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Sistem centralizat de înc@lzire sau centrale termice
de apartament?

Viitorul ENERGOTERM-ului

Antrenorul Ioan Schuster – „cet@]ean de onoare”
al Re}i]ei

Pentru re
ătut

într-una dintre cele mai
lungi

ă fie buge tul de
venituri

ă ă
of re cetă

ă ne
aliniem începând cu 1
ianuarie 2007, privind
sistemul în care este
asigurată ă
încălzirea în locuin

ări sau insinuări, ci
referiri la norme, legi,
protocoale,

ă am aflat că primarul municipiului Baia Mare, cel
care a câ ă,
sistemul individual de încălzire, a devenit un personaj „contrariat” în
prezent!

Dezbaterile au avut un pronun

ă siguran ă în
exploatare, confort termic

ă tehnică de calitate. În
acela

ă sustragerile practicate de
către anumite persoane, preiau pierderile mari (volumetrice sau de
temperatură) din re

ămâne contravaloarea serviciilor prestate de
CET Energoterm, tarife pe care foarte multe bugete familiale nu le
pot suporta.

Centralele termice de apartament î ă o totală autonomie,
atât în ceea ce prive

ă fa ă a acestei op
ă a

pre
ă în exploatare,

defec ă numai de către personalul unor firme
specializate, pre ările ările
periodice, durata de via ă a unei astfel de centrale, legisla ă în
prezent, foarte labilă.

Cetă ă i se ofere un
cadru legal pentru op

ălzire, prin care va putea traversa frigul următoarelor ierni. Pe
ordinea de zi a

ă aprobarea bugetului de
venituri

ă capitole ale bugetului, respectiv
venituri
ă îl suporte, indirect, prin taxe

ălzire a locuin
ă (energie electrică

ă), din alte activită ă, abur, instalări de sisteme de
distribu ă,

ă)
ărîre a fost respins, ceea ce a determinat

ătre S.C. CET Energoterm Re
ă.

Cele două proiecte
ăcut referiri la o strategie locală viitoare privind

alimentarea cu energie termică a Re ă
studiul elaborat, la cererea Consiliului Local, de către o firmă de
consultan ă energetică.

În urmă cu cca o lună de zile, acest studiu a fost prezentat de

însu ării, Prof. Dr. Ing. VictorAthanasovici.
Analiza variantelor propuse în studiu, prin prisma

ă le suporte
popula ă constituie subiectul discu

ă 23,7% din cheltuieli.
Concluziile acestor analize ar fi permis interven

ă, fie că acestea se refereau la nivelul câ
ă a sistemului de distribu ă sau

solu ă

ă era cazul, despre înlocuirea
Domnului Galan cu Dănilă, Dolot sau Bălan sau a întregii echipe
manageriale.

-

e

Antrenorul emerit Ioan Schuster a format foarte multe generaţii
de înotători, afirmaţi în sportul românesc, dar şi pe plan european şi
internaţional.

Printre perfomerii acestei discipline sportive antrenaţi de Domnul
Schuster se numără Anca Andrei, Eugen Almer, Brigitte Prass,
Luminiţa Dobrescu, Carla Negrea, Loredana Zisu.

Antrenorul Schuster, a creat o şcoală de înot, a elaborat un
manual de antrenament, a contribuit la realizarea bazelor sportive, a
format sportivi şi oameni, a sudat colective.

Aşa se explică întâlnirile de suflet care, de trei ani îi aduc acasă
pe foştii sportivi, stabiliţi la Reşiţa, în România, în Europa sau pe alte
continente. Propunerea a obţinut votul tuturor consilierilor, indiferent
de culoarea lor politică.

şi

ş i zgomotoase
întâlniri ale aleşilor lor ar fi
trebuit s

şi cheltuieli, pentru
a n u l 2 0 0 6 , a l S . C .
Energoterm Reşi

şi autorizat

şi în
cele situate în blocuri. Nu
amenin

ş.a.m.d.
Deocamdat

ştigat alegerile, promovând, în campanie electoral

şi
şi distribu
şti locatari, sistemul ofer

şi nu numai, interven

şi timp, aceşti consumatori depind de programe de furnizare a
agentului termic, de modul de repartizare a cheltuielilor în cadrul
asocia

şte perioada de utilizare, cât şi gestionarea
bugetului propriu. Cealalt

ştera asimptotic

şi autoriz

şului nostru trebuie s

şedin
şi

şi cheltuieli pe anul 2006 al S.C. CET Energoterm Reşi

şi cheltuieli, rezulta un deficit de 100 mld pe care ar fi trebuit
s şi impozite, şi locuitorii Reşi

şi energie
termic

ş.a.) şi din subven

şi cheltuieli financiare.
Proiectul de hot şi

retragerea proiectului privind aprobarea caietului de sarcini şi a
contractului pentru concesionarea serviciului public de distribu şi
furnizare a energiei termice c şi

şi discu şi
cei ai opozi

şi şi puteau avea ca baz

şi coordonatorul lucr
şi efortul

financiar impus administra

şi
stabilirea cauzelor care au condus la recunoaşterea unui deficit care
reprezint

ştigurilor salaria

şi dimensiunea repara

ţeni, cel mai
important proiect dezb

ţa S.A.
În primul rând ar fi de

datoria autorit ţilor s
ţenilor informaţii

exacte, corecte, despre
normele impuse de UE, la
care suntem obligaţi s

ţe, atât
în cele individuale, cât

ţ

ţat iz politic, nu au fost avansate
soluţii, altele decât înlocuirea echipei manageriale.

6300 de apartamente din Re ţa sunt racordate la sistemul
centralizat de furnizare ţie a energiei termice – CET
Energoterm. Pentru ace ţ

ţii rapide pentru
eliminarea eventualelor defecţiuni, asistenţ

ţiilor de proprietari/locatari, suport

ţeaua de distribuţie.
De necontestat r

ţi ofer

ţ ţiuni cuprinde costul
investiţiei, recuperbil parţial, având în vedere cre

ţului pentru gazul metan.
Nu sunt eliminate problemele desiguranţ

ţiunile care se elimin
ţul pieselor de schimb, verific

ţ ţia, pân

ţeanului, locuitorului ora
ţiunile lui legate de un sistem sau altul de

înc
ţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului

Re ţa din data de 28 martie a.c. era inclus
ţa

S.A.
Din comparaţia celor dou

ţei, cei
care au optat pentru un sistem propriu de înc ţelor.
Veniturile provin din activitatea de baz

ţi (ap
ţie orizontal ţii.

Cheltuielile sunt structurate astfel: cheltuieli de exploatare
(pentru combustibili, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de
amortizare, acţiuni sociale, tichete de mas

ţie
ţa S.A.,

prin atribuire direct
ţiile purtate între consilierii alianţei

ţiei nu au f
ţei, de

ţ

ţiei locale, raportat la gradul de confort
termic asigurat, respectiv la tarifele pe care urma s

ţia ar fi trebuit s ţiilor, la fel ca

ţii la capitolele –
problem ţilor
sau la starea deplorabil ţie, ca uzur

ţii atehnice, pe care Prescom-ul a adus-o ca zestre noii societ ţi,
fie la natura ţiilor/reviziilor sau a investiţiilor
preconizate sau neglijate.

Abia atunci se putea vorbi, dac

(R.B.)

{edin]a ordinar@ a Conlilului Local Re}i]a - 28 martie 2006
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Tel: 0255-215.301 Tel/Fax: 215.321
Mobil: 0722-315.795, selco@xnet.ro
E-mail: selco.cs@rdslink.ro

ş ţ ţRe i a, P- a 1 Decembrie 1918 bl. 37
Tel: 0255-215.301 Tel/Fax: 215.321
Mobil: 0722-315.795, selco@xnet.ro
E-mail: selco.cs@rdslink.ro

ş ţ ţRe i a, P- a 1 Decembrie 1918 bl. 37
Tel/Fax: 215.321

Mobil: 0722-315.795 selco@xnet.ro
E-mail: selco.cs@rdslink.ro

ş ţ ţ
Tel: 0255-215.301

,

Calculatoare

Imprimante

Case de marcat
Copiatoare

Consumabile
Service



2 | 200 |30 Martie - 5 Aprilie 6 PRISMA

1. Proiect de hot
ţa pe anul

2006.

ărâre privind rectificarea
bugetului local al municipiului Reşi

2.

3.

4.

7.

9.

10.

11.

14.

17.

21.

24.

26.

27.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1.

2.

3.

4.

Proiect de hot rea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
anul 2005.

Proiect de hot rea
bugetului de venituri

ţa S.A.
Proiect de hot rea

caietului de sarcini
ţie

ţa S.A., prin atribuire direct
Proiect de hot majorarea

aportului în natur
ţa la capitalul social al S. .

Aquacara
Proiect de hot asocierea

Consiliului Local al municipiului Re ţa cu S.C.
Prescom Re ţa S.A., în scopul înfiinţ

ţii Comerciale “Urban Re ţa” S.R.L.
Proiect de hot modificarea

Hot

Proiect de hot rea

ţa.
Proiect de hot rea

ciclogramei integrate a tuturor mijloacelor de
transport public local de c

ţa.
Proiect de hot completarea

atribuţiilor comisiei de evaluare a ofertelor de
concesionare a imobilelor proprietate a
municipiului Re ţa, modificarea componenţei
acesteia, constituirea comisiei de soluţionare a
contestaţ i i lor, precum

ţionare a acestora.
Proiect de hot modificarea

componenţei Comisiei Sociale de Analiz
ţ

Proiect de hot rea
organigramei ţii ale
aparatului propriu al Consiliului Local Re ţa.

Proiect de hot rea
organigramei ţii al Servi
ciului Public - “Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public

ţa”.
Proiect de hot rea

organigramei statului de funcţii al Serviciului
Public - “Direcţia I p zite

Proiect de hot rea
modific ţii
ale Serviciului deAsistenţ

Proiect de hot cordarea
titlului de “Cet ţean de onoare” domnului Ion
Schuster.

Proiect de hot cordarea
titlului de “Cet ţean de onoare” domnului

Proiect de hot rea
documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Caban

ţa, zona Drumul
Lupacului, nr. top. 637.

Proiect de hot rea
ţiei de urbanism

ţiuni în zona depoului de
tramvaie (Service auto, Sp

ţa, Bd. Republicii,
ie

Proiect de hot rea
ţiei de urbanism “P.U.D. -

Construire hal
ţa, zona Câlnicel.

Proiect de hot rea
actului adiţional la contractul de asociere în
participaţiune nr. 8205/04.05.2005, aprobat de
H.C.L. nr. 113/26.04.2005, privind asocierea
Consiliului Local al municipiului Re ţa cu S.C.
Euromedia Group S.A., Bucure

Proiect de hot validarea
terenurilor disponibile conform legii 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru cons
truirea unei locuinţe proprietate personal

Proiect de hot scoaterea
unor terenuri din domeniul public al munici
piului Re ţa, terenuri situate pe Calea
Caransebe

ţa.
Proiect de hot cceptarea

trecerii unui teren din domeniul public al sta
tului

ţionale în domeniul public al municipiului
Re ţa

ţie Cara
Proiect de hot darea în

administrare Biroului Român de Metrologie Le
gal ţiului situat admin strativ în Re ţa,
str. Petru Maior, nr. 2 (Bloc 800), camera 118.

Proiect de hot darea în
adminstrare Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Cara

ţa, Piaţa 1 Decembrie 1918.
Proiect de hot darea în

folosinţ ţiei Familiilor Anti-HIV
“Inocenţ ţ ţa, a spaţiilor
situate adminstrativ în Re ţa, Bd. Al. I. Cuza,
nr. 20, camerele 16

Proiect de hot concesio
narea prin licitaţie public

ţ ţa, Bd.
Republicii, nr. 9.

Proiect de hot concesio
narea prin licitaţie public

ţa, Micro IV - Parcul Siderurgistului, pentru
amenajarea unui teren de sport (minifotbal).

Proiect de hot
ţiei

existente c

Proiect de hot concesiona
rea pentru extinderea construcţiei
existente c

Proiect de hot concesiona
rea pentru extinderea construcţ ei
existente c

Proiect de hot respingerea
contestaţiei promovate de c ţia
Construct S.R.L. împotriva Hot

Proiect de hot respingerea
contestaţiei promovate de c

ţa Rotaru, Maria Boiangiu

Punctele 5, 25
ţ

Proiect de hot concesiona
rea unui teren pentru extinderea construcţiei
existente c

Proiect de hot concesiona
rea unui teren pentru extinderea construcţiei
existente c concesionarea unui teren
pentru extinderea construcţiei existente c
S.C. Veterin Prax S.R.L.

Proiect de hot numirea d nei
Dumitra ţia public

ţia Comunitar ţ
ţa.

Proiect de hot asocierea
Consiliului Local Re ţa cu S.C. Prescom
Re ţa S.A.
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Societă
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ărâre privind aproba
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ărâre privind aproba

ălători din municipiul
Re

ărâre privind

ărâre privind
ă a

Solicitărilor de Locuin ă, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2005.

ărâre privind aproba

ărâre privind aproba

ărâre privind aproba

ărâre privind aproba
ării organigramei

ă Socială.
ărâre privind a

ă

ărâre privind a
ă Ioan

Mircea Popa.
ărâre privind aproba

ă
De Vânătoare”, situată în teritoriul adminis
trativ al municipiului Re

ărâre privind aproba
documenta “P.U.D. -
Amplasare func

ălătorie, Magazin
pi se)”, în municipiul Re
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Na
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ă gratuită Asocia
ă ă” Re
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ărâre privind
ă a unui teren în
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rea unui teren pentru extinderea construc

ătre dl. Simion Bojinescu

ărâre privind
unui teren

ătre S.C. Royal S.R.L.
ărâre privind

unui teren
ătre S.C. M S.R.L.

ărâre privind
ătre S.C. Leti

ărâri i
Consiliului Local nr. 330/21.12.2005, privind
modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 277/25.10.2005, privind stabilirea
taxelor speciale pentru anul 2006.

ărâre privind
ătre d na Gheor

ghi
ărârii Consiliului Local

nr. 319, 320, 321, 322, 323/29.11.2005.

ă următoarele 4
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ătre S.C. Floris S.R.L.
ărâre privind

ătre
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ărâre privind
ă de conduce
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Postul de televiziune ntena 1 a prezentat un caz care a
cutremurat opinia publică din România, şi nu numai. Este vorba de
cazul minorei de doi ani şi jumătate din judeţul Bacău pe care
bunicii ei o ţineau într-o cuşcă. De fapt, un reprezentat al unei
autorităţi a statului din judeţ, care este plătit din bani publici pentru
a proteja copiii a afirmat că nu este o cuşcă ci un pat de fier.
Adevărat. Un pat de fier, upraînălţat prin intermediul unor stinghii
de lemn şi prevăzut cu un capac din plasă de sârmă. Şi totuşi o
cuşcă. Pentru informarea competentei specialiste în protecţia
minorilor precizăm definiţia cuştii din DEX, adică: „CÚŞCĂ, cuşti,
s.f. 1. Adăpost în formă de căsuţă sau de cutie, cu sau fără gratii,
pentru unele animale (domestice sau sălbatice). ♦ Fig. Încăpere
strâmtă. 2. Încăpere mică, sub nivelul scenei, rezervată sufleorului
în timpul spectacolului. Din ucr. kučka.”. Repetăm, din punctul
nostru de vedere este vorba, în mod indubitabil, de o cuşcă.

Un alt fapt prezentat pe posturile naţionale de televiziune , în
ziua când justiţia a stabilit, în folosul micuţei Mariana, din punctul
nostru de vedere, încredinţarea acesteia unui asistent maternal, l-
a constituit sinuciderea a două adolescente dintr-un liceu, suicid
care ar fi avut la bază nişte mesaje de îndemn în acest sens,
transmise pe internet. Măsura luată, ilustrată sugestiv printr-un
lanţ cu lacăt la poarta şcolii, a fost cea de izolare a elevilor de
exterior. Din punctul nostru de vedere, considerăm că, prin măsura
de ferecare a porţilor s-a ferecat o altfel de cuşcă.

În fine, cel de-al treilea caz prezentat pe posturile naţionale de
televiziune şi care ne-a atras atenţia l-a constituit accidentul
nefericit dintr-o sală de sport dintr-o şcoală unde, un panou de
protecţie a geamurilor sălii a căzut şi a accidentat grav un
adolescent căruia i-a căzut în cap. din punctul nostru de vedere
este relevantă grija deosebită faţă de obiecte prin raport la grija
faţă de oameni.

Cele trei exemple prezentate mai sus, o mică parte din cele
multe prezentate de media românească şi din şi mai multele care
se petrec dar nu fac obiectul mediatizării, le considerăm ca
exemple pentru a ilustra o anumită mentalitate şi o anumită
atitudine în educaţie decât nişte cazuri de abuz, nepăsare sau
incompetenţă. Să încercăm să fim mai expliciţi.

Există o anumită dramă a educatorilor care, dintr-o dată, nu
reuşesc să facă faţă provocărilor pe care le presupune tipul de
societate în care s-au trezit peste noapte. Mediul exterior a devenit
mult mai divers, provocările exterioare mult mai tentante. Faţă de
acestea, educatorul, părinte sau dascăl, încearcă să facă faţă
situaţiei în care se află, condus de două tendinţe. Pe de o parte
este vorba de propria-i educaţie construită pe un alt sistem de
valori, pe de alta de deschiderea la diversitatea de valori ce au
devenit accesibile tuturor. Trecerea de la o apreciere în termeni
absoluţi la acceptarea relativului în judecăţile de valoare. De la
educaţie ce se baza pe transferul unui sistem de valori considerate
în mod aprioric ca fundamentale, certe, la o educaţie bazată pe
dezvoltarea capacităţii de a alege din amestecul permanent dintre
valoare şi non valoare, dintre bine şi rău.

Din acest punct de vedere, familia micuţei Mariana, trăieşte o
mare nedumerire. De fapt, ei nu intenţionau să-i facă rău micuţei.
Acesta era modul în care ai au înţeles să protejeze micuţa fiinţă
nevinovată, pentru că de educaţie nici nu poate fi vorba. Pentru ei,
cuşca respectivă era spaţiul de siguranţă pentru micuţă. Era o
zonă bine delimitată din care erau eliminate toate pericolele.
Dincolo de cuşca respectivă începe infernul. Apa fierbinte de pe
sobă cu care s-ar putea opării, insecticidele cu care s-ar putea
otrăvii, firele electrice de la întrerupătoarele şi aparatele electrice
de la care s-ar putea electrocuta, şoseaua pe care ar putea ajunge
şi unde ar putea fi accidentată de o maşină, strada pe care poate fi
ademenită de un pedofil şi violată sau omorâtă, câinii care ar putea
să o sfâşie şi câte şi mai câte. Ni s-ar putea chiar spune câte vieţi
de copii ar fi fost salvate dacă părinţii lor i-ar fi ţinut într-o cuşcă.

Aceeaşi mentalitate a cuşti este relevată şi de ferecarea
şcolilor. Pe perioada cât elevul este în răspunderea educatorului
profesionist, în condiţiile în care acesta este convins că are o
prestaţie excepţională, că tot cea ce este bun se poate produce
doar în interiorul şcolii, iar dincolo de spaţiul acesteia începe
infernul, această izolare este firească. Astfel, elevul este ferit de
acel infern. Este ferit de chioşcurile ce comercializează fel de fel de
publicaţii, de magazinele care vând alcool şi tutun, de potenţialii
comercianţi de droguri, de violatori şi pedofili, de maşinile ce-i pot
accidenta pe copii.

Iar despre cea ce este în cuşcă ne ilustrează cel dea-l treilea
caz. De fapt acolo este iadul. Considerat aprioric ca spaţiul al
binelui, nimeni nu are grijă de cuiele şi sârmele ruginite în care se
poate răni Mariana, de panourile, geamurile, tavanele care pot
cădea pe copii. Cine mai poate observa faptul că aceste cuşti nu-i
protejează pe copii ci-i privează de educaţie. Îi privează de
capacitatea de a se forma şi a face faţă la provocările din lumea din
afara cuştii, din lumea în care vor trebui să trăiască. Iar educaţia nu
se poate face decât în interacţiune cu această lume cu toate
riscurile pe care acest lucru le presupune

Rămâne să înţelegem că marea provocare căreia ar trebui să-i
facem faţă este de a face din lumea în care trăim, din exteriorul
cuştii, una mai bună, mai sigură.

A

s

.

Reşiţa, Alexandru Caragea
luni, 20 martie 2006

civica
Cu}ca Marianei sau educa]ia în cu}c@

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Re}i]a din data de 28 martie 2006

Pe adresa publicaţiei "Prisma"
puteţi trimite părerile dvs., puncte
de vedere, idei, informaţii,
eventuale colaborăr i e tc . ,
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
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Programul farmaciilor

Te a t r u

Năbădăile iubirii
de Jiri Menzel

Regia artistică

Spectacolul va fi jucat în
cadrul manifestării forumului
artă ă: ntâlnire
bilaterală între ora
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Mircea Ioan Popa vs. Florin Piersic
Grupul consilierilor PSD a propus atribuirea titlului de „cetă

ăruia i se atribuie merite
în realizarea unor importante obiective cetă

ă a municipiului, - continuarea modernizării
re

ă de la Câlnic
ăturii rutiere, pe patru benzi, între cartierele Lunca Bârzavei

ă pentru copii;
îmbunătă

ău i-a adus mul
ăliug

ăcut nici
diziden ă, a avut comportament dictatorial în multe situa

ăcut gre
ă

ăruia al ă calitatea presta
ă de această onoare, atribuită pentru „merite

deosebite în promovarea Re ă

ănă

ărâre, terenul a
fost descris de Dl. Spătaru, primarul Re ă
realizată la standarde înalte, cu sistem de protec ă (

ă incinta este situată într-un cartier de blocuri de locuin
ării sportului în nocturnă.

Spa
ă de agrement pentru

copiii care locuiesc în Govândari, dar
ă nici un parc pentru copii.

Amenajarea, cunoscută ca „Parcul copiilor” ( pentru ini
ă s-ar fi preferat denumirea de „Parcul Siderurgistului”!) a

fost realizată în alt mandat al administra ă cu
echipamente de joacă

ă sunt probleme cu starea fizică
ării mobilierului de joacă, solu

ărie.
Propunerea nu a fost votată, având în vedere că în acest spa

ă deja un teren de minifotbal, iar noul teren nu se adresează
tuturor copiilor, accesul presupunând taxe pe care nu orice buget
familial

ăcut publică inten
ă în

„Expunerea de motive” s-a solicitat introducerea acestui
amendament. Propunerea consilierilor de a se stipula în proiectul
de hotărâre această ofertă făcută copiilor cu vârste până la 18 ani a
căzut odată cu proiectul. Să nu uităm că

ăcut acelea
ă. Accesul gratuit a fost posibil numai în zilele lucrătoare,

diminea ă, transporta
ărie, elevii, înso

ă. Pentru
realizarea terenului de minifotbal, având în vedere pragul fonic
care poate fi atins în ore destinate odihnei locatarilor, ar fi fost
necesar acordul acestora, despre care nu s-au făcut men

ăcut propuneri legate de alte loca

ă prin grija fa ă de toate
genera ă

ă biserici din Lunca Bârzavei
(Catedrala Ortodoxă ă) să mai dispară ni

ă răsară un restaurant.

ţean
de onoare” domnului Mircea Ioan Popa, c

ţene ţa

ţie foarte mare a covorului asfaltic de pe
întreaga reţea stradal

ţelei stradale din Lunca Bârzavei;
realizarea pasajului pe sub liniile de cale ferat

ţii
de joac

ţirea iluminatului stradal;
achiziţionarea a 21 de garnituri de tramvai din Germania;
realizarea bazinului de înot din Lunca Bârzavei (pentru care,

Domnul Schuster, în discursul s ţumiri);
debarcaderul UCMR de la V

ţii înalte

ţ ţii, nu a
înţeles schimbarea din România, a f

ţenii ora ţiei DA nu

ţii îi contest ţiilor
artistice, beneficiaz

ţei în ţar

ţean, fost component al echipei de fotbal CSM
Re ţa a solicitat un teren în Re ţa pentru amenajarea unui
miniteren de fotbal.

În absenţa detaliilor tehnice din proiectul de hot
ţei: o amenajare sportiv

ţie fonic ţinând
seama c ţe),
cu posibilitatea practic

ţiul solicitat, amplasat în microraionul IV din cartierul Lunca
Bârzavei este amenajat, în prezent ca zon

ţiativa
actual

ţiei locale, este mobilat

ţion ţionarea acestora fiind de
competenţa unor servicii din prim

ţiu
exist

ţia Domnului Munteanu de
a oferi accesul gratuit al copiilor, dar nefiind cuprins

ţa cu administratorul patinoarului artificial s-
au f

ţial
ţa, în cadru organizat, adic ţi cu autobuze

puse la dispoziţie de prim ţiţi de cadre didactice
puteau patina în cadrul orei de activitate sportiv

ţiuni.
Consilierii au f ţii: terenul de

sport aferent Liceului „Traian Vuia”, terenul „Gloria”, terenul
adiacent (talciocul re ţean...).

Atitudinea consilierilor, motivat ţ
ţiile locuitorilor ora

şti din Reşi şi nu
numai:

refacerea, în propor

şi a
leg şi
Câlnic;

modernizarea zonelor verzi din oraş şi realizarea a patru spa

şi altele.
Domnul Popa a fost membru PCR cu func şi a crezut în

comunism, nu a migrat dintr-un partid în altul, nu a f

şeli politice, dar a
construit pentru cet şului. Consilierii coali şi-au
motivat votul negativ.

În acest timp, Florin Piersic, actor care place multora, este
indiferent altora sau c

şi şi în lume” (?!). (R.B.)

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj Napoca, Dorinel
Munteanu, b

şi şi

şi

şi pentru cei care vin din zona
veche a oraşului, unde nu exist

şi dispune de un teren de minifotbal.
La ora actual şi autorizarea

func

şi-l poate permite.
Domnul Primar a f

şi în cazul asocierii
Consiliului Local Reşi

şi promisiuni, dar realitatea a contrazis oferta
ini

şi

şului va putea fi verificat şi atunci când
se va pune problema ca între cele dou

şi Biserica Catolic şte
arbori şi s

�

�

�

�

�

�

�

Dorinel Munteanu refuzat

Înc@ o infuzie de bani pentru S.C.
Fotbal Club Municipal S.A. Re}i]a

Consilierii judeţeni au aprobat majorarea
capitalului social al S.C. Fotbal Club Municipal
S.A. Re ţa, cu 1,5 miliarde lei, sum

ţean Cara -
ţionar (cu o cot ţial

ţia în
clasament a formaţiei re ţene de fotbal, au fost
f ţiilor financiare f

â ţ
ţean, S.C. Fotbal Club Municipal

S.A. Re ţa s ţ al activit ţii
contabile, o justificare pentru modul în care au
fost utilizate fondurile alocate pân

ţia actualei contribuţii financiare.

şi
ş Severin, în calitate de

ac

şi

şi a celor afective, de încredere. Pentru
consilieri, rezultatele echipei de fotbal şi ale celei
de conducere au fost privite ca un pahar pe
jum

şedin

şi

şi
destina

ă alocată de
Consiliul Jude

ă ini ă de participare de 25
%).

Disputele consilierilor, generate de pozi

ăcute prin prisma investi ăcute,
dar

ătate plin sau pe jumătate gol...
În final s-a hotăr t ca la următoarea ă a

Consiliului Jude
ă prezinte un bilan ă

ă în prezent
(R.B.)

Consiliul Jude]ean Cara}-Severin
se asociaz@ cu Consiliile Locale
din Ezeri}, Fârliug, P@ltini},
Târnova }i Zorlen]u Mare

În vederea alinierii la normele europene
ţionale privind gestionarea de

ţu Mare au decis s
ţii pentru

proiecte mici de gestionare a de

ţii locale reprezint
ţean a

hot â ţiile locale
menţionate, finanţând total sau parţial cheltuielile
de proiectare (studiile de prefezabilitate

ţinerea avizelor, ţie,
cofinanţare care va fi de maximum 10 % din
bugetul proiectului, dar nu mai mult de 100.000
EU pentru un proiect, cadrul legal al asocierii fiind
Legea 215/2001.

şi
na şeurilor,
comunele Ezeriş, Fârliug, P ş, Târnova şi
Zorlen

şeurilor.
Având în vedere aportul pe care trebuie s

şi
anume cota nerambursabil

şi
fezabilitate, ob ş.a.) şi execu

ăltini
ă acceseze programul

PHARE 2004 ESC- Schema de investi

ă îl
suporte Consiliile Locale ale acestor comune

ă, adică 10% din
valoarea proiectului, sume care, pentru aceste
administra ă un efort financiar
ce nu poate fi suportat, Consiliul Jude

ăr t asocierea cu administra

(R.B.)

Drumuri europene pentru
zone turistice

Dou ţial turistic,
amplasate în arealele montane ale judeţului vor
beneficia de c

ţiunea, situat

ţiile private, graţie c

ţiva ani, iar reabilitarea drumului de acces care
urm

ţie, întârzierea cu care se vor executa
lucr

ţinerea lui viitoare.
Nefiind un drum comunal, disponibilitatea

Consiliului Local din Z

ţean Ca
ra

ţin
cunoscut

ţile Rusca
ţei, Cornereva ţie

tehno logic

ţionale sau europene
Costurile lucr

ţii hidroenergetice ţial de c
i ţean (pentru tronsonul Furca Obi

ţei-Plugova), iar execuţia este încredinţat
ţiei, antreprenorul general al investiţiilor.

În aceste condiţii poate fi garantat

ţa). Exploatarea drumurilor va fi
cea care poate ridica probleme, având în vedere
c

ţi în acest domeniu.
Disciplina impus

ţie este un factor
care trebuie verificat continuu.

ă dintre zonele cu mare poten

ăi de acces moderne.
După finalizarea lucrărilor de la barajul

Poiana Mărului, sta ă într-un cadru
natural deosebit, cunoa ă
prin investi ărora au fost
ridicate vile

ăr mare de turi
ările la baraj au fost finalizate de

câ
ăre ă în

investi
ările se datorează, în mare măsură,

problemelor litigioase privind preluarea drumului,
inclusiv între

ăvoi de a-l prelua nu a putut
fi fructificată. În baza unui decret mai vechi, la
finalizarea lucrărilor de reabilitare, preconizată
pentru primăvara 2007, Consiliul Jude

ă zonă turistică montană, mai pu
ă de cără

ă amenajările
hidroenergetice complexe din bazinele
hidrografice ale râurilor Hideg

ă
rutieră betonată, derivată din E 70, făcând
legătura între localită

ă, dar

ă care
însumează peste treizeci de a ări rurale
dispersate într-un areal larg) la artere rutiere
na

ărilor vor fi suportate de către
Hidroelectrica, în calitate de titular al celor două
mari investi ătre
Cons liul Jude

ă Hidro
construc

ă calitatea
lucrărilor, executate pe baza proiectelor elabo
rate de firme specializate, printre care

ă în ambele zone deservite, transportul greu de
masă lemnoasă, din exploatările forestiere spre
punctele de colectare se suprapune peste un
trafic utilitar sau de agrement.

La Poiana Mărului sunt în lucru drumurile
forestiere de acces la exploatările de pe Bistra-
Pecineaga

ă vechi activită
ă transportatorilor, atât în

ceea ce prive ărcăturii, cât

şte o dezvoltare rapid

şi pensiuni care, prin gradul de
confort oferit şi calitatea serviciilor, atrag un
num şti.

Deşi lucr

şte malul stâng al lacului era inclus

ş-Severin va fi administratorului acestui drum.
O alt

şeni şi mai mult de timişoreni
este cea în care se execut

şi Belareca,
principalele obiective fiind barajele de la Rusca
(finalizat) şi cel de la Cornereva.

Un traseu de cca. 25 km va realiza o bucl

şi , prin Furca
Obi şi Plugova. Drumul are func

şi impact social prin facilitarea
accesului locuitorilor, în special cei ai comunei
Cornereva (unitate administrativ

şez

şi, par

şi IPJ (S.C.
Case S.A. Reşi

şi pe Şucu, iar în zona Hidegului se
continu

şte greutatea înc şi
respectarea normelor de circula

-

-

-
-

-

(R.B.)

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/30 Martie /31 /1 Aprilie /2 AprilieMartie
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(M.O. nr. 184/27.02.2006)

H 240
ţarea, organizarea ţionareaAutorit ţii Naţionale

pt. Restituirea Propriet ţilor (M.O. nr. 185/27.02.2006)
Ordin 100 al ministrului agriculturii, p

ţii, criteriile
tehnice de acordare, precum

ţiile Legii nr. 231/2005 privind
stimularea investiţiilor în agricultur (M.O. nr. 185/27.02.2006)

Ordin 117 al ministrului mediului

(M.O. nr.
186/27.02.2006)

ţilor prin accidente de autovehicule

ţilor prin accidente de
autovehicule (M.O. 186/27.02.2006)

O 17 ţelor salariale din
perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pt. personalul didactic
din înv ţ (M.O. nr. 189/28.02.2006)

ţiilor
aferente exportului (M.O. nr.
189/28.02.2006)

u
ţionarului public denumit manager public,

aprobate prin H (M.O. nr. 189/28.02.2006)

ţelor publice pt. completarea anexei nr. 7 la
Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea,
evidenţa ţiei sumelor rezultate din aplicarea
timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor
plastice, al arhitecturii

ţiunilor titularilor de drepturi de autor
sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dup

ţelor publice nr.
2.823/1.566/2003, cu modific (M.O. nr.
189/28.02.2006)

. .G. nr.

.G. nr. . .

ul nr.

ul nr.

ul nr.

nr.

. .G. nr.

.G. nr.

.G. nr.
. . .

. .
ul nr.

u pt. modificarea

pt. modificarea G nr. 361/2005
privind înfiin ă

ă
ădurilor ării

rurale pt. aprobarea Listei obiectivelor de investi

ă în anul 2006, în condi
ă

ăririi apelor pt.
aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pt. planuri

ărilor privind modificarea
ărilor nr.

3.108/2004 pt. punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea
legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pt.
pagube produse ter

ătorilor pt. practicarea asigurării obligatorii de
răspundere civilă pt. pagube produse ter

u cu privire la plata diferen

ă ământul de stat
H 255 privind stabilirea produselor pt. care se eliberează

certificate de export

pt. modificarea art. 19 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a O G nr. 56/2004 privind crearea
statutului special al func

G nr. 783/2005
Ordin 2.026/159 al ministrului culturii

ă
caz, ale mo

ările ulterioare

şi completarea Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare

şi completarea H
şi func

şi dezvolt

şi plafonul maxim al creditelor ce se
acord

şi gospod

şi programe 113.

Ordin 102 al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigur şi completarea Ordinului
preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur

şi
autorizarea asigur

şi de import şi a cuantumului garan
şi importului de produse agricole

H 257

şi cultelor şi al
ministrului finan

şi controlul destina

şi de divertisment, precum şi procedura de
solicitare şi comunicare a op

ştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
culturii şi cultelor şi al ministrului finan

4

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
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Conform documentului, farmacistul poate
acţiona în interesul bolnavului, în limita
competenţelor sale, pentru a asigura
continuitatea administrării unui medicament
recomandat de medic, fără a i se prezenta o
prescripţie medicală, în situaţii ca:

pacient cronic care din diverse motive nu a
putut ajunge la medic, dar care este cunoscut
de către farmacist sau se află în evideţele
farmaciei ca utilizator al medicamentului
solicitat

pacient care nu posedă o prescripţie
medicală dar prezintă un bilet de ieşire din
spital, o scrisoare medicală etc

pacient care prezintă o prescripţie a cărei
valabilitate a expirat

pacient care prezintă o schemă de
tratament parafată de medicul prescriptor

pacient aflat în tranzit şi care trebuie să
continue un tratament

De asemenea, farmacistul mai poate
acţiona în interesul bolnavului, în limita
competenţelor sale, atunci când pacientul care
adresează o solicitare de eliberare a unui
medicament fără a avea o prescripţie medicală:

se află în tranzit şi nu îşi poate continua
tratamentul

se află în mediul rural, într-o localitate care
are cabinet medical, dar în care nu este prezent
medicul, sau se află într-o localitate în care nu
există cabinet medical

se află în alte situaţii de urgenţă în care
farmacistul va decide, după caz, eliberarea
unui medicament pe o durată limitată până la
obţinerea unei prescripţii, cu îndrumarea
pacientului către medicul de familie, centrul de
sănătate sau permanenţă, compartimentul sau
unitatea de primire a urgenţelor sau apelarea
112.

Protocolul mai conţine şi o serie de principii
care trebuie respectate într-o unitate
farmaceutică.

Astfel, farmacistul va utiliza toate
cunoştinţele profesionale pentru a veni în
sprijinul pacientului. Pentru a realiza un serviciu
de calitate, farmacistul va solicita pacientului
sau aparţinătorului acestuia toate informaţiile
legate de urgenţa cererii sale: medicaţie
curentă, alte afecţiuni, alergii sau alte aspecte
care pot influenţa decizia farmacistului luând în

considerare afecţiunea pentru care se solicită
medicamentul, grupa terapeutică etc. În funcţie
de gravitatea situaţiei prezentate, farmacistul
va încerca să ia legătura cu medicul curant al
pacientului sau cu un alt medic. Orice
intervenţie de acest tip va fi însoţită şi de
recomandarea farmacistului ca pacientul să se
adreseze imediat medicului. În cazul copiilor
eliberarea unui medicament va fi însoţită
obligatoriu de recomandarea către părinţi de a
consulta în cel mai scurt timp medicul de
familie, medicul curant sau de a apela la 112.

Dozele eliberate pot fi pentru max. 24 ore -în
zilele lucrătoare şi max. 72 de ore -pentru
sfârşitul de săptămână. Medicamentele
psihtrope şi stupefiante nu fac obiectul acestui
Protocol.

Oficialii MS şi reprezentanţii farmaciştilor au
mai hotărât ca, în continuare Ministerul
Sănătăţii să supravegheze desfăşurarea
activităţii la nivelul farmaciilor, conform
competenţelor, iar Colegiul Farmaciştilor să
completeze Codul Deontologic prin preluarea
prevederilor prezentului Protocol.

Semnarea acestui PROTOCOL a fost
necesară din cauza faptului că, în ultima
perioadă, MS a primit mai multe sesizări potrivit
cărora în unele farmacii s-a luat decizia de a nu
se mai elibera nici măcar dozele de urgenţă. De
la nerespectarea totală a legii s-a ajuns chiar la
nerespectarea Codului deontologic care
prevedea că pentru cazurile de urgenţă
farmaciştii profesionişti pot elibera dozele
necesare. Din păcate situaţiile au fost create de
vânzători care nu au pregatire farmaceutică.

MS a considerat şi consideră această
acţiune o campanie de compromitere a
acţiunilor sale privind reforma în sistemul
sanitar. Cei care se află în spatelele acestei
situaţii au încercat să organizeze crize
artificiale, crize care ar fi justificat incompetenţa
celor care au condus sistemul înainte.

Regretăm că astfel de manevre au fost şi
sunt folosite fără a se ţine seama de faptul că
ele afectează cetăţeanul şi starea sa de
sănătate.

În acest caz, MS a sesizat şi organele
abilitate să ancheteze cine stă în spatele unei
astfel de campanii.

�

�

�

�

�

.

�

�

�

Ministerul Sănătăţii - 24.03.2006

Liga Interna]ional@
pentru Protec]ia Cailor

Organizaţia caritabilă brita
nică de renume mondial, Liga
Internaţională pentru Protecţia
Cailor (ILPH), demarează în
România un proiect de un
milion de lire sterline, care se
va extinde pe o perioadă de cel
puţin cinci ani.

Având ca obiectiv bunăsta
rea cailor utilitari, ILPH va
organiza în România cursuri
de pregătire pentru medici
veterinari, studenţi la medicină
veterinară, crescători şi
exportatori de cai.

De asemenea, ILPH va
încerca să soluţioneze proble
mele identificate în privinţa
protecţiei cailor, prin populari
zarea acestui subiect la nivel
naţional.

-

-

-

-

Posturile comunale de
poli]ie

Posturile de poliţie din
mediul rural din toată ţara vor fi
cuprinse într-un amplu pro
gram de reabilitare derulat de
Ministerul Administraţiei şi
Internelor, în valoare de peste
10 mii de miliarde de lei (100
milioane lei noi).

Programul va demara, în
acest an, prin construirea a 85
sedii de posturi comunale de
poliţie, precum şi consolida
rea, efectuarea de reparaţii
capitale şi de lucrări de între
ţinere la alte 318 posturi. În
continuarea acestui program,
până în anul 2010 vor fi
executate reparaţii capitale la
alte 203 posturi, iar până în
anul 2015 vor fi construite încă
218 sedii noi.

-

-

-

Guvernatorul a anunţat că
Banca Centrală este pregătită, prin
instrumentele pe care le are la
îndemână, pentru a continua
procesul de dezinflaţie şi procesul de
conversiune cu Uniunea Europeană

BNR

.

SERVICII MEDICALE DE BAZ~, LA JUM~TATEA LUI 2006
Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat că pachetul de bază privind serviciile

medicale pentru populaţie ar putea fi finalizat până la sfârşitul lunii iunie. Pachetul va fi oferit
oricărui român atunci când are nevoie şi va cuprinde un control anual pentru analize, dreptul la
anumite acte medicale, dreptul de a primi o reţetă compensată sau gratuită în baza unui
contract. Persoanele care doresc servicii medicale suplimentare sau de o complexitate
deosebită trebuie să achite costuri suplimentare, fie direct, fie prin încheierea de contracte de
asigurare medicală suplimentară cu instituţii financiare specializate

Procesul în cazul va continua
în 8 mai, după ce, la termenul de luni,
instanţa Curţii de Apel Bucureşti au
amânat judecarea dosarului din
cauza lipsei de procedură privind
citarea unor părţi.

FNI

De la 1 iulie, anumite
accize vor fi majorate

Accizele pentru electrici
tate vor fi majorate de la 1 iulie
cu peste 70%, iar în cazul
benzinei cu plumb, taxa va
creste cu aproape 14% -
reiese dintr-un proiect al
Ministerului Finanţelor privind
armonizarea cu legislaţia
comunitara. Şi acciza la
alcoolul etilic va creste cu 18%
de la 1 iulie, iar pentru ţuica şi
rachiurile destinate consumu
lui în gospodarii, se va achita o
taxa de 275 de euro pe hec
tolitru. Proiectul Ministerului
Finanţelor prevede ca şi
acciza pentru ţigarete va
creste de la aceeaşi dată cu
aproximativ 25%.

-

-

-

Jilava este considerat penitenciarul cu
cele mai proaste condiţii din ţară La

gradul de suprapopulare
este de 140%, în unele camere stau şi câte
50 sau 60 de deţinuţi, clădirea în sine şi toate
instalaţiile sunt foarte vechi.

. Peni
tenciarul Jilava

-

Proiectul Dracula Park a fost anulat

Primele două priorităţi pe care şi le-
a propus Bogdan Olteanu, în calitatea
sa de

sunt îndeplinirea calendarului
integrării europene şi respectarea
programului de guvernare.

preşedinte al Camerei Depu
taţilor,

-

Protocol privind modul de eliberare a medicamentelor ROMÂNII-MARI
DATORNICI LA B~NCI

Peste 200.000 de români
au datorii la băncile de la care
au luat diferite credite, datorii
care se apropie de 190 de
milioane RON. Lista
datornicilor şi valoarea
restanţelor ar putea fi mai
mari, pentru că din 21 de bănci
înscrise în Biroul de Credit,
numai patru raportează
informaţii cu privire la restan
ţierii la credite. Conducerea
Biroului nu exclude posibilitea
ca băncile să evite raportarea
datornicilor din teama de a nu-
şi pierde clienţii.

Sunt însă şi alte motive
pentru care informaţiile nu se
comunică: este vorba despre
schimbarea sistemului
informatic, operat în multe
bănci sau fuziunile aflate în
pregătire. Potrivit datelor
furnizate de Biroul de Credit,
clienţii care au cele mai mari
probleme sunt tinerii între 30 şi
34 de ani, cu datorii de 36 de
milioane de lei noi. Pe locul doi
în topul restanţierilor se află
cei cu vârste între 25 şi 29 de
ani, care datorează 31 de
milioane. Din cei 208.000 de
rău platnici, 30.000 de
persoane au restanţe la două
sau mai multe bănci. O singură
persoană are restanţă la nu
mai puţin de 10 bănci şi
societăţi de credit. Statistica
arată că Bucureştiul are cei
mai mulţi datornici - 32.000. Pe
locurile următoare se află
judeţele Iaşi, Cluj şi Braşov.
Datoriile înregistrate la Biroul
de Credit nu se şterg timp de
cinci ani, iar rău platnicii riscă
să nu mai poată obţine alte
credite.

-

Industriile creative - motorul dezvolt@rii economice

Tendinta manifesta in economiile avansate arata ca motorul
viitoarelor cresteri economice vor fi industriile creative. Este
vorba despre acele domenii bazate pe inovatie - fie ea tehnica
sau „umanista” - si care reda culturii rolul de motor al
dezvoltarii. Aceste industrii cistiga tot mai mult teren in fata
sectoarelor clasice ale economiei, iar una dintre sansele
Romaniei sta tocmai in favorizarea dezvoltarii acestui tip de
activitati.

Culturile de soia modificat genetic, interzise de la 1 ianuarie 2007ă
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Monitorizarea României ar putea continua şi după aderare

Integrarea României în Uniunea Europeană va
permite să lucreze în oricare
dintre statele membre, ca urmare a liberalizării pieţei de
muncă în acest sector. Până în anul 2010, statele
Uniunii Europene vor dubla cheltuielile alocate
cercetării în domeniile ştiinţei şi învăţământului.

cercetătorilor români
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat România,

întrucât comisiile de aplicare a legilor Fondului Funciar nu au început
punerea în posesie şi nici emiterea titlurilor de proprietate. CEDO arată că
autorităţile române au emis titluri de proprietate în favoarea unor terţi, fără ca
situaţia juridica a terenurilor în litigiu să fi fost clarificata. O atenţionare în
acest sens a fost trimisă către prefecturile din toata tara.

Permis de conducere
european

Miniştrii transporturilor din
ţările membre ale Uniunii
Europene (UE) s-au pus de
acord luni la Bruxelles în
privinţa creării unui permis de
conducere european, care va
înlocui modelele existente în
UE cu un document plastifiat
unic, informeazăAFP.

Proiectul de directivă
adoptat luni de "Cei 25" după
mai bine de doi ani de blocaj
nu prevede instituirea unor
reguli comune pentru obţine-
rea permisului de conducere,
dar stabileşte un document
unic ce nu poate fi falsificat şi
care va fi dotat - pentru statele
membre care vor dori - cu un
cip care va facilita citirea
rapidă a informaţiilor.

Ultima reuniune a
Comisiei ONU pentru
drepturile omului

Comisia ONU pentru
drepturile omului s-a întrunit
luni la Geneva pentru a pune
capăt celor 60 de ani de
existenţă, la capătul cărora a
devenit ţinta unor vii critici,
pentru că a permis participarea
unor state care au reputaţia că
încalcă aceste drepturi,
relatează AFP şi AP.

Comisia, alcătuită din 53 de
membri, urma să adopte o
rezoluţie prin care predă
ştafeta noului Consiliu pentru
drepturile omului, a cărui
creare a fost decisă la 15
martie de Adunarea Generală
a ONU şi care va avea 47 de
membri.

Noul Consiliu se va întruni
pentru prima dată tot la
Geneva, la 19 iunie. Luni,
Înaltul comisar al ONU pentru
drepturile omului, dna Louise
Arbour, a subliniat că alegerile
pentru Consiliu, prevăzute
pentru 9 mai, vor fi "o ocazie
crucială pentru Naţiunile Unite
de a începe să stabilească
normele viitoarelor lor
activităţi".

Louise Arbour a notat că
"ne aflăm în mijlocul unei
revoluţii în domeniul drepturilor
omului, care se petrece mai
mult sau mai puţin pe tăcute"
şi că reforma instituţională prin
care trece forul de specialitate
al ONU trebuie să fie însoţită
de o "schimbare culturală
profundă".

Oficialul ONU a menţionat
că documentul fondator al
noului Consiliu nu garantează
că acesta îşi va îndeplini
obiectivul de a asigura
protecţie împotriva unei largi
game de abuzuri împotriva
drepturilor omului.
"Credibilitatea sa va impune o
acţiune rapidă, pe cazuri
concrete", a punctat Louise
Arbour, care a mai amintit că,
"în acest moment, milioane de
oameni din întreaga lume
caută protecţia ONU faţă de
încălcarea drepturilor şi
libertăţilor lor".

A380 a trecut

testul de evacuare

Un exerciţiu de evacuare
al pasagerilor, efectuat ieri la
Hamburg cu cel mai mare
avion de pasageri din lume,
Airbus A380 a fost realizat în
80 de secunde. La test au
participat 873 de oameni,
majoritatea voluntari, care
au reuşit să părăsească
aeronava sub limita de 90 de
secunde impusă de autori
tăţile aviatice internaţionale.
Airbus a afirmat că timpul de
evacuare este un record
mondial. În urma exerciţiului,
32 de voluntari au suferit
accidentări uşoare iar altul
şi-a rupt un picior

-

.

Uniunea Euro
pean ne lasa cu

. Asta inseamna
scumpiri mai mici,
intr-un timp mai lung

-
ă

gazul ieftin p n n
2009

.

â îă

Acord f@r@ consens la
Bruxelles

Summit-ul de primăvară al
Uniunii Europene s-a încheiat,
dar liderii ţărilor membre
percep în mod diferit rezulta
tele. Chiar dacă s-a ajuns la un
acord privind o polit ică
energetică comună, acesta se
limitează la generalităţi, fără a
intra în detalii şi fără a
reconcilia punctele de vedere
divergente asupra liberalizării
şi reglementării pieţei energiei.

C a n c e l a r u l g e r m a n ,
Angela Merkel, a recunoscut
că politica externă viitoare a
Uniunii Europene va fi, foarte
probabi l , inf luenţată de
problemele energetice şi de
faptul că principalele surse
sunt exterioare UE.

Membrii Uniunii au opinii
diferite în ceea ce priveşte
gradul în care guvernele au
dreptul să protejeze compa
niile energetice naţionale,
pentru a nu fi preluate de
companii concurente din
străinătate.

-

-

Noi sancţiuni împotriva regimului din Belarus

Mini}trii arabi resping planul israelian privind grani]a definitiv@
Miniştrii arabi de externe, întruniţi în capitala sudaneză Khartoum au respins planurile anunţate

de Israel de retragere unilaterală din Cisiordania şi fixare a unei graniţe permanente.
Secretarul general al Ligii Arabe Amr Moussa a declarat că trasarea graniţelor trebuie să aibă loc

în cadrul unor negocieri, nu unilateral.
Anterior, primul ministru israelian în exerciţiu Ehud Olmert a declarat că va purta negocieri cu

Statele Unite şi comunitatea internaţională - dar nu cu palestinienii - înainte de a-şi pune în aplicare
planul.

Miniştrii arabi de externe au respins de asemeni o cerere a Autorităţii Palestiniene de a primi mai
mult ajutor arab pentru noul guvern condus de gruparea militantă Hamas. Miniştrii au cerut
comunităţii internaţionale să continue ajutorul pentru palestinieni şi au spus că vor examina
posibilitatea unui ajutor arab, dacă donatorii occidentali îşi retrag finanţarea.

Pe 28 martie s-au desfă ă sfâr
ă de la începutul anului. Confruntat cu victoria în

alegerile palestiniene a Mi ării Hamas, care nu-i recunoa ă, Israelul se află la
răscruce de drumuri.

Electoratul, ceva mai mult de 5 milioane de alegători, a fost chemat să aleagă 120 de deputa
ă na ă, cu prag de intrare în Knesset (parlamentul unicameral)

de 2 la sută din voturile valabil exprimate. Până acum, de la înfiin
ă ob ă singur majoritatea absolută de 61 de mandate. Participarea scăzută ( 63,2

la sută - record negativ absolut ) ă cum se exprimau majoritatea anali

ă numărarea a 99% din voturi)

ăstrarea acolo doar a a ărilor evreie
ăzând

ă pe
primul loc în alegeri.

ătate a anilor
90. Din toamna trecută este condus de Amir Peretz, născut în Maroc, primul evreu sefard (ne-
european) care conduce unul dintre marile partide din Israel. Peretz a orientat partidul puternic către
stânga, adresându-se păturilor defavorizate. Favorabil unei dezangajări masive din Cisiordania.
Sondajele îl creditau cu 15

ă pe evreii sefarzi (majoritatea originari din nordul Africii
ăruia partidul îi acordă

ascultare absolută. Campion al drepturilor sefarzilor, în majoritate defavoriza
ăror concesii palestinienilor. Creditat în sondaje cu 7 - 12 mandate.

Partid care se adresează în special evreilor imigra
ăscut la Chi ău ă

fa ă de palestinieni. Sondajele îl creditau cu 5 -7 mandate în Knesset.

Partid tradi ărăsit toamna trecută de Ariel Sharon
ă rezisten ăcute palestinienilor. Condus acum de Biniamin Netaniahu,

Likud exclude orice colaborare post electorală cu Kadima, care a fost ă a atacurilor sale
în campanie. Sondajele de opinie indicau un scor cuprins între 13

ă de două partide sioniste religioase, populară printre coloni
ă o atitudine dură fa ă de palestinieni. Cotat cu 8 - 12 mandate

în sondajele premergătoare.

Una din surprizele votului de mar

ă retragere din Cisiordania), Unitatea Torei - 6 din 120- (partid ultrareligios al evreilor
a ă
palestinienilor cetă ă din popula

şurat alegeri parlamentare în Israel, primele dup şitul carierei politice
a Primului Ministru Ariel Sharon, aflat în com

şc şte dreptul la existen

şit s
şi "umbra lui Sharon" dup ştilor, a

adus câteva, mici, surprize.
Principalele partide şi rezultate ob

şitul anului trecut, condus acum de Primul Ministru în
exerci şi Olmert
înşişi, dar şi actualul Ministru de Externe, Tzipi Livni, în total 15 deputa şi de la stânga, din
Partidul Muncii, în frunte cu veteranul politicii israeliene, fostul Prim Ministru, Shimon Peres. Partidul
doreşte continuarea retragerii din Cisiordania şi p şez şti "cheie",
prev şi un schimb de teritorii între Israel şi viitorul stat independent palestinian. Sondajele de
opinie îl creditau cu 35 şi 40 de mandate.

Este primul partid din istoria Israelului, altul decât Likud şi Partidul Muncii care se claseaz

şi 20 de mandate.

Partid religios care îi reprezint şi Orientul
Apropiat). Liderul spiritual şi fondator al partidului este Rabinul Ovadia Yosef, c

şin şi emigrat în Israel în 1978), Israel Beitenou are o pozi

şi Ehud Olmert,
datorit

şi 17 mandate.

ştii evrei din Cisiordania. Unul
dintre lideriiAlian

şkenazi - europeni) şi Partidele arabe - cele trei liste însumând 10 locuri - (care se adreseaz

ţ

ţi,
prin scrutin de proporţional de list ţional

ţarea statului Israel în 1948, nici un
partid nu a reu ţin

ţinute (dup

Partid centrist, format deAriel Sharon la sfâr
ţiu, Ehud Olmert. A atras nume sonore atât de la dreapta, din partidul Likud (Sharon

ţi Likud),

Partid social-democrat, care a iniţiat procesul de pace cu palestinienii în prima jum

ţi social, SHAS este un
partid teocratic, opus oric

ţi din fosta URSS. Condus de charismaticul
Avigdor Lieberman (n ţie dur

ţ

ţional al dreptei seculare, p
ţei sale la orice concesii f

ţinta principal

Alianţ
ţei, Benny Elon, adopt ţ

ţi.
Alte partide cu mandate în noul parlament - Meretz - 4 din 120- (cel mai de stânga partid, propune

cea mai complet

ţeni ai Israelului, circa 18 la sut ţie.

Kadima 28 din 120 de locuri - a fost votat de 21,8% din participan

Partidul Muncii 20 din 120 de locuri - a fost votat de 20% din participan

Israel Beitenou 12 din 120 de locuri

Likud 11 din 120 de locuri - a fost votat de 8,9% din alegători

ă - Partidul Na

Partidul Pensionarilor 7 din 120 de locuri

ţi

ţi

ţional ţional Religios 9 din 120 de locuri

SHAS 13 din 120 de locuri

Uniunea Na

Alegeri parlamentare în Israel



Programe gratuite pentru şomeri

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) organizează, în luna aprilie a.c.,
231 de programe de formare profesională gratuite pentru şomerii înregistraţi, informează ANOFM şi
Rompres.

Programele de formare profesională sunt organizate prin agenţiile judeţene şi locale de ocupare a
forţei de muncă. Aceste programe se adresează unui număr de circa 4.575 de persoane, cursurile
desfăşurându-se prin centrele proprii de formare profesională, prin centrele regionale de formare
profesională pentru adulţi şi prin furnizorii de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii.

Meseriile şi calificările în care vor fi pregătite cele mai multe persoane sunt cele de bucătar (315
persoane), ospătar-vânzător în unităţi de alimentaţie (270 persoane), lucrător în comerţ (259
persoane), lucrător în cultura plantelor (246 persoane), zidar-pietrar-tencuitor (218 persoane),
operator introducere, validare şi prelucrare date (199 persoane), lucrător în structuri pentru
construcţii (191persoane), ospătar (183 persoane), agent pază şi ordine (165 persoane), patiser
(137 persoane), brutar (123 persoane), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (114
persoane), operator calculator electronic şi reţele (109 persoane), lucrător în creşterea animalelor
(104 persoane).

De asemenea, se organizează cursuri de pregătire profesională şi pentru meserii sau calificări de
apicultor, coafor, mecanic auto, administrator pensiune turistică, horticultor, pomicultor, auditor în
domeniul calităţii, cosmetician, îngrijitor bătrâni la domiciliu, montator pereţi şi plafoane din gips
carton, sudor, dulgher, instalator încălzire centrală, drujbist, măcelar, asistent de gestiune,inspector
resurse umane, masaj întreţinere şi relaxare, contabil, fasonator mecanic, lucrător pentru drumuri şi
căi ferate, tapiţer, legumicultor, tinichigiu vopsitor auto.

Cele mai multe cursuri vor fi organizate în judeţele Hunedoara (12 cursuri), Dîmboviţa (11 cursuri),
Braşov, Mureş şi Suceava (câte 10 cursuri), Arad, Iaşi şi Vâlcea (câte nouă cursuri), Călăraşi,
Ialomiţa şi Vaslui (câte opt cursuri).

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre
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ă ă.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.

ări de
construc

ări de zidărie,
tencuieli, fa ăvit,
modificări interioare. Tel.
223270, 0723-054615.

Caut intermediari p
propunere afacere deosebit de
avantajoasa el. 0727 464388,
0 7 6 5 3 4 2 4 3 2
www.marmura.lx.ro

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.

ţ
ţ

T - .
Sonorizez la preţuri mici

nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

Autorizat, execut lucr
ţie de la A la Z. Tel.

0729-924353.

ţade, zugr

entru

. T -
- ,

ş

şi limba francez

Şofer, categ B ofer servicii
persoanelor interesate (pe
termen scurt sau ocazional).
Tel. 0729-061408.

Execut lucr

Confecţionez mobilier din
PAL, standard ridicat, preţuri im-
batabile, modele şi dimensiuni
în funcţie de nevoile clientului.
Tel. 255895 după ora 17.

�

�

�

�

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

�

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

Daneasa Violeta (72 ani)

Danci Raul-Sebastian Krizl

Iosif (83 ani) Sas Gheorghe

(78 ani) Gibea Dumitra (67

ani) Colojoar

Ion Petru (79 Ra

(72 ani)

Moat

(56

ani) Palancea Iosif (68 ani)

Andriţoi Gheorghe (64 ani)

Turcin Anastasia (69 ani)

Tugui Marcel (42 ani) Ionescu

Mircea (73 ani)

ani) şa

Constantin-Ticu

ă Maria (81 ani)

ă Maria (77 ani) Toth

Iosif (72 ani) Nagy Margareta

(75 ani) Manole Marin (68 ani)

HeierlingAbisin-Pavel

Diverse

Tânăr, 38/1.80/74, drăgu
, doresc cuno ă cu

tânără drăgu ă, serioasă. Tel.
0729-554828.

Tânăr finu
ă cunosc o doamnă/domni
ă pentru a deveni iubita mea.

Tel. 0723-572941.
ăr 32 ani caut doamnă

pentru rela ă, ofer 10 €.
Tel. 0722-730052.

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

ă cu doamnă.
Poate avea

anager străin n căutare a
jumată ii sale, te caută pe tine
doamnă sau domni oară cu/fă
ră obliga ii ntre 18-60 ani. unt
so ul perfect pentru tine, a tept
răspuns cu foto i autobiografie
la harytes@yahoo.com

ţ,
studii ţ

ţ

ţ, distractiv, a

Tân
ţie intim

Pensionar 7
ţ

Domn 38 ani, prezentabil,
manierat, 1.75/75, antialcool,
doresc cuno ţ

ţii. Tel.
0355-804182.

M î
ţ

-
ţ î S

ţ

ştin

ş dori
s şoa-
r

ştin
şi obliga

ş

ş
ş

:

entru

.

Cump

0720-539959.

.
.

ăr autoturism Matiz în
stare bună de func

ă, motor 2 5, an fa
brica

ăr garaj
(Govândari). Tel. 0744-177554.

V nd Dacia Nova an 1997
ante luminiu, otor 1 600 cmc
persoană fizică acte la zi n
stare bună de func ionare pre
1 700 el 0723 700448

V nd BMW 525 TDS an
1996, motor 2,5 motorină, inte
rior de piele, oglinzi electrice,
geamuri electrice, climă, trapă
electrică, jante l, stare perfec
tă, numere Belgia valabile, asi
gurare, ofer m uternicire pret
3 200 neg el 0723 700448

nd olo, impecabil,
1,2 benzină, 12 valve, 4 u i, full
electric, 2003 fabrica ie, 44.000
km, consum redus. re 7 000
(fix) Tel. 0726 314434

Vând VW Golf I diesel, an
fabrica

ă fizică, stare foarte
bună

ă, an fabrica

ă,
înscrise, cu asigurare

ţionare. Tel.

Vând microbuz VW de trans-
port pt marf . -

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

Închiriez sau cump

â
j a m .

î
ţ ţ

. €. T . - .
â

-

A -
-

î p ,
. € . T . - .

Vâ VW P

ţ
P ţ . €

. - .

ţie 1982, înmatriculat
persoan

ţie 1999,
verificare 2008, sistem audio
2x50 waţi, preţ 2.300 € neg. Tel.
0744-522659.

V â n d 2 m o t o c i c l e t e
Softchapper Zamaha Virago
531, 34 kw, stare foarte bun

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

ş

şi piese Golf II. Tel.
223270, 0723-054615.

Vând Dacia 1310 L, stare
perfect

şi impozit,
3.500/3.200 € neg, import
Germania. Tel. 0729-963690

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 3-29 tie
şi

2 mar

6

Auto-Moto-Velo
Înregistrate în Re ţa

pentru perioada
30 - 4 aprilie

şi

martie

Joi 30.03.2006

Sâmb .0 .2006

1.

2.

3.

4.

Mar

1.

2.

1. Podgurschi Petru
şi Rîmnean

şi Velceanu Gabriela-Florica

Bibolariu Marius-Radu
şi Matei Elena

Dragomir Caius
şi Stan Alina-Loredana

Golopen
şi Rotaru Maria

R
şi Dumbrav

Borcan Ghiorghe
şi Gordan Ana

Micu-C ş Florin
şi Prun

ţu Melania
P

ţa Nicolae

2.

4

ţi 04.04.2006

ăun Claudiu-George

ăcu Florian-Gabriel
ă Luciana-Florina

ăldăra
ă Simona-Mariana

ătă 01

Vând apartament 2 camere,
confort I, 63 mp, parter, centrală
termică proprie, u ă metalică,
pre ără
intermediari. Tel. 0747-184441.

Vând casă, cartierul Mun-
citoresc. Tel. 213657, 0723-
988020.

Vând casă, str. Izvorului,
Muncitoresc, 160 mp - 4 came-
re, bucătărie, 2 băi, 2 terase;
110 mp - mansardă, 2 garaje,
demisol; teren 430 mp. Tel.
212587, 221866.

V nd casă, 3 camere, baie,
bucătărie, centrală termică,
termopane, 1 000 mp el
0741 532916

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, confort I, pre

ăr ă în Re
ă

ără curte comună sau schimb
cu apartament 3 camere în
Moroasa. Tel. 0720-006988.

Închiriez cameră de cămin în
Luncă. Tel. 0726-125935.

Închiriez garsonieră în
Re

ă de cămin cu
baie în Luncă. Tel. 0726-125935

Vând garsonieră în Luncă.
Tel. 0726-125935.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, etaj 3/3, str.

ăr apartament 2-3
camere (accept

ă în centrul Re
ădină. Tel. 253824.

Vând casă în jude
ă sau gar-

sonieră în Re

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

. Tel. 0742-992466.

ş

şi

şi

Şincai,
pre

şi bloc turn).
Tel. 0355-804741, 0749-
805367.

Vând cas şi

şi şoara sau
Arad. Tel. 217696.

ştit

ţ 18.700 € negociabil, f

â

. . T .
- .

ţ
18.500 €. Tel. 0355-802548.

Cump cas ţa, cur-
te, utilit ţi, exclus intermediari,
f

ţa. Tel. 0726-125935.
Vând camer

ţ 14.900 €. Tel. 0723-433583
Cump

ţei
cu gr

ţul Arad
sau schimb cu cas

ţa, Timi

ţ
42.000 €

Oferte-Cereri
de Serviciu

Imobiliare

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Vând covor lân
ţ 550 lei, covor 2.4/1.7 m,

preţ 50 lei, calorifer 9 elemenţi,
preţ 140 lei, c ţi, jocuri remi,
table, scrabble. Tel. 255847.

Vând 2 fotolii, o canapea,
frigider, vitrin

â dvd p
î d v

s ţ . T .
- .

ţ 800 lei.
Tel. 222712, 0744-702037.

Vând frigider 240 l, perfect
ţ 80 lei. Tel. 210431.

Vând mobil ţa: dulap
haine, vitrin

ţ 700 lei. Tel.
254445.

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

Vând convenabil biciclet

ţ avantajos).
Tel. 224626, 0722-120539,
0742-999455.

Monument marmur 1.000
lei, seminee deosebite 5.000 lei.
Tel. 0727-464388, 0765-
342432, www.marmura.lx.ro

ţ 500 €.
Tel. 527876, 0744-858857.

ă, tip persan,
pre

ăr

ă, 2 dulapuri cu 2
u

ă
stare, pre

ă Topli
ă lungă, servantă

pentru TV, pre

ă
medicinală

ă de dormitor
(pat dublu, 2 noptiere, dulap cu
4 u ă, pre

ă

Vând scândură ă ci-
re ă
Dolmar mare, nouă, pre

şi. Tel. 0355-802548.
V nd layere Elta şi Seg

noi n cutie, 5.1, citesc vd cd
vcd, mp3, pre 1.600.000 el

0723 700448
Vând canapea, pre

şi congelator
Ariston, 5 sertare. Tel. 228503,
0727-384244.

Vând mobil

şi, oglind

şi fosn
ş uscat, calitateaAşi B, drujb
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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, zon excelent , ocupabil
imediat. el. 0788-374144. (Tryo M)

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

V nd apartament 2 camere cu
mbun t iri, etaj 4, bloc acoperit cu pl ci
de azbociment, pre 16 000 neg. Tel.
0788-520899. (Tryo M)

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

â
î ţ €

â î

T
â T

â
î ţ

ţ . €

â

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 teren intravilan 20.000 mp la
km 6.

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

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

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

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, central

ţie, posibilit ţi de mansardare, preţ
23.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.

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
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.

,

-

,

.

,

R

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

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

7

20 . 06 51,
21 . 06 51,
22 . 06 51,
2 . 06 51,
2 . 06 51,
2 . 06 5
2 . 06 5
2 . 06 5

Mar 2577
Mar 4700
Mar 6621

3 Mar 2976
4 Mar 8359
7 Mar 2,8583
8 Mar 2,9419
9 Mar 3,1758

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

27 28 1 9 10 13 14 15 23 24 27 28 292 3 6 7 8 16 17 20 21 22

2 Februarie - 2 20067 9 Martie

PRISMA Martie - 5 Aprilie| 30 |2006

V nd apartament 3 camere, bloc 4
etaje, etaj 3, Micro1, ocupabil imediat.
Tel. 0788-509283. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere conf. 1
decomandat, zon bun , central
termic , alte mbun t iri. Tel. 0788-
388501. (Tryo M)

V nd garsonier , etaj 1, 7 500 neg.
. 0720-383920. (Tryo M)
V nd apartament 3 camere conf. 1,

14.900 neg.Tel. 0788-571780.(Tryo M)
V nd apartament 2 camere conf.

1,central termic , etaj 3, 16 800 neg.
Tel. 0788-494074. (Tryo M)

â

â

î ţ

â . €
Tel

â
€

â
. €

ă ă ă
ă ă ă

ă

ă ă

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)

Vând apartament 3 camere, parter,
decomandat, îmbun ţit, zona Lunc

ţ 23.000 €. Tel. 221529, 0788-
657217. (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
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Clasamentul general al pilotilor

Clasamentul constructorilor:

inainte de
etapa a III-a care se va desfasura in Australia la
Melbourne, duminica:
1 FernandoAlonso (E) 18
2 Michael Schumacher (D) 11
3 Jenson Button (GB) 11
4 Giancarlo Fisichella (I) 10
5 Juan Pablo Montoya (COL) 9
6 Kimi Räikkönen (FIN) 6
7 Felipe Massa (BR) 4
8 Mark Webber (AUS) 3
9 Nico Rosberg (D) 2

10 Jacques Villeneuve (CAN) 2
11 Ralf Schumacher (D) 1
12 Christian Klien (A) 1

1 Mild Seven Renault F1 Team 28
2 Scuderia Ferrari Marlboro 15
3 Team McLaren Mercedes 15
4 Lucky StrikeHonda Racing F1 Team 11
5 Williams F1 Team 5
6 BMW Sauber F1 Team 2
7 Panasonic Toyota Racing 1
8 Red Bull Racing 1
9 Scuderia Toro Rosso 0

10 MF1 Racing 0
11 SuperAguri Formula 1 0

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA UEFA , RAPID - STEAUA, SFERTURI DE FINALA

Joi Antena 1 ora 02:00
FOTBAL: BARCELONA - REAL MADRID (Camp. Spaniei)

Sambata TV Sport ora 23:00
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL AUSTRALIEI - CURSA

Duminica TVR 1 ora 07:00
HANDBAL: CUPA CUPELOR: VALLADOLID - HCM CONSTANTA

Duminica TV Sport ora 13:30
CANOTAJ: CURSA DINTRE OXFORD SI CAMBRIDGE

Duminica Eurosport ora 18:30
FOTBAL: POLI TIMISOARA - RAPID BUCURESTI

Duminica TVR 1 ora 20:30
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: LYON - AC MILAN

Marti ProTv ora 21:45
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: ARSENAL - JUVENTUS

Miercuri ProTv ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01-02 apr.: ATLETISM - CM de Cross Country - Fukuoka;
02-03 apr.: FORMULA1 - M.P. al Australiei, Melbourne;
03-09 apr.: TENIS - Turneu ITF: Italia, Roma ;
03-08 apr.: CICLISM - Vuelta Ciclista, Pais Vasco;
05-09 apr.: INOT - C.M. in bazin scurt - Shanghai, China.

Cei cinci producatori mondiali de automobile care
au echipe in Formula 1 si care amenintau cu
despartirea si infiintarea unui nou Campionat au
semnat in cursul zilei de luni pentru inscrierea in
Formula 1 dupa 2007. Cu deadline-ul foarte scurt pus
la dispozitie de catre FIA 'rebelii' n-au avut de ales.

PATINAJ ARTISTIC - CAMPIONATUL MONDIAL
Medaliile de aur si argint in proba de perechi din cadrul Campiona-

telor Mondiale de patinaj artistic de la Calgary au fost cucerite de
cuplurile chineze Pang Qing/Tong Jian, campioni mondiali, si Zhang
Dan/Zhang Hao, care s-au clasat in fata rusilor Maria Petrova-Aleksei
Tihonov, medaliati cu bronz. Pang si Tong, care au patinat pe muzica
din comedia muzicala 'Fantoma de la opera', au castigat programul
liber, in ciuda unei cazaturi a lui Pang Qing la o saritura tripla. La randul
lor, cei doi Zhang, medaliati cu argint si la Jocurile Olimpice de la
Torino, au patinat pe muzica traditionala chineza si i-au depasit pe
rusi, chiar daca Zhang Hao a cazut la un triplu Salchow.

Rusii Petrova si Tihonov, locul 5 la JO de la Torino, si bronz la Euro
2006 de la Lyon, si-au mai adaugat o medalie in bogatul lor palmares,
care mai cuprinde aur la Mondialele si la Europenele din 2000 si argint
la CM de anul trecut de la Moscova. Ei au reusit un program fara
greseala, pe muzica lui Vivaldi, fiind indelung aplaudati de cei 8.000 de
spectatori prezenti in patinoarul Saddledome din Calgary.

1. Pang Qing-Tong Jian (China) 189,20
2. Zhang Dan-Zhang Hao (China) 186,42
3. Maria Petrova-Aleksei Tihonov (Rusia) 186,22

Elvetianul Stephane Lambiel (foto) a castigat medalia de aur in
proba individuala masculina din cadrul Campionatelor Mondiale de
patinaj artistic de la Calgary (Canada), la finalul programului liber.

In absenta campionului olimpic en titre, rusul Evgheni Plusenko,
Lambiel - medaliat cu argint la JO de la Torino - a reusit toate sariturile
efectuate, inclusiv un triplu Axel, devansandu-i pe francezul Brian
Joubert si americanul Evan Lysacek, castigatorii medaliilor de argint
si, respectiv, bronz.

Reprezentantul Romanei in aceasta proba, Gheorghe Chiper, s-a
clasat pe pozitia a 14-a in clasamentul final, dupa ce a incheiat
programul liber pe locul 12.

1. Stephane Lambiel (Elvetia) 274,22 pct
2. Brian Joubert (Franta) 270,83
3. Evan Lysacek (SUA) 255,52
4. Nobunari Oda (Japonia) 251,21
5. Emanuel Sandhu (Canada) 249,89
............

Iata clasamentul final al probei de perechi:

Iata cum se prezinta ierarhia finala:

14. Gheorghe Chiper (Romania) 219,34

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

HANDBAL MASCULIN DIVIZIA NATIONALA

Etapa urmatoare 23 martie 2006 Armat. Univ. Agron. Cluj -
UCM Resita;

: :
Univ. Poli Izomet. Timisoara - Minaur Baia Mare;

Leonardo Oradea - Romvag Caracal; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu
- CSM Medgidia; Uztel Ploiesti - Steaua Bucuresti; Politehnica Iasi -
HCM Constanta; Dinamo Brasov - Dinamo Buc. 31-37,in devans .

1. HCM Constanta 20 18 2 0 713 534 38p
Dinamo Baumit Bucuresti 21 7 3 742 610 35
Energia Pandurii Tg. Jiu 20 5 4 94 577 31
Steaua Bucuresti 20 14 0 6 658 580 28

Uztel Ploiesti 20 10 8 600 578 22
7. HC Minaur Baia Mare 20 8 5 7 592 597 20p

CSM Medgidia 20 8 2 10 531 550 18

Dinamo Brasov 21 5 1 5 581 622 1
U Poli Izometal Timisoara 20 4 2 4 520 562 10
CSM Leonardo Oradea 20 3 3 4 545 661 9
Romvag Caracal 20 3 5 553 645 8
Politehnica Iasi 20 3 5 562 655 8

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

6. 2 p

8. p
9. Armatura U Cluj 20 7 2 11 593 646 16p

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

UCM U Resita 20 12 3 5 610 577 275. p

In istoria lor, echipele de fotbal Rapid si Steaua Bucuresti s-au
întâlnit de 114 ori în competitiile interne, campionat, Cupa Romaniei si
Supercupa Romaniei, palmaresul fiind net superior stelistilor. Prima
confruntare dintre cele doua formatii dateaza din 4 decembrie 1947,
când Rapid învingea în deplasare, cu 1-0, pe ASA Bucuresti, actuala
Steaua. Stelistii au obtinut primul succes în fata giulestenilor abia pe 3
iunie 1950, când CCABucuresti a întrecut cu 1-0 pe Locomotiva Bucu-
resti. In campionat, Rapid si Steaua s-au intalnit de 95 de ori, feroviarii
castigand 23 de meciuri, remizand 33 si pierzand 39, cu un golaveraj
favorabil "ros-albastrilor", cu 155-113. In ultimele 10 campionate (plus
turul actualei editii), Rapid nu a obtinut decat doua victorii (dar si ultima
din acest duel, cu 2-1, pe 8 august 2004), iar Steaua a invins de trei ori,
alte sase jocuri incheindu-se nedecis.

CUPA UEFA: RAPID - STEAUA

HANDBAL - CUPE
Steaua

-
-

-

HCM Constanta -

rade cu un ochi si
plange cu celalalt, dupa victoria
obtinuta sambata seara, 30-28, in
fata croatilor de la Medvescak
Zagreb, in prima mansa a semifi
nalelor Challenge Cup. Califica
rea se va decide sambata, la
Zagreb, dar croatii au prima san
sa din cauza diferentei minime
inregistrate in Sala Polivalenta
din Capitala. Cel mai bun om al
militarilor (Stefan Laufceag -
portar), promite ca trupa din
Ghencea va juca la victorie si in
retur. Intre satisfactia succesului
si regretele privind scorul, prea
mic ca sa fie datator de liniste,
bucurestenii admit ca in Croatia
se va juca pe viata si pe moarte.

s-a indepar
tat de finala Cupei Cupelor, dupa
ce a pierdut cu 33-29, pe teren
propriu, in fata echipei spaniole
CBM Valladolid. Dobrogenii au
acuzat starea avansata de
oboseala si faptul ca unii jucatori
de baza au evoluat nerefacuti in
urma unor mai vechi accidentari.

Ibericii s-au lasat dominati 50
de minute, revenind pe final, cand
si-au aratat adevarata fata.
Liderul Ligii Nationale a amintit de
partidele cu ZTR Zaporoje si
Skjern Handbold doar in primele
50 de minute, cind a jucat in viteza
si, mai ales, eficient. Apararea
avansata imaginata de Omer i-a
pus in dificultate pe iberici, ingreu-
nandu-le foarte mult constructia,
iar recuperarile dobrogenilor s-au
transformat in contraatacuri care
au surprins adeseori pe picior
gresit intreaga defensiva iberica.

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

DIVIZIA A

Etapa urmatoare 31 martie - 2 aprilie 2006: Vineri:
Sambata

Duminica

: FC Vaslui -
Sportul Studentesc (0-3); : FC Arges - CFR Cluj (2-2);
Pandurii Tg. Jiu - FCM Bacau (0-1); FC National - Gloria Bistrita (2-0);
Dinamo Bucuresti - Poli Iasi (2-0); : Jiul Petrosani - Farul
Constanta (0-1); Otelul Galati - Steaua Bucuresti (0-4); Poli Timisoara
- Rapid Bucuresti (0-0).

1. Dinamo Bucuresti 18 12 2 4 39 16 38p

Politehnica Timisoara 8 9 5 4 23 11 32
Rapid Bucuresti 8 8 6 4 22 16 30
CFR Cluj 8 8 4 21 7 30
Sportul Studentesc 8 8 5 5 27 18 9
FC National 8 8 5 5 19 20 9
FC Arges 8 6 5 20 6 7
Farul Constanta 8 8 2 8 23 24 6

Otelul Galati 8 7 8 6 5 6
Jiul Petrosani 8 3 7 8 5 5 6
Pandurii Tg. Jiu 8 3 4 11 1 4
FCM Bacau 8 3 4 11 30 3

16. FC Vaslui 18 1 7 10 10 23 10p

2. Steaua Bucuresti 18 10 6 2 29 11 36p
3. 1 p
4. 1 p
5. 1 6 1 p
6. 1 2 p
7. 1 2 p
8. 1 7 1 2 p
9. 1 2 p

10. Poli Iasi 18 7 3 8 13 17 24p
11. Gloria Bistrita 18 6 5 7 14 21 23p
12. 1 3 1 2 1 p
13. 1 1 2 1 p
14. 1 1 2 13p
15. 1 12 1 p

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

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare

FCM Resita - Alba
Iulia

: 1 aprilie 2006: Olimpia Satu Mare - Industria
Sarmei Campia Turzii; Liberty Salonta - Corvinul Hunedoara; Gaz
Metan Medias - UTA; FC Bihor - Minerul Lupeni;

; Unirea Dej - U Cluj; CFR Timisoara - Unirea Sanicolau Mare;
Gloria II Bistrita sta.

1. Gaz Metan Medias 16 10 4 2 26 8 34p
Liberty Salonta 6 6 30
ISCT 6 2 14 8
FC Bihor Oradea 6 8 2 6 27 16 6
U Cluj 5 6 6 3 17 9 24

7. Unirea Dej 16 6 4 6 20 18 22p
CFR Timisoara 6 6 2 8 15 24 20
Minerul Lupeni 6 4 9

Gloria II Bistrita 6 6 11 7 8

Corvinul Hunedoara 5 5 20 3 4
Unirea Alba Iulia 6 3 8 0 19 4
Sannicolau Mare 5 3 4 10 22 3

2. 1 8 2 15 7 p
3. 1 7 7 21 2 p
4. 1 2 p
5. 1 p

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

10. UTA 16 4 6 6 16 16 18p
11. 1 4 6 1 1 p
12. Olimpia Satu Mare 15 5 2 8 12 23 17p
13. 1 3 7 2 1 p
14. 1 5 1 1 p
15. 1 8 1 p

6. FCM Resita 16 6 5 5 14 14 23p

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

RUGBY - Federatia Romana de Rugby a anuntat ca partida
amicala de rugby dintre Romania si cistigatoarea Turneului celor 6
natiuni, Franta, care va avea loc pe 17 iunie, se va juca pe stadionul
Cotroceni.

CUPA DAVIS
Arnaud Clement, Richard

Gasquet, Sebastien Grosjean si
Mickael Llodra sunt cei patru
jucatori care vor alcatui echipa de
tenis a Frantei pentru intalnirea cu
Rusia din sferturile de finala ale
Cupei Davis, care va avea loc in
zilele de 7-9 aprilie la Pau,a anun-
tat Federatia franceza de tenis.

Capitanul echipei Frantei,
Guy Forget, a facut apel la aceiasi
jucatori care au invins Germania
cu 3-2,pe 10-12 februarie, la Halle

Celelalte sferturi de finala se
vor disputa intre Croatia, detina-
toarea titlului, si Argentina (in
Croatia), Statele Unite si Chile (in
SUA), Australia si Belarus (in
Australia).

FORMULA 1 - MARELE PREMIU AL AUSTRALIEI (3)

| 200 |30 Martie - 5 Aprilie 6 PRISMA


