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Lacul Trei Ape îngheţat
Trecutul, prezentul şi viitorul în judeţul nostru sunt tot atâtea
repere temporare pentru confruntările cu situaţii de urgenţă, la
care reacţia autorităţilor a fost promptă sau mai puţin promptă,
eficientă sau mai puţin eficientă.
Trecutul îl reprezintă de-acum inundaţiile din anul 2005, cel
recent catastrofa de la Puţul 1 al Minei Anina, explozia grenadei
în cuptorul Oţelăriei Electrice de la CSR sau îmbolnăvirea
întregului efectiv de păsări la o fermă din Bocşa.
Prezentul e marcat de temperaturile scăzute, mult sub
valorile normale pentru acest anotimp.
Iar viitorul potenţialele inundaţii din lunile februarie şi martie,
provocate de viiturile pe cursurile râurilor Cerna, Timiş, Nera şi
Caraş.
Toate aceste situaţii au determinat convocarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, alături de reprezentanţii
autorităţilor locale, în data de 23 ianuarie 2006, într-o şedinţă
extraordinară, coordonată de Preşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, Dl .Dr. Ing. Sorin Frunzăverde.
Gerul din ultimele zile şi cel prognozat cel puţin până la sfârşitul acestei săptămâni are impact asupra celor mai importante
aspecte sociale sau social economice: confortul casnic şi la locul
de muncă, climatul din unităţile de învăţământ, transportul de
persoane şi de mărfuri, asistenţa medicală.
Toţi factorii responsabili interpelaţi (distrigaz, Aquacaraş,
Electrica, SNCFR, Petrom, Energoterm - pentru Reşiţa, Direcţia
de Drumuri Judeţene, ş.a.) au asigurat că oferă servicii la
parametri normali, dar care se pot modifica în funcţie de valorile
temperaturilor exterioare generatoare de disfuncţionalităţi în
alimentarea cu combustibil, care pot perturba funcţionarea unor
echipamente electrice sau mecanice din diverse domenii de
activitate, pot afecta căile de rulare, precum şi starea arterelor
rutiere sau pot conduce la formarea de zăpoare şi poduri de
gheaţă pe cursurile de apă, ş.a.
În ceea ce priveşte inundaţiile prognozate de ANMH, la nivel
local se estimează că debitul râurilor nu va atinge cotele catastrofale ale anului 2005, ceea ce nu exclude însă inventarierea
zonelor expuse şi elaborarea unei strategii pentru evitarea,
respectiv diminuarea efectelor.
Dintre cele patru cursuri de apă nominalizate, doar debitul
Cernei, în amonte faţă de confluenţa cu Belareca, poate fi
evacuat controlat, prin jonglarea cu volumele de apă ce pot fi
stocate în lacurile de acumulare de la Valea lui Iovan şi de la
„Şapte Izvoare”. În zona şi după confluenţa cu cel mai mare
afluent al său, Cerna poate crea probleme la viituri.
Până la începerea acumulării în barajul de la Rusca Teregova
şi Timişul poate provoca inundaţii, deoarece nu există posibilitatea regularizării debitului, ci doar a limitării zonelor inundabile
prin lucrările de consolidare şi protecţie a malurilor.
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Zona montană

Caraşul şi Nera nu beneficiază de amenajări hidrotehnice privind protecţia zonelor
adiacente şi viiturile pot fi preluate doar în măsura în care le
permite secţiunea albiilor.
Nici Bistra nu poate fi exclusă din zona de risc de inundabilitate, având în vedere că
între Glimboca şi vărsarea în
Timiş (în aval faţă de Caransebeş) albia majoră are alura
de con de dejecţie aplatizat,
iar problemele de consolidare
a malurilor, a căror rezolvare
este de maximă urgenţă, fac,
deocamdată, obiectul unor
programe şi aşteaptă finanţarea...
Există de asemenea cursuri mai mici sau mai mari de
apă ale căror albii sunt colmatate şi pentru care nu există
programe sau fonduri pentru
îndepărtarea depunerilor.
Riscul de inundaţii există,
dar dimensiunea acestora
este greu de estimat.
Pe de-o parte este zăpaFoto: Ioan Kopasz
da, depusă în acest an la
altitudini mari, ceea ce permite avansarea ipotezei că topirea va
fi lentă, cu debite în limite acceptabile, pe de-altă parte se
operează cu valori teoretice, statistice pentru debitele
catastrofale, în care nu sunt incluşi factorii de corecţie pentru
modificările recente ale versanţilor (cauzate de defrişări, de
exemplu), pentru suprasaturarea solului sau colmatarea albiilor,
ipoteze care pot fi confirmate sau infirmate de realitate.
În cadrul şedinţei menţionate a fost analizat stadiul diferitelor
lucrări girate de Direcţia de Gospodărire a Apelor din CaraşSeverin, având ca obiectiv refacerea unor lucrări hidrotehnice
(poduri, podeţe, diguri, ziduri de protecţie, decolmatări) afectate
de inundaţiile din anul trecut, unele dintre acestea fiind stagnate
din cauza temperaturilor exterioare. (se ştie că turnarea
betoanelor este permisă numai la valori superioare celei de -5º C
sau la valori mai scăzute decât acestea, dar adoptând tehnologii
speciale şi costisitoare).
Concluzia, în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a
inundaţiilor este că există soluţii, există programe în care au fost
cuprinse, există lucrări finalizate sau lucrări începute, dar nu
există suficient suport financiar pentru întreaga plajă a acestora.
În ceea ce priveşte activitatea Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă sunt necesare demersurile pentru crearea unei baze
materiale (în care sunt incluse şi bărcile) care să permită
intervenţii operative, sigure, în cazul prognozatelor viituri care
pot provoca inundaţii.
Principala sarcină care îi revine ISU este organizarea unui
flux informaţional în care să fie cuprinse toate cele 77 de unităţi
administrative ale judeţului, care să fie structurat pe obiective
urmărite (sociale şi social-economice), nominalizând dispeceratele aferente, să descrie fluxul propriu-zis de transmisie a
datelor, modul de transmisie, nivelurile de informare, responsabilităţile, timpii de informare reacţie, ierarhii.
În acest sens, toţi şefii instituţiilor descentralizate au obligaţia
ca, în cazul oricărui eveniment cu grad mare de risc (conform
clasificării celor 29 situaţii identificate, incluse în Ordinul emis de
Consiliul Judeţean Caraş-Severin), să anunţe Prefectura sau
Consiliul Judeţean în decurs de 5 minute.
În perioada imediat următoare această procedură de
informare va fi testată prin simulări, după care va deveni
operaţională. (R.B.)
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Zona montană
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul
administraţiei şi internelor au emis ordinul nr. 1019 privind
înlocuirea anexei la Ordinul nr. 328/321/2004 pentru aprobarea
delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană.
Potrivit noii anexe, lista municipiilor, oraşelor şi comunelor din
zona montană a Judeţului Caraş-Severin cuprinde următoarele
localităţi:
Municipii parţial în zona montană - 1
Reşiţa - cu 5 localităţi componente: Câlnic, Cuptoare, Doman,
Secu, Moniom
Oraşe integral în zona montană - 4
1. Anina
2. Băile Herculane
3. Moldova Nouă
4. Oţelu Roşu
Oraşe parţial în zona montană - 1
1. Oraviţa - cu 3 localităţi componente: Brădişoru de Jos,
Ciclova Montană şi Marila
Comune integral în zona montană - 40
1. Armeniş
2. Bănia
3. Băuţar
4. Berzasca
5. Bolvaşniţa
6. Bozovici
7. Brebu Nou
8. Buchin
9. Bucoşniţa
10. Caraşova
11. Cărbunari
12. Cornea
13. Cornereva
14. Coronini (Pescari)
15. Dalboşeţ
16. Domaşnea
17. Eftimie Murgu
18. Gârnic
19. Glimboca
20. Iablaniţa

21. Lăpuşnicel
22. Lăpuşnicu Mare
23. Luncaviţa
24. Marga
25. Mehadia
26. Mehadica
27. Obreja
28. Ocna de Fier
29. Pojejena
30. Prigor
31. Rusca Montană
32. Sicheviţa
33. Slatina -Timiş
34. Şopotu Nou
35. Teregova
36. Târnova
37. Topleţ
38. Turnu Ruieni
39. Văliug
40. Zăvoi

Comune parţial în zona montană - 8
1. Ciclova Română - cu 2 sate componente: Socolari şi Ilidia
2. Ciudanoviţa - cu 1 sat component: Ciudanoviţa
3. Dognecea - cu 1 sat component: Calina
4. Ezeriş - cu 1 sat component: Soceni
5. Goruia - cu 1 sat component: Gârlişte
6. Lupac - cu 3 sate componente: Vodnic, Rafnic şi Clocotici
7. Păltiniş - cu 3 sate componente: Delineşti, Ohabiţa şi Rugi
8. Sasca Montană cu 3 sate componente: Sasca Montană,
Potoc şi Sasca Română
(M.O. nr. 1134/15.12.2005)

Rom$nii prefer@ persoanele
care ^i fac s@ r$d@
Neogen a efectuat recent o serie de sondaje pe site-ul de
prietenii si matrimoniale Noi2.ro, pentru a investiga atributele si
calitatile care trebuie sa le aiba un partener ideal.
“Rad, deci exist”
Primele rezultate releva faptul ca romanii prefera persoanele
cu un puternic simt al umorului, in detrimentul persoanelor
inteligente, care ii fac sa gandeasca.
Din cei 1600 de respondenti, 70% considera ca doresc un
partener ca sa ii faca sa rada, decat un partener care-i fac sa
gandeasca(30%).
“Baieti buni, baieti rai...”
62% dintre participanti doresc sa aiba parteneri stabili si
previzibili. Majoritatea femeilor prefera barbatii buni, sensibili, desi
28% dintre ele sunt mai degraba atrase de `baietii rai`.
“Vorba multa, dragoste curata”
Romanilor nu le plac persoanele foarte muncitoare, dedicate
locului de munca, chiar daca sunt persoane de succes, 91%
raspunzand ca prefera persoanele cu o viata echilibrata.
60% dintre persoane au raspuns ca prefera persoanele
vorbarete, care nu au probleme in a-si exprima sentimentele, fata
de partenerii care sunt buni ascultatori(40%)
“Joaca de-a soarecele si pisica, depasita”
60% dintre respondenti sustin ca prefera sa se apropie de
persoanele despre care stiu ca sunt atrase de ei, decat sa se
indragosteasca de cineva care trebuie `vanat`.
Sondajele cu tema `Pe cine iubesc romanii?` au fost efectuate
la inceputul lunii ianuarie 2006.
www.neogen.ro
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M@suri de protec]ie a persoanelor încadrate
- MODIFIC~RI Legea nr. 403 a fost adoptată de parlament în
data de 27 decembrie pentru a modifica şi
completa Legea nr. 130/1999 privind unele
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în
muncă, după cum urmează:
l Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă de pe raza unde îşi
desfăşoară activitatea, inclusiv la punctele de
lucru, dacă sunt în alt judeţ decât în cel unde
societatea comercială îşi are sediul:
a) actele privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor
individuale de muncă, în termen de 5 zile de la
perfectarea acestora;
b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor
salariale, până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se face plata acestora.”
l La solicitarea unor angajatori care au
posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de
muncă ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale
de muncă pot aproba ca aceste operaţiuni să fie
efectuate de către aceşti angajatori.
Angajatorii au următoarele obligaţii:
a) să prezinte lunar la inspectoratul teritorial
de muncă dovezile de calculare a drepturilor
salariale, până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se face plata acestora;
b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate."
l Contractele individuale de muncă încheiate
de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu
oficiile consulare străine cu sediul în România,
precum şi cu reprezentanţele din România ale
unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu
sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv la inspectoratele teritoriale de
muncă unde îşi au sediul misiunile diplomatice,
oficiile consulare străine cu sediul în România,
precum şi reprezentanţele din România ale unor
firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul
în străinătate.
Carnetele de muncă ale cetăţenilor români
menţionaţi se păstrează şi se completează de
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului
Bucureşti, respectiv de inspectoratele teritoriale
de muncă.
l Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de muncă vor
percepe un comision stabilit după cum urmează:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează
carnetele de muncă;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute,
constând în verificarea şi certificarea legalităţii
înregistrărilor efectuate de către aceştia.
Angajatorii au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de
muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea
comisionului. Plata comisionului şi depunerea
declaraţiei se vor efectua până la data de 25 a
lunii următoare celei pentru care este datorat.
Modelul declaraţiei fiscale prevăzute se
aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii
sociale şi familie.
Sumele reprezentând comisionul constituie
venituri proprii ale Inspecţiei Muncii, se păstrează
la Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de
dobândă.
l Împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalităţilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestaţie,
care se soluţionează de către organul emitent.
Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de
control, în cazul controalelor care au ca obiectiv
depistarea muncii fără forme legale, registrul unic
de control se completează după efectuarea
acestora.
l Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 8, 9, ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 12 alin.
(2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).
l Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON)
refuzul angajatorului de a permite intrarea în
incinta unităţii a organelor de control prevăzute
ori de a pune la dispoziţie acestora documentele
solicitate.
l Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002,cu modificările şi completările ulterioare

l Contravenientul poate achita pe loc sau în
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
ori comunicării procesului-verbal jumătate din
minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător
faptei pentru care a fost sancţionat, agentul
constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
l Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă
penală fapta persoanei care în mod repetat
stabileşte pentru angajaţii încadraţi în baza
contractului individual de muncă salarii sub
nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în
plată, prevăzut de lege.
Cu pedeapsa prevăzută mai sus se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat
al unei persoane de a permite, potrivit legii,
accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre
spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia
acestora documentele solicitate, potrivit legii.
Constituie infracţiune şi se sancţionează cu
închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală
fapta persoanei care în mod repetat utilizează
persoane care desfăşoară activităţi salarizate, fără respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează încheierea contractului individual de muncă
Răspunderea penală, în condiţiile de mai sus,
revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al
angajatorului-persoană juridică, respectiv altei
persoane împuternicite de către angajatorulpersoană juridică, angajatorului-persoană fizică
ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană fizică.
l Sancţiunile prevăzute se aplică persoanelor
care se fac vinovate de încălcarea prevederilor
respective.
l Neplata sumelor reprezentând comisionul
prevăzut la termenul stabilit se sancţionează
potrivit prevederilor legale în materie de colectare
a creanţelor fiscale.
Pentru recuperarea creanţelor reprezentând
comisionul neachitat la termenul stabilit, precum
şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, este abilitată să
ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să
efectueze procedura de executare silită, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare în materie de
colectare a creanţelor fiscale.
Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care
prin lege specială se dispune altfel.
l Plătitorii de comision care înregistrează la data
intrării în vigoare a prezentei legi obligaţii restante
şi neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de muncă, au obligaţia să depună o declaraţie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, sume stabilite pe
propria răspundere, conform evidenţei contabile.
Declaraţia-inventar constituie şi înştiinţare de plată
Modelul declaraţiei-inventar se aprobă prin
ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei. Declaraţia-inventar se depune în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
ordinului privind aprobarea modelului declaraţieiinventar la inspectoratele teritoriale de muncă în
a căror rază teritorială se află sediul sau, după
caz, domiciliul angajatorilor. Declaraţia-inventar
devine titlu de creanţă la data depunerii la
inspectoratul teritorial de muncă.
Termenele de prescripţie a dreptului de a
stabili comisionul datorat, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, supuse prevederilor
prezentului articol, se întrerup la data intrării în
vigoare a prezentei legi, după această dată
urmând să curgă un nou termen de prescripţie.
Nerespectarea de către angajator a prevederilor menţionate constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la
6.000 lei (RON).
l Documentele prevăzute, pot fi depuse de
către angajatori la inspectoratul teritorial de muncă şi în format digital, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la semnătura electronică.
Procedura de transmitere în format digital a
documentelor se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspecţiei Muncii.
l Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi
cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.
(M.O. nr. 16/09.01.2006)

Investi]ii pentru proiecte mici de gestionare a de}eurilor

Dispute pentru peşti

La porţile Europei trebuie să ne abandonăm mentalitatea
privind gestionarea deşeurilor

Bogata reţea hidrografică
şi numărul mare de lacuri,
naturale sau artificiale, din
judeţul Caraş-Severin constituie premizele practicării
pescuitului, ca disciplină
sportivă sau ocupaţională
(atunci când ne referim la
locuitorii aşezărilor de pe
malul Dunării).
Până în prezent, gestionarea fondului piscicol a fost
atribuită, pentru apele de şes
şi colinare, Companiei
Naţionale de Administrare a
Fondului Piscicol (CNAFP),
Foto: Ioan Kopasz
în timp ce Regia Naţională a
Pădurilor (RNP) administrează apele curgătoare şi lacurile din zonele montane.
Pe teritoriul judeţului există şi fonduri piscicole private. AJVPS (Asociaţia
Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi) Caraş-Severin, societate non profit,
care numără cca. 3000 de membri legitimaţi, a încheiat, în baza Legii 192 / 2001 cu
CNAFP, un contract de asociere în participaţiune, valabil până la data de 31
decembrie 2007, respectiv cu Inspectoratul Silvic Caraş-Severin (din cadrul RNP) şi
astfel, membrii AJVPS practică, pe suport legal, sportul preferat. Prin convenţii de
reciprocitate cu asociaţiile omoloage, permisele din Caraş-Severin sunt valabile şi
în judeţele adiacente, adică Timiş, Arad şi Mehedinţi.
Contractele încheiate presupun obligaţii pe care AJVPS şi le-a asumat,
asigurând, în primul rând, supravegherea activităţilor de pescuit. În acest sens au
fost angajaţi, cu contract de muncă, 52 de agenţi de pază, care au fost dotaţi cu
echipament specific (îmbrăcăminte, armament , binocluri) şi mijloace de transport.
În ceea ce priveşte investiţiile care decurg din obligaţiile contractuale, AJVPS a
repopulat, numai în anul 2005, lacurile Dognecea, Medreş, Secu, Gura Golumbului,
Caransebeş, cu 6 tone de puiet, ceea ce se traduce printr-un efort financiar de cca
360 milioane ROL.
Contractele nu pot fi denunţate decât cu acordul părţilor sau în cazul în care una
dintre aceste nu respectă clauzele prevăzute, situaţii care nu au fost sesizate până
în prezent în cadrul parteneriatul existent. Mai trebuie menţionat că AJVPS-urile nu
pot fi desfiinţate prin ordine guvernamentale, ci doar de către Adunarea Generală a
membrilor Asociaţiei.
Ordinul 1134/2005,emis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
liberalizează activitatea de administrare a fondului piscicol, deci şi a pescuitului
sportiv, permiţând înfiinţarea de asociaţii paralele.
În baza acestui ordin, în judeţul nostru a dobândit personalitate juridică Asociaţia
“CARASUL” (carassius carassius?), asociaţie care poate emite permise de pescuit,
dar care nu au acoperire având în vedere că tot luciul apei din judeţ, exceptând cele
cu regim de Rezervaţie Naturală şi cele câteva segmente care nu prezintă interes
piscicol, sunt administrate de către AJVPS. Întrun cuvânt, citându-l pe Dl. Dr.Ing. Mircea
Ciobanu, directorul executiv al AJVPS,
„CARASUL” nu dispune de obiectul muncii..., Magazinul cu jucării
adică de apa în care îşi poate exercita drepturile.
de Alexandru Popescu
Licitaţia cu care noua asociaţie de pescuit
sportiv îşi justifică drepturile nu a fost organizată
şi nu poate fi organizată decât după expirarea Joi, 26 ianuarie ora 10
contractelor în derulare de care beneficiază Vineri, 27 ianuarie ora 10 şi 12
AJVPS. Membrii noii asociaţii, de bună credinţă
şi în virtutea permiselor obţinute pot comite
contravenţii dacă nu sunt informaţi în legătură cu
Dacia
27 - 29 Ian.
statutul apelor cărăşene, o situaţie ce s-a dorit
evitată tocmai de iniţiatorii conferinţei de presă King-Kong
conducerea AJVPS - care a fost organizată în 23
ianuarie a.c.
Vineri
Membrilor Asociaţiei “CARASUL” nu li se
orele 18, 20
interzice pescuitul în apele administrate de
Sâmbătă - Duminică
AJVPS, dar vor trebui să achite o taxă acesteia.
orele 16, 18, 20
Un ordin, subordonat legii, dar aplicat fără
discernământ, bulversează o atmosferă sportivă,
provocând confuzii în lumea pescarilor, a acelor Programul farmaciilor
sportivi, cunoscători şi iubitori de natură, oameni
Duminică 19 Ianuarie
calmi, înzestraţi cu răbdarea necesară ca să poţi
aştepta o zi întreagă ca un peşte naiv sau leneş REFARM
orele 7 - 22,
să fie tentat de o muscă artificială! (R.B.)

Anul 2006, premergător aderării la
Uniunea Europeană este decisiv şi în
modul de abordare a gestionării deşeurilor (concept, colectare, transport, depozitare, ecologizare).
În acest sens, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest a prezentat,
în data de 23 ianuari 2006, în cadrul
programului „PHARE 2004. COEZIUNE
ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ”, schema de
investiţii pentru „Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” care se adresează
comunităţilor al cărui număr de locuitori
nu depăşeşte 50.000.
Este, deci, exclusă capitala judeţului,
oraşul confruntat cu cele mai grave
probleme în acest domeniu:
l o haldă de gunoi, deschisă, cu acces
liber, cu „foc continuu”, pentru a cărei
ecologizare au făcut promisiuni edilii
locali din toate legislaturile şi care abia
acum se pare că are şanse de rezolvare
printr-un parteneriat privat;
l un depozit de cărbune, destinat
consumatorilor din Timişoara, amplasat
în centrul urbei, poluând fizic, chimic şi
chiar şi estetic;
l o oţelărie ale cărei reziduuri solide au
fost captate (parţial sau total), depozitate
(sau reciclate), dar ale cărei noxe nu
sunt făcute publice.
Având în vedere destinaţia investiţiilor finanţate parţial prin programul
PHARE, sumele fiind nerambursabile,
era de aşteptat să răspundă convocării
reprezentanţii autorităţilor locale din
toate cele 77 de comunităţi, începând cu
cei de la Văliug, iniţiatorii un deponeu
„spectaculos” care uneori ocupă chiar şi
carosabilul DJ 581 şi unde, în această
vară era instalată o „tabără” de căutători
de comori, precum şi cei de la Gărâna
sau Gărnic, sate curate prin tradiţie.
Obiectivul principal al acestui program îl constituie asigurarea asistenţei
tehnice (în direcţia reducerii volumului
deşeurilor şi a depozitării necontrolate a
acestora, a creşterii nivelului de colectare selectivă, a reducerii cantităţii de deşeuri biodegradabile, a reducerii impactului asupra mediului) şi a celei financiare pentru autorităţile publice locale,
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Alocaţia financiară oferită de către
autoritatea contractantă este de: 21,87
milioane euro, din care 75% din fonduri
PHARE şi 25% cofinanţare naţională de
la bugetul de stat.
Regiunea VEST, în care este inclus şi
judeţul Caraş-Severin beneficiază de
2,344 milioane euro fonduri PHARE şi
0,780 mil. euro cofinanţare naţională.
Mărimea finanţării nerambursabile,
aferentă proiectelor individuale din
cadrul acestui program este :
- suma minimă
300.000 euro
- suma maximă 1.000.000 euro
Suma maximă accesată nu va putea
depăşi 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului, iar diferenţa
trebuie acoperită din sursele proprii ale
solicitantului sau ale partenerilor acestuia sau din alte surse decât cele provenite
din fondurile Comisiei Europene.

Condiţiile pentru ca un solicitant de
fonduri poate deveni eligibil sunt, de asemenea, strict analizate şi impuse, excluderea din această categorie fiind motivată de starea financiară sau de etica
activităţii desfăşurate până în prezent.
Sectoarele care fac obiectul
proiectelor sunt definite astfel:
l lucrări de gestionare a deşeurilor
care întăresc dezvoltarea economică regională, astfel, creând un mediu propice
pentru industrie, servicii şi dezvoltarea
turismului.
l structurile aferente gestionării deşeurilor aflate în cadrul zonelor identificate,
acestea îmbunătăţind astfel, atractivitatea acelor zone în vederea investiţiilor
îndreptate spre activităţi de afaceri.
l reabilitarea şi/sau modernizarea
structurilor de infrastructura mediului în
vederea reducerii riscurilor asupra sănătăţii populaţiei care se află în zona ţintă.
l regenerarea şi dezvoltarea urbană
precum şi măsurile sanitare îmbunătăţite care duc la creşterea atractivităţii
turismului şi măresc calitatea mediului
din oraşele şi comunelor.
Materialul prezentat de reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
VEST, completat de partea tehnică,
descrisă de reprezentanţii Agenţiei
pentru Protecţia Mediului, oferă toate
informaţiile necesare accesării de
fonduri pentru proiectele privind managementul deşeurilor pe plan local.
Proiectele trebuie să îndeplinească
următoarele criterii de eligibilitate:
l Proiectul trebuie definit în mod clar,
având o prezentare clară a rezultatelor
aşteptate, incluzând şi o componentă de
informare a publicului;
l Proiectul trebuie să aibă un impact
net pozitiv în zona în care va fi
implementat, din perspectivă de mediu,
economică şi socială;
l Proiectul trebuie să satisfacă
obiectivele strategice identificate în
cadrul Planului Naţional de Gospodărire
a Deşeurilor şi respectiv, Planului
Regional de Gospodărire a Deşeurilor;
l Proiectul trebuie să contribuie la
implementarea legislaţiei române în
vigoare, cu privire la gestionarea
deşeurilor, pentru a îndeplini cerinţele
UE din domeniul respectiv;
l Rezultatele proiectului pot fi repetate
şi în cadrul altor iniţiative de proiecte din
sectorul gestionării deşeurilor, din alte
regiuni ale României.
Esenţial în selectarea proiectelor
este ca acestea să fie elaborate de firme
sau instituţii abilitate, competente şi,
deşi a fost solicitată recomandarea unor
astfel de colaboratori, reprezentanţii celor două autorităţi nu au făcut nominalizări, astfel că Primarul Caraşovei va
putea apela şi la centre universitare şi la
firme de apartament din Medgidia sau
Baia Mare.
Este foarte important de reţinut că:
l termenul limită pentru depunerea
cererilor este 28 aprilie 2006, ora 16;
l durata unui proiect nu poate depăşi
24 luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie
2008.

Te a t r u
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bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

În perioada 25 ianuarie - 8 februarie 2006 teatrul G.A. Petculescu în colaborare cu teatrul C.I. Nottara Bucureşti şi teatrul
Presqu' Ile Franţa vor prezenta în 2 şi 3 februarie 2006 în oraşul Granville şi în 6 şi 7 februarie 2006 în oraşul Bayeux, spectacolul
„Richard al III-lea nu se mai face” de Matei Vişniec,
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Doar 10.000 dintre conationalii nostri sunt jucatori activi
pe piata de capital si printre acestia nu se numara nici foarte
multi dintre cei mai bogati 300 de romani. Cu toate acestea,
pe piata de capital sunt prezenti din ce in ce mai multi romani,
care si-au facut deja o obisnuinta din a-si investi surplusul de
venituri in actiuni cotate la bursa.

De la anul intra in vigoare
portabilitatea numerelor telefonice.
Probleme vor avea cei care suna
numai in retea. Desi vor apela un
numar cu acelasi prefix, destinatia
poate fi in alta retea.

Protecţia consumatorilor
- modificări legislative Parlamentul României a adoptat, în data de
13 decembrie, legea nr. 363 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
protecţiei consumatorilor în vederea respectării
angajamentelor asumate de România pentru
aderarea la Uniunea Europeană.
I. Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului a fost modificată, după cum urmează:
l Guvernul elaborează prevederi privind reguli
de securitate şi reguli privind întocmirea
documentelor de conformitate, care asigură că
produsele comercializate pe piaţă sunt sigure.
l Pentru produsele alimentare, producătorul,
astfel cum este definit în anexă, are obligaţia de a
informa despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi,
după caz, termenul de valabilitate ori data durabilităţii minimale, lista ingredientelor, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare sau păstrare, despre contraindicaţii, menţiuni suplimentare pe grupe de produse, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege.
Producătorul are obligaţia să-şi precizeze adresa pe etichetă până la data aderării României
la Uniunea Europeană.
II. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992
privind protecţia consumatorilor a fost modificată,
după cum urmează:
l să asigure, atât pe durata de fabricaţie, cât şi

Proiect ANOFM

după scoaterea din programul de fabricaţie,
pentru perioada cel puţin egală cu durata medie
de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor
produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de
schimb aferente şi service-ul necesar produselor
de folosinţă îndelungată;
l să asigure condiţiile tehnice stabilite de
producător pe timpul transportului, manipulării,
depozitării şi desfacerii produselor;
l să asigure, la prestarea serviciilor, condiţiile
tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare, conform normelor în vigoare;
se exceptează produsele şi serviciile alimentare.
l Producătorul trebuie să informeze despre
denumirea produsului, denumirea şi/sau marca
producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul
de garanţie, de valabilitate sau data durabilităţii
minimale, principalele caracteristici tehnice şi
calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre
eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare,
manipulare, depozitare, conservare sau
păstrare, despre contraindicaţii.
Producătorul are obligaţia să-şi precizeze
adresa în elementele de identificare, până la data
aderării României la Uniunea Europeană.
l Sancţiunea complementară prevăzută poate
fi aplicată în cazurile în care se constată:
a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare pentru
produsele şi serviciile nealimentare.
(M.O. nr. 1147/19.12.2005)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1.230 al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor
nr. 757/2004 pt. aprobarea Normativului tehnic
privind depozitarea de şeurilor (M.O. nr.
1101/07.12.2005)
l Ordinul nr. 1.100 al ministrului sănătăţii privind
introducerea decontului de cheltuieli ce se
eliberează pacientului pt. serviciile medicale
primite (M.O. nr. 1114/09.12.2005)
l Legea nr. 357 privind bursele de mărfuri (M.O.
nr. 1115/09.12.2005)
l O.u.G. nr. 170 pt. completarea art.8 din O.u.G.
nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (M.O. nr. 1126/13.12.2005)
l O.u.G. nr. 171 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pt.
accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr.
1126/13.12.2005)
l Legea nr. 350 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pt.
activităţi nonprofit de interes general (M.O. nr.
1128/14.12.2005)
l Ordinul nr. 1.019/1.089 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor privind înlocuirea anexei
la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 328/321/2004 pt. aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană (M.O. 1134/15.12.2005)

l Legea nr. 374 privind aprobarea O.G. nr.
35/2005 pt. modificarea şi completarea O.G. nr.
78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi
eliberarea cărţii de identitate a acestora, în
vederea admiterii în circulaţie pe drumurile
publice din România (M.O. nr. 1138/15.12.2005)
l Legea nr. 378 pt. modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară
activităţi economice în mod independent (M.O.
nr. 1138/15.12.2005)
l O.u.G. nr. 179 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului
(M.O. nr. 1142/16.12.2005)
l Legea nr. 372 privind performanţa energetică
a clădirilor (M.O. nr. 1144/19.12.2005)
l Codul de deontologie medicală veterinară*)
(M.O. nr. 1144/19.12.2005)
l Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Colegiului Medicilor Veterinari*) (M.O. nr.
1144/19.12.2005)
l Statutul medicului veterinar*) (M.O. nr.
1144/19.12.2005)
l *) Codul de deontologie medicală veterinară,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Colegiului Medicilor Veterinari şi Statutul medicului veterinar se publică ulterior în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 bis în afara
abonamentului, care se poate achiziţiona de la
Centrul pt. relaţii cu publicul al Regiei Autonome
„Monitorul Oficial”, şos. Panduri nr. 1.

În 2006 principalele taxe vor rămâne la nivelul actual
S.C. PROBIOS MEDICA S.R.L.
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
DR. MIHAELA BREBENARIU

Recepţie prin satelit

Televiziune la maxim
Max TV

Digi TV

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan
Calitate germană
cu profile Kömmerling
Alexim, str. T. Lalescu nr. 6
Tel. 0255-222.870, 210.471
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Medic primar laborator clinic şi bacteriologie
Manager intercomparări laboratoare
acreditat RENAR
l execută o gamă complexă de analize medicale
l dotat cu aparatură modernă;
l personal cu experienţă în munca de laborator;
l acordă reduceri de preţuri pentru
pensionari şi copii.
Program recoltări:
LUNI- VINERI: 07.30- 12.00
SÂMBĂTĂ:
08.00- 10.00
TELEFON: 0255-217.217
E-mail: probios.medica@gmail.com
Adresa: Reşiţa, bd. Revoluţia din
Decembrie nr.9/1 (vis a vis de
podul de la Gara Reşiţa Sud)

Consumul de apa minerala imbuteliata la nivel
mondial va creste in mod spectaculos in urmatorii cinci
ani, depasindu-l cu mult pe cel de bauturi racoritoare
carbogazoase, iar Nestle, Danone si PepsiCo vor fi
liderii de piata, potrivit unui studiu al companiei de
consultanta Zenith International.

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
/ANOFM/ a lansat marţi
componenta de microcreditare
din proiectul privind
dezvoltarea sectorului social,
finanţat în baza unui acord de
împrumut între România şi
Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
/BIRD.
Valoarea totală a
componentei de microcreditare
este de zece milioane de
dolari, pentru fiecare dintre
cele opt regiuni de dezvoltare
ale României este disponibilă o
sumă de un milion de dolari,
care poate fi extinsă până la
un milion de euro (1,2 milioane
dolari).
Pentru început, proiectul va
fi implementat în şapte regiuni
de dezvoltare, prin intermediul
ONG-ului Centrul pentru
Dezvoltare Economică /CDE/,
care va administra schema de
microcreditare. Pentru
regiunea de dezvoltare SudVest (Oltenia) nu au existat
oferte de administrare a
programului, ANOFM urmând
să organizeze o nouă licitaţie
în acest sens.
Valoarea minimă a unui
microcredit este de 1.000
dolari, iar cea maximă de
12.000 dolari (10.000 euro),
durata variază între 12 şi 36 de
luni, iar dobânda este de 9,5 la
sută, fără alte comisioane
suplimentare. Împrumuturile
sunt rambursabile şi sunt
acordate în lei, la cursul de de
schimb al BNR.
Microcreditele sunt
destinate procurării de mijloace
fixe, materii prime, materiale,
energie, combustibil, servicii,
iar solicitanţii pot fi societăţi
comerciale care au sub 15
salariaţi, persoane autorizate
să desfăşoare activităţi
independente, asociaţii
familiale, precum şi orice
persoană fizică, cu o
propunere fundamentată
pentru iniţierea şi dezvoltarea
unei afaceri.

Modific@ri la plata
indemniza]iilor de }omaj
Începând cu luna februarie, se va modifica data de plată a indemnizaţiei de şomaj,
informează Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă. Astfel, drepturile şomerilor aferente lunii ianuarie
se vor acorda între 16 şi 23
februarie în cazul plăţii la
domiciliu şi respectiv între 24
şi 25 februarie pentru plata
prin oficiile poştale.
Începând cu luna viitoare,
vor beneficia de plata indemnizaţiei de şomaj şi persoanele înregistrate în evidenţele
agenţiilor pentru ocuparea
forţei de muncă în perioada
16-31 a lunii precedente.
Astfel, cei care se vor înscrie
după data de 16 a lunii în
evidenţele agenţiilor îşi vor
primi drepturile băneşti în luna
imediat următoare înscrierii,
nu peste două luni, cum era
până în prezent.

Televizorul, principala surs@
de informa]ii culturale
Principala sursă de informaţii culturale din România
este televizorul. Aproape 90 %
dintre români au declarat că
anul trecut nu au mers niciodată la operă sau la operetă.
Un număr la fel de mare de
români declară că nu au călcat
niciodată într-o sală de teatru
sau la cinematograf. Peste 90
% dintre români spun că îşi iau
informaţii de la televizor, arată
un sondaj realizat de Centrul
de Studiu şi Cercetări în domeniul Culturii. Acelaşi sondaj
arată că un român din 10 nu
are nici o carte în casă, în vreme ce doar 5 % dintre români
au o adevărată bibliotecăadică peste 500 de exemplare.
Sondajul a fost realizat de
Centrul de Studii şi Cercetări
în domeniul Culturii pe un
eşantion de 1636 de persoane, cu vârstă de peste 15 ani.
Marja de eroare este de
maximum 3 procente.

O treime dintre revendicări au fost soluţionate

Indemniza]ii mame - Guvernul reduce h$r]og@reala
Executivul a reactionat la scandalul declansat in teritoriu de mamele
nevoite sa mearga lunar la primarii pentru a completa documentele
necesare primirii indemnizatiei de crestere a copilului.
Ca atare, prin adoptarea normelor metodologice de aplicare a OuG
privind sustinerea familiei, s-a decis ca aceasta obligatie sa fie
eliminata, beneficiarii de indemnizatie urmand sa declare o singura
data, la inceputul perioadei, pe propria raspundere, ca indeplinesc
conditiile legale de primire a banilor, adica faptul ca nu realizeaza
venituri din alte surse.
In cazul beneficiarilor de indemnizatii aflati deja in plata, acestia au
obligatia legala ca, in termen de 90 de zile, care curge incepand cu 1
ianuarie, sa depuna o cerere noua la primarie. Cum acest lucru nu
exclude posibilitatea aglomerarii ghiseelor de la primarii, ministrul
Barbu anunta ca se va cauta "o formula practica" de rezolvare a
situatiei, luandu-se in calcul ideea de a trimite respectivele formulare
prin posta beneficiarilor. Nedepunerea in termenul mentionat a acestei
cereri tip va atrage dupa sine incetarea primirii indemnizatiei. Aceasta
va putea fi reprimita insa in luna urmatoare depunerii cererii si se va
plati retroactiv pentru perioada suspendarii.

Cererea mondială de ţiţei va creşte cu 1,9 la
sută, în anul 2006, urmând a se situa la valoarea
de 84,8 milioane de barili pe zi (mb/z), după ce în
anul 2005 creşterea a fost de 1,4 la sută, se arată
în raportul de pe luna ianuarie al Organizaţiei
Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC).

Pe 11 februarie va avea loc la Moscova o conferinţa G-8,
a declarat luni ministrul rus al finanţelor, Aleksei Kudrin.
Potrivit afirmaţiilor lui, reuniunea va fi consacrată analizării
problemelor de bază în perioada preşedinţiei Rusiei în G-8,
respectiv securitatea energetică, lupta împotriva bolilor
infecţioase şi dezvoltarea programelor de învăţământ.

În 2006, euro - mai puternic ca dolarul
Euro, francul elevetian si yenul japonez vor avea evolutii
pozitive in acest an, in conditiile in care politica Statelor Unite de
majorare a dobanzilor se apropie de sfarsit, potrivit unui sondaj
realizat de Reuters. Euro va avansa la 1,26 dolari pe unitate, in
urmatorele 12 luni, de la nivelul actual de 1,205 dolari pe unitate.
Francul elvetian se va aprecia la 1,21 unitati pentru un dolar, de la
aproximativ 1,2835 de unitati pentru un dolar, in timp ce yenul ar
putea incheia anul la 108 unitati pentru un dolar, comparativ cu
nivelul de 115 unitati pentru un dolar consemnat miercuri.
Argumentele privind deprecierea dolarului se bazeaza in mare
parte pe faptul ca diferentele dintre dobanzi, care au jucat un rol
important in avansul neasteptat al monedei americane in 2005, vor
incepe sa exercite o influenta ne gativa asupra acesteia. Analistii
prevad o evolutie favorabila a economiei din zona euro, precum si
a celei elvetiene, in timp ce ritmul de dezvoltare consemnat in
Statele Unite se va incetini usor.

%nt$lnire franco-german@ la nivel ^nalt
La doar cateva
zile dupa discursul
sau privind strategia
nucleara a Frantei,
aspru criticat in
Germania, Jacques
Chirac a primit-o pe
Angela Merkel, in
cadrul unui summit
informal francogerman. Mai
apropiata ideologic
de ministrul de
interne Nicolas Sarkozy, decat de seful statului, doamna Merkel a
inaugurat la castelul Versailles o expozitie inedita, prezentand
fastul Curtii de la Dresda secolului al XVIII-lea din timpul domniei
lui August al II-lea de Saxa. In ciuda acestui preludiu imperial,
discutiile purtate ulterior in saloanele prefecturii de la Yvelines, de
langa Paris, au dezbatut trei dosare delicate in actuala relatie
franco-germana: nuclearul francez, viitorul institutiilor europene si
scaderea cotei de TVA la 5,5% in domeniul alimentatiei publice.
Jacques Chirac a evocat in primul rand chestiunile europene. El a
subliniat permanenta si intensitatea relatiilor franco-germane si a
lasat de inteles ca cele doua tari vor aborda o atitudine comuna la
viitoarele consilii europene. Chirac a enumerat domeniile
colaborarii bilaterale in interiorul constructiei europene: somajul,
cercetarea, inovatia, energia, invatamantul superior, imigratia si
dosarele punctuale, cum ar fi gripa aviara. Cel mai recent subiect
aparut pe lista nedumeririlor bilaterale este nuclearul francez.
Jacques Chirac a raspuns pe aceasta tema unui jurnalist german,
spunand ca strategia unei tari poate evolua in functie de
evenimentele internationale, iar forta de intimidare atomica a
Frantei ramane `o asigurare de viata`. `Nu sunt arme de lupta` - a
precizat presedintele -, `nu sunt arme de folosit si nici nu am facut
referire la coborarea pragului de utilizare a acestui arsenal`.
Angela Merkel a raspuns, la randul sau, referitor la acest subiect,
ca discursul lui Chirac se inscrie in continuitatea atitudinii Frantei.
`Nu exista niciun motiv de a critica Parisul sub acest aspect` - a
subliniat cancelarul german. `E nevoie sa adaptam doctrina de
aparare la lumea contemporana, dar si asta se inscrie intr-o
continuitate` - a incheiat Angela Merkel.

Evacuare forţată a unor colonişti evrei

Condi]ii de munc@ în
Europa
Comisia Europeană este
mulţumită de evoluţia liberei
circulaţii a forţei de muncă din
Europa Centrală spre statele
comunitare. Analiza a fost făcută pe baza datelor din trei state
membre, care nu au impus
restricţii. Cu toate acestea,
raportul Comisiei Europene
lasă la alegerea fiecărei ţări
dacă facilitează sau nu
condiţiile pentru muncitorii din
fostul bloc comunist.
Oficialii europeni au constatat că libera circulaţie nu a creat
probleme majore în Marea Britanie, Irlanda şi Suedia. Analiza
evoluţiei din aceste state, care
nu impuseseră restricţii, a dus la
întocmirea unui raport pozitiv.
Marea Britanie a recunoscut că
a primit aproape 300.000 de
persoane, mult mai mult decât
se aştepta, însă forţa de muncă
a fost absorbită cu uşurinţă.
Totuşi, comisia europeană a
lăsat la latitudinea fiecărui stat
membru să decidă dacă menţine restricţiile. 12 dintre ţările
europene au ales să păstreze în
vigoare timp de doi ani clauza
care nu permite acordarea permisului de muncă pentru cetăţenii din noile state membre.
Termenul expiră însă în luna
aprilie. Germania şi Austria, ţări
învecinate cu noii membri UE,
unde şomajul este ridicat, au
anunţat deja că vor menţine
restricţiile, în timp ce Finlanda şi
Spania le-ar putea ridica.
În 2009, statele membre vor
putea prelungi pentru ultimă
dată măsurile restrictive pentru
o perioadă de încă doi ani. Ei
pot lua măsura doar dacă va
exista riscul apariţiei unor grave
perturbări pe piaţa muncii.

Regele Arabiei Saudite a vizitat China

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

FERESTRELE VIITORULUI

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
¨ - izolare termică şi

civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii

49 % dintre europeni susţin
extinderea Uniunii Europene,
potrivit ultimului eurobarometru
dat publicităţii de Comisia
Europeană. În clasamentul
sprijinului acordat ţărilor
candidate, România este în
continuare la câteva procente
în urma Bulgariei.
Potrivit eurobarometrului,
procentul celor care susţin o
viitoare extindere a Uniunii
Europene a scăzut. Dacă în
primăvara anului trecut
jumătate dintre europeni erau
susţinători ai acestei idei,
numărul lor este acum mai mic
cu 1 %. Procentul este regăsit
însă în creşterea scepticilor
privind viitoarea extindere.
Ideea cooptării unor noi membri
ai Uniunii Europene este foarte
populară în Grecia, Slovenia şi
Polonia. La polul opus, doar
31% dintre francezi şi
luxemburghezi susţin această
variantă. Cei mai sceptici sunt
austriecii. Direct vizaţi, românii
sunt mari susţinători ai ideii, în
proporţie de 70%, asemeni
bulgarilor.
În ceea ce priveşte aderarea
României, rezultatele sondajului
sunt foarte strânse. 43% dintre
europeni susţin includerea ţării
noastre în Uniunea Europeană,
însă diferenţa faţă de cei care
resping această idee este de
doar un procent. România se
bucură de sprijin în special din
partea noilor state membre ale
Uniunii, deşi procentul este în
scădere faţă de primăvara
trecută. Bulgaria se bucură
chiar de mai mare simpatie în
rândul europenilor. 48% dintre
aceştia susţin aderarea
vecinilor noştri de la sud de
Dunăre, faţă de 37% care se
declară împotriva acestei idei.

La data de 20 ianuarie 2006 Misiunea României pe lângă
UNESCO a depus instrumentul de acceptare de către România a
Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial,
adoptată la Paris, la 17 octombrie 2003. Această Convenţie completează cadrul normativ al UNESCO privind conservarea patrimoniului material şi vizează salvgardarea tradiţiilor şi expresiilor
orale (inclusiv limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial),
artele specifice spectacolului, practicile sociale, ritualurile şi
evenimentele festive, cunoştintele şi practicile privind natura şi
universul, precum şi know-how-ul legat de artizanatul tradiţional.

KBE

instalaţii electrice

Eurobarometru

Misiunea României pe lâng@ UNESCO

®

s.r.l.

Consiliul Europei nu are nici o dovadă
concretă privind închisorile secrete ale CIA
din Europa. Aceasta este concluzia raportului
preliminar al şefului comisiei de anchetă a
Consiliului Europei, Dick Marty, în privinţa
centrelor de detenţie secrete ale CIA.

Scrutin legislativ
palestinian
Sondajele premergătoare
alegerilor indicau o reducere a
diferenţei dintre Fatah şi Hamas pe listele electorale generale la alegerile pentru parlamentul palestinian. Astfel, sondajul realizat de Institutul Halil
Shkaki indica o diferenţă de 7
procente, 42% pentru Fatah şi
35% pentru Hamas. Membrii
forţelor palestiniene de securitate au votat până luni inclusiv,
astfel, azi pot acţiona pentru
menţinerea ordinii publice la
desfăşurarea votului civililor
palestinieni în Fâşia Gaza,
Cisiordania şi în cartierele musulmane din Ierusalimul de Est

OTTAWA: Conservatorii
au câ}tigat alegerile
parlamentare în Canada
Conservatorii conduşi de
Stephen Harpner au câştigat
alegerile parlamentare, obţinând 122 din cele 308 locuri în
legislativ. Noua putere nu are
însă majoritate absolută. Liberalii premierului Paul Martin vor
avea 103 parlamentari, cu 30
mai puţini decât în legislatura
trecută. Martin şi-a recunoscut
înfrângerea şi a renunţat şi la
funţia de preşedinte al
Partidului Liberal.

LISABONA: Portughezii
au un nou pre}edinte
Noul preşedinte al Portugaliei se numeşte Anibal Cavaco
Silva. Politicianul conservator,
în vârstă de 66 de ani, a câştigat alegerile de duminică cu 51
la sută din voturi. Pe locul doi
s-a clasat socialistul Manuel
Alegre, care a obţinut doar 21
la sută din sufragii. Fostul şef al
statului, Mario Soares, a fost
votat de 14 la sută din cetăţeni.
După comunicarea rezultatului
de la urne, Cavaco Silva a subliniat că doreşte să coopereze
constructiv cu guvernul socialist. Ceremonia de depunere a
jurământului se va desfăşura în
data de 9 martie, când se va
încheia şi mandatul actualului
preşedinte, Jorge Sampaio.

Congo a preluat preşedinţia Uniunii Africane

ROMA: Vaticanul a s@rb@torit 500 de ani de
existen]@ a G@rzii elve]iene
Printr-un serviciu divin ţinut în Capela Sixtină, Vaticanul a sărbătorit
duminică 500 de ani de la înfiinţarea Gărzii elveţiene. La ceremonie au luat
parte alături de cei 150 de membri ai Gărzii elveţiene îmbrăcaţi în tradiţionala
uniformă cu dungi albastre şi galbene şi numeroşi cardinali. Papa Benedict al
XVI-lea a mulţumit Gărzii elveţiene pentru o jumătate de mileniu de fidelitate,
răstimp în care a apărat Vaticanul.

fonică impresionantă;

¨ - protecţie antiefracţie;

¨ - durata de viaţă
lungă;

¨ - eliminarea vopsirii

ISO 9001

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

bransamente electrice

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

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

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

Meditez elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză
orice nivel. Tel. 220245, 0727815760, 0748-413548, după
ora 16.

5M

Restaurant
Pensiune

PRISMA
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând cd player, cas. deck
Sony, tv Trunding color (traful
linii ars) sau la schimb pentru un
dvd sau mp3. Se poate şi la bucată, preţ neg.Tel. 0726-199404
Vând joc Sony Station cu
jocuri Harry Potter, maşini, preţ
160 Ron, cd player 50 Ron,
videorecorder 60 Ron. Tel.
0721-798604.
Vând tv color Grundig, diag.
54 cm, garanţie, preţ 600 Ron.
Tel. 0722-895306.
Vând garnişe mari cu sârmă
şi cârlige, preţ 25 Ron/buc,
pulturi - 25 Ron, covor crem
mare - 50 Ron. Tel 211006.
Vând canapele 3/2/1 din
piele ecologică, verde închis,
stare bună. Tel. 212717.
Vând pat extensibil 1.100 lei,
2 corpuri 100/60/50 cm furnir
deschis 300 lei, set fotolii +
măsuţe Tania 350 lei. Tel. 0473082415.

Vând mobilă pentru sufragerie cu colţar. Tel. 0355-803310.
Vând tv color cu telecomandă, preţ 200 Ron, în stare de
funcţionare. Tel. 253824.
Vând piese disc, preţ 600
Ron. Tel. 0355-809669.
Vând mobilă combinată,
sculptată, preţ 1.000 €. Tel.
210345.
Vând mobilă lemn masiv cu
vitrine, masă tv, canapea şi
masă cu scaune. Tel. 210345.
Vând mobilă, plapumă din
pene, perne noi şi pene. Tel.
214781.
Vând frigider Arctic cu congelator, în stare perfectă. Tel.
0355-805823.
Vând frigider, stare foarte
bună. Tel. 212926.
Vând covor 2,30/3,30 din
lână, preţ neg.Tel. 0355-801253
Vând calculator Pentium II şi
monitor de 17” sau schimb cu
diverse. Tel. 0729-567770.
Cumpăr pat supraetajat cu
scăriţă. Tel. 0744-275176.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Producător
şi

distribuitor

Ciuperci Pleurotus
comenzi la tel 212319
Vând frigider, aragaz cu 3
ochiuri, Olivia baie culoare albă
cu baterie pe bilă. Preţ negociabil. Tel. 231780.
Monumente funerare marmură sculptură trandafir doar
1.000 RON, gratuit montat. Tel.
0727-464388, 0765-342432.
Vând scândură şi fosnă
cireş uscat, drujbă nouă, mare
Dolmar. Tel. 527876, 0744858857.
Vând aragaz 2 focuri, canapea tip bibliotecă şi bibliotecă
Cristina, aparat radio vechi 1932, tv color Sharp pentru
piese. Tel. 210107.

S.C. MIRA-VAL S.R.L.
angajează

Asistent marketing
Condiţii:
l studii superioare
(tehnice sau economice),
l vechime minim 6 luni,
l cunoştiinţe operare PC
şi Internet.
Informaţii la
tel/fax 0255-222978.

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă şi referate la
preţuri minime. Tel. 220245,
0727-815760, 0748-413548,
după ora 16.
Meditez eficient, cu rezultate
garantate, engleză şi română
orice nivel. Tel. 212896, 0742886429.
Efectuez transport persoane
cu autoturism Dacia 1.300 şi
marfă pentru firme în judeţ şi în
ţară. Tel. 0742-383969.
Repar orice tip de maşină de
cusut la persoane fizice şi
persoane juridice (ateliere şi
croitorie). Tel. 0742-383969.
Doresc să îngrijesc un copil
la domiciliul său. Tel. 250823.
Acord asistenţă juridică,
recuperez debite, contracte,
succesiuni şi altele. Tel. 0727505315.
Cele mai mici preturi posibile: transfer casetă video pe
dvd doar 20 ron/oră. Tel. 0727464388, 0765-342432.
Caut să îngrijesc un copil
sau un bătrân pentru bani. Tel.
0355-808808, 0721-217133.
Sonorizez la preţuri foarte
mici nunţi, botezuri, chefuri, diverse ocazii cu muzică de toate
genurile. Tel. 220323, 0723277475, 0743-672399.
Efectuez transport persoane
cu Dacia 1310 în ţară, condiţii
optime, tarif convenabil. Tel.
0721-407114.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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MAR-BEK IMPEX S.R.L.

angajează

Reşiţa str. Ţerovei nr.10

jurnalist
agent vânzări
Tel. 22.11.34

Imobiliare
Vând apartament 4 camere,
decomandat, Micro IV, etaj I.
Tel. 0747-494231.
Vând apartament 3 camere,
fără intermediari. Tel. 0355803310.
Închiriez garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0726-125935.
Vând cameră de cămin. Tel.
0726-125935.
Vând apartament 2 camere
în Băile-Herculane, central. Tel.
0726-125935.
Închiriez apartament 2
camere în Băile-Herculane pe
termen lung. Tel. 0726-125935.
Cumpăr teren în orice zonă
a Reşiţei. Tel. 0726-125935.
Cump ăr garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0726-125935.
Cumpăr 250 mp teren cu
casă, ofer 4.000 €, la sat în
apropiere. Tel. 0355-803770,
0746-884364.
Vând casă 4 camere,
bucătărie, baie, coridor, debara,
curte, fântână, zonă centrală,
str. Pictor Andreescu, nr. 18. Tel.
220757.
Vând casă în Reşiţa cu
grădină. Tel. 253824.
Vând apartament 3 camere,
confort I, Moroasa I, cu centrală.
Tel. 0720-633901.
Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat,
centrală termică, preţ 22.000 €.
Tel. 214271, 0741-309632.
Cumpăr garsonieră, exclus
intermediari, ofer 6.500 €. Tel.
0355-809669.
Primesc în gazdă elevă/studentă serioasă, în Govândari,
toate facilităţile. Tel. 0720347375.
Vând apartament 2 camere,
centrală, Calea Caransebeşului. Tel. 210345, 0729-357909.
Vând loc de construcţie casă
cu garaj, str. Nera. Tel. 214781.
Închiriez apartament la
casă. Tel. 214781.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, zona Poli ţie,
aleea Zadei, liber, preţ 20.000 €.
Tel. 221795.
Cumpăr urgent apartament
2 camere sau garsonieră. Tel.
0355-409962.

Nume
Adresa

Anunturi
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Vând urgent apartament 3
camere, confort I, centrală termică, uşă metalică, podele laminate. Tel. 219947.
Vând (închiriez) casă 270
mp, 4 camere, mobilată,
mansardă, demisol, 2 garaje,
centrală, teren, zona Forum
German, Muncitoresc, preţ 330
€/lună - menaj şi masă la cerere.
Tel. 221866, 0742-773016.
Vâns casă în Stavila, 2
camere, baie, bucătărie, terasă,
pivniţă, preţ 17.000 €. Tel. 0722895306.
Cumpăr apartament 2-3 camere. Tel. 0355-804741, 0741166573.
Vând garsonieră, str. Peleaga 10. Tel. 0355-803387.

Auto-Moto-Velo
Vând microbuz VW Transporter II pentru persoane,
benzin ă, înscris şi motor
rezervă diesel, preţ 2.700 €. Tel.
527876, 0744-858857.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 214781.
Vând Dacia 1410 break, ultimul tip şi scaun de Dacia 1310
(separat). Tel. 0727-840342.
Vând microbuz VW Transporter pentru marfă, motor 2.5,
an fabricaţie 2001, preţ 10.000
€. Tel. 222712, 0744-702037.
Vând autoturism Fiat Ritmo,
an fabricaţie 1985, 1498 cmc,
închidere centralizată, geam
electic, genţi aluminiu. Tel.
0722-313658.

Matrimoniale
Celibatar, 45/1.71/80, doresc să cunosc o doamnă în
vederea unei relaţii, de ce nu,
poate chiar mai mult. Tel. 0742383969.
Pensionară, 56 ani, doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0721-217133.

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
în perioada 12-18 ianuarie
19 - 24 ianuarie
l Csokmai Paraschiva (79
Joi 26.01.2006
1. Golenţanu Alexandru şi
ani) l Semeniuc Constantin (55
Jovanovic Manuela ani) l Azzola Ioan (75 an) l
2. Mureşan Gheorghe şi
Goghez Maria (66 ani) l Raica
Radu Ana
Iosif (83 ani) l Vişatovici IonSâmbătă 28.01.2006
Pavel (55 ani) l Felecan Anica
1. Diaconu Leonardo şi
Moise Simona-Sofia (87 ani) l Cornea Gheorghe
(77 ani) l Marişescu Antonie
2. Szabo Ludovic şi
Bulată Olga-Nicuţa (50 ani) l Doroftei Robert-Alin
3. Manciu Andrei-Cosmin şi
(16 ani) l Rain Iosif-Vasile (66
Simulescu Ramona-Oana ani) l Fodor Ilona (87 ani) l
4. Tiurbe Andrei-Vasile şi
Gurgu Laura-Loredana Matea Maria (69 ani) l Bărbulescu Ion (70 ani) l Sofronea
5. Sitariu Adrian-Radu şi
Vetreş Ana-Magdalena Ioan (49 ani) l Fischer Robert
6. Popescu Daniel-Dumitru şi
(39 ani) l Marcovici Radoslav
Trandafir Doina-Eleonora (60 ani) l Sîrbu Maria (79 ani) l
7. Sporea Teofil-Andrei şi
Tărăbuţă Liliana Mitroi Marin (80 ani) l Cornea
Floarea (66 ani) l Drugărin
8. Bunzic Ciprian şi
Corbu Adriana Aurelia (69 ani) l Pera Floarea
(69 ani) l Minda Ioan (86 ani) l
Marţi 31.01.2006
Sporea Gheorghe (65 ani) l
1. Ciocoiu Claudiu-Marius şi
Sima Manuela-Adriana Schmidt Maria-Angela (88 ani)
2. Lupu Remus şi
l Bacău Nicolae (95 ani) l
Strama Ramona-Sorina
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puteţi publica
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anunţuri de

anunţuri de
comemorări
condoleanţe

aniversări
felicitări
la preţuri rezonabile

Prenume

la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Ianuarie
1700 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Telefon/Fax
0255-22.11.34

Agentii
, imobiliare

Agenţia imobiliară
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

Agentii
, imobiliare

Magister

l Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.
l Executăm construcţii, amenajări interioare şi exterioare.
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

Vânzãri
Vând casă în centru, 2 camere, hol,
baie, centrală, subsol 60 mp, curte 50
mp, preţ 26.000 € neg. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în centru, 4 camere,
bucătărie, 2 băi, spălătorie, centrală
termică, demisol, parter, etaj. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă nouă pe str. Văliugului, 10
camere, 3 garaje, 1.200 mp teren,
multiple îmbunătăţiri. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, hol,
curte, grădină, pomi fructiferi, zona
Bocşa Montană, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, utilată
şi mobilată modern, parter şi garaj, 2
intrări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
garaj, front stradal 36 m, teren 650 mp şi
casă veche, preţ 65.000 €. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, în
suprafaţă construită de 70 mp şi 200 mp
de grădină, zona Valea Domanului, preţ
20.000 € neg. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând casă nouă, 5 camere, 2 băi, o
bucătărie, îmbunătăţită, garaj dublu, piscină, în suprafaţă de 400 mp în Reşiţa,
preţ 100.000 €. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în Bocşa şi teren în suprafaţă de 2870 mp, preţ 17.000 € neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă în localitatea Secu,
compusă din 5 camere, baie, bucătărie,
acoperită cu ţiglă, preţ 12.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
şpais, debara, terasă de 25 mp, curte de
14 mp, îmbunătăţită, preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, preţ 17.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Govândari, preţ 15.000 €
neg.Tel.221529,0788-630908(Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, 67 mp, confort sporit, parter, pretabil pt. spaţiu comercial, zona
Calea Caransebeşului, preţ 21.000 €.
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, în suprafaţă de 68 mp,
etajul VIII, zona Govândari, preţ 15.000
€ neg. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
et.VI, decomandat, zona Govândari,
preţ 15.000 €. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând 2 apartamente cu 3 camere
fiecare, confort I, semidecomandat,
etajul II şi etajul X, neîmbunătăţite. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren extravilan în Reşiţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 €/mp neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren intravilan în suprafaţă de
14.000 mp în Mehadia, la şosea, front
stradal 60 m, preţ 6 €/mp. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
Vând teren extravilan în suprafaţă de
2.337 mp, la 1,5 km distanţă de gara din
Băile Herculane, preţ 4 €/mp. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren în suprafaţă de 11.000
mp în Doman, preţ 2.500 € neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
1.039 mp în Reşiţa, zona Luncă, preţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând teren extravilan lângă Mănăstirea Brebu în suprafaţă de 10.000 mp,
preţ 2.000 €, fix. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
3.000 mp în Reşiţa, preţ 10 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren intravilan la stradă în
suprafaţă de 2.000 mp în Reşiţa, preţ 15
€/mp neg. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
Vând teren extravilan 1860 mp, la
şosea, lângă Mănăstirea Brebu, preţ 1
€/mp neg. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)
Vând teren extravilan 17.000 mp la
km 8. Tel. 221529, 0788-630908.
(Magister)
Vând hală nouă, 150 mp şi teren 300
mp, zona Govândari, preţ 20.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)
Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică şi casă, zonă centrală cu posibilităţi de extindere, preţ 250.000 €. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)
Vând 2 spaţii comerciale mici în
Reşiţa, B-dul A.I. Cuza, ideal pentru privatizare, cabinete medicale, sedii firme.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)

Cumpãrãri

Agentii
, imobiliare

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament. Tel. 0788-374143.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere conf. 1
cu centrală termică, termopane, zonă
foarte bună, preţ negociabil. Tel. 0788374144. (Tryo M)
Vând garsonieră conf. 1 cu îmbunătăţiri, preţ 7.500 €. Tel. 0788-374146
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, 2 băi, 2 balcoane, preţ
20.000 € neg.Tel.0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament confort 1 Govândari. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând apartament. Tel. 0788-149849.
(Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament cu o cameră în
Govândari, preţ 8.000 € neg. Tel. 0788571780. (Tryo M)
Vând garsonieră în bloc de apartamente Calea Caransebeşului, preţ 8.000
€ neg. şi cumpăr apartament 2 camere.
Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând urgent apart. 3 camere conf. 1
cu centrală termică, uşă metal, gresie,faianţă, şi vând teren în suprafaţă de 5.400
mp, preţ 6 €/mp cu front stradal aproximativ 50 m. Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Cumpăr urgent apartament cu 2
camere. Tel. 0720-058182. (Tryo M)
Cumpăr garsonieră. Tel. 211089.
(Tryo M)

Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
House)

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“
Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)

Firmele abonate beneficiază de:

Cumpăr apartament 4 camere, zona
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
ofer 25.000 € maxim. Tel. 221529, 0788- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
630908. (Magister)
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
Cump ăr apartament 3 camere, cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
confort I, decomandat, etajul I-III, zona calificare şi specializare etc.
Centru-Valea Domanului. Tel. 221529,
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Cumpăr garsonieră în bloc de
Comunicaţi doar intenţia de a vă abona
apartamente. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

Închirieri
Ofer spre închiriere apartament 2
camere mobilat, cu centrală termică. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
amenajat în suprafaţă de 50 mp, zona
Blocul Fetelor. Tel. 221529, 0724302616, 0788-657217. (Magister)
Oferim spre închiriere spa ţii
comerciale, spaţii pentru sedii firme,
spaţii pentru mică producţie în Reşiţa şi
celelalte oraşe din judeţ. Tel. 0724302616, 0788-657217. (Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
16 Ian. 06
17 Ian. 06
18 Ian. 06
19 Ian. 06
20 Ian. 06
23 Ian. 06
24 Ian. 06
25 Ian. 06

Lei noi
53,8220
54,0430
52,6939
53,1109
54,2415
53,1708
52,9132
53,3273

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94

USD

26 Decembrie 2005 - 25 Ianuarie 2006 EURO

lei
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25
PRISMA | 26 Ianuarie - 1 Februarie 2006 |

7

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

FUTSAL - DIVIZIA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FC Cip Deva
ACS Odorheiul Secuiesc
Energoconstr. Craiova
Silvanus Resita
Municipal Constanta
MGA Bucuresti
Poli Gomonth Timisoara
Eurolines Bucuresti
Athletic Club Bucuresti
Muhlbach Sebes
ACS 3 Bucuresti
Clujana Cluj Napoca
Cosmos Pitesti
United Galati

V
16
13
11
10
9
9
7
6
6
5
4
4
4
3

E
1
3
2
3
5
4
0
2
2
4
3
2
0
1

I
1
2
5
4
3
5
11
10
10
9
9
11
14
13

GM
96
97
75
66
85
85
78
50
46
52
40
53
38
38

PRISMA SPORT

OPENUL AUSTRALIEI

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVIII-a:
M
18
18
18
17
17
18
18
18
18
18
16
17
18
17

PRISMA SPORT

GP
36
46
53
40
59
54
105
67
64
72
74
88
82
59

P
49p
42p
35p
33p
32p
31p
21p
20p
20p
19p
15p
14p
12p
10p

Etapa urmatoare: 29-30 ianuarie 2006: Energoconst. Craiova Eurolines; Muhlbach Sebes - Cosmos Pitesti; ACS 3 Odorheiu Futsal Constanta; Athletic Bucuresti - Cluj Napoca; Silvanus Resita United Galati; ACS 3 Bucuresti - FC Cip Deva.Poli Timis. sta. Echipa
MGA Bucuresti s-a retras din campionat din etapa a XVIII-a.

PATINAJ ARTISTIC
Navka/Kostomarov sint campionii europeni la dans pe gheata La
Lyon cuplul rus a obtinut cel de-al treilea titlu european. Perechea
Navka/Kostomarov a totalizat 202,32 puncte si i-a devansat pe
ucrainenii Elena Grushina/Ruslan Goncharov (locul 2, 196,73 puncte)
si pe lituanienii Margarita Drobiazko/Povilas Vanagas (locul 3, 196,18
puncte). In timpul dansului, Tatiana Navka s-a ranit la mina dreapta,
partenerul sau, Roman Kostomarov, afirmind ca, dupa incheierea
concursului, a fost transportata la spital, unde i s-au aplicat mai multe
puncte de sutura. Sportiva a explicat ca s-a taiat la mina in timp ce
incerca sa-si prinda lama patinei pentru a o apropia de cap la o figura
executata spre finalul exercitiului. "Rana este destul de adinca", a
spus patinatoarea rusa, care nu a mai participat la conferinta de presa
de la finalul festivitatii de premiere. Concursul de dans pe gheata din
cadrul CE de la Lyon a marcat si revenirea in competitie, dupa patru
ani de absenta, a perechii lituaniene formate din Margarita Drobiazko,
in virsta de 34 de ani, si Povilas Vanagas (35 de ani). Clasati pe locul
secund in probele de dans impus si de dans original, cei doi lituanieni
au ocupat pozitia a treia in ierarhia finala generala, dupa ce au
terminat pe cinci proba de dans original.

Raluca Olaru si Sorana Cirstea sint deja in optimile de finala ale
competitiei de la Antipozi. Cele doua junioare romance ramase in
concursul de la Melbourne isi continua drumul fara gres. Ambele
jucatoare, fruntase ale ierarhiei mondiale, s-au calificat, ieri, in optimile
competitiei de simplu. Raluca-Ioana Olaru, a doua pe lista capilor de
serie, a trecut in turul secund de Wing Yau Venise Chan (Hong Kong).
Compatrioata noastra, recomandata si de locul al cincilea ocupat in
clasamentul ITF, s-a impus usor, cu 6-4, 6-0, dupa doar 68 de minute
de joc. In faza urmatoare, ea va da piept cu americanca Chelsey
Gullickson. Sorana-Mihaela Cirstea, a saptea favorita si numarul 17 in
ierarhia mondiala, nu s-a complicat in meciul contra neo-zeelandezei
Ellen Barry.Romanca, a cistigat cu 6-2, 6-4. Urmatoarea sa adversara
este austriaca Tamira Paszek, cap de serie numarul 12.
Belgianca Justine Henin-Hardenne, campioana din 2004, a
demonstrat, ieri, in fata favoritei principale, americanca Lindsay
Davenport, ca si-a revenit complet dupa accidentarile din ultimele luni.
Jucatoarea, cap de serie numarul opt la turneul de la Antipozi, s-a
impus impotriva liderului mondial in trei seturi, 2-6, 6-2, 6-3.
Cipriotul Marcos Baghdatis face istorie la Australian Open.
Exoticul jucator in virsta de 20 de ani, caruia nu multi ii acordau sanse
de a obtine vreun rezultat notabil la editia din acest an, s-a calificat in
semifinalele competitiei. El a trecut, in urma unui meci dramatic, de
eroul echipei Croatiei in finala Cupei Davis din 2005, Ivan Ljubicici, cap
de serie numarul sapte. Acesta, pornit din postura de favorit
incontestabil in fata numarului 54 mondial, a cedat greu, cu 4-6, 2-6, 64, 6-3, 3-6.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
16-29 ian.:
20 ian-10 feb.:
25 ian-05 feb.:
28 ian.:
29 ian.:
29 ian.:

TENIS - OPENULAUSTRALIEI - Melbourne;
FOTBAL - Cupa Africii pe Natiuni - Egipt 2006;
HANDBAL - Camp. European (masc.) - Elvetia;
SCHI - Garmisch (Ger),Coborare masculin;
ATLETISM - Turneu de sala, Karlsruhe (Ger);
SCHI - Cortina d’Ampezzo (Ita), super slalom fem.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragerea la sorti a preliminarilor CE 2008
Vineri TVR 1, Eurosport ora 13:00
BASCHET: NBA: Indiana - Cleveland
Sambata TVR 2 ora 03:00
TENIS: OPEN-UL AUSTRALIEI - Finala feminina
Sambata TVR 2, Eurosport ora 04:30
FOTBAL: BENFICA LISABONA - SPORTING LISABONA
Sambata TV Sport 21:45
SPORTURI DE CONTACT: FIGHT CLUB, SUPERLIGA UNGARIA
Sambata Eurosport ora 22:00
TENIS: OPEN-UL AUSTRALIEI - Finala masculina
Duminica TVR 2, Eurosport ora 10:30
BOB: CM LA ALTENBERG, GERMANIA, 4 persoane
Duminica Eurosport ora 16:30
ATLETISM: CONCURSUL IN SALA DE LA KARLSRUHE, Ger.
Duminica Eurosport ora 17:30
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Startul in Turul Frantei 2007
se va da la Londra. Publicatia
franceza Lettre de l'Expansion a
anuntat, ca startul in editia din
2007 a Turului Ciclist al Frantei va
fi dat la Londra, ca urmare a unui
acord intre primarul capitalei Marii
Britanii, Ken Livingstone, si societatea organizatoare a competitiei
(ASO). Va fi, astfel, pentru prima
oara in istoria Turului Frantei cind
startul va fi dat de la Londra. Este
insa a treia oara cind Marea Bucla
trece si prin Anglia, dupa editiile
din 1974 si 1994. Prima oara, Canalul Minecii a fost traversat, dusintors, cu feribotul, iar in 1994 s-a
trecut prin tunelul ce a fost construit pe sub acesta. In istoria sa de
100 de ani, Turul Frantei a mai
pornit o data din insulã, in 1998
startul fiind dat la Dublin. Organizatorii Turului Frantei au refuzat
sa comenteze aceasta informatie.

RUGBY
Bucure}tiul ^nving@tor

HANDBAL MASCULIN - Cu g$ndul la play-off

Chiper s-a clasat pe locul 9 la CE de la Lyon. Dupa programul
scurt, de vineri, romanul ocupa locul 6 cu un punctaj de 66,46.
Simbata, Chiper nu a efectuat un exercitiu prea reusit la programul
liber, acumulind 181,51 de puncte. "N-a fost programul cel mai bun. Nu
mai conteaza daca sint dezamagit, trebuie sa acceptam situatia. Locul
9 este bun, desi ar fi putut fi mult mai bine", a afirmat Chiper.
Patinatorul considera ca a avut o presiune suplimentara asupra sa,
concurind in ultima grupa la programul liber. Chiper, in virsta de 27 de
ani, este multiplu campion national, fiind, de asemenea, patinatorul
roman cu cele mai bune rezultate pe plan international in acest
moment. Gheorghe Chiper a reusit cea mai buna clasare la CE anul
trecut, la Torino, unde a ocupat locul opt, ceea ce a permis Romaniei
sa aiba doi reprezentanti la editia din acest an a competitiei.

CICLISM

Nationala masculina a Romaniei a terminat neinvinsa preliminariile CM, dupa ce a remizat cu Lituania, 28-28, la Vilnius, in ultimul meci
al grupei. Baietii lui Risnita au 14 potentiali adversari la baraj, dintre
cele 16 formatii calificate la CE. Ai nostri si-ar dori sa joace cu Elvetia,
Slovacia sau cu Ucraina, dar ar vrea sa evite Franta si Rusia. Tricolorii
au terminat neinvinsi meciurile preliminare ale Grupei a 4-a, dupa ce
au remizat in deplasare, simbata, 28-28, cu Lituania. Formatia pregatita de Lucian Risnita si de Nicolae Munteanu s-a calificat pentru barajul
care o poate trimite la Campionatele Mondiale de anul viitor, care vor
avea loc in Germania, in perioada 21 ianuarie - 4 februarie. Tragerea la
sorti va avea loc pe 5 februarie, iar meciurile din play-off se vor disputa
la datele de 10-11 iunie (pentru tur), respectiv 17-18 iunie (retur). Echipa noastra are, in acest moment, 14 potentiali adversari, care provin
din rindul celor 16 reprezentative ce vor evolua la Campionatele Europene gazduite de Elvetia, intre 26 ianuarie si 5 februarie. Acestea sint:
Franta, Rusia, Croatia, Danemarca, Ungaria, Islanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia-Muntenegru, Ucraina, Slovenia, Elvetia si Slovacia. Spania si Germania sint calificate direct, din postura de campioana mondiala, respectiv de tara organizatoare. Dintre cele 14 enumerate vor ramine ulterior doar 11, pentru ca primele trei clasate la CE
vor obtine automat calificare si la CM. Primele opt vor intra la tragerea
la sorti in cea dintii urna valorica, iar ultimele trei, in cea de-a a doua,
alaturi de cistigatoarele celor cinci grupe preliminare. Adversarii ideali
pentru Romania ar fi Elvetia, Slovacia si Ucraina, iar la polul opus s-ar
afla Croatia, Franta si Rusia. Tricolorii ar putea sa-si ia o binemeritata
revansa in fata Ucrainei, dupa ce in preliminariile CE, slavii ne-au
invins in ambele meciuri. Slovacia si Elvetia sint si ele formatii abordabile, fara performante deosebite. Mult mai greu ne-ar fi impotriva
Croatiei, nimeni alta decit detinatoare a titlului olimpic, sau a Frantei,
fosta dubla campioana a lumii si medaliata cu bronz la CM din 2005.

FORD %NVINGE DUP~ 10 ANI
LA MONTE CARLO
Cu toate ofensiva dusa de Sebastien Loeb, Marcus
Gronholm si Ford au reusit sa invinga in Raliul Monte Carlo
2006. Constructorul american obtine astfel primul succes in
principat dupa 10 ani ( Bernardini 1996) si primul in WRC
dupa o pauza de aproape 2 ani (Martin Mexic 2004). Marcus
Gronholm a reusit sa ramina liderul competitiei pe intreaga
durata a ultimei etape. Practic, cu avansul de peste 2 minute
avut, finlandezul nu a avut altceva de facut decit sa tina

In ultima etapa a grupei a 3-a
a Cupei Challenge la rugby, selectionata Bucurestiului a invins
sambata, in deplasare, formatia
franceza Toulon cu scorul de 2317. Romanii au marcat 3 eseuri
prin Ratiu, Fercu si Carpo, iar
Dumbrava a reusit 2 transformari
si o lovitura de penalizare. Intr-un
alt meci, Gloucester (Anglia) a
intrecut cu 32-19 echipa franceza
Bayonne. In clasamentul grupei,
primul loc a fost ocupat de
Gloucester cu 29 puncte, urmata
de Bayonne 20, selectionata
Bucurestiului 5 si Toulon 5 puncte.
Castigatoarele grupelor s-au
calificat pentru sferturile de finala
ale competitiei, faza in care vor
avansa si 3 echipe de pe locul 2 in
grupe cu cel mai bun punctaj.

TENIS DE MASA
Jucatorii Mihaela Steff si Adrian Crisan vor juca la Europe Top
12, turneul celor mai buni 12 sportivi de pe continent, gazduit de
Copenhaga, pe 4 si 5 februarie.
Participarea la Europe Top 12 se
face pe baza clasamentului
intocmit de federatia europeana
in luna decembrie. Conform
ierarhiei de la finalul anului trecut,
Mihaela Steff ocupa locul patru in
Europa, la feminin, in timp ce
Adrian Crisan se afla pe pozitia a
cincea. Un alt jucator de origine
romana, Calin Creanga, se afla in
topul continental, pe locul patru,
dar sportivul reprezinta Grecia.

automobilul Ford Focus RS WRC06 pe
drum. "Sunt foarte bucuros sa inving
pentru prima data la Monte Carlo. Dar sunt
si mai fericit ca am reusit acest succes la
primul raliu cu o echipa si masina noua. Am
asteptat ca raliul sa se termine cit mai
repede, pentru ca nu este printre cele pe
care le agreez, iar dupa iesirea lui
Sebastien nu am mai atacat. Poate de
aceea prestatia mea a fost mai modesta",
a declarat Gronholm la sosirea in parcul de
service de la Monte Carlo.
In mod evident, dupa ce a cistigat 10
speciale din totalul de 18 (2 au fost anulate)
Sebastien Loeb este eroul acestui raliu.
Iesit in decor in ultima proba a primei
etape, francezul a revenit conform
regulamentului SuperRally si a reusit sa
urce pe treapta secunda a podiumului abia
dupa ultima proba. "A fost un Monte Carlo
foarte dificil, in care doua viraje succesive
nu au avut aceiasi aderenta. Acest lucru ma pacalit si pe mine si astfel a trebuit sa ne
multumim cu locul second in final. Sper ca
in etapele urmatoare sa avem mai mult
noroc", a incheiat campionul en titre.
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

