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Starea de s@n@tate a jude]ului Cara}-Severin Noi artere rutiere modernizate
Evaluarea stării de sănătate a judeţului Caraş-Severin, cu
referire la sănătatea locuitorilor din acest areal s-a realizat prin
evaluarea activităţii celor trei instituţii judeţene: Direcţiei de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate şi Spitalul Judeţean.
Raportul prezentat în cadrul şedinţei de lucru ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din 14 aprilie 2006 a fost întocmit cu
menţiunea că indicatorii sanitari reflectă doar parţial starea de sănătate a unei comunităţi, fenomenul fiind complex, rezultat al stării
economice, cultural-educative, comportamentale şi genetice.
Din datele demografice existente rezultă, pentru anul 2005,
continuarea tendinţei de scădere a populaţiei datorită unui spor
natural negativ (- 1.817), rezultat astfel: 2.697 născuţi vii şi 4.514
decese (2.233 decedaţi cu vârsta peste 75 ani).
În anul 2005 au fost raportate 2.030 întreruperi de sarcină.
Dintre cei 2.697 de copii născuţi vii, au decedat 32, la vârste
sub 1 an, cauza principală a decesului fiind afecţiunile perinatale şi
cele ale aparatului respirator.
În ceea ce priveşte morbiditatea, se remarcă 177.767 cazuri de
îmbolnăviri, dintre care 106.428 adulţi şi 71.339 copii, cu incidenţă
mai mare în mediul urban, indicativ care ar permite conexiuni între
starea de sănătate, nivelul de poluare sau modul de viaţă.
Principalele cauze de morbiditate sunt bolile aparatului respirator, urmate de cele infecţioase şi parazitare, bolile aparatului
circulator şi cele ale sistemului osteo-articular. În ceea ce priveşte
activitatea Casei se Asigurări de Sănătate, modul de îndeplinire a
atribuţiilor specifice s-a realizat prin analiza următorilor indicatori:
l realizarea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de
sănătate, provenite din contribuţia persoanelor fizice asigurate;
l contractarea serviciilor medicale şi farmaceutice;
l controlul serviciilor medicale;
l decontarea serviciilor medicale şi farmaceutice.
Ponderea cea mai mare a cheltuielilor o reprezintă serviciile
medicale spitaliceşti (58,4%), urmate de serviciile farmaceutice în
ambulatoriu (19,1%), asistenţa medicală primară (7,7%), serviciile
prespitaliceşti de urgenţă (4,8%).
CJASS Caraş-Severin se confruntă cu probleme privind
nerezolvarea listelor de aşteptare pentru bolnavii de hepatită virală
cronică (28 cazuri) şi cu cel legate de asigurarea dispozitivelor
medicale pentru 326 asiguraţi. Spitalul Judeţean din Reşiţa,
unitate cu 1031 paturi dispuse în 25 de secţii şi având competenţă
de patologie generală şi acoperire teritorială judeţeană a rezolvat
şi a avut validarea pentru 32.828 cazuri în anul 2005.
Principalele categorii patologice înregistrate au fost:
l bolile de nutriţie şi medicină internă
6.600 pacienţi
costuri 6.650.132 RON
l boli cu specific chirurgical şi urologie
4200 pacienţi
costuri 2.700.000 RON
l boli infecţioase+HIV/SIDA
3600 pacienţi
costuri 4.150000 RON
l boli pediatrice
3480 pacienţi
costuri 1.270.000 RON
l boli obstetrică-ginecologie
3350 pacienţi
costuri 2.152.000 RON
Bugetul Spitalului Judeţean Reşiţa se constituie, în proporţie
de 99 %, din veniturile aferente deconturilor de la CJASS CaraşSeverin, pentru cazurile rezolvate şi validate.
Bugetul contractat pentru anul 2005 a fost de 22.198.266 lei
RON, (adică 587,2 lei RON/pacient), faţă de 24.076.690 lei RON,
cheltuieli efective (1.002,9 lei RON/pacient).
În sistem DRG (Diagnostic Releated Group), în care sunt
cuprinse 276 spitale, în teritoriu se constată discrepanţe de
finanţare inadmisibile: la Reşiţa, pentru un caz se alocă 996 lei
RON, la Călăraşi - 1043 lei RON, iar la Deva - 1298 lei RON.
În ceea ce priveşte preocupările viitoare ale echipei manageriale a Spitalului Judeţean Reşiţa şi anume creşterea standardului
de calitate pentru serviciile medicale, dar şi creşterea confortului
hotelier şi a salariilor personalului, acestea îşi vor avea rezolvarea
doar după implementarea, în sistemul sanitar, a unei reforme
adevărate. (R.B.)
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Două dintre arterele rutiere propuse pentru modernizare în
acest an vor deservi localităţi rurale dispuse periferic pe harta
judeţului, rezolvând probleme sociale.
Viitorul judeţului nostru înglobează şi componenta
referitoare la turism şi, în aceste condiţii, reabilitarea unor
segmente din infrastructura care deserveşte zone cu potenţial
turistic devine oportunitate.
Drumul judeţean DJ 571C face legătura între localităţile de
frontieră Naidăş şi Socol, traversând Zlatiţa şi Câmpia, la Socol
fiind racordat la drumul naţional DN 57A care se desfăşoară pe
malul stâng al Dunării.
Cel de-al doilea drum care face obiectul modernizării este
DJ 571, între Sasca Montană şi Cărbunari.
Sumele necesare pt. începerea lucrărilor sunt 12.000.000
RON, pentru cei 24 km dintre Naidăş şi Socol şi 3.101.984
RON, pentru segmentul Sasca Montană-Cărbunari, fonduri
asigurate din împrumutul de 62.100.000 RON proveniţi dintrun credit bancar contractat de C.J. Caraş-Severin. (R.B.)

Precizări privind regimul
de călătorie al cetăţenilor
români în străinătate

Programe de transport rutier de persoane

Inflaţia medie
în zona euro a scăzut

Servicii regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin,
precum şi cele în judeţele limitrofe.
Proiectul de hotărâre conţine anumite modificări legate de
capacitatea de transport pe anumite trasee, precum şi
suplimentarea unor curse şi includerea unor trasee noi în ceea
ce priveşte programele de transport rutier de persoane, prin
servicii regulate, în perioada 1 iulie 2005 – 30 iunie 2008.
O primă constatare este aceea că nici un operator din
Caraş-Severin nu deserveşte traseele spre judeţele limitrofe,
transportul respectiv fiind asigurat de societăţi din Timiş,
Hunedoara, Mehedinţi şi Dolj. Nu se regăsesc nici curse care
să deservească zone turistice cu afluenţă mare de vizitatori:
Gărâna, Semenic, telescaun Borlova.
De asemenea, din analiza anexei la acest proiect rezultă că
există multe trasee neatribuite (Bocşa-Reşiţa, CaransebeşPoiana Buchin, Iablaniţa-Bozovici, Bozovici-Băile Herculane,
Dalboşeţ-Bozovici, Caransebeş-Cornereva, CaransebeşRusca Montană, Caransebeş-Reşiţa, Văliug-Reşiţa şi altele),
cauze posibile fiind faptul că unele zone nu sunt atractive din
punct de vedere economic sau operatorii nu au realizat
condiţiile impuse pentru obţinerea licenţei de transport. (R.B.)
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Politici antitransparenţă
În cadrul unei dezbateri din cursul săptămânii trecute
Jonathan SCHEELE, şef al Delegaţiei Comisiei Europene în
România, arăta că printre priorităţile din politica internă
românească o mare importanţă trebuie acordată comunicării,
cu referire la comunicarea dintre autorităţi şi populaţie. De fapt,
comunicarea reprezintă un element fundamental al politicii
statelor occidentale, un factor de stabilitate politică. Legea
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
stabileşte o serie de obligaţii din parte autorităţilor în vederea
asigurării transparenţei în funcţionarea acestora. Din păcate,
pentru marea majoritate a instituţiilor publice şi a autorităţilor
statului se constată o vădită intenţie de a ascunde informaţiile
(reamintim acţiunea PRODEMOCRAŢIA de verificare a
respectării legii de către consiliile locale şi primari). De fapt,
esenţa unei construcţii politice de tip totalitar, de inspiraţie
marxistă constă tocmai în producerea de secrete, de mistere în
modul de funcţionare a instituţiilor, manieră de natură tocmai de
a ascunde incompetenţa şi impostura care stă la baza
funcţionării acestora. Opacitatea este necesară pentru a nu fi
vizibil modul defectuos şi clientelar de a deservii cetăţenii şi de
a respecta legislaţia.
În viziunea celor de mai sus, nu putem să nu constatăm şi să
ne exprimăm îngrijorarea cu privire la modul de respectare a
legilor de către instituţia ce este abilitată tocmai cu aplicarea
legilor în învăţământul preuniversitar. Această funcţionare
creează, pe de o parte, daune materiale şi morale persoanelor
cărora le sunt încălcate drepturile legale, pe de alta, plătitorilor
de impozite prin daunele pe care instituţia le plăteşte pentru
nerespectarea drepturilor cetăţenilor. În sprijinul afirmaţiilor
noastre aducem ca exemple:
lcazul ing. Broşteneanţu Ionel, pentru care instanţa a hotărât
că, în 12 situaţii în care a considerat că, în raport cu ISJ nu i s-au
respectat drepturile, a avut câştig de cauză;
lcazul ing. Şimon Mihai căruia instituţia trebuie să-i plătească
drepturi salariale, stabilite de instanţă, neacordate în perioada
cât a funcţionat ca inspector şcolar;
lcazul prof. Breşneni Eremia, eliberat din funcţia de director
pentru care instanţa a stabilit obligaţia reîncadrării pe post;
lcazul prof. Rugină Carmen căreia instituţia trebuie să-i
plătească drepturi salariale, stabilite de instanţă, pentru
eliberarea din funcţia de inspector şcolar cu încălcare
prevederilor legale, pe perioada de la eliberarea din funcţie.
Ne îngrijorează faptul că şeful inspectoratului şcolar nu este
îngrijorat de faptul că, în urma unor hotărâi judecătoreşti are
deciziile invalidate şi tratează cu superficialitate acest fapt. În
acelaşi timp, în viziunea domniei sale, a face uz de drepturile pe
care ţi le acordă legiuitorul este hărţuire a instituţiei, când de
fapt, din punctul nostru de vedere, abuz am putea numi
acţiunea unei instituţii care nu respectă prevederile legale şi nu
acţionează în folosul cetăţenilor. Rolul instituţiilor este de a
respecta şi aplica legea şi nu de a emite opinii publice cu privire
la prevederile acesteia.
17.04.2006

Conform prevederilor legale în vigoare şi
ţinând cont de interesul general manifestat în
cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar şi
de multiplele solicitări adresate până în prezent,
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), deschide
procesul de consultare publică asupra
principalelor documente elaborate în perioada de
interimat.
În intervalul 12 aprilie - 12 mai 2006, pe
www.edu.ro, vor fi supuse dezbaterii publice
următoarele proiecte de acte normative:
1. Standarde naţionale pentru:
- Autorizarea instituţiilor de învăţământ;
- Acreditarea şi evaluarea periodică a
instituţiilor de învăţământ (proiect de Hotărâre a
Guvernului);
2. Metodologia de evaluare instituţională şi de
acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie
(proiect de Hotărâre a Guvernului);
3. Metodologia privind criteriile de selecţie şi

Defalcarea planului de şcolarizare la nivelul
judeţului/municipiului Bucureşti, pe unităţi de învăţământ, filiere,
profiluri, domenii şi calificări profesionale se realizează de
Inspectoratul Şcolar Judeţean, respectiv ISMB în conformitate cu
nevoile reale de educaţie, precum şi cu opţiunile elevilor.
Iniţial, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a propus
Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul şcolar 2006-2007 o
cifră de şcolarizare care implică un procent de cuprindere de
137%, care nu justifica o nevoie reală. Având în vedere că în anul
şcolar 2005 - 2006, planul de şcolarizare propus de ISMB şi
aprobat de MEdC a fost supradimensionat, (fapt ce a produs
nerealizarea integrală a acestuia), precum şi scăderea demografică, MEdC a solicitat reanalizarea proiectului. Drept urmare,
ISMB a revenit cu un proiect modificat pentru învăţământul liceal
de zi, procentul de cuprindere ajungând la 117%.
Pentru municipiul Bucureşti, MEdC a aprobat integral proiectul
planului de şcolarizare propus de ISMB. Responsabilitatea privind
distribuirea cifrelor de şcolarizare revine exclusiv ISMB cu
încadrarea în cifra totală repartizată de MEdC, acoperitoare atât
pentru absolvenţii din municipiul Bucureşti, cât şi pentru
absolvenţii din alte judeţe ce doresc să-şi continue studiile în
unităţi de învăţământ bucureştene.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 13.04.2006
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de formare a experţilor înscrişi în Registrul
ARACIP al experţilor în evaluare şi acreditare
(proiect de Ordin al Ministrului Educaţiei şi
Cercetării);
4. Codul de etică profesională al experţilor în
evaluare şi acreditare ai ARACIP (proiect de
Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării).
În perioada imediat următoare, vom supune
dezbaterii publice şi reperele metodologice care
stau la baza întregii activităţi a ARACIP şi pe care
agenţia le propune în vederea desfăşurării
proceselor de evaluare instituţională, asigurarea
şi managementul calităţii.
Observaţiile, sugestiile şi propunerile tuturor
celor implicaţi şi interesaţi se vor transmite până
la data de 12 mai, după cum urmează: prin poştă,
pe adresa:
Str. Spiru Haret nr. 12, et. I, cam. 43,
Bucureşti, cod 010176, fax: 021-319.20.96,
e-mail: aracip@mec.edu.ro.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 13.04.2006

Ghidul admiterii computerizate poate fi consultat pe http://admitere.edu.ro

Pentru a veni în sprijinul elevilor şi părinţilor
care vor trece prin emoţiile susţinerii Testelor
Naţionale şi a admiterii în licee şi şcoli de arte şi
meserii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat astăzi, 13 aprilie, pe site-ul http://admitere.
edu.ro, „Ghidul Admiterii Computerizate”.
Documentul reprezintă un adevărat manual
pentru cei care se pregătesc să-şi completeze
fişa de admitere, explicând paşii pe care trebuie
să-i parcurgă elevii pentru a fi repartizaţi la liceul
favorit sau pentru a evita situaţia neplăcută de a
rata admiterea la un liceu sau şcoală de arte şi
meserii.
Ghidul Admiterii Computerizate îndrumă elevii şi părinţii spre alegerea cea mai bună şi îi ajută
să cunoască mai bine algoritmul de admitere computerizată, prin ilustrarea unei situaţii concrete.
Pentru a asigura transparenţa procesului de
repartizare computerizată a elevilor, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia acestora, pe situl http://admitere.edu.ro, „Algoritmul de
repartizare”, un document complet ce indică
informaţii despre modul de repartizare a
candidaţilor în licee şi şcoli de arte şi meserii,
criteriile de departajare, precum şi modalitatea de
calcul a mediei de admitere.
Pentru completarea realistă a fişei de opţiuni,
la adresa http://admitere.edu.ro, SIVECO Romania va pune la dispoziţia elevilor aplicaţia de tip
tutorial „Orientare Admitere”, care va ajuta elevii
să-şi ordoneze opţiunile în funcţie de preferinţe
(profil, specializare, unitate şcolară) şi de mediile
ultimilor admişi la respectivele specializări în anii
anteriori.
Despre http://admitere.edu.ro
http://admitere.edu.ro este un sub-site al
Portalului Educaţional SEI (http://portal.edu.ro),
alături de http://titularizare.edu.ro şi
http://bacalaureat.edu.ro. Acesta conţine
informaţii complete despre examenul de
admitere (metodologie, calendar de desfăşurare,
Conferinţa de presă - Acţiunea Populară, subiectele date la examenele din anii anteriori) şi
vicepreşedinte
un forum de discuţii dedicat.
prof. Alexandru Caragea
Despre Portalul Educaţional SEI
http://portal.edu.ro

Planul de }colarizare pentru înv@]@mântul
preuniversitar de stat în anul 2006-2007
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Proiecte de acte normative elaborate de Agen]ia Român@ de Asigurare
a Calit@]ii în Înv@]@mântul Preuniversitar supuse dezbaterii publice

Portalul Educaţional SEI (http://portal.edu.ro)
găzduieşte anual afişarea rezultatelor admiterii
computerizate în licee şi şcoli de arte şi meserii,
repartizarea pe posturile vacante a profesorilor
admişi la examenul de titularizare, rezultatele
examenului de bacalaureat, site-urile web ale
şcolilor şi liceelor din România. Cu 60.000 de
utilizatori înregistraţi şi 14 site-uri componente,
Portalul SEI este cea mai importantă comunitate
virtuală din România, reunind profesori, elevi şi
părinţi din toată ţara. Portalul educaţional SEI
este un site al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
realizat de compania SIVECO România, în
cadrul programului de informatizare finanţat de
Guvernul României.
Despre algoritmul de repartizare
Repartizarea se face ordonând candidaţii în
ordinea descrescătoare a mediilor pe judeţul
respectiv şi încercându-se plasarea fiecărui
candidat, începând de la cel cu media cea mai
mare pâna la cel cu media cea mai mică, la una
din opţiunile exprimate de candidatul respectiv.
Ordonarea candidaţilor se face descrescător
după mai multe criterii: media de admitere, media
generală obţinută la testele naţionale, media
generala de absolvire a claselor V-VIII, media
obţinută la testele naţionale la proba de limba şi
literatura română, media obţinută la testele
naţionale la proba de matematică şi media
obţinută la testele naţionale la proba de limbă
maternă, respectiv nota de la proba de verificare
a cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul
candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de
învăţământ cu predare în limba minorităţilor
naţionale. Media de admitere este egală cu
(TN+ABS)/2=MA, unde:
TN = media generală obţinută la testele
naţionale (pentru absolvenţii de până în anul
2003 inclusiv, media de la testele naţionale se
înlocuieşte cu media de la examenul de
capacitate);
ABS = media generală de absolvire a claselor
a V-a - a VIII-a;
MA = media de admitere.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 13.04.2006

Preciz@ri privind admiterea elevilor de etnie rrom@
în licee }i }coli de arte }i meserii
În conformitate cu Metodologia de organizare
şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi
profesional de stat pentru anul şcolar 2006-2007,
la data de 1 mai 2006, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi al Municipiului Bucureşti vor afişa oferta
de şcolarizare/formare profesională, concretizată
în profiluri şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică şi pentru şcoala
de arte şi meserii (SAM) şi să tipărească broşura
care cuprinde informaţiile despre admitere.
În data de 5 mai 2006, broşurile cuprinzând
informaţiile legate de admitere vor fi transmise în
şcolile gimnaziale, iar la data de 9 mai 2006,
inspectoratele şcolare vor transmite şcolilor
gimnaziale, lista centrelor de înscriere, precum şi
a şcolilor arondate fiecărui centru, urmând ca la
data de 15 mai 2006 să aibă loc afişarea locurilor
speciale pentru candidaţii rromi.
În acest scop, pentru a se cunoaşte o gamă
cât mai variată de opţiuni ale elevilor rromi şi ale
părinţilor acestora privind unităţile liceale şi SAM
vizate, MEdC solicită şcolilor ca aceste opţiuni să
fie preluate în timp util şi centralizate la nivel de
ISJ / ISMB.

Înscrierile pe locurile speciale pentru rromi se
vor derula între 16 mai şi 16 iunie 2006, aceasta
fiind data limită pentru primirea cererilor de
înscriere a candidaţilor pe locurile speciale
pentru rromi.
Reamintim faptul că locurile speciale pentru
candidaţii rromi sunt alocate peste numărul de
locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita
a 30 de elevi la clasă, iar repartizarea candidaţilor
se va face in ordinea descrescătoare a mediilor
de admitere şi în baza opţiunilor exprimate.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 13.04.2006

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

MINISTERUL ADMINISTRA[IEI {I INTERNELOR

Turism în banatul montan
După foarte mulţi ani de aşteptare a fost
realizat un material de promovare a potenţialului
turistic al judeţului Caraş-Severin, judeţ înzestrat
cu forme de relief variate, cu o reţea hidrografică
bogată şi complexă, cu lacuri naturale sau antropice, cu multiculturalitatea specifică celor peste
zece etnii care formează un model european, cu
tradiţie industrială, judeţ încărcat de istorie.
Materialul, realizat de Consiliul Judeţean
Caraş-Severin, Direcţia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat, Biroul de Promovare
a Turismului cuprinde un CD şi o hartă turistică
realizată în condiţii grafice deosebite. CD-ul cuprinde imagini din zonele cele mai reprezentative
pentru turism, fie că se referă la cel individual, la
drumeţii sau la cel de masă, organizat.
Imaginile sunt adevărate opere de artă furate
din natură sau realizate de om.
Zona Munţilor Semenic, cu imagini din staţiunile Semenic şi Trei Ape, localităţile Văliug şi
Gărâna.
Zona Muntele Mic, cu perspectiva staţiunilor
Muntele Mic şi Poiana Mărului, cu lacul Poiana
Mărului şi poienile cu narcise de la Zerveşti. Şi,
după ce ai străbătut masivul Ţarcu, poţi poposi şi
în Godeanu.
Zona Aninei, spectaculoasele chei ale Cara-
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şului, lacul Buhui, cascadele Beuşniţei, Ochiul
Beiului, Valea Rudăriei şi tezaurul ei mulinologic.
Apoi bătrâna cale ferată Oraviţa-Anina, rivala de
necontestat a Semeringului austriac. Zona Băile
Herculane cu zestrea ei milenară: vestigii romane, arhitectură din perioada austro-ungară, pinul
negru - varietatea Banatica, siluetele moderne al
hotelurilor sau noile vile, Cerna şi lacul de acumulare.
Zona Moldova Nouă sau Dunărea, de la
Pescari la Orşova.
Materialul poate fi completat cu date despre
istoria unui judeţ în care se găsesc aşezările de la
Ilidia, Jupa, Cornea, Gornea, unde a fost descoperit basorelieful călăreţului trac. În CaraşSeverin se găseşte cea mai veche linie ferată din
ţară, cu un traseu spectaculos, cu realizări tehnice de vârf pentru vremea respectivă, recunoscute în Europa, obiectiv turistic, dar şi tehnic, care
merită o tratare specială.
Judeţul nostru păstrează amprenta îndeletnicirilor locuitorilor, începând cu mineritul şi până la
prelucrarea superioară a fierului. Chiar dacă unele dintre aceste vestigii încă îşi aşteaptă dreptul la
recunoaştere în domeniul arheologiei industriale,
ele există şi merită să fie incluse în traseele
turistice promovate de materialul editat. (R.B.)

ADMINISTRA[IEI

{I

INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]@ “Semenic” al jude]ului Cara}-Severin
Pentru desfăşurare în condiţii de siguranţă a
activităţii pe perioada sărbătorilor pascale managerii/conducătorii, operatorilor economici şi instituţiilor vor dispune ca responsabili cu atribuţii de
apărare împotriva incendiilor să execute controale de prevenire a incendiilor în zilele libere şi sărbătorilor legale la structurile care în aceste zile.
Controalele efectuate de persoanele stabilite
se finalizează prin documente scrise, în care se
consemnează: construcţiile, instalaţiile şi serviciile care au fost cuprinse în control; constatările
rezultate din teren şi documente; propuneri de
măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de
îmbunătăţire a activităţii.
Cu ocazia acestor evenimente se recomandă ca primarii unităţilor administrativ teritoriale să
nominalizeze persoane din rândul cetăţenilor,
care, constituite în grupe şi împreună cu membrii
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă să
efectueze pe bază de voluntariat activităţi de prevenire a incendiilor, cum sunt: atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice şi
cu ocazia sărbătorilor, supravegherea unor
activităţi cu public numeros cu ocazia Paştelui,
asigurarea căilor de acces pentru intervenţii şi
evacuare de persoane; evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone, menţinerea

integrităţii indicatoarelor de securitate şi de
orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
verificarea asigurării mijloacelor de stingere a
incendiilor, anunţarea cu maximă operativitate a
oricărui incendiu observat; efectuarea primei
intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi
mijloacelor participante la aceasta.
Cu această ocazie se efectuează exerciţii şi
aplicaţii de intervenţie, în una din zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, pentru a verifica
pregătirea salariaţilor aflaţi în serviciu în zilele
respective, împreună cu personalul serviciului
voluntar/public pentru situaţii de urgenţă.
Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se
ţine într-un registru, înfiinţat pentru fiecare loc de
muncă la nivelul operatorului economic, instituţiei
sau localităţii.
Fiecare exerciţiu sau aplicaţie de intervenţie
se finalizează printr-un raport care să facă referiri
cel puţin la:
l îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite
şi a timpilor operativi de intervenţie;
l menţiuni privind alarmarea (alertarea)
personalului;
Cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Comanda
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” Caraş-Severin vă urează: “Hristos a înviat”

Te a t r u
Teatrul Naţional din Cluj
prezintă

Teatrul G. A. Petculescu va prezenta joi,
20.04.2006 şi vineri, 21.04.2006, ora 20.30, la
Teatrul de Stat din Ankara (Turcia), spectacolul
“Richard al III-lea nu se mai face” de Matei
de Marc Camoletti Vişniec, regia artistică: Michel Vivier,
scenografia: Michel Vivier şi Herve Mazelin,
cu Florin Piersic
lumini: Herve Mazelin, costume: Florica
Zamfira, muzica: Dimitri Shostakovich,
La Casa de Cultură a Sindicatelor
distribuţia: Alexandru Repan, Sorin Cociş, Ion
Sâmbătă, 29 aprilie 2006
Haiduc, Mălina Petre, Sorin Fruntelată,
Camelia Ghinea, Ştefan Abrudan, Ina
Telefon informaţii suplimentare 0255-213336 Prisăcaru, Constantin Bery şi Florin Ruicu.

Logodnicele aterizeaz@ la Paris

Joi/20 Aprilie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 24 Aprilie

Programul farmaciilor
Duminică 23 Aprilie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676

Sâmb@t@/22 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Notă de Informare PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR
PERICULOASE PRODUSE ÎN PERIOADA 11.04. - 19.04. 2006
Situaţia hidrologică - Situaţia râurilor din bazinele
hidrografice ale judeţului nostru la orele 12.00:
Toate cursurile de apă din bazinele hidrografice ale judeţului
nostru sunt în scădere şi se află sub “COTA DE ATENŢIE”
Debitul fluviului Dunărea la intrarea în ţară (Baziaş), fiind de
15.200 mc/s, la ora 11.30 în data de 19.04.2006, iar nivelul fluviului
este de 796 cm, “COTA DE INUNDAŢIE” fiind depăşită cu 155 cm.
Din datele puse la dispoziţie de către reprezentanţii comitetelor
locale pentru situaţii de urgenţă, rezultă următoarea situaţie
privind efectele negative produse de inundaţii pe teritoriul
judeţului, după cum urmează:
61 unităţi administrative:
l 8 oraşe afectate;
l 53 comune afectate;
l 329 case afectate din care 10 distruse în următoarele localităţi:
- 6 în satul Gherteniş,
- 2 în satul Tirol,
- 1 în comuna Glimboca,
- 1 în comuna Dognecea,
l 1184 de anexe gospodăreşti afectate;
l 17 persoane evacuate (6 la Moldova Nouă + 11 la Gherteniş);
l 2,6 km drum naţional afectat, astfel:
- DN Secţia Orşova - 1.15 km: (pagube 520.000 lei)
- DN Secţia Caransebeş - 1.45 (pagube 1.355.000 lei)
Pe drumul naţional DN 67 D Băile Herculane - Baia de Aramă,
între km 93-00 - 93-100, datorită căderilor de stânci, se circulă cu
restricţie.
l 298.03 km drum judeţean afectat, pagube 89.409.000 lei
l 67.90 km drum comunal afectat, pagube 14.259.000 lei
l 22.5 km străzi afectate, pagube 4.725.000 lei
l 5 poduri, pagube 3.800.000 lei
l 95 punţi şi podeţe afectate
l 2.118 ha terenuri agricole inundate.
Pagubele totale fiind de 660.925 lei: 834 fântâni colmatate, 11
obiective socio-economice (şcoli, biserici, case de cultură,
dispensar veterinar) afectate.
În urma inundaţiilor produse în localitatea Gherteniş, s-au
înregistrat următoarele mortalităţi: 27 animale mari, 33 animale
mici, 98 familii albine.
Pagubele au fost evaluate la suma de 35.140 lei.
Ca urmare a ploilor abundente căzute în ultima perioadă s-au
produs şi o serie de alunecări de teren astfel:
În municipiul Reşiţa: l alunecare de teren la locuinţa lui
Busuioc Pavel, str. Văliugului nr. 139 l alunecare de teren la
locuinţa lui Nedved Carol, str. Colonia Scântei nr. 7 l alunecare de
teren care a afectat str. Doman şi un stâlp de alimentare cu
energie. Pagubele fiind de 550.000 lei.
Menţionăm că modificările ulterioare survenite faţă de
raportările ulterioare se datorează adreselor primite de la
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.
La Direcţia Silvică Reşiţa:
- Drum forestier - 195 km - valoare 2107143
- Poduri, podeţe - 149 km - valoare 165000
- Plantaţii şi regenerări - 1.2 ha - valoare 12.000
Total - 2.290.835
Situaţia este monitorizată în continuare de Centrul Operaţional
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” al judeţului
Caraş-Severin.

Vineri/21 Aprilie

Timişoara
+16ºC
+8ºC

Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]@ “Semenic”
al jude]ului Cara}-Severin

+14ºC
+5ºC

Oraviţa +12ºC
+6ºC

Reşiţa

+21ºC
+8ºC

Oraviţa +16ºC
+7ºC

+13ºC
+6ºC

Marţi, 25 Aprilie

+18ºC
+7ºC

+17ºC
+8ºC

Miercuri, 26 Aprilie

21 - 23 Aprilie
C Elizabethtown
I
N Vineri
orele 18, 20
E Sâmbătă
18, 20
M orele 16,- Duminică
A

Duminic@/23 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

+19ºC
+7ºC

Dacia

Timişoara
Caransebeş

+19ºC
+8ºC

Reşiţa

Caransebeş
+18ºC
Reşiţa
+6ºC

+20ºC
+7ºC

Oraviţa +17ºC
+8ºC

Oraviţa +16ºC
+7ºC

+18ºC
+10ºC

Joi, 27 Aprilie

Vineri, 28 Aprilie

+18ºC
+8ºC

Sâmbătă, 29 Aprilie

Duminică, 30 Aprilie

Reşiţa

+17ºC/+10ºC

+20ºC/+12ºC

+20ºC/+12ºC

+20ºC/+12ºC

+20ºC/+12ºC

+20ºC/+10ºC

+17ºC/+8ºC

Timişoara

+21ºC/+11ºC

+23ºC/+12ºC

+24ºC/+11ºC

+24ºC/+11ºC

+21ºC/+8ºC

+15ºC/+2ºC

+15ºC/+6ºC
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Din cele 53 de focare de gripa
aviara existente, au fost stinse
deja 47, urmând ca până vineri,
21 aprilie a.c, să fie lichidate şi
cele 6 focare din judeţele Tulcea,
Brăila, Constanţa, Ialomiţa şi Ilfov.

Guvernul va analiza şi va lua o decizie privind procedura de vânzare a celor
8% din actiunile Petrom către angajaţi,
după ce va fi identificată o modalitate de
implicare a tuturor băncilor în acest
proces de vânzare-cumpărare.

Noile paşapoarte
cu date biometrice
vor fi personalizate
centralizat, sub supravegherea structurilor
specializate.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 222 al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor pt. aprobarea Instrucţiunilor
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
publice pt. atribuirea contractelor de închiriere, a
Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării
Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse
spre închiriere (M.O. nr. 211/08.03.2006)
l Ordinul nr. 64 al preşedintelui Agenţiei
Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie privind aprobarea Procedurii de
implementare a Programului pt. sprijinirea
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin
fonduri în limita sumelor plătite pt. profitul brut
reinvestit (M.O. nr. 212/08.03.2006)
l Ordinul nr. 39 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pt. Siguranţa Alimentelor pt. aprobarea Normei sanitare veterinare ce
stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi
introducerea produselor de origine animală destinate pt. consum uman (M.O. nr. 213/08.03.2006)
l O.u.G. nr. 20 privind sprijinul direct al statului
acordat producătorilor agricoli din sectorul
vegetal în anul 2006 (M.O. nr. 216/09.03.2006)
l Circulara nr. 5 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României, valabil în luna martie 2006
(M.O. nr. 216/09.03.2006)
l H.G. nr. 292 pt. modificarea art. 4 alin. (2) din
H.G. nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza
cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă,
concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără
plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
(M.O. nr. 217/09.03.2006)
l Legea nr. 44 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale (M.O. nr.
220/10.03.2006)
l Ordinul nr. 52 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului naţional multianual pe perioada
2006-2009 de sprijinire a întreprinderilor mici şi
mijlocii în dezvoltarea exportului (M.O. nr.
220/10.03.2006)
l Ordinul nr. 54 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă (M.O. nr. 220/10.03.2006)
l Ordinul nr. 55 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului naţional multianual pe perioada
2006-2009 pt. susţinerea accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de
instruire şi consultanţă (M.O. nr. 220/10.03.2006)
l Ordinul nr. 56 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului pt. informarea şi educarea
comercianţilor (M.O. nr. 220/10.03.2006)
l H.G. nr. 261 privind alocarea unei sume de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pt. dotarea şcolilor din mediul urban cu materiale didactice (M.O.223/10.03.2006)

l Ordinul nr. 1.182/1.270/2005 al ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind
aprobarea Codului de bune practici agricole pt.
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din
surse agricole (M.O. nr. 224/13.03.2006)
l Ordinul nr. 344 al ministrului finanţelor publice
pt. modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pt.
serviciile prestate clienţilor(M.O.224/13.03.2006)
l Ordinul nr. 291 al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului pt. publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea
Europeană şi România privind participarea
României în cadrul Programului Marco Polo,
semnat la Bruxelles la 28 octombrie 2005 (M.O.
nr. 225/13.03.2006)
l Hotărârea nr. 152 Consiliului Superior al
Magistraturii pt. aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere în magistratură, precum şi procedura
de numire în funcţiile de judecător şi procuror,
fără concurs (M.O. nr. 230/14.03.2006)
l Ordinul nr. 149/308 al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei şi al preşedintelui
Institutului Na ţional de Statistic ă privind
completarea Clasificării ocupaţiilor din România
acte ale camerei auditorilor financiari din românia
(M.O. nr. 234/15.03.2006)
l H.G. nr. 56 pt. modificarea şi completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2005 privind
aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare
a examenului de aptitudini profesionale pt.
atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea
2006 (M.O. nr. 234/15.03.2006)
l H.G. nr. 312 pt. modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pt. şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, aprobate prin H.G. nr.
174/2002 (M.O. nr. 235/15.03.2006)
l H.G. nr. 313 privind modificarea Normelor
metodologice pt. aplicarea prevederilor O.G. nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pt. unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, aprobate
prin H.G. nr. 1.470/2002 (M.O. 235/15.03.2006)
l Ordinul nr. 133 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale pt. modificarea
anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimitării fondului cinegetic al
României în fonduri de vânătoare, cu modificările
ulterioare (M.O. nr. 236/16.03.2006)
l H.G. nr. 299 pt. modificarea şi completarea
H.G. nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice pt. aplicarea O.G. nr. 75/2001
privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal (M.O. nr. 237/16.03.2006)
l Legea nr. 46 pt. modificarea O.G. nr. 66/1997
privind regimul investiţiilor străine în România,
realizate prin cumpărarea de titluri de stat (M.O.
nr. 238/16.03.2006)
l Legea nr. 52 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 238/16.03.2006)

Dacă în 10 zile nu conving
băncile să difuzeze doar spoturi cu prezentarea corectă a
produselor, posturile tv care le
g ă zduiesc vor fi drastic
sancţionate financiar de CNA.

Peste zece ani, România ar putea ieşi din
categoria ţărilor sărace,
apreciază reprezentantul
Băncii Mondiale în România, Owaise Saadat.

Preciz@ri privind regimul
A doua licita]ie pentru
de c@l@torie al cet@]enilor
Programul Fermierul se va
români în str@in@tate
relua pe 26 aprilie a.c.

În contextul măsurilor
stabilite recent de Guvernul
României privind condiţiile de
ieşire din ţară a cetăţenilor
români care călătoresc în
străinătate, Ministerul Afacerilor
Externe reaminteşte tuturor
persoanelor interesate faptul că
noile condiţii de ieşire din ţară
nu se substituie condiţiilor de
intrare prevăzute de legislaţiile
naţionale ale statelor vizitate.
Ministerul Afacerilor Externe
recomandă cu insistenţă tuturor
cetăţenilor români să se
informeze, înainte de
efectuarea călătoriei în
străinătate, asupra condiţiilor
de intrare în statele pe care
doresc să le viziteze, condiţii
prevăzute de legislaţiile
naţionale ale acestor state,
care trebuie respectate cu
stricteţe, ele nefiind afectate de
noua reglementare română.
Ministerul Afacerilor Externe
face aceste precizări pentru a îi
sprijini pe cetăţenii români care
călătoresc în străinătate, în
spiritul unei bune şi corecte
informări publice şi în scopul
promovării unor călătorii sigure
şi lipsite de evenimente
nedorite.
Informaţiile despre condiţiile
de intrare în statele membre ale
Uniunii Europene, în alte state
pentru care nu este necesară
obţinerea vizelor, precum şi în
orice alt stat se obţin de la
ambasadele sau consulatele
statelor respective în România.
Ministerul Afacerilor Externe
- 14.04.2006

Marţi, 11.04.2006, a fost
programată a doua licitaţie
adresată băncilor din România
pentru derularea fondurilor
aferente Programului Fermierul. Suma aflată în licitaţie în
această etapă este de 330
milioane RON.
La licitaţie a fost prezentată
o singură ofertă, aparţinând
Băncii Comerciale Române. În
aceste condiţii, conform legii,
licitaţia se va repeta, iar data
stabilită este 26 aprilie a.c. La
repetarea licitaţiei, adjudecarea se va putea face şi în
condiţiile în care va rămâne o
singură ofertă depusă, dacă
ea va îndeplini cerinţele legale
şi pe cele din caietul de sarcini.

MIE lanseaz@ licita]ia de
proiecte cu Serbia }i
Muntenegru
Marţi,11 aprilie 2006, Ministerul Integrării Europene a
lansat prima licitaţie de
propuneri de proiecte finanţate
în cadrul Programului de Vecinătate România-Serbia &
Muntenegru.
Peste 5 milioane de Euro
vor fi disponibili pentru finanţarea de proiecte în domeniul
dezvoltării economice şi
sociale sau pentru acţiuni
People to People. Data limită
de depunere a ofertelor este
10 Iulie 2006.
Pachetul de licitaţie este
disponibil pe site-ul Ministerului Integrării Europene, iar
informaţii şi detalii pot fi obţinute de la Secretariatul Tehnic
Comun al Programului de
Vecinătate de la Timişoara,
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timişoara (Timişoara, Proclamaţia de
la Timişoara nr.5, Etaj 1,
Telefon: +40356 426360, Fax:
+ 40356 426361, Adresa Email: office.cbc@adrvest.ro).

Punctul de pensie va fi majorat cu trei puncte procentuale din luna septembrie a acestui an

Proprietarii de p@duri vor fi obliga]i s@ asigure realizarea serviciilor silvice sau administrarea
p@durilor pe care le au în proprietate prin ocoale silvice de stat sau constituite ca structuri proprii
Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, atribuţiile ocoalelor silvice de stat şi a
celor constituite ca structuri proprii şi obligaţiile ce le revin deţinătorilor de păduri în
vederea respectării regimului silvic. De asemenea, acelaşi act normativ aprobă
Regulamentul de aplicare a O.u.G. nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din
România.
În vederea gestionării durabile a pădurilor, actul normativ prevede obligativitatea
proprietarilor de păduri de a încheia contracte de servicii silvice sau administrare a
pădurilor cu un ocol silvic constituit în condiţiile legii. Nerespectarea acestei
prevederi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei noi.
Ocoalele silvice au obligaţia de a asigura managementul corespunzător al
proprietăţii forestiere pentru care au încheiat contractul de administrare sau servicii
silvice. De asemenea, Hotărârea prevede dreptul ocoalelor de a asigura pe baze
concurenţiale servicii silvice şi pentru alte păduri decât cele pentru care au fost
constituite, cu adaptarea corespunzătoare a statutului de funcţionare.
Contractul pentru servicii silvice se încheie pe o perioadă de minim un an
calendaristic şi include obligatoriu serviciul de pază pentru respectiva pădure, dacă
proprietarul nu face dovada că paza proprietăţii forestiere este deja asigurată în
condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor. Contractul pentru administrarea pădurii se încheie pe o durată minimă,
egală cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 965/1998.
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Hotărârea stabileşte ca ocoalele silvice şi regiile publice cu specific silvic să facă
publice limitele minime şi maxime ale tarifelor practicate pentru serviciile pe care le
oferă, precum şi pentru administrarea pădurilor, în termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentului act normativ. Aceste tarife nu includ cheltuielile cu
lucrările de împădurire, de combatere a dăunătorilor forestieri, de realizare a
lucrărilor silvice şi cele necesare în situaţii excepţionale, cheltuieli care sunt
suportate de proprietarul pădurii. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează
cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei noi.
Actul normativ aprobă şi Regulamentul de aplicare a O.u.G. nr. 139/2005 privind
administrarea pădurilor din România, conform căruia programul de amenajare al
pădurilor este aprobat anual de către autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură. Licitaţiile pentru realizarea amenajamentelor silvice se organizează de
către Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare, în conformitate cu
prevederile legale privind achiziţiile publice.
Cheltuielile pentru amenajamentele silvice se decontează de către
administratori, pentru pădurile proprietate publică a statului, şi de către
Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare, dacă suprafaţa amenajată
provine din proprietăţi mai mici de 100 hectare ale persoanelor fizice sau juridice
asociate în scopul gospodăririi pădurilor. Pentru alte proprietăţi forestiere private
cheltuielile cu amenajamentele silvice vor fi suportate de proprietari.
Guvernul României - Biroul de presă - 12.04.2006

Câţiva dintre foştii săi generali îi cer lui Donald Rumsfeld
să-şi dea demisia, pe motiv că gestionează catastrofal războiul
din Irak. Casa Albă are cunoştinţă de aceste presiuni, dar îl
susţine pe ministrul apărării. Rumsfeld şi-a oferit în două
rânduri demisia, în scandalul Abu Ghraib, dar preşedintele
Bush s-a opus în ambele cazuri.

Rusia a anunţat că va acorda ajutor
financiar Autorităţii Palestiniene
conduse de gruparea Hamas,
distanţându-se astfel de poziţia contrară
adoptată de Uniunea Europeană şi
Statele Unite ale Americii.

Tratatul de la Kyoto - repere esenţiale
În ultimii ani avertismentele privind pericolul
fenomenului, generic numit "încălzirea globală a
planetei", au devenit mai numeroase iar tonul lor
tot mai puţin optimist. Ultimul, cronologic, semnal
a venit de la Londra. Profesorul David King,
consilier ştiinţific al guvernului britanic, crede că
temperatura globală va creşte cu cel puţin trei
grade Celsius, încălzire ce este inevitabilă în
condiţiile în care se dovedeşte atât de dificil să se
ajungă la un consens internaţional în legătură cu
reducerea gazelor care produc "efectul de seră",
primele ameninţate fiind rezervele de apă şi de
hrană ale mai multor miliarde de oameni.
Tema în sine nu este nouă poate doar viteza
de creştere este mai ridicată faţă de cea anticipată în 1997, an în care a fost adoptat, în urma
recomandărilor Comisiei Interguvernamentale a
Naţiunilor Unite pe probleme de mediu Tratatul
de la Kyoto.
Comisia a recomandat reducerea emisiilor
anumitor gaze în atmosferă - acele gaze care nu
mai lasă să treacă spre spaţiu căldura în exces
de pe suprafaţa planetei, cum ar fi dioxidul de
carbon. Se apreciază că de la începutul revoluţiei
industriale omenirea a produs şi pompat în atmosferă cu 30% mai mult dioxid de carbon decât
exista în mod natural pe pământ în urmă cu doar
200 de ani, de exemplu. Pornind de la acestă
premiză nu este de mirare că marii poluanţi ai planetei îi găsim în rândul ţărilor puternic industrializate. Astfel Statele Unite sunt responsabile de
aproape 20% din emisiile de astfel de gaze.
Majoritatea provin din activitatea industrială şi cu
precădere din centralele electrice pe bază de
gaze sau cărbuni. În top se mai află Japonia,
Rusia, India, China şi majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. Pe ultimele locuri sunt ţările în
curs de dezvoltare, cu precădere cele din Africa.
Aproape toate ţările lumii au stabilit de
principiu la Kyoto, în 1997, că trebuie să reducă
nivelul poluării cu dioxid de carbon şi alte asemenea gaze care amplifică efectul de seră. Soluţia
este trecerea de la producţia de energie pe bază
de gaze şi cărbune la energiile curate - energie
solară, eoliană, hidrocentrale. Dar aici intervine
factorul economic. Deşi energiile curate au marele avantaj că nu se epuizează niciodată, marele
dezavantaj este că trebuie mai întâi construite pe

scară largă, ceea ce înseamnă bani foarte mulţi.
Doar ţările dezvoltate şi-ar permite asemenea
cheltuieli, pentru restul ar însemna o lovitură la
rata de creştere economică. Dar lovitura de
moarte pentru acordul de la Kyoto a fost
recesiunea economică globală din 2001. Statele
Unite au fost cele mai afectate, iar răspunsul de la
Washington a fost prompt. Preşedintele George
Bush, el însuşi un fost om de afaceri în domeniul
petrolului, a anunţat că Statele Unite nu vor
ratifica tratatul din considerente economice.
„Statele Unite sunt îngrijorate de emisiile de
dioxid de carbon. Şi noi împărtăşim îngrijorarea
omenirii faţă de încălzirea globală. Dar că avem o
abordare diferită a problemei." "Noi generăm mai
mult dioxid de carbon fiindcă producem mai
multe bunuri." De aceea - a declarat preşedintele
american - trebuie să fim siguri că prin reducerea
emisiilor de gaze nu vom reduce şi numărul
locurilor de muncă. "Sarcina mea este să îmi
reprezint ţara şi o voi face de aşa manieră încât
să garantez americanilor că nu îşi vor pierde
locurile de muncă." - a mai spus George Bush.
Pentru a intra în vigoare la nivel mondial,
acordul trebuie să fie ratificat de cel puţin 55 de
ţări, a căror emisie de gaze poluante să fie de cel
puţin 55% din total. A intrat efectiv în vigoare în 16
februarie 2005 (posibilitate deschisă de ratificarea de către Rusia în 2004). În ianuarie 2006, 160
de state(61% emisii)au semnat şi ratificat acordul
Tratatul s-a "îmbogăţit" pe parcurs cu amendamentul că ţările generatoare de poluare pot
cumpăra şi cota de poluare a altor ţări, care sunt
dispuse să o vândă. În loc ca fiecare ţară să îşi
reducă emisiile proprii, unele şi l-ar putea menţine
la actualele cote, dar preluându-le şi pe ale ţărilor
care stau mult mai bine la acest capitol, s-ar putea
menţine în prevederile acordului. România a ratificat acordul şi este dispusă să îşi vândă şi cota.
Încălzirea globală este o certitudine dar nu şi
cauzele sale. Secolul XI, de exemplu, a fost mai
cald cu două grade Celsius decât în prezent.
După aceea a urmat ceea ce se cunoaşte sub numele de „mica glaciaţiune", până în secolul XVIII.
Nici un computer nu poate reproduce la această
oră modelul climei globale. În lipsa unui astfel de
instrument, orice predicţie este doar o ipoteză
ştiinţifică şi nimic mai mult.

semnat şi ratificat
semnat, în aşteptarea ratificării
semnat dar s-a refuzat ratificarea
nu au luat poziţie

Statele Unite şi Uniunea Europeană au
decis să oprească finanţarea pe care o acordau
Autorităţii Palestiniene după victoria grupării
militante Hamas în alegeri, fiindcă organizaţia
refuză să renunţe explicit la violenţă şi să
recunoască statul Israel.

Infla]ia medie în zona
Guvernul spaniol nu va
euro a sc@zut la 2,2
procente, în luna martie negocia chestiuni politice
Rata medie a inflaţiei în zona
euro, zonă formată de cele 12
state care utilizează moneda
euro, a scăzut la 2,2 procente
anualizat, în luna martie, de la
2,3 procente în luna februarie,
conform unei prime estimări a
Agenţiei de Statistică a Uniunii
Europene, Eurostat, citată de
AP.
Preţurile ridicate la energie şi
petrol au condus la decizia
Băncii Centrale Europene (BCE)
să majoreze rata dobânzii de
referinţă la 2,5 la sută, la
începutul lunii martie. Această
rată a fost majorată pentru prima
dată în cinci ani în luna
decembrie, de la doi la sută la
2,25 la sută.
Europenii sunt încrezători în
revigorarea economiei,
indicatorul de încredere în
economie crescând la 104,8
puncte pentru întreaga Uniune
Europeană, în martie, a arătat
Comisia Europeană, în timp ce
indicele de încredere în
economie pentru zona euro a
crescut cu 0,8 procente,
ajungând la 103,5 puncte,
pentru luna martie.
"Indicatorii sunt pe un trend
crescător, din vara anului 2005,
în ambele regiuni, valoarea acestor indicatori fiind la cele mai
mari valori din vara anului 2001",
a precizat Comisia Europeană.
Indicele de încredere a
consumatorilor a scăzut cu un
punct, atât în UE cât şi în zona
euro, dar sectoarele de vânzare
cu amănuntul, industrial şi cel al
serviciilor s-au întărit.
Spania şi Germania au
raportat creşteri relativ mari în
ceea ce priveşte optimismul
cetăţenilor faţă de evoluţia
economiei, în timp ce în Franţa,
indicele de încredere în
economie s-a redus. Încrederea
consumatorilor germani în
perspectiva economică pentru
luna aprilie este în creştere la
5,1 puncte, comparativ cu
indicele de cinci puncte pentru
luna martie. Indicele pentru luna
martie a fost revizuit pozitiv de la
estimarea iniţială de 4,8 puncte.
Sondajul a arătat, de asemenea,
că germanii vor cheltui mai mult,
indicele corespunzător urcând în
acest caz cu 7,6 puncte,
ajungând la 19,5 puncte, cu 32
puncte mai mult decât rata
negativă din urmă cu un an.

cu ETA
Dialogul pe care guvernul
spaniol intenţionează să îl
înceapă cu organizaţia separatistă bască ETA, după o
perioadă de verificare a
respectării încetării focului,
"nu va include nici o chestiune
politică", a afirmat şeful guvernului, José Luis Rodriguez
Zapatero. "Chestiunile politice
vor fi abordate numai de către
formaţiunile politice", a explicat premierul. Nici gruparea
deţinuţilor membri ETA în
închisorile basce "nu este la
ordinea zilei", a ad ăugat
Zapatero, care a precizat
totuşi că "politica penitenciară
va evolua în funcţie de procesul de pace". Gruparea în
Ţara Bascilor a celor 680 de
membri ETA deţinuţi în Spania
şi Franţa este una dintre
revendicările principale ale
naţionaliştilor basci în cadrul
procesului de pace.
Încetarea permanentă a
focului, anunţată de către ETA
la 22 martie, face obiectul unei
supravegheri concretizate în
rapoarte bilunare către guvernul de la Madrid. Pe baza
acestora, Zapatero speră să
poată solicita parlamentului, la
sfârşitul lunii mai sau începutul
lunii iunie, undă verde pentru
deschiderea negocierilor cu
ETA.

Economia Chinei a
crescut
Produsul Intern Brut al
Chinei a crescut cu 10,2 la sută
în primul trimestrul din2006
faţă de perioada similară a
anului trecut, guvernul exprimându-şi îngrijorarea în privinţa unei prea rapide creşteri
economice. Cifrele de creştere
economică sunt mult peste estimările analiştilor economici.
Guvernul chinez estimează că
economia Chinei îşi va încetini
totuşi creşterea, gradual, până
la 7,5 procente în ultimul
trimestru al anului.

Bavaria sprijină aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007
®

KBE

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

s.r.l.

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

Reuniune de urgenţă la
Moscova

FERESTRELE VIITORULUI

Recepţie prin satelit

civile şi industriale

CRIZA NUCLEAR~ IRANIAN~

Max TV

Digi TV

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan

bransamente electrice

Calitate germană
cu profile Kömmerling

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

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

Criza declanşată de programul nuclear iranian a fost
Meidert, Pleşa & Partenerii S.A. s u b i e c t d e d i s c u ţ i e , l a
Moscova. Directori politici ai
¨ - izolare termică şi ministerelor de externe din
şase ţări, Rusia, Statele Unite,
fonică impresionantă;
China, Marea Britanie
¨ - protecţie antie- Franţa,
şi Germania, nu ua reuşit să
fracţie;
găsească o soluţie pentru
¨ - durata de viaţă deblocarea crizei.
lungă;
În cadrul întâlnirii, oficialii
¨ - eliminarea vopsirii de la Moscova au insistat
pentru găsirea unei soluţii
diplomatice, a declarat
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
purtătorul de cuvânt al
CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT Ministerului rus de Externe.
Pe de altă parte, preşedintele american, George W.
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI Bush, a cerut la Washington,
omologului său chinez să
Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441 susţină demersurile europene
Cartier Moniom
şi americane.
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Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând maşină de spălat
Whirpool, preţ avantajos. Tel.
226996, 0744-231771.
Vând mobilă de sufragerie.
Vând mobilă (servantă şi
Tel. 222712.
vitrină) cu furnir din rădăcină
Cumpăr cherestea din stejar de nuc. Tel. 214781.
/gorun şi cireş tivită/dimensionată, stare verde, capetele
parafinate, cal. C/D , dim. tăiere
29x170x2100 mm şi cherestea
cireş cal. A/B/C/D. Rog maximă
Tehnoredactez orice fel de
seriozitate. Tel. 0722-921104
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri minime. Tel. 220245,
Asociaţia “Flambaf” 0727-815760, 0748-413548.
Sonorizez la preţuri mici
invită la restaurantul Senunţi,
botezuri, chefuri, cu
menic pensionarii din
muzică de toate genurile. Tel.
Reşiţa în ziua de joi, orele 220323, 0723-277475.
Meditez eficient la preţuri
15-17 a fiecărei săptămâni
rezonabile,
elevi clasele V-XII la
pentru a petrece două ore
limba română şi limba franceză.
într-un cadru plăcut. Tel. Tel. 220245, 0727-815760,
0742-770571, 0720-008513.
0748-413548.
Caut femeie pentru menaj în
Vând dvd playere Elta, Seg, casă. Tel. 210857.
noi în cutie citesc dvd, vcd, svcd,
mp3, jpeg, jpg, preţ 1.600.000 lei.
Tel. 0723-700448
Vând TV color, nemţesc,
ecran mare, cu telecomandă.
Tel. 253824.
Vând telefon Siemens SL 55,
foarte mic, cu clapetă culisantă,
color, preţ 300 lei. Tel. 220323,
0723-277475, 0743-672399.
Vând plapumă din pene şi MAR-BEK IMPEX S.R.L.
Reşiţa str. Ţerovei nr.10
pene noi. Tel. 214781.

Diverse

Oferte-Cereri
de Serviciu

5M

Restaurant
Pensiune

Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Acoperişe cu ţiglă metalică,
acoperişe Bramac, ferestre de
mansardă Velux, consultanţă,
măsurători, materiale, montaj
autorizat. Consultanţa şi
măsurătorile-gratuit. Tel. 0722923858.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
confort I, etaj III/III, Str. Şincai,
preţ 14.900 €. Tel. 0723-433583
Vând casă cu grădină în
Reşiţa. Tel. 253824.
Închiriez cameră de cămin în
Luncă. Tel. 0726-125935.
Închiriez garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0726-125935.
Vând cameră de cămin cu
baie în Luncă. Tel. 0726-125935
Vând garsonieră în Luncă.
Tel. 0726-125935
Vând (închiriez) casă mare,
dotată, zona Forum German,
Muncitoresc, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, mansardă,
2 garaje, demisol, teren 430 mp.
Tel. 212587, 221866.
Cumpăr apartament în
Luncă cu o cameră sau cu două.
Tel. 0355-409973.
Vând apartament 3 camere,
Govândari. Tel. 226996.
Vând apartament la casă (2
camere, bucătărie, baie, antreu,
demisol, cămară), garaj, teren
de construcţie - 1.200 mp,
grădină cu pomi fructiferi. Tel.
214781.
Vând apartament confort III,
Bocşa II, 35 mp, fără îmbunătăţiri, preţ neg 5.500 €. Tel.
0748-709933.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo

Vând 3 buc. Pick-up cu 2 şi 5
locuri, motor 1600 cmc. Tel.
0724-219454.
Vând BMW 525 TDS an
1996 numere valabile belgiene,
full option, piele, oglinzi electrice, geamuri electrice faţă, scaune încălzite, trapă electrică,
ABS, jante Al pe 16'', Stare
impecabilă, preţ 3.000 €. Tel.
0723-700448.
Vând Ford Focus 1.8 TDI, 90
cp, an fabricaţie 2002, climă,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, preţ 8.600 € neg. Tel.
0740-235590.
Vând Opel Omega, an
fabricaţie 1989, combi, diesel,
necesită mici reparaţii, preţ
1.700 €. Tel. 0723-495967.
Vând Dacia 1310. Tel. 0355801329.
Vând microbuz VW de
transport marfă, motor 2.5, an
fabrica ţie 2001, preţ neg.
10.000 €. Tel. 222712.
Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4, an de fabricaţie 1986, pe
benzină. Tel. 214781.
Vând 3 buc. Pick-up cu 2 şi 5
locuri, motor 1600 cmc. Tel.
0724-219454.
Vând piese din dezmembrare pentru Mercedes 190. Tel.
0355-809387, 0722-814465.

Matrimoniale
Tânăr 36/1.76/76, prezentabil, manierat, antialcool, doresc
cunoştinţă cu doamnă pentru
căsătorie. Tel. 0355-804182.
Pensionar ă, 5 7 ani, cu
locuinţă, doresc partener pentru
căsătorie. Tel. 0355-808808,
0721-217133.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
6 - 18 aprilie
Joi 20.04.2006
1. Bujor Cristian-Cosmin (26
ani) şi
Vlăduţ Carmen (28 ani)
2. Kozma Gabriel-Claudiu (27
ani) şi
Stancu Moşanca (37 ani)
Marţi 25.04.2006
1. Tîmpu Cornel-Cătălin (26
ani) şi
Muntenu Gabriela-Florica (23
ani)
2.Goga Cosmin-Vasile (23 ani)
şi Heler Silvia (21 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 30 mar. - 12 apr.

l Pop Petru (71 ani) l
Hastreiter Elisabeta (95 ani) l
Adrian Ştefan (56 ani) l Hoţa
Gheorghe (77 ani) l Mareş
Floarea (65 ani) l Marian Iosif
(60 ani) l Bogdan Teodor (66
ani) l Bonciu Maria (86 ani) l
Zăbâc Ilie (65 ani) l Bochiş
Livia (71 ani) l Vidu Ana (79
ani) l Doran Dumitru (51 ani) l
Teaca Mircea (44 ani) l Constantin Nelu (54 ani) l Dima
Aurelia (78 ani) l Petrovici
Melania (85 ani) l Miclea Elena
(83 ani) l Lutz Ecaterina (62
ani) l

Locul I între cei mai importan]i „juc@tori” dintre statele non membre UE,
din punct de vedere al cazurilor ini]iate }i al schimbului de informa]ii
Optzeci de cetateni romani, condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării noastre au fost adusi
de lucratorii Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala (CCPI) din strainatate, in primul trimestru
al acestui an,pentru a-si „ispasi” pedeapsa in Romania.
Aceasta cifra este cu 11% mai mare, comparativ cu
cea inregistrata in perioada similara a anului trecut,
fapt ce demonstreaza randamentul unui schimb
operativ de date si informatii realizat intre autoritatile
romane si institutiile similare din strainatate.
Faptele (comise in Romania) pentru care s-a cerut
extradarea celor in cauza au fost: furt calificat 33, înşelăciune 10, tâlhărie 4, vătămare corporală gravă 6, lovituri cauzatoare de moarte - 2, proxenetism - 3, trafic de
persoane - 1,viol 1, trafic de influenţă 1, trafic de droguri
4, trafic ilegal de persoane 1, distrugere 1, ultraj 1, complicitate la furt 1, ultraj 1, luare de mită 1, tentativă de
omor 2,perversiuni sexuale 2,fals 2,infracţiuni rutiere 1.
La cei 80 romani deja extradati, se mai adauga, alte
38 persoane care, in baza informarilor transmise de
catre autoritatile romane, au fost localizate în străinătate şi arestate în vederea extrădării către România.
In total, in trimestrul I 2006, numărul romanilor fata
de care s-a realizat (urmeaza a se realiza) masura
extradarii din strainatate este cu aproximativ 50% mai
mare, comparativ cu perioada similara a anului trecut
(118 persoane).
Totodata, lucratorii CCPI au realizat transferul în
vederea continuării executării pedepselor in tara, unui
numar de 33 cetateni romani, care au comis infractiuni
in strainatate.
In aceeasi perioada (trim.I 2006), 5 cetateni straini

au fost extradati din Romania catre tarile de origine.
Eficienţa schimbului de informaţii şi a cooperării,
derulate intre lucratorii CCPI si autoritatile politienesti
internaţionale, au determinat o crestere a numarului
cererilor de asistenta (in vederea identificarii unor persoane suspecte de comiterea unor infractiuni) venite
din partea autoritatilor straine si romane, de la 1.010
cereri, in trim. I 2005, la 1.481 cereri in trim. I. 2006.
Din cele 1481 cereri de asistenţă primite, ponderea
o deţin solicitările provenite de la structurile interne
543, cele primite de la ataşaţii români de afaceri interne
463, iar prin canalul Europol - 344 cereri de asistenţă.
INFORMATII DE BACKGROUND
Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională
infiintat în anul 2005 are in structura sa organizatorica
Punctul National Focal si Biroul National Interpol.
Înfiinţarea acestui organism a reprezentat un pas
important în cadrul demersurilor întreprinse de
România pentru alinierea la standardele instituţionale
şi operaţionale internaţionale, mai ales în direcţia
concentrării eforturilor pentru obiectivul principal
integrarea în Uniunea Europeană.
Crearea acestei instituţii este rezultatul firesc al
procesului de adaptare a agenţiilor de aplicare a legii
din ţara noastră la standardele practice, tehnice şi
legale internaţionale, atât la nivel regional S.E.C.I.,
EUROPOL, cât şi la nivel global INTERPOL.
Prin unificarea tuturor canalelor de cooperare
politieneasca internationala, cu un singur centru de
monitorizare a solicitarilor si datelor operative primite si
transmise, respectand principiul „o singura cale de
intrare o singura cale de iesire”, s-a redus timpul de

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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Adresa

raspuns, fiind create premisele unei gestionari
eficiente a schimbului de informatii si mesaje pe linia
combaterii criminalitatii trasfrontaliere.
În primul trimestru al anului 2006, C.C.P.I. a acordat
o atenţie specială aspectelor subliniate în Planul de
Măsuri Prioritare pentru Integrarea Europeană 20062007. Referitor la progresele înregistrate în domeniul
afacerilor interne, dl. Oli Rehn- comisarul european
pentru extindere a remarcat eficienţa schimbului de
informaţii şi a cooperării poliţieneşti internaţionale
desfăşurate de autorităţile române.
Un alt aspect important, în sensul îndeplinirii
angajamentelor asumate de către MAI, în procesul de
aderare la Uniunea Europeană, îl reprezintă şi
implicarea CCPI în crearea Unităţii Naţionale Europol,
realizându-se astfel instituţionalizarea canalului de
cooperare poliţienească Europol la nivelul ţării noastre.
Astfel, Proiectul de Extindere EUROPOL are
scopul de a asigura cooperarea activă a României cu
Europol, înainte de aderare şi deplina participare la
activităţile EUROPOL, după momentul aderării la
Uniunea Europeană.
Potrivit statisticilor puse la dispoziţie de EUROPOL
în Raportul pentru Managementul Informaţiilor, în
lunile ianuarie şi februarie „România a ocupat locul I
între cei mai importanţi jucători dintre statele non
membre UE, din punct de vedere al cazurilor iniţiate şi
al schimbului de informaţii, chiar dacă 2005 a marcat
primul an întreg în care Unitatea Naţională Europol din
România şi Biroul de legătură şi-au exercitat
competenţele în cadrul EUROPOL”.
Ministerul Administraţiei şi Internelor - 16.04.2006

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agenţia imobiliară
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

Agentii
, imobiliare

Magister

l Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.
l Executăm construcţii, amenajări interioare şi exterioare.
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

Vânzãri
Vând casă 3 camere, 500 mp, teren,
în localitatea Goruia, preţ 6.000 € neg.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă 5 camere, baie, bucătărie,
garaj, 2 coridoare, zonă centrală, preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând casă în Câlnic şi teren 600 mp,
lângă Mol, preţ 35.000 €. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în centru, 4 camere,
bucătărie, 2 băi, spălătorie, centrală termică, demisol, parter, etaj. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbunătăţită pe str.
Văliugului, preţ 200.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, utilată
şi mobilată modern, parter şi garaj, 2
intrări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
front stradal 36 m, teren 650 mp, preţ
65.000 €. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
Vând casă nouă, 5 camere, 2 băi, o
bucătărie, îmbunătăţită, garaj dublu, piscină, în suprafaţă de 400 mp în Reşiţa,
preţ 100.000 €. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
şpais, debara, terasă de 25 mp, curte de
14 mp, îmbunătăţită, preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etajul II, 65 mp, zona
Lunca Veche, bloc cărămidă, preţ
25.000 € neg. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul IV, zona Luncă,
preţ 16.000 € neg. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort
II, îmbunătăţit, parter, zona Govândari,
preţ 21.000 € neg. Tel. 221529, 0788657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etajul VIII, zona Govândari, preţ 27.000 € neg. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, preţ 19.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, etajul VI, Govândari, preţ
15.000 € neg.Tel. 221529, 0788-630908
Vând apartament 3 camere, confort I,
90 mp, zona Polivalentă, preţ 24.000 €
neg. Tel. 221529, 0788-630908.
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul II/IV, îmbunătăţit,
zona Reşiţa Sud, preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, îmbunătăţit,
preţ 19.500€. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul V, îmbunătăţit,
preţ 17.500 € fix. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament la casă, 2 camere,
bucătărie, baie, hol, pivniţă, şopron,
posibilităţi de mansardare, preţ 15.000
€. Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, parter,
decomandat, îmbunătăţit, zona Luncă,
preţ 23.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)

Vând teren intravilan 20.000 mp la
km 6. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând teren extravilan în Reşiţa, zona
Renk, 2.850 mp, preţ 4 €/mp neg. Tel.
221529, 0788-630908. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, centrală, etajul IV/IV, zona
Poliţie, posibilităţi de mansardare, preţ
23.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând teren intravilan în suprafaţă de
1.039 mp în Reşiţa, zona Luncă, preţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţă de
3.000 mp în Reşiţa, preţ 10 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând teren 4.000 mp în zona Triaj,
2.000 mp în zona Luncă şi 1.000 mp pe
Valea Ţerovei. Tel. 0724-302616, 0788657217. (Magister)
Vând hală nouă, 150 mp şi teren 300
mp, zona Govândari, preţ 25.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică şi casă, zonă centrală cu posibilităţi de extindere, preţ 250.000 €. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)
Vând 7.000 mp teren pe Calea
Timişorii, lângă mănăstire, preţ 6 €/mp.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Cumpãrãri

Cumpăr garsonieră, zona Govândari, bloc de apartamente, etajele I-III,
ofer 8.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Cumpăr apartament 2 camere, bloc
IV etaje, etajele I-III, ofer 16.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Cump ăr apartament 2 camere,
confort I, etajul II-III, zonele Intim-LuncăMoroasa. Tel. 221529, 0788-657217,
0724-302616. (Magister)
Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 €. Tel. 221529, 0788630908. (Magister)
Cump ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului. Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)
Cumpăr garsonieră în bloc de apartamente, zona Luncă sau Govândari,
Micro II, III, IV, etajul II-III, ofer 8.500 €.
Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)
Cumpăr teren pe Calea Timişorii,
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
preţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217.
Cumpăr garsonieră, zona LuncăCentru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 € şi
apartament 2 camere, confort I, renovat,
maxim etajul III. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 3 camere confort 1,
termopane, 2 băi. Tel. 0788-374143.
(Tryo M)
Vând apartament, 2 camere cu
îmbunătăţiri. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere, zona
Intim, 2 balcoane, centrală termică,
apartament aranjat, preţ 26.000 € neg.
Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 2 camere,
conf. 1, etaj 1, bloc de 4 etaje, cu centrală
termică, la preţ de 19.500 € neg. Tel.
0788-388501. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând urgent apartament 3 camere,
ocupabil imediat, zonă foarte bună. Tel.
0788-509283. (Tryo M)
V â nd apartament, o camer ă ,
convector, ocupabil imediat, preţ 12.500
€. Tel. 0720-383920. (Tryo M)
Vând garsonieră, conf. 1, Govândari,
cotor de gaz, convector. Tel. 0788571780. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
Micro 1. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
House)

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“
Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere 25% 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.

Sunaţi la 0255-22.11.34 !

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona
şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

Închirieri

Ofer spre închiriere spaţii comerciale
în Reşiţa: Calea Caransebeşului 100
mp, str. Făgăraşului 70 mp, Bd-ul Muncii
130 mp, B-dul Republicii 60 mp, str.
Cloşca 90 mp, Sala Polivalentă 110 mp.
Tel. 221529 , 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Oferim spre închiriere spaţii comerciale în Reşiţa şi celelalte oraşe din
judeţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
Ofer spre închiriere 1300 mp curte
betonat ă, pretabil spălătorie auto,
service auto, depozite, zona Bd. A.I.
Cuza, preţ 25 €/mp neg. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Agentii
, imobiliare

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
10 Apr. 06
11 Apr. 06
12 Apr. 06
13 Apr. 06
14 Apr. 06
17 Apr. 06
18 Apr. 06
19 Apr. 06

Lei noi
55,4112
55,5515
55,0806
55,2844
55,3525
55,1815
56,4026
56,4718

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

USD

20 Martie - 19 Aprilie 2006

EURO

lei
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42

20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT
PRISMA SPORT
PRISMA SPORT
DIVIZIA A
HANDBAL FEMININ - CHALLENGE CUP
Clasamentul Diviziei A, etapa a-XXIII-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

M
23
21
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
22
22

V
14
12
12
11
10
12
10
10
8
8
7
5
5
3
4
3

E
4
7
5
7
8
2
7
6
6
4
6
8
7
8
5
4

I
5
2
6
4
5
9
6
7
9
11
10
10
10
12
13
15

GM
45
34
38
32
25
31
29
23
23
19
20
21
20
14
13
13

GP
22
12
23
18
20
28
20
24
24
24
28
29
31
28
30
39

P
46p
43p
41p
40p
38p
38p
37p
36p
30p
28p
27p
23p
22p
17 p
1 7p
13p

Etapa urmatoare: 14 - 16 aprilie 2006:
Vineri: Gloria Bistrita - Politehnica Iasi; FC Vaslui - Politehnica
Timisoara; Sambata: FC Arges - FC National; Sportul Studentesc Pandurii Tg. Jiu; CFR Cluj - Dinamo Bucuresti; Jiul Petrosani - Otelul
Galati; Rapid Bucuresti - FCM Bacau; Steaua Bucuresti - Farul
Constanta.

DIVIZIA B SERIA A III-a
Clasamentul Diviziei B, Seria a III-a, etapa a-XXI-a:
M V
E I GM
GP
P
1. Gaz Metan Medias
20 12 5 3 29
10
41p
20 11 7 2 20
8
40p
2. Liberty Salonta
20 10 4 6 34
20
34p
3. FC Bihor
19 9
7 3 25
11
34p
4. U Cluj
5. FCM Resita
20 8
6 6 18
16
30p
6. ISCT
20 7
7 6 24
21
28p
7. CFR Timisoara
20 8
3 9 23
30
27p
20 7
4 9 23
23
25p
8. Unirea Dej
19 7
4 8 19
22
25p
9. Minerul Lupeni
19 6
6 7 16
23
24p
10. Gloria II Bistrita
Olimpia Satu Mare
20 7
3 10 16
25
24p
11.
19 4
7 8 16
20
12. UTA
19 p
20 4
7 9 23
30
13. Corvinul Hunedoara
19p
19 4
4 11 15
31
14. Sannicolau Mare
16p
6 10 12
23
15. Unirea Alba Iulia
19 3
15 p
* Armatura Zalau s-a retras din campionat. Rezultatele echipei s-au anulat.

Etapa urmatoare: 22 aprilie 2006: FC Bihor - Liberty Salonta;
CFR Timisoara - Minerul Lupeni; Unirea Dej - UTA; FCM Resita Industria Sarmei Campia Turzii; Unirea Sanicolau Mare - Unirea
Alba Iulia; Olimpia Satu Mare - Gaz Metan Medias; U Cluj - Gloria II
Bistrita; Corvinul Hunedoara sta.

FUTSAL - DIVIZIA A
Clasamentul Diviziei A, Play-off
etapa a-XVI-a:
etapa 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FC Cip Deva
ACS Odorheiul Secuiesc
Silvanus Resita
Muhlbach Sebes
Municipal Constanta
Energoconstr. Craiova

M
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
0
0

E
0
0
0
0
0
0

I
0
0
1
1
2
2

GM
9
8
6
11
4
9

GP
5
6
5
8
12
11

P
12p
11p
7p
4p
3p
2p

Etapa 2: 19 - 22 aprilie 2006: ACS Odorheiu Secuiesc Muhlbach Sebes; FC Cip Deva - Silanus Resita; Municipal
Constanta - Energoconstructia Craiova.

Poli Timisora vrea in Intertoto
Ion Craciunescu a declarat marti ca Poli Timisoara s-a inscris pe
lista Cupei Intertoto. Poli Timisoara este a treia echipa din Romania care doreste participarea in Intertoto, alaturi de FC Arges si FC National.
Romania are un singur loc repartizat in aceasta competitie. In
Intertoto se pot inscrie primele patru echipe ramase in afara pozitiilor
de Cupa UEFA.
Ultimele meciuri ale lui Poli in Europa:
1992/93 Uefa Cup
R1: Real Madrid (ESP), 1-1 & 0-4*
1990/91 Uefa Cup
R1: Atletico Madrid (ESP), 2-0 & 0-1*
R2: Sporting Lisbon (POR), 0-7* & 2-0
(* meci in deplasare)

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
22 apr.:
21-23 apr.:
24 apr.-01 mai:
25-30 apr.:
26 apr.-07 mai:

HANDBAL - Finala Ligii Campionilor, m, tur.;
FORMULA 1 - MP al statului San Marino;
TENIS DE MASA - CM pe echipe, Bremen;
LUPTE - Camp. European, Moscova;
HALTERE - Camp. European, Polonia.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA UEFA: STEAUA - MIDDLESBROUGH (Semifinala)
Joi Realitatea TV ora 20:30
HANDBAL M: CUPA CHALLENGE SC HORTA - STEAUA (Finala)
Sambata TV Sport ora 19:30
MARATONUL DE LA LONDRA
Duminica Eurosport ora 11:45
FORMULA 1: MP AL STATULUI SAN MARINO
Duminica TVR 1 ora 14:55
MOTOCICLISM: CURSA DE 24 H DE LA LE MANS, SOSIREA
Duminica Eurosport ora 15:00
HANDBAL F.: CUPA CHALLENGE REYKJAVIK - TOMIS CONSTA.
Duminica TV Sport ora 21:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: VILLARREAL - ARSENAL
Marti ProTv ora 21:45
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: FC BARCELONA - AC MILAN
Miercuri ProTv ora 21:45
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Tomis Constanta este ca si calificata in ultimul act al Challenge
Cup, dupa ce a trecut la pas de modesta formatie islandeza Valur
Reykjavik, cu 37-25. Meciul a fost unul fara istoric, pe teren existind o
singura echipa, Tomis Constanta. In repriza secunda, dobrogencele
sau autorelaxat, permitindu-le oaspetelor sa echilibreze jocul, fara a-si
periclita in vreun fel victoria si calificarea.
Antrenorul fetelor de la Tomis, Dumitru Musi, a marturisit ca si-ar
dori sa intilneasca in finala pe Rulmentul Brasov, pentru ca in acest fel
Challenge Cup ar ajunge cu siguranta in Romania. "Pina la urma,
sintem cu totii romani, si nu pot sa nu-mi doresc sa nu le intilnim pe
fetele de la Brasov in finala. Cred ca Rulmentul pastreaza in
continuare sanse la calificare, iar aceasta echipa trebuie doar sa se
reaseze si sa nu cedeze, pentru ca deznoda- mintul este departe de a
se fi stabilit", considera Musi.
Pentru a ajunge in ultimul act al competitiei, Rulmentul Brasov
este obligata sa cistige in retur,(in tur 23-25) la minimum doua goluri
diferenta, insa, intr-o astfel de eventualitate, va trebui sa marcheze de
cel putin 24 de ori, situatie in care ar avea cistig de cauza datorita
numarului mai mare de reusite in deplasare.
Meriganc Handball a surprins pe toata lumea, printr-o organizare
riguroasa a jocului in ambele faze. Trupa lui Thierry Vincent a stiut sa
speculeze foarte bine slabiciunile apararii adverse si s-a inchis
excelent in defensiva, declansind apoi contraatacuri letale. In aceste
conditii, vedetele celor de la Rulmentul, Mihaela Tivadar si Elena
Avadanii, nu au reusit sa-si faca jocul obisnuit, iar echipa a parut in
dese rinduri descumpanita de replica handbalistelor din Hexagon.
Chiar si asa, formatia din orasul de sub Timpa ar fi putut sa obtina
un rezultat mai bun, insa ratarile exasperante, inclusiv din situatie de
unu la unu cu portarul, s-au dovedit a fi decisive. Totusi, antrenoarea
Mariana Tirca incearca sa-si pastreze optimismul, afirmind, la finele
acestui meci, ca Rulmentul nu va depune armele. Totul depinde insa
de partida decisiva din retur, care se va disputa duminica, la Bordeaux.

JUDO
Sportivele române au cucerit
12 medalii (3 de aur - 3 de argint şi
6 de bronz) la turneul internaţional de judo, contând pentru Cupa
Mondial ă, care s-a încheiat
duminică la Sala Polivalentă din
Capitală.
Duminică, Alina Lotoroşanu
a cucerit medalia de aur la categoria +78 kg, învingând-o în finală
pe rusoaica Anna Balaşova, în
timp ce bronzul a revenit Nataliei
Misin din R. Moldova. Reamintim
că în prima zi, Alina Dumitru (48
kg) şi Ioana Aluaş (52 kg) au câştigat de asemenea medalii de aur.
La cat. 70 kg, Alina Croitoru
a fost medaliată cu argint, fiind
învinsă în finală de cehoaica
Andrea Pokorna, iar medaliile de
bronz au revenit româncei
Mihaela Adrioaie şi finlandezei
Paula Poyry.
Competiţia a fost pentru românce şi criteriu de selecţie la CE
de judo de la Tampere din luna mai

TENIS
Tenismanul Victor Hanescu
a ratat, marti, calificarea in turul
doi al turneului de Master Series
de la Monte Carlo, dotat cu
premii in valoare totala de 2,85
milioane de euro.
Hanescu a fost invins, in
runda inaugurala, cu scorul de 64, 4-6, 7-6 (7/2), de spaniolul
Feliciano Lopez, dupa doua ore si
trei minute de joc.

FOTBAL - SEMIFINALELE CUPEI UEFA
Cupa UEFA la fotbal programeaza joi 20 aprilie meciurile tur ale
competitiei, in care Steaua Bucuresti primeste replica englezilor de la
Middlesbrough (ora 20,30), iar Schalke 04 infrunta echipa spaniola
FC Sevilla (21,30). Meciurile retur au loc pe 27 aprilie.
Prima mansa a semifinalei Cupei UEFA dintre Steaua Bucuresti si
Middlesbrough, va fi arbitrata de luxemburghezul Hamer Alain, de
profesie manager de banca. El va fi ajutat la cele doua tuse de
francezul Jean-Philippe Izzo si de luxemburghezul Francis Crelo.
Arbitrul de rezerva va fi francezul Stephane Lannoy. La acest meci,
observator UEFA a fost delegat germanul Volker Roth, presedintele
Comisiei de arbitri a forului continental.
Iata in continuare si ultimele 5 meciuri jucate de Steaua si
Middlesbrough acasa si in deplasare pana la confruntarea dintre ele:
STEAUA BUCURESTI
12-04-2006 Divizia A
Steaua
Poli Iasi
1-0
06-04-2006 UEFA Cup
Steaua
Rapid Bucharest 0 - 0
26-03-2006 Divizia A
Steaua
FCU Poli
2-1
12-03-2006 Divizia A
Steaua
Arges
0-0
09-03-2006 UEFA Cup
Steaua
Betis
0-0
MIDDLESBROUGH
15-04-2006 Premiership Portsmouth
Middlesbrough 1 - 0
02-04-2006 Premiership Manchester C
Middlesbrough 0 - 1
30-03-2006 UEFA Cup
Basel
Middlesbrough 2 - 0
23-03-2006 FA Cup
Charlton
Middlesbrough 0 - 0
18-03-2006 Premiership Blackburn
Middlesbrough 3 - 2

FORMULA 1 - SAN MARINO GRAND PRIX (4)

FINALA CHALLENGE CUP
HANDBAL MASCULIN
Steaua pleaca astazi spre
Horta, unde va disputa, simbata,
prima mansa a finalei Challenge
Cup impotriva echipei Sporting
Club. Drumul spre Portugalia va fi
parcurs in doua zile, cu escale la
Amsterdam si Lisabona, dar
bucurestenii vor avea aproape 48
de ore pentru refacere pina la ora
jocului. Partida va incepe la ora
19:30 si va fi transmisa in direct
de TV Sport.
Chiar daca Challenge Cup
este abia a patra competitie ca
importanta dintre intrecerile
europene intercluburi, militarii tin
mortis sa culeaga laurii supremi.
Astfel, Steaua ar fi prima echipa
masculina din Romania care ar
aduce un trofeu continental in tara
Returul finalei va avea loc pe
data de 29 aprilie, la Sala
Polivalentă din Bucureşti.

Clasamentul constructorilor:
1
Renault F1 Team
42
Clasamentul general al pilotilor dupa etapa a III-a.
2 Team McLaren Mercedes 23
Urmatoarea etapa se va desfasura in acest week-end pe circuitul
3 Scuderia Ferrari Marlboro 15
de la Imola din San Marino, adica in fieful celor de la Ferrari.
4 Honda Racing F1 Team
13
1 Fernando Alonso (E)
28
5 BMW Sauber F1 Team
10
2 Giancarlo Fisichella (I)
14
6 Panasonic Toyota Racing 7
3 Kimi Räikkönen (FIN)
14
7 Williams F1 Team
5
4 Michael Schumacher (D)
11
8 Red Bull Racing
2
5 Jenson Button (GB)
11
9 Scuderia Toro Rosso
0
6 Juan Pablo Montoya (COL)
9
10 MF1 Racing
0
7 Ralf Schumacher (D)
7
11 Super Aguri F1 Team
0
8 Nick Heidfeld (D)
5
Pilotul cu cele mai multe victorii pe
9 Jacques Villeneuve (CAN)
5
circuitul de la Imola este Michael
10 Felipe Massa (BR)
4
Schumacher, in mumar de 6.
11 Mark Webber (AUS)
3
12 Rubens Barrichello (BR)
2
13 Nico Rosberg (D)
2
14 David Coulthard (GB)
1
15 Christian Klien (A)
1
16 Jarno Trulli (I)
0
17 Christijan Albers (NL)
0
18 Vitantonio Liuzzi (I)
0
19 Scott Speed (US)
0
20 Takuma Sato (J)
0
21 Tiago Monteiro (P)
0
22 Yuji Ide(J)
0
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

