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Salubrizarea Re ţei va beneficia de un nou concept. Mai
european.

Externalizarea serviciului (existent la ora actual
ţarea activit ţii unei societ ţi comerciale,

care va trebui s ţial

ţa” S.R.L., iar la data
înmatricul ţeaz

ţia pentru Întreţinerea
ţa” S.R.L. se constituie prin asocierea dintre

S.C. „Prescom Re ţa” S.A.
ţa, având ca obiect principal de activitate „lucr

ţi, „salubritatea, depoluarea
ţi similare”.

Noua societatea î ţi foarte larg
ţionate figurând

ţului interior
ţul cu ridicata

a materialului lemnos, tratarea reziduurilor, intermedierea
comerţului interior

ţii metalice,
fabricarea produselor din azbociment (în România nu sunt
interzise?), silvicultur ţia de
saltele, somiere, l ţii de
cl ţii hidrotehnice, producţia de
mobilier pentru birouri, magazine, buc

Cu o astfel de activitatea, noua societate poate contribui

ţa ordinar
ţa, din 28 martie 2006 are ca

obiect înfiinţarea societ ţii, problemele juridice derivate (form
ţii, capi-

talul social (care nu a fost descris), organele societ ţii, probleme-
le financiare ţiei desfiinţate va fi
transferat la Urban), bunurile mobile

ţionate ţia
pentru Administrarea Domeniului Public

ţa”. Proiectul de hot ţii aprinse legate de
oportunitatea asocierii (s-a atras atenţia c ţile comer-
ciale asociate cu Consiliul Local nu sunt performante, nu aduc un
beneficiu la bugetul consiliului), de legalitatea parcursului proiec-
tului (Dl. Consilier Timofte ţia de a apela la
Contenciosul Administrativ), de modul de finanţare

ţii pe Dl. Tarbuzan nu a întrunit voturile consilierilor, ales
fiind Dl. Blajovan, o propunere avansat ţei, la
care s-au raliat, prin vot,

ţa” s
Devansând data oficial ţi, prim

ţ

ţia acestui cartier în vederea îmbun ţirii arhitecturii
peisagistice nu surprinde, poate fi interpretat

ţi locuitorii din zon

ţa de munc
ţ ţi, dar ţei

vechi, ale c ţe au fost demolate odat
ţi i-a marcat amintirea

gr

ţiu
verde, unde locuitorii au un cult al copacilor, o zon

ţia ia atitudine atunci când un
copac este t ţ

ţia este sancţionat
ţie urât

ţinerea funcţiilor zonelor verzi:
spaţiu de joac

ţii publice
se practic

ţinute prin sacrificarea arborilor.
În aceast

ţinând RDS (societatea
respectiv ţiva
metri de gard viu ţi ca s

ţi, se fac intervenţii în cadrul unei ţe
de Consiliu Local.

Re ţa va putea îns
ţ, numai dup

ţiei.

şi

şi concuren

şului.
Firma vizat şi

şi Repararea Patrimoniului”.
S.C. „Urban Reşi

şi şi Consiliul Local al municipiului
Reşi

şi, la
sfârşitul celor 57 de alte activit şi
activit

şi propune o gam
şi foarte diversificat şi
cultivarea legumelor, intermedierea comer şi exterior
cu echipamente industriale, nave şi avioane, comer

şi exterior cu animale vii, lucr

şi exploatarea lemnului, produc
şi echipament de iluminat, construc

şi lucr
şi multe altele.

şi la
rezolvarea şomajului din oraşul nostru!

Proiectul de hot şedin
şi

şi de personal (personalul Direc
şi imobile. Parcul Zoologic

va fi exclus din acest transfer care vizeaz
şi va fi transmis Serviciului Public „Direc

şi Privat al Municipiului
Reşi

şi-a f
şi de organi-

zare (cu cenzori, f şi, mai ales, de desemnarea admi-
nistratorului. Propunerea Primarului, de a-l numi la conducerea
societ

şedin
şi unii dintre consilierii PNL.

Raportul de asociere vehiculat va fi de 99 % Prescom şi 1 %
Consiliul Local.

În ceea ce priveşte calitatea serviciilor pe care aceast

şelor europene şi obligativitatea ca
„Urban Reşi

şi populat, în
general, cu cei care reprezentau for

şi cu locuitorii Reşi
şi

modernizarea zonei industriale. Pe to

şi recreare pentru
vârstnici. La polul opus, zona „0” a urbei, unde, în spa

şterea animalelor, pe
terenuri ob

şi un castan au fost îndep

şedin

şi ş curat, o adev
ştientizarea şi implicarea

popula

ă în cadrul
primăriei), prin încredin ă ă

ă fie productivă, competitivă ă
creează, printre altele, premizele pentru schimbarea aspectului
ora

ă este S.C. „Urban Re
ării acesteia se desfiin ă Serviciului Public –

„Direc

ări anexe
agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectură peisagistică)

ă
ă

ă de activită ă
ă, pe lângă cele men

ări de zidărie,
dulgherie, tâmplărie, fabricarea de construc

ă
ămpi

ădiri ări de geniu, construc
ătării

ărâre, votat în ă de lucru a
Consiliului Local al Municipiului Re

ă ă,
denumire, sediu), domeniul de activitate, durata activită

ă

ă uzufructul asupra
bunurilor men

ărâre a suscitat discu
ă societă

ăcut publică inten

ără cenzori)

ă
ă în cadrul

ă
societatea le va efectua pentru comunitate, Domnul primar este
optimist, invocă exemplul ora

ă lucreze, în primul rând, pentru Consiliul Local.
ă a constituirii noii societă ăria

anun ă, pentru săptămâna în curs, începerea lucrărilor de
amenajare peisagistică a microraionului I din Lunca Bârzavei,

proiect pentru care alocă suma de 10 miliarde de lei (SV, nr. 80
din 7 aprilie 2006).

Selec ătă
ă ca respect cu care

sunt trata ă. Cel mai vechi cartier din Lunca
Bârzavei a fost construit la mijlocul anilor '60

ă asigurată din
alte zone ale ării, cu tineri absolven

ăror locuin ă cu extinderea

ădinii „de-acasă”.

Micro I este o zonă cu cea mai mare densitate de spa
ă fără culturi de

fasole sau microferme avicole!
Este cartierul unde popula

ăiat ca să pună în eviden ă intrarea la o firmă
oarecare, unde administra ă pentru o
construc ă, ruinată înainte de a fi terminată. Locuitorii
acestui cartier se bat pentru men

ă, aer curat, loc de odihnă

ă cultura legumelor sau cre

ă zonă, cosmetizarea de primăvară a arborilor
înseamnă protejarea cablurilor apar

ă a început achitarea datoriilor către primărie?), câ
ărta ă asigure o

mai bună perspectivă pentru o firmă, iar pentru tăierea unui tei
sau castan de pe strada George Enescu, unul dintre cei zece dar
mai bătrân decât ceilal

ă deveni un ora ărată
capitală de jude ă con

Dezmembrare de maşini...
Bd. A.I. Cuza, nr. 30. Blocul „funcţionarilor”

Fasole ăini. Intersecşi g ţia Bd. Revoluţia din
Decembrie – strada Graz. Spaţiu, fost cândva verde...

(R.B.)
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Propunerile inspectoratelor şcolare judeţene
pentru cifra de şcolarizare în învăţământul pre-
universitar de stat sunt fundamentate pe evoluţia
demografică a populaţiei şcolare şi preşcolare,
pe solicitările părinţilor, pe capacitatea unităţilor
şcolare de a răspunde cererilor, pe tendinţele de
dezvoltare regională. Ele au fost înaintate
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre analiză
şi aprobare.

Defalcarea respectivului plan de şcolarizare
pe unităţi şcolare, filiere, domenii şi calificări, se
operează de către inspectoratele şcolare
judeţene cu încadrarea strictă, pentru toate
formele de învăţământ, în cifrele aprobate.

Pentru învăţământul liceal, formele seral şi
frecvenţă redusă, clasele a IX- a, a XI-a şi a XII-a,
repartizarea cifrei de şcolarizare este făcută de
către inspectoratele, potrivit solicitărilor, bine
fundamentate, ale unităţilor şcolare.

În anul şcolar 2006 2007, ca o premieră
absolută, absolvenţii anului de completare îşi pot
continua studiile în clasa a XII-a, ruta progresivă,

prin simpla înscriere la învăţământul liceal de zi,
filiera tehnologică, în liceele şi grupurile şcolare,
ce dispun de resursele umane şi materiale cores-
punzătoare. Prin această măsură, MEdC asigură
creşterea procentului de tineri cu studii secun-
dare superioare, potrivit obiectivelor Lisabona.

Existenţa în anul şcolar 2005 - 2006, în clasa
a VIII-a a unui număr mai mic de elevi faţă de anul
şcolar precedent a condus la diminuarea cores-
punzătoare a cifrei de şcolarizare pentru anul
şcolar 2006-2007. Menţionăm că, prin cifrele de
şcolarizare propuse, toţi absolvenţii clasei a VIII-
a vor fi înscrişi într-una din formele învăţămân-
tului obligatoriu.

Prin cifra de şcolarizare propusă, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării asigură cuprinderea
tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a
celor din anul de completare, nivelul 2 de
calificare în învăţământul obligatoriu, respectiv
post obligatoriu.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 10.04.2006

Ministerul Administra]iei }i Internelor va
propune Guvernului eliminarea obligativit@]ii
documentelor justificative pentru trecerea

frontierei
Ministerul Administraţiei şi Internelor va iniţia, în cursul

săptămânii viitoare, o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care va
modifica procedura de stabilire a condiţiilor impuse cetăţenilor
pentru a călători în străinătate, eliminând obligativitatea
documentelor justificative privind scopul călătoriei.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă prevede eliminarea din
conţinutul Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005, aprobată prin
Legea nr. 50/2005, a condiţiei privind obligativitatea prezentării de
documente care să justifice scopul şi durata şederii planificate în
afara teritoriului naţional. Condiţia de a dovedi deţinerea unei
sume minime în valută nu va suferi nici o modificare, aceasta
menţinându-se la 150 de euro sau echivalent pentru acoperirea
cheltuielilor de transport sau biletul de călătorie dus-întors, plus
suma corespunzătoare numărului de zile de şedere declarată dar
nu mai puţin de cinci zile după cum urmează: 30 de euro pe zi
pentru statele Uniunii Europene şi 20 de euro pe zi pentru celelalte
state pentru care nu este necesară viza de intrare.

Potrivit ministrului Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga,
această relaxare a regimului trecerii frontierei este posibilă ca
urmare a reducerii consistente, în ultima perioadă, a fenomenului
migraţiei ilegale şi a problemelor asociate acestuia.

Ministrul Vasile Blaga arată că numărul cetăţenilor români
returnaţi din străinătate a scăzut în mod semnificativ, reprezentând
în acest moment un procent de numai 0,3% din numărul total de
aproape 8.000.000 de cetăţeni care călătoresc anual în
străinătate. De asemenea, migraţia ilegală a cetăţenilor români nu
mai constituie, cum se întâmpla în anii anteriori, capul de afiş al
reproşurilor adresate României de statele membre ale Uniunii
Europene.

Un exemplu relevant în acest sens este cel al Austriei, ţară în
care, potrivit declaraţiilor ministrului federal de interne, Liese
Prokop, migraţia ilegală a cetăţenilor români se apropie de zero,
iar în Centrul pentru Minori din Viena nu mai există nici un copil din
România, spre deosebire de anii trecuţi când numărul acestora era
de ordinul sutelor. Alte state ale Uniunii Europene au remarcat de
asemenea progresele deosebite înregistrate de România în ceea
ce priveşte combaterea migraţiei ilegale.

Ministrul Vasile Blaga afirmă că la reducerea migraţiei ilegale a
cetăţenilor români şi a infracţionalităţii asociate acesteia a
contribuit pe lângă respectarea strictă a regulilor prevăzute de
Convenţia Schengen şi asigurarea unui control riguros la punctele
de trecere a frontierei activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a
ofiţerilor de legătură români acreditaţi în statele Uniunii Europene,
precum şi întărirea cooperării cu Poliţiile naţionale ale acestor
state. Activităţile derulate în comun au permis asigurarea unui
răspuns eficient faţă de problemele create de infracţiunile comise
de cetăţenii români în străinătate, cel mai bun exemplu fiind recent
desfăşurata operaţiune Brăila din Spania, apreciată ca fiind cea
mai amplă acţiune comună de acest fel la nivel european.

Ministerul Administraţiei şi Internelor - 09.04.2006

Prin H.G. nr. 220/16.02.2006 (publicată în Monitorul Oficial nr.
205/06.03.2006) s-au aprobat N privind
procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi
extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire
la domiciliul şi reşedinţa unor persoane.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) şi (6) din Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi
completările ulterioare, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor întreprinde măsuri pentru procurarea şi transmiterea
certificatelor de stare civilă, la cererea următoarelor categorii de
persoane fizice:

străinii, ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-
au înregistrat în România, care s-au adresat misiunilor diplomatice
şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în România;

cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate,
care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale
României sau MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor poate
primi cereri de procurare şi transmitere a certificatelor de stare
civilă, pentru persoanele menţionate mai sus, prin intermediul:

misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare acreditate în
România, pentru cetăţenii statelor pe care le reprezintă;

Tel. 021-413.54.42,021-746.70.47/8/9;Fax. 021-413.50.49
E-mail: inep@mai.gov.ro web: http://evp.mai.gov.ro
Str. Obcina Mare Nr. 2, Sector 6 RO - Bucureşti

misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României,
pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate;

Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru cetăţenii
români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care i s-au
adresat direct;

ofiţerilor de stare civilă care au primit solicitări scrise, prin
corespondenţă.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor poate
elibera certificate, care să ateste în străinătate domiciliul şi
cetăţenia româna ale unor persoane, în vederea obţinerii unor
drepturi sau a apărării intereselor acestora, cu plata anticipată a
taxelor consulare (22 lei RON), în condiţiile legii.

ormele de lucru

,

a)

b)

a)

b)

c)

d)

Ministerul Administraţiei şi Internelor - 05.04.2006

Ciclograma integrată a tuturor mijloacelor de
transport, aparţinând S.C. Prescom S.A., care
deservesc călătorii din toate cartierele munici
piului Reşiţa în perioada de vară (1 martie 30
septembrie) a fost analizată în şedinţa ordinară
de lucru a Consiliului Local din 28 martie 2006.

Traseele deservite sunt:
Renk Piaţa Republicii (unele curse cu

extindere până la parcul Stavila); linie electrică;
Mol Bd. Muncii Lunca Pomostului-

Piaţa Republicii Stavila;
Mol - Pasaj CSR;

- Mol - Fabrica de Confecţii Strada
Făgăraşului Calea Caransebeşului Poliţie Mo
roasa Blocul 800 Nera Piaţa Republicii Stavila;

Moroasa Lend (unele curse cu
extindere până la barajul Secu);

Mociur Câlnic - Moniom;
Mociur Ţerova;

Nera (Valea Domanului) Doman;
Piaţa Republicii Cuptoare;

Intervalul orar şi frecvenţa curselor sunt
diferenţiate pe zile (lucrătoare sau sărbători) şi
paliere orare, sunt afişate în staţii. La întocmirea
ciclogramelor s-a luat în considerare programul
de activitate în principalele unităţi economice şi
de învâţământ din oraş. De asemenea s-a avut în
vedere corelarea transportului aferent traseelor
principale (1, 2, 2B şi 3) cu cel al autobuzelor de
pe liniile secundare.

În fiecare dintre staţiile Prescom sunt afişate
orele la care tramvaiele sosesc în staţia
respectivă.

Plecare de la Renk, între orele
5.15 - 23.15 (LV) şi 5.25 23.10 (S-D);

Plecare de la Mol, între orele 5.40

22.30 (L-V) şi 6.50 22.25 (S D);
Plecare de la Mol, între orele

6.27 14.45 (LV) ;
Plecare de la Mol, respectiv

Fabrica de Pâine, între orele 5.00 23.05 (L V) şi
5.25 - 23.03 (S D);

- Plecare din Moroasa (unele curse
- cu extindere până la barajul Secu) între orele
5.20 21.30

- Plecare de la Mociur, între orele
4.10 17.20 (L V9 ) şi 6.10 19.00 (S D);

Plecare de la Mociur, între orele
5.50 21.40 (LV) şi 7.20 20.00 (S D);

Plecare de la Nera, între orele
5.30 23.45 (LV) şi 6.20 21.00 (S D);

Plecare de la Piaţa Republicii,
între orele 5.30 21.40 (LV) şi 5.40 21.45 (S D).

Ciclogramele pot fi modificate în cadrul unui
sezon, dacă anumite curse nu corespund
solicitărilor călătorilor.

Pentru societăţile Reşiconf şi Prodmec, S.C.
Prescom S.A. asigură transportul personalului
acestora prin curse în convenţie.

Nu s-a făcut nici o referire la intenţia ca,
pentru perioada estivală, Prescom să asigure
transportul public spre locurile de agrement din
jurul Reşiţei.

În legătură cu un anumit segment al traseului
3 se menţionează că vor începe lurările care
vizează măsurile de siguranţă a traficului pe
strada Făgăraşului (creşterea locurilor de
parcare pentru autoturismele care acum
staţionează pe carosabil şi alveole pentru locurile
de îmbarcare-debarcare călători) Prescom a
făcut publică intenţia de a-şi reînnoi parcul auto
cu autobuze specifice transportului local. (R.B.)
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TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE C~L~TORI ÎN RE{I[A

Inspectoratul Na]ional
pentru Eviden]a Persoanelor informeaz@:

Planul de }colarizare pentru anul }colar 2006-2007

CALITATEA AERULUI

În cadrul programului PHARE 2004, în
Regiunea 5 Vest urmează să se monteze 14 staţii
automate pentru monitorizarea calităţii aerului,
trei dintre acestea fiind amplasate în judeţul
nostru.

În Reşiţa, un panou exterior (3 m x 2 m), cu
afişaj electronic va fi amplasat în centrul civic al
municipiului, zonă aleasă, în conformitatea cu
Ordinul 592/2002 al Ministerului Apelor şi
Protecţiei Mediului, pentru densitatea mare a
populaţiei şi un trafic pietonal intens.

Vor fi afişate valorile următorilor parametri:
dioxid de carbon;
dioxid de sulf;
dioxid de azot;
oxizi de azot;
pulberi în suspensie;
plumb;
benzen;
monoxide de carbon;
ozon.

Nu a fost menţionată zona în care se vor face
măsurătorile propriu-zise, ştiut fiind că în Reşiţa
există sectoare intens poluate, fie că e vorba de
un trafic auto intens, dirijat pe o singură arteră
rutieră sau de arealul existent sub influenţa gropii
de gunoi din Dealul Lupacului şi compromis de
aceasta.

Poate se va verifica şi gradul de depoluare a
emisiilor de la Oţelăria Electrică a CSR-ului, reali
zată după montarea sistemului de filtrare. (R.B.)
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În 04.04.2006, a fost postat pe site-ul
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
(www.mmediu.ro) proiectul de Ordonanta de
Urgenta referitor la Programul de Stimulare a
Innoirii Parcului National Auto ce va fi supus
dezbaterii publice.

Proiectul este disponibil pentru consultare
la sediul institutiei (B-dul Libertatii, nr. 12,
sector 5, Bucuresti) sau accesand link-ul
http://www.mmediu.ro/legislatie/mediu/apr06/
parc_auto.pdf.

Sugestiile publicului sunt asteptate la
adresa de mai l e lena .mo ldoveanu
@mmediu.ro pana la data de 14.04.2006.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

- 04.04.2006

Înnoirea parcului na]ional auto



Preşedintele Consiliului Jude ş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 106 alin.1 şi 3 şi ale art.

117 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administra
şi modific

şedin
ş-Severin pentru data 14.04.2006, ora

11.00, în sala de şedin
ş-Severin, cu urm

şi aprobarea procesului-verbal al
şedin ş-
Severin din 24.03.2006.

Raport cu privire la modul de îndeplinire a
atribu şedintelui şi a hot

ş-Severin, pe anul 2005.
Proiect de hot

ş-Severin, pe anul
2006.

Proiect de hot
ş-Severin, pe anul 2006.

Proiect de hot

şi a ajutorului social pe
luna mai 2006, conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific şi complet

şi 21 la Hot

şi cheltuieli pe anul 2006, a institu şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Jude
şi complet

ş-Severin.
Proiect de hot

şi cadrelor didactice
din localit

ş-Severin la finan

ş-
Severin) - Buziaş (jud. Timiş) – Lipova (jud. Arad)” cu
modific şi complet

şi Poduri SA
Caraş-Severin.

Proiect de hot

şi a surselor de finan

ştiin şi ale cultelor
religioase organizate cu participarea Consiliului
Jude

ş-Severin nr. 57/24.03.2006
privind asocierea Consiliului Jude ş-Severin
cu urm ş,
Fârliug, P ş, Târnova, Zorlen

şi cofinan
şeurilor din zonele respective.

Proiect de hot
ş-Severin la finan

şeurilor din zona adiacenta oraşului B
ş-Severin”.

Proiect de hot
ş-Severin la finan

şeuri din urm

ş-Severin”.
Proiect de hot

ş-Severin la finan

şeurilor din zona adiacenta oraşului Oravi
ş-Severin”.

Proiect de hot
ş-Severin la finan

şe
urilor din zona turistica Semenic jud ş-Severin”.

Proiect de hot
ş-

Severin cu consilii locale din zona adiacenta oraşului
B

şeurilor din zona adiacenta
oraşului B ş-Severin.”

Proiect de hot
ş-

Severin cu consilii locale Brebu, Ezeris, Farliug,
Paltinis, Tarnova, Zorlentu Mare pentru implementarea
Proiectului „Sistem de gestionare deşeuri din
urm

ş-Severin”.
Proiect de hot

ş-
Severin cu consilii locale din zona adiacenta oraşului
Oravi

şeurilor din zona adiacenta oraşului
Oravi ş-Severin”.

Proiect de hot
ş-

Severin cu consiliile locale Brebu Nou si Valiug pentru
implementarea Proiectului „ Sistem de gestionare a
deşeurilor din zona turistic ş-
Severin”

Proiect de hot
ş-Severin la finan şi

implementarea Proiectului „Sistem de gestionare a de
şeurilor din zona ValeaAlm ş-Severin”.

Proiect de hot

şeurilor din zona
ValeaAlm ş-Severin”.

Proiect de hot

ş-Severin.
Proiect de hot

şi Privat a Jude ş-Severin.
Proiect de hot

ş-Severin nr. 167/
29.12.2004, privind înfiin

ş-Severin, cu modific
şi complet

ş-Severin nr. 25/2006 privind
darea în administrare, închiriere,concesiune sau
folosin şi
privat al jude ş-Severin, modificat

şului
Bocşa şi administrarea Consiliului Local Bocşa în
domeniul public al oraşului Bocşa şi administrarea
Consiliului Jude ş-Severin.

Proiect de hot

ş-Severin
Proiect de hot şi

completarea Hot

ş-Severin, precum şi
cele din jude ş, Mehedin

ş-Severin.
Informare cu privire la participarea unei

delega ş-Severin la o
vizit

şi Muntenegru, în perioada 10-12
februarie 2006.

Informare privind deplasarea vicepreşedintelui
Horia Irimia la Strasboug şi la Bruxelles, în perioada
12-19 februarie 2006.

Informare cu privire la participarea unei
delega

şe şi Costei, în
perioada 17-18 martie 2006.

Informare cu privire la participarea unei
delega ş-Severin la
Reuniunea Grupului de lucru Turism, ce a avut loc la
Szeget, Ungaria în data de 22 martie 2006.

Întreb

şi se comunic şi de
Administra

ş-Severin şi consilierilor jude

ţean Cara

ţiei
publice locale, cu complet

ţa ordinar
ţean Cara

ţe de la etajul I a Consiliului
Judeţean Cara

ţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cara

ţiilor proprii pre
ţean, pe anul 2005.

Proiect de hot
ţiului bugetar al judeţului

Cara

ţean Cara

ţului Cara

ţei

ţean nr.
177/29.12.2005 privind adoptarea bugetelor de
venituri ţiilor

ţean sau finanţate de c

ţean nr. 172/14.12.2005 privind
aprobarea contract

ţii ale
Consiliului Judeţean Cara

ţean nr. 7/24.02.2006 privind
achiziţionarea unui num

ţile judeţului.
Proiect de hot

ţean nr.9/24.02.2006 privind
aprobarea listei de investiţii pe anul 2006.

Proiect de hot
ţean nr. 1/2005 privind participarea

Consiliului Judeţean Cara ţarea
proiectului „Reabilitare DJ 572 km 34+940-
km128+519 între localit ţile Berzovia (jud. Cara

ţion

ţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-econo

mici ţare pentru modernizarea
obiectivului DJ 571 C

ţiunilor
culturale, ţifice, educative sportive

ţean, în anul 2006.
Proiect de hot

ţean Cara
ţean Cara

ţi administrativ teritoriale: Ezeri
ţu Mare, pentru

întocmirea ţarea unui proiect de gestionare a
de

ţean Cara ţarea si
implementarea Proiectului” Sistem de gestionare a
de

ţean Cara ţarea si
implementarea Proiectului „Sistem de gestionare
de

ţul Cara

ţean Cara ţarea si
implementarea Proiectului „Sistem de gestionare a
de ţa - judeţul
Cara

ţean Cara ţarea si imple
mentarea Proiectului „Sistem de gestionare a de

Cara

ţean Cara

ţean Cara

ţul Cara

ţean Cara

ţa pentru implementarea Proiectului „Sistem de
gestionare a de

ţa - judeţul Cara

ţean Cara

ţul Cara

ţean Cara ţarea

Cara

ţean cu consilii
locale din zona Valea Alm

ţ Cara

ţii al funcţiilor publice din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Judeţean Cara

ţare a Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public ţului Cara

ţean Cara
ţarea Direcţiei de Evidenţ

ţului Cara

ţean Cara

ţ
ţului Cara

ţean Cara

ţean privind înfiinţarea
Centrelor de Plasament din subordinea Consiliului
Judeţean Cara

ţean nr.
47/25.04.2005 privind aprobarea programelor de
transport rutier de persoane prin servicii regulate
pentru traseele din judeţul Cara

ţele limitrofe acestuia, Timi ţi,
Hunedoara, pentru perioada 01.07.2005-30.06.2008.

Raport privind starea de s ţului
Cara

ţii a Consiliului Judeţean Cara

ţii a Consiliului Judeţean la întâlniri cu
reprezentanţi ai Prim ţ

ţii a Consiliului Judeţean Cara

ţie se public
ţiei Juridice

ţie Public ţiei Prefectului
judeţului Cara ţeni.

ările ările
ulterioare,

- Se convoacă ă a Consiliului
Jude

ătoarea ordine de zi:
Prezentarea

ărârilor
Consiliului Jude

ărâre cu privire la aprobarea
contului de încheiere al exerci

ărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Jude

ărâre privind rectificarea bugetului
jude

ărâre privind repartizarea sumelor
defalcate din valoarea adăugată pentru asigurarea
ajutorului de încălzire a locuin

ările ările
ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr.
6,19 ărârea Consiliului Jude

ătre acesta, cu modificările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ări unui împrumut în cuantum de
62.100.100 RON pentru finalizarea unor investi

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ăr de 30 de autobuze/micro
buze pentru transportul elevilor

ă
ărâre de modificare a Hotărârii

Consiliului Jude

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ă

ările ările ulterioare
Proiect de hotărâre privind aprobarea achi

zi ării de utilaje pentru SC Drumuri

ărâre de aprobare a documenta

ărbunari-Sasca- Română.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ac

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ătoarele unită
ăltini

ărâre privind participarea
Consiliului Jude

ăile Herculane
- judetul Cara

ărâre privind participarea
Consiliului Jude

ătoarele unitati administrativ teritoriale
asociate: Brebu, Ezeris, Farliug, Paltinis, Tarnova,
Zorlentu Mare - jude

ărâre privind participarea
Consiliului Jude

ărâre privind participarea Consi
liului Jude

ărâre privind aprobarea
Contractului de asociere a Consiliului jude

ăile Herculane pentru implementarea Proiectului
„Sistem de gestionare a de

ăile Herculane-judetul Cara
ărâre privind aprobarea

Contractului de asociere a Consiliului jude

ătoarele unitati administrativ teritoriale asociate:
Brebu, Ezeris, Farliug, Paltinis, Tarnova, Zorlentu Mare
- jude

ărâre privind aprobarea
Contractului de asociere a Consiliului jude

ărâre privind aprobarea
Contractului de asociere a Consiliului jude

ă Semenic – jude

ărâre privind participarea
Consiliului Jude

ăjului - jud

ărâre privind aprobarea contrac
tului de asociere a Consiliului Jude

ăjului pentru implementarea
Proiectului „Sistem de gestionare a de

ăjului - jud
ărâre privind modificarea statului

de func

ărâre privind modificarea
Hotărârii de înfiin

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ă a
Persoanelor a Jude ările

ările ulterioare.
Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii

Consiliului Jude

ă gratuită a unor imobile din domeniul public
ă.

Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii
Bazei sportive „IZVOR” din domeniul public al ora

ărâre de completare a anexei nr.1
a Hotărârilor Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea
ărârii Consiliului Jude

ănătate a jude

ă de lucru, la Bela Crkva, Provincia Autonomă
Voivodina, Serbia

ăriei Pancevo, Vâr

ări. Interpelări.
- Prezenta dispozi ă în presa

locală ă prin grija Direc
ă Locală, Institu

D I S P U N:

Art. 1.
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8.
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14.

29.

30.
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6.
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13.

16.
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26.

27.

28.

31.

32.
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36.

37.

38.
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10.

11.

15.

33.
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-
-

-
-
-

- .

-
.

-

e ului

-

PREŞEDINTE,
AVIZAT Secretarul general al judetului,

,

dr.ing.Sorin Frunzăverde

dr. jr. Ion Imbrescu Nr. 354 Data 06.04. 2006

Zbor de noapte

Vineri
orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia

14 - 16 Aprilie

3

Duminic 6ă 1 Aprilie
REFARM

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

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilorTe a t r u

Povestea celor patru diamante
de Eugen Drăghin

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/13 Aprilie /14 /15 Aprilie /16 AprilieAprilie

ţi,Luni, 17 Aprilie Mar 18 Aprilie 19 Aprilie 20 Aprilie 21 Aprilie 22 Aprilie 23 AprilieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,

+15 C/+5 C +11 C/+3 C +12 C/+4 C +15 C/+6 C +17 C/+9 C +18 C/+10 C +18 C/+11 C

+16 C/+3 C +16 C/+3 C +20 C/+6 C +23 C/+8 C +23 C/+11 C +22 C/+9 C +22 C/+8 C
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pe urm toarele
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ă
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Joi, 13.04.2006, ora 11
Vineri, 14.04.2006, ora 10

Regia artistică şi scenografia: Eugen
Drăghin. Distr ibuţ ia: Gianina
Iconaru, Ştefan Abrudan, Sorin
Fruntelată şi Iulian Simionică.

RO M Â N I A
JUDEŢUL CARA

ŢEAN
PRE

Ş-SEVERIN
CONSILIUL JUDE

ŞEDINTE D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 14.04.2006

Regia: Tibor Kocsis
In rolurile principale: Eugen Cornea, Margit Buran

Exista o localitate minunata. Se numeste Rosia Montana. Va fi aur.
Va fi argint. Aici va fi un nou Eldorado. O oferta remarcabila. Va fi
deasemenea un lac cu cianura de 800 de hectare cu un baraj de 180
de metri. Doar ca, aceasta minunata localitate, Rosia Montana, va
disparea de pe fata Pamantului. Un film socant despre blestemul
aurului la Rosia Montana. Un film premiat la numeroase festivaluri
internationale.

Universitatea Eftimie Murgu Re}i]a - Amfiteatrul Mare

Proiec]ie film - Noul Eldorado

intrarea gratuită
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Ordin 3.281 al ministrului educaţiei ţionarea
înv ţ (M.O. nr. 191/28.02.2006)

-
-

.05. .05. .03.
ţional în domeniul

protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum ţei
sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor f

ţei în familie ţ
ţii sociale

ţii pt. ajustarea preţurilor la medicamente pe
baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de
punere pe piaţ

ţional al fonogramelor ale punctelor de lucru pt.
desf ţii de comercializare stradal ţii publice a
fonogramelor

Legea nr. 33 privind b (M.O. nr. 200/03.03.2006)

ţii imobiliare (M.O. nr. 200/03.03.2006)
Ordinul nr. 171 al ministrului s ţii privind modificarea

ţii nr. 721/2005 pt. aprobarea Regulamentului privind
acordarea sporurilor la salariile de baz

u.
(M.O. nr. 200/03.03.2006)

ţia public
ţului Cara

ţi
conform prevederilor art. 10 din O.u.

ţii Naţionale Sanitare Veterinare
ţa Alimentelor privind regimul de identificare a suinelor în vederea acord
ţiilor, în conformitate cu H.

ţii, în anul 2006, produc

ţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale pt. modificarea criteriilor

ţurilor

ul nr.

Ordinul nr.135 al ministrului agriculturii, p

(M.O. 194/01.03.2006)

a

şi cercet

şi dezvolt

şi în domeniul asisten
şi persoanelor victime

ale violen şi a finan
şi familiei privind

stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de mas

şurarea activit şi ambulant

şi completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul
ipotecar pt. investi

şi completarea

Ordinului ministrului s

şi complet

ş-Severin
H.G. nr. 272

şoar

şedintelui Autorit şi pt.
Siguran

şi din sectorul piscicol
H.G. nr. 256 şi alimentele modificate genetic (M.O. nr.

206/06.03.2006)
Decizia nr. 252 a preşedintelui Autorit

şi metodelor privind aprobarea
pre şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (M.O. nr.
207/07.03.2006)

Legea nr. 30 privind regulile de s
(M.O. nr. 208/07.03.2006)

ării privind func
ă ământului preuniversitar cu predare simultană

ădurilor ării rurale pt. prelungi
rea perioadei de vânare la specia fazan (Phasianus colchicus) pt. sezonul de vână
toare 15 2005-14 2006, până la data de 15 2006

H.G. nr. 197 privind aprobarea programelor de interes na

ără adăpost
ării acestor programe (M.O. nr. 195/01.03.2006)

Ordinul nr. 145 al ministrului muncii, solidarită
ă pt. semestrul I 2006 (M.O.

nr. 199/02.03.2006)
Ordinul nr. 168 al ministrului sănătă

ă în România (M.O. nr. 199/02.03.2006)
Decizia nr. 29 Oficiului Român pt. Drepturile de Autor privind anularea

înregistrărilor din Registrul na
ă ă ă ă în spa

(M.O. nr. 199/02.03.2006)
ăncile de credit ipotecar

Legea nr. 34 pt. modificarea

ănătă

ănătă
ă în conformitate cu prevederile art. 13 din

O. G. nr. 115/2004, aprobată cu modificări ări prin Legea nr. 125/2005

H.G. nr. 271 privind numirea domnului Paulescu Ioan Anton în func ă de
prefect al jude (M.O. nr. 203/06.03.2006)

privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii
economici din industria de apărare, pt. personalul care desfă ă activită

G. nr. 95/2002 privind industria de apărare
(M.O. nr. 203/06.03.2006)

Ordinul nr. 47 al pre ă
ării

subven G. nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subven ătorilor agricoli din sectorul
animalier (M.O. nr. 204/06.03.2006)

privind hrana pt. animale

ă

ănătate publică la folosirea ciupercilor din flora
spontană

4

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

| 200 |13 - 19 Aprilie 6 PRISMA

140 de miloane de euro
din Romania Mai mult

de 10 procente din tigarile de pe piata
sunt de contrabanda si aproximativ opt
procente din bauturile spirtoase co
mercializate sunt contrafacute.

piata nea
gra a tigarilor

-
.

-

Apropiata aderare la UE va aduce scum
pirea cu citeva procente a

Scumpirea se va resimti in pretul
final, analistii pronosticind o scadere a pon
derii acestor automobile in totalul importurilor

-
autoturismelor

care au ca tara de provenienta state din
afara UE.

-

Traficul de bani pe Internet se
va dubla anul acesta Romanii au
cheltuit, anul trecut, 65 de milioane
de dolari pe Internet, iar in acest an
se estimeaza dublarea acestei
sume.

.

Declara]ii de venit

Fiscul publica lista celor
care nu au primit deciziile de
impunere.

ANAF va afisa la sediile
din teritoriu si pe pagina de
Internet liste cu persoanele
fizice care au avut obligatia
sa depuna declaratii de venit
pentru anii 2000-2006 si nu
au primit decizi i le de
impunere anuala sau pentru
platile anticipate.

Daewoo Automobile
R o m a n i a v a p r o d u c e
automobile si componente si
dupa ce statul roman va
prelua pachetul majoritar de
actiuni al fabricii din Craiova.

41 de focare de gripă aviară închise, 12 în curs de lichidare

Acest

P
-

e

.

program de investiţii la nivel naţional
are ca scop eficientizarea sistemelor centralizate
de producere şi distribuţie a energiei termice, pe
tot lanţul, începând de la producere şi până la
consumatorul final, a anunţat ministrul de stat
Gheorghe Pogea.

rogramul este gândit pe doua componente
distincte. Prima componentă vizează eficientiza
rea sistemului până la scara blocului, adică a
unităţilor de producere a energiei termice, a
reţelei de transport a agentului termic primar (apă
fierbinte), a punctelor de termoficare, a reţelelor
de distribuţie a apei calde şi căldurii, precum şi
contorizarea la nivel de imobil. Cea de-a doua
componentă ţine de consumatorul final şi se
referă la rentabilizarea r ţelelor interioare, de
alimentare cu apă caldă şi căldură ale imobilelor,
contorizarea individuală împreună cu robinetele
termostatate şi reabilitarea termică a faţadelor,
teraselor şi tâmplăriei exterioare.

Programul are drept scop reducerea, la
orizontul anului 2010, a consumului de resurse
energetice primare, pentru sistemul de
termoficare, cu cel puţin 10 mil Gcal/an, faţă de
consumul corespunzător al anului 2004, a
precizat ministrul de stat.

"Cel mai important obiectiv al Programului
este ca cetăţeanul conectat la sistemul de
termoficare să beneficieze de un serviciu public
de calitate, să consume cât are nevoie, să ştie
exact cât a consumat şi să plătească doar cât a
consumat", a afirmat ministrul de stat Pogea.

De rezultatele acestui program vor beneficia
aproximativ cinci milioane de locuitori care
consumă apă caldă şi căldură produse în sisteme
de termoficare centralizate.

Rambursarea împrumuturilor pentru prima
componentă, ce ţine de reabilitarea sistemului
centralizat de producere şi distribuţie a energiei
termice până la uşa blocului, se va face în
procent de 50% (circa 4.011,7 milioane RON) din
bugetul MAI şi respectiv 50% (4.011,7 milioane

RON) din bugetele Consiliilor Locale care vor
beneficia de acest program.

Pentru cea de-a doua componentă, ce se
referă exclusiv la modernizarea reţelelor în
interiorul imobilelor, precum şi la realizarea
izolării termice a acestora, împrumuturile vor fi
rambursate în rate de către proprietarii clădirilor
ce vor beneficia de program. "Plata acestor
împrumuturi de către proprietari va fi făcută pe o
perioadă de 15 ani, în factura de întreţinere", a
explicat Gheorghe Pogea.

Astfel, pentru refacerea reţelelor interioare
ale imobilelor şi pentru contorizarea la nivel de
apartament, fondurile necesare sunt de
aproximativ 2.748,9 milioane RON, iar pentru
reabilitarea termica a clădirilor ajung la circa
1.400 milioane RON, sume la care se adaugă
costurile aferente creditelor.

Sumele necesare vor fi contractate integral
sub formă de credite de către stat, iar autorităţile
locale vor încheia contracte cu asociaţiile de
proprietari pentru partea ce ţine de reabilitarea
reţelelor interioare şi de izolarea termica a
clădirilor. Plata va fi făcută de către cetăţenii
beneficiari prin factura de întreţinere într-un
termen de 15 ani, în aşa fel încât efortul financiar
să fie cât mai uşor de suportat.

Pentru a beneficia de bani pentru investiţii,
autorităţile locale vor trebui sa elaboreze
strategiile de alimentare cu energie termica şi
studiile de fezabilitate necesare investiţiilor.
Documentele vor trebui să dea o imagine exacta
a necesarului de energie termică prezent şi viitor
în funcţie de planul de dezvoltare al localităţilor şi
vor lua în calcul utilizarea resurselor regenerabile
şi respectarea cerinţelor de mediu.

Pentru punerea în practica a acestui program
va fi înfiinţată o unitate de management a
proiectului, în cadrul MAI, pentru componenta
legată de investiţiile în centrale şi reţele de
transport, distribuţie şi reţele interioare.

Guvernul României - Biroul de presă 05.04.2006.

Ajutor b@nesc pentru
pensionari

În şedinţa Executivului de
miercuri, 5 apri l ie 2006,
Guvernul a aprobat Hotarârea
privind acordarea unui ajutor
bănesc unor categorii de
pensionari care beneficiază de
pensie din Bugetul asigurărilor
sociale.

Cuantumul acestui ajutor
este de:

- 50 RON (500.000 lei vechi)
lei în cazul pensionarilor care au
pensia de până la 200 RON
(2.000.000) ;

- 40 RON (400.000 lei vechi)
în cazul pensionarilor care au
p e n s i a î n t r e 2 0 0 R O N
(2.000.000 lei vechi) şi 305
RON ( 3.050.000 lei) inclusiv.

3 0 5 R O N r e p r e z i n t ă
valoarea pensiei medii din
sistemul public de pensii,
acordată pentru limită de vârstă
şi stagiu complet de cotizare, la
nivelul lunii martie 2006.

De acest sprijin vor beneficia
aproximativ 2,4 milioane de
pensionari din sistemul public
de pensii. Efortul bugetar
necesar aplicării măsurii este de
aproximativ 105 milioane RON
(1050 miliarde lei vechi), fonduri
asigurate de la Bugetul de stat
prin Bugetul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Ajutorul bănesc acordat nu
face parte din pensie, se
evidenţiază pe un document de
plată distinct şi se achită o
singură dată, în luna aprilie
2006.

În situaţia beneficiarilor de
pensie de urmaş, ajutorul se
stabileşte în funcţie de rezultatul
însumării cuantumului pensiilor
corespunzătoare f iecărui
urmaş. De asemenea, ajutorul
se acordă, în funcţie de numărul
urmaşi lor, pr in apl icarea
următoarelor procente:

- 100% pentru trei sau mai
mulţi urmaşi;

- 75% pentru doi urmaşi;
- 50% pentru un urmaş
M i n i s t e r u l M u n c i i ,

Solidarităţii Sociale şi Familiei şi
Casa Naţională de Pensii au
propus o majorare cu 3% a
valorii punctului de pensie până
la sfârşi tul anului 2006,
propunere care va fi supusă
aprobăriii Guvernului sub forma
unui Memorandum.

Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

În urma suplimentării bugetului comunitar, România poate primi mai mulţi bani de la UE

Facilit@]i la plata
facturilor pentru
electricitate

Persoanele cu venituri
reduse vor beneficia de
facilităţi la plata facturilor
pentru electricitate. Potrivit
unei hotărâri de guvern,
măsura se va aplica în primul
rând celor în vârstă sau cu
probleme de sănătate.

Facilităţile care urmează
să fie acordate sunt stabilite
prin modificarea legii energiei
electrice.

Nivelul compensaţii lor
financiare sau categoriile de
persoane care vor primi banii
vor fi stabilite ulterior, se
precizează într-un comunicat
al executivului.

De a l t fe l , î n cadru l
strategiei energetice până în
2008, prezentate recent de
m in i s t r u l economie i ş i
comerţului, Codruţ Şereş se
precizează că România va
renunţa la sistemul de
protecţie socială a populaţiei
cu venituri mici, iar tariful
social pentru lumină şi
subvenţia pentru căldură vor fi
înlocuite cu ajutoare sociale.

Ministrul a explicat că
astfel, compensaţi i le se
acordă în funcţie de venitul
unei persoane spre deosebire
de tariful social la care se
încadrau toţi cei cu un nivel de
consum scăzut.

Programul „Termoficare 2006-2009, calitate }i eficien]@”

Executivul a adoptat astăzi o Hotărâre care
stabileşte nivelul fondurilor publice acordate în
acest an pentru fiecare cultură, plantaţie şi specie
de animale.

Pentru înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea
culturilor agricole, nivelul fondurilor publice
acordate pentru sprijinirea activităţii de producţie
este stabilit astfel:

grâu şi secară - 15%
floarea-soarelui - 10%
soia (soiuri nemodificate genetic) - 5%
sfeclă de zahăr - 5%
porumb - 5%
orez - 5%
in şi cânepă pentru fibre - 10%
culturi în spaţii protejate - 10%
legume de câmp - 10%
culturi furajere - 10%
cartof - 10%
Pentru întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor

cota stabilită este:

pt plantaţii pomicole, arbuşti, căpşuni - 10%
pentru plantaţiile vitivinicole - 10%
Pentru achiziţionarea sau producerea:
puilor de pasăre pentru carne şi ouă - 10%
purceilor pentru îngrăşat - 10%
tineretului ovin, caprin, bovin şi cabalin pentru

îngrăşat - 10%
material de populare piscicolă şi a familiilor de

albine - 10%
Pentru aprovizionarea, procesarea hranei,

asigurarea medicamentelor şi tratamentelor
medicale pentru animale, a cheltuielilor curente
pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor,
utilajelor şi instalaţiilor aferente - 10%.

Efortul financiar estimat pentru susţinerea
activităţilor de producţie pentru care se alocă
fonduri publice este de 10.147.963 RON (101,47
miliarde lei vechi). Fondurile necesare sunt
prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
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Creditelor agricole pentru producţie
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Comisia Comun@
româno-rus@

În perioada 4 - 6 aprilie
2006 s-a desfăşurat, la
Moscova, reuniunea de lucru
a Comisiei Comune româno-
ruse pen t ru s tud ie rea
problemelor izvorâte din
istoria relaţiilor bilaterale,
inclusiv problema Tezaurului
României, depus la Moscova
în timpul primului război
mondial.

C u o c a z i a a c e s t e i
reuniuni, au fost continuate
discuţiile privind diferite
aspecte în legătură cu
Tezaurul Romaniei inclusiv
referitor la valorile Băncii
Naţionale a Romaniei. De
asemenea, au fost examinate
unele probleme legate de
predarea de către Uniunea
Sovietică Romaniei a unor
valori culturale în 1956.

L u c r ă r i l e C o m i s i e i
Comune s-au desfăşurat într-
o atmosferă deschisă şi
constructivă şi au marcat un
nou pas pe calea clarificării
circumstanţelor legate de
p r o b l e m a Te z a u r u l u i
Romaniei depus la Moscova
în timpul primului război
mondial.

60 ani de la înfiin]area
cur]ii interna]ionale de
justi]ie de la Haga
În acest an, în luna aprilie,

se împlinesc 60 de ani de la
înfiinţarea Curţii Internaţionale
de Justiţie de la Haga, princi
palul organ judiciar al ONU.

Din 1946, de când
funcţionează efectiv, Curtea
Internaţională de Justiţie a
emis 92 de hotărâri, oferind
soluţii unor dispute privind cele
mai diverse şi mai complexe
domenii ale dreptului
internaţional: trasarea de
frontiere maritime sau terestre,
delimitarea spaţiilor maritime,
suveranitatea teritorială,
cetăţenia, luarea de ostateci,
dreptul de azil, non-intervenţia
în treburile interne ale statelor
etc. Pe lângă exercitarea
acestei competenţe
contencioase (care are ca
obiect exclusiv litigiile dintre
state), Curtea a formulat,
totodată, un număr important
de avize consultative cu privire
la chestiuni de drept, la
solicitarea diferitelor organe
din sistemul ONU.

Funcţionarea Curţii
Internaţionale de Justiţie este
reglementată de un Statut
(care face parte integrantă din
Carta Naţiunilor Unite orice
membru al ONU fiind, ipso
facto, parte la Statut), precum
şi de Regulile Curţii. Astfel,
cele două documente conţin
prevederi detaliate referitoare
la componenţa CIJ, la
competenţa de jurisdicţie a
acesteia, la dreptul aplicabil, la
procedura în faţa Curţii etc.

Curtea Internaţională de
Justiţie este alcătuită dintr-un
număr de 15 judecători, aleşi,
pentru o perioadă de 9 ani, de
către Adunarea Generală,
respectiv, de către Consiliul de
Securitate al ONU. Prin
structura sa, Curtea asigură o
reprezentare geografică
echilibrată, precum şi o
prezenţă a principalelor
sisteme de drept ale lumii.
Membrii Curţii formează un
corp de magistraţi
independenţi.

-

Ministerul Afacerilor Externe -
10.04.2006

Preşedintele Partidului Social Democrat
(SPD) din Germania, Mathias Platzeck, a anunţat
că demisionează din motive de sănătate, după
numai cinci luni de la alegerea sa în această funcţie.
Desemnat să preia conducerea SPD a fost Kurt
Beck, prim-ministru al Landului Renania-Palatinat.

Recens@mântului
popula]iei din

Republica Moldova

Potrivit rezultatelor finale
ale recensământului popula
ţiei din Republica Moldova,
75,8% dintre cetăţeni se
considera moldoveni şi doar
2,2% romani. 78,4% dintre
cei care s-au declarat moldo
veni au spus că limba lor
materna este limba moldove
neasca , 18 ,8%, l imba
romana, în vreme ce 2,5%
dintre ei considera că limba
lor materna este limba rusa.
Recensământul populaţiei
din Republica Moldova,
realizat în octombrie 2004, a
arătat că ucrainenii reprezintă
8,4% din totalul populaţiei,
ruşii 5,9%, iar găgăuzii 4,4%.

-

-

-

Mandatul de (78 ani)
s-a încheiat oficial marţi, după ce acesta se află de
trei luni în comă. Potrivit legislaţiei israeliene, un
politician trebuie să renunţe la mandat dacă nu
reuşeşte să îşi îndeplinească atribuţiile pentru o
perioadă mai lungă de 100 de zile.

premier al lui Ariel Sharon

Pe 9 martie a avut loc în Ungaria primul tur al
alegerilor parlamentare, în acelaşi timp şi primul
scrutin de după aderarea la Uniunea Europeană
în 2004.

Sondajele de opinie indicau o luptă foarte
strânsă între Partidul Socialist, condus de
premierul Ferenc Gyurcsany şi FIDESZ, condus
de fostul premier, Viktor Orban.

Parlamentul unicameral al Ungariei are 386
de deputaţi. Ei se împart în trei categorii: 176
aleşi prin scrutin majoritar uninominal în două
tururi, 152 aleşi pe listă de partid prin scrutin
proporţional, în fiecare judeţ şi 58 de deputaţi
aleşi de pe o listă naţională pentru a reflecta
proporţia votului pe ţară al partidelor. Pentru ca
un partid să primească reprezentare în
Parlament prin votul proporţional, el trebuie să
depăşească pragul electoral de 5 la sută din
voturile exprimate. La scrutinul majoritar
uninominal se consideră ales candidatul care
întruneşte majoritatea absolută a voturilor în
primul tur. Dacă nici unul dintre candidaţi nu
întruneşte această majoritate, primii trei clasaţi
se înfruntă peste două săptămâni în turul doi.

Aflat la guvernare din
2002, este condus de Premierul Ferenc Gyur
csany, un om politic cu o personalitate extrem de
puternică. Fost lider al tineretului comunist în
ultimii ani ai regimului comunist, Ferenc
Gyurcsany a făcut avere ca investitor privat.

Partidul Socialist, formal urmaş al fostului
Partid Comunist, este acum partidul care
favorizează iniţiativa privată, fiind acuzat de
FIDESZ că promovează "capitalismul sălbatic".
Este un partid pro-european, care nu are un
discurs agresiv atunci când vine vorba de
drepturile minorităţilor maghiare din ţările vecine.

A obţinut, potrivit rezultatelor oficiale, 43,21%
din voturi.

Alianţa Tinerilor Democraţi -
FIDESZ - a început ca un grup disident în ultimii
ani ai regimului comunist. Iniţial a promovat
politici liberale, dar ulterior a adoptat un ton
naţionalist, fiind campionul drepturilor minorită
ţilor maghiare.

FISESZ este condus de Viktor Orban, o
personalitate la fel de puternică precum aceea a
rivalului său, Ferenc, Gyurcsany. În ultimii 4 ani,
FIDESZ, care este membru al Partidului Popular
European, a criticat politicile economice ale gu
vernului, pe care le califică drept "ultra-liberale".

Preferat de 42,03% dintre votanţi.
Este partenerul

tradiţional la guvernare al Socialiştilor, cu care a
făcut coaliţie între 1994-1998 şi 2002-2006.
Paradoxal, este un partid înfiinţat de disidenţi
anticomunişti, care însă s-au îndepărtat de
FIDESZ, pe măsură ce acest partid adopta un ton
tot mai naţionalist. Anul acesta, sondajele de
opinie îi dădeau scoruri sub 5 la sută, punând sub
semnul întrebării pentru prima oară intrarea sa în
Parlament.

Aîntrunit 6,5% din sufragiile exprimate.
DM îşi trage

rădăcinile din revolta anticomunistă de acum 50
de ani şi a format primul guvern de după 1990,
sub conducerea lui JosefAntall.

Partid conservator moderat, Forumul a fost
într-un permanent declin după 1994, participând
ca aliat al FIDESZ la guvernarea dintre 1998 şi
2002, intrând în Parlament după 2002 pe listele
FIDESZ.

Acum, Forumul Democrat a candidat pe
listele proprii, dar sondajele îl plasau la 2 la sută,
mult sub pragul electoral, punând în pericol
pentru prima oară, ca şi pentru Liber Democraţi,
intrarea în Parlament.

A infirmat sondajele depăşind la limită pragul
electoral: 5,04%.

Potrivit Biroului Electoral, participarea la vot a
fost de 67,7 % din cei 8,1 milioane de alegători
chemaţi la urne.

Potrivit rezultatelor definitive socialiştii vor
deţine, împreună cu aliaţii lor liberali, 113
mandate de deputaţi din 212 posibile iar opoziţia
de dreapta va avea 97 de mandate.

Deşi, potrivit sondajelor, Socialiştii sunt
favoriţi şi în turul al doilea, raporturile de forţe din
viitorul parlament vor deveni clare abia după cel
de-al doilea tur de scrutin, programat să aibă loc
în data de 23 aprilie.

Modul de scrutin

Principalele partide în competiţie
Partidul Socialist

FIDESZ

Alianţa Liber Democraţilor

Forumul Democrat Maghiar

-
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Alegerile parlamentare din Ungaria

În urmă cu două săptămâni, când a fost permisă
publicarea ultimelor sondaje de opinie, coaliţia de
centru-stânga condusă de Romano Prodi era
creditată cu un avans de 3 până la 5% faţă de
coaliţia Forza Italia, de dreapta, condusă de şeful
guvernului, Silvio Berlusconi. În acel moment, însă,
o treime din electorat se declara nedecis, din care
cauză observatorii considerau că scrutinul este
deschis oricărui rezultat. Potrivit cifrelor publicate
de ministerul de interne, la Camera Deputaţilor,
alianţa lui Romano Prodi a obţinut 49,805%, în
vreme ce coaliţia de guvernare, condusă de Silvio
Berlusconi, a obţinut cu doar cu o zecime de procent
mai puţin, 49,739%, o diferenţă de 25.224 de voturi
la un total de peste 38 de milioane de alegători.

Alianţei de centru stânga i-au fost atribuite 348 de
mandate în Camera Deputaţilor, pe când Casa
Libertăţii, blocul condus de Silvio Berlusconi, a
primit 281 de mandate, iar Asociaţia Italienilor din
America de Sud a obţinut un mandat de deputat.

La Senat, alianţa lui Prodi are 158 de mandate,
iar coaliţia lui Berlusconi 156, un mandat fiind
atribuitAsociaţiei Italienilor dinAmerica de Sud.

În aceste alegeri au votat pentru prima oară şi
cetăţenii italieni din străinătate, lor fiindu-le alocate
6 mandate de senator şi 12 de deputat. Voturile lor
s-au dovedit decisive în stabilirea unei majorităţi de
centru stânga la Senat, unde, fără cele 4 mandate
câştigate la votul diasporei, coaliţia lui Berlusconi ar
fi reuşit să păstreze o majoritate absolută.

Gen. Jaruzelski: acuzat
penal pentru 'Legea

Mar]ial@’
Ultimul lider comunist al

Poloniei, Generalul Wojciech
Jaruzelski, riscă o condam
nare penală pentru decizia
sa din 1981 de a decreta
legea marţială. Fostul lider
comunist a încercat - prin
această măsură - să înăbu
şească mişcarea de opoziţie
Solidaritatea.

Legea marţială a prefi
gurat 12 luni de acţiuni de
reprimare care au dus la
arestarea şi închiderea a zeci
de mii de persoane şi la
moartea a aproape 100. Cu
toate acestea, Sindicatul
Solidaritatea nu a fost învins
şi a jucat un rol decisiv în
răsturnarea regimului co
munist din Polonia - în 1989.

-

-

-

-

UE a cerut Consiliului de Securitate ONU să
aprobe de urgenţă mandatul pentru misiunea
militară sub conducere germană în

Contingentul, format din maxi-
mum 1450 de militari europeni, va putea fi staţionat
în ţara africană pe o perioadă de cel mult patru luni.

Republica
Democrată Congo.

Bush neagă existenţa unor planuri pentru atacarea Iranului

Alegerile din Italia

SUA - legea migraţieia fost amânată
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Griza Constantin (67 ani)
Cuvinu Maria (85 ani) Lele

Maria (76 ani) Cimponeriu Ion
(52 ani) H (55
ani) Moldovan Maria

Radu Petru (56 Zai-
covici Elena (45 ani) Bolteanu
Constantin

(62 ani) Vla
(74 ani) Ursulescu Cornel (69
ani) Ţepeneu Dumitru (68 ani)

Fercea-Botoc Ana (81 ani)
Pâslaru Viorel (67 ani)
Caragioiu Alexandru (66 ani)
Radu Emil (66 ani) Boruga Ion
(84 ani) s Leontin (63
ani) Leuleţu Maria (79 ani)
Adom Maria (67 ani)
Piskoran Sofia (58 ani) Raţ

(74 ani) Ivanov Bra-
nislav (68 ani) Rosnovszky
Margareta (84 ani) Mikic
Vladimir (30 ani) Velciov
Eugen (71ani) Dobre Roza
(92 ani) Ciobîrciu Dinu (59
ani) Sasu Gheorghe (63 ani)

Subţire Daniţa (85 ani)
Gherga Frumosu

Terhe

aag Alexandru

ani)

şteanu
Ştefan

şcici Ana-Eugenia

(77 ani)

(55 ani) Boc
Catalina (93 ani) Bro

(71 ani) Jemănariu
Ruja (94 ani) Vasin Momcilo

ă
Maria

Diverse

Tân

ţii, prietenie, c
ţii. Tel. 0748-674940.

Pensionar 7
ţ

ăr 37/1.70/68, doresc să
cunosc o doamnă serioasă, fără
obliga ăsătorie, nu
am obliga

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

entru

.

Vând 3 buc. Pick-up cu 2

Vând Rover 45 diesel, 2003,
28.000 km, full option, stare im-
pecabil , recent adus, 11.500 €.
Tel. 0722-449772.

Vând VW Passat TDI,diesel,
berlin , 2003, 110 CP, 130.000
km, full option, impecabil , re-
cent adus , 11.900 €. Tel. 0722-
449772.

Vând piese din dezmembra-
re pentru Mercedes 190. Tel.
0355-809387, 0722-814465.

Vând masin
ţie 1980. Tel.

0742-553630.
Vând microbuz VW de

transport marf
ţie 2001, preţ neg.

10.000 €. Tel. 222712.
Vând set motor nou, franţu-

zesc pentru Dacia 1100. Tel.
0355-803056, 0748-215272.

Vând Dacia 1100, stare
bun

ţie 1979, acte la zi, preţ neg.
Tel. 0746-207851.

Vând Dacia 1310 L, stare
perfect ţie 1999,
verificare 2008, sistem audio
2x50 vaţi, preţ 2.300 € neg. Tel.
0744-522652.

ţie
1997, preţ 7.500 €. Tel. 0745-
250110.

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

Cump r motor de 1.300 cmc
pt. Toyota Corolla an 1983 sau
ma in complet pentru piese.
Tel. 0723-700448.

Vând Crysler Voyager
microbus, motor 2500 TD, an
1996, electric clim , abs, stare
foarte bun , numere valabile de
Italia, preţ 2.600 €. neg. Tel.
0723-700448.

şi 5
locuri, motor 1600 cmc. Tel.
0724-219454.

ş

ă

ă
ă

ă

ă Mercedes
240, an fabrica

ă, motor 2.5, an
fabrica

ă, 68.000 km. Tel. 0355-
803056, 0748-215272, după
ora 19.

Vând piese interior, mecani-
ce, motor 1.4 pe benzină Dacia
Super Nova, cameră bicicletă
18x1.75x2. Tel. 220820, 0749-
848330.

Vând Dacia 1300, an fabri
ca

ă, an fabrica

Vând Audi A4, an fabrica

ă

ă ă

ă
ă

-

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 30 . - 12 apr.
şi

mar

6

Auto-Moto-Velo
Înregistrate în Re ţa

pentru perioada
aprilie

şi

6 - 18

Joi 06.04.2006

Sâmb .0 .2006

1.

2.

3.

4.

Joi 13.04.2006

1. Icleanu Constantin (27 ani)
şi Dobric

Mladin Cristian (31 ani)
şi Werner Paraschiva (39 ani)
Roşu Constantin (33 ani) şi

Cr
Duduial

şi
Albeiu Ramona-Adela (26 ani)

Borcean Andrei-Vasile (22
ani) şi

Badiul Cristina-Elvira (21 ani)

Cîrpaci Trifu-Lucian
şi Ursu Codru

şi
Gutun

ş Mircea
şi Stancu Silvia

ă Elena (20 ani)

ăciun Ionela-Mihaela (25ani)
ă Vasile-Valentin (34

ani)

ăcrămioara

ă Daniela-Maria

ăldăra

ătă 08 4

Marţi 18.04.2006

1.

2.

1. (19 ani)
ţa-L

(24 ani)

Tîmpu Sorin (27 ani)
(29 ani)

C (47 ani)
(27 ani)

V
-

-

-

.

.

-

ând apartament confort III,
Boc ără îmbună
tă

Vând casă cu grădină în Re
ă

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

Schimb apartament 2 ca
mere, confort II cu îmbunătă

ă. Tel. 0355-805582.
Vând apartament 2 camere,

pre

Ofer spre închiriere spa

Vând casă. Tel. 210107.
Vând apartament 2 camere,

confort I, etajul 3/3, pre

ă cu garaj ădină, str.
Nera, Stavila

ă cu
grădină cu pomi fructiferi, str.
Nera, Stavila. Tel. 214781.

nd casă, 3 camere, baie,
bucătărie, centrală termică, ter
mopane, 1 000 mp el 0741
532916

Vând casă, str. Izvorului,
Muncitoresc, 270 mp construi
4 camere, bucătărie, 2 băi, 2
terase, mansardă, 2 garaje, de-
misol, teren 430 mp. Tel.
212587, 221866.

Vând casă cu toate facili
tă ă-
tărie, sufragerie, terasă, man-
sardă. Tel. 0726-834261.

Vând apartament 2 camere,
îmbunătă ă, confort I,
parter, zona Cinema Dacia. Tel.
0723-306131.

Vând apart. 3 camere, conf.
I, Luncă

ădină extravilan, în
Ezeri

ăr 1-2 camere cămin,
ofer 4.500 € - 5.000 €. Tel. 0355-
409973.

şa II, 35 mp, f

şi

şi

şi diferen

şi gr

şi unul similar în centrul
Reşi

ş, 2.100 mp. Tel. 0355-
409134, 0727-252140.

ţiri, preţ neg 5.500 €. Tel.
0748-709933.

ţa, toate facilit ţile.Tel. 253824
Vând apartament 2 camere,

etajul III, bloc potcoava, Intim,
preţ neg. Tel. 0726-256907.

ţa. Tel. 0726-125935.
Vând camer

ţiri
cu apartament 2 camere, conf I

ţ

ţ 14.000 € neg, Govândari,
urgent. Tel. 0355-407646, ora
16-18, 0742-959767.

ţiu
central, centru civic, 25 mp pt
birouri sau cabinet. Tel. 221737.

ţ 14.900
€. Tel. 0720-008513.

Vând teren de construcţie
cas

. Tel. 214781.
Vând apartament la cas

Vâ
-

. . T . -
.

ţi,

ţile, 3 dormitoare, salon, buc

ţit, central

ţei. Tel. 0720-633901
Vând gr

Cump

Oferte-Cereri
de Serviciu

Imobiliare

Vând ma

ţate, m ţ

Vând cd-player cu caseto
fon, Philips, preţ 300 lei neg. Tel.
0724-768665.

Vând frigider-congelator,
preţ 100 lei neg. Tel. 0355-
804864.

Vând c ţei rasa caniche, 6
s

ţ 300
lei neg. Tel. 0355-804864.

Când canapea, preţ 150 lei

ţ 1500 lei. Tel. 0355-
802525, 0722-829053.

â te de
c

Vând covor lân
ţ 450 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 mobil

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

Vând frigider Fram, în bune
condiţii. Tel. 0355-808048.

Vând mobil

Vând plapum
,

ţ 650
lei. Tel. 222712.

Vând 2 locuri de veci, cimiti
rul nr. 7, preţ 1.400 lei ambele.
Tel.0355-802525, 0722-829053

Vând mobil
ţ

1.000 €. Tel. 210345, 0729-
357909.

şin

şi foto
liu, covor persan roşu 2/3 m şi
covor bucleu 2/3 m. Tel. 225092

şi 2 locuri de veci la Cimitirul nr.
7, pre

şuni (l

Vând mobil

şi, oglind

şin

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

Vând 3 dune cu pene noi.
Tel. 214781.

Vând sufragerie, pre

şi mas

ă de spălat
automată, masă sufragerie cu 4
scaune tapi ăsu ă

ă
ăptămâni, cu carnet de

sănătate. Tel. 230904.
Vând TV color LG, pre

ăp ăstari), rasă foarte
bună. Tel. 0723-058410.

ă, tip persan,
pre

ăr

ă, canapea tip
bibliotecă, canapea extensibilă,
TV Sharp pentru piese, aragaz
cu 2 ochiuri, radio Tomis vechi
(1932). Tel. 210107.

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

Vând ma ă cusut Sienger
electrică, becuri, cheie, aparat
tăiat, suport manometre com
plet, sudură autogen, cameră
bicic letă 18x1.75x2. Tel.
220820, 0749-848330.

ă din lemn masiv.
Tel. 214781.

ă nouă din
pene, culoare mu

ă combinată din
lemn masiv (sculptată), pre

Vând mobilă cu vitrine, lemn
masiv, canapea, masă cu scau
ne ă TV. Tel. 210345,
0729-357909.

Vând mobilă de dormitor.
Tel. 210345, 0729-357909.

Vând TV color, vitrină, 2 fo

-

-

V nd avantajos plan

, ,

-

-

-

-

tolii, cuier hol. Tel. 0355-802548
Vând dulap cu vitrine, lemn

cire ă, dulap
bucătărie cu 2 corpuri suspen
date, frigider, congelator. Tel.
0749-263110.

Cumpăr TV în stare de
func

ă
muzicală cu 3 cd, argintie, pre

ă Topli
ă lungă, servantă pt

, pre

ă 2 30/3 30.
Tel. 0355-801254.

Vând congelator 5 sertare,
stare de func

ă

ă

ă

-

-
onala

. efon

.
tv

, ,

Geamuri profil pvc, de la 70
€. Tel.&fax. 0258-755556,
0744-700962.

V nd 2 buc saltele relaxa
(700.000/buc) pre negociabil,
stare bun , aragaz, frigider (cu
mici probleme), covoare stare
bun . Tel. 0724 026376

V nd calculator AMD 2400+
b Abit, plac video GF4-MX

440, - , modem, 2 (80+
120G), mouse, tastatura, moni
tor S 20 , pre neg. V
noi ( ivx, 3, peg), eceivere
satelit programe rom ne ti
necodate. Tel. 0724 026376

ş, col

şi defecte, combine
muzicale. Tel. 0740-672810.

Vând TV color Philips, dia
g 72, pre

ş

ţar de camer

ţionare

ţ 250 lei, combin
ţ

180 lei neg , tel Nokia 3310,
preţ 70 lei. Tel. 0740-672810.

Vând canapea tip recameu,
preţ 120 lei. Tel. 0355-802525.

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 covor lân

ţionare, preţ 400
lei. Tel. 252781.

â .
ţ

- .
â

p
cd rw hdd

-
un ” ţ ând dvd
d mp j r

â
- .

tencuială ă, gresie, faian ă,
zugrăveli etc , cer

Construiesc cuptoare de
pâine, covrigi, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.

Acord asisten ă juridică. Tel.
0727-505315.

Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.

Caut să îngrijesc un copil
sau un bătrân după ora 16. Tel.
0746-548227.

Doresc să îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 250823.

,
.

şap
şi ofer

seriozitate. Tel. 0744-275176.

ţ

ţ

Vând apartament 2 camere,
confort I, central -

ţ 18.500 €. Tel.
210345, 0729-357909.

ţiri, preţ 18.500 €
neg. Tel. 0355-802548.

ă, Calea Caran
sebe

ătă

Cumpăr garsonieră sau
apartament 2 camere. Tel.
0355-804374.

şului, pre

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat cu
mici îmbun
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D

-
.

oamnă 60 ani, doresc
partener de vârstă apropiată.
Tel. 250823.

Doamnă prezentabilă, fără
vicii, obliga ă cunosc
un domn, vârsta 46-50 ani. Tel.
0746-548227.

Tânăr 36 ani, prezentabil,
manierat, antialcool, doresc cu
no ă cu doamnă pt prietenie
/căsătorie. Tel. 0355-804182.

ţii, doresc s

ţştin



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. Tel. 0788-374144. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere deco
mandat cu mbun t iri. Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere conf. 2,
etaj 1, f r mbun t iri, pre 13 000
neg. Tel. 0788-520899. (Tryo M)

V nd apar tament 2 camere
decomandat cu central , la parter, ideal
privatizare. Tel 0788-388501. (Tryo M)

â
î ţ . €

â î

â -
î ţ

â
î ţ ţ . €

â

ă ă

ă ă

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

ă, pretabil spălătorie auto,
service auto, depozite, zona Bd. A.I.
Cuza, pre

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.
Ofer spre închiriere 1300 mp curte

betonat

ţ 25 €/mp neg. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

,

-

,

.

,

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

3Apr 54,8652
4Apr
5Apr
6Apr
7Apr

10Apr
11Apr
12Apr

. 06

. 06 54,3125

. 06 53,9900

. 06 54,6609

. 06 55,2462
. 06 55,4112
. 06 55,5515
. 06 55,0806

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

13 14 15 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 1216 17 20 21 22

13 Martie - 12 Aprilie 2006

PRISMA Aprilie| 13 - 19 |2006

V nd apartament 3 camere, bloc 4
etaje, la etaj 3 n Micro 1, pre foarte
avantajos, complet renovat. Tel. 0788-
509283. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere conf. 2,
f r mbun t iri, Micro 1. Tel. 0720-
383920. (Tryo M)

V nd apartament 2 camere conf. 1,
Micro 1. Tel. 0788-571780. (Tryo M)

V nd apartament 4 camere conf. 1
decomandat cu mbun t iri. Tel. 0788-
494074. (Tryo M)

V nd apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

â
î ţ

â
î ţ

â

â
î ţ

â

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,
decomandat, etajul II, 65 mp, zona
Lunca Veche, bloc c ţ
25.000 € neg. 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
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

ărămidă, 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

ătă ă,
pre

şi teren 600 mp,
lâng

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şpais, debara, teras

şi

şopron,
posibilit

,

,

,

€ ,

-

,

,

,

-

€
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Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: POLI TIMISOARA - JIUL PETROSANI (DIVIZIA A)

Vineri National TV ora 20:00
BASCHET: NBA - ALL STAR GAME

Sambata TVR 2 ora 17:00
LOCAL KOMBAT: CATALIN ZMARANDESCU - CIPRIAN SORA

Sambata ProTv ora 23:00
CICLISM: CM PE VELODROM LA BORDEAUX, FRANTA

Duminica Eurosport ora 17:45
HANDBAL: CHALLENGE CUP:TOMIS CONSTANTA - REYKJAVIK

Duminica TV Sport ora 18:30
TENIS: TURNEUL FEMININ DE LA CHARLESTON

Duminica Eurosport ora 20:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: A.C. MILAN - F.C. BARCELONA

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

Miercuri ProTv ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
08-16 apr.: BADMINTON - C.E. - Olanda.;
13-16 apr.: CICLISM - C.M. pe pista, Bordeaux - Franta;
17-17 apr.: ATLETISM - Maratonul de la Boston;
17-23 apr.: TENIS -Master Series la Monte Carlo - Monaco;
18-19 apr.: FOTBAL- Meciuri din Liga Campionilor, semifinale

CUPA UEFA
Steaua si Rapid nu au reusit sa se dovedeasca una pe alta in dubla

mansa din sferturile de finala ale Cupei UEFA. Dupa un 1-1 si un 0-0,
conventia golului din deplasare duce Steaua mai departe in semifinale
la capatul a doua partide memorabile, intre dupa echipe memorabile.

Joi seara, Rapidul a avut cele mai mari ocazii, dar nu a putut
marca, reclamand si un penalty. Romania plange cu un ochi si rade cu
altul, insa la fel ca si in viata mereu trebuie sa existe un invins si un
invingator. Cea mai mare ocazie a meciului a fost a lui Buga, in prima
repriza, cand atacantul Rapidului a sutat de la doi metri de poarta pe
langa bara, Carlos fiind batut. Steaua a avut o singura ocazie de gol in
tot meciul, o centrare in careu pe care Ghionea a reluat-o cu umarul
imprecis, din careul mic, in repriza a doua. Rapidul a presat pana la
final, sufocant. Si era sa marcheze la o eroare a lui Carlos, in minutul
90, cand piciorul providential al lui Nesu a scos o minge pe care scria
gol, sutata de Emil Dica. Rapidul a cerut un penalty dupa o interventie
in careu a lui Petre Marin asupra lui Buga. Jucatorul Rapidului a parut
a fi fost tinut de tricou. Daniel Niculae a declarat ca la acea faza s-a
viciat rezultatul. Rapidul a atacat la final cu portarul, Danut Coman
fiind aproape de gol, cu capul.

Steaua va intalni in semifinale pe Middlesbrough, care a intors
fantastic un meci de la 0-1 si a castigat cu 4-1 acasa, dupa ce in tur
pierduse la FC Basel cu 2-0. Dupa partida Steaua - Rapid, Olaroiu a
declarat ca pentru prima oara se bucura de un 0-0, iar Razvan
Lucescu abia a ingaimat ceva la conferinta de presa.

In clasamentul coeficinetilor actualizat, Romania urca de pe
pozitia 12 pe 10, ceea ce ne-ar putea asigura un loc direct in Liga
Campionilor in sezonul 2007/2008.

UEFA a anunţat orele de disputare a meciurilor din semifinalele
Cupei UEFA. Steaua - Middlesbrough are loc pe 20 aprilie, de la 20:30
si va fi in direct pe Realitatea TV. Returul are loc pe 27 aprilie, de la ora
22:00, in direct pe TVR 1.

FUTSAL - DIVIZIA A

Etapa 2: 15 - 16 aprilie 2006
Silvanus

Resita -ACS Odorheiu Secuiesc

: Muhlbach Sebes - Futsal Municipal
Constanta; Energoconstructia Craiova - Fc Cip Deva;

.

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

Clasamentul Diviziei A, Play-off etapa 1:
M V E I G GP PM

1. FC Cip Deva 1 1 0 0 3 0 9p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 1 1 0 0 5 4 8p

5. p
6. p

3. Silvanus Resita 1 1 0 0 4 2 7p
4. Municipal Constanta 1 1 0 1 0 3 3p

Energoconstr. Craiova 1 1 0 1 4 5 2
Muhlbach Sebes 1 1 0 1 2 4 1

GIMNASTICA – INTERNATIONALELE ROMANIEI
Chiar daca vedetele mondiale au lipsit cu desavarsire,

Internationalele Romaniei de gimnastica, gazduite de orasul Ploiesti
in week-end-ul trecut, au constituit un bun prilej de verificare pentru
componentii loturilor noastre in vederea Campionatelor Europene de
la Volos, de peste trei saptamani.

a confirmat asteptarile specialistilor si, dupa ce a
urcat pe prima treapta a podiumului la individual compus, in concursul
pe aparate, a cucerit doua medalii de aur, la sol si sarituri, si tot atatea
de argint, la paralele si barna.Aflata in primul sau an de seniorat si fara
a fi obtinut inca rezultate notabile in intrecerile de anvergura la aceasta
categorie de varsta, Sandra Izbasa este deja considerata noua vedeta
a echipei feminine a Romaniei. Tacit, ea se afla in competitie cu
Catalina Ponor, tripla campioana olimpica de la Atena, cea mai titrata
componenta a lotului, care insa dupa succesul de la JO nu a mai
obtinut rezultate de top.

. Ultima zi a celei de-a 49-a
edi

Sandra Izbasa

Record mondial pentru Dragulescu
ţii a Campionatelor Internaţionale de gimnastic

ţia excepţional
ă ale României,

duminică, a fost marcată de evolu ă a gimnastului
român Marian Drăgulescu la cele două aparate la care a participat, el
primind la prima sărituri executată, perfect, o notă care reprezintă un
veritabil record mondial, fiind cea mai bună din toate concursurile
desfă ă acum după introducerea, la 1 ianuarie 2006, a
noului cod de punctaj - 16,850 puncte. Evident, Marian Drăgulescu s-a
impus la sărituri, cu o medie foarte bună, 16,775 puncte, cucerind titlul

şurate pân

şi la sol, cu 16,100 puncte.

CUPA UEFA INTERTOTO

Forul fotbalistic european a
modificat sistemul competit

-

-
a

-

-
I

-

ional
al Cupei Intertoto. S-a renuntat la
acel maraton de cinci tururi pentru
accederea in Cupa UEFA.

Incepand din acest sezon,
fiecare tara

ie din Itali
Din pa i

nu a fost favorabila
ional

ie din Macedonia.
Cas

va participa cu cate o
singura echipa, se vor desfas

toare
se vor califica in al doilea tur pre
liminar al Cupei UEFA Intertoto.
Pentru a ajunge in preliminariile
Cupei UEFA,echipa noastra tre
buie sa elimine o format

cate, tragerea la sort
pentru repre

zentanta Romaniei. FC Nat

toarea va da piept cu
reprezentanta Bulgariei. Iar invin
gatoarea va infrunta in ultimul act
o echipa din Italia. Cele trei tururi
ale Cupei Intertoto se vor
desfas

ura
trei tururi, iar cele 11 castiga

şi FC Arges sunt singurele echipe
ce si-au manifestat interesul de a
lua startul in Intertoto. Iar progra
mul nu este deloc uşor. n primul
tur, bancarii sau pitestenii vor
intalni o format

tiga

ura intre 17 iunie si 23 iulie.

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

DIVIZIA A

Etapa urmatoare 14 - 16 aprilie 2006: Vineri
Sambata

Duminica

: : Politehnica
Timisoara - Jiul Petrosani; : FC National - FC Vaslui; Otelul
Galati - Sportul Studentesc; Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj Napoca;
Dinamo Bucuresti - Gloria Bistrita; : FCArges Pitesti - Farul
Constanta; Politehnica Iasi - Rapid Bucuresti; Partida FCM Bacau -
Steaua Bucuresti se va disputa la 17 mai 2006.

1. Dinamo Bucuresti 21 13 4 4 42 18 43p

FC National 21 10 6 5 23 21 36
Sportul Studentesc 21 10 5 6 32 20 35
CFR Cluj 21 9 8 4 24 19 35
Politehnica Timisoara 21 9 7 5 27 17 34
Rapid Bucuresti 20 9 7 4 25 17 34
Farul Constanta 21 10 2 9 27 27 32
FC Arges 21 8 6 7 22 19 30

Jiul Petrosani 21 4 8 9 9 8 20
Otelul Galati 20 4 7 9 7 8 9
Pandurii Tg. Jiu 20 4 5 11 3 5 7
FCM Bacau 21 3 4 14 3 37 3

16. FC Vaslui 21 1 8 12 10 28 11p

2. Steaua Bucuresti 20 11 7 2 33 12 40p
3. p
4. p
5. p
6. p
7. p
8. p
9. p
10. Poli Iasi 21 8 4 9 18 19 28p
11. Gloria Bistrita 21 6 6 9 15 25 24p
12. 1 2 p
13. 1 2 1 p
14. 1 2 1 p
15. 1 1 p

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

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare 15 aprilie 2006
Corvinul

Hunedoara - FCM Resita

: : Unirea Alba Iulia - CFR
Timisoara; Industria Sarmei Campia Turzii - FC Bihor;

; Gloria II Bistrita - Unirea Sanicolau Mare;
Minerul Lupeni - Unirea Dej; Liberty Salonta - Gaz Metan Medias; U
Cluj - Olimpia Satu Mare; UTAsta.

1. Gaz Metan Medias 18 11 4 3 28 10 37p
Liberty Salonta 8 10 6 9 8 36
FC Bihor 8 9 3 6 30 17 30
U Cluj 7 8 6 3 22 10 30
ISCT 8 7 7 4 22 17 28

7. Olimpia Satu Mare 18 7 2 9 16 24 23p
CFR Timisoara 8 7 2 9 18 29 23
Unirea Dej 8 6 4 8 20 20 22
Minerul Lupeni 8 6 4 8 7 21 22
Gloria II Bistrita 7 5 6 6 12 7 21
UTA 8 4 7 7 6 17 9
Corvinul Hunedoara 8 4 5 9 22 9 7
Sannicolau Mare 7 4 4 9 2 24 6
Unirea Alba Iulia 7 3 5 9 10 20 4

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

8. 1 p
9. 1 p
10. 1 1 p
11. 1 1 p
12. 1 1 1 p
13. 1 2 1 p
14. 1 1 1 p
15. 1 1 p

6. FCM Resita 18 7 5 6 15 16 26p

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

SAH - MECIUL ANULUI
Confruntarea marilor maestri, meciul de sah dintre campionul

mondial Veselin Topalov si campionul european Liviu-Dieter
Nisipeanu, desfasurat in Capitala in perioada 6-9 aprilie, s-a incheiat
cu scorul de 3-1 în favoarea bulgarului. Sahistul roman s-a descurcat
mai bine cu albele, obtinand doua remize in cele patru partide
disputate. Desi regulamentul prevedea aplicarea regulii “fara
propunere de remiza”, s-a ajuns la aceasta situatie datorita
imposibilitătii continuării jocului. Trebuie recunoscut totodata ca
Nisipeanu nu putea realiza mai mult, in fata valorosului sau adversar,
de la care a recunoscut ca a avut ce invata. El a pierdut 4 puncte la
ELO, in timp ce Topalov a castigat 4, si, in plus, a fost nevoit, din cauza
meciului, sa renunte a-si apara titlul de campion european la
intrecerea care are loc in aceste zile în Turcia.

TENIS
Victor Hanescu a cistigat tur-

neul River Oaks International de
la Houston. In finala, bucurestea-
nul l-a invins pe argentinianul
Juan Monaco, scor 6-7, 6-4, 7-5.
Competitia, dotata cu premii de
300.000 de dolari, nu face parte
din circuitul profesionist ATP, insa
i-a adus romanului un cec de
50.000 de dolari. La dublu, cuplul
romano-grec, format din Hanescu
si Mazarakis, a pierdut in ultimul
act. Urmatorul turneu la care va
participa bucuresteanul va fi cel
de la Monte Carlo (Masters
Series), care se va desfasura in
perioada 15-23 aprilie.

Chiar daca nu face parte din
calendarul ATP, turneul pe zgura
River Oaks este deosebit de
prestigios si a ajuns la editia a 72-
a (prima a fost in 1931, la
Ellsworth Vines). In trecut, turneul
a mai fost cistigat si de un alt
roman, Andrei Pavel (2001), care
l-a invins in finala pe norvegianul
Christian Ruud.

Viteza ^n Coast@ - C$mpulung Muscel
La sfarsitul saptamanii trecute au avut loc primele etape

din cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta. Iata si
cateva declaratii dupa proba: : "A fost o
cursa normala pe ploaie, am avut probleme din cauza lipsei
de anvelope. Am alergat mai mult aproape pe slick-uri si am
riscat enorm. Concluzia este ca daca nu ai bani mai bine stai
acasa. In mare a fost o cursa buna pentru mine."

: "Mai bine era ca aceasta cursa sa se

Constantin Rusu

Mircea Padureanu

amane. Ploaia si ceata deasa erau
elemente foarte periculoase care puteau
duce la unele incidente. Eu am avut
probleme la randul meu, dar am reusit sa
trec peste ele si sa obtin un loc bun."

Dupa o lupta stransa in mansa 2 Lucien
Hora reuseste sa castige cea de a doua
etapa de Viteza in Coasta, cu un timp cu
+0.324 secunde mai bun ca al lui Victor
Baldescu. Pe locul trei s-a clasat pilotul
UCM Resita, Eugen Peteanu.

: "Este pentru a doua oara
cand reusesc sa castig la Campulung,
istoria s-a repetat, am abandonat in prima
zi si am reusit sa castig in cea de a doua.
Am mers ca nebunul, am abordat unele
viraje la limita si sunt foarte fericit ca am
castigat. Multumesc foarte mult echpei
UCM Resita pentru sustinerea acordata."

"Am gresit putin in alege-
rea pneurilor, am ales prea mici, dar a fost
bine.

2.AUTOTEH.&AUTOCOREX 7
3. EUROCIP DREAM TEAM 7

Lucien Hora

E. Peteanu:

Clasament echipe
1. UCM Resita 10

Judo
Sala Polivalenta din Capitala

gazduieste sambata si duminica
un nou turneu de Cupa Mondiala
la judo pentru senioare, dupa cel
din 2005 la seniori unde participa
70 de judoka si oficiali din 8 tari.


