
La cel de-al doilea simpozion cu tema „Turismul integrat n
Regiunea Economică V Vest” care s-a desfă

ăinătate,
împreună cu acei oameni ai locului cunoscători

ă ă a turismului.
Banatul Montan înseamnă un relief înalt, cu creste peste

2000 m, o re ă bogată, spectaculoasă, nenumăra
te lacuri naturale

ături de cadrul natural
generos, zona poartă amprenta a ceea ce au fost exploatările
zăcămintelor naturale, a ceea ce a fost

ă de un poten
ă din ă, peste

douăzeci de lacuri, Dunărea, pe ă

ă de la Ursoanea sau Dănila, morile de la Rudăria, nuferii de
la Dognecea, a ările „pemilor” de la Gărâna

ă
ă

ă a lui Constantin Gruiescu.
O casă luminoasă, de oameni gospodari, într-o a

ă cu flori, cultivate în grădină de so
ământului.

Nicăieri denumirea de „flori de mină” nu traduce

ă pe cristale pure de cuar

ă în perioada
tranzi

ărul acestora a
fost completat mereu.
Pentru prima dată în
lume, în acest perime
tru geologic au fost
descoper i te patru
m inerale: ludw ig it,
veszelyit, dognacskait

ător, geologii
români sau din alte zone ale Europei, care au studiat aici
metamorfismul de contact au denumit rocile eruptive „banatite”,
denumire generică utilizată pe toate meridianele lumii.

În casa familiei Gruiescu sunt expuse e
ă, sunt identificate

ăldurii

ătorul sau vizitatorul pentru a putea aprecia frumuse

ă le vadă găzduite de un muzeu

local, integrat într-un centru interna
ă parte, acolo unde

genera ă se documenteze,
localitate de care

ăsi copii sau speciali
ări, oameni „ai puterii” sau chiar pre

ă astăzi, o parte din colec ăzută la
muzeele din Timi ămas acasă, la
Ocna de Fier, mult mai mult.

După mul ă o
expozi

ără lumina care să însufle ă, să eviden

ă lipsesc tocmai florile din grădina de la Ocna.
Poate că lip

s e
ăiescu

pentru a da o nouă
dimensiune albului

O p t z e c i d e
exponate, aduse
de la Dognecea,
Ocna de Fier sau
B ă i u

ă, cuar
ă ă,

e

ăiri
estet ice pentru
ceilal

ăr

ă nu am reu ă citesc cartea, am certitudinea că
poartă nu numai amprenta unui profesionist din presa noastră, ci

ă po
ă

căreia speciali ă coaxială cu concre

şurat la Reşi
şti locali sau din str

şi interesa
şi istoric al Banatului Montan au inventariat o

parte din poten şi, folosind criterii
ştiin

şi durabil

şi antropice, zone carstice cu forma
şteri, avene, chei), iar al

şi este industrie. Pu

şi diversificat: cea mai veche linie ferat
ştera Popov

ş-Nera-Bârzava, situl arheologic de la Tibiscum (Jupa),
Ochiul Beiului, pinii de la Herculane, seme

şez şi Brebu Nou,
minele de la Anina... Printre ofertele-model pentru excursii
tematice, prezentate în cadrul simpozionului, a fost inclus şi
Ocna de Fier, ceea ce înseamn şi colec

şezare de
mineri, o cas şi altele aduse
de so

şi nu însufle-
şte atât de complet şi de frumos imaginea unor concrescen

şi ale metalurgiei
la Ocna de Fier se
situeaz

şitul s-a consumat
în zilele noastre.

Dar arealul care
include Ocna de Fier şi
Dognecea era cunos
cut deja în anul 1864
pentru cele 37 de
minerale identificate,
iar num

şi warthait. Şi nu
întâmpl

şantioane
reprezentative pentru zon şi sistematizate, dar
în pofida c şi grijii cu care sunt înconjurate, spa

şi libertatea de mişcare de care are nevoie
cunosc

şi nu în alt

şi-au legat activitatea geologi de renume
precum Codarcea, Petrulian sauAna Radu Marcus.

Printre vizitatorii colec şti din
alte şedin

şternut în cartea de impresii cuvinte calde sau mari, au promis,
au plecat şi au uitat.

Aşa se face c
şoara sau Iaşi sau Reşi

ş t e s u f l e t u l
Ioanei Mih

ş: cuar

şi pirit
şantioane repre

zentative sau aso
cieri fireşti pentru
geolog şi doar tr

şi colec
şit s

şi feminitatea de care era nevoie ca s

ştii îi spun macl şteri radiale
sau un colier cu boabe roşii sângerii.

ţa în
toamna anului 2000, speciali

ţi de
viitorul economic

ţialul turistic al judeţului
ţifice sau pasiuni cultivate, au expus soluţii pentru

dezvoltarea real

ţea hidrografic
ţiuni

specifice (pe

ţine
dintre judeţele României beneficiaz ţial turistic atât
de bogat ţar

ţ, teatrul din
Oraviţa, izvoarele de la Herculane, sistemul hidroenergetic
Timi

ţul Gugu, galeriile de
min

ţia de mineralogie
estetic

ţie
ţ din adâncul p

ţe ţe
precum cuarţul asociat cu pirita, calcita cu limonitul sau prelingeri
aurii de marcasit ţ.

Începuturile mine
ritului

ţie de la neolitic
la epoca bronzului, iar
sfâr

ţiul nu poate
oferi lumina

ţea
sau unicitatea unui exponat.

Dorinţa colecţionarului este s

ţional de studii de
mineralogie, la Ocna de Fier

ţii de studenţi au avut posibilitatea s

ţiei poţi g
ţ ţi de stat, care au

a

ţie poate fi v
ţa. A r

ţi ani, Muzeul Banatului Montan organizeaz
ţie cu cele optzeci de exponate donate de marele

colecţionar Constantin Gruiescu.
Spaţiul de expunere este generos, alb, poate prea alb, dar

f ţeasc ţieze puritatea for
melor sau transparenţa care a asemuit cristalul cu un sentiment.

Poate c

ţ u l d i n
Maramure ţ
albastru, cuarţ
galben, ametiste,
granate, calcite,
rodocrozite, cuarţ
cu calcit ţ pe
blend

ţi vizitatori.
Vernisajul ex

poziţiei a coincis cu lansarea unei noi c ţi despre Domnul
Constantin Gruiescu ţia sa de minerale.

Chiar dac

ţi vorbi despre
frumuseţea cuarţului sau a granatului, fie el o cruce natural

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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Constantin Gruiescu şi stelele din adâncuri
Iar ca sentiment un cristal
Καί γιά συναίσθημα ένα χρύστααλλο
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Având în vedere faptul că începând de la 1 septembrie
2005 Comisia Europeană monitorizează modul în care
este implementată Recomandarea nr. 2003/361/CE la
nivelul statelor membre, precum ării
regulilor privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici

ă alinierea integrală la defini

ordonan
Leg nr. 346/2004

privind stimularea înfiin ării ării întreprinderilor
mici după cum urmează:

Întreprinderile mici ă, în func
ărul mediu de salaria ă netă

sau activele totale pe care le de ătoarele categorii:
microîntreprinderi - au până la 9 salaria

ă o cifră de afaceri anuală netă sau de
ă la 2 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mici - au între 10
ă o cifră de afaceri anuală netă sau de

ă la 10 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderi mijlocii - au între 50

ă o cifră de afaceri anuală netă de până la 50
milioane euro, echivalent în lei, sau de

ă
În func ă la

capitalul sau la drepturile de vot de
ă dominantă, pot exista 3 tipuri de

întreprinderi:
întreprinderi autonome;
întreprinderi partenere;
întreprinderi legate.

O întreprindere autonomă este orice întreprindere care
nu este clasificată caîntreprindere legată sau ca
întreprindere parteneră, în sensul acestei legi.

O întreprindere este autonomă dacă de

ă una ori mai multe întreprinderi nu
de

ă.
Prin excep ă

autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere
parteneră, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau
depă ătre următoarele categorii de investitori, cu
condi ă nu fie lega

ă:
societă ă

ă de investi
ă

ă, cu condi ă a acestor investitori
în aceea ă nu depă ă echivalentul în
lei a 1.250.000 euro;

universită ără scop
lucrativ;

investitori institu
ă;

autorită
ării, având un buget anual mai mic decât echivalentul

în lei a 10 milioane euro

ă
următoarea rela

ă oricare dintre următoarele raporturi:
o întreprindere de

ă
dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui
contract încheiat cu această întreprindere sau al unei
clauze din statutul acesteia;

o întreprindere este ac ă sau asociată a
celeilalte întreprinderi ă, în baza unui acord
cu al

ă că nu există o influen ă dominantă dacă
investitorii prevăzu

ără ca drepturile pe
care le de ă fie
prejudiciate.

Sunt considerate întreprinderi legate
ă oricare dintre raporturile descrise, prin

intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin
oricare dintre investitorii prevăzu

ă oricare dintre raporturile
descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau
al unui grup de persoane fizice care ac ă de comun
acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi
legate, dacă î ă ă activitatea sau o parte din

activitate pe aceea ă relevantă ori pe pie
ă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea

pia ă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în
amonte ori în aval pe pia ă.

Cu excep ăzute, o întreprindere nu
poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel pu

ătre una sau mai multe organisme ori
colectivită

În efectivele zilnice de salaria
ărului mediu anual de salaria

ă nedeterminată
ă pentru întreprindere

având cu aceasta legături de subordonare

ărului mediu anual de salaria
ăror contract individual de

muncă este suspendat pentru perioada luată în calcul, con
form prevederilor legale,

ă o formă de pregătire profesională pe bază de
contract de ucenicie sau de formare profesională.

Nu vor fi introduse în numărul mediu anual scriptic
salariatele/salaria

Numărul mediu anual de salaria ă pe baza
Registrului general de eviden ă a salaria

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual
de salaria ă netă

ă a
ac

ă la data întocmirii situa
ă în plafoanele stabilite

ă,
mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depă

ă exerci

ărei situ
a

ărul mediu anual de salaria
ă netă ă în cursul

exerci ă pe propria răspundere de
către reprezentantul/reprezentan ă.

În calculul cifrei de afaceri anuale nete sumele selectate
nu includ taxa pe valoarea adăugată

ărul mediu anual de salaria

ărul mediu anual de salaria
ă întreprin

dere se vor stabili pe baza situa
ă există, pe baza situa

ă, care se vor cumula cu datele oricărei
întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată
imediat în amonte sau în aval de aceasta, propor

ăzute se vor cumula în propor
ărei întreprinderi care este legată direct sau

indirect de întreprinderea în cauză, dacă datele nu sunt
deja incluse în situa

ă trebuie să provină din situa
ă acestea exis

tă. La acestea se adaugă 100% din datele întreprinderilor
legate de aceste întreprinderi partenere, cu excep

ă este legată trebuie să provină din situa
ă

acestea există. La acestea se adaugă, în mod propor
ărei întreprinderi partenere a acestor întreprin

deri legate, situată imediat în amonte sau în aval de
acestea, cu excep

ă cu procentul definit
Atunci când în eviden

ărul mediu anual de salaria
ărul mediu anual de

salaria ă prin cumularea propor ă a
datelor aferente întreprinderilor partenere

ă
este legată.

Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu
anual de salaria ă netă

ăspundere a reprezentantului/reprezentan

ăzut în
anexele nr.1 ă din prezenta lege

Întreprinderile mici ă
tehnică pentru facilitarea accesului la servicii de formare de
specialitate în domeniul achizi

În vederea îmbunătă
ă Fondul na

ărâre a Guvernului ca institu
ă ără

personalitate juridică.

şi importan
şi

mijlocii, cuprinse în Ordinul preşedintelui Consiliului Con
curen

şi completarea Regulamen
tului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi
mijlocii şi Ordinul preşedintelui Consiliului Concuren

şi mijlocii, este necesar
şi mijlocii din Recomandarea nr.

2003/361/CE,
şi completarea

şi dezvolt
şi mijlocii,

şi mijlocii se clasific
şi de cifra de afaceri anual

şi
realizeaz

şi 49 de salaria şi
realizeaz

şi 249 de salaria şi
realizeaz

şesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

şit de c
şti investitori s

şi întreprindere s şeasc

şi mai pu

şi între care exist

şi de

şi întreprinderile
între care exist

şi desf şoar

şi pia

şi acele persoane, cum
ar fi salaria

şi sunt asimila

şi ucenicii şi elevii sau studen

şi
completat conform prevederilor legale în vigoare.

şi activele totale
sunt cele raportate în situa

,
aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mic

şirea
acestor plafoane se produce în dou

şi activele totale se determin
şi se declar

şi alte taxe indirecte.
În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv

num

şi a
altor date ale întreprinderii ori, dac

şi din celelalte date consolidate, dac

şi din celelalte date consolidate, dac

şi a datelor
aferente întreprinderilor cu care întreprinderea respectiv

şi activele
totale se stabilesc pe baza unei declara

şi mijlocii, conform modelului prev
şi 2 care fac parte integrant

şi mijlocii pot beneficia de asisten

şi mijlocii la finan
şi mijlocii,

înfiin

ţa respect

ţei nr. 13/2005 privind punerea în aplicare a Regu
lamentului pentru modificarea

ţei nr.
57/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind
încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi
mici ţia
întreprinderilor mici

î guvernul a adoptat ţa
nr. 27 pentru modificarea ii

ţ

ţie de
num ţi

ţin, în urm
ţi

ţin active
totale de pân

ţi
ţin active

totale de pân
ţi

ţin active totale care
nu dep

ţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportat
ţinute ori la dreptul de a

exercita o influenţ

ţine mai puţin
de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare
dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe
întreprinderi sau dac

ţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile
de vot ale întreprinderii în cauz

ţie, o întreprindere este considerat

ţia ca ace ţi, individual sau
în comun, de întreprinderea în cauz

ţi publice de investiţii, societ ţi de capital de
risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu
activitate frecvent ţii în capital de risc (business
angels), care investesc fonduri proprii în societ ţi necotate
la burs ţia ca investiţia total

ţi sau centre de cercetare f

ţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare
regional

ţi ale administraţiei publice locale, respectiv
prim

ţin de 5.000 de locuitori.
Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care

nu sunt clasificate ca întreprinderi legate
ţie: întreprinderea (din amonte) deţine,

individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi
legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din
drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care
exist

ţine majoritatea drepturilor de vot
ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca
majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de
conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţ

ţionar
ţine singur

ţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi,
majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau
asociaţilor întreprinderii respective.

Se prezum ţ
ţi nu sunt implicaţi direct sau indirect în

conducerea întreprinderii respective, f
ţin în calitatea lor de acţionar sau asociat s

ţi.
Întreprinderile între care exist

ţioneaz

ţ ţe adiacente.
O piaţ
ţ

ţa în cauz
ţia cazurilor prev

ţin 25%
din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt
controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu
individual, de c

ţi publice.
ţi avute în vedere la calcu

larea num ţi se includ salariaţii
angajaţi pe durat

ţii temporari care lucreaz
ţi

cu salariaţii conform legislaţiei în vigoare în domeniu.
La calcularea num ţi nu se

vor avea în vedere salariaţii al c

ţii
care urmeaz

ţii aflate/aflaţi în concediu de maternitate
sau parental.

ţi se determin
ţ ţilor, întocmit

ţi, cifra de afaceri anual
ţiile financiare aferente exer

ciţiului financiar anterior, aprobate de adunarea general
ţionarilor sau asociaţilor.
Dac ţiilor financiare anuale

întreprinderea nu se mai încadreaz

ţii financiare
consecutive.

În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale c
ţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele

cu privire la num ţi, cifra de
afaceri anual

ţiului financiar
ţii întreprinderii în cauz

ţi, vor fi stabilite exclusiv pe
baza situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii respective

Datele, inclusiv num ţi, ale
unei întreprinderi partenere sau legate cu o alt

ţiilor financiare anuale

ţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea
este inclus

ţional cu
procentul de participare la capital ori cu procentul
drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).

Datele prev ţie de 100%
cu datele oric

ţiile financiare anuale consolidate.
Datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în

cauz ţiile financiare anuale
proprii

ţia cazu
lui în care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.

Datele întreprinderilor cu care întreprinderea respec
tiv ţiile financiare
anuale proprii

ţional,
datele oric

ţia cazului în care au fost deja incluse în
situaţiile financiare anuale consolidate, într-o proporţie cel
puţin egal l gal.

ţele consolidate nu sunt incluse
informaţii cu privire la num ţi al
unei întreprinderi, cifrele privind num

ţi se calculeaz ţional

ţi, cifra de afaceri anual
ţii pe propria

r ţilor legal/legali
al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria în
treprinderilor mici

ţ

ţiilor publice.
ţirii accesului întreprinderilor mici

ţare, funcţioneaz ţional de
garantare a creditelor pentru întreprinderile mici

ţat prin hot ţie cu capital de
risc, care poate înfiinţa filiale sau unit ţi teritoriale f

-
-
-

sens n care

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e
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Forum educaţional
Ministerului Educaţiei şi Cercetării a lansat

o nouă versiune a site-ului http://www.edu.ro,
mult îmbunătăţită, pe care sunt publicate toate
informaţiile despre activitatea curentă a MEdC.

În acest context, a fost creată şi secţiunea
forum educaţional unde sugestiile şi opiniile
celor interesaţi de sistemul educaţional, pot fi
transmise la adresa http://www.edu.ro/
index.php/articles/c524/.

Săptămânal, experţi din cadrul MEdC vor
modera discuţiile din acest forum, încercând să
ofere modalităţi de rezolvare a subiectelor
propuse dialogului virtual.

Forumul educaţional este grupat în trei
domenii de interes general: descentralizarea
învăţământului preuniversitar, învăţământ
preuniversitar şi examene, fiecare urmărind să
asigure răspunsuri la principalele probleme din
învăţământul românesc. Au fost adăugate, de
asemenea, secţiuni pentru elevi, părinţi sau
profesori, dar şi despre manuale, examene,
concursuri.

Odată cu reorganizarea site-ului a fost
lansat şi serviciul de audienţe online. Astfel,
pentru a trimite reclamaţii, sugestii sau
întrebări ministrului educaţiei şi cercetării,
Mihail Hârdău, se poate accesa direct din site
prin link-ul „Audienţeonline” sau la adresa
http://www.edu.ro/audiente/ secţiunea special
creată în acest sens.

Pentru nostalgici sau pentru cei care sunt
interesaţi de a face o comparaţie între cele
două pagini web, vechea variantă a site-ului se
găseşte la adresa http://www.old.edu.ro/.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 02.03.2006

Of aert@ de burse în Serbi
Centrul Naţional pentru Burse de Studii în

Străinătate informează că Ministerul Educaţiei
şi Sportului din Republica Serbia oferă 5 burse
pentru cursurile de vară de limbă sârbă
organizate de Facultatea de Filologie a
Universităţii din Belgrad - Centrul pentru limbă
sârbă ca limbă străină.

Bursele Guvernului Republicii Serbia pen
tru cursurile de vară de limbă sârbă presupun:

cursuri gratuite de limbă sârbă în Centrul
pentru limbă sârbă ca limbă străină, de la
Facultatea de Filologie, Kuey Mihajlova 40/I;

cazare gratuită în Centrul studenţesc „Rifat
Burdjevi”, Milana Rakica 77 (rezervarea cazării
se face de Ministerul Educaţiei şi Sportului);

utilizarea restaurantelor studenţeşti şi
cumpărarea de bonuri de masă cu preţ redus;

asistenţă medicală în cazuri de urgenţă la
Institutul pentru protecţia sănătăţii studenţilor,
Proletarskih brigada (Krunska) 57;

bursă în valoare de 7 000 dinari - bursele se
ridică de la casieria Universităţii din Belgrad,
Studenski trg 1, etaj 1, camera 17 (data exactă
la care vor fi ridicate bursele va fi afişată ulterior
pe panoul cu anunţuri de la cămin).

Cursurile de vară de limbă sârbă organizate
de Centrul pentru limbă şi literatură sârbă vor
avea loc în perioada 19 iunie - 8 septembrie
2006, conform următoarei planificării:

19 unie - 7 iulie cursul pentru începători
(echivalent cu primul an de studii);

10 - 28 iulie primul curs mediu (echivalent
cu anul II de studiu);

31 iulie - 18 august al doilea curs mediu
(echivalent cu anul III de studiu);

21 august - 8 septembrie) curs superior
(echivalent cu anul IV de studii).

Cursurile sunt susţinute de profesori cu
experienţă şi cu o practică îndelungată în
sistemul de predare a limbii sârbe, în fiecare zi
lucrătoare, câte 3 ore pe zi. Cursurile sunt
adaptate la nivelurile de cunoaştere recoman
date de Consiliul Europei în actele normative
corespunzătoare. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să fie întocmit conform
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului naţional pentru burse de studii în
străinătate acordate în regim bilateral sau
oferite în mod unilateral de alte state, existent
pe www.roburse.ro. Termenul limită de
depunere a dosarelor de candidatură la
Registratura M.Ed.C. din strada Spiru Haret nr.
10, Bucureşti este 15 martie 2006.

-

-
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Î entreprinderil mici şi mijlocii
- modificări -

(continuare n pagina 4)î



Intangibilul
Vineri

orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 10 - 12 Martie

3

Duminic 1 ar ieă 2 M t
REFARM

orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/9 Martie /10 /11 Martie /12 MartieMartie

ţi,Luni, 13 Martie Mar 14 Martie 15 Martie 16 Martie 17 Martie 18 Martie 19 MartieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,

+3 C/-2 C +6 C/0 C +8 C/+3 C +8 C/-2 C +2 C/-5 C +2 C/-5 C +3 C/-3 C

+3 C/-4 C +6 C/-1 C +8 C/+1 C +6 C/-2 C +6 C/-3 C +10 C/+1 C +12 C/+6 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Timişoara

+ º
- º

9
2

C
C

+ º
º

9 C
-3 C

+ º
- º

7
3

C
C

+ º
- º

9
1

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+ º
º

11
+ 6

C
C

+ º
º

10
0

C
C

+9º
º
C

+1 C

+11
+ 2

º
º
C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+5
+1

º
º
C
C

+4º
- º

C
C4

+1
2

º
- º

C
C

+ º
- º

3
1

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+2
5

º
- º

C
C

+6 C
-7 C

º
º

+ º
º

4
-6

C
C

+6
-5

º
º
C
C

Reşiţa

Oraviţa

Reşi

şoara

ţa

Timi

Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

PRISMA Martie| 9 - 15 |2006

Te a t r u

În spatele ochilor

La nceput de prim var ,
eatrul . . etculescu te

invit

î
T G A P

ţi au
posibilitatea de a face la
rândul lor invitaţii doamnelor

ă ă

ă la spectacolul "
" în data de

12 martie ora 19.
Spectatorii bărba

ă.
Vizionare plăcută!

În
spatele ochilor

şi domnişoarelor, care vor
avea intrarea liber

de Nava Semel

regia: Chemal Başar

ANUNŢ
LICITAŢIE

P r i m
ţ ţie

pentru vânzarea de mas

ţia
va avea loc în data de
20.03.2006, ora 14 la
Prim

ţie se
poate face pân

ţii suplimentare la
Prim

ă r i a C o m u n e i

Dognecea anun ă licita
ă

lemnoasă pe picior din
pădurea comunală. Licita

ăria Dognecea.
Înscrierea la licita

ă în data de
17.03.2006, ora 15.

Rela
ăria Dognecea.

Ministrul transporturilor, constructiilor si
turismului a , n data ordinul
nr. 42 privind condi

-

-

-
-

-

-
-

emis î de 16 ianuarie
ţiile de preg

ţial
.

ţiuni de trans
port rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei
de urgenţ

ţin
ţe necesare desf

ţe ce
trebuie actualizate periodic prin stagii de
preg

ţial
( )

( )
ţiale, respectiv dovada preg

ţinute conform prevederilor prezentului ordin.
CPI

ţinut prin susţinerea unui
examen de cuno ţe teoretice

ţiunea 1 din
anexa nr. 2. Examenul va urm

ţe, conform tematicii
prev

ţial

ţionare a personalului din domeniul
transporturilor rutiere, conform prevederilor
cuprinse în secţiunea a 2-a din anexa nr. 2, în
urma c ţine un certificat de calificare
profesional ţial ( )

ţinerea unui
examen privind însu ţelor conform
tematicii prev

.

ţile
comune ale celor dou ţial

ţile specifice noii calific

ţine în mod obligatoriu
examenul practic în totalitate.

Sunt scutiţi de obligativitatea calific ţiale
conduc

ţii:
conduc

ţii:
conduc

ţ

ţa parcursului.
Preg

ţele care le sunt necesare în
activitate, cu prec

ţa rutier ţionalizarea consumului de
combustibil.

Cursurile vor fi organizate de c
ţionare a personalului din

domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel
concepute pentru a dezvolta

ţele prev

.
ţinerea unui

examen teoretic conform prevederilor cuprinse în
secţiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea
examenului, conduc ţine un CPC
cu o valabilitate de 5 ani.

CPC vor fi eliberate conduc

.
ţi conduc

ţinerea acestuia.
Conduc ţi de la obligaţia

deţinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma
cursurile de formare profesional

ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1957;

pân ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1968;

pân ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1979;

pân ţi cei
n ţi înainte de data de 1 ianuarie 1990.

Conduc
vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5

ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate
a CPC.

În cazul în care conduc
ţi

de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor
art. 3 nu

ţin 2 ani, ace ţia de a urma un
curs de preg

ţii, chiar dac
.

ătire profesională
ini ă ă a anumitor categorii de
conducători auto

ă a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, conducătorii auto titulari ai
permiselor de conducere corespunzătoare
pentru categoriile C1, C1E, C

ă de ă un nivel minim de
cuno ă ării profesiei, con
form anexei nr. 1 la prezentul ordin, cuno

ătire adecvate.
Certificatul de calificare profesională ini ă

CPI , ă
continu CPC ,reprezintă dovada pregătirii profe
sionale ini ătirii profe
sionale periodice a conducătorului auto,

ătre conducătorul
auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau
transport rutier de persoane.

CPI poate fi ob

ări însu

ăzute în anexa nr. 1.
Conducătorii auto pot opta pentru o pregătire

profesională ini ă accelerată în cadrul unor
cursuri organizate de centre de pregătire

ărora vor ob
ă ini ă accelerată CPIa . Aceste

cursuri se vor încheia prin sus

ăzute în anexa nr. 1.
CPIa conferă titularului acelea

ătorilor auto de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de
zile de la promovarea examenelor

Conducătorii auto care efectuează transport
de marfă ă sau î ă
activitatea pentru a efectua transport de
persoane ori invers

ă mai parcurgă păr
ă tipuri de calificare ini ă,

ci doar păr ări, urmate de
promovarea unui examen teoretic. Ace

ători vor sus

ării ini
ătorii auto care sunt:

titularii unui permis de conducere pentru
categoriile D1, D1E, D ă la data
de 9 septembrie 2008;

titularii unui permis de conducere pentru
categoriile C1, C1E, C ă la data
de 9 septembrie 2009.

Conducătorii auto ce fac obiectul prezentului
ordin pot conduce vehicule destinate transpor
tului rutier de mărfuri în următoarele condi

ătorii auto titulari ai unui CPI pot
conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din
categoria C1, C1E, C

ătorii auto titulari ai unui CPIa pot
conduce:

▪ de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria
C1

ătorii auto care fac obiectul prezentu
lui ordin pot conduce vehicule destinate transpor
tului rutier de persoane în următoarele condi

ătorii auto titulari ai unui CPI pot
conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din
categoria D1, D1E, D

ătorii auto titulari ai unui CPIa pot
conduce:

▪ de la vârsta de 21 de ani vehicule din
categoria D

ă maximă de 50 km,

ă
ătirea periodică va consta în cursuri

specifice, prin care conducătorii auto î

ădere în ceea ce prive
ă

ătre centre de
pregătire

ăzute în anexa nr. 1.
Cursurile vor fi organizate în două module

independente, unul de 3 zile, celălalt de două
zile, fiecare zi de curs având prevăzute câte 7 ore
de pregătire. Cele două module pot fi urmate
separat de conducătorul auto înainte de
termenele prevăzute

Cursurile se vor încheia prin sus

ătorul auto va ob

ătorilor auto de
către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în
termen de maximum 30 de zile de la promovarea
examenelor

To ătorii auto care sunt titulari ai unui
CPI/CPIa trebuie să urmeze cursurile de formare
continuă în termen de maximum 5 ani de la
ob

ătorii auto excepta

ă continuă
conform următorului calendar:

până la data de 10 septembrie 2012, to
ăscu

ă la data de 10 septembrie 2013, to
ăscu

ă la data de 10 septembrie 2014, to
ăscu

ă la data de 10 septembrie 2015, to
ăscu

ătorii auto care sunt titulari ai unui
CPC

ătorii auto titulari ai
unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei excepta

ă de
cel pu

ătire periodică înainte de reluarea
activită ă nu s-au împlinit termenele
prevăzute

şi continu

Pentru a putea efectua opera

şi CE, respectiv D1,
D1E, D şi DE, trebuie s

ştin şur
ştin

şi Certificatul de calificare profesional

şi pot fi
ob

şi CPC sunt valabile pentru tipul de
transport rutier efectuat de c

ştin şi practice,
conform prevederilor cuprinse în sec

şirea
nivelului minim de cunoştin

şi
perfec

şirea cunoştin

şi drepturi ca şi
CPI, cu respectarea prevederilor legale.

CPI şi, respectiv, CPIa vor fi eliberate
conduc

şi care îşi dezvolt şi schimb

şi care sunt titularii unui
CPI/CPIa nu trebuie s

şti
conduc

şi DE, eliberat pân

şi CE, eliberat pân

şi CE;
conduc

şi C1E; şi
▪ de la vârsta de 21 de ani vehicule din

categoria C1, C1E, C şi CE.
Conduc

şi DE;
conduc

şi DE, utilizate pe curse regulate de
pasageri pe o distan şi
vehicule din categoriile D1 şi D1E;

▪ de la vârsta de 23 de ani vehicule din
categoria D1, D1E, D şi DE, indiferent de tipul de
curs şi de distan

şi vor
actualiza cunoştin

şte
siguran şi ra

şi perfec

şi a revizui
cunoştin

şi-au exercitat profesia pe o perioad
ştia au obliga

a)

b)

a)

a)

a)

b)

c)

d)

b)

b)

(M.O. nr. 79/17.01.2006)

Procedura executării silite
- modificare -

Executivul a adoptat în data de 2 martie a.c. un proiect de Lege
care simplifică procedura executării silite astfel încât hotărârile
judecătoreşti să fie puse rapid în aplicare.Actul normativ modifică şi
completează Codul de Procedură Civilă.

Proiectul de Lege stabileşte drept prioritare executările
voluntare ale obligaţiilor debitorilor. De asemenea, sporeşte rolul
activ al organelor de executare în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin
în cadrul acestor proceduri, pentru realizarea integrală şi cu
celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

Proiectul propune eliminarea formalităţii încuviinţării, pe cale
judecătorească, a pornirii executării silite. Aceasta este conside
rată, în practică, ca fiind una dintre procedurile care întârzie
derularea executării. De asemenea, au fost aduse unele
îmbunătăţiri textelor care reglementează poprirea, ca formă de
executare silită, în scopul fluidizării raporturilor juridice dintre
creditor, debitor şi terţul poprit.

Proiectul propune sancţionarea executorilor care refuză să
înceapă procedura de executare silită.

În cazul în care se constată că refuzul executorului de a începe
executarea silită sau de a îndeplini un act de executare silită este
nejustificat, instanţa de executare îl va obliga pe acesta la plata unei
amenzi de la 50 la 500 RON. La cererea părţii interesate, executorul
poate fi obligat şi la plata de despăgubiri pentru paguba astfel
cauzată.

Proiectul prevede ca executorul judecătoresc este dator să
stăruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea
integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu. În
interesul executării, executorul judecătoresc poate cere debitorului
să dea o declaraţie scrisă cu privire la veniturile şi bunurile sale şi
locul unde se află acestea. Refuzul de a da declaraţia sau
declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsesc potrivit
legii penale.

Noile reglementări vor corecta disfuncţionalităţile sesizate în
activitatea de executare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri
executorii. Totodată, acest proiect răspunde aspectelor menţionate
în Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene,
publicat la data de 25 octombrie 2005.

Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-
2007 stabileşte, printre altele, obligaţia adoptării unor măsuri
legislative concrete pentru reducerea duratei, simplificării şi
creşterii transparenţei procedurilor de executare a hotărârilor
judecătoreşti, în cadrul obiectivului general vizând asigurarea unui
sistem eficient de executare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor
titluri executorii.

În acest context, este de menţionat că statul român a suferit mai
multe condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din
cauza întârzierilor în executarea hotărârilor judecătoreşti.

-

Guvernul României - Biroul de presă - 02.03.2006

Preg@tirea profesional@ a conduc@torilor auto
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(M.O. nr. 43/18.01.2006)
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

.G. nr.

.G. nr.
ţilor ţi regene

rabili pt. transport
Ordinul nr. 902/1.211/2005 al ministrului mun

cii, solidarit ţii sociale
ţional de Statistic

ţiilor din România (M.O.
nr. 46/18.01.2006)

Legea nr. 4 pt. modificarea denumirii

(M.O. nr. 48/19.01.2006)
a nr.

ţelor judec
(M.O. nr.

48/19.01.2006)
.G. nr.

ţionale în domeniul public
al municipiului Caransebe

ţul Cara (M.O. nr. 48/19.01.2006)
ul nr. ţiei

ţiunilor de intervenţie ale
serviciilor de urgenţ

ul nr.
ţului pt. modificarea Prescripţiei tehnice PT R 19-
2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate
privind echipamentele ţiile montate

ţii ţiilor
de joac

ul nr. ţii privind
tarifele pt. prestaţiile efectuate de direcţiile de
s ţene

ul nr. ţiei
Naţionale pt. Întreprinderi Mici

ţie privind aprobarea Procedurii de
implementare a Programului pt. organizarea
Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP 2006

.01.
H.G. nr. 20

(M.O. nr. 56/20.01.2006)
.G. nr.

.G. nr.
ţionarilor

publici pt. anul 2006
O.G. nr. 4

ţile ţiile de înv ţ

.G. nr.

.u. . ţinerea familiei în
vederea cre . .

.G. nr.

.u. .

ţiilor pt. persoane care ocup ţii de
demnitate public

ul nr.

.G. nr.
ţiilor de acordare a

compensaţiei lunare pt. chirie cadrelor militare în
activitate din Ministerul Ap ţionale

H.G. nr. 1.875/2005 ţia s ţii
ţii lucr ţ

(M.O. nr. 64/24.01.2006)
ul nr. ţiei

ţ

ţ (M.O. nr.
64/24.01.2006)

ul nr. ţii
pt. aprobarea Ghidului privind actualizarea

ţiei de autorizare a
medicamentelor de uz uman autorizate în
România, pt. a fi conform ţele Uniunii
Europene

H.G. nr. 78 . .
ţilor naţionale,

companiilor naţionale ţilor comerciale
aflate sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Economiei ţului, la care se
efectueaz

.u. .

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

ţilor comerciale
ţilor administraţiei publice

locale (M.O. nr. 68/25.01.2006)
Ordinul nr. 1.231/2005 al ministrului agricul

turii, p

ţiri funciare
(M.O. nr. 70/25.01.2006)

O.G. nr. 5
ţii a

cet ţenilor români în str (M.O. nr.
71/26.01.2006)

ul nr. ţelor publice
privind modificarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 86/2005 pt. reglementarea
datei pl ţii salariilor la instituţiile publice (M.O. nr.
71/26.01.2006)

.G. nr.
ţiul rural

privind stabilirea Criteriilor
de acordare a etichetei ecologice pt. serviciile de
cazare pt. turi

privind promovarea utili
zării biocarburan

ă
ă privind comple

tarea Clasificării ocupa

ării mărfurilor din Tariful vamal de import al
României

ătore
ă acestea

H 43 privind transmiterea unor imobile
din domeniul public al statului

ărării Na

ătirea, organizarea, desfă

ă profesioniste

Ordin 4 al ministrului economiei

ă“ (M.O. nr. 52/19.01.2006)
Ordin 37 al ministrului sănătă

ănătate publică jude
ănătate publică

(M.O. nr. 54/20.01.2006)
Ordin 5 al pre

(M.O. nr. 55/20 2006)
privind stabilirea numărului de

permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în
anul 2006

O 1 pt. reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
(M.O. nr. 57/20.01.2006)

O 2 privind reglementarea drepturilor
salariale

(M.O. nr. 57/20.01.2006)
privind cre

ă ă ământ, salarizat
potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic (M.O. nr. 57/20.01.2006)

H 53 pt. modificarea

G nr. 148/2005 privind sus
G nr.

1.825/2005 (M.O. nr. 57/20.01.2006)
O 3 privind cre

G nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pt.
personalul contractual din sectorul bugetar

ă în sectorul bugetar
ă func

ă (M.O. nr. 59/23.01.2006)
Ordin 2 al ministrului agriculturii, pădurilor

ării rurale privind recunoa

ă peisageră“ (M.O. nr. 61/23.01.2006)
H 1.867/2005 privind stabilirea

cuantumului

ărării Na (M.O.
nr. 62/24.01.2006)

privind protec ănătă
ă ătorilor fa ă de riscurile datorate

expunerii la azbest
Ordin 5.707/2005 al ministrului educa

ării pt. aprobarea Centralizatorului
privind disciplinele de învă ământ, domeniile

ările, precum

ă ământul preuniversitar 2006

Ordin 1.451/2005 al ministrului sănătă

ă cu cerin
(M.O. nr. 66/24.01.2006)

pt. modificarea H G nr. 2.251/2004
privind aprobarea Listei societă

ă

ă concedieri colective în anul 2005
G nr.

8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare

ă ă

ă
ă

ădurilor ării rurale pt. aprobarea
Normelor metodologice privind calculul

ătă

pt. modificarea

ă ăinătate

Ordin 77 al ministrului finan

ă

privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spa (M.O.
nr. 78/27.01.2006)

şti
H 1.844/2005

şi a altor carburan
(M.O. nr. 44/18.01.2006)

şi familiei şi al preşedintelui
Institutului Na

şi clasi
fic

şi a taxelor vamale aferente acestora

Lege 17 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate al instan şti
şi al parchetelor de pe lâng

şi din administrarea
Ministerului Ap

ş şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Caransebeş,
jude ş-Severin

Ordin 1.134 al ministrului administra şi
internelor pt. aprobarea Regulamentului privind
planificarea, preg şura
rea şi conducerea ac

(M.O. nr.
50/19.01.2006)

şi comer

şi instala şi
utilizate în cadrul parcurilor de distrac şi spa

şi a municipiului
Bucureşti şi de institutele de s

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi

Coopera

şi a altor drepturi ale func

şterile salariale ce se vor
acorda în anul 2006 personalului didactic din
unit şi institu

şi completarea Nor
melor metodologice de aplicare a prevederilor
O

şterii copilului, aprobate prin H

şterile salariale ce se vor
acorda în anul 2006 personalului bugetar
salarizat potrivit O

şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz şi a
indemniza

şi dezvolt şterea
Consiliului pe produs „Flori, plante ornamentale şi
arhitectur

şi condi

şi securit

şi cercet
şi

specializ şi probele de concurs,
valabil pt. încadrarea personalului didactic din
înv

şi
modificarea documenta

şi societ

şi Comer
şi

care vor beneficia de prevederile O

şi privatizare a unor
societ şi societ

şi a societ şi regiilor autonome
subordonate autorit

şi dezvolt
şi plata

tarifelor pt. serviciile de îmbun

şi completarea Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circula

O 7

4

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
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Anali tii se a teapt la sc deri ale euro i dolaruluiş ş ă ă ş BNR va limita i finan rile prin leasingş ţă

TVA si taxa pe venit nu vor creste in 2006. Pusa serios la indoiala de catre oficiali ai UE
si ai FMI, politica fiscala a Romaniei nu va suferi modificari majore in 2006. Cel putin asa
sustine ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, care a dat asigurari ca nici una
dintre taxele de baza (impozitul pe venit si TVA) nu vor creste in acest an. Vor exista
anumite modificari in Codul Fiscal, cum ar fi disparitia regimului de microintreprinderi,
majorarea taxelor de mediu, redeventelor si a taxelor pe proprietate.

însă

Rromii, recunoscu]i ca
victime ale Holocaustului

Proiectul a fost retrimis
parlamentului de către şeful
statului, după ce a stârnit
criticile minorităţii rrome şi ale
societăţii civile. Acestea au
protestat pentru că în definirea
"Holocaustului" nu se făcea
referire la cei aproape 30 de
mii de rromi deportaţi în Trans
nistria în anii '40.

-

Dupa ce oficialii europeni criticasera dur respingerea de catre
Parlament a legii de , aceiasi parlamentari si-au
spalat pacatele saptamina trecuta, cind au avizat legea ce le fusese
retrimisa de Presedintie. Si tot pe placul UE a fost si

, elaborat de Guvern si
trimis spre dezbatere Parlamentului.

organizare a DNA

proiectul de
lege a controlului averilor demnitarilor

Declara iile de venit trebuie depuse p n pe 15 maiţ â ă

�

�

�

În scopul sustenabilită
ă

ă activitatea filialelor.
Până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Guvernul, prinAgen
ă pentru Întreprinderi Mici ă Parlamentu

lui un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici

ă

ării acestora, măsurile concrete luate în aplicarea acestora
ă fie înso

ă a fi întreprinse în anul calen
daristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a fondurilor ce se
estimează a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor.

ă transpune în legisla ă Recomandarea
2003/361/CE privind defini

ă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai
2003, p. 0036-0041,

ă în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, respectiv modelul declara

ă intră în vi
goare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ţii reţelei teritoriale, Fondul naţional de garantare
a creditelor pentru întreprinderile mici

ţia Naţio
nal ţie, prezint

ţional corespund necesit ţilor întreprinderilor mici

ţit de programele de dezvoltare
a întreprinderilor mici

O ţa adoptat ţia naţional
ţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici

ţial Comunicarea Comisiei Europene privind mo
delul de declaraţie a informaţiilor referitoare la încadrarea unei întreprinderi
în categoria de întreprinderi mici

ţiei
"Informaţii privind calificarea ca întreprindere mic

şi mijlocii cogaranteaz şi suprave
gheaz

şi Mijlocii şi Coopera
şi

mijlocii, modul în care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ şi cel institu
şi mijlocii, politicile de

încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii adoptate şi stadiul
aplic şi efectele
constatate. Raportul anual trebuie s

şi mijlocii, care urmeaz

rdonan
şi

mijlocii, publicat
şi par

şi mijlocii, publicat

şi mijlocie şi

-

-
-

-

-

-

-

(M.O. nr. 88/31.01.2006)

Î entreprinderil mici şi mijlocii
(continuare din pagina 2)

Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii
va fi condus de un nou
Colegiu. Mandatul actualilor
membri ai CNSAS expiră pe
11 martie, iar Parlamentul
trebuie să numească un nou
Colegiu. Viitorul preşedinte al
CNSAS va fi, cel mai probabil,
Ticu Dumitrescu, care este
suţinut atât de liberali, cât şi de
social-democraţi. Dumitrescu
a condiţionat acceptarea şefiei
Colegiului de modificarea legii
care reglementează funcţio
narea CNSAS. Actul normativ
a fost reanalizat de Guvern şi
adoptat într-o nouă formă.
Legea modifică modul de
numire a celor 11 membrii ai
Colegiului.Aceştia vor fi numiţi
în continuare de Parlament,
dar spre deosebire de legisla
ţia în vigoare, Preşedintele
României şi Primul-ministru
vor putea propune câte un re
prezentant. 9 membri ai
Colegiului Consiliului vor fi nu
miţi la propunerea grupurilor
parlamentare, potrivit configu
raţiei politice a celor două
Camere.

Mandatul membrilor Cole
giului este de 6 ani şi poate fi
reînnoit o singură dată. Noua
lege facilitează accesul la pro
priul dosar pentru persoanele
care au avut cetăţenie română
după 1945, precum şi pentru
orice cetăţean al unei ţări
membre NATO. De acelaşi
drept vor beneficia şi cetăţenii
statelor membre ale Uniunii
Europene, dar numai de la
data aderării României. De
asemenea, a fost limitat
accesul la funcţiile publice a
persoanelor care au avut
relaţii cu fosta securitate.

Colegiului CNSAS

-

-

-

-

-

-

-

Cod de Procedur@

Penal@

După 5 luni de dezbateri în
Senat, noul Cod de Procedură
Penală a fost aprobat cu doar
2 voturi împotrivă. La textul
Guvernului au fost aduse 55
de amendamente care au
modificări importante.

Una dintre acestea
stabileşte ca inculpaţii să poată
fi audiaţi numai între orele 8 şi

20.
Din momentul în care legea

va fi promulgată, procurorii vor
fi suverani pe dosar şi nu vor
mai răspunde în faţa şefului

ierarhic. S-a stabilit o regulă
clară şi pentru cazurile în care
s-a aprobat interceptarea
convorbirilor telefonice ale unei

persoane. Procurorul va fi
obligat ca înainte cu 15 zile de
începerea urmăririi penale să
aducă la cunoştinţa acelei

persoane datele înregistrate şi

conţinutul acestor convorbiri.
Actualul cod de procedură
penală permitea ca aceste
date să fie puse la dispoziţie
persoanelor urmărite la un
moment ales de anchetatori.

Garanţiile pentru inculpaţi
sunt mult mai bine definite în
forma decisă de senatori.
Inculpaţii vor avea dreptul să
se apere în toate etapele
procesului. Mai exact, legea îi
obligă pe judecători să-i
audieze pe cei implicaţi atît în
faza judecării pe fond cît şi la
apel sau recurs.

O altă prevedere
importantă este legată de
cazurile în care statul român
este reclamat la instanţe
internaţionale şi chiar
condamnat de acestea. Pînă la
pronunţare, agentul
guvernamental la CEDO are
obligaţia să folosească toate
căile legale, astfel încît statul
român să nu mai fie obligat să
plătească despăgubiri celor
care au contestat decizia
intanţelor din România.



Dupa ani de tergiversari, autoritatile din cele
cinci state implicate s-au pus de acord, in sfarsit,
in privinta construirii oleoductului Constanta-
Trieste. Anuntul a fost facut de ministrul italian
pentru activitati productive, Claudio Scajola, care
a mai spus ca la 21 martie se va semna, la
Trieste, memorandumul pentru constuirea
conductei de petrol.

Stirea-bomba a fost insa legata de construi-
rea, in paralel cu oleoductul, a unui gazoduct,
care va transporta gaze naturale in sens invers,
adica dinspre Italia spre Romania.

Decizia comuna privind construirea oleoduc-
tului Constanta-Trieste, care va transporta petrol
caspic spre Europa Occidentala – via Romania,
vine intr-un moment delicat pentru autoritatile de
la Bucuresti. Aflata in plin proces de redefinire a
politicii energetice, Romania suporta si o
presiune tot mai ridicata a Rusiei, care isi doreste
ca traseul petrolului caspic sa nu traverseze

teritoriul tarii noastre.
Redef in irea pol i t ic i i

energetice – una dintre
prioritatile administratiei
actuale, are ca scop princi-
pal diminuarea dependentei
de resursele energetice
provenite din spatiul CIS.

Ca atare, oleoductul
Constanta-Trieste este una
dintre tintele declarate ale
Romaniei, deoarece petro-
lul caspic ar fi o alternativa la
aprovizionarea cu titei din
Rusia si statele – satelit ale
Kremlinului.

Moscova, a incurajat
construirea a trei conducte
pt. petrolul caspic care sa
evite Romania.

Prima conducta leaga portul azer Baku de cel
turcesc de la Ceyhan, finantata de catre mai
multe companii americane. De aici, prin
intermediul petrolierelor ce traverseaza Bosforul,
petrolul ajunge in Occident.

A doua conducta, la care lucrarile fizice au
demarat deja, va lega portul bulgaresc Burgas de
cel grecesc de la Alexandroupolis, pe malul Marii
Egee. Acest proiect, sprijinit de firme rusesti
(Lukoil e proprietar al rafinariei din Burgas) ar
urma sa transporte petrol dinAzerbaidjan printr-o
conducta ruseasca ce leaga Marea Caspica si
Marea Neagra – apele teritoriale bulgare.

In al treilea rand, Burgasul ar putea fi punctul
de plecare a unei alte conducte europene care ar
ajunge la portul albanez Vlora, de pe coasta
Adriaticii. Proiectul ar presupune constructia unei
conducte pe o lungime de circa 600 km, care ar
traversa Bulgaria, Macedonia siAlbania.

Hotnews.ro
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BCE a majorat dobânda
de referin]@ la 2,50%

Banca Central Europeană a
decis, joi, să majoreze cu un
sfert de punct procentual, de la
2,25 la 2,50 la sută, nivelul
dobânzii de referinţă în zona
euro, a anunţat un purtător de
cuvânt al instituţiei la sfârşitul
reuniunii lunare a Consiliului
guvernatorilor BCE, informează
AFP.

Aceasta a fost a doua
majorare a dobânzilor cu un
sfert de punct adoptată de BCE
în ultimele patru luni, după ce
anterior timp de aproape doi ani
şi jumătate instituţia cu sediul la
Frankfurt a optat pentru
menţinerea status quo-ului.
Decizia era una aşteptată de
majoritatea economiştilor,
având în vedere declaraţiile
recente ale preşedintelui BCE,
Jean-Claude Trichet, care a
apreciat că economia zonei
euro a început să se întărească.

O măsură similară a fost
decisă şi pentru cele două
nivele care încadrează dobânda
de referinţă, respectiv rata de
încurajare a depunerilor, care a
fost majorată până la 1,50 de
procente, şi cea a împrumutului
marginal, care a fost majorată la
3,50 de procente.

Pieţele financiare vor urmări
acum cu atenţie aprecierile lui
Trichet încercând să descopere
eventuale aluzii cu privire la
direcţia politicii monetare a BCE
în lunile următoare. Conferinţa
de presă a francezului Jean-
Claude Trichet va începe la ora
13.30 GMT.

Rata dobânzii de referinţă
este principalul instrument de
care dispune BCE în lupta
împotriva inflaţiei în zona euro.
Consiliul guvernatorilor BCE,
este un organism care
regrupează cei şase membrii
din comitetul director al BCE,
inclusiv preşedintele Trichet,
plus cei 12 guvernatori ai
băncilor centrale din ţările
membre ale zonei euro.
Deciziile luate de Consiliul
guvernatorilor BCE sunt
aplicate imediat de băncile
centrale din cele 12 state
membre ale zonei euro.

Convorbiri eşuate la Viena

Negociatorii iranieni susţin că soluţia
rusească a fost acceptată

-

-

-

Convorbirile
asupra programului nuclear iranian între repre
zentanţi ai guvernului de la Teheran şi statele UE
3 (Franţa, Marea Britanie, Germania) s-au
încheiat fără a se ajunge la un acord. Partea
europeană a considerat discuţiile, desfăşurate
Viena, drept un ultim efort în tentativa de a-i
convinge pe iranieni să-şi suspende toate acti
vităţile legate de îmbogăţirea uraniului, înainte ca
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
(AIEA) să se întrunească pentru a discuta despre
ce măsuri se vor lua împotriva Iranului.

Iranul şi Rusia au
ajuns la un acord în privinţa programului atomic al
Teheranului, a afirmat în capitala Austriei un ofi
cial iranian. acord respectă toate cerinţele
comunităţii internaţionale. Declaraţia surpriză a
fost făcută la câteva ore după ce discuţiile dintre
miniştrii de externe din Germania, Franţa şi Ma
rea Britanie şi negociatorul-şef iranian Ali Larijani
s-au încheiat fără nici un rezultat. Conducerea
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică
ar putea propune discutarea cazului iranian în

Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite

la

-

Acest

Iranul susţine că este pregătit pentru un
război electronic în cazul în care ar fi atacat
Iran dispune de o tehnologie electronică de
război al cărei nivel i-ar permite să reziste în
eventualitatea unui atac de acest tip asupra
instalaţiilor sale militare, a declarat şeful
departamentului pentru tehnică electronică din
cadrul ministerului iranian al apărării

"Dacă principalul nostru inamic s-ar gândi să
declanşeze împotriva noastră un război electro
nic şi operaţiuni de bruiaj, standardele noastre în
materie se ridică la nivelul celor ale NATO", a
avertizat oficialu iranian într-o declaraţie pentru
televiziunea iraniană de stat.

Potrivit declaraţiilor sale, sistemul antiradar al
Iranului, atât cel pasiv cât şi cel activ, "poate
rezista în faţa oricui ne-ar ameninţa".

Declaraţia intervine în contextul în care
Statele Unite şi Israelul nu au exclus posibilitatea
declanşării unei acţiuni militare împotriva Iranului
pentru a împiedica această ţară să se doteze cu
arma nucleară. Iranul a negat însă permanent că
s-ar dota cu armament nuclear.

ul

.

-

l

Preşedintele irakian Jalal Talabani a anunţat luni că
sesiunea inaugurală a parlamentului a fost convocată
pentru 12 martie. Potrivit constituţiei irakiene, prima
sesiune a parlamentului trebuie să aibă loc la cel mult
patru săptămâni de la validarea, la 12 februarie a.c., a
scrutinului din decembrie anul trecut.

Anul 2005 a fost înc@ unul tragic pentru ziari}ti
Anul 2005 a fost încă unul tragic pentru presă în cea mai mare parte a

ţărilor lumii, fiind marcat de cenzură şi asasinate, constată raportul anual al
Comitetului pentru protecţia ziariştilor /CPJ/, dat publicităţii la New York.

Raportul trece în revistă "o autocenzură omniprezentă înAmerica Latină,
asasinate împotriva ziariştilor din Orientul Mijlociu, o intensificare a
persecuţiilor de către guverne din Africa şi arestări pe scară largă de ziarişti
în China şi Cuba".

În total, potrivit documentului intitulat "Atacuri împotriva presei în 2005",
anul trecut au fost asasinaţi 47 de jurnalişti în întreaga lume. Cu 22 de ziarişti
ucişi, Irakul este ţara care a plătit cel mai greu tribut din ultimul sfert de secol
din acest punct de vedere.

CPJ mai notează în comunicatul ce însoţeşte publicarea raportului că la
nivel mondial în ultimii doi ani şi-au pierdut viaţa peste 100 de ziarişti, cel mai
grav bilanţ din ultimii zece ani. Peste trei sferturi dintre ziariştii ucişi au fost
asasinaţi, iar în 90% din cazuri autorii acestor crime au rămas nepedepsiţi în
2005, subliniază documentul, ale cărui statistici au fost dezvăluite la 3
ianuarie.

A crescut în acelaşi timp numărul de arestări de ziarişti: 125 de jurnalişti
au ajuns după gratii în 24 de ţări, dintre care 32 în China, 24 în Cuba, 15 în
Eritreea şi 13 în Etiopia. Documentul CPJ remarcă în acest context că SUA,
care ţin ziarişti în închisoare în Irak şi Cuba, au urcat pe locul al şaselea între
ţările care arestează jurnalişti, imediat după Uzbekistan şi la egalitate cu
Myanmar.

Constitu]ia european@
P

-
-

.

-

-

-

reşedinţia austriacă îşi
propune ca până la încheierea
mandatului său, la sfârşitul
lunii iunie, să prezinte un plan
referitor la continuarea dezba
terilor privind Constituţia euro
peană, la care să participe
toate statele membre ale UE,
precum ş i Român ia ş i
Bulgaria, a declarat ministrul
de externe austriac Ursula
Plassnik

U r s u l a P l a s s n i k a
menţionat că a adresat deja
omologilor săi din Uniunea
Europeană solicitarea de a
formula sugestii în acest sens.

Oficialul austriac a subli
niat că această problemă va
putea fi rezolvată numai îm
preună de către toate statele
membre actuale ale Uniunii,
cărora li se adaugă România
şi Bulgaria. Este foarte impor
tant să rămânem în contact cu
partenerii noştri şi să abordăm
problema cu răbdare, a
subliniat ministrul austriac,
după întâlnirea avută la Viena
cu omologul său grec, Dora
Bakoyannis

11 martie 2004
Madrid

Dosarul investigatiilor din
dosarul celui mai grav atentat
savarsit vreodata in Europa - e
vorba de cel din 11 martie
2004, de la Madrid, are astazi
80.000 de pagini.

La mai putin de o sapta
mana de la implinirea a doi ani
de la atentatele din 11 martie,
care au costat viata a 200 de
persoane, intre care 16
romani, si au ranit 1.800 de
oameni, dosarul investigatiilor
este complet si cuprinde cele
mai multe probe care s-au
strans vreodata intr-un singur
caz. Este vorba despre 116
acuzati, dintre care 24 sunt in
inchisoare. Mii de cercetari, de
probe si analize, dintre care
numarul celor de ADN bate
toate recordurile: peste 200 de
probe, pentru a verifica daca
ADN-ul celor implicati cores
punde cu mostrele de la locul
tragediei. Numarul martorilor
protejati se ridica la 40.

-

-

I r a n u l

Oleoductul Constanta – Trieste va fi dublat de un gazoduct

Ministrul rus de externe cere Hamas să devină partid politic

Lucrările parlamentului palestinian au
început sub semnul neînţelegerilor dintre cele
două principale formaţiuni politice. Deputaţii Fatah
s-au retras de la lucrările parlamentului palestinian,
dominat de mişcarea radicală Hamas, în urma unei
neînţelegeri privind ordinea de zi.

Cu trei saptamani inaintea
, partidul de centru,

Kadima, favorit al scrutinului, pare divizat in
ceea ce priveste chestiunea cruciala vizand
desfiintarea coloniilor si retragerea din
Cisiordania

alegerilor
legislative din Israel

.

Acord 'nuclear' între India şi Statele Unitecivil



Acord asisten ă juridică,
recuperez debite, contracte,
succesiuni

ă îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 224894.

ă de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.

Meditez eficient la pre

ă ă.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.

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

ări de
infugare, 5 lei/mp

ărcare, comer ătoa
re de toate tipurile, co . Tel./
fax 214699, 0726-221771.

ă
ă

ă

ă

ă
ă

ă
.

ă

ţ

Caut s

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

Caut instructor de dans
popular

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.
Autorizat, execut lucr

ţ cu sting

Autorizat electrica execut
instalaţii i proiect în instalaţiile
electrice de utilizare. Tel. 0727-
355173.

Electrician autorizat execut
instalaţii, montaj i reparaţii
tablouri electrice, reparaţii i
instalaţii noi. Tel. 0727-355173.

Expert contabil ţin evidenţ
economico-financiar compute-
rizat de la A-Z la preţuri
avantajoase. Tel. 0744-523052.

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

o ie ire sigur ,inclusiv vouchere
Ie irea garantat ! Reduceri pt
grupuri organizate Informaţii i
rezerv ri: 0723-329600, 0742-
035553.

-

.

şi altele. Tel. 0727-
505315.

şi latino. Tel. 0720-
008513.

şi limba francez

şi verificare,
înc

şerit

ş

ş
ş

ş ş
ş

ş
ş

ş

�

�

�

�

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:

M a r t i e

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

Avram Gheorghe (82 ani)

Halus Mihaela (45 ani)

Ciubotariu Ecaterina (91 ani)

Ţepeneu Iacob (47 ani) Mirul

Anastasia (65 ani) Encescu

Ruben Havei Gheorghe (46

Blându Gheorghe (72

ani) M

(69 ani)

Ilincariu Vasile (49 ani) Guţu

Eduard (68 ani) Lupugean

Ioan (83 ani) Zarcula Ion (56

ani) Martis Silvia (67 ani)

Deliu Gheorghe (73 ani) Hidi

( 6 7 a n i )

Constantinescu Cezar (76 ani)

Boloag ţire Victoria-

Maria (71 ani) Boboescu

Amalia (67 ani)

i

ani)

ş Cornel

ş

V i c t o r i a

ărgarita Maria (63 ani)

Petrov ci Alina-Florica (23

ani) Lăzărescu Minodora (69

ani) Acsinescu Lina (59 ani)

Farca

ă-Sub

Vând mobil

ţ 1.000 €. Tel.
210345, 0729-345909.

Vând dormitor de tip vechi.
Tel. 210345, 0729-345909.

Vând mobil

ţ 150 lei, mas
ţ 60 lei,

bibliotec ţ 60 lei. Tel.
214271, 0741-309632.

Vând mobil

c s
g s â n -

-

. c
c

.

ţ 350 lei ţar sufragerie
ţ 900 lei, stare

foarte bun . Tel. 223497.
Vând canapea extensibil

Vând mas
ţate,

preţ 160 lei. Tel. 214271, 0741-
309632.

Vând dulap cu vitrine

ţar camer

Vând mobil

Vând umidometru pt. lemn,
preţ 500 lei

ţ 300 lei. Tel./fax
0255-214699, 0726-221771.

Vând dulap haine supraeta-
jat, preţ 290 lei, comod

ţi editate ante

ă combinată din
lemn masiv. Tel. 210345, 0729-
357909.

Vând mobilă cu vitrine,
masă TV, masă cu scaune

ă, pre

ă de bucătărie
(bufet cu dulap), masă cu 2
scaune, pre ă
rotundă (furnir nuc), pre

ă mică, pre

ă cu furnir din
rădăcină de nuc (servantă

ă). Tel. 214781.
Vând plapumă din pene. Tel.

214781.
Cumpăr herestea din tejar

orun, alc m i uc tivită/di
mensionată, stare verde, cape
tele parafinate, cal. C/D, dim.
29x170x2 100 mm i herestea
ire cal. A/B. Rog maximă

seriozitate. Tel. 0722-921104
Vând ladă frigorifică Arctic,

pre

ă
ă, o

canapea cu bibliotecă, mobilă
cu 5 corpuri, TV Sharp

ă extensibilă
(furnir nuc) cu 4 scaune tapi

ă, dulap bucătărie
cu 2 corpuri suspendate, frigider
Arctic

ă combinată
furnir nuc, rochie de mireasă

ă consecutiv
umiditatea

ă, pre

ă living
300 lei, masă cu 6 scaune 300
lei, bibliotecă din 2 corpuri 400
lei, masă

ă 100% 550
lei, covor 2,5/1,7 50 lei, calorifer
pe ulei 140 lei, strocător legume
150 lei, căr

şi
canapea (lemn masiv), toate
împreun

şi
vitrin

ş

ş
ş

şi col şi
fotoliu pat, pre

şi radio
foarte vechi (1932). Tel. 210107

şi
oglinzi de cristal, lemn de cireş,
col

şi congelator. Tel. 0749-
263110, 0355-804910.

şi
frigider Arctic. Tel. 0355-
805379, 0746-207850, 0746-
207851.

şi termohidrometru
(aparat care arat

şi temperatura din
camer

şi 2 fotolii 180 lei,
candelabru 150 lei. Tel. 0355-
801577.

Vând covor lân

şi post

Diverse

Pensionar 7
ţ

Tân

ţ

ţii. Tel.
0740-285713, 0720-563098.

ă, 5 ani, cu
locuin ă, doresc partener p
căsătorie. Tel. 0355-808808,
0721-217133

ăr, 38 ani, prezentabil,
manierat, antialcool, antifumă
tor,

ă cu doamnă pt
prietenie. Tel. 0355-804182.

Meidenbach ............ 25 ani,
1.87, 67 kg, doresc prietenie/
căsătorie cu o fată serioasă,
maxim 30 ani, fără obliga

entru

.

-
-
.

şaten închis, ochi verzi, do
resc cunoştin

Cump

0720-539959.
.

-

.

.
.

ăr autoturism Matiz în
stare bună de func

ă, releu,
distribuitor, 2 pompe injec

ă
direc

ă, motor nou, pre

ă, motor 2 5,an
fabrica

ţionare. Tel.

Vând piese de schimb pt
tractor U650: chiulas

ţie,
ancore, alternator, pomp

ţie, etc. Tel. 0723-092165,
0721-716087, 0727-489272.

Vând VW Polo 2003, 1,2 I, 4
u i-ro u, servo, geamuri electri
ce, 4 air-bag, central, oglinzi
electrice + dezaburire, urgent.
Tel.0726-314434 (info - 7.100 €)

Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4, an fabricaţie 1986. Tel.
214781

Vând Talbot Horizont, 1100
cmc, an fabricaţie 1981, stare
impecabil ţ 700
€ neg. Tel. 0722-688461.

Vând Dacia 1300, motor
1400. Tel. 0788-509283.

Vând Renault 256, maro,
acte la zi, preţ 6.000 lei. Tel./fax
0255-214699, 0726-221771.

Vând microbuz VW de
transport pt marf .

ţie 2001,preţ neg 10.000
€. Tel. 222712, 0744-702037.

ş ş

Matrimoniale

,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

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 1 8 tie
şi

- mar

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

9 16

şi

- martie

Joi 9.0 .2006
1.

2.

0 3

3

Vîrzob Petru (22 ani)

orvath Gabriela (18 ani)
ţ (23 ani)

şi

Fila Carla-Alexandra (17 ani)
Muntean Romulus (38 ani)
şi Penescu Cornelia (36 ani)

ş Anton (28 ani)
şi H

şi Trandafir Magdalena-
Loredana (20 ani)

şi Stegaru Magdalena-
Valentina (32 ani)

şi

Omescu Carmen-Jeni (35 ani)

Mar .0 .2006
1.

2.

Mar
1.

2.

ţi 14

ţi 16.03.2006

Căldăra

Dobre Dănu

Feru Felix-Florin (29 ani)

Păunescu Cristian-Dumitru
(31 ani)

Vând apartament 3 camere,
confort II, etajul III, Micro I sau
schimb cu apartament cu 2
camere. Tel. 0720-023426.

Vând casă, 2 camere, curte,
grădină 1.070 mp, Târnova sau
schimb cu apartament sau
garsonieră. Tel. 0720-023426.

V nd casă, oc a, 3 came-
re, baie, bucătărie, termopane,
centrală termică, 1 000 mp el
0741 532916

Cumpăr teren. Tel. 0744-
993806.

Vând pământ intravilan,5755
mp, zona Renk. Tel. 233023.

Primesc fată în gazdă pe
termen lung. Tel. 0355-805627,
0721-465512.

Vând apartament 2 camere,
confort I, etajul III din III, deco
mandat, str.

Cumpăr teren intravilan în
Re

Vând apartament la casă cu
garaj, teren de construc

ădină în Stavila. Tel. 214781.
Vând apartament la casă.

Tel. 214781.
Vând teren 7.500 mp lângă

fosta UM Rachete. Tel. 0727-
341001.

Vând teren 5.700 mp pe dru-
mul Dognecei, la 800 m de dru-
mul Lupacului.Tel.0727-341001

Cumpăr urgent apartament
2 camere sau garsonieră. Tel.
0745-260652.

Vând apartament 3 camere,
u ă metalică, parchet ra

ă bună. Tel. 219947.
Cumpăr apartament o

cameră sau 2, zonă centrală.
Tel. 0355-409973.

Cumpăr urgent apartament
3-4 camere. Tel. 0355-409962.

ă spa
ă, dotată, zona Forum

German, Muncitoresc, 160 mp -
parter

ă, demisol, 2 garaje, teren
430 mp. Tel. 221866, 212587.

ăr apartament 2-3
camere, confort I. Tel. 0355-
804741, 0741-166573.

Cumpăr garsonieră sau
cameră de cămin. Tel. 0355-
804741, 0741-166573.

â B

. . T .
- .

ţ 14.900
€. Tel. 0720-008513.

ţa sau Caransebe

ţie

ţi-
oas

ş

Şincai, pre

şi ş. Tel.
0720-008513.

şi
gr

ş şchetat,
zon

Vând (închiriez) cas

şi 4 camere, 110 mp man
sard

Vând apartament 3 camere,
bloc IV etaje, Govândari. Tel.
0747-494231.

Cump

Vând teren Calea Caranse
beşului, km 1, 5.800 mp. Tel.
0722-902629.

-

-

-

Oferte-Cereri
de Serviciu

Imobiliare

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Vând apartament 2 camere,
confort I, Calea Caransebe

ă, pre

Schimb apartament 3 came
re, Valea Domanului, etajul II, cu
apartament 2 camere, în Valea
Domanului sau centru, etajul I-
III, diferen ă.Tel. 0722-120539

şu
lui, central

-

-

+

ţ 20.000 € neg.
Tel. 0729-357909.

ţ

1989 2 lei/buc. Tel. 255847,
0355-801516.

Vând sau schimb cu telefon
mobil staţie, boxe sau diverse,
joc Sony Play Station + jocuri,
preţ 160 lei neg. Tel. 0721-
798604.

V -

-

ând teren Calea Caranse
be

ţii,
str. F

ţ
8.500 € neg. Tel. 0746-505252.

Vând cas ţa, 2
cl ţe, curte,
gr

ţa.
Tel. 571639.

şului. Tel. 0723-466051.
Vând teren de construc

şului (valea Cimitiru
lui). Tel. 0722-630097.

Vând apartament 2 camere
în Govândari. Tel. 0720-633901

Vând garsonier

şi

ăgăra

ă în bloc de
apartamente, etajul IV, pre

ă în Oravi
ădiri în curte, 2 pivni
ădină, garaj sau schimb cu

apartament sau casă în Re

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

| 9 - 15 200 |Martie 6 PRISMA

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. Magna Trading S.R.L. Re iţa, J11/628/1993, CUI:

R4287106, aduce la cuno ţ
ţ

ţie public
ţa, str. Scolii nr. 2, cu

preţul de pornire de 37.000 lei, f ţia va avea loc
la data de 21 martie 2006 orele 12.00 în Re ţa, str. Libert ţii
nr. A4, mezanin. Garanţia de participare la licitaţie este de
10% din preţul de pornire

ţii pân ţiei ore
ţie, nerambursabil

ţii la tel. 0255-211522, 0744-178141.

ş
ştin

şedin
ş-Severin, va avea loc licita

şi

şi

şi se depune în numerar la caseria
societ şe 10.00, iar taxa de
participare la licita

ă că în conformitate cu
încheierea de ă din data de 19.01.2006 a Tribunalului
Cara ă pentru vânzarea
imobilului “Casa cu teren” situate în Re

ără TVA. Licita
ă

ă ă la data licita
ă este de 300 lei fără

TVA. Informa



Pentru o tranzacţie imobiliară reuşită,
anunţurile agenţiilor imobiliare sunt
semnate în Prisma cu numele acestora.

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

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament 2 camere conf. 1
cu nc lzire proprie, ocupabil imediat.
Tel. 0788-374143 (Tryo M)

V nd apartament 3 camere, bloc 4
etaje, zona f bun , ocupabil
imediat. Tel. 0788-374144 (Tryo M)

V nd apartament 3 camere, etaj 3 cu
mbun t iri, pre 18 500 . Tel. 0788-
374146 (Tryo M)

V nd apartament. Tel. 0788-520899
(Tryo M)

V nd urgent apartament 2 camere cu
central şi alte mbun t iri n bloc de 4
etaje, Micro 1 la pre de 14 000 neg.
Tel. 0788-388501 (Tryo M)

â
î

.
â

oarte
.

â
î ţ ţ . €

.
â .

â
î ţ î

ţ . €
.

ă

ă

ă ă

ă ă ă

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

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

�

�

Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.

ţii, amenajExecutăm construc ări interioare şi exterioare.

Vând cas
ţ 6.000 € neg.

Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând cas

ţ
100.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând cas
ţ 35.000 €. Tel. 221529

0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând cas

ţ
ţ 15.000

€, neg. Tel. 221529 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas

Tel. 221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Vând vil ţit
ţ 200.000 €. Tel. 221529

0788-657217. (Magister)

ţ 30.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

ţ
65.000 . Tel. 221529 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţit

ţ ţa,
preţ 100.000 €. Tel. 221529, 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţ . ţ 17.000 € neg. Tel.

221529, 0788-630908. (Magister)
Vând cas

ţigl ţ 12.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând cas

ţit ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul IV, zona Lunc

ţ 16.000 € neg. Tel. 221529 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort
II, îmbun ţit, parter, zona Govândari,
preţ 21.000 € neg. Tel. 221529 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etajul VIII, zona Govân-
dari, preţ 27.000 € neg. Tel. 221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

ţ 19.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Vând apartament 2 camere, semide
comandat, etajul VI, Govândari, preţ
15.000 neg.Tel. 221529, 0788-630908

Vând apartament 3 camere, confort I,
90 mp, zona Polivalent ţ 24.000 €
neg. Tel. 221529, 0788-630908.

ă 3 camere, 500 mp, teren,
în localitatea Goruia, pre

ă 5 camere, baie, bucătărie,
garaj, 2 coridoare, zonă centrală, pre

ă în Câlnic
ă Mol, pre

ă 2 camere, baie, bucătărie,
ă de 64 mp în localita-

tea Secu

ă în centru, 4 camere,
bucătărie, 2 băi, spălătorie, centrală ter-
mică, demisol, parter, etaj.

ă superîmbunătă ă pe str.
Văliugului, pre

Vând casă 3 camere, bucătărie, hol,
curte, grădină, pomi fructiferi, zona
Boc ă, pre

Vând casă din cărămidă arsă, utilată
ă modern, parter

ări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
front stradal 36 m, teren 650 mp, pre

ă nouă, 5 camere, 2 băi, o
bucătărie, îmbunătă ă, garaj dublu, pis
cină, în suprafa ă de 400 mp în Re

ă în Boc
ă de 2 870 mp, pre

ă în localitatea Secu,
compusă din 5 camere, baie, bucătărie,
acoperită cu ă, pre

ă 3 camere, bucătărie, baie,
ă de 25 mp, curte de

14 mp, îmbunătă ă, pre

ă,
pre

ătă

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, pre

ă, pre

şi teren 600 mp,
lâng

şpais, în suprafa
şi teren 1.400 mp, pre

şa Montan

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şa şi teren în supra
fa

şpais, debara, teras

,

,

,

,

€ ,

-

-

,

,

,

-

€

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, îmbun ţit,
preţ 19.500€. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, Govândari.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul V, îmbun ţit,
preţ 17.500 € fix. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament la cas
ţ

ţi de mansardare, preţ 15.000
€. Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Tel. 221529 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând teren extravilan în Re ţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 €/mp neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)

Vând teren în suprafaţ
ţ 2.000 €. Tel. 221529,

0788-630908. (Magister)
ţ

ţa, zona Lunc ţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând teren intravilan în suprafaţ
ţa, preţ 10 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren 4.000 mp în zona Triaj,

2.000 mp în zona Lunc
Ţerovei. Tel. 0724-302616, 0788-

657217. (Magister)
Vând hal

ţ 20.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.

ţi de extindere, preţ 250.000 €. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)

Cump

Tel. 221529 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Cump 3

€ Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Cump

Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Cump

Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţii comerciale
în Re ţa: Calea Caransebe

Tel. 221529 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

ţii comer-
ciale în e ţa

ţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

ătă

ătă

ă, 2 camere,
bucătărie, baie, hol, pivni ă,

ă

Vând teren intravilan 20.000 mp la
km 6.

ă de 11.000
mp în Doman, pre

Vând teren intravilan în suprafa ă de
1.039 mp în Re ă, pre

ă de
3.000 mp în Re

ă

ă nouă, 150 mp

Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică ă, zonă centrală cu posibi
lită

ăr apartament 2 camere,
confort I, etajul II-III, zonele Intim-Luncă-
Moroasa.

ăr apartament camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 .

ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului.

ăr garsonieră în bloc de apar-
tamente, zona Luncă sau Govândari,
Micro II, III, IV, etajul II-III, ofer 8.500 €.

ăgăra

ă 110 mp.

Oferim spre închiriere spa

şopron,
posibilit

şi

şi

şi

şi 1.000 mp pe
Valea

şi teren 300
mp, zona Govândari, pre

şi cas

şi şului 100
mp, str. F şului 70 mp, Bd-ul Muncii
130 mp, B-dul Republicii 60 mp, str.
Cloşca 90 mp, Sala Polivalent

şi şi celelalte oraşe din
jude

,

-

,

,

R

Vânz riã

Cump r riã ã

Închiriez apartament 2 camere,
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro
House)

Vând spaţiu comercial, Govândari.
Tel. 0766-316973. (Euro House)

V nd urgent apartament 3 camere n
bloc de 4 etaje, etaj 3, ocupabil imediat şi

v nd teren pe C. Caransebeşului pentru
investi ii, diverse suprafe e. Tel. 0788-
509283 (Tryo M)

V nd apartament 2 camere conf. 1,
etaj 1, pre 16 000 neg. Tel. 0720-
058182 (Tryo M)

V nd apartament 3 camere conf. 1
decomandat, Micro 4, pre 23 000 . Tel.
0788-494074 (Tryo M)

V nd apartament 2 camere bloc 4
etaje. Tel 0788-571780 (Tryo M)

V nd apartament Gov ndari. Tel.
0788-149849 (Tryo M)

â î

â
ţ ţ
.

â
ţ . €

.
â

ţ . €
.

â
. .

â â
.

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
calificare şi specializare etc.

20 30
25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !

şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

2 - . .

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“PUBLICITATE ÎN „PRISMA“

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"

Un abonament pentru 3 luni cost
tariful

ă 7,5 lei
6 luni - 15 lei ( include ziarul taxele poştale)şi

Închirieri

7

27 Feb
28 Feb
1 Mar

Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

. 06 52,8724

. 06 52,4095
. 06 52,6417

2 . 06 52,9015
3 . 06 52,9018
6 . 06 52,7654
7 . 06 52,2400
8 . 06 51,6153

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88

3,08
3,06
3,04

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,44

USD

6 7 8 9 10 13 14 15 23 24 27 28 116 17 20 21 22 2 3 6 7 8
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TENIS - WTA DOHA
J

-

-

-

-

-

-

ucatoarea belgiana de tenis
Justine Henin-Hardenne a cisti
gat, simbata, turneul de la Dubai,
dotat cu premii in valoare de un
milion de dolari. Henin-Hardenne
a invins-o in finala, cu scorul de 7-
5, 6-2, pe sportiva rusa Maria
Sarapova.

In WTA Entry Tour, clasamen
tul jucatoarelor profesioniste de
tenis, pe ultimele 12 luni, conduce
sportiva belgiana Kim Clijsters, cu
3.556 puncte, urmata de frantu
zoaica Amelie Mauresmo, 3.402
puncte, si americanca Lindsay
Davenport, 2.902 puncte etc. Pri
ma romanca este Edina Gallovits,
pe 138 (fata de 137 saptamana
trecuta), cu 206 puncte.

In WTA Race, prima pozitie
este detinuta de Amelie Maures
mo, cu 1146 puncte, urmata de
belgianca Justine Henin-Har
denne, 907 puncte, si rusoaica
Maria Sarapova, 603 puncte, etc.

A T L E T I S M
Zece atleti vor reprezenta Romania la cea de-a sasea editie a

Cupei Europei, rezervata probelor de aruncari, care se va desfasura la
Tel Aviv, in intervalul 18-19 martie.

Clasamentul Diviziei Nationale etapa a XVII-a:
M V E I G GP PM

8
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Rubrica de sport realizată de Adrian PopaRubrica de sport realizată de Adrian Popa
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F1 - M.P. AL BAHREINULUI

Iata si componenta echipelor care vor lua parte anul
acesta la Marele Circ:

1. FernandoAlonso (Spa)
2. Giancarlo Fisichella (Ita)

3. Kimi Raikkonen (Fin)
4. Juan Pablo Montoya (Col)

Mild Seven Renault F1 Team

McLaren Mercedes

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: C.M. DE ATLETISM IN SALA

Vineri TVR 2 ora 17:00
LUPTE: LOCAL KOMBAT - GALA DE LA IASI

Vineri ProTv ora 22:45
BASCHET: NBA: MIAMI HEAT - GOLDEN STATE WARRIORS

Sambata TVR 2 ora 02:30
FOTBAL: POLI IASI - POLI TIMISOARA (DIVIZIA A)

Sambata TVR 2 ora 15:00
RUGBY: TURNEUL CELOR 6 NATIUNI: IRLANDA - SCOTIA

Sambata TVR 2 ora 17:00
FORMULA 1: M.P. AL STATULUI BAHREIN - CURSA

Duminica TVR 1 ora 13:30
FOTBAL: JUVENTUS TORINO - AC MILAN (SERIE A)

Duminica B1 TV ora 21:30
FOTBAL: CUPA UEFA: HAMBURGER SV - RAPID BUCURESTI

Miercuri TVR 1 ora 20:15

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
06 mar-19 mart.: TENIS - TurneulATP Master Series - Indiana Wells;
10-12 mar.: ATLETISM - C.M. in sala - Moscova ;
10-12 mar.: FORMULA1 - M.P. al Bahreinului;
10 mart.: SCHI - Slalom feminin, Levi (Finlanda);
11 mart.: SCHI - Slalom masculin, Shiga Kogen (Japonia).

Scuderia Ferrari Marlboro

Panasonic Toyota Racing

WilliamsF1 Team

Lucky Strike Honda F1 Team

Red Bull Racing

BMW Sauber F1 Team

MF1 Racing

Scuderia Toro Roso

SuperAguri Formula 1

5. Michael Schumacher (Ger)
6. Felipe Massa (Bra)

7. Ralf Schumacher (Ger)
8. Jarno Trulli (Ita)

9. Mark Webber (Aus)
10. Nico Rosberg (Ger)

11. Rubens Barichello (Bra)
12. Jenson Button (GB)

14. David Coulthard (GB)
15. Christian Klien (Aut)

16. Nick Heidfeld (Ger)
17. Jacques Villeneuve (Can)

18. Tiago Monteiro (Por)
19. ChristijanAlbers (O)

20. Vitantonio Liuzzi (Ita)
21. Scott Speed (SUA)

Takuma Sato (Jap)
Yuji Ide (Jap).

HANDBAL - CUPE EUROPENE
Steaua va intalni Medvescak Zagreb. In semifinalele Cupei

Cupelor la handbal masculin, HCM Constanta va intalni formatia
spaniola CBM Valladolid, in urma tragerii la sorti desfasurata marti la
Viena, la sediul Federatiei Europene de Handbal (EHF).

Primul meci (25/26 martie) este programat sa se desfasoara la
Constanta, returul urmand sa aiba loc in Spania (1 si 2 aprilie). In
semifinalele Cupei Challenge, Steaua Bucuresti va intalni formatia
croata Agram-Medvescak Zagreb, primul joc fiind programat in
capitala (25/26 martie), iar returul in Croatia (1 si doi aprilie).

In cealalta semifinala a Cupei Cupelor, rusii de la Cehovski
Medvedi Chehov vor intalni pe germanii de la HSG Nordhorn.
Semifinala a doua a Cupei Challenge va opune formatia portugheza
Sporting Club Horta si echipa elvetiana BSV Bern Muri.

In Cupa Cupelor, Valladolid a trecut in turul secund de polonezii de
la MKS Zaglebie Lubin, cu 36-27 si 35-30, iar in turul III a invins in
dubla mansa formatia macedoneana Metalurg Skopje, cu 33-25 si 36-
31, in optimi a invins HC Banik Karvina (Cehia), cu 44-25 si 33-32, iar
in sferturi a trecut de alta formatia iberica, Fraikin BM Granollers, cu
31- 26, dupa 31-33 in tur. Medvescak Zagreb a castigat in turul III in
dauna altei echipe croate, RK Koteks Split, cu 38-20 si 37-21, in optimi
a invins de doua ori formatia austriaca UHK Krems, cu 36-24 si 35-25,
iar in sferturi s-a impus in disputa cu rusii de la Stepan RN St.
Petersburg, 32-26 pe teren propriu si 28-28 in deplasare.

Clasamentul Diviziei Nationale etapa a XVIII-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASC. DIVIZIA NATION.

Etapa urmatoare 12 martie 2006 Univ Poli Izomet Timisoara -
UCM Resita

: :
; Dinamo Brasov - Armat Univ Agron. Cluj; CSM

Leonardo Oradea - HC Minaur Baia Mare; Energia Lignitul Pandurii
Tg. Jiu - Dinamo Bucuresti; Uztel Ploiesti - Romvag Caracal;
Politehnica Iasi - CSM Medgidia; HCM Constanta - Steaua Bucuresti.

1. HCM Constanta 17 16 1 0 609 445 33p
Dinamo Baumit Bucuresti 8 4 3 627 523 9
Energia Pandurii Tg. Jiu 8 4 35 515 9
Steaua Bucuresti 7 12 0 5 553 498 24

Uztel Ploiesti 8 8 531
7. CSM Medgidia 17 8 2 7 451 451 18p

HC Minaur Baia Mare 8 7 4 7 530 541 17

Dinamo Brasov 8 4 1 3 90 523 9
Romvag Caracal 8 3 2 3 96 575 8
CSM Leonardo Oradea 8 3 3 92 91 8
Politehnica Iasi 8 4 504 83

2. 1 1 1 2 p
3. 1 1 1 3 5 2 p
4. 1 p

6. 1 8 2 451 18p

8. 1 p
9. Armatura U Cluj 18 6 2 10 534 585 14p

10. U Poli Izometal Timisoara 18 4 2 12 464 500 10p
11. 1 1 4 p
12. 1 1 4 p
13. 1 2 1 4 5 p
14. 1 2 2 1 5 6p

UCM U Resita 7 11 2 4 523 488 245. 1 p

CUPA UEFA
Razvan Lucescu: "Nu ne este teama de Hamburg". Antrenorul

Rapidului Bucuresti, Razvan Lucescu, a precizat marti ca pentru
echipa sa urmeaza o perioada dificila de sase zile cu trei meciuri, doua
in Cupa UEFA, cu Hamburg, si prima partida din returul Diviziei A.
Lucescu a mentionat ca Hamburg este pe locul doi in Campionatul
Germaniei, fiind o echipa bine organizata, o formatie valoroasa. "Vom
avea un adversar tare in fata, am mai avut si sintem obisnuiti cu acest
lucru. Sint jocuri care consuma toate energiile din oameni, jocuri pe
care fotbalistii le asteapta cu sufletul la gura. Cind s-au apucat sa
joace fotbal, jucatorii au visat sa joace la acest nivel si cu astfel de
adversari, a precizat Razvan Lucescu. Va spun foarte clar, nu ne este
teama de germani, ne respectam adversarul. Rezultatele lor din ultima
vreme ne obliga sa ii respectam pe fotbalistii de la Hamburg". In
continuare, Razvan Lucescu a precizat: "Am ajuns pentru prima data
in aceasta faza in istoria Rapidului.Am jucat 12 meciuri de Cupa UEFA
si din acest moment, pot sa va spun ca avem numai de cistigat.
Fotbalistii s-au pregatit foarte bine. Am demonstrat de fiecare data
cind am jucat cu multa incredere, cu mult curaj, am jucat ceea ce am
stiut si am obtinut victoria''. Antrenorul feroviarilor si-a manifestat
regretul ca nu va putea conta pe Maldarasanu, "un jucator foarte
important pentru noi care a avut o contributie importanta la
performantele echipei". Pe de alta parte, Viorel Moldovan este in
crestere de forma si va sta pe banca de rezerve la meciul de joi de la
Bucuresti. Din acest moment, orice echipa poate sa viseze ca merge
inainte in Cupa UEFA, a spus Lucescu. In afarã de faptul ca a nins
afara si a fost o vreme urita, fotbalistii au avut toate conditiile sa se
pregateasca bine. "Lucrurile in acest moment sint asezate", a declarat
Lucescu despre vechile tensiuni de la clubul din Giulesti. Antrenorul a
remarcat sustinerea de la suporteri, presa, de la toti cei aflati linga
echipa. Razvan Lucescu a mentionat ca ar fi pacat ca Rapid sa
paraseasca aceasta cupa europeana in faza optimilor de finala.

LIGA CAMPIONILOR

Echipele Juventus Torino
(Italia), Barcelona si Villarreal
(ambele Spania) s-au calificat in
sferturile de finala ale Ligii
Campionilor la fotbal, in urma
meciurilor disputate marti seara,
in mansa secunda a optimilor de
finala ale celei mai importante
competitii continentale inter-
cluburi. Iata si rezultatele :

BARCELONA– Chelsea 1-1
JUVENTUS – W. Bremen 2-1
VILLARREAL– Glasgow 1-1
Liverpool, detinatoarea trofe-

ului, si Real Madrid, eliminate in
optimi. Pe linga cele doua formatii
ce au scris istorie de-a lungul
timpului in Cupele Europene,
Bayern Munchen si PSV au
parasit si ele competitia, dupa
infringeri severe suferite miercuri
seara. Liverpool nu a mai reusit
parcursul de senzatie de anul
trecut si s-a oprit in optimi,
eliminata fiind de Benfica Lisabo-
na. Galacticii au fost stopati de
echipa antenata de Arsene
Wenger, Arsenal, in timp ce
derby-ul serii s-a terminat cu
victoria categorica a Milanului, 4-
1 cu Bayern Munchen. Iata rezul-
tatele inregistrate miercuri seara:

ARSENAL- Real Madrid 0-0
AC MILAN - Bayern 4-1
LYON - PSV Eindhoven 4-0
Liverpool - BENFICA0-2
Echipele scrise cu majusucle

s-au calificat in sferturile de finala.
Partida Inter - Ajax se disputa pe
14 martie 2006.

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XV-a:
M V E I G GP PM

DIVIZIA A

Etapa urmatoare 10-12 martie 2006:: Gloria Bistrita - Jiul Petro
sani (in tur 2-0); FCM Bacau - FC National (0-1); Steaua Bucuresti -
FC Arges (1-0); Rapid Bucuresti - FC Vaslui (1-0); CFR Cluj - Sportul
Studentesc (1-1); Farul Constanta -Pandurii Tg. Jiu (2-1); Dinamo Bu
curesti-Otelul Galati (4-1);Politehnica Iasi-Politehnica Timisoara(0 3

-

-
- )

1. Dinamo Bucuresti 15 10 2 3 36 13 32p

Sportul Studentesc 5 5 20 7

16. FC Vaslui 15 0 6 9 7 21 6p

2. Steaua Bucuresti 15 9 4 2 27 10 31p
3. FC National 15 8 3 4 17 17 27p
4. Politehnica Timisoara 15 7 5 3 19 9 26p
5. CFR Cluj 15 7 5 3 19 12 26p
6. FC Arges 15 7 4 4 19 14 25p
7. Rapid Bucuresti 15 7 4 4 19 14 25p
8. Farul Constanta 15 7 2 6 21 20 23p
9. 1 6 4 1 22p

10. Poli Iasi 15 6 2 7 12 16 20p
11. Gloria Bistrita 15 5 4 6 13 19 19p
12. Pandurii Tg. Jiu 15 3 4 8 11 20 13p
13. Jiul Petrosani 15 2 6 7 10 20 12p
14. FCM Bacau 15 3 3 9 10 22 12p
15. Otelul Galati 15 1 6 8 9 25 9p

DIVIZIA B SERIA A III-a
Clasamentul Diviziei B, Seria a III-a, etapa a-XV-a:

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare

FCM Resita - U Cluj

: 11 martie 2006: Gaz Metan Medias - Unirea
Alba Iulia; FC Bihor Oradea - Gloria II Bistrita; Unirea Dej - CFR
Timisoara; Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara; Liberty Salonta -
Minerul Lupeni; ; Industria Sarmei Campia Turzii
- UTA; Unirea Sannicolau Mare - sta.

1. Gaz Metan Medias 14 9 3 2 23 8 30p

U Cluj 4 6 6 2 7 8 4
FC Bihor Oradea 4 7 2 5 23 14 23

Minerul Lupeni 4 5 3 6 13 6 8

2. ISCT 14 7 6 1 21 9 27p
3. Liberty Salonta 14 7 5 2 13 6 26p
4. 1 1 2 p
5. 1 p
6. CFR Timisoara 14 6 2 6 14 18 20p

8. 1 1 1 p
9. Gloria II Bistrita 14 4 5 5 9 12 17p

10. UTA 14 4 4 6 16 16 16p
11. Unirea Dej 14 4 4 6 14 17 16p
12. Olimpia Satu Mare 14 4 2 8 10 22 14p
13. Sannicolau Mare 14 3 4 7 9 20 13p
14. Unirea Alba Iulia 14 2 5 7 8 15 11p
15. Corvinul Hunedoara 14 2 5 7 15 23 11p
*

7. FCM Resita 14 5 4 5 11 12 19p

Armatura Zalau s-a retras din campionat. Rezultatele echipei s-au anulat.


