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T R A M VA I U L

Pentru anii '80, perioadă în care populaţia Reşiţei era în jur de
100.000 de locuitori, iar structura demografică releva un
segment activ foarte mare, căruia i se adăuga componenta
provenită din navetişti, rezolvarea transportului în comun prin
introducerea tramvaiului a fost soluţia economică şi eficientă
dorită, asigurând şi criteriile de confort.
Necesitatea îmbunătăţirii transportului în comun în
municipiul Reşiţa a fost o iniţiativă bună, de necontestat a edililor
oraşului, iar materializarea acesteia s-a realizat în baza unei
documentaţii elaborate de specialişti în domeniu (ISLGC
Bucureşti şi IPJ Caraş-Severin) în anul 1984, dar căruia îi lipsea
fluenţa caracteristică unui proiect de asemenea anvergură şi
importanţă. La elaborarea documentaţiei s-a avut în vedere un
anumit suport financiar, dimensiunea traficului în perioada
respectivă (fără creşteri spectaculoase prognozabile) şi spaţiul
disponibil limitat pentru desfăşurarea căii de rulare.
Din ceea ce însemna, în epoca respectivă, „grija pentru om” a
fost însă ignorat un singur aspect: disconfortul generat de
vibraţiile şi zgomotele induse la rularea tramvaielor pe o cale
insonorizată, amplasată necorespunzător ca distanţă, faţă de
clădirile adiacente, majoritatea destinate locuin ţelor,
suprapunerea aceştori factori poluanţi peste fondul sonor al
străzii, grevat de un trafic greu. Antreprenorul general al lucrărilor
a fost ACMR CFR Timişoara, firmă cu experienţă vastă în
domeniu, iar lucrările propriu-zise au fost executate de firme
specializate, pentru partea de infrastructură afectată sau de
firme locale, mai mult sau mai puţin specializate, dar receptive la
„directive” şi manifestând elanul propriu epocii!
Calea de rulare propriu-zisă, procurată din diferite surse
prezenta unele deficienţe calitative încă de la achiziţionare, iar
primele tramvaie, de producţie indigenă, cu forme care nu curg
îşi anunţau venirea precum acceleratul lui Topârceanu!
Prin joncţiunea dintre tronsoanele montate etapizat, începând cu luna august 1989 Reşiţa beneficia de transport în comun
electric, rezolvând un flux de 6.000-8.000 călători/oră şi sens.
Asta a fost în anii '80, acum suntem în primul deceniu al
secolului XXI.
Între timp, Germania a donat Reşiţei garnituri de tramvai care
pentru ţara respectivă nu mai corespundeau normelor de igienă
pentru populaţie, garnituri grele, dar spaţioase, confortabile,
care au suferit o uzură morală, nu fizică.
Disconfortul (zgomote şi trepidaţii) locatarilor din imobilele
situate în imediata apropiere a căii rulare (şi nu numai) s-a
accentuat în timp, atât din cauza deteriorării căii de rulare, cât şi
prin uzura tramvaielor şi nu pot fi omişi nici factorii perturbatori
generaţi de un trafic rutier în care se implică din ce în ce mai
multe maşini, trafic suprapus pe ambele sensuri de deplasare
ale tramvaiului.
Vibraţiile induse pot afecta atât structura de rezistenţă a
clădirilor (există deja fisuri în casa scărilor la unele imobile) şi
stabilitatea acestora (şi nu trebuie omis gradul de seismicitate
mărit, în care a fost reîncadrată zona noastră), iar deteriorarea
căii de rulare poate amplifica uzura tramvaielor.
În această situaţie, locatarii, protejaţi de noile legi care ne
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apropie de Europa (printre care şi Ordinul Ministrului Sănătăţii,
privind „normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă
al populaţiei”), au făcut demersuri în două direcţii: refacerea căii
de rulare (şine, fundaţie, elemente de amortizare), în acest sens
adresându-se administraţiei locale şi reducerea vitezei de rulare,
cu monitorizarea respectivă, de această dată fiind solicitat
sprijinul Poliţiei Rutiere.
În urmă cu câţiva ani, poliţia a restricţionat viteza de rulare a
tramvaielor, până la 20 km/oră în segmentele de traseu unde
calea de rulare este amplasată, faţă de imobile, la o distanţă sub
valoarea admisibilă, dar intervenţia administratorului acestor
mijloace de transport, cu invocarea limitei tehnice de eficienţă a
deplasării a condus la anularea acestei hotărâri.
Asta nu înseamnă că semnul de circulaţie a fost demontat.
Este doar ignorat! Trebuie menţionată reticenţa cu care locuitorii
îşi reclamă drepturile atunci când se adresează autorităţilor sau
delegarea de drepturi, obligaţii sau decizii, o reticenţă aproape
organică, explicabilă până în 1989, dar nu acum.
Au fost încercări ale unor reporteri de la un cotidian local şi de
la televiziunea Antena 1 de a cuantifica nemulţumirile legate de
zgomotele şi trepidaţiile care însoţesc deplasarea tramvaiului,
dar rezultatul a fost timid. Oamenii nu vor să vorbească.
Edilii oraşului au fost aleşi de noi ca să ne gestioneze
problemele sociale şi gospodăreşti, i-am ales pentru capacitatea
lor profesională sau profilul moral, pentru programul partidului
din care fac parte sau pentru că nu aveam altă opţiune, dar i-am
ales noi şi astfel trebuie percepuţi, ceea ce nu înseamnă că nu
există respect pentru preocupările lor, pentru deciziile luate.
La sesizările directe ale populaţiei sau la articolele din presă,
Domnul Tiberiu Pădurean,viceprimarul Reşiţei a oferit promisiuni
Ştim că începând cu anul 2007, Reşiţa va beneficia, în cadrul
unui program ISPA, de reabilitarea reţelei de apă şi canal, un program pretenţios, menit să rezolve gravele probleme cu care se
confruntă locuitorii oraşului şi Aquacaraş, societatea care administrează acest segment de infrastructură uzată fizic şi moral.
Dacă proiectul acestei mari investiţii se va realiza pe baza un
unui caiet de sarcini complet, care să cuprindă date şi parametri
reali, elaborat după o documentare riguroasă, serioasă, in situ,
firma care va realiza lucrarea va putea rezolva corect toate
problemele legate de reţeaua de apă şi cea de canalizare şi în
acelaşi timp cu refacerea covorului asfaltic „ar putea fi executate
şi lucrări pentru terasamentul căii de rulare a tramvaielor, în zona
în care se suprapune cu conductele respective”.
Până atunci, asistăm neputincioşi la graba cu care ne transportă unii dintre vatmani, ignorând dreptul la odihnă al celor rămaşi acasă sau măsurile punitive aplicate de poliţie şi, punctual,
dacă solicitarea are un suport logic şi vine din partea unei
persoane cu greutate, se vor mai rezolva o denivelare a şinei sau
gropile de lângă, sistemul GPS pe care l-a promovat Domnul
Director Marchiş poate deveni funcţional, iar dacă traficul va
ajunge la 6.000.000 treceri/an pe Bulevardul Revoluţia din
Decembrie (sau populaţia Reşiţei va ajunge la 250.000 locuitori!)
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental va începe în
acest an şi nu în 2011, conform H.G. nr. 321/2005.
(R.B.)
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ANIMMC sus]ine me}te}ugurile }i artizanatul

Prin Ordinul nr. 53/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, domnul Eugen Ovidiu Chirovici,
publicat în Monitorul Oficial, a devenit operaţional
Programului naţional multianual pe perioada 20062009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului.
Obiectivul Programului îl constituie stimularea
dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din
România, a întăririi clasei de mici meşteşugari,
care îşi desfăşoară activitatea individual sau
organizat prin intermediul asociaţiilor sau a altor
organizaţii, în special în localităţile rurale dar şi în
cele urbane, protejarea meseriilor care presupun
un număr mare de operaţii executate manual în
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a
produselor obţinute de aceştia, în special al celor
cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, precum şi promovarea
acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi
internaţionale. Bugetul alocat pentru 2006 este de
500.000 lei RON.
Definiţii
În cadrul Programului următorii termeni se
definesc astfel :
a) Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de
mică industrie şi artizanale sunt produsele şi
serviciile executate de meşteşugari, mici meseriaşi
şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul
uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp
cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau
artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit. Acestea sunt produse fără
restricţii privind cantitatea şi folosind materiale
brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale. Natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor
distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice,
creative, culturale, decorative, funcţionale, tradiţionale,simbolice şi semnificative social şi religios.
b) Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de
mică industrie, artistice şi de artizanat cuprind o
arie largă de obiecte şi activităţi care valorifică
tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele
tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din
diferite genuri; produse şi servicii cu valoare artistică dar şi utilitară, adaptată la cerinţele vieţii moderne,dar care păstrează specificul execuţiei manuale
c) Produsele de artă populară sunt produsele
realizate de creatorii şi meşterii populari, care
păstrează caracterul autentic şi specificul etnic al
zonei sau centrului respectiv.
Sunt beneficiari eligibili în cadrul Programului,
persoanele juridice sau persoanele fizice care se
încadrează la data solicitării în una din următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi în
baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau
fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor
şi a meseriilor care presupun un număr mare de
operaţii executate manual în practicarea lor, a
breslelor, a produselor şi serviciilor cu specific
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 14.03.2006 tradiţional inclusiv din domeniul artei populare şi
artizanatului;
c) sunt persoane fizice sau asociaţii familiale
autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul
meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în
domeniul artei populare şi artizanatului, conform
Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
Asociaţia MitOst a Fundaţiei „Robert Bosch” derulează anual fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară
programul „Manageri culturali din Europa Centrală şi de Est” prin activităţi economice în mod independent.
intermediul căruia invită 12 absolvenţi de facultate din Europa
Centrală şi de Est, buni cunoscători de limba germană, la un stagiu
de calificare cu durata de un an, în domeniul managementului
cultural. Sarcina bursierilor este de a prezenta publicului german
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003
cultura şi arta din ţara lor de origine, sub forma unor proiecte
privind transparenţa decizională în administraţia
inovative.
Practica bursierilor se va desfăşura într-o instituţie culturală publică,Ministerul Administraţiei şi Internelor este
germană unde vor participa la cursuri de perfecţionare axate pe profund interesat în participarea activă a cetăţeelaborarea de proiecte, munca în echipă, marketing cultural, nilor la luarea deciziilor administrative şi în procestrângere de fonduri, presă şi relaţii publice.
sul de elaborare a proiectelor de acte normative.
Pentru bursele acordate anul acesta înscrierea se face până la
Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
data de 12 mai. Informaţii suplimentare şi formularul de aplicaţie se supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii
găseşte pe site-ul : www.moekulturmanager.de
Guvernului privind aprobarea înfiinţării pe lângă
Fundaţia „Robert Bosch” este interesată în dezvoltarea unei instituţia prefectului a unei activităţi finanţate
reţele europene de manageri culturali, în strânsă cooperare cu integral din venituri proprii.
instituţiile culturale ale ţărilor central şi est-europene.
Textul actului normativ amintit este afişat şi
Ministerul Afacerilor Externe - 10.03.2006
poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul
Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite de presă al M.A.I., din str. Domniţa Anastasia nr.
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii, 1, sector 5, Bucureşti.
Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate
eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi
cu privire la acest proiect, supus dezbaterii publigenul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu ce, sunt aşteptate până la data de 24 martie 2006
interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii la următoarea adresă de e-mail: legislatie@
bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail: mai.gov.ro sau la adresa poştală menţionată mai
sus.
prisma@cs.ro
Ministerul Administraţiei şi Internelor - 11.03.2006
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Dacă vorbim despre economie de piaţă sau integrare
europeană, atunci trebuie să începem cu capitolul referitor la
protecţia consumatorilor, la ce s-a făcut până acum din acest punct
de vedere şi care sunt priorităţile pentru viitor.
La data de 15 martie 1962, John Friezerald Kenedy,
preşedintele Statelor Unite ale Americii, rostea către Congres un
mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a
patru drepturi fundamentale ale acestora: dreptul la securitate,
dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat şi dreptul de a alege
produse şi servicii.
Ziua de 15 martie 1962, reprezintă momentul istoric al naşterii
mişcării mondiale privind protecţia consumatorilor. Mai târziu,
Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori, a declarat
această zi ,,Ziua mondială a consumatorilor”. Realizând
importanţa recunoaşterii şi drepturilor consumatorilor, Organizaţia
Naţiunilor Unite a adoptat în anul 1985 rezoluţia cu titlul ,,Principiile
directoare pentru protecţia consumatorilor”.
În cadrul Uniunii Europene, politica de protecţie a consumatorului, este privită ca o politică orizontală cu efecte semnificative
asupra multor domenii: politica agricolă comună, protecţia
mediului, politica în domeniul transporturilor şi energiei, etc.
Prevederile legale privind drepturile de baza ale consumatorilor in cadrul U.E. se regasesc si in Constitutia Europeana, care
la cap. III, sectiunea 6, art. II-132 stipuleaza ca: “Pentru
promovarea intereselor consumatorilor si asigurarea unui nivel de
protectie a consumatorilor, Uniunea contribuie la protejarea
sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor
precum si, la promovarea drepturilui acestora la informare, la
educare si la organizare in vederea apararii intereselor lor.”
Drepturile de baza ale consumatorilor in Romania.
Problematica drepturilor de baza ale consumatorilor este
reglementata in Romania prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1992,
privind protectia consumatorilor, republicata in baza Legii nr.
11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare., art.3.
Analizind continutul art. 3, rezulta ca, in Romania sunt
recunoscute urmatoarele drepturi de baza ale consumatorilor:
1. dreptul la protectia vietii, sanatatii, securitatii;
2. dreptul la protectia intereselor economice;
3. dreptul la informare;
4. dreptul la educare;
5. dreptul de acces neingradit la pietele de produse si servicii;
6. dreptul la despagubire;
7. dreptul la reprezentare.
Conducerea ANPC, a pus bazele unui nou concept privind
parteneriatul «public privat», astfel ca obiectivele prevazute in
programul aprobat de guvern pentru perioada 2005-2008 sa fie
realizate.
ANPC intelege parteneriatul public privat ca fiind determinant
in cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite consumatorilor
si din acest motiv, lunar, prin cele 42 de Oficii Judetene si a
Municipilui Bucuresti pentru Protectia Consumatorilor, se vor
organiza, impreuna cu Asociatiile de Protectia Consumatorilor si
Camerele de Comert si Industrie, consilierea, instruirea si
indrumarea agentilor economici privind producerea, manipularea,
depozitarea, transportul, etichetarea ,informarea consumatorilor
si desfacerea produselor sau efectuarea serviciilor.
De asemenea, se vor organiza in scoli diverse actiuni de
informare a elevilor privind drepturile consumatorilor, actiuni ce vor
demara chiar cu data de 15 martie, Ziua Mondiala a Consumatorilor, urmind ca in luna aprilie sa se desfasoare impreuna cu
Inspectoratele Scolare, concursuri pe tema cunoasterii drepturilor
consumatorilor, concursuri ce se vor finaliza la nivel national cu
participarea cistigatorilor din judete si municipiul Bucuresti.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va organiza la data de 15 martie a.c. trei puncte de lucru informare/consiliere: Magazinul Obor, Magazinul Unirea si Plaza Romania. Timp
de o zi inspectorii Autoritatii vor putea prelua reclamatii direct de la
oameni, dar vor oferi si consiliere consumatorilor interesati.

Burse în cadrul programului "Manageri
culturali din Europa central@ }i de est"

Transparen]@ decizional@

Criterii de eligibilitate:
a) au capital social integral privat;
b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de
până la 50 milioane euro, echivalent în lei , sau
deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în
lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii
financiare aprobate. Prin active totale se înţelege
active imobilizate plus active circulante plus
cheltuieli în avans;
c) au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data
depunerii solicitării acordului de principiu pentru
finanţare, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la
pct.4.1, lit.
d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul
execuţiei manuale (hand-made) şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de
operaţii executate manual în practicarea lor sau au
ca scop promovarea meşteşugurilor a meseriilor a
produselor şi serviciilor cu specific tradiţional;
e) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a
taxelor şi impozitelor către bugetul general
consolidat ;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a
taxelor şi impozitelor către bugetele locale;
Sunt excluse de la finanţare:
l societăţile cu activitatea principală: de
consultanţă pentru afaceri şi management (cod
CAEN 741);
l societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pt. publicitate (cod CAEN
221, 222, 223), în cazul solicitării de finanţare
pentru activitatea de la pct. 5. subpct. 5.1. litera e);
l agenţii economici care în ultimii 3 ani au
beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală de
400.000 lei RON, cumulat.
Tipurile de ajutor financiar
5.1. Prin Program se susţin prin alocaţie financiară nerambursabilă următoarele activităţi
eligibile:
a) participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu
sau în asociere cu alţi agenţi economici;
b) participări la târguri şi expoziţii, organizate în
ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi
economici;
c) elaborarea şi producţia de materiale tipărite
de promovare a agentului economic, redactate în
limbi de largă circulaţie internaţională;
d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau
serviciilor promovate;
e) participarea la cursuri de formare/calificare
sau de specializare/perfecţionare profesională a
meşteşugarilor (furnizate de agenţi economici cu
activitate principală de instruire, autorizaţi în
condiţiile legii);
f) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive,
echipamente, utilaje, maşini, precum şi achiziţionarea a maxim două calculatoare (tip PC şi/sau
sisteme portabile, formate din: unitate centrală,
monitor, imprimantă, eventual licenţa sistemului de
operare), necesare pentru desfăşurarea activităţii
(exceptând liniile tehnologice care nu mai permit
păstrarea specificului execuţiei predominant
manuale al produselor finite sau serviciilor
prestate);
Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile
acordată beneficiarilor selectaţi este egală cu
echivalentul a 90% din valoarea cheltuielilor
eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult
de 20.000 lei RON, pentru fiecare beneficiar.
În cadrul Programului, nu se decontează
cheltuielile aferente activităţilor pentru care
solicitanţii au beneficiat de alocaţie financiară
nerambursabilă în cadrul altor programe, în cursul
anului 2006, cu finanţare de la bugetul de stat.
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii şi Cooperaţie - 13.03.2006

Apel al societ@]ii civile
Societatea civilă îi cere preşedintelui Traian
Băsescu să condamne oficial comunismul şi, mai
mult, să solicite autorităţilor investigarea crimelor
din timpului regimului totalitar. Apelul semnat de
peste 30 de organizaţii şi numeroase personalităţi a fost făcut public astăzi prin vocea lui Victor
Rebengiuc: "La 16 ani de la Proclamaţia de la
Timişoara vă solicitam să condamnaţi regimul
comunist ca nelegitim şi criminal. Până acum nu
a fost posibilă adevărata reforma morala a României." Societatea civilă aşteaptă de la şeful statului nu doar o simplă declaraţie prezidenţială prin
care să condamne comunismul, ci un document
care să fie votat în parlament şi să aibă drept
urmări investigaţii şi dezvăluiri. Un apel pentru
condamnarea comunismului la 16 ani de la căderea regimului poate părea unora tardiv. Iniţiatorii
cred însă că nu e prea târziu pentru o reforma
morala a societăţii noastre. Reprezentanţii
societăţii civile speră că preşedintele va face
această declaraţie împotriva comunismului şi îi
propun şi o dată simbolica: 22 aprilie, când se
împlinesc 16 ani de la începutul manifestaţiei din
Piaţa Universităţii.

ANIMMC sprijin@ dezvoltare }i modernizarea
activit@]ilor de comercializare a produselor }i
serviciilor de pia]@

ANIMMC sus]ine informarea }i educarea comercian]ilor
Prin Ordinul nr. 56/2006 al Preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie, domnul Eugen Ovidiu
Chirovici, publicat în Monitorul Oficial, a devenit
operaţional Programul pentru informarea şi
educarea comercianţilor.
Obiectivul Programului îl constituie sprijinirea
agenţilor economici, persoane fizice sau juridice
autorizate, care desfăşoară activităţi de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
Bugetul alocat, în acest sens, pentru anul
2006, este de 1,2 milioane lei (RON).
Beneficiarii eligibili sunt agenţii economici
care îndeplinesc cumulativ la data solicitării
următoarele criterii de eligibilitate:
l sunt persoane juridice (societăţi comerciale/
societăţi cooperative) şi persoane fizice/asociaţii
familiale autorizate, care au ca obiect principal de
activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în Anexa nr. 3
la Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
aprobată prin Legea nr. 650/2002.
l nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare
judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau
suspendare temporară a activităţii;
l realizează o cifră de afaceri anuală netă de
până la 50 milioane euro, echivalent în lei , sau
deţin active totale care nu depăşesc echivalentul
în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii
financiare aprobate. Prin active totale se înţelege
active imobilizate plus active circulante plus
cheltuieli în avans;
l au numărul mediu scriptic anual de personal de
la minimum 1 până la 249 (inclusiv);
l au capital social integral privat, au sediul , sunt
înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul României;
l au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data
depunerii solicitării acordului de principiu pentru
finanţare;
l şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a
taxelor şi impozitelor către bugetul general
consolidat;
l şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a
taxelor şi impozitelor către bugetele locale.
Societăţile comerciale care, în ultimii 3 ani, au
beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală de
400 mii lei RON, cumulat, nu beneficiază de
prevederile acestui program.

Alocaţia financiară nerambursabilă se acordă
pentru următoarele categorii de activităţi eligibile:
l participarea la cursuri de instruire pentru
formare/calificare profesională;
l participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă pentru comercianţi, necesare
în activităţile de comercializare a produselor
alimentare
l participarea la cursuri de specializare/perfecţionare profesională a comercianţilor, pentru:
l dobândirea de competenţe profesionale
suplimentare;
l aprofundarea cunoştinţelor de specialitate:
metode moderne de conducere a societăţilor
comerciale şi a unităţilor cu amănuntul şi/sau cu
ridicata; tehnici moderne de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata a mărfurilor; tehnici moderne
de servire a clienţilor; managementul unităţilor
comerciale; managementul calităţii mărfurilor şi
alte cursuri cu tematici adecvate;
l instruirea teoretico-practică pentru dobândirea
de cunoştinţe şi deprinderi privind utilizarea tehnicii de calcul şi informatizarea activităţilor specifice comerţului, serviciilor şi alimentaţiei publice
l achiziţionarea de calculatoare (tip PC, inclusiv
sisteme portabile, format din: unitate centrală,
monitor, imprimantă, licenţa sistemului de operare) pentru facilitarea accesului comercianţilor
la informare;
l realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activităţii comerciantului şi a produselor
comercializate de acesta; Site-ul trebuie sa fie
nou, nu modificat/ dezvoltat/îmbunătăţit şi să fie
vizibil pe Internet la data cererii eliberării AFN.
l achiziţionarea de cititoare pentru cod cu bare;
l achiziţionarea de cântare electronice cu/fără
printer pentru etichetare inclus;
l achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
l elaborarea şi producţia de materiale tipărite de
promovare a activităţii comerciantului.
Orice angajat al beneficiarului eligibil poate
participa la cel mult 2 cursuri în cadrul acestui
program, în anul bugetar în curs.
Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile
se acordă beneficiarilor eligibili selectaţi şi este
egală cu echivalentul a 90% din valoarea fiecărei
cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA).
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie - 13.03.2006

COMUNICAT DE PRESĂ

Te a t r u

Ghid privind atribuţiile ce revin autorităţilor publice locale din
angajamentele asumate de România pe capitole de negociere
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, prin Serviciul Integrare Europeană, a elaborat un ghid ce cuprinde atribuţiile care revin
autorităţilor publice locale din angajamentele asumate de România
pe capitole de negociere. În această lucrare au fost abordate
atribuţiile consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi municipale,
privind legislaţia transpusă şi obligaţiile rezultate din capitolele de
negociere 3 Libera circulaţie a serviciilor, 6 Politica în domeniul
concurenţei, 7 Agricultură, 13 Politica socială şi de ocupare a forţei
de muncă, 21 Politica regională şi coordonarea instrumentelor
structurale generale, 22 Protecţia mediului.
În vederea prezentării ghidului au fost organizate o serie de şase
seminarii, în diverse zone ale judeţului, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale, consilieri locali, judeţeni, alţi
membrii importanţi ai comunităţii, la care s-au dezbătut aspecte legate de necesitatea cunoaşterii şi implementării angajamentelor asumate de România şi sarcinile concrete ale autorităţilor în acest sens.
Pentru orice informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Instituţiei
Prefectului - Judeţului Caraş-Severin, Serviciului Integrare
Europeană, telefon 0255-210.246.
Prefectura judetului Caraş-Severin - 14.04.2005

Joi/16 Martie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 20 Martie

bd. Republicii 18, tel. 256676

Vineri/17 Martie

Timişoara
+6ºC
+1ºC

Prin Ordinul nr 54/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, domnul Eugen
Ovidiu Chirovici, publicat în Monitorul Oficial, a devenit operaţional
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea agenţilor economici, persoane juridice şi/sau persoane fizice şi asociaţii
familiale autorizate, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de
maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor, cu scopul
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de aderarea la Uniunea Europeană
prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei
consumatorilor şi securităţii alimentare.
Bugetul alocat pentru anul 2006 este de 3,1 milioane lei RON.
Beneficiarii eligibili sunt: agenţii economici, care îndeplinesc
cumulativ la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative) şi persoane fizice/asociaţii familiale autorizate şi desfăşoară activităţi principale de comercializare a produselor şi serviciilor
de piaţă prevăzute în Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
aprobată prin Legea nr. 650/2002;
b) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
c) realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane
euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii
financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;
d) au numărul mediu scriptic anual de până la 249 salariaţi ;
e) au capital social integral privat, sunt înregistrate şi îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
f) au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data depunerii solicitării
acordului de principiu;
g) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor
către bugetul general consolidat ;
h) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor
către bugetele locale;
Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care
primesc, alocaţii financiare nerambursabile în cadrul acestui
Program, pe o perioadă de minim 5 ani; nu vor aplica amortizarea
accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul acestui Program;
cei care, în ultimii 3 ani, au beneficiat de ajutoare de stat în valoare
totală de 400 mii lei RON, cumulat, nu pot primi alocaţii financiare
nerambursabile în cadrul acestui Program.
Cheltuieli eligibile: Alocaţia financiară nerambursabilă se
acordă pentru sumele cheltuite pentru achiziţionarea de maşini,
utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor - grupa 2 clasa 2.1.23
din H.G. nr. 2139/2004, cu excepţia Jocurilor de noroc mecanice,
electrice, electronice, mese de biliard; Alocaţia financiară
nerambursabilă se acordă numai pentru achiziţionarea de maşini,
utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor specifice sectorului şi
activităţii principale desfăşurate de agentul economic în
conformitate cu codul CAEN.
Tipul de ajutor financiar: Prin Program, beneficiarii eligibili
Năbădăile iubirii
primesc o valoare a alocaţiei nerambursabile egală cu echivalentul
a 75% din valoarea cheltuielii eligibile efectuate pentru fiecare
de Jiri Menzel
maşină, utilaj, instalaţie (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50 mii
lei RON pentru fiecare beneficiar; În cazul maşinilor, utilajelor,
Regia artistică şi Muzica:
echipamentelor tehnologice şi instalaţiilor pentru circulaţia mărfuMihai Lungeanu
rilor ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi,
Scenografia: Florica Zamfira introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;Nu se acordă ajutor financiar pentru activele
Mişcare scenică: Angela
achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second hand.
Şuiu
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Distribuţia: Dan Mirea, Nelu
Cooperaţie - 13.03.2006
Roman, Camelia Ghinea, Programul farmaciilor
Dacia 17 - 19 Martie
Loredana Luca, Cristina
Duminic
ă
19
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t
ie
Konig, Sorin Fruntelată,
Ce vrăji a mai făcut
REFARM
Mihai Vântu, Constantin
nevasta mea
orele 7 - 22,
Bery, Florin Ruicu, Florin
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
Vineri
Ibraşi, Ina Prisăcaru.
orele 18, 20
GOPHARM
Sâmbătă
- Duminică
Duminică, 19.03.2006,
orele 8 - 14,
orele 16, 18, 20
ora 19,00

Sâmb@t@/18 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +3ºC
-4º C

+5ºC
-5º C

Caransebeş

+7ºC
+2ºC

+5ºC
-5º C

Reşiţa

+7ºC
-1º C

Oraviţa +3ºC
-5º C

+5ºC
-4º C

Marţi, 21 Martie

Timişoara

+5ºC
-4º C

Miercuri, 22 Martie
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Duminic@/19 Martie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+6ºC
- 4º C

Caransebeş

+10ºC
+1ºC

Oraviţa +2ºC
-4º C

Reşiţa
Oraviţa +5ºC
0ºC

+4ºC
-3º C

Joi, 23 Martie

Vineri, 24 Martie

+7ºC
-2ºC

+7ºC
+1ºC

Sâmbătă, 25 Martie

Duminică, 26 Martie

Reşiţa

+7ºC/0ºC

+3ºC/-5ºC

+6ºC/-2ºC

+8ºC/+2ºC

+12ºC/+5ºC

+14ºC/+7ºC

+14ºC/+7ºC

Timişoara

+13ºC/+2ºC

+6ºC/+5ºC

+13ºC/+7ºC

+17ºC/|+2ºC

+10ºC/+3ºC

+17ºC/+7ºC

+19ºC/+8ºC
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Zvonurile care dădeau ca sigură reluarea programului
„Bani pentru rable” au acoperire in declaraţiile Sulfinei
Barbu, ministrul Mediului. Conform acesteia,15.000 de
posesori de autoturisme vechi vor primi cite 30 de milioane
de lei, cu care işi vor putea completa avansul pentru o
maşina nouă.

Dupa modelul polonez, dupa aderarea la UE
piata auto second-hand ar putea creste si de 30
de ori. La noi se propun taxe ecologice de
aproximativ 2.000 de euro. In Ungaria si Polonia
acestea sunt mai reduse: 1.050 si, respectiv,
576 de euro.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 648/2005 al preşedintelui Agenţiei
Naţionale pt. Ocuparea Forţei de Muncă privind
modificarea şi completarea Procedurii de primire
şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau
indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Ocuparea
Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi
completările ulterioare (M.O. nr. 72/26.01.2006)
l Ordinul nr. 1.487/2005 al ministrului sănătăţii
privind aprobarea Criteriilor pt. clasificarea pe
categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi
stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime
lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi
răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi
mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a
indemnizaţiilor pt. îndeplinirea unor sarcini,
activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei
de bază (M.O. nr. 73/26.01.2006)
l Modificări şi completări nr. 26.951/9.560/2005
ale Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul
societăţilor comerciale cu capital de stat (M.O. nr.
75/26.01.2006)
l H.G. nr. 94 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate (M.O. nr. 76/27.01.2006)
l Legea nr. 6 pt. aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice, aferente anului
2003 (M.O. nr. 78/27.01.2006)
l O.G. nr. 6 pt. prorogarea termenului prevăzut
de art. 19 alin. (5) din O.u.G. nr. 75/2005 privind
asigurarea calită ţii educaţiei (M.O. nr.
79/27.01.2006)
l Ordinul nr. 1.258/2005/1.137 al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al
ministrului administra ţiei şi internelor pt.
aprobarea recensământului plantaţiilor de pomi
fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni (M.O. nr.
79/27.01.2006)
l Ordinul nr. 42 al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului privind condiţiile de
pregătire profesională iniţială şi continuă a
anumitor categorii de conducători auto (M.O. nr.
79/27.01.2006)
l Ordinul nr. 94 al ministrului finanţelor publice
privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor şi a instrucţiunilor de completare a
acestora în vederea îndeplinirii procedurii de
comunicare a actelor administrative fiscale prin
publicitate (M.O. nr. 79/27.01.2006)
l Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile
române cu personalitate juridică, care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţă socială ce
beneficiază de subvenţii în anul 2006 din bugetul
local al municipiului Focşani, precum şi nivelul
acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 din
Legea nr. 34/1998 (M.O. nr. 79/27.01.2006)
l O.G. nr. 14 pt. modificarea şi completarea
O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pt. reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (M.O. nr.
80/30.01.2006)
l O.G. nr. 16 pt. modificarea şi completarea
O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor (M.O. nr. 80/30.01.2006)
l O.G. nr. 23 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2006 personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
(M.O. nr. 80/30.01.2006)
l H.G. nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei
personalului militar din Jandarmeria Română, a
însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului
insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române
(M.O. nr. 81/30.01.2006)
l H.G. nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii (M.O.
nr. 81/30.01.2006)
l H.G. nr. 95 privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice pt. anul 2006 (M.O. nr.
82/30.01.2006)
l O.G. nr. 11 pt. prevenirea şi combaterea
violenţei în sport (M.O. nr. 83/30.01.2006)
l O.G. nr. 18 pt. modificarea şi completarea
O.G. nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării
unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate
de Ministerul Culturii şi Cultelor (M.O. nr.
83/30.01.2006)
l O.G. nr. 19 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului militar şi funcţionarilor publici
cu statut special din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
(M.O. nr. 83/30.01.2006)
l O.G. nr. 20 privind acordarea de facilităţi
producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale
în perioada de preaderare la Uniunea Europeană
(M.O. nr. 83/30.01.2006)
l O.G. nr. 21 privind regimul concesionării
monumentelor istorice (M.O. nr. 83/30.01.2006)
l Ordinul nr. 95 al ministrului finanţelor publice
pt. aprobarea Normelor metodologice privind
închiderea conturilor contabile, întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie
2005 (M.O. nr. 83/30.01.2006)
l Decretul nr. 45 pt. supunerea spre ratificare
Parlamentului a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor
Statelor Unite staţionate pe teritoriul României,
semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (M.O.
nr. 84/30.01.2006)
l O.G. nr. 25 privind întărirea capacităţii
administrative a Oficiului Român pt. Drepturile de
Autor (M.O. nr. 84/30.01.2006)
l O.G. nr. 24 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii
scrise (M.O. nr. 85/30.01.2006)
l O.G. nr. 26 pt. modificarea şi completarea
Legii bibliotecilor nr. 334/2002 (M.O. nr.
85/30.01.2006)
l H.G. nr. 63 privind aprobarea stemei oraşului
Oravi ţa, judeţul Cara ş-Severin (M.O. nr.
87/31.01.2006)
l H.G. nr. 66 privind aprobarea stemelor
comunelor Rusca Montană şi Vrani, judeţul
Caraş-Severin (M.O. nr. 87/31.01.2006)
l Ordinul nr. 2 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pt. aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament (M.O. nr.
87/31.01.2006)

Rata inflaţiei în luna februarie a fost de 0,24 la sută

Drepturile }omerilor - preg@tire profesional@
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei a emis ordinul nr. 40, din data de 19
ianuarie, prin care a modificat şi completat Procedurile privind modul de acordare a
drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe
durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul nr.
171/2004.
Principalele modificări aduse Procedurilor au fost completate cu următoarele
prevederi, referitoare la beneficari:
l persoane care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, în vigoare;
l persoane care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare
sau realizează venituri lunare mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
l Persoanele prevăzute în ordin beneficiază:
- de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi pot să susţină, gratuit,
de cel mult două ori, examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
- pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe
mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de
transport pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la
unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru
salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii,
în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în
comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire;
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Ministrul Agriculturii are suspiciuni că
echipele trimise în zonele cu gripa aviară şiau făcut treaba de mântuială. Ministrul nu
are altă explicaţie pentru viteza cu care se
extinde virusul în România - 19 noi focare în
20 de zile.

Se ieftinesc
medicamentele!

Eugen Nicolăescu, ministrul
Sănătăţii a semnat ordinul prin
care, începând de mâine, 16
martie a.c., medicamentele
care se eliberează pe bază de
prescripţie medicală, şi al căror
preţ este stabilit de Ministerul
Sănătăţii, vor deveni mai ieftine.
Medicamentele se ieftinesc
cu 4-5%, în funcţie de valuta
ce a stat la baza calculării
fiecărui produs în parte.
Ministerul Sănătăţii
ajustează trimestrial, în funcţie
de evoluţia cursului de schimb
valutar, preţurile
medicamentelor care se
eliberează pe bază de
prescripţie medicală. În ultima
perioadă, din cauza aprecierii
acestor cursuri de schimb,
preţurile de vânzare cu
amănuntul din farmacii vor
putea fi micşorate.
Reprezentanţii Ministerului
Sănătăţii menţionează că,
medicamentele care nu se
eliberează pe bază de
prescripţie medicală (OTC), din
categoria cărora fac parte
aspirina, paracetamolul,
unguentele, algocalminul fiole
etc, au preţuri care se stabilesc
în mod liber pe piaţă, fără
intervenţia ministerului.
Acestea nu vor beneficia de
reduceri.
În unele farmacii, o parte
din imporatorii şi distribuitorii
de medicamente practică deja
preţurile reduse.
Ministerul Sănătăţii 15.03.2006

Legisla]ie european@
Primul ministru C ă lin
Popescu Tăriceanu a cerut
ministerelor si agenţiilor cu
atribuţii în domeniul integrării
europene să corecteze toate
problemele semnalate în
cadrul misiunilor de evaluare
ale UE. Premierul a anunţat
că vor fi accelerate demersurile pentru adoptarea proiectelor legislative necesare
armonizării cu legislaţia europeană. Ministrul afacerilor
externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a prezentat stadiul
ratificării tratatului de aderare
a Romaniei şi Bulgariei, iar
ministrul integrării europene,
Anca Boagiu, a menţionat
măsurile luate pentru îmbunătăţirea administrării fondurilor
europene.

Îmbun@t@]irea
mediului de afaceri
Se află în curs de finalizare
acte normative ca: Legea
patronatelor, Legea Consiliului
Economic şi Social, Legea
aprobării tacite, Legea
insolvenţei, Legea societăţilor
comerciale (modificată),
Legea investiţiilor, Legea
holdingului.

Prognoz@ economic@
Potrivit unei analize
publicate de Economist
Intelligence Unit (EIU),
creşterea economică a
României pentru 2006 va fi de
aproximativ 4,4 procente, mai
mic ă
dec â t prognozele
Guvernului, care avansau
cifra de 6%. Prognoza
britanicilor este intărita de un
raport al Societatii Academice
Romane (SAR), care mai taie
din optimismul autorităţilor.

Se prefigureaza inundatii mai mari decat anul trecut
l Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, în situaţia
în care locuiesc la o distanţă mai mare de 50 km de unitatea de pregătire şi se pot
deplasa zilnic la aceasta, pot opta între a beneficia de dreptul la cazare şi la suma de
bani pentru acoperirea mesei şi dreptul la abonament gratuit pe mijloacele de transport
în comun pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire;
l Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport în comun se acordă persoanelor
care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se pot deplasa zilnic la
unitatea de pregătire, după caz:
a) pe mijloacele de transport feroviar şi auto interurban, precum şi, după caz, pe cel
mult două linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, dacă
aceasta se află în altă localitate;
b) pentru maximum două linii de transport urban de suprafaţă pe traseul de la
domiciliu la unitatea de pregătire a cursantului;
c) pentru mijloacele de transport urban subteran şi o linie de transport urban de
suprafaţă pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire a cursantului.
l Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport în comun se acordă persoanelor
care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi nu se pot deplasa zilnic
la unitatea de pregătire, după caz:
a) pentru maximum două linii de transport urban de suprafaţă pe traseul de la
unitatea de cazare la unitatea de pregătire a cursantului;
b) pentru mijloacele de transport urban subteran şi o linie de transport urban de
suprafaţă pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire a cursantului.
Pentru traseele prevăzute pentru care nu se pot elibera abonamente, persoanele
au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun,în funcţie de prezenţa în cursul lunii la programul de formare profesională
Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa
zilnic la unitatea de pregătire se efectuează pt. cel mult 4 deplasări în cursul unei luni,
pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare.
(M.O. nr. 105/03.02.2006)

Procesul de pace israeliano-palestinian şi dosarul nuclear
iranian au fost principalele teme ale reuniunii informale a miniştrilor de
externe din tarile Uniunii Europene. Uniunea Europeană menţine
acordarea asistentei economice pentru Autoritatea Palestiniana pe
termen scurt, avertizand în acelasi timp ca ea poate fi sistata daca
Hamas nu isi schimba pozitia fata de Israel şi nu renunta la violente.

Irakienii au primit cu bucurie vestea
că americanii vor închide închisoarea
Abu Ghraib. Mulţi dintre ei se tem însă că
armata Statelor Unite va avea grijă să
continue abuzurile asupra prizonierilor
irakieni în alte centre de detenţie din Irak.

Compania saudită "Dubai Ports World",
care achiziţionase drepturile de administrare
a şase mari porturi americane, a anunţat ieri
că se retrage din afacere. Firma a precizat că
va transfera toate drepturile operaţionale unei
"entităţi" din Statele Unite.

Reac]ii diferite la aplicarea Acordului vamal moldo-ucrainean
Comisia Europeană apreciază hotărârea
Republicii Moldova şi a Ucrainei de a aplica Acordul vamal pentru mărfurile provenite din Transnistria şi condamnă atitudinea autoproclamatelor
autorităţi de la Tiraspol care împiedică libera
circulaţie a mărfurilor între Moldova şi Ucraina şi
înregistrarea firmelor transnistrene la Chişinău.
Şi SUA, prin vocea ambasadorului sau la OSCE,
au salutat decizia Kievului de a implementa
acordul vamal încheiat cu Chişinăul, respingând
acuzaţiile, potrivit cărora, aplicarea prevederilor
documentului ar constitui o blocadă economică
asupra Transnistriei. Aceste reacţii au avut loc în
condiţiile în care Duma de Stat, camera inferioară
a Parlamentului rus, a adoptat un proiect de
declaraţie care condamnă aplicarea Acordului
moldo-ucrainean.
Reamintim, Kievul a aplicat, din data de 3
martie, acordul semnat cu Chişinăul în 30
decembrie 2005, de a nu mai permite mărfurilor
să tranziteze frontiera de stat prin Ucraina fără
ştampila vamală a Republicii Moldova. În urma
acestor acţiuni, Tiraspolul a decis să abandoneze
negocierile în format „5+2" privind soluţionarea
conflictului nistrean şi a declarat starea excepţională în economie. Într-o încercare de deblocare a stării actuale, Preşedintele ucrainean
Viktor Iuşcenko a lansat o invitaţie liderului

UE men]ine deschis@
u}a ader@rii statelor
din Balcani

separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, de a se
deplasa în cursul următoarelor zile la Kiev, pentru
negocieri în vederea reglementării situaţiei
tensionate create după introducerea, de către
Ucraina, a noului regim vamal pentru mărfurile
nistrene. Şeful statului ucrainean a făcut anunţul
la conferinţa de presă avută după convorbirile cu
preşedintele lituanian, aflat într-o vizită oficială în
Ucraina. Iuşcenko a precizat că, într-o convorbire
telefonică purtată cu liderul separatist Igor
Smirnov, i-a explicat acestuia că noile reguli
vamale impuse de Kiev corespund normelor
europene şi internaţionale şi că noul regim vamal
nu constituie o "blocadă economică împotriva
Transnistriei". Totodată, preşedintele Iuşcenko a
apreciat drept "neconstructivă" poziţia adoptată
de Tiraspol după ce Kievul a impus obligativitatea
ştampilei vamale a Republicii Moldova pentru
toate mărfurile nistrene care îi tranzitează
teritoriul. La sfârşitul săptămânii, câteva mii de
persoane au demonstrat, în Piaţa Teatrului din
Tiraspol, împotriva aşa-zisei "blocade economice impuse de Republica Moldova şi Ucraina".
Protestatarii au afişat lozinci precum "Nu,
blocadei" sau "Mulţumim Rusiei pentru sprijinul
acordat", ca şi steaguri ale regiunii separatiste şi
ale Federaţiei Ruse.
(Dorin V.)

Slobodan MILOŞEVICI
Fostul preşedinte iugoslav
Slobodan Milosevic a murit,
sâmbătă, 11 martie, la 64 de
ani, în celula închisorii Tribunalului Penal Internaţional de la
Haga, unde era judecat de
peste patru ani pentru crime de
război, crime împotriva umanităţii şi genocid.
Privat
l Născut 20 august 1941, în
Porzaverac, Serbia, la sud de Belgrad.
l Tată: Svetozar, profesor de religie din Muntenegru
l Mama: Stanislava, activă comunistă.
l Unchi: general în armată.
l Soţie: Mirjana Markovic, doctorat, fost profesor de sociologie la
Universitatea din Belgrad: activist comunist provenită dintr-o
importantă familie de comunişti sârbi.
l Copii: Marko şi Marija
l Religie: ortodoxă
l Educaţie: absolvent drept la Universitatea din Belgrad,1964;
activ în viaţa politică studenţească.
Profesional
l 1959: membru al Ligii Comuniştilor din Yugoslavia a lui Tito (LCY)
l 1960-78: consilier economic al primarului din Belgrad; directo
adjunct şi apoi director general al companiei de stat Techongaz.
l 1966-69: şef al informaţilor în Belgrad
l 1978-83: preşedinte al United Bank of Belgrade
l 1983-84: membru în prezidiul Comitetului Central al LCY
l 1984-86: şeful organizaţiei de partid comuniste din Belgrad
l 1987: preşedinte al Partidului Comunist Sârb; promite sârbilor
din Kosovo că nu vor mai fi uitaţi.
l 1990: ales preşedinte al Serbiei în primele alegeri democratice

din Yugoslavia după Războiul Mondial II
l 1992: reales preşedinte al Serbiei; fondator şi preşedinte al
Partidului Socialist din Serbia.
l 1997: ales preşedinte al Republicii Federale Yugoslavia.
Intuind ameninţările la statutul sârbilor, în 1989 uzează de
puterea sa şi desfiinţează autonomia provinciei Kosovo, regiune
din Yugoslavia cu o populaţie majoritar albaneză.
Republicile din Yugoslavia (exceptând Serbia şi Muntenegru)
îşi declară independenţa; începe război civil în Croaţia, 1991, şi
Bosnia-Herţegovina în 1992; ambele regiuni cu populaţie sârbă
minoritară.
Pe plan internaţional Miloşevici începe să fie considerat
responsabil de atrocităţile comise de rebelii sârbi sprijiniţi de
armata yugoslavă în cele două zone de conflict.
Miloşevici întrerupe legăturile politice şi economice cu sârbii
bosniaci ca urmare a refuzului acestora de a accepta planul internaţional de pace din 1995. Apar primele atitudini ostile din parte
sârbilor, care se simt trădaţi. Discuţii de pace: Miloşevici se întâlneşte cu Preşedintele Bosniei Alija Izetbegovic şi cu Preşedintele
Croaţiei Franjo Tudjman la Dayton, Ohaio; discuţiile se concretizează prin semnarea unui acord de pace la Paris; Miloşevici şi
Liderii sârbilor bosniaci acceptă statutul Bosniei, naţiune cu două
sub-state unul croato-musulman, altul al sârbilor bosniaci.
În 1999 guvernul său refuză să redea autonomia regiunii
Kosovo; armata sârbă a fost forţată să-şi retragă trupele în urma
bombardamentelor NATO. Pentru atitudinea armatei sârbe (sună
motivaţia oficială) în Croaţia, Bosnia şi Kosovo Miloşevici a fost
acuzat de crime împotriva umanităţii de Tribunalul Penal
Internaţional pentru fosta Yugoslavie. Este înfrânt în alegerile din
septembrie 2000. Noul preşedinte al Serbiei devine Vojislav
Kostunica. Drumul către Haga este astfel deschis: în 2001 a fost
arestat şi predat tribunalului internaţional. Procesul a început în
2002.
(DorinV.)

Donald Rumsfeld afirmă că nu ştie să existe planuri pentru atacarea Iranului

UE menţine deschisă uşa
aderării statelor din Balcani,
au subliniat la Salzburg, în
Austria, miniştri de externe ai
comunităţii. Diplomaţii europeni au subliniat însă, totodată, că nu trebuie supralicitată capacitatea Uniunii
de a absorbi noi membri. La
Salzburg, miniştrii de externe
ai celor 25 şi omologii lor din
sudestul Europei au semnat
o declaraţie comună care
stabileşte ca obiectiv integrarea ţărilor din Balcani. UE a
subliniat în context că statele
candidate trebuie să fie ele
însele în stare să adere. În
scopul stabilizării regiunii, Uniunea doreşte să deschidă
o perspectivă de integrare
unor state precum Croaţia,
Macedonia, Bosnia, SerbiaMuntenegru şi Albania.

Virusul H5N1
Organizaţia Mondială a
Sănătăţii a anunţat luni că numărul total al cazurilor umane
de gripă de origine aviară
înregistrate de la debutul
epidemiei, în 2003, se ridică la
177, dintre care 98 s-au soldat
cu decesul bolnavilor.
Ţara cea mai afectată este
Vietnam, cu 93 de îmbolnăviri
şi 42 de decese. Urmează
Indonezia, cu 29 de cazuri - 22
decese, Thailanda - 22 de cazuri, 14 mortale şi China cu 15
cazuri, 10 mortale. În Turcia
au fost infectate 12 persoane,
dintre care au decedat patru.
Alte două persoane contaminate au murit în Irak, iar patru
în Cambodgia.
În Azerbaidjan, unde H5N1
a fost identificat deocamdată
la păsări, continuă investigaţiile în privinţa a 11 cazuri
suspecte de infectare la om,
dintre care trei soldate cu
deces.

Bachelet este prima femeie Preşedinte în Chile

Frontiere permanente
israeliene
s.r.l.
Recepţie prin satelit

Televiziune la maxim
instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001

Max TV

Digi TV

m fotografii de pe orice suport digital
m albume şcolare
m fotografii de studio
m fotografii la diferite ocazii

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan

bransamente electrice

Calitate germană
cu profile Kömmerling

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

Alexim, str. T. Lalescu nr. 6
Tel. 0255-222.870, 210.471

Reşiţa, Pasaj Nera
Tel. 0255-217.592, fax 0255-217.592

Cu mai puţin de trei
săptămâni până la alegerile
legislative, primul ministru
interimar israelian Ehud Olmert
şi lider al partidului Kadima vrea
să stabilizeze frontierele
definitive ale Israelului până în
anul 2010, care să-l separe de
Teritoriile palestiniene.
Aceste frontiere vor permite
Israelului "să se separe de
majoritatea populaţiei palestiniene şi să păstreze o
importantă şi stabilă majoritate
evreiască", a adăugat el.
Premierul nu a precizat care
va fi traseul exact al frontierelor,
ci s-a mulţumit să afirme că ele
vor include împrejurimile
Ierusalimului, coloniile
Gush Etzion, Ariel şi Maale
Adoumim, precum şi o zonă de
securitate în Valea Iordanului.
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Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând recameu, preţ 250 lei,
masă extensibilă, furnir nuc cu 4
scaune tapiţate, preţ 200 lei. Tel.
214271, 0741-309362.
Vând cartel ă Cosmote,
număr şi 5 € credit, valabilă cu
oferta 2.000 minute/lună. Tel.
0727-329455.
Vând transformator de sudură instant pe gaz şi 2 fotolii.
Tel. 0729-077469.
Vând masă cu 6 scaune,
preţ 300 lei, servantă living, 300
lei, dulap haine 2 corpuri, preţ
290 lei/buc, bibliotecă 2 corpuri,
preţ 400 lei, masă nuc şi 2 fotolii,
preţ 180 lei. Tel. 0355-801577.
Vând covor lână 100%, preţ
550 lei tip persan, lucrat
manual, 2 covoare 2.5/1.70 a 50
lei/buc, calorifer ulei 9 elemenţi,
preţ 140 lei, storcător legumefructe, preţ 180 lei. Tel. 255847.

Producător
şi

distribuitor

Ciuperci Pleurotus
comenzi la tel 212319
Vând mobilă lemn masiv,
combinată, preţ 1.000 €. Tel.
210345.
Vând mobilă lemn masiv cu
vitrine, masă TV, masă cu scaune şi canapea, toate împreună,
preţ 1000 €. Tel. 210345.
Vând motoare electrice
trifazate. Tel. 0722-932858.
Vând TV color, preţ 220 lei
neg., bicicletă mountain-bike
copii sau dame, preţ 140 lei
neg., telefon mobil cu cameră
Siemens MC 60, preţ 150 lei
neg. Tel. 0721-826073.
Vând congelator Arctic, 5
sertare, preţ 400 lei şi un frigider
Arctic, preţ 100 lei, în stare de
funcţionare. Tel. 252781.

Vând TV color din plastic.
Tel. 0721-826073.
Vând telefon Sony Erickson
K 300 I, mp3, cameră foto,
sigilat, preţ 350 lei, Siemens A
75, preţ 180 lei. Tel. 220323,
0723-077475, 0743-672399.
Vând mobilă veche pentru
camere spaţioase (servantă şi
vitrină). Tel. 214781.
Vând plapumă nouă din pene, culoare muştar. Vând pene
noi, perne şi dune. Tel. 214781.
Vând 26 stupi albine, 18
dadant cu 20 rame şi 9 orizontal
pe 20 rame, preţ neg. Tel. 0723889186.
Vând congelator Ariston, 5
sertare şi bicicletă statică. Tel.
228503, 0727-384244.
Vând canapea gonflabilă,
preţ 400 lei. Tel. 222712, 0744702037.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Montez antene satelit orice
configuraţie (fixe, mobile, dualfeed),inclusiv sisteme pt.pachetele româneşti DigiTv, MaxTV,
FocusSat. Tel. 0724-026376.
Expert contabil ţin evidenţă
economico-financiară computerizată de la A-Z la preţuri
avantajoase. Tel. 0744-523052.
Abordabil, zilnic, ieftin şi rapid curse spre Italia-100, Spania-140, Portugalia, Franţa şi
Germania cu autoturisme şi microbuze climatizate, moderne.
Asigur necesarul pt. o călătorie
sigură şi confortabilă. Ieşire garantată. Reduceri pt. grupuri.
Tel.0740-218237, 0726-500804
Ofer împrumut valutar cu
garanţie în aur sau imobile. Tel.
0723-495967.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzică de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.
Acord asistenţă juridică. Tel.
0727-505315.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. Magna Trading S.R.L. Reşiţa, J11/628/1993, CUI:
R4287106, aduce la cunoştinţă că în conformitate cu
încheierea de şedinţă din data de 19.01.2006 a Tribunalului
Caraş-Severin, va avea loc licitaţie publică pentru vânzarea
imobilului “Casa cu teren” situate în Reşiţa, str. Scolii nr. 2, cu
preţul de pornire de 37.000 lei, fără TVA. Licitaţia va avea loc
la data de 21 martie 2006 orele 12.00 în Reşiţa, str. Libertăţii
nr. A4, mezanin. Garanţia de participare la licitaţie este de
10% din preţul de pornire şi se depune în numerar la caseria
societăţii până la data licitaţiei oreşe 10.00, iar taxa de
participare la licitaţie, nerambursabilă este de 300 lei fără
TVA. Informaţii la tel. 0255-211522, 0744-178141.

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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Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Acoperişe cu ţiglă metalică,
masurători, materiale, execuţie.
Consultanţa şi măsurătorile
gratuit. Tel. 0722-923858.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri minime. Tel. 220245,
0727-815760, 0748-413548.
Repar maşini de cusut la
ateliere de croitorie sau persoanelor fizice şi juridice. Tel. 0742383969.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Caut să îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 224894.
Execut faţade, izolaţii şi
zugrăveli, zidărie, tencuieli, preţ
neg. Tel. 223270, 0723-054615.
Electrician autorizat,execut
lucrari si proiectare in instalatii
electrice de utilizare. Tel. 0727355173.

Imobiliare
Vând casă, Bocşa, 3 camere, baie, bucătărie, termopane,
centrală termică, 1.000 mp. Tel.
0741-532916.
Vând apartament 2 camere,
confort 3, Govândari, cu încălzire centrală şi alte îmbunătăţiri.
Tel.0355-806751, 0748-574848
Vând apartament 3 camere,
etajul II, Govândari, amenajat
2005, integral termopane, C.T.
şi calorifere Al., instalaţie electrică şi sanitară nouă, gresie,
faianţă, balcon închis, design
interior ultramodern, pereţi şi
tavane gipscarton, mobilă buc.
nouă, mobilier dormitor nou, jaluzele verticale şi orizontale.
Tel.0355-809114, 0721-320750
Vând apartament 2 camere,
Calea Caransebe şului. Tel.
0729-357909.
Vând casă mare, 3 dormitoare, salon, bucătărie, sufragerie, baie, terasă şi mansardă,
preţ neg. Tel. 0726-834261,
0742-553630.
Vând teren de construcţie.
Tel. 214781.
Vând apartament la casă cu
grădină cu pomi fructiferi (str.
Nera, Stavila). Tel. 214781.
Cumpăr urgent apart. 2
camere sau garsonieră, exclus
intermediari. Tel. 0355-409962.
Vând apartament 2 camere,
confort I, decomandat, etajul
3/3, str. Şincai, preţ 14.900 €.
Tel. 0723-433583.
Cumpăr urgent apartament
3-4 camere, fără intermediari.
Tel. 0745-260652.
Vând casă mare, solidă, str.
Izvorului, Muncitoresc, 160 mp
parter şi 4 camere, 110 mp mansardă, demisol, 2 garaje, teren
430 mp. Tel. 212587, 221866.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând teren cu casă şi anexe,
pomi fructiferi pe rod-100 buc. şi
anul 3-100 buc., vie-400 butuci,
grădină împrejmuită-6.400 mp,
preţ 3 €/mp, Calea Timişorii. Tel.
0723-889186.
Vând apartament 2 camere,
conf. I, parter, Bd. Muncii nr. 14,
fără îmbunătăţiri, preţ 22.000 €
neg. Tel. 0745-647661.
Schimb apartament 2 camere, confort II cu apartament confort I plus diferenţă sau plătesc
datorii. Tel. 0721-123871.
Vând apart. 2 camere, conf.
I, contor gaz şi convec-tor, preţ
14.000 € neg. Tel. 0720-383920
Vând casă la sat Vrăniuţ, 6
camere, teren, preţ 7.000 €. Tel.
0355-805130.
Vând apartament în BăileHerculane, 2 camere, confort I,
decomandat, bloc cărămidă.
Tel.0723-277475, 0743-672399
Vând casă în zonă centrală,
Reşiţa, curte, teren deal, 57.000
€ neg. Tel. 0727-718641.

Auto-Moto-Velo
Vând Mercedes 240D, stare
foarte bună, preţ neg. Tel. 0742553630.
Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4, an fabr. 1986. Tel. 214781.
Vând piese Golf II, 3 uşi, rezervor, bară faţă-spate, casetă
direcţie, set motor, pistoane,
segmenţi, vibrocan 1.5 diesel,
cota standard. Tel. 223270,
0723-054615.
Vând microbuz VW de
transport pt.marfă, motor 2.5,an
fabricaţie 2001,preţ neg. 10.000
€. Tel. 222712, 0744-702037.
Vând plug cu 3 trupiţe, stare
impecabilă, preţ 2.500 lei şi plug
cu 3 trupiţe, cu axul lipsă Preţ
2.300 lei. Tel. 0722-787817
Vând IMS M461 cabrio tracţiune 4x4, motor diesel Fiat 45
CP, acte în regulă, stare de
funcţionare perfectă. Preţ 2.800
€. Tel. 0722-787817.
Vând IMS M461 cabrio fără
motor şi cutie de viteze, acte în
regulă, preţ 900 €. Tel. 0722787817.
Vând Aro 10.1 cabrio, tracţiune 4x4, a.f. 1990, acte la zi,
stare perfectă de funcţionare,
preţ 1.100 €. Tel. 0722-787817.
Vând Aro 10.4 tracţiune 4x4,
a.f. 1989, acte la zi stare perfectă de funcţionare, preţ 800 €.
Tel. 0722-787817.
Vând Audi 80, an ‘80 ,1,6
benzină, stare impecabilă. Preţ
1.600 € neg. Tel .0727-355173.

Matrimoniale
Celibatar, 45/1.71/80, doresc cunoştinţă cu doamnă în
vederea unei relaţii. De ce nu,
poate mai mult. Tel. 0742383969.
Tânăr, 40 ani, prezentabil,
manierat, antialcool, doresc să
cuno sc o doamnă pentru
prietenie. Tel. 0355-804182.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
18 - 21 martie
Sâmbătă 18.03.2006
1. Hentea Daniel-Răducu şi
Cameniţă Giorgiana-Mariana
Marţi 21.03.2006
1. Miloş Ion-Cosmin
şi Drăghici Emilia-Florica
2. Gudea Petru
şi Petcu Ana
3. Giurgiev Ştefan
şi Moga Ilena-Rodica
4. Doinea Constantin-Marcel
şi Mureşan Ileana-Rodica

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 9 - 15 martie

l Brezoi Dumitru (76 ani) l
David Toader (75 ani) l Trulea
Ana (57 ani) l Stancu Cornel
(77 ani) l Gafton Ion (55 ani) l
Crăciunel Cornelia (53 ani) l
Popa Melania-Nuţa (86 ani) l
Tîmpu Ion-Trifu (59 ani) l Ritzert Ludovic (75 ani) l Bocea
Gheorghe (59 ani) l Dăescu
Eleonora (76 ani) l Avrămoni
Cornel (67 ani) l Muntean Lidia
(81 ani) l Erena Maria (73 ani)
l Tronner Terezia (85 ani) l
Bobîrneci Pavel (66 ani) l
Micloşină Victoria (72 ani) l
Bosnea Toader (73 ani) l Josan
Ana (77 ani) l Pena Maria (71
ani) l Negrilă Oprica (67 ani) l
Mangra Doru (44 ani) l Cârpaci
Ştefan (58 ani) l Gropşian
Aurica (78 ani) l Dan Marioara
(74ani) l Chiş Ioan-Iosif (71ani)

"Dumnezeu să-l
odihnească în pace
pe bunul nostru unchi
Demostene (Motica)
Guţă”
fam. Şerban/Toronto

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

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 3 camere, 500 mp, teren,
în localitatea Goruia, preţ 6.000 € neg.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă 5 camere, baie, bucătărie,
garaj, 2 coridoare, zonă centrală, preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând casă în Câlnic şi teren 600 mp,
lângă Mol, preţ 35.000 €. 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 vilă superîmbunătăţită pe str.
Văliugului, preţ 200.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (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,
front stradal 36 m, teren 650 mp, preţ
65.000 €. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (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 2.870 mp, preţ 17.000 € neg. 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 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul IV, zona Luncă,
preţ 16.000 € neg. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort
II, îmbunătăţit, parter, zona Govândari,
preţ 21.000 € neg. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etajul VIII, zona Govândari, preţ 27.000 € neg. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, preţ 19.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, etajul VI, Govândari, preţ
15.000 € neg.Tel. 221529, 0788-630908
Vând apartament 3 camere, confort I,
90 mp, zona Polivalentă, preţ 24.000 €
neg. Tel. 221529, 0788-630908.
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul II/IV, îmbunătăţit,
zona Reşiţa Sud, preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, îmbunătăţit,
preţ 19.500€. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul V, îmbunătăţit,

preţ 17.500 € fix. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament la casă, 2 camere,
bucătărie, baie, hol, pivniţă, şopron,
posibilităţi de mansardare, preţ 15.000
€. Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren intravilan 20.000 mp la
km 6. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând teren extravilan în Reşiţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 €/mp neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând teren în suprafaţă de 11.000
mp în Doman, preţ 2.000 €. 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 intravilan în suprafaţă de
3.000 mp în Reşiţa, preţ 10 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren 4.000 mp în zona Triaj,
2.000 mp în zona Luncă şi 1.000 mp pe
Valea Ţerovei. Tel. 0724-302616, 0788657217. (Magister)
Vând hală nouă, 150 mp şi teren 300
mp, zona Govândari, preţ 20.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică şi casă, zonă centrală cu posibilităţi de extindere, preţ 250.000 €. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)

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 2 camere conf. 1
cu încălzire proprie, ocupabil imediat.
Tel. 0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere, bloc 4
etaje, zona foarte bună, ocupabil
imediat. Tel. 0788-374144. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere, etaj 3 cu
îmbunătăţiri, preţ 18.500 €. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)
Vând urgent apartament 2 camere cu
centrală şi alte îmbunătăţiri în bloc de 4
etaje, Micro 1 la preţ de 14.000 € neg.
Tel. 0788-388501. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând urgent apartament 3 camere în
bloc de 4 etaje, etaj 3, ocupabil imediat şi
vând teren pe C. Caransebeşului pentru
investiţii, diverse suprafeţe. Tel. 0788509283. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. 1,
etaj 1, preţ 16.000 € neg. Tel. 0720058182. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, Micro 4, preţ 23.000 €. Tel.
0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere bloc 4
etaje. Tel. 0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament Govândari. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

Cumpãrãri

Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
Cump ăr apartament 2 camere,
House)
confort I, etajul II-III, zonele Intim-LuncăMoroasa. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
PUBLICITATE ÎN „PRISMA“
Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 €. Tel. 221529, 0788Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
630908. (Magister)
Cump ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
Centru-Valea Domanului. Tel. 221529,
6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Cumpăr garsonieră în bloc de apartamente, zona Luncă sau Govândari,
Firmele abonate beneficiază de:
Micro II, III, IV, etajul II-III, ofer 8.500 €.
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
Cumpăr teren pe Calea Timişorii,
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
preţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217,
(Magister)
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
Cumpăr garsonieră, zona Luncă- cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
Centru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 € şi calificare şi specializare etc.
apartament 2 camere, confort I, renovat,
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
maxim etajul III. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona

Închirieri

Ofer spre închiriere spaţii comerciale
în Reşiţa: Calea Caransebeşului 100
mp, str. Făgăraşului 70 mp, Bd-ul Muncii
130 mp, B-dul Republicii 60 mp, str.
Cloşca 90 mp, Sala Polivalentă 110 mp.
Tel. 221529 , 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Oferim spre închiriere spaţii comerciale în Reşiţa şi celelalte oraşe din
judeţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

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

şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

6 Mar. 06
7 Mar. 06
8 Mar. 06
9 Mar. 06
10 Mar. 06
13 Mar. 06
14 Mar. 06
15 Mar. 06

52,7654
52,2400
51,6153
51,5642
51,4987
51,5689
51,8825
51,9551

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88

USD

13 Februarie - 15 Martie 2006

EURO

lei
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
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DIVIZIA A
ATLETISM - CM MOSCOVA
Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dinamo Bucuresti
Steaua Bucuresti
Politehnica Timisoara
FC National
CFR Cluj
Farul Constanta
Rapid Bucuresti
FC Arges
Sportul Studentesc
Poli Iasi
Gloria Bistrita
Pandurii Tg. Jiu
Jiul Petrosani
FCM Bacau
Otelul Galati
FC Vaslui

M
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
10
9
8
8
7
8
7
7
6
6
5
3
2
3
2
0

E
2
5
5
4
6
2
5
5
5
2
5
4
7
4
6
7

I
4
2
3
4
3
6
4
4
5
8
6
9
7
9
8
9

GM
36
27
20
19
19
22
20
19
20
12
13
11
10
12
12
8

GP
16
10
9
19
12
20
15
14
17
17
19
20
20
24
25
22

P
32p
32p
2 9p
28 p
27p
2 6p
26p
26p
2 3p
20p
20p
13p
13p
13p
12 p
7p

Etapa urmatoare: 17-19 martie 2006. Vineri: Otelul Galati - Politehnica Iasi (1-0); Sambata: Pandurii Tg.Jiu - Dinamo Bucuresti (0-3);
FC Vaslui - Gloria Bistrita (1-1); Sportul Studentesc - Farul Constanta
(2-2); Politehnica Timisoara - FCM Bacau (0-1); Duminica: Jiul
Petrosani - CFR Cluj Napoca (0-0); FC Arges - Rapid Bucuresti (1-1);
FC National - Steaua Bucuresti (0-4).

DIVIZIA B SERIA A III-a
Clasamentul Diviziei B, Seria a III-a, etapa a-XVI-a:
M V
E I GM
GP
P
1. Gaz Metan Medias
15 10 3 2 25
8
33p
2. Liberty Salonta
15 8
5 2 15
7
29p
3. ISCT
15 7
7 1 21
9
28p
2 5 26
14
4. FC Bihor Oradea
15 8
26p
6 3 16
8
24p
5. U Cluj
15 6
6. FCM Resita
15 6
4 5 12
12
22p
7. CFR Timisoara
15 6
2 7 14
22
20p
4 6 18
8. Unirea Dej
15 5
16
1 9p
9. Minerul Lupeni
15 5
3 7 14
18
18p
10. UTA
15 4
5 6 16
16
17p
Gloria II Bistrita
11.
15 4
5 6
9
15
17p
12. Olimpia Satu Mare
14 4
2 8 10
22
14p
13. Sannicolau Mare
14 3
4 7
9
20
13p
14. Corvinul Hunedoara
14 2
5 7 14
22
11p
15. Unirea Alba Iulia
15 2
5 8
8
18
11p
* Armatura Zalau s-a retras din campionat. Rezultatele echipei s-au anulat.

Marian Oprea a reusit doar un modest loc patru la Mondialele de la
Moscova, desi a fost marele favorit al probei de triplusalt. Duminica s-a
incheiat cea de-a 11-a editie a Campionatelor Mondiale de atletism in
sala, care au avut loc la Moscova. Obiectivul delegatiei Romaniei,
care declarase inainte de concurs ca va incerca sa obtina una, doua
medalii si alte trei-patru calificari in primii opt, a fost indeplinit doar pe
jumatate. Atletii nostri se vor intoarce acasa fara nici o medalie si doar
cu trei calificari in finala. In ultima zi a competitiei au luat startul trei
reprezentanti ai nostri. Primii care au intrat in concursul de calificare
au fost romanii de la stafeta 4x400 metri. A urmat Marian Oprea la
finalele de la triplusalt, care anul trecut, la Mondialele in aer liber de la
Helsinki, a adus prima medalie masculina a Romaniei. Cu o zi inainte,
in calificari, trebuia sa sara 16,95 metri. A reusit 17,25 m din prima
incercare, din cele trei posibile. N-a fortat prea mult, pentru a nu suferi
vreo accidentare si pentru a se pastra pentru marea finala. Strutul a
avut al treilea rezultat al calificarilor, dupa brazilianul Gregorio (17,46
m) si rusul Spasovhodski (17,31 m). Romanul a dat impresia ca se
poate impune destul de usor in proba sa favorita si nu vrea sa se
intrebuinteze prea mult in seriile semifinale. Ieri, cu un inceput destul
de slab in finala, ploiesteanul, in virsta de 23 de ani, nu a reusit sa-si
atinga marea performanta, pe care a stabilit-o la Bucuresti, in sala.
Plecat ca favorit la cistigarea medaliei de aur si chiar la stabilirea
recordului mondial, Marian nu si-a gasit pasii in apropierea pragului,
cea mai buna saritura a lui masurind 17,34 metri. Cu acest rezultat, el
a iesit din lupta pentru podium, clasi ndu-se in final pe pozitia a patra.
Nici Corina Dumbravean nu a reusit sa salveze onoarea tarii noastre.
Dupa ce s-a calificat, simbata, in finala probei de 1.500 de metri, fiind a
treia in seria a doua a califica rilor (4:14,76), duminica, sportiva a reusit
sa ocupe pozitia a sasea. Ea a fost cronometrata in 4:08,29. Echipa
masculina a Romaniei de stafeta 4x400 m nu a reusit calificarea in
finala, dupa ce Vasile Bobos si Alexandru Mardan au ratat predarea
batului inaintea schimbului al treilea. Tricolorii au pierdut cinci secunde
si s-au clasat pe locul patru in prima serie semifinala, cu timpul de
3:13,93. Prin timpul obtinut la acest concurs, echipa formata din Florin
Suciu, Vasile Bobos, Alexandru Mardan si Lucian Vieru a stabilit un
nou record national.

LIGA CAMPIONILOR

Etapa urmatoare: 25 martie 2006: Corvinul Hunedoara - ISCT;
UTA - Liberty Salonta; Minerul Lupeni - Gaz Metan Medias; Apulum
Alba Iulia - FC Bihor Oradea; Gloria II Bistrita - FCM Resita; Unirea
Sanicolau Mare - FC Unirea Dej; CFR Timisoara - Olimpia Satu Mare;
Universitatea Cluj Napoca sta.

HANDBAL MASCULIN DIVIZIA NATIONALA
Clasamentul Diviziei Nationale etapa a XIV-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
Dinamo Baumit Bucuresti
Energia Pandurii Tg. Jiu
Steaua Bucuresti
UCM U Resita
Uztel Ploiesti
HC Minaur Baia Mare
CSM Medgidia
Armatura U Cluj
Dinamo Brasov
U Poli Izometal Timisoara
CSM Leonardo Oradea
Politehnica Iasi
Romvag Caracal

M
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
18
15
14
13
12
9
7
8
6
5
4
3
3
3

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

I
0
3
4
6
5
8
7
9
11
13
13
13
14
14

GM
680
662
565
614
577
572
557
504
561
521
490
519
536
526

GP
501
553
550
554
544
551
568
522
616
550
530
618
611
616

P
37p
31p
2 9p
26p
26p
20p
18p
18p
14p
11p
10p
9p
8p
8p

Etapa urmatoare, 23 martie 2006: UCM Resita - HCM Constanta; Steaua Bucuresti - Politehnica Iasi; CSM Medgidia - Uztel Ploiesti;
Romvag Caracal - Energia Lignitul Pandurii Tg.Jiu; Dinamo Bucuresti
- CSM Leonardo Oradea; HC Minaur Baia Mare - Dinamo Brasov;
Armat Univ Agron Cluj - Univ Poli Izomet Timisoara.

CICLISM
Cursa Paris-Nice a fost castigata de Floyd Landis. El este
considerat ca urmatorul Lance Armstrong. El confirma faptul ca se afla
in carti pentru Turul Frantei de anul acesta.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
17 mart.:
17-19 mar.:
18-26 mart.:
20-26 mart.:
20-31 mar.:

SCHI - Slalom feminin, Aare (Swe);
FORMULA 1 - M.P. al Malaeziei;
CURLING - Cupa Mondiala in Canada, (feminin);
PATINAJ ARTISTIC - C.M. la Calgary (CAN).
TENIS - Master Series ATP, Miami ;

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: NBA: SAN ANTONIO SPURS - PHOENIX SUNS
Sambata TVR 2 ora 03:30
CICLISM: CIRCUITUL UCI: CURSA MILANO - SAN REMO
Sambata Eurosport ora 16:15
RUGBY: TURNEUL CELOR 6 NATIUNI: TARA GALILOR-FRANTA
Sambata TVR 2 ora 17:30
FOTBAL: POLI TIMISOARA - FCM BACAU (DIVIZIA A)
Sambata Antena 1 ora 20:30
TENIS: TURNEUL FEMININ DE LA INDIAN WELLS
Duminica Eurosport ora 00:30
FORMULA 1: M.P. AL STATULUI MALAEZIEI - CURSA
Duminica TVR 1 ora 09:30
HANDBAL MASC.: CUPA ROMANIEI: STEAUA - UCM RESITA
Duminica Tv Sport ora 11:00
SARITURI CU SCHIURILE: CUPA MONDIALA LA PLANICA (SLO)
Duminica Eurosport ora 11:15
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HANDBAL
Ieri s-au desfasurat meciurile
din cadrul mansei secunde a
Cupei Romaniei la Handbal (meciurile tur) dupa cum urmeaza:
- Baia Mare-HCM Constanta;
- UCM Resita-Steaua;
- CSM Medgidia-Pandurii Tg. Jiu;
- Uztel Ploiesti-Dinamo Bucuresti.
Partidele retur sunt programate duminica, pe terenul echipelor
care au jucat in deplasare, cu
exceptia meciului dintre HCM
Constanta si Minaur Baia Mare,
care va avea loc cu o zi mai
devreme. Semifinalele Cupei Romaniei sunt programate pentru 3
si 7 mai, tot in sistemul tur-retur,
iar finala competitiei pe 21 mai.
Castigatoarea trofeului va juca
sezonul viitor in Cupa Cupelor.
Cupa Romaniei la feminin are
programate partidele din turul doi
pe 29 martie (turul) si 1 aprilie (returul).Semifinalele vor avea loc pe
26 si 30 aprilie, iar finala pe 4 mai.

CUPA UEFA
Echipa de fotbal Steaua Bucureşti a plecat miercuri dimineaţa în
Spania pentru a disputa joi seara meciul cu Betis Sevilla, din manşa a
doua a optimilor de finală ale Cupei UEFA.
În delegaţia clubului Steaua se află şi o parte din componenţii
echipei care în 1986 câştiga Cupa Campionilor Europeni, chiar la
Sevilla (2-0 cu Barcelona, după loviturile de departajare).
Helmuth Duckadam a apreciat că prezenţa vechii generaţii îi va
motiva pe actualii jucători: "Performanţa de acum 20 de ani este greu
de egalat. La rândul lor, fotbaliştii de acum doresc să fie cât mai
aproape de performanţa noastră. Cred că Steaua din 1986 faţă de
echipa actuală avea un joc colectiv mai bun". Emeric Ienei, antrenorul
echipei din '86 a afirmat: "Dacă fotbaliştii actuali se uită la aceşti
bătrânei - au trecut 20 de ani peste ei - poate o să aibă o răbufnire de
orgoliu." Marius Lăcătuş, preşedinte al clubului Steaua a spus: "Să
dea Dumnezeu să purtăm noroc echipei, dar totul depinde de ceea ce
joacă, de ceea ce arată fotbaliştii în teren. Nu se poate face o paralelă
între echipa de acum 20 de ani şi cea de astăzi. Tot aşa nu se poate
face o comparaţie între Hagi şi Dobrin, Pele şi Maradona, Ronaldinho
şi Ronaldo". La rândul său, antrenorul Stelei, Cosmin Olăroiu a
menţionat: "Acum este o responsabilitate în plus pentru noi. La Sevilla
s-a realizat cea mai mare performanţă a fotbalului românesc." Meciul
dintre Betis Sevilla şi Steaua Bucureşti se va desfăşura joi, de la ora
22:30 (la Bucureşti), după ce în tur rezultatul a fost egal, 0-0.

Vineri a avut loc, la Paris, tragerea la sorţi a meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, precum şi a partidelor
din semifinalele acestei competiţii.
Iată programul întâlnirilor:
Sferturi de finală (turul: 28/29
martie; returul - 4/5 aprilie):
1: Arsenal - Juventus Torino
2: Olympique Lyon - AC Milan
3: Inter Milano -Villarreal
4: Benfica - Barcelona
Semifinale (turul: 18/19
aprilie; returul: 25/26 aprilie):
Câştigătoare meciul 1 - Câştigătoare meciul 3
Câştigătoare meciul 2 - Câştigătoare meciul 4
Finala competiţiei va avea loc
pe 17 mai, pe arena “Stade de
France” din Saint-Denis.

BOX
Cinci pugilisti din lotul national
de box vor participa in aceasta
saptamana la un turneu in
Polonia, la Varsovia. Antrenorul
Francisc Vastag si secundul
Valentin Vranceanu nu vor face
deplasarea. Cel care ii va
conduce pe pugilistii nostri la
turneul de la Varsovia va fi
secundul Traian Georgia. Iata
lotul: 48 kg - Iulius Poczo; 57 kg Daniel Enache; 69 kg - Radu
Zarif; 75 kg - Petrisor Gananau;
81 kg - Constantin Bejenaru.

MICHAEL SCHUMACHER {I KIMI
RAIKKONEN LA FERRARI %N 2007
Pilotul Michael Schumacher isi va prelungi contractul
cu Ferrari, care expira la finalul actualului sezon, urmand
sa concureze pentru scuderia italiana si in 2007, alaturi
de finlandezul Kimi Raikkonen, sustine cotidianul Bild.
"Echipa gigantica la Ferrari pentru 2007", scrie Bild, care
scrie ca Michael Schumacher si managerul sau Willi
Weber s-au inteles cu reprezentantii Ferrari privind
prelungirea contractului pilotului german si pentru 2007.

®

KBE

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

FERESTRELE VIITORULUI

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

¨ - protecţie antiefracţie;

¨ - durata de viaţă
lungă;

¨ - eliminarea vopsirii
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

