caiet de Sarcini, complex şi
complet, care să cuprindă problemele (funcţionale sau de dotare)
cu care este confruntat în prezent operatorul şi proprietarul
sistemului, dar şi de cele de principiu şi de dezvoltare.

Având în vedere etapa obligatorie, cea de dezbatere publică,
pe care Regulamentul a traversat-o în modul prezentat, S.C.
Aquacaraş funcţionează de-acum în baza unei hotărâri validate de
Consiliul Local al municipiului Reşiţa.

În ceea ce priveşte poziţia TMK faţă de sistemul de alimentare
cu apă din Reşiţa, domnul inginer Florin Balaci a declarat că există
interes şi fonduri viitoare pentru reabilitarea Sistemului
Hidroenergetic Nera - Timiş Superior Bârzava Superioară, ca
sursă de energie electrică pentru Combinat (o a doua centrală
hidroelectrică Breazova, în timp ce prima, rămânând funcţională
poate constitui un reper de arheologie industrială, respectiv
echipament nou pentru Staţia de pompare Timiş-Trei Ape), ceea
ce, implicit determină reabilitarea sistemului de canale de la baza
masivului Semenic.

Canalul Principal, cel care constituie aducţiunea pentru
centrala hidroelectrică Grebla, tranzitat de debitul de apă pentru
sursa secundară de alimentare a oraşului, a beneficiat de
intervenţii-reparaţii efectuate la apeductele Văran şi Secu şi la
unele dintre tuneluri (R.B.)

Răchia din Banatul Montan
Răchia de Feneş (sau, într-o ordine şi selecţie aleatorie, Borlova, Fârliug sau Slatina Timiş) şi

brânza de Caransebeş (produsă la Luncaviţa sau Târnova sau Vârciorova) sunt unicele produse cu
brand (marcă) ale gospodarilor din Banatul de munte, atu-uri care condimentează întâlniri de suflet şi
deschid „uşi”.

Ţuica e omniprezentă, la nunta, botezul sau întâlnirile obişnuite ale „bănăţanului”, dar şi în
momentele lui de tristeţe, iar brânza, în pofida faptului că lezează simţuri olfactive rafinate (!) poartă
spre Spania, Suedia sau Germania mesajul părinţilor sau al prietenilor pentru cei plecaţi pe alte
meridiane.

În alt registru decât cel sentimental (sau gastronomic), ţuica şi brânza sunt sursa de venit, uneori
singura, pentru gospodăriile individuale de subzistenţă din Banatul Montan.

Aderarea la Uniunea Europeană modifică cadrul legislativ pentru producătorii de alcool (şi de
ţuică) din ţările comunitare, în sensul reglementării tehnologiei de fabricaţie şi a modului de
comercializare a produselor.

Activitatea din gospodăria ţărănească românească se va desfăşura pe noi coordonate, iar ceea
ce produce familia va fi destinat consumului propriu, existând însă şi posibilitatea accesării pieţei de
desfacere comunitare cu produse autohtone ecologice.

În urmă cu câteva luni un grup de iniţiativă, constituit din producători/deţinători de instalaţii de
distilat (cazane) al căror produs este ţuica, reprezentanţi ai satului din Banatul de munte, cu
recunoaştere la diferite festivaluri de profil, dar şi personalităţi ale vieţii politice sau ale administraţiilor
locale, a decis promovarea ţuicii ca produs de marcă, precum şi stabilirea cadrului legislativ de
producere-comercializare, rezolvarea fiind posibilă într-o formă organizată, o asociere de tipul ONG.

Cei 19 iniţiatori (sau „ctitori”, termen vehiculat şi care împrumută ceva din religiozitatea cu care
cunoscătorii tratează răchia) sunt domnii Sorin Frunzăverde, Iosif Secăşan, Ionesie Gheorghioni,
Borduz, Iancu Simion, Romică Anculia, Roşeţi, Goga, Iosif Cătană, Miclea, Velescu, Diaconu,
Verindeanu, Imbrescu, Pârvan, Işfan, Fiat, Martin şi Mladen Novicici.

În 20 ianuarie 2007 sala de
spectacole a Teatrului G.A.
Petculescu din Reşiţa s-a dovedit
dimensionată la limită pentru cei
cca. 400 de participanţi, producă-
tori şi reprezentanţi ai administra-
ţiilor locale care au răspuns
invitaţiei la actul de constituire a
„Asociaţiei producătorilor de
răchie din Banatul Montan”, des-
făşurată sub egida Oficiului Ju-
deţean de ConsultanţăAgricolă.

Demersul pentru recunoaşte-
rea mărcii de „răchie” are
întârzierea care face ca numele
sub care acest produs poate fi
comercializat pe piaţa comunitară
să fie deja adjudecat de producătorii bulgari, astfel că Fişa tehnică va defini produsul ca „Rachiu de
prune (mere) din Banatul Montan”.

Tehnologia comunitară acceptată pentru producerea băuturilor alcoolice impune distilarea în
instalaţii din oţel inoxidabil, în timp ce toate „cazanele” producătorilor de ţuică, autorizate în România,
sunt confecţionate din cupru.

Pentru ca producătorul individual de ţuică să poată comercializa ţuica obţinută în instalaţia din
gospodăria proprie şi care depăşeşte cantitativ consumul din cadrul familiei se va proceda la o nouă
treaptă de distilare, realizată conform legislaţiei din UE.

Cum achiziţionarea unei instalaţii de distilare, aliniată normelor europene, reprezintă un efort
financiar pe care nu îl va putea suporta niciun producător individual, prin asocierea preconizată
această obligaţie tehnologică poate fi realizată.

În cadrul unităţii semiindustriale care preia treapta a doua de distilare se va putea rezolva şi
ambalarea igienică, estetică şi de siguranţă în transport pentru produsul finit.

Fişa tehnică de conformitate, reprezentând actul de identitate pentru produs, va cuprinde
denumirea comercială a acestuia şi menţiunea referitoare la cele două trepte de distilare, în instalaţii
confecţionate din materiale diferite.

Un alt obiectiv al viitoarei Asociaţii îl constituie obţinerea „Certificatului de producător”, pentru
fiecare membru al acesteia.

Demersul Grupului de iniţiativă vizează şi implicaţiile financiare pe care producătorul individual de
ţuică va fi obligat să le suporte pentru cantitatea de produs care, depăşind consumul familiei, va
putea fi comercializată.

Costurile suplimentare care derivă din tehnologia impusă şi din prevederile noului Cod Fiscal pot
face ca ţuica să devină neatractivă pentru consumatori, deci s-ar putea ajunge la o stagnare în
circulaţia produsului. Asociaţia trebuie să găsească punctul de intersecţie între valoarea limită
suportabilă pentru aceste costuri şi cantitatea maximă de ţuică care poate fi comercializată în
condiţiile legii.

Până la ora actuală 190 de producători au hotărât afilierea laAsociaţie. (R.B.)

Producerea }i comercializarea b@uturilor alcoolice

UND~ VERDE PENTRU AQUACARA{
( )continuare din pagina 1
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croitorese. Tel. 0744-772429,
între orele 17-20.

ă îngrijesc un copil, un
bătr n sau o bătrână. Tel. 0355-
410423, după ora 16.

ă română-fran
ceză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

ă
ă ă

ă ă

Sonorizez la pre

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

Caut om care să facă o f n
t nă la Cuptoare de Re i a rog
seriozitate. el. 0722 348779

-

,

b

.

.

şi,
strungari, frezori, m

şi francez

uri mici
nun

ş

3

Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 17-24 decembrie
şi

� �

�

�

�

�

�

� �

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

� �

�

�

�

Eugenia (82 ani)
(76 ani)

Viţa Ioan Corcon
Maria (72 Bodea Ersilia
(80 ani) Draghici Erina

ţu
Gavril (42 ţa Petru
(82 ani) Turic ţ (50 ani)

Terhe (46 ani)
Michnea Ioan

Lupu
Constantin Moga-
Oprea Ioan (85 ani) Tegrea
Ana (52 ani) Rusu Gheorghe
(71 ani) Miahi Dumitra (82
ani) Râmneanţu Patrichie (70
ani) Stoican Rozalina (73 ani)

Suciu Robert (2 an) Horvath
Carol Silaghi Petru
(83 ani) Plop Gheorghe (76
ani) Kiraly Coloman (77 ani)
Lengyel Francisc

(73 ani)
Grando Barbara (83 ani)

Hriţcu
Gherghelegiu Arefa

ani)

ş Emil-Ioan

(63 ani)

(48 ani)

(79
ani) Vancea Eugeniu (81 ani)

Loga Maria (79 ani) Pî
ani) Muste

ă Dănu

(52 ani) Albici
Alecsandru (86 ani)

(79 ani)

(78 ani)
Lernicu Costică

ERAT ecesele apĂ: d ărute în
număru l t recut au fos t
înregistrate în perioada 28 de-
cembrie 2006 - 16 ianuarie 2007

�

�

�

�

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:

Ianuarie

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

Vând mobil

â

Vând 2 u

ţei, bl. 4, sc 3, et. 2, ap. 15.
Tel. 0741-349440.

Vând butelie ruseasc ţ
100 lei

ţa cu
servant

ţiune la intrerup

ţ neg. Tel. 0355-807491,
216468.

Vând frigider Arctic de 240 l,
stare de funcţionare, preţ 170
lei, 2 paturi cu saltele de o
persoan

ţ 220 lei.
Tel. 0721-640596.

ă cu furnir din
rădăcină de nuc. Tel. 0355-
408650.

ă. Tel. 0355-415587.
Vând mobilă, Aleea Ro-

mani

ă, pre
. Tel. 224894.

Vând vitrină Topli
ă, Aleea Lipova, bl. 1, sc

2, ap. 10. Tel. 0355-805819.
Vând monitor de 14, color cu

defec ător cu
placă de bază ă video 32
MB, pre

ă, mobilier vechi în
stare foarte bună, pre

V nd frigider Arctic. Tel.
0355-410523.

şi stejar pentru o
cas

şi plac Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând goblene cusute

â
î

€. T . - .
Vâ S E î

ţ
€ . Tel. - .

Cump r cherestea stare
verde, tivit

â

şi
înr

ş
şi B,

respectiv traverse din cer 13x
25x265 cm. Tel. 0722-921104.

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ă
ă

ă

ă
ă/dimensionată:

29x170x2100 mm, calitate
B/C/D, din: stejar/gorun, frasin,
salc m, nuc negru, cires,
bu teni furnir clasaA, cherestea
netivită din cer, calitate A

.
V nd camer video Sony

dcr-dvd92e nregistreaz pe
dvd, 20x optic, vedere noaptea,
350 el 0742 0155435

nd amsung 530, n
stare bun . Pre 550 ron sau
160 neg 0745 393343

Imobiliare
Închiriez cas

ţ neg. Tel. 0355-
804374.

Vând apartament 2 camere,
confort I, Aleea Romaniţei, bl. 4,
sc 3, et. 3, ap. 15. Tel. 0741-
349440.

Primesc în gazd Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Vând teren

ţiu
comenrcial, Centrul Civic, 28
mp. Tel. 221737.

ţ 55.000 €,
al ţ 9.000 €,
posibilitate construire

ă unei familii,
str. Nera nr. 35. Tel. 0355-
408650.

Vând apartament 2 camere,
confort I, decomandat, ocupabil
imediat, pre

ă.

ădure, comu
na Ezeri

ă, jud. Arad. Tel.
0355-803955.

Vând sau închiriez casă, jud.
Arad. Tel. 0355-803955.

Ofer spre închiriere spa

Vând garsonieră. Tel. 0728-
696820.

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

ăturat teren, pre
. Tel.

0355-414326.
Doresc să iau o fată în

gazdă. Tel. 0355-805819.
Vând casă 3 camere cu

grădină 1120 mp în Secu -
Cuptoare. Tel. 0723-915815.

-şi p
ş. Tel. 0355-803955.

Vând cas

Joi, 25.01.2007

Vineri, 26.01.2007

Sâmbătă, 27.01.2007

Miercuri, 31.01.2007

1.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Dumitrache Ionel-Marin (25
ani) şi
Radu Veronica-Radmila(24ani)

şi Cosman Julieta (25 ani)

Stângu Nicolae
şi Lupaşcu Nicoleta (27 ani)

şi Cosma Roxana (25 ani)
Surdu Florin (27 ani) şi

Didraga Elisabeta Ioana(22ani)

Lazar Iosif (35 ani) şi
Crişan Maria (31 ani)

Teleptean Lucian-Sorin
(19 ani) şi

Nedelacu Ramona Carina
(16 ani)

Z şi
Bader Kerstin-Mariana (33 ani)

Strein Marius-Ovidiu (25 ani)
şi Bogoslav Daniela (16 ani)

R şanu Grigore-Costel
(29 ani) şi

Gheorghe Alina-Valentina
(25 ani)

2.

1.

Lukacs Domokos (33 ani)

(33 ani)

Cerbu Adrian-Nicolae(29ani)

ărnescu Cătălin (39 ani)

ăbu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

25-31 ianuarie

şi

2006

Angajez zidar - faianţar. Tel.
0722-218695.

Execut lucr -
ţii cu membran

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
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Matrimoniale
Celibatar, 46 ani/1.70/80 kg,

doresc cuno ţ
ţii de prietenie

sau chiar mai mult

ştin ă doamnă în
vederea unei rela

. Tel. 0742-
383969.

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

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

Vând anvelope second-
hand de toate tipurile -

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

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

Vând Dacia 1300, verificare
tehnic

ţei, bl. 4, sc. 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Vând microbuz VW marf

ţ 1.000 €. Tel. 221737.
Vând piese dezmembrare

Golf 2: u i, capot , haion, bar
etc. Tel. 0744-374688.

Vând piese Golf 1 diesel,
pistoane, segmenţi, set motor,
vibrochen, cota standard. Tel.
0744-374688.

şi dimen
siunile, pre

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

ş

ădi

ă 2008, acte la zi, Aleea
Romani

ă,
tip II, 2800 cmc pentru piese,
pre

ă ă

Auto-Moto-Velo

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

Vând casă în Re ă,
gaz, acces auto, schimb apar
tament 2 camere, diferen ă. Tel.
0740-861324.

umpăr apartament 2-3
camere n zonă bună. fer
pre ul zonei. el. 0355-416867
sau 0751 082330

rgent cumpăr garsonieră
bine situată. fer pre ul zonei.

el 0751 082330
V nd apartament n B

- Militari - C , 2 camere
conf 1, semidecomandat, etaj
7/8, 56 mp, 70.000 Tel 0724
39 61 monique_luc@
hotmail.com

Cumpăr urgent apartament
cu 2 camere, decomandat n
Gov ndari (exclus bloc turn)
fără intermediari.

animgava@yahoo.com

şi

şti

ţa, ap

ţ

C
î O

ţ T
-

U
O ţ

T . - .
â î ucu

re ora

€. . -
5 6

î
â

Info la
d

-

-

.

sau

Fondul Naţional de Dezvoltare
Guvernul a decis, printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată

înfiinţarea Fondului Naţional de Dezvoltare la dispoziţia
Guvernului, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Sebastian
Vlădescu, la finalul şedinţei de Guvern.

Fondul va oferi resursele financiare necesare atât proiectelor
de infrastructură, cât şi altor proiecte prioritare în domeniile
educaţiei, sănătăţii şi mediului.

Fondul Naţional de Dezvoltare se aprobă anual, prin legea
bugetului de stat şi are trei subdiviziuni:

fondul destinat finanţării proiectelor de investiţii în
infrastructură şi a altor proiecte prioritare;

finanţarea cheltuielilor generate de construcţia de obiective în
cazul în care s-au efectuat retrocedări;

fondul destinat suplimentării fondurilor necesare derulării unor
programe sau proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri
europene.

Sursa de alimentare a Fondului o reprezintă veniturile din
privatizare, rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute în bu-
getele acestora, din sumele încasate din vânzarea acţiunilor rezul-
tate din conversia în acţiuni a creanţelor de stat şi din sumele exis-
tente în contul curent general al trezoreriei statului şi în contul în
valută al Ministerului Finanţelor Publice din venituri din privatizare.
Răspunzând unei întrebări din partea jurnaliştilor, ministrul Finan-
ţelor a precizat că „banii proveniţi de la privatizarea CEC vor urma
traseul obişnuit, în trezoreria statului şi ulterior în acest Fond”.

Fondul se repartizează unor ordonatori principali de credite ai
bugetului de stat şi ai bugetelor locale numai pe bază de hotărâri
ale Guvernului. Cu sumele alocate din Fond se suplimentează
bugetele ordonatorilor principali de credite, care vor fi evidenţiate
distinct şi nu vor putea fi utilizate decât pentru destinaţiile pentru
care au fost aprobate. Modul de utilizare al sumelor alocate se
raportează lunar Ministerului Finanţelor Publice.

„Vor fi realizate analize lunare ale contului şi Ministerul
Finanţelor Publice va comunica în fiecare lună, public, situaţia
contului, proiectele pentru care s-au utilizat sumele de bani ” a
declarat ministrul Sebastian Vlădescu.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului norma-
tiv, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va a-
proba normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

�

�

�

Guvernul României - Biroul de presă - 21.12.2006
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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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Legea nr. 459 pentru modificarea
(M.O. nr. 994/14.12.2006)

(M.O. nr. 994/14.12.2006)

a

a

şi completarea Codului de procedur

şi completarea
Codului de procedur

şi amenaj
şi/sau autoriz

şi dezvolt

şi a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare

B

şi energiei termice pentru nevoi
casnice, cuvenit veteranilor de r şi accidenta

şi Cultelor din
Fondul de rezerv

şului, în
vederea continu

ş, jude ş-Severin
Ordinul nr. 787 al ministrului agriculturii, p şi dezvolt

şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, p şi dezvolt
şi

pre
şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele

m
şi completarea O.

şi pietrelor pre

şi punerea în
circula
şului Sibiu drept „capital

şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap

Legea nr. 467 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a
angaja

şi funda
şi administreaz

şedintelui
Agen

şi
completarea Procedurii privind
activitatea de control, de îndeplinire a
m şi de
efectuare a execut

şomaj şi
stimularea ocup

şi complet
şe

dintelui A

şi din administrarea Regiei
Autonome de Distribu şi Exploa
tare a Filmelor „Româniafilm“ în do
meniul public al unor oraşe, municipii
şi/sau jude şi în administrarea
consiliilor locale sau, dup

ă civilă

Decretul nr. 1.353 privind promulgarea Legii pentru modificarea
ă civilă

H.G. nr. 1.739 pt aprobarea categoriilor de construc ări care se su
pun avizării ării privind securitatea la incendiu (M.O. 995/13.12.2006)

rdin 786 al ministrului agriculturii, pădurilor ării rurale privind
aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispari

(M.O. nr.
995/13.12.2006)

N privind nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii
Na (M.O. nr. 995/13.12.2006)

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea
unei păr

ăzboi, văduvelor de război, precum
ăzboi în afara serviciului ordonat

H.G. nr. 1.781 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii
ă bugetară la dispozi ăzut în bugetul de stat pe

anul 2006, pentru completarea fondurilor proprii ale Episcopiei Caransebe
ării lucrărilor de construc ă din municipiul

Caransebe (M.O. nr. 1003/15.12.2006)
ădurilor ării rurale pentru

modificarea ădurilor ării
rurale nr. 657/2006 privind aprobarea pre ă

ă pentru strugurii de vin din soiuri nobile (M.O. nr. 1003/15.12.2006)
Legea nr. 450 pentru modificarea

ăsuri de protec ă (M.O. nr. 1004/18.12.2006)
Legea nr. 458 pentru modificarea G. nr. 190/2000 privind

regimul metalelor pre
(M.O. nr. 1004/18.12.2006)

u.G. nr. pentru modificarea O. G. nr. 75/2005 privind asigurarea calită
(M.O. nr. 1004/18.12.2006)

ăncii Na privind realizarea
ării ora

ă culturală europeană“ în anul 2007 (M.O. 1004/18.12.2006)
Legea nr. 448 privind protec

(M.O. nr. 1006/18.12.2006)

(M.O. nr. 1006/18.12.2006)
privind modificarea anexei la H.G. nr. 1.070/2003 pentru aproba

rea Normelor metodologice de aplicare a O. G. nr. 174/2002 privind instituirea
măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

Lista Consiliului Superior al Magistraturii cuprinzând asocia

ă, care înfiin ă ă unită ă socială (M.O. nr.
1010/19.12.2006)

Ordinul nr. 620 l pre

ă pentru modificarea

ăsurilor asigurătorii, precum
ării silite a

debitelor rezultate din nerespectarea
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru

ării for ă,
cu modificările ările ulte
rioare, aprobată prin Ordinul pre

nr. 279/2004
(M.O. nr. 1012/20.12.2006)

H.G. nr. 1.792 privind transmiterea
unor imobile din domeniul privat al
statului

ă caz,
jude (M.O. nr.
1014/20.12.2006)

. ţii -

O ul nr.
ţie

Circulara nr. 25 a . .R. ţ
ţionale a României, valabil în luna decembrie 2006
H.G. nr. 1.750

ţi din costul chiriei, energiei electrice
ţilor

de r (M.O. nr. 1000/14.12.2006)

ţia Guvernului, prev

ţii la Catedrala Episcopal
ţul Cara

ţului indicativ, preţului de referinţ
ţului de baz

ţie a persoanelor încadrate în munc
u.

ţioase, aliajelor acestora ţioase în România

O. 102 u. ţii
educaţiei

Circulara nr. 26 B ţionale a României
ţie în scop numismatic a unei emisiuni monetare dedicate nominaliz -

ţia

ţilor
H.G. nr. 1.735 -

u.

(M.O. nr. 1008/19.12.2006)
ţiile care primesc

subvenţii de la bugetul local în anul 2007, în conformitate cu Legea nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor ţiilor române cu personalitate
juridic ţeaz ţi de asistenţ

ţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Munc

ţei de munc
-
-

.N.O.F.M.

ţie -
-

ţe

ţene ale acestora
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Dispoziţii generale

a)

-

e)

Domeniul de aplicare

Modalit ţi de informare

a)

b)

c)

Protecţia reprezentanţilor angajaţilor
ţilor

-

ţii finale

a)

-

c) -

Art. 1. - Prevederile prezentei legi reglementeaz
ţelor minime ale

dreptului la informare ţilor.
Art. 2. -(1) Modalit ţile de informare

ţilor de informa-
re ţii angaja-
ţilor vor respecta drepturile ţiile reciproce,
ţinând seama atât de interesele întreprinderii, cât

ţilor.
Art. 3. - În sensul prevederilor prezentei legi, terme-

nii ţii:
întreprindere - entitatea public

ţii
în conformitate cu legislaţia român

-

ţii angajaţilor - reprezentanţii organi
zaţiilor sindicale sau, în cazul în care nu exist

ţii,
potrivit legii;

informare - transmiterea de date de c
ţii angajaţilor, pentru a le

permite s
ţ

ţii angajaţilor.

Art. 4. -(1) Prezenta lege se aplic
ţin 20 de angajaţi.

(2) Num ţi luat în considerare la
nivelul întreprinderii este cel existent la data începerii
procedurilor de informare.

(3) Prevederile prezentei legi nu se aplic -

evoluţia recent ţia probabil
ţilor ţiei economice a întreprinderii;

situaţia, structura ţia probabil
ţei de munc

ţare la
adresa locurilor de munc

ţiile contractuale sau în
raporturile de munc ţia
român

ţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului
întreprinderii.

(2) Informarea se face într-un moment, într-un mod
ţinut corespunz

ţilor angajaţilor s

ţinut
corespunz ţilor
angajaţilor s

ţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul
discutat;

pe baza informaţiilor furnizate de angajator, în
conformitate cu prevederile art. 3 lit. e)

ţii angajaţilor au dreptul s

ţilor
angajaţilor s

ţin

ţiile angajatorului,
prev

ţile de informare
ţilor pot fi definite în mod liber

ţii diferite de cele prev
ţiilor art. 2 alin. (2).

Art. 7. - (1) Reprezentanţilor angajaţilor, precum
ţilor care îi asist

ţilor sau terţilor orice
informaţii care, în interesul legitim al întreprinderii, le-
au fost furnizate în mod expres cu titlu confidenţial.
Aceast ţie continu -
ţilor sau experţilor

ţii supus regimului de confidenţialitate
este convenit de p ţi în acordurile colective sau în alt

ţialitate.
(2) Angajatorul nu este obligat s

ţii sau s
ţion

ţii sau de a nu
întreprinde consult ţ

ţii angajaţilor.
(3) În condiţiile în care reprezentanţii angajaţilor nu

consider
ţialitatea informaţiilor sau de a nu furniza

informaţiile relevante ori de a nu iniţia consult
ţiile alin. (1)
ţelor judec

Art. 8. - Reprezentanţii angajaţilor beneficiaz
ţie ţii care s

ţiile ce le-au fost
încredinţate, în conformitate cu prevederile legislaţiei
române, pe toat

ţii ţioneaz

ţiei de a transmite
reprezentanţilor angajaţilor informaţiile prev

ţiei angajatorului de a iniţia
consult

ţ ţii incorecte
sau incomplete, în condiţiile art. 5 alin. (2), de natur

ţilor angajaţilor formularea unui
punct de vedere adecvat pentru preg

ţiilor
ţiunilor se fac de c

ţii Sociale

ţiilor prev
ţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobat

Art. 12. - Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere
legislaţiei române privind:

procedurile specifice de informare

ţia drepturilor angajaţilor, în cazul transfe
rului întreprinderii;

constituirea comitetului european de întreprin
dere sau instituirea procedurii de informare

ţilor în întreprinderile de
dimensiune comunitar

ţilor în domenii specifice se face
prin hot

ţilor din Comunitatea European
ţilor Europene (JOCE) nr.

L80 din 23 martie 2002.

ă
cadrul general de stabilire a cerin

ă

ă.
(2) În definirea ă

ătoarele semnifica
ă sau privată care

desfă ă o activitate economică cu ori fără scop
lucrativ;

angajator - persoana fizică sau juridică parte la
contracte de muncă ori raporturi de muncă cu angaja

ă în vigoare;
angajat - persoana fizică, parte a unui contract

individual de muncă sau raport de muncă, care pres
tează munca pentru

ă de drepturile prevăzute de legea română,
precum ă;

reprezentan
ă sindicat,

persoanele alese ă reprezinte angaja

ătre
angajator către reprezentan

ă se familiarizeze cu problematica dezbaterii
ă o examineze în cuno ă de cauză;

consultare - schimbul de păreri

ă întreprinderilor
cu sediul în România care au cel pu

ărul de angaja

ă persona
lului navigant din marina comercială, aflat în misiune.

ă ă a
activită

ă a ocupării
for ă în cadrul întreprinderii, precum

ăsuri de anticipare avute în
vedere, în special atunci când există o amenin

ă;
deciziile care pot duce la modificări importante în

organizarea muncii, în rela
ă, inclusiv cele vizate de legisla

ă privind procedurile specifice de informare

ătoare, pentru a permite
reprezentan ă examineze problema în
mod adecvat ă pregătească, dacă este cazul,
consultarea.

(3) :
într-un moment, într-un mod

ătoare, pentru a permite reprezentan
ă examineze problema în mod adecvat

ă elaboreze un punct de vedere;
la un nivel relevant de reprezentare a conducerii

ă
îl formuleze;

astfel încât să permită reprezentan
ă se întâlnească cu angajatorul ă

ob ă un răspuns motivat la orice punct de vedere pe
care îl pot formula;

în vederea negocierii unui acord privind deciziile
care se încadrează în obliga

ăzute la alin. (1) lit. c).
Art. 6. - (1) Modalită

ă, încheiate conform legii.
(2) Contractele ăzute la alin. (1),

precum
ăzute la art. 5,

cu respectarea dispozi

ă pe parcursul derulării oricăror
proceduri de consultare sau negociere colectivă le este
interzis să divulge angaja

ă obliga ă să se aplice reprezentan
ă expirarea mandatului lor.

Tipul de informa
ăr ă

formă agreată de parteneri

ă comunice
informa ă întreprindă consultări, dacă acestea
sunt de natură să dăuneze grav func ării
întreprinderii sau să-i prejudicieze interesele. Decizia
de a nu comunica aceste informa

ări trebuie motivată fa ă de
reprezentan

ă justificată decizia angajatorului de a invoca
confiden

ări în
condi

ătore

ă de
protec ă le permită să-

ă corespunzător obliga

ă durata exercitării mandatului.
Art. 9. - Constituie contraven ă

după cum urmează:
cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, neres

pectarea de către angajator a obliga
ăzute la

art. 5 alin. (1);
cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei,

nerespectarea obliga
ări potrivit art. 5 alin. (3);
cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei,

transmiterea cu rea-credin ă de informa
ă a

nu permite reprezentan
ătirea unor

consultări ulterioare.
Art. 10. - Constatarea contraven

ătre persoanele împuternicite
de Ministerul Muncii, Solidarită

ătre alte organe care, potrivit legii, au dreptul
să efectueze controlul.

Art. 11. - Contraven ăzute la art. 9 li se
aplică dispozi

ă cu
modificări ări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările ările ulterioare.

ă
ă.

Art. 13. - Reglementarea procedurilor de informare

ărâre a Guvernului.
Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1

ianuarie 2007. *
Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului

European

ă, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunită

şi consultare a angaja
şi consultare se

pun în aplicare potrivit legii şi contractelor colective de
munc

şi aplicarea modalit
şi consultare, angajatorul şi reprezentan

şi obliga
şi de

cele ale angaja

şi expresiile de mai jos au urm

şoar

şi sub autoritatea unui angajator şi
beneficiaz

şi de contractele şi acordurile de munc

şi mandatate s

şi s ştin
şi stabilirea unui

dialog între angajator şi reprezentan

Art. 5. - (1)

şi evolu
şi situa

şi evolu
şi cu

privire la eventualele m

şi

consultare în cazul concedierilor colective şi al
protec

şi cu un con

şi s

şi cu un con

şi
s

şi a reprezentan

şi a punctului de
vedere pe care reprezentan

şi s

şi consultare a
angaja şi în orice
moment, în contractele şi acordurile colective de
munc

şi acordurile prev
şi orice înnoiri ulterioare ale acestora pot

prevedea dispozi

şi
exper

şi dup

şi face obiectul unui
contract de confiden

şi (2), aceştia se pot adresa
instan şti de drept comun competente.

şi garan şi
îndeplineasc

şi se sanc

şi aplicarea
sanc

şi Familiei
sau de c

şi complet
şi complet

şi consultare,
în cazul concedierilor colective;

protec

şi
consultare a angaja

şi în grupurile de întreprinderi
de dimensiune comunitar

şi consultare a angaja

şi a Consiliului 2002/14/CE de stabilire a
unui cadru general de informare şi consultare a
salaria

b)

c)

d)

f)

ă

c)

a)

b)

d)

e)

ăr

a)

b)

c)

Dispozi

şi consultare

şi a
drepturilor p

b)

Lege nr. 467 din 12 12 2006 ublicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 18 12 2006

Angajatorii au obliga şi
s

ţia s
ţii angajaţilor, potrivit legislaţiei

în vigoare, cu privire la:

a . . , p
. .

ă informeze
ă consulte reprezentan

Consultarea are loc

ă

Informarea şi consultarea angajaţilor

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.
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Departamentul pentru Muncă în
străinătate informează persoanele
interesate cu privire la Detaşarea
lucrătorilor dintr-un stat membru al Uniunii
Europene într-un alt stat membru al
Uniunii Europene şi în Spaţiul Economic
European, precum şi regimul de
securitate socială aplicabil.

Conform prevederilor de drept
comunitar cu privire detaşarea unui
angajat în alt stat din Uniunea Europeană
se aplică normele de asigurări sociale
dintr-un singur stat membru, în măsura în
care nu este prevăzută expres o excepţie
de la această regulă.

Cu caracter general, toate persoanele
care se deplasează în alt stat membru în
scopul desfăşurării unei activităţi, fac o
biectul sistemului de asigurări sociale din
noul stat în care îşi desfăşoară activitatea.

Cea mai importantă excepţie este
posibilitatea de a fi în continuare subiectul
sistemului de asigurări sociale al statului
în care firma îşi desfăşoară în mod curent
activitatea, în cazul în care angajatul este
detaşat de către această firmă în alt stat
membru pentru un interval limitat încă de
la început (cel mult 12 luni, durată care
poate fi prelungită cu alte 12 luni) cu
condiţia îndeplinirii anumitor condiţii.

Un angajat este considerat detaşat
dacă firma la care prestează activitate în
mod curent şi care îşi desfăşoară activi
tatea într-un stat membru, îl detaşează pe
acesta într-un alt stat membru pentru a
efectua în contul său o activitate.

În concluzie, se consideră că aceste
caracteristici sunt îndeplinite dacă, pentru
întrega durată a detaşării, între firma care
efectuează detaşarea şi angajatul deta
şat se menţine un raport de dreptul muncii

Menţinerea raportului de dreptul
muncii între firma care realizează
detaşarea şi angajatul detaşat depinde în
special de menţinerea raportului între
aceleaşi persoane care au încheiat
contractul de muncă, în baza căruia s-a
realizat angajarea; firma care efectuează
detaşarea are dreptul să pună capăt
contractului prin intermediul rezilierii;
f i rma care realizează detaşarea
determină în continuare natura activităţii
care urmează a fi desfăşurată de către
angajatul delegat; firma care a încheiat
contractul de muncă va răspunde pentru
plata remuneraţiei, indiferent de
persoana care efectuează efectiv plata.

Firma la care este detaşat angajatul
detaşează la rândul său acest angajat
unei alte firme din statul membru în care
se află sediul său;

Firma la care este detaşat angajatul îl
detaşează la rândul său pe acest angajat
unei alte firme din alt stat membru;

Lucrătorul este angajat într-un stat
membru pentru a fi detaşat de o firmă,

care are sediul în alt stat membru, la o
firmă cu sediul într-un stat membru terţ;

Angajatul este încadrat în muncă de o
firmă care are sediul în alt stat membru
pentru a efectua o activitate într-un prim
stat membru.

Detaşarea unui lucrător pe teritoriul
unui alt stat membru presupune obligaţia
firmei trimiţătoare de a se îngriji de
securitatea sa socială.

În acest sens, se adresează instituţiei
locale competente a statului membru în
care se află sediul firmei, solicitând elibe
rarea unui „Certificat cu privire la normele
juridice aplicabile” (formularul E 101).
Formularul E 101 este valabil pentru un
interval de maximum 12 luni şi trebuie
solicitat înainte de începerea perioadei de
detaşare.

În situaţia în care este necesar ca
durata detaşării să fie mai mare de două
sprezece luni, angajatul detaşat poate
rămâne supus sistemului de securitate
socială din statul în care îşi desfăşoară în
mod obişnuit activitatea, cu condiţia
existenţei acordului instituţiei competente
din statul în care este detaşat.

Aşa cum am menţionat, detaşarea
este limitată cu caracter general la o
durată de 12 luni. În numeroase situaţii,
firmele sunt nevoite să îşi trimită angajaţii
în străinătate în deplasări în interes de
serviciu de scurtă sau foarte scurtă
durată. Astfel, în situaţiile în care, durata
preconizată a detaşării este de maximum
3 trei luni, se poate aplica următoarea
procedură simplificată: autorităţile
competente pentru statul din care se
detaşează, la cererea firmelor în cauză,
eliberează formularul E 101, în care
ultima rubrică este deja completată
(denumirea autorităţii competente, cu
adresa, ştampila, data şi semnătura),
prevăzut cu un număr curent şi marcate
cu textul aferent „Detaşare de până la trei
luni conform Hotărârii nr. 148 a Comisiei
Administrative a Comunităţii Europene
din data de 25 iunie 1992”.

Suplimentar faţă de formularul E 101,
pentru a obţine în statul de angajare
prestaţii în caz de boală şi pentru îngrijirea
copilului, pentru sine şi pentru familia lor,
angajaţii detaşaţi trebuie să solicite
instituţiei competente din statul în care îşi
desfăşoară activitatea în mod obişnuit
eliberarea unui certificat cu privire la
dreptul de prestaţii materiale în caz de
boală, respectiv formularul E 111 (Cardul
european pentru asigurare de sănătate)

Suspendarea temporară a activităţii
pe parcursul perioadei de detaşare,
indiferent de motive (concediu, boală etc.)
nu reprezintă o sistare a detaşării care ar
justifica o prelungire a perioadei de
detaşare cu acelaşi interval de timp.
Perioada de detaşare se încheie exact la
data planificată, indiferent de numărul şi
durata evenimentelor care au condus la
suspendarea activităţii.

-

-

-

-

-

Urmare a normelor juridice aplicabile,
pot fi avute în vedere cel puţin patru
situaţii în care este exclusă din start
posibilitatea de aplicare a normelor
referitoare la detaşare, respectiv:

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei - 19.01.2007

�

�

�

�

Deta}area lucr@torilor dintr-un stat membru al U.E.
într-un alt stat membru al Uniunii Europene }i

în Spa]iul Economic European

Cet@]enii români, solicitan]i ai cet@]eniei germane, î}i
pot men]ine cet@]enia român@

Serviciul Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei vine în sprijinul cetăţenilor
români, solicitanţi ai cetăţeniei germane, care au depus cereri de renunţare la
cetăţenia română, informând că, potrivit legislaţiei germane privind cetăţenia,
străinii pot obţine cetăţenia germană fără să o piardă pe cea a statului de
provenienţă, atunci când sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene.

În aceste condiţii, cetăţenii români care au depus cereri de renunţare la
cetăţenia română, dar care nu au fost aprobate încă prin Hotărâre de Guvern, pot
cere Ministerului Justiţiei sistarea acestora.

Solicitările pot fi transmise pe adresa Serviciului Cetăţenie, Ministerul Justiţiei,
Bucureşti, Str. Petofi Şandor 47, sector 1 sau pe fax la 021.318.84.17.

Departamentul pentru Muncă în
Străinătate informează persoanele
interesate cu privire la domeniile
deficitare pe piaţa muncii din Finlanda.

După cum se cunoaşte, Finlanda
este unul din cele zece state membre
ale Uniunii Europene care au permis
accesul liber pe piaţa muncii a cetă
ţenilor români, după 1 ianauarie 2007.
În această situaţie, lucrătorii români se
pot angaja în muncă pe teritoriul finlan
dez în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
proprii, supunându-se legislaţiei în
materie de ocupare din Finlanda.

Domeniile care, în general, în acest
moment se confruntă cu lipsă de forţă
de muncă sunt sănătatea, industria de
construcţii, industria metalurgică şi
serviciile.

Turku reprezintă una dintre princi
palele regiuni finlandeze care înregis
trează un deficit de forţă de muncă,
acesta fiind evaluat la aproximativ
2.000 de locuri de muncă, în special în
industria navală (sudori, instalatori,
electricieni), aşa cum ne informează
Ambasada României la Helsinki.

Potrivit estimărilor Ministerului
Muncii finlandez, numărul total al
locurilor de muncă vacante în întrega
ţară este de aproximativ 33.000.

De asemenea, se apreciază că, în
viitor, Finlanda va avea nevoie de forţă
de muncă străină în special în turism,
mass-media şi comunicaţii, sănătate
(asistente şi îngrijitoare),servicii sociale

-

-

-
-

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale
si Familiei - 18.01.2007

Departamentul pentru Muncă în
Străinătate informează persoanele
interesate cu privire la demersurile ce
trebuie întreprinse de către un cetăţean
român pentru a munci legal în Italia,
nesupunându-se riscurilor muncii
ilegale.

În urma deciziei autorităţile italiene
de a impune măsuri tranzitorii privind
accesul cetăţenilor români pe piaţa
muncii, permiţând totuşi accesul în:
construcţii, sectorul mecanic, agricol,
turistic-hotelier, ca menajeră, îngrijitoa
re, lucrător sezonier, personal cu înaltă
calificare sau de conducere, pentru a
munci legal este suficient ca în termen
de 3 luni de la intrarea în Italia cetă
ţeanul român să solicite la chestură sau
la oficiile poştale abilitate, în baza
declaraţiei de angajare din partea
angajatorului, cartea de şedere. Dacă
cetăţeanul român doreşte să se
angajeze în celelalte sectoare de activi
tate, nemenţionate mai sus, angaja
torul trebuie să depună prin intermediul
oficiului poştal, la Ghişeul Unic pentru
Imigrare din cadrul Prefecturi i
competente, o cerere tip de eliberare a
autorizării de angajare, în baza căreia
ulterior lucrătorul român solicită cartea
de şedere la chestură, direct sau prin
intermediul oficiului poştal.

De asemenea, solicitanţii de locuri

de muncă în Italia trebuie să cunoască
faptul că, dacă angajatorul nu a comu
nicat angajarea lucrătorului român la
autorităţile competente (Centrul de
Angajare, Institutul Naţional pentru
Protecţie Socială, Institutul Naţional de
Protecţie împotriva Accidentelor de
Muncă şi Bolilor Profesionale) în baza
căreia cetăţeanul român solicită în
termen de 90 de zile de la intrarea pe
teritoriul italian cartea de şedere,
înseamnă că lucrează ilegal.

Munca ilegală are consecinţe
asupra angajatului şi pe termen lung,
determinate de neînscrierea în
sistemul de securitate socială şi
neplata contribuţiei pentru pensie,
boală, şomaj. Prin urmare:

nu se va include în stagiul de
cotizare perioada lucrată şi nu va
beneficia de drepturile de pensie
corespunzătoarea acesteia.

nu va beneficia de ajutor de şomaj;
nu va beneficia de alocaţie pentru

membrii familiei aflaţi în întreţinere;
nu va beneficia de indeminizaţie de

maternitate;
angajatorul poate să-i acorde un

salariu mai mic şi drepturi mai reduse
decât cele stipulate în contractul
colectiv de muncă aplicabil.

-

-

-
-

-
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Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei - 19.01.2007

Cum se poate munci legal în Italia

Domenii deficitare pe pia]a muncii din Finlanda
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Ocazie! Vând urgent apartament 3 ca
mere, semidecomandat, centrala, balcon
inchis, 2 bai, bucatarie mare, pret 28 500 €
neg Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, etaj 1,
centrala, 2 bai, amenajat, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 3 camere, Lunca, et
3, conf 1, decomandat, centrala, termo
pane, semimobilat, 2 bai, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

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

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, parter, Micro 1 posibilitati priva
tizare, termopane, bine imbunatatit, pret
neg Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Ocazie! Vând apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27 000 €. 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 apartament 3 camere, semide
comandat, Centru, superamenajat,
suprafata 100 mp, etaj intermediar, 2 bai, 2
balcoane, merita vazut. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 4 camere, decoman
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, deco
mandat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4,
centrala, clima, termopane, imbunatatiri.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0745
873682 (Banat Expert)

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

Vând casa, 3 camere, zona Stavila,
termopane, convectoare, instant, amena
jata complet, baie, pret 30 000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Ocazie! Vând urgent cas
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V NZARE CASEÂ

Â Ţ

Î

ă 3 camere,
imbunatatita, zona Muncitoresc, pret
20 000. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansarda, 200 mp locuibili, pret
30 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa, Centru, posibilitati spatiu
comercial, 56 mp, pret 18 000. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 35 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casă 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, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând casă 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25 000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ocazie! Vând casă 4 camere, Bocsa
Romana, toate utilitatile, baie, acces auto,
amenajata, teren 800 mp, pret 27 000 €. .
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

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

Vând casă cu 5 camere, Bocsa
Montana, Centru, co plet utilata, teren
500 mp Tel. 0355-404462, 0788 021442,
0728 625813 (Banat Expert)

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

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

Vând teren 6 400 mp,Calea Timisoarei,
la 200 m de sosea, utilitati, pret 3 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0745873682

Vând teren 5 800 mp, Calea Caranse
besului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

Vând teren intravilan 2 200 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 5 755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând hala, 1 200 mp, etaj 1, toate
utilitatile, lift, parcare, rampa, preluare
chiriasi existenti, Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Cumpăr teren pentru depozit, 500-
1 000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
C lnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788 021441 (Banat Expert)

Cumpăr teren 3500 mp pentru depozit,
la sosea, Calea Timisoarei, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021441

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

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

Cumpăr apartament 3 camere, zona
Gov ndari, 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)

Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

CUMPĂRARE

NCHIRIERE

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 2 CAMERE

V NZARE APART 3-4 CAMERE

Â

Â .

Â .

Ocazie! Vând urgent garsoniera
compusa din 2 camere de camin, centrala,
termopane, baie cu vana, podele laminate,
totul nou amenajat, pret 12.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând garsoniera Micro 4, confort 1,
modificata, convector, apometre, balcon
inchis, pret 14 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând camera camin, etaj 2 , pret 5.000
€. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera compusa din 2 came
re camin, usa metalica, convector, pret
11 500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere, semidecomandat, Micro 4, termo
pane, centrala, nou amenajat, modificat,
pret neg Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, pret 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, pret 18500 €. Tel. 0355-

404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, zona

Micro1, parter, posibilitati privatizare, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, supa
rafata mare, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, pret 19.900 €. 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, semide
comandat, Moroasa, pret 20.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, fara imbunatatiti, zona
Govandari, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
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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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Vând urgent garsonier

ţuri avanta-
joase.

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

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent terenuri în B

ţie
ţi la preţuri avantajoase.

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

Vând urgent garsonier
ţ

ţ
21.000 € neg.

Vând urgent cas
ţ 12.000 € neg.

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

, preţ 8 €/mp
neg

Vând urgent cas ţa, compu-
s

ţ
45.000 € neg.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe ţuri super
avantajoase.

ă în zona
Căminelor 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.

ăile
Herculane, intravilane, bune pentru
construc ă Buchin
cu utilită Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-

350553. (Grecu Haus)
ă mobilată în

Băile Herculane în suprafa ă de 40 mp,
în zonă cu vad turistic la parter, pre

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

ă în Valea Deni cu
curte ădină mare, pre
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept

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

ă în Re
ă din 5 camere, baie, bucătărie, curte

mare ă, pre
Tel. 0722-411233, 0721-

081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

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

şi în Lunc şi apartamente cu
2 şi 3 camere confort I şi II în Govândari,
Moroasa şi Centru, la pre

şi

şa Român
şi

gr

şi teren pe E 70 dup

ş cu
pre

şi gr

şi
şoarei, lâng

şi

şi anexe şa strada principal

ş, în zone centrale, pre

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,
termopane, u de metal, parchet super
finisat, gresie i faian modern , zona
Miori a. el. 0748-199444

Vând apartament camer , Gov n
dari, 16.000 el. 0788-571780

Vând apartament, 3 camere, conf. 1,
central , termopane, pre 26.000 el.
0788-494074.

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
zon foarte bun ocupabil imediat. el.
0788-509283.

ş
ş
ă

ă ă

ă

ă

ă ă

ţ
ţ T . (Tryo M)

o â -
€.T (TryoM)

ţ €. T
(Tryo M)

T
(Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1
n Gov ndari bloc de 4 etaje, pre 23.000
neg. el. 0788-520899.

Vând apartament, 2 camere, etajul 3,
cu mbun t iri, pre 20.000 el. 0748-
118778.

Vând apartament cu camer , bloc
de 4 etaje la etajul 1 cu mbun t iri. el.
0788-388501.

Vând garsonier , conf. 1, central
termic , etajul 2, pre 15.000 el.
0788-374146.

î â ţ
€ T (Tryo M)

î ţ ţ €. T
(Tryo M)

o
î ţ T

(Tryo M)

ţ €. T
(Tryo M)

ă ă

ă
ă ă

ă ă
ă

Vând spaţiu comercial 50 mp, zona
Lunc ţ 40.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţ

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

Vând cas ţit

ţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 15 h teren arabil în loc.
M ţ 2.000 €/ha neg. 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 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 apartament 3 camere, parter
înalt, zona Valea Domanului, preţ 35.000
€ fix. 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

ă 117 mp, Universalul Vechi.
Pre

ă superîmbunătă ă,
mobilată ă complet + teren 1.000
mp. Str. Carpa

ăureni. Pre

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

şi utilat

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 caban ţ

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

şului, lâng

şa Român

ă Dacia Service, pre

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

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

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 apartament 3 camere, confort I,
decomandat, îmbun ţit, zona Lunca
Pomostului, preţ 35.000 € fix.

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
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.

ă foarte
bună, pentru construc

ătă

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

-
b

-
.

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând teren 1000 mp, acces auto, km
3, lâng ţ 20 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial 120 mp, situat
pe Bd. A.I. Cuza, preţ 120.000. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim, preţ 1900 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
80 mp, lâng ţ 1.500
€ + TVA lunar. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Ofer spre închiriere restaurant zona
Re ţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă hotel Castilio, pre

ă magazinul Spar. Pre

şi

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

15 Ian. 7
16 Ian. 7
17 Ian. 7 52
18 Ian. 7 5
19 Ian. 7 52
22 Ian. 7 5
23 Ian. 7 5
24 Ian. 7 5

0 52,8646
0 52,4268
0 ,7039
0 3,3181
0 ,7749
0 3,2632
0 3,2632
0 3,9974

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60

2,54
2,52

2,58
2,56

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,48
3,46

3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

3,54
3,52
3,50

3,44

USD

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24

25 Dec. - 24 Ian. 20072006

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

S.C. SRLELCOM organizează începând cu data de 05.02.2007
curs operare calculator, acreditat de Ministerul Muncii pe
structura ECDL.

S.C. S R L proiectează i instalează la pre uri
avantajoase sisteme de alarmare i supraveghere.

. . . ţELCOM

Informatii la tel. 0255 220 711

ş
ş

- .

ANUNŢ PUBLIC
S.C. DAVE S.R.L. din Re ţa, Calea Caransebe-

anunţ ţierii
procesului de elaborare a PUD

ţinerii avizului de mediu.
Informaţiile privind PUD propus pot fi consultate

la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara
ţa, str. Petru Maior nr. 73

ţa, Calea Caransebe

ţiile publicului se pot depune în scris
sub semn

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara

şi
şului nr. 4A sc 1, titular al

şi depunerea
acestuia în vederea ob

ş-
Severin, Reşi şi la sediul
SC Dave SRL din Reşi şului nr.
4A, în zilele de luni+vineri între orele 09:00 - 15:00.

Observa
şi cu date de identificare, la sediul

Agen ş-Severin.

“PLANULUI URBANIS-
TIC DE DETALIU-EXTINDERE SPAŢIU COMER-
CIAL” ă publicul interesat asupra ini

ătură

PRISMA angajează
jurnalist asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de pecialitate 2006
0255-

s
Tel. 22.11.34

Duminica, 28 ianuarie
o r a 1 9 Te a t r u l “ G . A .
Petculescu” prezinta la sala
Teatrului spectacolul

“ ”
de Stefan Caraman in

regia lui Ion Mircioaga.
Scenografia apartine Anei
Iulia Popov iar din distribute
fac parte actorii: Delia Lazar
si Eugen Padureanu.

Talk Show

Te a t r u
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Rubrica de sport realizată de Adrian PopaRubrica de sport realizată de Adrian Popa

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Australian Open, Melbourne, Finala Feminina

Sambata Eurosport ora 04:30
BOX: GALA DE BOX PROFESIONIST, Lucian Bute

Sambata TVR 1 ora 04:55
SCHI FOND: Camp. Mondial, Estonia, Feminin, 10 Km clasic

Sambata Eurosport ora 10:30
SCHI ALPIN: Camp. Mondial, Italia, Feminin, Coborare

Sambata Eurosport ora 14:00
ATLETISM: INTALNIREA CELOR 5 NATIUNI

Sambata Telesport ora 16:00
TENIS: Australian Open, Melbourne, Finala Masculina

Duminica Eurosport ora 10:30
PATINAJ ARTISTIC: Campionatul European, Gala Laureatilor

Duminica TVR 2, Eurosport ora 15:00
FOTBAL: CUPA ANGLIEI, ARSENAL - BOLTON

Duminica TV Sport ora 18:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
15-28 ian: TENIS - Australian Open - Melbourne;
19ian-04feb: HANDBAL- Camp Mondial masculin, Germania;
22-28 ian: PATINAJ ARTISTIC - CE, Polonia, Varsovia;
28 ian: SCHI - Slalom, masculin, Kitzbuehel,Austria;
29ian-04feb: TENIS - WTATour, Tokyo Open, Japonia.

D A K A R 2 0 0 7
Dominatie franceza in Raliul Dakarului
Raliul Dakar 2007 s-a încheiat duminică cu victoria

francezului Stephane Peterhansel (Mitsubishi) la clasa
auto, în timp ce la clasa moto a triumfat compatriotul său
Cyril Despres (KTM). Pilotul Emanuel Gyenes (KTM) a
încheiat cursa la clasa moto pe locul 46, înregistrând
cea mai bună evolu

ă pentru a 9-a oară, a 3-a oară la
clasa auto, această dură întrecere, în timp ce Despres
î ă 2005.

Ultima etapă, a 15-a, în jurul Lacului Roz la Dakar, a
fost câ ă la clasa auto de sud-africanul De Villiers
(Volkswagen) cu timpul de 7min42sec. La clasa moto,
primul a fost letonul Janis Vinters - 8min42sec. Gyenes
a sosit pe locul 36 cu timpul de 10min30sec.

În clasamentul final la clasa auto, Stephane
Peterhansel a fost urmat de compatrio ăi Luc
Alphand (Mitsubishi) la 7min26sec

ău David Casteu la 34min19sec

ător.

ţie a unui român la Raliul Dakar.
Peterhansel câ

ţii s

ştig

şi trece în cont al 2-lea succes dup

ştigat

şi de Jean-Louis
Schlesser (Schlesser-Ford) la 1h33min57sec.

La clasa moto, Cyril Despres a fost urmat de
coechipierul s şi de
americanul Chris Blais la 52min06sec. Emanuel
Gyenes a sosit pe locul 46 la 15h32min22sec de
înving

Clasament etapa a 13-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 12 7 1 4 364 329 15p
4. HCM II Baia Mare 12 7 0 5 329 305 14p
5. HC Milostar Dr. Tr. Severin 12 5 0 7 284 306 10p

. DWAR Craiova 12 2 2 8 324 354 6
7.

2. Universitatea Resita 12 7 2 3 365 383 16p

6 p
Viitorul Medias 12 0 3 9 207 316 -

Echipa penalizata cu 3 puncte (Cerinte varsta si neprezentare).
:

; LPS Slatina - Viitorul Medias; CSM Sibiu - HC
Milostars Dr. Tr. Severin; DWAR Craiova sta.

Etapa urmatoare: 27 ianuarie 2007 Universitatea Resita -
HCM II Baia Mare

V O L E I
Tomis Constanta s-a cali

ficat în sferturile Top Teams
Cup.

-

ţa s-a califi-
cat în sferturile Top Teams Cup,
dup

ţia olandez
ţa.

În sferturi, const ţenii vor
juca împotriva echipei din
Slovenia,Auto Commerce.

Unic
Piatra Neamt a reusit o victorie
de senzatie în Olanda în prima
mansa a optimilor Cupei CEV,
învingând formatia gazda,
AMVJ Amstelveen cu 3-2, dupa
ce a fost condusa cu 2-0 la
seturi.

Echipa de volei masculin
CVM Tomis Constan

ă ce a trecut, în deplasare,
de Orion Doetinchem, cu 3-1,
acela

ă

ăn

şi scor cu care a învins
forma şi în meciul
tur disputat la Constan

Cu un pas în sferturi!

AUSTRALIAN OPEN
Andrei Pavel - eliminat de la Australian Open in competitia

de dublu.

Sarapova, regina înca din sferturi

Ultimul roman prezent la Openul Australian, Andrei
Pavel, a fost eliminat din optimile competitiei. Tenismanul Andrei
Pavel a parasit turneul de tenis Australian Open, dupa ce a fost
eliminat si din proba de dublu. Romanul si partenerul sau,
Alexander Waske (Germania), au ratat calificarea in sferturi, fiind
invinsi de perechea Bjorkman/Mirnii (Suedia/Belarus), cap de
serie numarul doi, cu scorul de 6-7, 4-6. Andrei Pavel a parasit in
primul tur turneul de simplu, fiind eliminat de sirbul Viktor Troicki,
cap de serie nr. 4 al calificarilor, cu scorul de 6-3, 4-6, 4-6.

Calificarea în faza sferturilor de finala i-a asigurat Mariei
Sarapova fotoliul de lider WTA indiferent de parcursul sau ulterior
la Melbourne. Rusoaica a profitat de absenta de la antipozi a lui
Justine Henin, care se afla în plin proces de divort, si de eliminarea
prematura a frantuzoaicei Amelie Mauresmo. Sarapova nu se afla
în premiera în postura de regina a tenisului feminin, ea detinând
prima pozitie WTAsi la mijlocul anului 2005

SPORTURI DE IARNA
Accident groaznic la CM de schi
Groaznic accident pe pârtia de sărituri cu schiurile de la

Zakopane. Săritorul ceh Jan Mazoch a intrat în comă profundă
după ce s-a dezechilibrat în aer ăzut. Trimis de urgen ă la
spital, medicii au dat un verdict sumbru - via ă de
un fir de a ă. Din cauza vremii nefavorabile

ătea pe trambulina din Polonia, săritorul de 21 de ani s-a
dezechilibrat în aer ăzut direct în cap,

ă. Imediat după groaznicul accident, organizatorii au decis
oprirea competi ător a fost desemnat slovenul Rok
Urbanc care reu ă atunci cea mai lungă săritură din
concurs, 136 m.

ă proba
de slalom uria ă Cortina d'Ampezzo, contând
pentru Cupa Mondială de schi alpin, fiind cronometrată după 2
man

ă din martie 2003, a fost urmată de americana
Julia Mancuso - 2min47sec34/100

ă de
finlandeza Tanja Poutiainen - 214

ă de compatrioata ei Nicole
Hosp - 828

ătă proba de coborâre din cadrul Cupei Mondiale de schi
alpin, programată în sta ă Cortina d'Ampezzo, cu
timpul de 1min31sec14/100. Goetschl, 31 ani, le-a devansat pe
americana Julia Mancuso cu 17/100

ă de austriacă, după succesele de la Lake Louise
(Canada)

ă Val d'Isere, tot din cadrul Cupei Mondiale de
schi alpin, a fost câ ă sâmbătă de francezul Pierre-
Eammanuel Dalcin, 29 ani, cu timpul de 1min56sec37/100. Este
primul succes al francezului la Cupa Mondială.

şi a c

şi a vântului puternic ce
b

şi a c şocând audien

ştig
şise pân

Italianca Karen Putzer a câştigat duminic
ş din sta

şe în 2min46sec93/100. Karen Putzer, 28 ani, care nu mai
câştigase o curs

şi de italianca Denise Karbon -
2min47sec61/100. În clasamentul probei de slalom uriaş, primul
loc este ocupat de austriaca Nicole Hosp - 230 puncte, urmat

şi de austriaca Kathrin Zettel -
206. În clasamentul general al Cupei Mondiale, austriaca Marlies
Schiled conduce cu 881 puncte, urmat

şi americanca Julia Mancuso - 794 puncte.

Austriaca Renate Goetschl a câştigat
sâmb

şi pe fran

şi Reiteralm (Austria) la slalom super-uriaş şi la
Altenmarkt-Zauchensee (Austria) la coborâre. Proba de coborâre
din sta

ştigat

Bode Miller,
campionul mondial la coborâre, nu a încheiat cursa.

ţ
ţa acestuia atârn

ţ

ţa.
Impactul cu solul a fost atât de puternic, încât cehul a intrat direct în
com

ţiei, iar câ

ţiunea italian

ţiunea italian

ţuzoaica Marie-
Marchand Arvier cu 60/100. Este a 4-a victorie din acest sezon
semnat

ţiunea francez

CM de schi alpin: Italianca Karen Putzer câ ă slalomul
uria

ştig
ş din Italia.

Austriaca Renate Goetschl, prima în proba de coborâre de
la Cortina d'Ampezzo.

H A N D B A L
Posibilii adversari ai Romaniei in barajul pentru Europene.
Echipa de handbal a României îşi va afla vineri 26 ianuarie

adversara din barajul de calificare la CE 2008, programat în 2
manşe în luna iunie. La tragerea la sor

ştig

şi Suedia. În prima urn
şi Ungaria.

În urna a 3-a se afl

şi Lituania.
Echipele din prima urn

şi
se efectueaz

şi
respectiv pe 16/17 iunie 2007 (returul). La CE 2008 s-au calificat
direct Fran

şi Norvegia, în calitate de

şi Croa
şi Tunisia.

Primele 2 echipe clasate în grupe se calific
şi

28 ianuarie. Rezultatele directe din grupe sunt luate în
considera

şi Hamburg,
iar finala mare şi cea mic

şti, iar meciurile vor fi transmise în
150 de

ţi de la Viena, din 26
ianuarie, România va fi repartizat

ţia, Muntenegru, Portugalia

ţi cu cele din urna a 3-
a.Apoi, echipa r

ţi.
Meciurile din play-off sunt programate pe 9/10 iunie (turul)

ţa, campioana european
ţia, Germania, Rusia ţar

ţie a Campionatului Mondial de handbal a debutat
vineri în Germania si la care particip

ţa,
Spania ţia, în timp ce în postura de outsideri se afl

ţie. Primele 4 clasate în aceste grupe din turul principal
se calific

ţie a CM 2007 de handbal, unde
vor fi prezenţi circa 1.300 de ziari

ţ ţiei.

ă în urna a doua, alături de
celelalte 6 câ ătoare ale grupelor preliminarii. Din urna a 2-a fac
parte România, Belarus, Serbia, Elve

ă sunt repartizate Slovenia, Islanda,
Ucraina, Polonia, Cehia

ă echipele clasate pe locul 2 în grupele
preliminare (de câte 4 echipe): Slovacia, Macedonia, Letonia,
Olanda

ă sunt trase la sor
ămasă în prima urnă este introdusă în urna a 2-a

ă tragerea la sor

ă en titre, Spania, Danemarca,
Croa ă
organizatoare.

A 20-a edi
ă 24 de echipe repartizate în 6

grupe. Marile favorite ale titlului mondial din 2007 sunt Fran
ă Rusia,

Germania, Cehia, Danemarca
ă în turul principal,

care se dispută sub forma a două grupe de câte 6 echipe între 24

ă în sferturile de finală ce au loc pe 30 ianuarie.
Semifinalele sunt programate pe 1 februarie la Koln

ă pe 4 februarie la Koln.
Interes mare pentru a 20-a edi

ări, un record al competi

Incepe Mondialul de handbal masculin

Loeb castiga Raliul Monte Carlo
Raliul Monte Carlo, prima cursă din

programul Campionatului mondial, s-a încheiat
duminică cu victoria campionului mondial en
titre, francezul Sebastien Loeb (Citroen). Loeb
ob ău succes în Raliul Monte Carlo,
după cele din 2003, 2004

ţine al 4-lea s
şi 2005.

Loeb a fost urmat în clasamentul final de
spaniolul Dani Sordo (Citroen) la 38,2sec,
finlandezul Marcus Gornholm (Ford Focus) la
1min22sec8/10, Chris Atkinson (Subaru) la
2mni28sec1/10, finlandezul Mikko Hirvonen
(Ford Focus) la 2min28sec3/10 şi norvegianul
Petter Solberg (Subaru) la 3min12sec.

F U T S A L
In Sala Sporturilor din Deva

"tricolorii" s-au impus cu 7-1 in
fata Letoniei, inregistrand astfel
a treia victorie din tot atatea
meciuri. Romania a mai castigat
in fata Bulgariei, cu scorul de 8-
3, si Angliei, cu 9-2. Cele noua
puncte acumulate au plasat
nationala Romaniei pe primul
loc al Grupei B.

In urmatoarea faza a
competitiei, "tricolorii" se vor
deplasa in Slovenia unde, in
perioada 21-25 februarie, vor
disputa alte trei meciuri. Pentru
a participa la turneul final,
gazduit de Portugalia, in a doua
jumatate a lunii noiembrie, Ro
mania va trebui sa se claseze
pe primul loc al clasamentului
grupei.

-

P O L O
Ora -

-
ţia,

Germania, Grecia -

ţionala
României va participa la unul
similar, la Debrecen, competiţia
din Ungaria reprezentând
ultimul test înaintea particip

şul Cluj-Napoca va g

şi reprezen
tativa antrenat

ş u r a r e a
turneului de la Cluj, na

ăz
dui, în perioada 15-18 februarie,
un turneu de polo la care vor
participa campioana olimpică
Ungaria, care revine în Româ
nia după 29 de ani, Croa

ă de Vlad Hagiu.
D u p ă d e s f ă

ării
la Campionatul Mondial din
Australia, din luna martie.
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