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Liberalizarea activit

şi cele nou
înfiin

şi Acvacultur
şi Dezvolt

şi Pescuit Sportiv din Jude ş-
Severin, în calitate de gestionar delegat, gestionarul fiind
Compania Na

şi antropice) - ape colinare şi de
şes, concesionateAJVPS-ului din jude

şul - de la Teregova – aval pân ş-
Severin;

Bârzava - din avalul lacului Secu pân

şi Şopotul Nou, respectiv între
Sasca şi v

şul - de la Caraşova pân şirea din
şul;

Berzasca - de la km 40 pân
ş, Ig ş, Jitin, Oravi

ş-Severin;

Lacurile - Secu, T
ş

B

ş-Severin va face publice cursurile de ap şi lacurile
pentru care ROMSILVA, în calitate de gestionar, îşi va da acordul
pentru pescuitul sportiv.

Bazinele piscicole care fac obiectul negocierilor sunt:
Lacurile - Trei Ape, Poiana M

ş;
Râurile - Bârzava (medie), între lacul Breazova (V şi

lacul Secu; Minişul, între lacul de la Gura Golumbului şi v

ş-Severin pot
pescui în apele men şi permis
de pescuit.

Cotiza

şes şi colinar sau de munte, plus
Dun

şes şi colinare sau de munte .. ... 350.000 ROL
Pachet complet (ape de şes, colinare, de munte şi

Dun

ş-Severin, dar doresc s

ş, Mehedin şi Hunedoara) s-au
încheiat conven şte taxele
pentru pescuit şi accesul la apele concesionate AJVPS-ului
local.

Conven

ş-Severin, accesul la apele
concesionate AJVPS-ului Caraş-Severin, pe perioada derul

ă ărâtă, la nivel
na ă încât să elimine
orice dispute teritoriale sau organizatorice care ar fi putut surveni
între asocia

ări care au creat nemul

ă pentru
Pescuit ă, din cadrul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor ării Rurale autorizează activitatea Asocia

ătoare

ă deAdministrare a Fondului Piscicol.
Bazinele piscicole naturale (

ărea - de la intrarea în ă până la limita aval a jude
ă la limita jude

ă la Gătaia (limită de
jude

ărsarea în Dunăre;
Cara ă la ie ă;
Bistra - de la Bucova (aval) până la confluen

ă la vărsarea în Dunăre;
Pâraiele - Pogoni ăzău, Tău, Fize

ărsare) sau pe
segmentele cuprinse în jude

ăria, Dognecea (Lacul Mare), Dognecea
(Lacul Mic), Medre

ăl
ă la deschiderea sezonului de pescuit în apele de munte,

AJVPS Cara ă

ărului, Herculane, Breazova
(Văliug), Gura Golumbului, Buhui, Mărghita

ăliug)
ărsarea

în Nera.
Cadrul legal în care membrii AJVPS Cara

ă (colectată centralizat) are următoarele
paliere valorice:

pentru adul

ă (de
ăre) ........... .... 700.000 ROL

Pentru ape de

ăre).... .................... .. 1.200.000 ROL
În cazul pescarilor amatori care nu sunt membri AJVPS

Cara ă pescuiască în apele concesionate
acestei asocia ătoarele:

Pentru o zi................ ......50.000 ROL
Pentru o săptămână..... ...250.000 ROL
Pentru o lună.............. ....350.000 ROL
Cu jude

ă pentru apele de munte.
În situa

ării
contractelor de concesiune este posibil numai după achitarea
taxelor pentru permise sau activitate ocazională, taxe
men

ţii de pescuit recreativ, hot
ţional, în anul 2005 trebuia astfel conceput

ţiile sportive din domeniu, AJVPS-uri
ţate.

Unele carenţe sau inadvertenţe conţinute în actele legislative
au permis interpret ţumiri sau disensiuni în
rândul membrilor asociaţiilor respective.

Prin decizia nr. 28/12.02.2006, Agenţia Naţional

ţiei
Judeţene de Vân ţul Cara

ţional

ţul nostru, în baza acestei
autorizaţii, sunt:

Dun ţar ţului;
Timi ţului Cara

ţ;
Nera - între Borlovenii Noi

ţar
ţa cu Timi

ţa,
Ciclova, Vecinic, Prigor, pe- tot cursul lor (izvor-v

ţul Cara

ţile - Pogonici, Glimboca I, Glimboca II.
Pân

ţionate se constituie din cotizaţie

ţia anual

ţi - 150.000 ROL;
pentru juniori (14-18 ani) - 75.000 ROL;
pentru copii ( sub 14 ani) - 30.000 ROL.
Contravaloarea permisului de pescuit este în funcţie de

opţiuni.
Pentru un curs de ap

ţii, tarifele sunt urm

ţele adiacente (Timi ţi
ţii de reciprocitate în ceea ce prive

ţia nu este valabil
ţia membrilor altor asociaţii de pescuit sportiv

înfiinţate în judeţul Cara

ţionate anterior.
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(R.B.)

S-au liniştit apele pescarilor

Proprietarii de terenuri
aflate în extravilanul localităţi
lor vor achita un impozit mai
mare. Guvernul a aprobat o
ordonanţă de urgenţă care
modi f ică procedura de
impozitare a suprafeţelor ex
travilane. Măsura aproape că
dublează impozitele pe care
românii le datorează statului
pentru proprietăţile deţinute.

Potrivit ordonanţei, impo
zitele pentru suprafeţele din
extravilan se calculează în
funcţie de zona şi de rangul
localităţii în prejma căreia se
află terenul. Vestea rea este
că impozitul pe terenul arabil
va urca de la 15 lei pe hectar la
36 de lei, iar impozitul pentru
păşuni creşte şi el de la 25 la
40 de lei pe hectar.

Doar deţinătorii de păduri
primesc o veste bună: impo
zitul scade de la 15 la 12 lei pe
hectar. Aceeaşi ordonanţă
spune că impozitul pe terenu
rile amplasate în extravilan se
va constitui sursă de venit la
bugetele locale ale primăriilor
pe raza cărora se află
terenurile. Tot administraţiilor
locale le revine competenţa
de a gestiona impozitele
încasate. Guvernul a luat
această măsură întrucât
primăriile au deja o bază de
date cu suprafeţele existente.

celaşi act normativ
stabileşte că renta viageră
aferentă proprietarilor care
vând sau dau în arendă
terenurile agricole va fi plătită
de la bugetele locale.

-

-

-

-

-

A

Se dublează impozitul
pe terenurile agricole

Tel./Fax: 0 55-21.52.832
Reşiţa Bd I.L. Caragiale Nr. 20, .
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Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,
eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi
genul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu
interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii
bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail:
prisma@cs.ro

Reşiţenii să decidă!
In urmă cu câteva luni, mai precis in luna iunie 2005, Ac

ă Cara
ă

ărerea cetă ă”. Prima tema a acestui
proiect, cuprindea în principal transportul local in municipiu,
reabilitarea sau modernizarea caii de rulare a tramvaiului, ordinea
priorită ă cetă

ă
ini ă de Ac ă. Calea de rulare a tramvaiului este o
adevărată catastrofa pentru cei care locuiesc în apropierea ei, din
punct de vedere al trepida

ă aproape un an de la lansarea dezbaterilor, societatea
civila s-a sesizat de anomaliile bugetului Consiliului Local, fiind
îngrijorată de modul de atribuire a banilor pe lucrări inoportune si
neavenite. Fa ă de priorită ările
de investi

ă
ăgându-se intr-o societate fără nici un viitor,

fără nici o
ătoare, Ac ă Cara

ă, cu alte organiza
ă ătura, cu personalită

ăm ca în viitor, CL-ul
cu-ai lui consilieri, să privească ă decidă intr-un mod
responsabil ă

ări promise in
campania electorala, pentru care nu conta foarte mult nici măcar
cine câ ă alegerile.

ţiunea
Popular

ţi dintre cet ţenii Re ţei, într-o acţiune
denumita „p ţeanului conteaz

ţilor de interes local cu care se confrunt ţeanul, puncte
de vedere ţii în raport cu dezbaterea public

ţiat ţiunea Popular

ţiilor si zgomotului produs de trecerea
tramvaiului.

Dup

ţ ţile cu care se confrunta urbea, lucr
ţii privind modernizarea Centrul Civic, pare total depla

sata si neinspirata, ţinând cont de faptul ca 40.000.000.000.000
lei, ar rezolva parţial problema transportului local. De asemenea,
împrumuturile angajate de Consiliul Local, n-au rezolvat una dintre
cele mai importante probleme ale cet ţenilor, fiind total
neinspirate, banii b

Î ţiunea Popular
ţa Civic ţii civice si

cet ţene ţi ale municipiului,
seminarii si dezbateri pe aceasta tema. Sper

ţenilor Re ţei,
nu ale unor firme de construcţii interesate de lucr

ş-Severin, avansa dezbaterii publice un subiect de
interes pentru foarte mul şi

şi identificarea de solu

şansa!
n perioada urm ş-Severin, va

organiza împreuna cu Alian
şti care ni se vor al

şi s
şi în raport cu interesele majore ale cet şi

ştig

-

Reşi şedinteAPCS
20.03.2006 Vlada Vişatovici

ţa, pre

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei
circula ă ăinătate,
modific ă ă

ă de guvern în
ă cum urmează:
Procedura depunerii ării cererilor

pentru eliberarea documentelor de călătorie în
străinătate, actele care trebuie prezentate de
solicitan

ă acestea se
stabilesc prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi. Termenul pentru eliberarea
pa ă nu
poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

În documentele de călătorie care se emit cu o
valabilitate mai mare de un an se include un
mediu de stocare electronică a datelor biometrice
ale persoanei

ă.
În cazul în care se argumentează necesitatea

eliberării unui pa ă
titularul urmează să se deplaseze în străinătate
pentru a urma un tratament medical fără de care
via ănătatea îi este pusă în pericol,
prezentându-se documente doveditoare în acest
sens, emise sau avizate de autorită

Eliberarea pa ă
taxelor consulare prevăzute de lege. Tariful supli
mentar pentru eliberarea pa

ă este de 100 lei (RON).
În cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului

unei rude apropiate, al efectuării unui tratament
medical de urgen ă sau al citării într-un proces în
străinătate, eliberarea pa

ă este scutită de plata tarifului
suplimentar prevăzut

În situa ă faptul că
datele de identitate înscrise în pa

ă sesizeze
autoritatea emitentă, care este obligată să îi
elibereze un nou document. În acest caz, elibe
rarea noului pa ă taxelor

În situa ă, în conformitate
cu

ă caz, includerea mino
rului în pa ărinte ă, dacă
legea o cere, acordul celuilalt părinte, autorită

ă
caz, vor include minorul în pa ărintelui
solicitant, dacă se argumentează necesitatea eli
berării sau includerii prin faptul că minorul urmea
ză să se deplaseze în străinătate pentru studii ori

pentru a participa la concursuri oficiale, prezen
tând documente doveditoare în acest sens.

În cazul în care se argumentează necesitatea
eliberării pa ă minorul ur
mează să se deplaseze în străinătate pentru a
urma un tratament medical fără de care via
ănătatea îi este pusă în pericol, prezentând

documente doveditoare în acest sens, emise ori
avizate de autorită
ă

ă există acordul doar al unuia dintre părin
Începând de la data punerii în circula

ălătorie se eliberează de misiunile diplomatice
ă

ăinătate, care nu mai posedă
document de călătorie valabil, numai pentru ca
titularul să se întoarcă în ă. Valabilitatea titlului
de călătorie este de cel mult 30 de zile
ă de drept la data intrării titularului în România.

Cetă
ăinătate poate depune, personal sau prin

mandatar, cerere pentru aplicarea în pa

ării de domiciliu, la
misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale
României, iar când se află temporar în ă, la
serviciile publice comunitare pentru eviden

ăror rază a avut ultimul domiciliu
sau, după caz, re

ă în una
dintre următoarele situa

ă de cel pu ă caz, i s-a
prelungit succesiv dreptul de

ării familiale
cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui
stat;

a dobândit un drept de lungă
ă caz, un drept de ă pe

teritoriul statului respectiv;
a dobândit cetă

ă, după caz, de
serviciile publice comunitare pentru eliberarea

ă de Pa
ă

ăinătate are obliga
ă men

ăzută să predea actul de identitate care
atestă existen

ă

ţii a cet ţenilor români în str a fost
at t prin ordonanţa nr. 5

adoptat ţa din 19 ianuarie,
dup

ţion

ţi la depunerea cererilor, precum
ţioneaz

ţ

ţa sau s

ţile medicale
române, prin derogare cererile pentru eliberarea
pa

ţa pa

ţ

ţ

ţ
.

ţia în care titularul constat

.
ţia în care se solicit

prevederile legale,

ţile
competente vor elibera pa

ţa sau
s

ţile medicale române, autori
t ţile competente vor elibera pa

ţi.
ţie a

pa

ţenilor
români aflaţi în str

ţar

ţeanul român care

ţiunii privind stabilirea domiciliului în
acel stat sau pentru eliberarea unui pa

ţionarea ţ

ţar
ţa

persoanelor, ori la serviciile publice comunitare
pentru eliberarea ţa pa

ţa, ori la sediul Direcţiei
Generale de Pa

ţii:
a dobândit un drept de

ţin un an sau, dup

ţenia statului respectiv.
Cererile primite se soluţioneaz

ţa pa ţia
General

ţeanul român care
ţia ca la înmânarea

pa ţiunea
prev

ţa domiciliului în România, emis de
autorit ţile române.

şi completa
şedin

şi solu

şi
termenele în care se solu

şapoartelor simple în regim de urgen

şi a altor date personale dintre cele
cuprinse în fila informatizat

şaport simplu prin faptul c

şapoartelor simple pot fi depuse la cel mai
apropiat serviciu public comunitar pentru elibera
rea şi eviden şapoartelor simple.

şapoartelor simple este supus

şapoartelor simple în
regim de urgen

şapoartelor simple în
regim de urgen

şaport sunt
incomplete sau inexacte trebuie s

şaport nu este supus şi
tarifului suplimentar

eliberarea unui paşaport
pentru un minor sau, dup

şaportul unui p şi nu exist

şaportul sau, dup
şaportul p

şaportului prin faptul c

şaportul, chiar
dac

şapoartelor cu valabilitate de un an, titlul de
c
şi oficiile consulare ale României cet

şi încetea
z

şi-a stabilit domiciliul
în str

şaportul
simplu a men

şaport
simplu, cu men

şi eviden şapoartelor
simple, pe a c

şedin
şapoarte, când se afl

şedere pentru o
perioad

şedere, în decurs
de un an, pe teritoriul statului respectiv;

a dobândit un drept de şedere pe teritoriul
statului respectiv, în scopul reunific

şedere sau,
dup şedere permanent

şi
eviden şapoartelor simple sau de Direc

şapoarte.
Cet şi-a stabilit domiciliul

în str
şaportului în care a fost aplicat

�

�

�

�

�

�

�

�
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-
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-

-

-

-
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a)

b)

c)

d)

(M.O. nr. 71/26.01.2006)

Libera circula]ie a cet@]enilor români în str@in@tate
- modific@ri -

Sentin]a final@ ^n procesul Revolu]iei de la Cluj
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie i-au condamnat

pe cinci dintre cei sase inculpati in dosarul Revolutiei la pedepse
cuprinse intre opt si 15 ani de inchisoare pentru instigare la omor
deosebit de grav. In acest proces au fost judecate sase persoane:
general in rezerva Iulian Topliceanu, fostul comandant alArmatei a
patra, Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului judetean PCR
Cluj, colonelul Valeriu Burtea, fost comandant al unei unitati
militare din Floresti,

locotenentul colonel Ioan Cocan, fost comandant de divizion,
maiorul Ilie Dicu si fruntasul Marian Bolbos. Primii cinci au fost
condamnati la inchisoare intre 8 si 15 ani pentru instigare la omor
deosebit de grav. Fruntasul Marian Bolbos, judecat pentru omor
calificat a fost achitat. Cea mai mare pedeapsa a primit-o maiorul
Ilie Dicu: 15 ani de închisoare, 7 ani de interzicere a unor drepturi si
degradare militara. Magistratii Inaltei Curti au obligat inculpatii la
plata, in solidar cu MinisterulApararii Nationale a unor despagubiri
si cheltuieli judiciare de peste 35 de miliarde de lei vechi catre cele
aproape 80 de parti civile din dosar. Cei cinci urmeaza sa fie incar
cerati, pentru a-si ispasi pedeapsa. Reprimarea manifestarilor de
la Cluj s-a soldat cu uciderea a 26 de persoane si ranirea altor 52.

-

Tinerii }i francofonia
Cat de actuala mai este francofonia?

Ce inseamna ea pentru tinerii romani si
care-i este viitorul? Experti francofoni de
pe cinci continente si-au dat intalnire la
Bucuresti ca sa gaseasca raspuns la
aceste intrebari. Romania este prima
tara din Europa, dupa Franta, care
gazduieste o adunare generala a
francofoniei. Timp de o saptamana,
expertii francofoni au intalniri la
Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara.
Francofonia este moderna, dinamica si
trebuie intarita, sustin expertii veniti la
Bucuresti de pe 5 continente. BRIGITTE
GIRARDIN, Ministru delegat pt.
cooperare, dezvoltare si francofonie,
Franta: "Nu este doar o lupta pentru
apararea limbii franceze. In ultimul an,
francofonia a aratat ca luptă pentru
diversitate culturala. Adoptarea de catre
UNESCO a unei conventii in acest sens
este o victorie a francofoniei." In
competitia cu alte limbi straine, franceza
pierde insa tot mai mult teren in
Romania. In prezent nu mai este prima,
ci a doua optiune in scoala, la studiul
limbilor straine. Nu este insa de ajuns sa
faci franceza la scoala. Doar daca esti in
stare sa o si folosesti poti spune ca esti
francofon. Un lucru este esential, spun
elevii. Ca sa-ti placa franceza, sa o inveti
cu drag, conteaza enorm profesorul.
daca stie sa te atraga, in final chiar vei
ajunge sa spui "J'adore le francais."

Ziua Interna]ional@ a Copiilor Str@zii
Pe data de 21 martie se sărbătoreşte în toată lumea, începând

din 1998, Ziua Internaţională a Copiilor Străzii, care a fost instituită
prin rezoluţia Forumului Internaţional "Prietenii copiilor străzii"
desfăşurat la Varşovia.

Potrivit unui raport pe 2005 al Amnesty International, la nivel
global, copiii străzii sunt în număr de 100 de milioane (150 de
milioane, potrivit Organizaţiei Internaţionale a Muncii).

La nivelul fiecărei ţări, autorităţile competente fac (?) eforturi
deosebite pentru integrarea copiilor străzii în centre de plasament
sau în familii care-şi pot asuma creşterea şi educarea lor.

După 1990, primul pas făcut în acest sens de România a fost
semnarea Convenţiei Internaţionale privind Drepturile Copilului. În
1993 apărea prima autoritate naţională pentru protecţia drepturilor
copilului.

Primul zbor al lui Traian Vuia: aniversare
S

.

e împlinesc 100 de ani de la zborul primului avion din lume
care a decolat cu mijloace proprii, proiectat şi construit de Traian
Vuia, ce a avut loc la 18 martie 1906 la Montesson, lângă Paris.

La volanul unui aeroplan-automobil, aşa cum şi-a denumit el
aparatul, Vuia reuşea să zboare la înălţimea de un metru pe o
lungime de 12 metri.

Avionul, echipat cu un motor de automobil modificat, avea
schelet metalic şi tren de aterizare cu roţi - alte două premiere în
aeronautică

Preciz@ri în leg@tur@ cu înscrierea
elevilor în clasa I

În vederea prefigurării cu o mai mare claritate a
numărului de elevi care vor începe şcoala în septembrie
2006, inspectoratele şcolare vor informa părinţii asupra
necesităţii înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil, până
la data de 12 mai 2006, astfel încât să poată fi identificat
necesarul real de posturi disponibile pentru mişcarea per
sonalului didactic. În acest sens, inspectoratele şcolare
vor iniţia campanii de informare pentru promovarea
calendarului înscrierilor în clasa I.

Prezenta recomandare se corelează cu prevederile
Ordinului nr. 5442 din 09.11.2005, privind Calendarul miş
cării personalului didactic din învăţământul preuniversitar
pentru anul şcolar 2006-2007, conform căreia inspectora
tele şcolare vor afişa şi publica lista posturilor/catedrelor
vacante titularizabile, până la data de 17 mai 2006.

De asemenea, inspectoratele şcolare vor transmite
unităţilor de învăţământ obligaţia înscrierii cu prioritate a
copiilor care locuiesc în apropierea şcolii şi, în limita
locurilor rămase libere, a celorlalţi solicitanţi. Pentru
asigurarea transparenţei procesului de înscriere în clasa
I, fiecare unitate şcolară va afişa numărul de clase propus
pentru anul şcolar 2006 - 2007, în conformitate cu planul
de şcolarizare, iar săptămânal, situaţia înscrierilor.

În situaţia în care unităţile şcolare nu au structurată o
circumscripţie şcolară, acestea vor face publice criteriile
proprii de înscriere, vor primi toate cererile depuse de
părinţi şi vor răspunde în scris solicitărilor de înscriere, în
baza respectării criteriilor anunţate. De asemenea, se
interzice condiţionarea înscrierii în clasa I de asigurarea
oricărui tip de sponsorizare sau de perceperea unor taxe
din partea părinţilor.

MEdC solicită inspectoratelor şcolare să întreprindă
toate măsurile în vederea respectării calendarului
înscrierilor, care va permite încadrarea cu personal
didactic calificat, element esenţial în asigurarea şanselor
egale şi a calităţii educaţiei viitorilor şcolari.

-

-

-
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Se convoac şedin
ş-Severin pentru

data de 24.03.2006, ora 11.00, în sala de
şedin

ş-Severin, cu urm
şi aprobarea procesului-

verbal al şedin
ş-Severin din data de 24.02.2006.

Proiect de hot şi
completare a anexei la Hot

şi Func
S

ă ă a
Consiliului Jude

ătoarea ordine de zi:
Prezentarea

ărâre de modificare
ărârea Consiliului

Jude

ţa extraordinar
ţean Cara

ţe de la etajul I a Consiliului Judeţean
Cara

ţei ordinare a Consiliului ude
ţean Cara

ţean nr. 181/2005 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ţionare
a aparatului propriu al Consiliului Judeţean C

1.
J -

2.

3.

4.

5.

7.

9.

19.

22.

23.

Proiect de hot privind împuternici
rea domnului Sorin Frunz şedintele
Consiliului Jude

S.
Proiect de hot privind solicitarea

transferului unui imobil - teren - din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului
Administra şi Internelor, în domeniul public
al jude ş-Severin şi administrarea
Consiliului Jude ş-Severin.

Proiect de hot privind modificarea
anexelor la Hot

şi Hot
Proiect de hot privind asocierea

Consiliului Jude ş-Severin cu Inspec
toratul Şcolar al jude ş-Severin pt
întocmirea şi cofinan

şi etern european”.
Proiect de hot privind asocierea

Consiliului Jude ş-Severin cu
Institu ş-Severin
pentru întocmirea şi cofinan

şeni - func
Proiect de hot privind aprobarea

tarifelor ce se vor încasa pe baz

ş-Severin.
Proiect de hot de modificare a

Hot S nr. 116/2005
privind înfiin şi organizarea Centrului de
plasament pt copii cu dizabilit

ş, modificat şi completat
Proiect de hot de modificare a

Hot ş-Severin
nr. 117/2005 privind înfiin ş Centrului de
plasament pentru copii cu dizabilit

şi şi completat
Proiect de hot de modificare a Ho

t ş-Severin nr.
118/2005 privin înfiin şi organizarea Cen

trului de plasament pentru copii cu dizabilit
şi completa

Proiect de hot de modificare a
Hot ş-Severin
nr. 119/2005 privind înfiin şi organizarea
Centrului de plasament “casa Noastr

şi completat
Proiect de hot de modificare a

Hot ş-Severin
nr. şi organiyarea
Centrului de plasament “Speran şi

şi completat
Proiect de hot de modificare a Ho

t ş-Severin nr.
şi organizarea Cen

trului de Primire în Regim de Urgen
şi şi completat
Proiect de hot de modificare a

Hot ş-Severin
nr. şi organizarea
Centrului de Îngrijire şi A

şi completat
Proiect de hot de modificare a

Hot nr.
şi organizarea Complexului

de Servicii Comunitare Destinat Protec
şi şi completat

Proiect de hot de modificare a
Hot ş-Severin
nr. şi organizarea
Centrului de plasament de tip Familial “Aparta
mentul”Reşi şi completat

la o vizit
şi Torac, Serbia

şi Muntenegru, în perioada 3-5 februarie 2006.
Informare cu privire la participarea unei

delega ş-Severin
la Reuniunea Grupului de Agricultur

Informare cu privire la participarea unei
delega ş-Severin
la Reuniunea Grupului de Lucru Cultur

şi
şi a modului de gestionare a resurselor financi
are alocate în perioada 1.10.2004- 31.10.2005

informare privind activitatea Serviciului
Încasare taxe locale în perioada februarie -
martie 2006.

Întreb

ărâre
ăverde, pre

ă
din subordinea Consiliului Jude

ărâre

ărâre
ărârea Consiliului Jud

ărârea Consiliului Jud
ărâre

ărâre

ără
ărâre

ă de abona
ment de la beneficiarii Monitorului Oficial al
Jude

ărâre
ărârii Consiliului Jude

ă
ă ă ulterior.
ărâre

ărârii Consiliului Jude

ă
ă ă ulterior.

ărâre
ărârii Consiliului Jude

ă
ă ă ulterior.

ărâre
ărârii Consiliului Jude

ă”
Zăgujeni, modificată ă ulterior.

ărâre
ărârii Consiliului Jude

ă ă ulterior.
ărâre

ărâri Consiliului Jud 121/
2005 privind înfiin

ă a Copi
lului Re ă ă ulterio

ărâre
ărârii Consiliului Jude
122/2005 privind înfiin

ă Oravi
ă ă ulterior.

ărâre
ărârii Consiliului Jude 123/2005

privind înfiin

ă ă ulterior.
ărâre

ărârii Consiliului Jude
124/2005 privind înfiin

ă ă ulterior
Informare cu privire la participarea unei

delega ă de
lucru ce a avut loc la Novi Sad

ă ce a avut
loc la Szeged, Ungaria, în data de 21 feb 2006

ă, ONG,
Sport, Social, ce a avut loc la Szeged, Ungaria,
în data de 14 februarie 2006.

Informare privind modul de func
ă

ări. Interpelări.

-
-

i .

ţean, de a semna contractul de
management cu directorii instituţiilor de cultur

ţean C

ţiei
ţului Cara

ţean Cara

nr. 154/
2005 nr. 25/2006

ţean Cara
ţului Cara

ţarea Proiectului “Banatul
montan, spaţiul românesc

ţean Cara
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modificat
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ţ
ţa,modificat
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modificat

ţean C
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ţiei Co
pilului Re ţa modificat

ţean Cara
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ţa modificat

ţii a Consiliului Jud C

ţii a Consiliului Judeţean Cara

ţii a Consiliului Judeţean Cara
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.
. .

-
.

-

.

-

-

-
-

r.

S

-

-

. S

.

-

6.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

Un gigolo european

Vineri
orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
orele 16, 18, 20
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Duminic ar ieă 19 M t
REFARM

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

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
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bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Te a t r u

Richard al III-lea
nu se mai face

Năbădăile iubirii

de Matei Vişniec

de Jiri Menzel

Regia artistică:
Michel Vivier

Joi, 23.03. 2006
ora 19

Regia artistică şi Muzica:
Mihai Lungeanu

Duminică, 26.03.2006,
ora 19,00
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Guvernul României adop
t ordonan de urgen ă

ă ământul de stat
Diferen

ărâri
judecătore ămase definitive
până la data intrării în vigoare a
prezentei ordonan ă
se plătesc într-o singură tran ă,
din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, pentru
finan

ă ământ preuniversitare de
stat, precum

ării, pentru personalul
didactic din inspectoratele

ă

ă ământul de stat, care are
dreptul la plata diferen

ă la data intrării în vigoare a
prezentei ordonan ă
nu a solicitat în instan ă plata
acestor diferen

ă de 35 de luni,
începând cu plata drepturilor
salariale aferente lunii februarie
2006.

E ă
ăzute

se face astfel încât fiecare lună
în care se efectuează plata să
c o r e s p u n d ă î n o r d i n e
cronologică lunilor din perioada
octombrie 2001 - septembrie
2004, urmând ca plă

ă se facă în a 35-a lună.
Diferen

ărâri
judecătore ămase definitive
după data intrării în vigoare a
prezentei ordonan ă
se plătesc într-o singură tran ă.

Pentru personalul didactic
ca re a ob ărâ r i
judecătore

ăzută plata
diferen

ă în aceste
hotărâri se face e

ărul de luni
aferente acestei perioade.

Pentru personalul didactic
pensionat, care este îndreptă
ă primească diferen

ăzută, pla
ta acestora se face în maximum
3 tran

ă după data intrării
în vigoare a prezentei ordonan

ă, în intervalul celor
35 de luni prevăzute, plata se
face e
ă fie încheiată cel mai târziu la

data pensionării.
Calculul diferen

ă ământul preuniversitar
de stat, din inspectoratele

ă

ă prin scăderea din
salariul brut lunar al func

ă
persoana în perioada octombrie
2001 - septembrie 2004, stabilit
potrivit normelor metodologice,
a salariului brut al aceleia

ăzut în statul de plată.
Diferen ăror

plată se face e
ă

se actualizează cu indicele de
infla

ă de luna pentru
care se calculează, pe baza
datelor comunicate de Institutul
Na ă.

Preveder i le p rezen te i
ordonan ă se aplică

ă ământul universitar de stat
pentru func ă. În acest
caz, diferen ătesc
numai atunci când, pentru
perioada octombrie 2001 -
septembrie 2004, salariul brut
lunar calculat potrivit normelor
metodologice, pentru limita
minimă a func

ă
ăzut în statul de plată,

calculat pentru func ă.
Calculul impozitelor

ărilor legale în vigoare
la data efectuării plă

a
at ţa ţ nr. 17
din 22 februarie cu

ţelor salariale din
perioada octombrie 2001 - sep
tembrie 2004 pentru personalul
didactic din înv ţ

ţele de drepturi
salariale stabilite prin hot

ţe de urgenţ

ţarea cheltuielilor de
personal din instituţiile de
înv ţ

ţ ie i

ţile aflate în
subordinea acestora.

Personalul didactic din
înv ţ

ţelor sala
riale pentru perioada octombrie
2001 - septembrie 2004

ţe de urgenţ
ţ

ţe, prime

ţilor aferente
diferenţelor salariale prev

ţile pentru
lunile august

ţele de drepturi
salariale stabilite prin hot

ţe de urgenţ

ţ i nu t ho t

ţelor salariale
pentru perioade mai scurte
decât cea prev ,

ţelor salariale pentru
perioada necuprins

ţie de num

ţit
s ţe salariale
pentru perioada prev

ţe de urgenţ

ţelor sala
riale pentru personalul didactic
din înv ţ

ţile aflate în
subordinea acestora se face
lunar. Diferenţele salariale se
determin

ţiei
didactice pe care era încadrat

ţele salariale a c

ţe de urgenţ

ţie publicat în luna în care
se face plata faţ

ţional de Statistic

ţe de urgenţ

ţ
ţia de baz

ţele se pl

ţiei didactice, de
p

ţia de baz

ţiilor datorate de angajat
ţelor

salariale, se face în baza re
glement

ţilor.

-

privire la
plata diferen

-

-

-

-

-

-

-

-

şti r

ş

şi din bugetul
Ministerulu i Educa şi
Cercet

şcolare şi din unit

şi care
pân

şte
aceste drepturi eşalonat lunar,
pe o perioad

şalonarea pl

şi septembrie
2004 s

şti r

ş

şti definitive privind
acordarea diferen

şalonat,în

func

şe lunare, iar pentru
personalul didactic care se
pensioneaz

şalonat, lunar, astfel încât
s

şcolare şi din unit

şi luni,
prev

şalonat conform
prezentei ordonan

şi personalului didactic din
înv

şeşte salariul brut al aceleiaşi
luni prev

şi con
tribu şi
angajator, aferente diferen

(M.O. nr. 189/28.02.2006)

Plata diferen]elor salariale
- pentru personalul didactic -

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 24.03.2006

caldMasă ă gratuită
La ţa din data de 9 februarie, g a at a

nr. 195
ţilor comerciale din industria minier .

Conform hot ţile comerciale din industria minier
ţia de a acorda gratuit

masa cald ţi din personalul angajat pot acorda gratuit masa
cald

ţiile prev

ţiile prev
mai sus

şedin

şi personalului care are dreptul la acordarea tichetelor de
mas

şi potrivit prevederilor contractelor
colective de munc

şi se va actualiza corespunz şterii valorii tichetului de
mas

şi
cheltuieli ale operatorilor economici din industria minier

uvernul adopt hotărâre
ă a mesei calde pentru personalul

societă ă
ărârii, societă ă

care, potrivit prevederilor legale, au obliga
ă unei păr

ă
ă, în condi ăzute de Legea nr. 142/1998 privind

acordarea tichetelor de masă
ă negociate.

Valoarea maximă a mesei calde acordate în condi ăzute
, fără cheltuielile de pregătire a mesei, este egală cu 8,56 lei

(RON) ător cre
ă.

Cheltuielile pentru acordarea drepturilor prevăzute se asigură în
limita prevederilor bugetare aprobate prin bugetele de venituri

ă pentru anul
2006.

privind acordarea gratuit

(M.O. nr. 144/15.02.2006)
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O 27 pt. modificarea
ării

ării întreprinderilor mici (M.O. nr.
88/31.01.2006)

privind reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale

G nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea

ă a satelor, republicată, astfel
cum a fost modificată ă prin H G nr.
1.256/2005

ă

ă de către
angajatori a eviden

ă la bugetul asigurărilor pt.
ă prin Ordinul ministrului muncii,

solidarită

ădurilor ării rurale pt. aprobarea
modelului de uniformă de serviciu a personalului
silvic

u pt. modificarea
ă

ă ă a statului cu desti
na ă

ăduri
lor ării rurale privind modificarea Ordi
nului ministrului agriculturii, pădurilor ă
rii rurale nr. 79/2005 pt. aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a H G nr. 64/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de
subven ătorilor agricoli din
sectorul animalier, pt. cre

ă taxare inversă

ă continuă, pe baza căruia se
evaluează activitatea de perfec

ă a medicilor, a criteriilor

ă continuă

privind acordarea gratuită a mesei
calde pt. personalul societă

ă

ă mai mare de 5 ani
ănătă

ănătă

ătire în cea de-a doua specialitate înrudită, în
regim cu taxă

ărilor publice, transportu
rilor

ărilor privind condi
ă le îndeplinească vehiculele rutiere în

vederea admiterii în circula
ările

ările ulterioare
ă

ă standardele europene
a monizate referitoare la echipamente individua
le de protec

privind întocmirea
ă a salaria

ă la bugetul general consolidat“,
cod 14.13.01.01/a, cu modificările ările
ulterioare

ănătă

ănătă

ă cu cerin

ă, care înfiin ă ă unită
ă socială

ădurilor ării rurale

ănătă

ănătă

ă de lapte
praf pt. copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
care nu beneficiază de lapte matern

ării privind aprobarea Metodologiei de
organizare ă

ă ă ământ preuniversitar de stat

u pt. modificarea

ă
ă

ă

.G. nr.
ţ

.G. nr.

Ordin 2.217/2005 al ministrului transpor
turilor, construcţiilor

(M.O. nr. 128/10.02.2006)
Ordin 86 al ministrului muncii, solidarit ţii

sociale

ţei nominale a asiguraţilor
ţiilor de plat

ţii sociale (M.O.
nr. 131/10.02.2006)

Ordin 1.305/2005 al ministrului agricul
turii, p

(M.O. nr. 134/13.02.2006)
O 4

ţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate public

ţie agricol ţarea Agenţiei Domeniilor
Statului (M.O. nr. 137/14.02.2006)

Ordin 43 al ministrului agriculturii, p

ţii, în anul 2005, produc
ţiei

animaliere
(M.O. nr. 142/15.02.2006)

Ordin 172 al ministrului finanţelor publice
privind încadrarea produselor în categoria
material lemnos pt. care se aplic
(M.O. nr. 142/15.02.2006)

Decizi 67/2005 Colegiului Medicilor in
România privind stabilirea sistemului de credite
de educaţie medical

ţ ionare
profesional

ţiei medicale continue,
precum

ţie medical (M.O.
143/15.02.2006)
H 195

ţilor comerciale din
industria minier (M.O. nr. 144/15.02.2006)

Decizi 68/2005 a Colegiului Medicilor in
România privind stabilirea procedurii de verifi
care

ţie de incompatibilitate pe o pe
rioad (M.O. 149/16.02.2006)

Ordin 88 al ministrului s ţii privind
modificarea anexei la Ordinul ministrului s ţii
nr. 424/2005 pt. aprobarea Regulamentului

privind selecţia pt. înscrierea la programul de
preg

(M.O. nr. 156/17.02.2006)
rdin 2.218/2005 al ministrului transpor

turilor, construcţiilor

ţei nr. 211/2003 pt. aprobarea
Reglement ţiile tehnice pe care
trebuie s

ţie pe drumurile
publice din România - RNTR 2, cu modific

(M.O. nr. 159/20.02.2006)
Ordin 94 al ministrului muncii, solidarit ţii

sociale

ţie (M.O. nr. 169/22.02.2006)
H 161

ţ ţilor (M.O.
nr. 172/22.02.2006)

Ordin 230 al ministrului finanţelor publice
pt. modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului

ţinutului formularului 100 „Declaraţie privind
obligaţiile de plat

(M.O. nr. 172/22.02.2006)
Ordin 92 al ministrului s ţii privind

modificarea
ţii nr. 1.451/2005 pt. aprobarea Ghidului

privind actualizarea ţiei
de autorizare a medicamentelor de uz uman au
torizate în România, pt. a fi conform ţele
Uniunii Europene Lista cuprinzând asociaţiile

ţiile care primesc subvenţii de la bugetul
local în anul 2006, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor ţiilor române cu personalitate
juridic ţeaz ţi
de asistenţ (M.O. nr. 175/23.02.2006)

Ordin 75/248 al ministrului agriculturii,
p

ţelor publice privind acordarea de prime la
exportul de vinuri (M.O. nr. 176/23.02.2006)

Ordin 94/1.201 al ministrului s ţii
ţiei

ţii ţiei
publice nr. 449/410/2001 pt. aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea gratuit

(M.O. nr.
176/23.02.2006)

Ordin 3.142 al ministrului educaţiei

ţiilor de director
ţile de înv ţ

(M.O. nr. 181/24.02.2006)
O 16

ţii ca poliţie
politic (M.O. nr. 182/27.02.2006)

ţii sociale ţiei
fiscale privind stabilirea comisionului datorat de
angajatori (M.O. nr. 184/27.02.2006)

şi completarea
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiin şi
dezvolt şi mijlocii

O 28
(M.O. nr. 89/31.01.2006)

şi turismului pt. aprobarea
Normei metodologice de aplicare a H

şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
alimentarea cu ap

şi completat

şi familiei pt. modificarea şi completarea
Procedurii privind declararea lunar

şi a
obliga
şomaj, aprobat

şi familiei nr. 405/2004

şi dezvolt

şi completarea
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societ

şi privat
şi înfiin

şi dezvolt
şi dezvolt

şterea produc
şi piscicole, precum şi a efectivelor de

animale

şi normelor
de acreditare a educa

şi a criteriilor şi normelor de acreditare a
furnizorilor de educa

şi atestare a nivelului profesional al medicilor
care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au
aflat într-o situa

şi turismului pt. modificarea
Ordinului ministrului lucr

şi locuin

şi
complet

şi familiei pt. aprobarea Listei standar
delor române care adopt

şi completarea
registrului general de eviden

şi con

şi complet

şi completarea Ordinului ministrului
s

şi modificarea documenta

şi
funda

şi funda
şi administreaz

şi dezvolt şi al ministrului
finan

şi al
ministrului administra şi internelor privind
modificarea art. 7 din anexa la Ordinul ministrului
s şi familiei şi al ministrului administra

şi
cercet

şi desf şurare a concursului pt.
ocuparea func şi director adjunct
din unit

şi completarea
Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar şi deconspirarea securit

Ordin 100 al ministrului muncii, solidari
t şi familiei pt. aprobarea Declara

ul nr. -

. .

. .

ul nr.

ul nr. -

. .G. nr.

-

ul nr. -
-
-

. .

ul nr.

a nr. a d

nr.
.G. nr.

a nr. d
-

-

ul nr.

O ul nr. -

-

ul nr.
-

r -

.G. nr.

ul nr.

ul nr.

-

ul nr.

ul nr.

ul nr.

. .G. nr.

ul nr. -
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Creditele n valut se vor scumpiî ă Bogdan Olteanu este pre edintele Camerei Deputatilorş

Guvernul a materializat, intentiile declarate
pentru . Executivul
va acorda sute de milioane de euro de la bugetul de
stat pentru investitii substantiale in citeva proiecte
turistice. Printre acestea se numara pirtiile de schi si
plajele de pe litoralul Marii Negre.

sprijinirea turismului autohton

TVA sau cota unic@
trebuie majorat@
O serie de experti ai Co-

misiei Europene recomanda
Romanie i sa majoreze,
incepand din 2007, una dintre
cele doua principale taxe,
respectiv TVA sau cota unica
de impozitare, a declarat
Leonard Orban, negociator-
sef in relatia cu UE.

"Mai multi experti ai
Comisiei Europene si-au
exprimat indoiala ca largirea
bazei de impozitare va asigura
Romaniei un nivel al incasa-
rilor care sa raspunda nevoilor
bugetare pentru 2007 si con-
sidera ca trebuie sa majoram
fie TVA, fie cota unica", a spus
Orban la seminarul

"Aderarea la UE: provocari
si oportunitati", organizat de
Ernst & Young. "Exista o
probabilitate foarte mare ca
unele impozite sa creasca,
altfel nu vom putea face fata
provocarilor bugetare din
2007", a adaugat Orban.

Leasingul imobiliar a reprezentat anul trecut
3% din piata de leasing - 66 milioane euro-, in
conditiile in care in Europa, conform Federatiei
Europene a Asociatiilor Companiilor de Leasing,
reprezenta 18% din piata; campioana este Italia, cu
44%, in Polonia reprezinta 13%, iar in Cehia - 11%.

P a s
ul nr. 113102 din 10 februarie privind modificarea

completarea ordinului nr. 3108/2004 pentru

.

-

-

re ărilor emi
ordin

punerea în aplicare a
Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii
de răspundere civilă pentru pagube produse ter

ătorilor pentru practicarea
asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse
ter

ări aduse sunt următoarele:
Asigura

ă transmisă asigurătorului RCA la care sunt asigura

ării
asigurării RCArevine asiguratului.

Înainte de încheierea unui contract de asigurare, asigurătorul
RCA are obliga ă verifice în baza unică de date
(http://cedam.csa-isc.ro/) situa

ării obligatorii RCA. În cazul în care pt
autovehiculul respectiv există deja o asigurare obligatorie RCA
încheiată cu un alt asigurător, noul asigurător RCAva cere proprie
tarului să facă dovada denun ării contractului de asigurare existent

Este interzis asigurătorilor RCA să încheie asigurarea
obligatorie RCA - contractul de asigurare - cu persoanele care au

în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării
în România, dacă acestea nu fac dovada denun ării asigurării
obligatorii RCA - contractul de asigurare - în condi ăzute
mai sus. Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatri
culate sau supuse înmatriculării în România, dar care nu au avut
încheiată asigurarea obligatorie RCA în ultimele 12 luni de la data
la care se prezintă pentru încheierea acesteia, vor declara pe
propria răspundere acest fapt.

Încheierea asigurării obligatorii RCA - contractul de asigurare -
cu încălcarea prevederilor ă noul asigurător RCA să
transfere primele de asigurare încasate asigurătorului RCA ini

ătoare de la data notificării primite
de la acesta, ă plătească despăgubirile pentru prejudiciile de
care asiguratul răspunde fa ă de persoanele păgubite, în condi

ă la intrarea în contul bancar al asigurătorului RCAini

ăspundere civilă pentru
pagube produse ter

ă care fac parte
integrantă din ordin se înlocuie

ăspundere civilă pentru prejudicii produse prin
accidente de autovehicule".

şedintele Comisiei de Supraveghere a Asigur
şi

şi autorizarea asigur

.
Principalele modific

şte încheierea asigur

oblig

şi s

şi
cuprinsul ordinului, precum şi din normele-anex

şte cu termenul "Asigurarea
obligatorie de r

ţilor prin accidente
de autovehicule

ţilor prin accidente de autovehicule

ţii pot denunţa asigurarea obligatorie RCA printr-o
avizare scris ţi,
cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de asigurare
menţionate în documentele de asigurare. Dovada denunţ

ţia s
ţia autovehiculului pentru care se

dore

ţ

ţ
ţiile prev

legale
ţial,

în termen de maximum 7 zile lucr

ţ ţiile
legii, pân ţial a
primelor de asigurare.

Termenul "Asigurarea obligatorie de r
ţilor prin accidente de autovehicule" din titlul

�

�

�

�

�

(M.O. nr. 186/27.02.2006)

A esigurăril obligatorii de răspundere civilă

Certificatul de
cazier fiscal

Cererea de eliberare a
certificatului de cazier fiscal
pentru contribuabilii persoane
juridice se depune de către
reprezentantul legal al acesteia
sau prin reprezentant, pe bază
de mandat Modificarea
legislativă are drept scop
facilitarea procedurii de
solicitare a certificatului de
cazier fiscal pentru persoanele
juridice.

Actul normativ modifică
H G nr. 31/2003 privind
aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea
Ordonanţei Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal.

Potrivit legislaţiei în
vigoare, pentru contribuabilii
persoane juridice cererea de
eliberare a certificatului de
cazier fiscal se depune de
către reprezentantul legal al
acestora sau prin reprezentant,
pe baza de procura autentica
sau de împuternicire
avocaţială.

Hotărârea de Guvern
actualizează lista faptelor care
se înscriu în cazierul fiscal al
contribuabililor, întrucât
majoritatea actelor normative
care reglementau aceste fapte
au fost abrogate şi înlocuite cu
acte normative noi.

Actul normativ adoptat de
Guvern îmbunătăţeşte
procedura de gestionare a
cazierului fiscal.

În acest scop, principala
modificare vizează acordarea
competenţei compartimentelor
juridice din cadrul direcţiilor
judeţene ale finanţelor publice,
a municipiului Bucureşti şi a
Direcţiei generale de
administrare a marilor
contribuabili, de a întocmi
Fişele de înscriere a faptelor în
cazierul fiscal pentru faptele
rămase definitive care
constituie infracţiuni.

.

. .

Guvernul României - Biroul
de presă - 02.03.2006

REGULI NOI PENTRU
LEASING

Banca Naţională a României
pregăteşte un set de norme
care să reglementeze activi
tatea societăţilor de leasing. În
prezent acestea funcţionează
ca instituţii nebancare şi au ca
obiect de activitate creditarea.
Conducerea băncii centrale
spune că încearcă să impună
un mediu de concurenţă loială
pentru instituţiile bancare şi cele
nebancare.

În prezent, pe piaţa leasin
gului din România activează
260 de firme. Potrivit noilor
norme, acestea vor fi obligate
să aibă un capital social de
minimum 200.000 de euro.

Anul trecut, piaţa leasingului
autohton a depăşit 2000 de
miliarde de euro, în creştere cu
aproape 40% faţă de anul 2004.

-

-

Proiecte
guvernamentale de

investi]ii
Ministerele vor prezenta in

sedintele guvernului proiec
tele de investitii considerate
prioritare pentru urmatorii trei
ani si pentru care se solicita
fonduri din imprumuturile care
urmeaza sa fie contractate de
Romania de pe piata interna si
externa. Proiectele vor fi
prezentate pana la sfarsitul
lunii aprilie 2006 si vor fi
analizate in Guvern din punct
de vedere al oportunitatii.
Ulterior, Ministerul Finantelor
Publice va elabora o strategie
financiara si de indatorare
publica pe termen mediu care
va stabili fondurile ce vor fi
acordate esalonat pentru rea
lizarea proiectelor selectate.

-

-

Guvernul a decis prelungirea, până la data de 31
decembrie 2006, a Contractului-cadru privind
condiţiile acordării

încheiat în anul
2005 între casele naţionale de asigurări de sănătate
şi unităţile medicale

asistenţei medicale în sistemul
de asigurări sociale de sănătate,

.
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Uniunea Europeană a salutat reformele din
România, dar a avertizat din nou asupra
importan

ăririi controalelor veterinare
ă.Avertismentele s-au făcut auzite la

întrunirea anuală dintre România
ă, de trecere în revistă a aplicării

acordului bilateral de asociere. Întrunirea survine
la mai pu ă luni înainte de raportul
decisiv din mai al Comisiei Europene, care
urmează să stabilească dacă România va adera
la 1 ianuarie 2007 sau cu un an mai târziu.

România a primit felicitări pentru progresele
făcute, mai ales în domeniul justi

ă de directorul general
pentru extindere, Michael Leigh. Din delega

ă au făcut parte trei mini
ăzvan Ungureanu, al integrării, Anca

Boagiu
ă această

întrunire a Consiliului de Asociere, a douăspre
zecea în tot atâ

ă va recomanda dacă
aderarea trebuie amânată cu un an, în raportul
său de la 16 mai. Dar pe lângă clauza de
amânare - ce reprezinta un fel de armă nucleară
a Uniunii Europene cu importante consecin

ă alte trei clauze care pot penaliza

România în domenii concrete în primii trei ani
după aderare, despre care începe să se
vorbeasca acum tot mai mult. Michael Leigh a
declarat că Bruxellesul continuă să fie îngrijorat
de chestiuni "privind pia ă

ă, în special în domeniul
veterinar unde mai trebuie încă rezolvate multe
probleme". "Într-adevar există mai multe clauze
care pot fi invocate, în cazul în care România nu a
solu ă la momentul
aderării," a spus oficialul european. Michael
Leigh a subliniat

ă a ă
rezultate "tangibile ă
n-ar fi cazul ca vice-premierul George Copos să
demisioneze, a ăcut-o Adrian Nastase,
ministrul de externe Mihai-Razvan Ungureanu a
spus că, atâta vreme cât acesta nu a fost dat în
judecată, e o decizie suverană a persoanei

ănuiala" că "în cele din urmă
maturitatea politică va prevala". Pe de alta parte,
domnul Ungureanu a spus că s-ar fi bucurat dacă
Fran

ă speră că ratificarea va fi totu
ă în toate cele 25 de state ale Uniunii

Europene până la jumătatea acestui an. Fran
ări, a ă însă raportul Comisiei

Europene. Comisarul pentru extindere, Olli
Rehn, va raporta parlamentarilor europeni la 3
aprilie, dar va face , probabil, încă o vizită în
România, înainte de finalizarea raportului.

ţei combaterii corupţiei - mai ales la nivel
înalt - precum

ţin de dou

ţiei, din partea
pre ţiei Uniunii Europene - prin vocea
secretarului de stat austriac pentru afaceri
externe Hans Winkler -

ţia
român

ţiei, Monica Macovei. Domnul
Ungureanu ţa c

ţia ani, va fi

ţe
politice - exist

ţa intern ţa
controalelor la graniţ

ţionat aceste chestiuni pân

ţiei la nivel inalt, spunând c

ţine. Dar ministrul de externe

ţa ar fi ratificat mai repede tratatul de
aderare, dar c

ţa,
ca ţ

şi a înt
şi de frontier

şi Uniunea
European

şedin

şi din partea Comisiei
Europene -reprezentat

ştri: cel de externe,
Mihai R

şi al justi
şi-a exprimat speran

şi ultima, înainte de
aderarea României, la 1 ianuarie 2007.

Comisia European

şi eficien

şi necesitatea combaterii
corup ştept

şi concrete". Întrebat dac

şa cum a f

şi
partidului care îl sus
şi-a exprimat "b

şi
încheiat

şi alte şteapt

-

Întrunirea anual@ Uniunea European@ - România Demisie în guvernul
suedez

Min is t ru l suedez de
externe, Leila Freivalds şi-a
dat demisia, dup

şi
de înc

ă luni întregi
de critici din partea societă

ă a
guvernului, după dezastrul
produs de tsunami în Asia,
soldat cu moartea a 543 de
suedezi. De asemenea, Leila
Freivald mai este acuzată

ălcarea libertă
ă ce ministerul

pe care l-a condus a propus
interzicerea unui site pe care
au fost publicate caricaturile
profetului Mahomed

ţii
civile. Oficialul suedez este
acuzat de reacţia lent

ţii la
exprimare, dup

.

Alexandr Luka}enko
fostul }i noul pre}edinte
al Republicii Belarus
Preşedintele belarus

Alexandr Lukaşenko a fost
reconfirmat în fruntea statu
lui, fiind câştig

şenko
a ob

procente. Ceilal

şi a cerut
continuarea protestelor. UE
a deplâns în reac

şurat scrutinul,
neexcluzînd eventuale sanc

şurat conform standar
delor interna

ştigate de preşedintele în
exerci

-
-

6
-

-

-

-
.

-

.

pentru

ătorul alegeri
lor preziden Luka

ă din voturi,
urmat de liderul opozi

ă au ob
ă din sufragii.

Milinkewici a calificat alege
rile drept farsă

ă

ă că alegerile s-au
desfă

ă să pro
testeze împotriva rezultatului
alegerilor preziden

ă s-au înregistrat
nereguli majore la alegerile
din Belarus care au fost
câ

ţiale.
ţinut 83 la sut

ţiei,
Alexandr Milinkewici, cu

ţi doi candi
daţi aflaţi în curs ţinut
câte trei la sut

ţie climatul
de „intimidare a opoziţiei“, în
care s-a desf

ţiuni. Moscova, în schimb,
apreciaz

-
ţionale.

SUA nu recunosc rezul
tatul alegerilor din Belarus

Opoziţia continu

ţiale
Observatorii internaţionali au
declarat c

ţiu un al treilea
mandat, dar opoziţia cere
reluarea scrutinului.

PROBLEMA IRANIAN~
Diplomaţi din cele cinci ţări

membre permanente ale Consiliului
de Securitate al ONU şi din
Germania s-au despărţit, după o
reuniune de peste 4 ore, fără să
reuşească să ajungă la nici un acord
în problema iraniană. Reprezentanţii
Chinei, Franţei, Germaniei, Marii
Britanii, Rusiei şi Statelor Unite
anunţă totuşi că vor continua
discuţiile referitoare la proiectul de
declaraţie a Consiliului de securitate
care cere Teheranului să-şi
a b a n d o n e z e p r o g r a m u l d e
îmbogăţire a uraniului.

Cele şase ţări sunt de acord că
Iranul nu trebuie să dezvolte arma
nucleară, dar nu se înţeleg asupra
mijloacelor prin care i se poate
impune această decizie. Rusia şi
China se opun unei acţiuni ferme, iar
celelalte ţări vor ca Moscova şi
Beijingul să accepte principiul unei
poziţii categorice faţă de Teheran în
schimbul reluării dialogului de către
occidentali cu partea iraniană.

Vechile state membre trebuie sa se
hotarasca pana in aprilie anul acesta
daca vor mentine restrictiile impotriva
cetatenilor noilor state membre privind
libera circulatie a fortei de munca pe
pietele occidentale.

Ministerele-cheie din viitorul guvern palestinian, revendicate de liderii Hamas Partidele poloneze ncearc formarea unei coali iiî ţă

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.

�

�

�

�

- izolare termică şi
fonică impresionantă;

- protecţie antie-
fracţie;

- 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

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

FERESTRELE VIITORULUI

SISTEME DE TÂMPLĂRIE
KBE

® UE vrea ca fiecare s@
}tie dou@ limbi str@ine

Fiecare cetatean al Uniunii
Europene va trebui sa
stapaneasca inca alte doua
limbi. Acesta este unul dintre
obiectivele pe care le discuta
ministrii educatiei din cele 25
de state membre la reuniunea
de la Viena. Deocamdata,
numai 28% din cetatenii din
UE declara ca stapanesc
doua limbi straine la nivel
conversational, la cei doi poli
aflandu-se luxemburghezii -
92%, respectiv irlandezii -
13%. in Romania si Bulgaria,
tari in curs de aderare la UE,
27% , respectiv 36% din
locuitori afirma ca vorbesc
doua limbi straine, acest
procent fiind de 5% in Turcia si
de 36% in Croatia.

Irak - Trei ani de r@zboi
La 20 martie 2003, fortele americane au atacat Bagdadul

in incercarea de a-l indeparta de la putere pe presedintele
Saddam Hussein. Statele Unite au fortat atunci mana aliatilor
lor si a comunitatii internationale, invocand existenta in Irak a
unor arme de distrugere in masa.

Astazi, Irakul se afla in pragul unui razboi civil, iar Bush
recunoaste existenta acestui pericol, afirmand ca alegerea
apartine in totalitate irakienilor. Deocamdata, irakienii nu
dispun de resursele necesare pentru a face singuri alegeri.
Ambitia lui Bush de a ajunge in istorie, langa Franklin
Roosevelt, care este "cinstit in SUA pentru victoria asupra
Germaniei naziste si a Japoniei imperiale", a aruncat Irakul in
haos, comenteaza AFP. Razboiul din Irak decide
popularitatea lui Bush, iar daca la inceput, presedintele era
sprijinit de o mare majoritate a populatiei, astazi doar 36%
dintre americani il mai sustin.Si aliatii au inceput sa schimbe
macazul. Marea Britanie ia tot mai mult in discutie ideea
retragerii trupelor din Irak. Premierului Tony Blair ii este tot
mai greu sa justifice atacurile asupra trupelor si degradarea
conditiilor de securitate din Irakul post-Saddam.

La 15 decembrie 2005, Irakul liber de Saddam si-a ales
Parlamentul. Ieri, a avut loc prima sedinta a Legislativului. In
conditii de stricta securitate, deputatii ar fi trebuit sa-si aleaga
presedintele. Sesiunea a fost insa amanata din cauza lipsei
unui acord intre factiunile politice.

Parlamentul European a adoptat o
rezolutie in care a condamnat cu fermitate
represiunile si intimidarile la care recurge

fata
de presa independenta, opozitie si cetatenii
care critica autoritatile de la Tiraspol.

regimul autoproclamat transnistrean

S t a t e l e U n i t e ş i - a u
prezentat joi noua

Documentul,
conţinînd 49 de pagini, e
primul în felul său, după
izbucnirea ostilităţilor în Irak.

strategie
de securitate.

Statele membre ONU au aprobat
cu o majoritate covârşitoare formarea
unui nou

care îşi propune să combată
cu mai multă vigoare abuzurile din
acest domeniu.

Consiliu pentru Drepturile
Omului,

Vladimir Putin în China
Preşedintele Rusiei, Vladi

mir Putin, efectuează o vizită
oficială în China cu scopul de a
promova cooperarea tot mai
strânsă dintre cele două ţări.

Rusia şi China stabilesc
legături apropiate în domeniile
energetic, comercial şi militar şi
au poziţii diplomatice similare în
chestiuni internaţionale
delicate, precum programul
nuclear al Iranului.

În ultima vizită făcută în
China - o vizită de stat - preşe
dintele Putin şi-a exprimat
admiraţia pentru celebrii răz
boinici din teracotă - una dintre
cele mai cunoscute opere de
artă ale antichităţii chineze.

Cuvintele sale au fost
simbolice, reflectând faptul că
vechile rivalităţi au fost înlocui
te de o atitudine pragmatică.

După decenii de ostilitate,
Moscova şi Beijingul descoperă
tot mai multe interese comune
şi - ca atare - strâng tot mai
mult relaţiile.

Ambele ţări doresc să se
impună pe scena politică
internaţională ca puteri în
devenire - alternative la
dominaţia Statelor Unite în
diplomaţia internaţională. Dar,
mai presus de orice, sunt unite
de raţiuni comerciale.

Rusia şi China au făcut
exerciţii militare comune în
2005.

Rusia are resurse naturale
imense. China are o economie
în dezvoltare rapidă care are
nevoie de energie. Şi asta se
găseşte din plin peste graniţă -
în Siberia.

Aşa că cei doi lideri vor
discuta despre planurile de
construire a unor noi conducte
de petrol şi gaze, precum şi
despre furnizarea de mai mult
cărbune şi electricitate, dar şi
despre cooperarea nucleară.

-

-

-

-

Noi parteneri



Îngrijesc un copil. Tel.
224894.
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Efectuăm zilnic curse n
Italia, Spania, Belgia, Fran a,
Portugalia, Germania cu m cro
buze climatizate i ma ini mici,
rapid i ieftin! Asigurăm necesa
rul pentru o ie ire sigură, inclu
siv vouchere. Ie irea garantată
100% nforma ii i rezervări:
0723-329600, 0742-035553.

Zilnic transport n/din Spa
nia, Italia, Belgia, Portugalia,
Fran a i Germania cu microbu
ze, autocare i ma ini mici, ga
rantăm ie irea. Reduceri pt
grupuri organizate! Asigurăm
absolut tot necesarul, vouche
re. Tel 0726-500804; 0744-
203965

ş ş
ş

ş
ş

ş

ş
ş ş

ş
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Meditez eficient la pre

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

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

Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

ări de
infugare, 5 lei/mp

ărcare, comer ă
toare de toate tipurile, co .
Tel./fax 214699, 0726-221771.

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.

Autorizat, execut lucr

ţ cu sting -

şi limba francez

şi verificare,
înc

şerit

Confecţionez mobilier din
PAL, standard ridicat, preţuri
i m b a t a b i l e , m o d e l e ş i
dimensiuni în funcţie de nevoile
clientului. Tel. 255895 după ora
17.

Montăm centrale termice,
executăm ins-talaţii de încălzire
şi sanitare în Cu, Henko şi
polietilenă. Înlocuim coloane de
apă. Tel. 0724-289953.

�

�

�

�

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

� �

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

� �
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� �

� �
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Mihuţ Ana (68 ani) Mol

nar Arpad-Mihaly (99 ani)

Winsch Carol (64 ani) Mân

droane Vasile (72 ani) Creţu

Adela (81 ani) Costache

Maria Magda Aurel

(76 Drâmba Eva (70 ani)

Jenar Gheorghe

ţ

ţa

(81 ani)

Vintilescu Stana (82 ani)

Opra Maria Retezan Ioan (45

ani) Covaci Maria (56 ani)

Romanu Ervin-Antoniu (75 ani)

Kovacs Rudolf (66 ani)

Nuţ (66 ani) Ma

(62 ani)

-

-

ani)

şec

Terezia

(76 ani)

(85 ani)

Tu ă Petre (66 ani) Caplea

Constan (70 ani) Geczi Zoe

(72 ani) Boancă Lora

ă Rozalia

Vând umidometru pt. lemn,
preţ 500 lei

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

Vând mobil
ţa: vitrin

ţ 700 lei neg.
Tel. 254445.

Vând wc cu bazin, preţ 80 lei
neg, tv sport, preţ 100 lei neg.
Tel. 254445.

Vând mobil

şi termohidrometru
(aparat care arat

şi temperatura din
camer

şi mic

şi vitrin

ă consecutiv
umiditatea

ă, pre

ă de sufragerie
Dobri ă, dulap, servantă
mare ă, pre

ă furnir rădăcină
nuc (servantă ă). Tel.
214781.

Diverse

Tân
ţie intim

ţ

ăr 32 ani caut doamnă
pentru rela ă, ofer 10 €.
Tel. 0722-730052.

Tânăr, 38/1.75/75, prezen
tabil, manierat, antialcool,
doresc cuno ă cu doamnă
pentru prietenie/căsătorie. Tel.
0355-804182.

-

ştin

Vând microbuz VW Trans-
porter pentru persoane, înscris,
acte la zi, preţ 2.500 €, VW
Sciroco, înscris, preţ 600 €. Tel.
527876, 0744-858857.

ţionare. Tel.

Vând Mercedes 124 D,
înscris, acte la zi, stare foarte
bun ţ 5.400 € neg. Tel.
527876, 0744-858857.

Vând acte auto pentru Golf
Diesel 1600 cmc cu 2 u

ţie 1981, num

ţ
ţi, parbriz spate, butuc

partea dreapt
ţ

ţie
1997, preţ 7.500 €. Tel. 221737.

Vând Ford Fiesta, consum
5%, an fabricaţie 1998, preţ
4.500 €. Tel. 221737.

Vând Renault 25, maro, acte
la zi, preţ 6.000 lei. Tel./fax
214699, 0726-221771.

Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4, an fabricaţie 1986, pe
benzin

ţi Al. pentru Ford
Scorpio, preţ 200 lei toate. Tel.
0744-960361.

â plug ţ
, preţ 2.500 lei plug

ţ cu ţ
. . . -

Vâ -
ţ F
CP î

ţ ţ .
€. . - .

Vâ
î

p ţ €. . -
.

Vâ ro -
ţ

ţ
p ţ . €. . - .

ro ţ
-

ţ p ţ €.
. - .
Vând piese Golf II, 3 u

ţ
ţie, set motor, pistoane,

segmenţi, vibrocan 1.5 diesel,
cota standard. Tel. 223270,
0723-054615.

Vând microbuz VW de
transport pt marf .

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

Cump

0720-539959.

V nd cu 3 trupi e, stare
impecabil
cu 3 trupi e, axul lips Pre
2 300 lei Tel 0722 787817

nd IMS M461 cabrio trac
iune 4x4, motor diesel iat 45

, acte n regul , stare de
func ionare perfect . Pre 2 800

Tel 0722 787817
nd IMS M461 cabrio f r

motor i cutie de viteze, acte n
regul , re 900 Tel 0722
787817

nd A 10.1 cabrio, trac
iune 4x4, a.f. 1990, acte la zi,
stare perfect de func ionare,

re 1 100 Tel 0722 787817
Vând A 10.4 trac iune 4x4,

a.f. 1989, acte la zi stare per
fect de func ionare, re 800
Tel 0722 787817

.
.

ăr autoturism Matiz în
stare bună de func

ă, pre

ăr, talon,
carte, pentru recarosare. Tel.
527876, 0744-858857.

Vând piese de Dacia 1300,
punte spate, arcuri fa ă

ă complet, volan,
u ă

ă ora 19.
Vând Audi A4, an fabrica

ă. Tel. 214781.
Vând 4 jen

ă
ă

ă
ă

ă ă

ă

ă

ă

ă fa ă-spate, casetă
direc

ă, motor 2 5,an
fabrica

şi, an
fabrica

şi spate,
bord, jen

şi fa şi spate etc. Tel.
223890, dup

şi

ş

şi, re-
zervor, bar

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 tie
şi

15 - 22 mar

6

Auto-Moto-Velo
Înregistrate în Re ţa

pentru perioada
şi

23 - 25 martie

Joi 23.03.2006

Sâmb .0 .2006

1.

2.

1. Turcu Petru
şi Rusu Nastasia

Sîmu Ioan
şi Vidam Adriana

Gutun
şi Rus Gianina

ătă 25 3

ă Viorel

Vând casă modernizată, 3
camere, bucătărie, baie, căma-
ră, garaj, curte, centrală, stradă
lini ă, zona Muncitoresc, pre

. Tel. 0742-992466.
Vând casă în jude

ă sau gar-
sonieră în Re

ă cu grădină în
centrul Re

Vând apartament 2 camere,
confort I, decomandat, etajul
3/3, str.

ă, unor elevi, studen

ă, cu
garaj, teren de construc

ădină 1.200 mp, cartier
Stavila, str. Nera. Tel. 214781.

Vând casă 4 camere,
bucătărie,

ădină foarte mare cu cabană,
pre

ă 6 camere, gră-
dină, teren, în comuna Vrăniu

ă în zonă centrală,
Re

ştit

şi şoara sau
Arad. Tel. 217696.

Vând cas
şi

Şincai, pre

şi
gr

şpais, baie, coridor,
gr

şi

ţ
42.000 €

ţul Arad
sau schimb cu cas

ţa, Timi

ţei. Tel. 235824.
Vând teren agricol în comu-

na Târnova. Tel. 0727-869557.

ţ 14.900 €.
Tel. 0723-433583.

Ofer spre închiriere garso-
nier ţi,
intelectuali în Poptelecan. Tel.
0723-433583.

Vând apartament la cas
ţie

ţ 15.000 €, str. Izlazului nr.
22. Tel. 224894.

Vand cas
ţ,

preţ 7.000 € neg. Tel. 0355-
805130.

Vând cas
ţa, curte, gaz, preţ 57.000 €

neg. Tel. 0727-718641.

Oferte-Cereri
de Serviciu Imobiliare

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Vând plapum
,

Vând van

ţ 220 lei/buc. neg. cu
lad Tel.
0723-889186.

Vând ma
ţii/min, preţ 300

lei
ţ 200 lei. Tel.

0744-960361.
Vând cultivator mecanic cu 4

lame, preţ 1.000 lei neg. Tel.
0744-960361.

ă nouă din
pene, culoare mu

ă din fontă. Tel.
0727-869557.

ă

ă de spălat auto-
mată, 1.100 rota

ştar pene noi,
perne şi dune. Tel. 214781.

Vând 26 stupi albine, dadant
cu 20 rame şi 9 orizontal pe 20
rame, pre

şi 22 rame fiecare.

şin

şi frigider cu congelator
Arctic, mediu, pre

În

ţi publica

anunţuri de

condoleanţe

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

comemorări

Producător
şi

distribuitor

comenzi la tel 212319
Ciuperci Pleurotus

Vând bibliotec
ţ 400 lei, comod

ţ 300 lei, mas
ţ 180 lei, mas ţ

110 lei, macrame - 10 piese. Tel.
0355-801577, dup

ţ 500 €.
Tel. 527876, 0744-858857.

Caut societate comercial

â
T - .

c
s g n s â c

-

.

ţ 550 lei, covoare
Melania, preţ 50 lei/buc, calo-
rifer 9 elemenţi, c ţi joc remi,
table, scrabble. Tel. 255847.

ţi. Tel. 217696.

Vând telefon Sony Erickson
K 300 I, mp3, camer

ţ 350 lei, Siemens A
75, preţ 180 lei. Tel. 220323,
0723-077475, 0743-672399.

Vând dormitor

ţ 800 lei. Tel. 0355-
801593, 0726-189106.

ă 2 c ,
pre ă living 300
lei, masă ext ă cu 6 scau-
ne, pre ă cu 2 fo-
tolii, pre ă TV, pre

ă ora 13.
Vând scândură ă ci-

re ă
Dolmar mare, nouă, pre

ă în
zona Văliug în vederea cumpă-
rării. Tel. 0740-896990.

V nd pix cu pastă invizibilă
i lumina uv. el. 0745 001708

Cumpăr herestea din
tejar/ orun, uc, alc m, ire ,

tivită/dimensionată, stare ver
de, capetele parafinate, cal. B/C
i D. Rog maximă seriozitate.

Tel. 0722-921104
Vând covor 100% lână, tip

persan, pre

ăr

Cumpăr TV color din plastic.
Tel. 0721-826073.

Vând mobilă compusă din 5
bucă

Vând u ă din lemn, parchet,
căptu ă. Tel. 217696.

ă foto,
sigilat, pre

ă (saltea
nouă), toaletă

orpuri

ensibil

şi fosn
ş uscat, calitateaAşi B, drujb

ş

ş

ş

ş
şit

Ştefania, pat
lat de 1.40 cu bibliotec

şi 2 dulapuri mari
cu 4 uşi, pre

| 200 |23 - 29 Martie 6 PRISMA

PRISMA
angajează
jurnalist

agent publicitate

Tel. 22.11.34

Pierdut autorizaţie de
funcţionare cu numerele
1394/2001, 1395/2001,
1396/2001, 1397/2001,
1398/2001, 1522/2001 pe
numele SC ALEXIM .

Le declar nule.
SRL

5M
Restaurant

Pensiune
MAR-BEK IMPEX S.R.L.

Reşiţa str. Ţerovei nr.10

Transport persoane interna
ional 228003, 0722

822871
Remorcări auto intern i

interna ional, non stop
0748 464095, 228004

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

-
ţ . Tel. -

.

ţ . Tel.
- .

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

ş



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 cu
mbun t iri, 14.000 neg. tel.0788-
374143. (Tryo M)

V nd apartament, 3 camere n bloc
de 4 etaje, zona excelent . el. 0788-
374144. (Tryo M)

V nd urgent 4 camere decomandat,
cu central termic n Gov ndari, zona
excelent , etajul 2, bloc de 4 etaje, pre
33.000 el. 0788-520899. (Tryo M)

nd urgent apartament cu 4 camere
decomandat şi v nd teren pe C
Caransebeşului, mai multe suprafe e.

el. 0788-509283. (Tryo M)
V nd apartament, 2 camere

decomandat, n zona Lunc apartament

â
î ţ €

â î
T

â
î â

ţ
€. T

Vâ
â .

ţ
T

â
î

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

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

Vând vil ţit
ţ 200.000 €. Tel. 221529

0788-657217. (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

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.

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul II/IV, îmbun ţit,
zona Re ţa Sud, preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

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 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)

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

ă superîmbunătă ă pe str.
Văliugului, 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 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

ătă

ătă

ătă

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

ă

Vând teren intravilan 20.000 mp la
km 6.

şi teren 600 mp,
lâng

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şpais, debara, teras

şi

şopron,
posibilit

,

,

,

€ ,

-

,

,

,

-

€

,

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

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, central

ţie, posibilit ţi de mansardare, preţ
23.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(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 25.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.

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

Vând 7.000 mp teren pe Calea
Timi ţ 6 €/mp.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Cump

Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Cump
Tel.

221529, 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)
Cump

ţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217,
(Magister)

Cump

Tel. 221529, 0788-
657217. (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.

şi

şi

şi

şi 1.000 mp pe
Valea

şi teren 300
mp, zona Govândari, pre

şi cas

şorii, lâng

şorii,
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
pre

şi
apartament 2 camere, confort I, renovat,
maxim etajul III.

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

ă, etajul IV/IV, zona
Poli ă

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

ă mănăstire, pre

ăr garsonieră, zona Govân-
dari, bloc de apartamente, etajele I-III,
ofer 8.000 €.

ăr apartament 2 camere, bloc
IV etaje, etajele I-III, ofer 16.000 €.

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 €.

ăr teren pe Calea Timi

ăr garsonieră, zona Luncă-
Centru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 €

ăgăra

ă 110 mp.

Oferim spre închiriere spa

-

,

,

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)

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
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13 Mar
14 Mar
15 Mar
1 Mar 8322
1 Mar 3390

Mar 2577
Mar 4700
Mar 6621

. 06 51,5689

. 06 51,8825

. 06 51,9551
6 . 06 51,
7 . 06 51,

20 . 06 51,
21 . 06 51,
22 . 06 51,

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

20 21 22 2 3 6 7 8 16 17 20 21 2223 24 27 28 1 9 10 13 14 15

20 Februarie - 22 2006Martie
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gol, pre 19.500 neg. el. 0788-
388501. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere n Lunc ,
f r mbun t iri, pre 12.500 neg. el.
0720-058182. (Tryo M)

V nd apartament, 3 camere, conf. 1,
neamenajat, pre 14.500 neg şi
cump r garsonier sau apartament cu
camer . el. 0788-571780 (Tryo M)

V nd apartament 2 camere, conf. 1,
central termic , pre 16.800 neg. el.
0788-494074. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere. el.
0788-149849. (Tryo M)

V nd apartament el. 0788-374146.
(Tryo M)

ţ € T

â î
î ţ ţ € T

â
ţ € .

o
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â
ţ € T
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ă
ă ă ă ă

ă ă
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PRIMUL ROMAN IN CAMPIONATUL
MONDIAL DE MOTOCICLISM

La numai 15 ani, aradeanul Robert Muresan va deveni
primul pilot roman care participa la Campionatul Mondial de
motociclism viteza. Evenimentul va avea loc pe 30 aprilie, cu
ocazia Marelui Premiu al Turciei, la clasa 125 cmc.

Dupa ce a devenit campion national in 2003 si campion
balcanic in 2004, Robert Muresan a reusit sa obtina in 2005
primul punct in Campionatul European, care a coincis si cu

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: NBA: INDIANA PACERS - DETROIT PISTONS

Sambata TVR 2 ora 02:00
HANDBAL: SEMIFINALA CUPA CHALLENGE STEAUA - ZAGREB

Sambata ProTv ora 17:15
PATINAJ ARTISTIC: CAMP. MONDIAL: PROBA FEMININA

Sambata TVR 2 ora 23:00
MOTOGP: M.P. AL SPANIEI (CURSELE: 125 cc, 250 cc, Motogp)

Duminica Eurosport ora 10:45
HANDBAL: CUPA CUPELOR: CONSTANTA - VALLADOLID

Duminica ProTv ora 17:15
FOTBAL: STEAUA - POLI TIMISOARA (DIVIZIA A)

Duminica TVR 1 ora 20:30
WRC: CAMP. MONDIAL - RALIUL CATALUNIEI - ZIUA 3

Duminica Eurosport ora 00:00
FOTBAL: MECIURI DIN LIGA CAMPIONILOR - SFERTURI

Marti, Miercuri ProTv ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
20-26 mart.: PATINAJARTISTIC - C.M. la Calgary (CAN).
23-26 mart.: WRC - Raliul Cataluniei;
25-26 mar.: MOTOGP - M.P. al Spaniei;
28-29 mart.: FOTBAL- Liga Campionilor - sferturi de finala;
20-31 mar.: TENIS - Master SeriesATP, Miami ;

primul punct obtinut de Romania in
motociclismul viteza european. Desi are
doar 15 ani, Muresan are la activ participari
in curse sau in sesiuni de antrenament pe
unele din cele mai cunoscute circuite ale
E u r o p e i : S a c h s e n r i n g , J e r e z ,
Hungaroring, Brno.

Experienta acumulata pe aceste
circuite il va ajuta sa se adapteze destul de
usor la cele trei etape de Campionat
Mondial la care va participa in acest an: MP
al Turciei (30 aprilie, la Istanbul), MP al
Olandei (25 iunie, la Assen), MP al
Germaniei (16 iulie, Sachsenring).

Desi a facut aceste teste pentru KTM,
costurile ridicate l-au facut pe Robert sa
aleaga o motocicleta Aprilia Racing model
2005. Cu aceasta motocicleta de 125 cmc,
Robert va concura atat in primele sale
curse din Campionatul Mondial, cat si in
etapele din Campionatul European.

Editia 2006 a Campionatului Mondial
de motociclism viteza va debuta pe 26
martie, cu MP al Spaniei, (la sfarsitul aces-
tei saptamani) la Jerez (Spania), si se va
incheia pe 29 octombrie, cu MP al
Valenciei.

RUGBY - CUPA EUROPEANA PE NA[IUNI
Stejarii au castigat Cupa Europeana a Natiunilor

1. Romania
2.
3.
4.
5.
6. a

Franta castiga Turneul celor Sase Natiuni

. Dupa victoria
de sambat in fata Portugaliei cu 27-3, echipa Romaniei a preluat sefia
Cupei Europene a Natiunilor. 'Stejarii' sunt pe primul loc avand 22 de
puncte, cu doua mai multe decat Georgia. In acest moment, cele doua
echipe mai au fiecare cate doua meciuri de jucat, insa Romania nu mai
are cum sa piarda aceasta pozitie pana la final.

Chiar daca noi vom fi invinsi de Rusia, pentru ca se presupune ca
partida cu Ucraina nu avem cum sa o pierdem, iar Georgia castiga tot,
faptul ca am fost peste georgieni in meciurile directe, la punctaveraj si
eseuri marcate, ne face sa fim deja castigatori ai CEN, editia 2005-
2006! Echipa noastra si-a mai adjudecat trofeul in 2000 si 2002.

Aceasta victorie ne aduce si o pozitionare mai buna in ultima faza a
preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2007, urmand sa evoluam in
ultimele 2 meciuri acasa cu echipa de pe locul 2, Georgia cu siguranta,
si in deplasare cu castigatoarea din meciul care va opune echipa de pe
locul 5 al CEN si o formatie venita din calificarile anterioare.

CLASAMENT
8 7 0 1 307 - 72 (+235) 22 puncte

Georgia 8 6 0 2 297 - 110 (+187) 20p
Portugalia 8 4 1 3 123 - 149 (-26) 17p
Cehia 8 3 0 5 152 - 254 (-102) 14p
Rusia 8 2 1 5 210 - 166 (+44) 13p
Ucrain 6 0 0 6 19 - 359 (-340) 6p

Nationala Romaniei a ajuns pe locul 13 in clasamentul mondial in
urma victoriei cu Portugalia din acest weekend, 27-3 la Lisabona.
Stejarii sunt acum la doar 4 puncte in spatele italienilor, depasind
nationalele din SUA si Canada. Doar cele sase puteri europene si
formatiile din Emisfera Sudica sunt in fata noastra in acest moment.
Victorii in urmatoarele partide din CEN si jocuri bune in meciurile test
ale verii pot aduce noi puncte formatiei noastre.

Echipa nationala de rugby a Frantei a castigat pentru a 15-a oara in
istorie Turneul Celor Sase Natiuni datorita victoriei din meciul cu tara
Galilor (21-16) si a rezultatului partidei Irlanda - Anglia, scor 28-24, din
etapa a V-a, ultima a competitiei.

La randul sau, echipa Irlandei, invingatoare, sambata, in fata
Angliei, a obtinut pentru a saptea oara in istorie "Tripla coroana"
(victorie in intalnirile cu celelalte trei natiuni britanice), ultima sa astfel
de performanta datand din 2004.

Anglia, campioana mondiala en titre, a ocupat locul patru,
devansand tara Galilor, clasata pe pozitia a cincea. Ultimul loc a fost
ocupat de Italia.

FUTSAL - DIVIZIA A

Echipele clasate pe locurile 1-6 vor juca in play-off, adica: Cip
Deva, Odorheiu Secuiesc, , Municipal Constanta,
Energoconstr. Craiova si Muhlbach Sebes. La baraj s-au calificat
echipele Cosmos Pitesti si United Galati iar in divizia B au retrogradat
echiepe MGABucuresti siACS 3 Bucuresti (echipe retrase din camp.)

Silvanus Resita

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XXVI-a (ultima din campionat):
M V E I G GP PM

1. FC Cip Deva 26 23 2 1 131 50 71p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 26 20 4 2 141 70 64p

5. p
6. p
7. p
8. p
9. p

10. 2 1 p
11. p
12. p
13. p
14. 1 1 p

3. Silvanus Resita 26 16 3 7 99 64 51p
4. Municipal Constanta 26 14 6 6 130 89 48p

Energoconstr. Craiova 26 14 4 8 107 75 46
Muhlbach Sebes 26 10 4 12 79 95 34
Poli Timisoara 26 11 1 14 111 140 34
Eurolines Bucuresti 26 10 3 13 95 96 33
Athletic Club Bucuresti 26 10 2 14 75 89 32
MGA Bucuresti* 6 9 4 2 85 75 31
Clujana Cluj Napoca 26 9 2 15 107 133 29
Cosmos Pitesti 26 6 1 19 58 137 19
United Galati 26 5 1 20 61 105 16
ACS 3 Bucuresti* 26 4 3 8 40 101 5

T E N I S
Jucatorii romaniAndrei Pavel si Victor Hanescu participa incepand

de miercuri la turneul international masculin de tenis de la Miami,
competitie din circuitul Masters Series cu premii in valoare de 3,45
milioane dolari. In runda inaugurala, Andrei Pavel il va avea ca
adversar pe spaniolul Alberto Martin, iar in cazul unei victorii, in turul
secund, va da piept cu americanul Andy Roddick, numarul 4 pe lista
capilor de serie. Victor Hanescu va juca in primul tur cu spaniolul
Carlos Moya, urmand ca in faza urmatoare, in cazul unei calificari, sa-l
intalneasca pe al doilea favorit, spaniolul Rafael Nadal. Un alt jucator
roman, Razvan Sabau, a ratat calificarea pe taboul principal, fiind
intrecut in calificari de cehul Michal Mertinak, cu 6-4, 5-7, 6-3.

CANOTAJ
Elisabeta Lipa si Ioan Dospi-

nescu au fost alesi in conducerea
CEC. Confederatia Europeana
de Canotaj (CEC) s-a infiintat
saptamina trecuta la Plovdiv, in
Bulgaria, dar are sediul la Bucu-
resti. Ioan Dospinescu, presedin-
tele Federatiei Romane de
Canotaj, este vicepresedintele
forului continental, iar Elisabeta
Lipa face parte din structurile de
conducere ale organizatiei.

Principalul scop al CEC este
infiintarea Capionatelor Europe-
ne, competitie care nu exista in
acest moment. La intrunirea de la
Plovdiv au participat reprezen-
tanti din 12 tari europene. "Din
pacate celelalte tari din Europa
nu au fost prezente, de teama ca
Federatia Internationalã de
Canotaj (FISA) le-ar putea
sanctiona in vreun fel. Potrivit
regulamentelor in vigoare, FISA
nu poate interzice asocierea
federatiilor nationale", a declarat,
pentru MEDIAFAX, Ioan Dospi-
nescu. Urmatoarea intrunire a
CEC se va desfasura pe data de
27 mai, la Munchen, unde sint
invitati sa participe si reprezen-
tanti ai FISA si ai celorlalte
federatii europene.

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

DIVIZIA A

Etapa urmatoare 24-26 martie 2006: Vineri:
Sambata

Duminica

: Poli Iasi - Pandurii
Tg. Jiu (1-0); FCM Bacau - Otelul Galati (0-0); : Gloria
Bistrita - FC Arges (0-2); CFR Cluj - FC Vaslui(3-0); Farul Constanta -
Dinamo Bucuresti (1-0) : Sportul Studentesc - Jiul
Petrosani (3-1); Rapid Bucuresti - FC National (0-1); Steaua
Bucuresti - poli Timisoara(0-0).

1. Dinamo Bucuresti 17 11 2 4 38 16 35p

Politehnica Timisoara 7 9 5 3 22 9 32
FC National 7 8 5 4 1 9
Rapid Bucuresti 7 4 21 6
FC Arges 7 7 6 4 20 15 7
CFR Cluj 7 6 0 7 7
Sportul Studentesc 7 5 23 8
Farul Constanta 7 8 2 7 23 23 6

Jiul Petrosani 7 7 7 5 1 6
Pandurii Tg. Jiu 7 3 4 10 1 3
Otelul Galati 7 2 7 8 5
FCM Bacau 7 3 4 10 6 3

16. FC Vaslui 17 1 7 9 10 22 10p

2. Steaua Bucuresti 17 9 6 2 27 10 33p
3. 1 p
4. 1 19 9 2 p
5. 1 7 6 1 27p
6. 1 2 p
7. 1 7 4 2 1 2 p
8. 1 7 5 1 26p
9. 1 2 p

10. Poli Iasi 17 6 3 8 12 17 21p
11. Gloria Bistrita 17 5 5 7 13 21 20p
12. 1 3 1 2 1 p
13. 1 1 2 13p
14. 1 12 2 13p
15. 1 12 2 1 p

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

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare

Gloria II Bistrita - FCM Resita

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

1. Gaz Metan Medias 15 10 3 2 25 8 33p
Liberty Salonta
ISCT
FC Bihor Oradea 5 8 2 5 26 14 6
U Cluj 5 6 6 3 16 8 24

7. CFR Timisoara 15 6 2 7 14 22 20p
Unirea Dej 5 5 4 6 18 6 9
Minerul Lupeni

Gloria II Bistrita

Corvinul Hunedoara
Unirea Alba Iulia

2. 15 8 5 2 15 7 29p
3. 15 7 7 1 21 9 28p
4. 1 2 p
5. 1 p

8. 1 1 1 p
9. 15 5 3 7 14 18 18p

10. UTA 15 4 5 6 16 16 17p
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. 14 2 5 7 14 22 11p
15. 15 2 5 8 8 18 11p

6. FCM Resita 15 6 4 5 12 12 22p

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

Prima etapa din play-off se va juca in 08-10 aprilie 2006 dupa
urmatorul program: ; Odorheiu
Secuiesc - Energoconstructia Craiova si FC Cip Deva - Futsal
Municipal Constanta. Etapa a II-a din play-off: 15-17 aprilie 2006.

Silvanus Resita - Muhlbach Sebes

CUPA UEFA
Vineri a avut loc la Eindhoven,

tragerea la sorti a sferturilor de
finala ii au
decis ca Rapid Bucures

i-ma

ale Cupei UEFA. Sort

pe Steaua Bucures
Romania va avea o

echipa in semifinale. Este pentru
prima data in istoria Cupei UEFA
cand se intalnesc intr-un meci
direct doua echipe din Romania.
Prima mansa se va juca in
Giules

sat in pace, ca
mi-a cazut cerul in cap!" - a spus
patronul Stelei, Gigi Becali, care
ar fi dorit un alt adversar.

Invingatoarea din acest meci
va juca cu FC Basel sau FC
Middlesbrough.

FC Sevilla - Zenit S.-Petersburg,
FC Basel - FC Middlesbrough,
Levski Sofia - Shalke 04,
Rapid Bucuresti - Steaua Buc.

Levski/Schalke - FC Sevilla/Zenit,
Rapid /Steaua Bucuresti - Basel
Middlesbrough.

ti sa
intalneasca ti,
astfel ca

ti, pe 30 martie, iar mansa a
doua pe 6 aprilie pe stadionul Lia
Manoliu. "La

Iata programul complet:

Finala: 10 mai - Eindhoven.

sferturi de finala (30 mar/6 apr):

semifinale (20 aprilie/27 aprilie):


