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VIITORUL PALATULUI CULTURAL DIN
RE{I[A

Reşiţa este un oraş muncitoresc, crescut în vatra unei
aşezări rurale, un oraş în care ponderea clădirilor o reprezintă
blocurile de locuinţe fără personalitate, al căror stil se
regăseşte în aproape toate oraşele României.

Dezvoltarea industrială a oraşului şi timpul au eliminat şi
cele câteva edificii cu un stil aparte sau cu o estetică aparte.

Printre puţinele clădiri conservate se numără şi Palatul
Cultural situat în centrul civic al municipiului.

Construit în stil brâncovenesc de către reputatul arhitect
Vlad, Palatul Cultural este inclus, la ora actuală, în Lista
Monumentelor Istorice de interes local.

În decursul anilor, după „naţionalizare” sau altă formă de
deposedare, sediul Plugarilor din Reşiţa Română a adăpostit
diferite instituţii, cu domenii de activitate total diferite de cel al
foştilor proprietari: cinematograf în sala de spectacole, dar şi
magazin alimentar, bar de noapte, sedii de instituţii din Caraş
Severin sau filiale ale unora din Timiş, unitate de preparare şi
vânzare a „hamburgerilor”...

Acest amalgam de funcţii şi dezinteresul administratorilor
au permis degradarea clădirii, ceea ce a revenit foştilor
proprietari, în urma finalizării procesului de revendicare a
bunurilor, fiind o construcţie cu un grad avansat de uzură.

Reabilitarea clădirii presupune o infuzie de capital estimată
la cca 20 miliarde (ROL), sumă de care actualii (foştii) proprie
tari, reuniţi în „Asociaţia Culturală Reşiţa Română” nu dispun.

În această situaţie a fost semnat, în data de 18 aprilie a.c.,
din iniţiativa domnului preşedinte

Dr. Ing. Sorin Fr nzăverde, un Contract de comodat, pentru
25 de ani, cu Co siliul Judeţean Cara Severin.

Contractul stipulează:
restaurarea clădirii, cu conservarea stilului inţial;
asigurarea unui spaţiu pentru sediul Asociaţiei Plugarilor

(Asociaţia Culturală Reşiţa Română), proprietarii imobilului;
caracterul multifuncţional al activităţii desfăşurate (cultural-

educativă, de divertisment sau specifică administraţiei publice
conferinţe, seminarii); în principal, în imobil îşi va avea sediul
Teatrul „G.A. Petculescu”;

extinderea clădirii, pe cei cca. 1.300 mp care aparţin
Asociaţiei, astfel încât să poată fi găzduite spectacolele
teatrului reşiţean şi ale altora;

Suma necesară pentru începerea proiectării şi modernizării
imobilului va fi asigurată de către Consiliul Judeţean din
împrumutul în cuantum de 62 mld lei (ROL) pe care îl face la
Banca Comercială Română, în vederea finalizării unor
obiective de investiţii.

Inaugurarea clădirii, după modernizarea acesteia a fost
promisă în jurul datei de 31 decembrie 2006.
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(R.B.)
De precizat c ţiei

prin care a fost ales actualul consiliu director precum

ţean Cara
ţ

ţiunile de anulare a hot
ţiei.

ă hotărârile adunării generale a asocia

ărârea prin care s-a aprobat încheierea contractului de
comodat cu Consiliul Jude

ă, întrucât adunările generale nu au
fost statutare.

Ac ărârilor au fost formulate de
dl. Iliasă Ioan, membru fondator al asocia

şi
hot

ş-Severin au fost
contestate în instan

Prin „Programul PHARE 2004 pentru coeziune economic şi
social

şeurilor” au fost accesate fonduri europene care permit unit

şi depozitare a deşeurilor din arealul administrat.
Valoarea neeligibil

şi atunci s-a recurs la asocierea cu
Consiliul Jude şi o cot

ă
ă - Schema de investi

ă
ă realizeze sisteme de colectare selec-

tivă, de transport
ă a proiectelor nu poate fi suportată integral

de către administra
ă din costurile

eligibile ale proiectelor.
Sumele cu care Consiliul Jude

ţii pentru Proiecte Mici de gestionare a
De ţi-
lor administrativ teritoriale s

ţiile locale
ţean, acesta suportând

ţean contribuie la cofinanţarea
proiectelor menţionate sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

TOTAL (inclusiv cei 14.000 euro aprobaţi pentru asocierea cu
CLCaransebe

ţei de lucru din 26 aprilie 2006, primarii localit ţi
lor beneficiare ale proiectelor de gestionare a de

ţean Cara

ş) – 883.247,31
În cadrul şedin

şeurilor au sem
nat contractele de asociere cu Consiliul Jude ş-Severin.

ă -
-

Consiliul Jude]ean Cara}-Severin
cofinan]eaz@ proiecte de gestionare

a de}eurilor

Proiect Localităţi
deservite

Cheltuieli
eligibile

(€)

Cheltuieli
neeligibile

(€)

Total
cheltuieli

(€)

Băile
Herculane
şi zona
adiacentă

Topleţ,
Iablaniţa,
Mehadia,
Mehadica,
Cornea,
Cornereva,
Luncaviţa

176.154, 25 159.612,85 335.767,1

Brebu,
Ezeriş,
Fârliug,
Păltiniş,
Târnova,
Zorlenţu Mare

72.062,32 13.691,85 85.754,17

Zona
turistică
Semenic

Brebu Nou,
Văliug 47.825,0 32.831,61 80.656,61

Oraviţa
şi zona
adiacentă

Naidăş,
Berlişte,
Vărădia,
Vrani,
Răcăşdia,
Sasca Montană,
Ciuchici,
Ciclova Română,
Cărbunari,
Grădinari,
Ticvaniul Mare,
Ciudanoviţa

97.963,0 140.820,13 238.783,13

Valea
Almăjului

Bozovici,
Şopot,
Dalboşeţ,
Lăpuşnicu Mare,
Bănia,
Eftimie Murgu,
Prigor

107.903,6 20.482,7 128.286,3

Î RONmprumut de 62.000.000
Consiliul Judeţean Cara

ţii, împrumut aprobat prin HCJ nr. 66/2006

ţelor Publice. Pentru
operativitate, banca creditoare a solicitat eliminarea acestui aviz,
existând cadrul legal necesar.

În acest context a fost necesar
ţele

anterioare ale Consiliului Judeţean.
Proiectele de hot

ţiile din 2005
modernizarea drumului judeţean DJ 571 C, între localit ţile

Naid
ţean Sasca Montan -

ţa;
extinderea ţa;
achiziţionarea de utilaje pentru activitatea de administrare a

infrastructurii din Cara
ţionarea unui num

-
ţile judeţului.

ş-Severin a contractat un împrumut
bancar, în cuantum de 62.000.000 RON, destinat finaliz

şi
172/2006, cu modific şi complet şi pentru care
era necesar avizul Ministerului Finan

şi 73), validate în şedin

şi poduri afectate de inunda

ş şi Socol;
modernizarea drumului jude

şi modernizarea Palatului Cultural din Reşi
şi modernizarea S şi

ş-Severin;
achizi

şi al cadrelor didactice din localit

ării unor
obiective de investi

ările ările ulterioare

ă modificarea de formă a unor
hotărâri (nr.66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

ărâri care fac obiectul modificărilor sunt:
finalizarea unor drumuri

ă
ă

ă Cărbunari;
proiectarea

ălii Polivalente din Re

ăr de 30 (sau 32?) de autobuze/micro-
buze, pentru transportul elevilor ă
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Sprijin financiar pentru tinerii c@s@tori]i
De la 1 ianuarie 2007, tinerii care se căsătoresc vor primi un

sprijin financiar reprezentând echivalentul în lei al sumei de 200
euro, cu condiţia ca fiecare dintre soţi să fie la prima căsătorie şi să
aibă domiciliul sau reşedinţa în România.

Guvernul a adoptat un proiect de Lege privind acordarea unui
sprijin financiar la constituirea familiei. Prevederile Legii se aplică
în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale
competente de pe teritoriul României sau de pe teritoriul altor ţări,
în cazul în care căsătoria a fost încheiată la misiunile diplomatice,
la oficiile consulare de carieră ale României sau ale statului
celuilalt soţ, precum şi în cazul în care căsătoria a fost încheiată de
către comandanţii de nave.

Sprijinul financiar se va acorda pe baza unei cereri, care va fi
însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a ambilor soţi că
fiecare dintre ei se află la prima căsătorie. Cererea se depune în
termen de 60 de zile de la data încheierii căsătoriei, la sediul
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al
municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau
comunei unde s-a încheiat căsătoria sau unde îşi are domiciliul
sau reşedinţa unul dintre soţi. În cazul unei căsătorii încheiate la
misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră, termenul de
60 de zile curge de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de
stare civilă a actelor pentru căsătorie.

Primarul stabileşte, prin dispoziţie scrisă, în termen de 5 zile de
la data înregistrării cererii, dreptul la acordarea sprijinului financiar.
Sprijinul financiar se acordă familiei solicitante în termen de 30 de
zile de la data emiterii dispoziţiei scrise a primarului, prin mandat
poştal sau în cont curent personal. Suma acordată nu se impozi
tează şi nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii

Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la
constituirea familiei, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea
drepturilor se plătesc prin bugetele locale ale comunelor, oraşelor
şi municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din
transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute
cu această destinaţie în bugetul MMSSF.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va monitoriza
şi va evalua aplicarea prevederilor legii. Primarii au obligaţia de a
comunica, trimestrial, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi
familie judeţene, datele privind numărul familiilor care au
beneficiat de sprijin financiar, vârsta şi cetăţenia soţilor, precum şi
sumele plătite. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, vor putea beneficia de acest sprijin
un număr de aproximativ 65.000 de familii. Necesarul de fonduri
estimat pentru anul 2007 este de 50 milioane lei noi.

-

Guvernul României - Biroul de presă - 19.04.2006

Programul euro-dispecer împline}te 2 ani
Pe 20 aprilie a.c., programul Euro-Dispecer împlineşte 2 ani.

Iniţiat de Ministerul Integrării Europene în colaborare cu
Societatea Română de Televiziune, la 20 aprilie 2004, acesta este
cel mai longeviv proiect al MIE şi are statut de campanie de
informare publică.

În cadrul programului Euro-Dispecer, cetăţenii pot apela
numărul de telefon gratuit 080 080 2007, pentru a adresa întrebări
specialiştilor pe probleme de integrare europeană. Până în
prezent, numărul apelurilor a depăşit 60.000, ceea ce
demonstrează interesul cetăţenilor cu privire la procesul de
integrare a României în Uniunea Europeană.

Zilnic sunt selectate mai multe întrebări, în funcţie de frecvenţa
cu care apar şi relevanţa lor, iar răspunsurile sunt difuzate pe
posturile de televiziune TVR 1 şi TVR 2. În urma apelurilor primite
până în prezent, a fost alcătuit un top al principalelor domenii de
interes ale românilor legate de Uniunea Europeană. Astfel, cele
mai frecvente întrebări s-au referit la accesarea fondurilor
europene şi condiţiile de eligibilitate, agricultură, libera circulaţie,
sectorul IMM, educaţie, politici sociale şi energie.

Pentru detalii în legătură cu acest subiect, vă invităm să
accesaţi pagina de internet a Ministerului Integrării Europene,

Totodată, vă reamintim că aşteptăm în continuare
apelurile dumneavoastră, în legătură cu procesul de aderare a
României la Uniunea Europeană, la numărul de telefon (apel
gratuit)

Şi nu uitaţi: Un cetăţean informat este un cetăţean european.
Informaţi-vă prin Euro-Dispecer!

www.mie.ro

Euro-Dispecer: 080 080 2007.

Ministerul Integrării Europene - 19.04.2006

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este profund interesat în participarea activă a cetăţe
nilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

-

Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie
pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European.

Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei
noastre: , precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr.
1, sector 1, Bucureşti.

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect, supus dezbaterii publice,
sunt aşteptate la următoarea adresă de e-mail: DJ-International@mai.gov.ro sau la adresa poştală
menţionată mai sus.

www.mai.gov.ro

Ministerul Administraţiei şi Internelor - 20.04.2006

Construc]ia de locuin]e sociale pentru tineri
Guvernul a aprobat un Acord-cadru de împrumut între Româ

nia şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoa
re de 140 milioane euro, care vizează finanţarea proiectului privind
construcţia de locuinţe sociale pentru tineri, destinate închirierii

Costul total estimat al proiectului, prevăzut a fi implementat pe
o perioadă de 3 ani, este de 210 milioane euro. Împrumutul va fi
utilizat în perioada 2006-2007 pentru construirea unui număr de
peste 9.000 de locuinţe. El este acordat pe 20 de ani, din care 5 ani
perioada de graţie.

Beneficiarii împrumutului sunt Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
ANL a fost desemnată ca agenţie de implementare a proiectului
privind construcţia de locuinţe sociale pentru tineri, având obligaţia
de a utiliza sumele alocate exclusiv pentru scopurile acestuia.ANL
va contracta, prin licitaţie, lucrările de proiectare şi de execuţie şi
va supraveghea permanent lucrările.

Locuinţele sociale realizate în cadrul acestui proiect, precum şi
terenurile aferente se predau în administrare autorităţilor adminis
traţiei publice locale, pe bază de protocol încheiat cu Agenţia
Naţională de Locuinţe. Autorităţile locale vor avea obligaţia
repartizării locuinţelor pe criterii stabilite de consiliile locale, a
închirierii acestora, a întreţinerii şi reparării locuinţelor sociale.

Fondurile în lei necesare pentru rambursarea împrumutului se
vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MTCT.

-
-

.

-

Guvernul României - Biroul de presă - 21.04.2006

Cetăţenii vor avea acces la informaţiile
produse de instituţiile publice, în baza unei
solicitări scrise şi contra unei taxe, conform
proiectului Legii privind reutilizarea informaţiilor
din instituţiile publice, adoptat în şedinţa
Guvernului din data de 19 aprilie.

Proiectul actului normativ defineşte "reutili
zarea" ca fiind folosirea de către persoane fizice
sau juridice în scop comercial sau necomercial a
documentelor deţinute de instituţiile publice,
pentru stimularea creării de noi produse şi servicii
informaţionale. Scopul reutilizării este altul decât
cel pentru care a fost produs documentul pentru
instituţia publică. Proiectul precizează că
schimbul de documente între instituţiile publice
ca urmare a îndeplinirii sarcinilor publice nu
constituie reutilizare.

Solicitările pentru reutilizarea documentelor
sunt făcute în scris, fie pe suport de hârtie, fie în
formă electronică, dacă instituţia publică dispune
de mijloacele tehnice necesare.

Solicitările trebuie să cuprindă instituţia
publică căreia i se adresează cererea, informaţia
solicitată, datele de identificare şi autentificare
ale solicitantului, adresa la care se solicită
primirea răspunsurilor, scopul în care va fi folosită
informaţia cerută.

Nu intră sub incidenţa prevederilor acestei
legi următoarele tipuri de documente:

documente a căror punere la dispoziţie cons
tituie o activitate care excede sfera serviciului
public aferent instituţiilor în cauză

documentele asupra cărora un terţ deţine
drepturi de proprietate intelectuală

documente ce conţin date şi informaţii
secrete, clasificate, confidenţiale sau care ţin de
secretul profesional sau fiscal

documentele deţinute de instituţii de educaţie
şi cercetare, de instituţii culturale, documente
deţinute de serviciile publice de radiodifuziune şi
televiziune

documente în privinţa cărora persoanele
fizice sau juridice trebuie să facă dovada unui
interes legitim în vederea obţinerii accesului la
acele documente

Potrivit proiectului de Lege, soluţionarea
cererilor se va face în termen de 20 de zile
lucrătoare de la primirea acestora. Acest termen
va putea fi extins cu încă 20 de zile lucrătoare,
după ce solicitantul a fost în prealabil anunţat.

Dacă informaţiile vor fi puse la dispoziţia
solicitantului numai parţial sau solicitarea va fi
respinsă, instituţia publică va trebui să-i prezinte
solicitantului motivele unei astfel de decizii.

Proiectul prevede că instituţiile publice pot
stabili taxe pentru serviciile de reutilizare a
documentelor, însă acestea nu vor putea depăşi
costurile provenite din pregătirea documentelor
şi furnizarea informaţiei. De asemenea,
instituţiile publice care solicită documente ce nu
intră în sfera sarcinilor publice vor plăti aceleaşi
taxe ca orice alt utilizator.

Proiectul prevede că instituţiile publice trebu
ie să asigure condiţii pentru facilitarea accesului
la documentele disponibile pentru reutilizare, în
special prin elaborarea de liste şi directoare, în
cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai
importante documente destinate reutilizării,
precum şi rin numirea unor persoane de contact
şi indicarea unor puncte de informare.

Proiectul prevede că reutilizarea documente
lor trebuie să fie liberă pentru toţi participanţii
potenţiali de pe piaţă. Pentru anumite
documente, se poate acorda un drept de
exclusivitatea în cazul în care documentele sunt
reutilizate pentru un serviciu public, care trebuie
verificat odată la 3 ani. Înţelegerile exclusive
trebuie să fie transparente şi să fie făcute publice
pe pagina de Internet a instituţiei publice
implicate sau prin orice alt mijloc

În termen de 60 de zile de la data publicării
legii în Monitorul Oficial, Ministerul Comuni
caţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul
Finanţelor Publice vor elabora normele

metodologice de aplicare a legii.
Adoptarea acestei legi urmăreşte o îmbună

tăţire a transparenţei instituţionale şi stimularea
concurenţei loiale. Punerea la dispoziţia publi
cului a documentelor pe care le deţin instituţiile
din sectorul public este un instrument fundamen
tal pentru extinderea dreptului la informare, care
este principiul de bază al democraţiei. Actul
normativ transpune în legislaţia română Directiva
2003/98/EC a Parlamentului European si a
Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din
sectorul public.

Instituţiile publice sunt dintre cei mai mari
producători şi colectori de informaţii şi pot avea şi
o mare influenţă asupra dezvoltării economice
sănătoase. Informaţiile financiare şi de afaceri
(de exemplu, statisticile de afaceri) sunt colectate
de un număr de ministere şi organizaţii din sec
torul public. Registrele companiilor sunt păstrate
de sectorul public. Informaţiile de natură legisla
tivă şi administrativă sunt prin natura lor exemple
proeminente ale informaţiilor din sectorul public.
Informaţiile ştiinţifice, tehnice, culturale şi medi
cale sunt colectate intensiv de instituţiile publice
de cercetare şi înregistrate în arhivele publice.
Oficiile pentru brevete sunt instituţii din sectorul
public. Informaţiile geografice referitoare la
transport şi turism (hărţi digitale) sunt furnizate de
asemenea de organismele din sectorul public.
Informaţiile turistice şi de trafic sunt adunate şi
publicate de instituţiile din sectorul public situate
la diferite niveluri ale guvernării.

În România, accesul la informaţiile de interes
public este liber şi în principiu gratuit, cu excepţia
cazului în care solicitarea de informaţii implică
realizarea de copii de pe documentele deţinute
de autoritatea sau instituţia publică, într-o atare
situaţie costul serviciilor de copiere fiind suportat
de solicitant în condiţiile Legii 544/2001.
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-
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Background:

Guvernul României - Biroul de presă - 21.04.2006
Ca urmare a unor interpretări apărute în

presă, Biroul de Presă al Guvernului face
următoarele precizări:

Proiectul de Lege privind reutilizarea informa
ţiilor produse de instituţiile publice, aprobat în
şedinţa Guvernului din 19 aprilie 2006 şi
prezentat de Biroul de Presă al Guvernului
(Comunicat 23) nu interferează cu prevederile
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.

Prevederile Legii nr. 544/2001 vor fi aplicate
ca şi până în prezent. Accesul la informaţiile de
interes public este liber şi gratuit, cu excepţia
cazului în care solicitarea de informaţii implică
realizarea de copii de pe documentele deţinute
de autoritatea sau instituţia publică. Într-o atare
situaţie costul serviciilor de copiere este suportat
de solicitant în condiţiile Legii 544/2001.

Actul normativ privind reutilizarea informa
ţiilor transpune în legislaţia română Directiva
2003/98/EC a Parlamentului European şi a
Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din
sectorul public.

Aşa cum s-a precizat în comunicatul difuzat
astăzi de Biroul de Presă, proiectul de Lege pri
vind reutilizarea informaţiilor produse de instituţii
publice urmăreşte îmbunătăţirea transparenţei
instituţionale şi stimularea concurenţei loiale.
Punerea la dispoziţia publicului a documentelor
pe care le deţin instituţiile din sectorul public este
un instrument fundamental pentru extinderea
dreptului la informare.

Informaţiile care pot fi reutilizate sunt: infor
maţiile financiare şi de afaceri (de exemplu, sta
tisticile de afaceri), informaţiile ştiinţifice, tehnice,
culturale şi medicale, informaţiile geografice
referitoare la transport şi turism (hărţi digitale)

Proiectul prevede că instituţiile publice pot
stabili taxe pentru serviciile de reutilizare
documentelor, însă acestea nu vor putea depăşi
costurile provenite din pregătirea documentelor
şi furnizarea informaţiei.

-

-

-

-
-

.
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Reutilizarea informa]iilor din institu]iile publice
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Vineri
orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
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Duminică 30 Aprilie
REFARM

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

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

1. Proiect de hot
ţa pe anul 2006.

ărâre privind rectificarea bu-
getului local al municipiului Reşi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

14.

15.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Proiect de hot aprobarea
bugetului de venituri

ţa pe anul 2006.
Proiect de hot aprobarea

bilanţului contabil
ţa pe anul 2005.

Proiect de hot aprobarea bu-
getului de venituri

ţa S.A. pe anul 2006.
Proiect de hot completarea

consiliului de administraţie al S.C. Prescom S.A.
Re ţa.

Proiect de hot completarea
Comisiei de cenzori al S.C. Cet Energoterm
Re ţa S.A.

Proiect de hot
ţinând S.C. Prescom S.A.

Proiect de hot modificarea
anexei 1 la art. 258 alin. 6 al Hot

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

Proiect de hot

ţia
public

ţia de Administrare a
Domeniului Public ţa” din
subordinea Consiliului Local Re ţa.

Proiect de hot aprobarea
regulamentului de organizare ţionare al
Serviciului Public - “Direcţia Impozite

Proiect de hot modificarea
anexei 1 la Hot

ţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor
Consultative ale Centrelor de Plasament din
subordinea

ţean Cara
Proiect de hot aprobarea

complet

ţa care corespund spaţiului rural.
Proiect de hot aprobarea

documentaţiei de urbanism “PUD Modernizare
ţiu Comercial” în municipiul Re ţa,

Bd. Republicii, nr. 27.

Proiect de hot aprobarea
documentaţiei de urbanism “PUD - Spaţiu
Alimentaţie Public

ţa, UTR nr. 36 - zona central

Proiect de hot aprobarea
documentaţiei de urbanism “PUD - Amplasare
funcţiuni în zona depoului de tramvaie (Service
auto, sp

ţa, Bd. Republicii, ie
Proiect de hot
ţiei imobilului “Flor

ţarea unei Galerii de Art
ţa, Piaţa 1 Decembrie 1918,

bloc 32.
Proiect de hot concesionarea

prin licitaţie public ţa, Micro
IV - Parcul Siderurgistului pentru amenajarea
unui teren de sport.

Proiect de hot respingerea
plângerii prealabile nr. 5738/29.03.2006
formulat

ţa cu S.C. Precom S.A. Re ţa,
în scopul înfiinţ ţe Re ţa S.R.L.

Proiect de hot respingerea
plângerii prealabile nr. 5739/29.03.2006
formulat

4
8

ţa cu S.C. Precom S.A. Re ţa,
în scopul înfiinţ Urban Re ţa S.R.L.

Proiect de hot respingerea
contestaţiei promovat ţia de
Proprietari nr. 93 împotriva Hot

ţiei de urbanism P.U.D. - “Spaţii
comerciale produse alimentare”, în municipiul
Re ţa, Bd. Republicii, staţia Mioriţa, Micro I.

Proiect de hot aprobarea
deplas ţii înAustria.

Raport de activitate pe anul 2005 al Servi-
ciului Public “Direcţia pentru Administrarea Do-
meniului Public ţa.”

Raport de activitate pe anul 2005 al
Serviciului Public - “Direcţia de Impozite

Informare privind situaţia intabul
ţilor ţa.

Întreb

ărâre privind

ărâre privind

ărâre privind

ărâre privind

ărâre privind

ărâre privind vânzarea unor
active apar

ărâre privind
ărârii Consiliului

Local nr. 245/2005 privind stabilirea impozitelor

ărâre privind

ărâre privind revocarea
Hotărârii nr. 166 din 29 iunie 2005 privind
numirea doamnei Enuică Cristina în func

ă de conducere de Director executiv la
Serviciul public - “Direc

ărâre privind

ărâre privind
ărârea Consiliului Local nr. 248/

27.09.2005, privind desemnarea reprezentan-

ărâre privind
ării Hotărârii Consiliului Local nr. 132/

26.04.2005, privind zonele din teritoriul muni
cipiului Re

ărâre privind

ărâre privind

ă, Bibliotecă Publică” în
municipiul Re ă
Lunca Bârzavei.

ărâre privind

ălătorie, magazin piese)” în municipiul
Re

ărâre privind
ăria Iris” din Florărie în

Galerie de Artă ă
în municipiul Re

ărâre privind
ă a unui teren în Re

ărâre privind

ă de către dl. consilier local Timofte Liviu,
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/
28.03.2006 privind asocierea Consiliului Local al
municipiului Re

ării S.C. Pie
ărâre privind

ă de către dl. consilier local Timofte Liviu,
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 4 /
2 .03.2006 privind asocierea Consiliului Local al
municipiului Re

ării S.C.
ărâre privind
ă de către Asocia

ărârii Consiliului
Local nr. 216/30.08.2005 privind aprobarea
documenta

ărâre privind
ării unei delega

ării
unită

ări ări adresate executi-
vului. Diverse.

şi cheltuieli ale S.C.
Prescom S.A. Reşi

şi a contului de profit şi pierdere
ale S.C. Prescom S.A. Reşi

şi cheltuieli al S.C. Energoterm
Reşi

şi

şi

şi
taxelor locale pe anul 2006.

şi a statutului de func
şi

şi Privat Reşi
şi

şi func
şi Taxe”.

şi sub autoritatea Consiliului
Jude ş-Severin.

şi

şi
Extindere Spa şi

şi

şi şire spre Câlnic.
schimbarea

destina
şi înfiin
şi

şi

şi şi
şi

şi şi
şi

şi

şi Privat al Municipiului Reşi

şi Taxe”.

şcolare din municipiul Reşi
şi interpel

9.

10.

12.

13.

17.

-

16.

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

data de 26.04.2006

1.

4.

8.

11.

14.

şi completare a Hot

ş-Severin,
cu modific şi complet

şi a surselor de
finan

şi a surselor de
finan şi modernizarea Palatului Cultural din
municipiul Reşi

şi a surselor de
finan şi extinderea S

şi

ş-
Severin.

73/2006 cu privire la modificarea Hot

şi cadrelor
didactice din localit

ş-Severin, pe anul 2006.

ş-Severin, pe anul 2006.

ş- everin, pe anul 2006, cu modific
şi complet

ştiin şi ale cultelor religioase organizate
cu participarea Consiliului Jude ş-Severin, pe anul 2006.

Întreb

Proiect de hot pentru modificarea Hot
ţean nr. 66/2006 de modificare

ţean nr. 172/2005 privind aprobarea contract

ţii ale Consiliului Judeţean Cara

Proiect de hot pentru modificarea Hot
ţean nr.

Proiect de hot pentru modificarea Hot
ţean nr.

Proiect de hot pentru modificarea Hot
ţean nr. 69/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici
ţare pentru modernizarea obiectivului DJ 571 Sasca

Montan
Proiect de hot pentru modificarea Hot

ţean nr. 70/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici

ţare pentru proiectarea
ţa.

Proiect de hot pentru modificarea Hot
ţean nr. 71/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici
ţare pentru modernizarea

ţa.
Proiect de hot pentru modificarea Hot

ţean nr. 72/2006 privind aprobarea achiziţion
ţului Cara

Proiect de hot pentru modificarea Hot
ţean nr.
ţean nr. 7/2006 privind achiziţionarea unui num

ţile judeţului.
Proiect de hot privind

ţarea unor investiţii.
Proiect de hot privind rectificarea bugetului propriu al

Consiliului Judeţean Cara
Proiect de hot privind rectificarea bugetului judeţului

Cara
Proiect de hot

ţean nr. 9/2006 privind aprobarea listei de investiţii a
Consiliului Judeţean Cara

Proiect de hot
ţean nr. ţiunilor culturale,

ţifice, educative, sportive
ţean Cara

ărâre ărârii Consiliului
Jude ărârii
Consiliului Jude ării
unui împrumut în cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea
unor obiective de investi

ările ările ulterioare.
ărâre ărârii Consiliului

Jude

ărâre ărârii Consiliului
Jude

ărâre ărârii Consiliului
Jude

ă-Cărbunari.
ărâre ărârii Consiliului

Jude

ărâre ărârii Consiliului
Jude

ălii Polivalente din
municipiul Re

ărâre ărârii Consiliului
Jude ării de utilaje
pentru activitatea de administrare a infrastructurii jude

ărâre ărârii Consiliului
Jude ărârii Consiliului
Jude ăr de 30 de
autobuze/microbuze pentru transportul elevilor

ă
ărâre utilizarea fondului de rulment

pentru finan
ărâre

ărâre

ărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului
Jude

ările
ările ulterioare.

ărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului
Jude 62/2006 privind aprobarea ac

ări, interpelări.

2.
67/2006 privind aprobarea documenta

ă

ţiei tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici

ţare pentru final ţene
afectate de inundaţiile din anul 2005.

68/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici

ţare pentru modernizarea obiectivului DJ 571C Naid

şi a su selor de
finan izarea unor drumuri şi poduri jude

şi a surselor de fi
nan ş-Socol.

r

-

3.

S

5.

13.

6.

7.

9.

10.

12.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Re}i]a din data de 14 aprilie 2006

PRISMA Aprilie| 27 - 3 Mai |2006

Te a t r u

Vineri, 28.04.2006, ora 10, spectacolul pentru
copii „ ” de Eugen
Drăghin. Regia artistică şi scenografia: Eugen
Drăghin. Distribuţia: Gianina Iconaru, Ştefan
Abrudan, Sorin Fruntelată şi Iulian Simionică.

Duminică, 30.04.2006, ora 19, „
” de Jiri Menzel, regia artistică şi muzica:

Mihai Lungeanu, scenografia: Florica Zamfira,
mişcare scenică: Angela Şuiu, distribuţia: Dan
Mirea, Nelu Roman, Camelia Ghinea, Loredana
Luca, Cristina Konig, Sorin Fruntelată, Mihai
Vântu, Constantin Bery, Florin Ruicu, Florin Ibraşi,
Ina Prisăcaru.

Povestea celor patru diamante

Năbădăile
iubirii

Logodnicele aterizeaz@ la Paris
de Marc Camoletti

cu Florin Piersic

Teatrul Naţional din Cluj
prezintă

La Casa de Cultură a Sindicatelor
Sâmbătă, 29 aprilie 2006

Telefon informaţii suplimentare 0255-213336

Teatrul G.A. Petculescu Re i a“ ” ţ :ş

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/27 Aprilie /28 /29 Aprilie /30 AprilieAprilie

ţi,Luni, 1 Mai Mar 2 Mai 3 Mai 4 Mai 5 Mai 6 Mai 7 MaiMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,

+15 C/+5 C +17 C/+7 C +17 C/+7 C +18 C/+8 C +18 C/+7 C +17 C/+9 C +18 C/+8 C

+18 C/+6 C +21 C/+10 C +25 C/+12 C +25 C/+13 C +23 C/+13 C +25 C/+12 C +24 C/+12 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Timişoara

+2 º
+ º

0
5

C
C

+17º
+3º

C
C

+15º
+5º

C
C

+16º
+6º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+ º
7º

20
+

C
C

+18º
+5º

C
C

+15º
+6º

C
C

+16º
+7º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+23
+12

º
º
C
C

+18º
+5º

C
C

+16º
+7º

C
C

+18º
+7º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+18

5
º

+ º
C

C
+ C

C
14

+3
º
º

+11º
+4º

C
C

+12º
+5º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Reşi

şoara

ţa

Timi

Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă



4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Legea nr. 47 privind sistemul naţional de
asistenţ (M.O. nr. 239/16.03.2006)

ţiei privind
modificarea

ţiei nr. 210/2001 pt. aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr.
188/2000 privind executorii judec

Ordinul nr. 32 ţei
privind punerea în aplicare a Regulamentului pt.
modificarea

ţa relaţiilor financiare dintre
autorit ţile publice

ţa financiar

ţiei

ţionarea

ţii publice centrale care r

ţele minime de
securitate

ţiei

ţ

ţ

ţi
publice

Ordinul nr. 233/125 al ministrului s ţii
ţionale de Asigur

ţiunilor privind
utilizarea

ţii asiguraţilor din sistemul asigur

ţii
Naţionale Sanitare Veterinare ţa
Alimentelor pentru modificarea Ordinului
pre ţii Naţionale Sanitare
Veterinare ţa Alimentelor nr.
47/2006 privind regimul de identificare a suinelor
în vederea acord ţiilor, în conformitate
cu H.

ţii, în anul 2006,
produc

ţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ţiilor de
Ridicat privind obligativitatea instituţiilor
ţilor de interes public de a numi personal tehnic
responsabil pentru supravegherea instalaţiilor
din domeniul ISCIR

Ordinul nr. 185 al ministrului agriculturii, p

ţiilor par-

curilor naţionale

ţii ţiuni prev
ţiei vânatului nr. 103/

1996, republicat
ţiilor prev

ţia culturilor agricole, silvice

ţiei
ţiona-

rilor din decembrie 1989 privind accesul gratuit al
lupt ţiei din
decembrie 1989

ţiei

Circulara nr. 6

ţia de clasificare
ţiilor

de clasificare
Ordinul nr. 198 al ministrului economiei

ţului pentru actualizarea Listei standarde-
lor române care adopt

ţiile de transport
pe cablu pt. persoane

Ordinul nr. 193 al ministrului agriculturii,
p

(M.O. nr.
262/23.03.2006)

ţii privind
înfiinţarea unor centre regionale de mucovisci-
doz (M.O. nr. 262/23.03.2006)

(M.O.
nr. 262/23.03.2006)

ţionare a ţionale de
Grefieri, aprobat prin Hot

(M.O. nr. 262/23.03.2006)

G. nr.
12/2006 pentru aprobarea m

ţinerea finanţ ţiilor tehnice
pentru proiectele din cadrul m

ţirea infrastructurii
rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de
stat

ă socială
Ordinul nr. 658/C al ministrului justi

ătore (M.O.
nr. 240/17.03.2006)

ă
ă în cadrul

anumitor întreprinderi
Ordinul nr. 158 al ministrului agriculturii, pădu

rilor ării rurale privind modificarea Ordi
nului ministrului agriculturii, alimenta ă
durilor nr. 85/2002 pt. aprobarea Regulamentului
privind confec

ătre personalul silvic din
cadrul autorită ăspunde
de silvicultură (M.O. nr. 248/20.03.2006)

H.G. nr. 300 privind cerin
ănătate pt.

(M.O. nr. 252/21.03.2006)

ării pt. aprobarea publicării anexelor nr. 1-
19 la Centralizatorul privind disciplinele de
învă ământ, domeniile ările, precum

ă ământul preuniversitar
2006, cuprinzând disciplinele/modulele cores
punzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria
curriculară tehnologii-discipline tehnologice

Legea nr. 51 serviciilor comunitare de utilită
(M.O. nr. 254/21.03.2006)

ănătă
ări de Să

nătate pt. aprobarea modelului unic al certificatu
lui de concediu medical

ărora se acordă
indemniza ărilor
sociale de sănătate (M.O. nr. 254/21.03.2006)

ă

ă

ării subven
G. nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al

statului prin acordarea de subven
ătorilor agricoli din sectorul animalier

ă-

ădu-
rilor ării rurale pentru împuternicirea
personalului silvic din cadrul administra

ării, pe raza acestora, a faptelor ce consti-
tuie contraven ăzute de Legea
fondului cinegetic

ă, cu modificările ările
ulterioare, ăzute de H.G.
nr. 748/2002 pentru aprobarea Normelor privind
protec

ătorilor pentru victoria Revolu

privind rata dobânzii
plătită la rezervele minime obligatorii constituite
în lei începând cu perioada de aplicare 24 februa-
rie - 23 martie 2006

Ordinul nr. 195 al ministrului agriculturii, pădu-
rilor ării rurale pentru modificarea ane-
xei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădu-
rilor ării rurale nr. 849/2004 privind apro-
barea modelelor de cereri de autorizare pentru
activitatea de clasificare a carcaselor, a modele-
lor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator

(M.O. nr. 260/22.03.2006)

ă standardele europene
armonizate referitoare la instala

(M.O. nr. 260/22.03.2006)

ădurilor ării rurale privind recunoa

ănătă

ă
Hotărârea nr. 194 a Consiliului uperior al

agistraturii pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea ă

ătorilor

ărârea nr. a Consiliului uperior al
agistraturii pentru completarea Regulamentului

de organizare
ărârea Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/2005

Ordinul nr. 157 al ministrului agriculturii,
pădurilor ării rurale privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.

ăsurilor privind
sus ării documenta

ăsurii 2.1
„Dezvoltarea ătă

(M.O. nr. 263/23.03.2006)

şi completarea anexei la Ordinul
ministrului justi

şti

al Consiliului Concuren

şi completarea Regulamentului
privind transparen

şi întreprinderile publice,
precum şi transparen

(M.O. nr. 244/17.03.2006)

şi dezvolt
şi p

şi folosirea ciocanelor
silvice pt. control de c

şi s şantierele temporare
sau mobile

Ordinul nr. 3.364 al ministrului educa şi
cercet

şi specializ şi
probele de concurs, valabil pt. încadrarea perso
nalului didactic din înv

(M.O. nr. 253/21.03.2006)

şi al
preşedintelui Casei Na

şi a Instruc
şi modul de completare a certificatelor

de concediu medical pe baza c

şedintelui Autorit
şi pentru Siguran

şedintelui Autorit
şi pentru Siguran

şi din
sectorul piscicol

Ordinul nr. 147 al inspectorului de stat şef al
Inspec

şi Instala
şi unit

(M.O. nr. 259/22.03.2006)

şi dezvolt

şi parcurilor naturale în vederea
constat

şi infrac
şi a protec

şi complet
şi a contraven

şi a animalelor
domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate
de vânat (M.O. nr. 259/22.03.2006)

Ordinul nr. 1.224/45 al ministrului administra-
şi internelor şi al secretarului de stat al Secre-

tariatului de Stat pentru Problemele Revolu

şi al urmaşilor eroilor-martiri la
tratamente şi medicamente în spitale, centre
medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu
şi baze de tratament din Ministerul Administra
şi Internelor (M.O. nr. 259/22.03.2006)

(M.O. nr. 259/22.03.2006)

şi dezvolt

şi dezvolt

şi pentru autoriza şi a modelelor
rapoartelor de clasificare şi registrului agen

şi
comer

şi dezvolt ş-
terea Consiliului pe produs „Miere de albine, alte
produse apicole şi produse procesate“

Ordinul nr. 247 al ministrului s

şi desf şurarea concursului
de promovare a judec şi procurorilor

Hot 209

şi func Şcolii Na

şi dezvolt

şi îmbun

-
-
-

-

-

-
-

Ordinul nr. 65 al pre

(M.O. nr. 256/22.03.2006)

a B.N.R.

S
M

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

In perioada 3-7 mai a.c, se va
desfasura , expozitia
internationala de ehnologia
informatiei si comunicatii, cel mai
important eveniment anual al
industriei IT&C din Romania.

CERF 2006
t

Începand cu data de 20 aprilie ac.,

are o noua adresa: Calea
Floreasca nr. 202, sector 1, Bucuresti. Noul
numar de telefon/fax pentru relatii cu
publicul este (021)231.54.21.

Autoritatea Nationala pentru Restituirea
Proprietatilor

[ig@rile se scumpesc cu
50 , alcoolul cu 30% %

Finanţele au pus gând rău
vicioşilor. În scurt timp, fumătorii
şi consumatorii de alcool vor
plătit cu aproape 50% mai mult
pentru aceste produse. Ţigările
se vor scumpi cu până la 55%,
iar alcoolul cu peste 30 de
procente. Majorarea se va
produce în două etape. Prima
scumpire va avea loc de la 1
mai, apoi va urma o alta la
începutul lui iulie.

Băuturile alcoolice vor fi
accizate cu 200 de euro în plus,
odată cu intrarea în vigoare a
taxei pe viciu. Astfel, hectolitrul
de alcool pur va fi taxat cu 655
de euro. Efectele se vor simţi
imediat în buzunarul consuma
torului, susţin producătorii. O
sticlă de vodcă de jumătate de
litru va costa cu cel puţin
17.000 de lei vechi mai mult.
Alte scumpiri urmează în luna
iulie, când acciza la alcool va fi
majorată la 755 de euro.

Când va începe aplicarea
taxei pe viciu, nivelul accizei
fixe la tutun va urca la 15,53
euro, iar cel al accizei variabile
va creşte cu 30 . De la 1 iulie,
acciza fixă va fi majorată din
nou, la 16,28 euro, iar cea
variabilă va fi cu 29 mai mare.

Producătorii interni cred că
majorarea taxelor va încuraja
contrabanda, mai ales că
ţigările româneşti sunt de trei
ori mai scumpe decât cele
fabricate, de exemplu, în
Ucraina, Moldova sau Serbia.
Autorităţile spun că fenomenul
este greu de stopat.

-

%

%

Guvernul a adoptat, în şedinţa din 19 aprilie, prin
Hotărâre de Guvern* contractul cadru şi a stabilit onorariile
maxime care vor fi acordate evaluatorilor autorizaţi, care vor
întocmi rapoartele de evaluare finale în baza cărora vor fi
acordate despăgubirile pentru proprietarii care nu îşi vor
putea primi proprietăţile în natură.

Prin adoptarea acestei hotărâri Guvernul doreşte să-şi
respecte angajamentele în ceea ce priveşte restabilirea
dreptului de proprietate, asumate atât prin rogramul de
Guvernare cât şi cele rezultate din aderarea României la
U E Angajamentul Guvernului României este soluţionarea
problemei restituirii proprietăţilor preluate în mod abuziv într-
o manieră transparentă, rapidă şi echitabilă.

Hotărârea adoptată de Guvern asigură acordarea unor
despăgubiri juste şi echitabile, evaluarea realizată de către
evaluatorii sau de societăţile de evaluare autorizate făcându-
se conform standardelor internaţionale de evaluare (valoa
rea imobilelor evaluate va fi stabilită potrivit valorii de piaţă).

Onorariile acordate evaluatorilor autorizaţi, persoane
fizice sau juridice, se vor stabili pentru fiecare tip de lucrare
de evaluare şi constituie cuantumuri maxime:

teren intravilan - 150 euro
teren forestier - 150 euro
teren extravilan agricol - 150 euro

construcţie demolată (cu/fără teren) - 250 euro
construcţie existentă (cu/fără teren) - 250 euro
apartament (cu/fără teren) - 150 euro
bloc de locuinţe (cu/fără teren) - 200 euro
obiectiv comercial, industrial (fabrici, mori,

Costurile menţionate se referă la construcţii cu o supra
faţă construită desfăşurată de până la 500 mp şi cu un teren
aferent de până la 500 mp. Pentru suprafeţele construite
desfăşurate mai mari de 500 mp, ca şi pentru terenurile mai
mari de 500 mp, onorariile se suplimentează cu 50 euro
pentru fiecare depăşire pentru un multiplu de 500 mp, dar nu
mai mult de 400 euro ca valoare totală a onorariului.

Costurile evaluărilor realizate vor fi suportate din bugetul
Cancelariei Primului Ministru şi nu de către persoana
îndreptăţită la despăgubire.

p
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� hoteluri )-200... €

* Titlul complet este: Hotărâre privind aprobarea con
tractului cadru şi a onorariilor acordate evaluatorilor autori
zaţi, persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării rapor
tului de evaluare a imobilelor conform Titlului VII Regimul
stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate
abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Guvernul României - Biroul de presă - 21.04.2006

) -
-
-

Onorariile maxime pentru rapoartele de evaluare

Rezervele interna]ionale
ale BNR

Rezervele internaţionale
ale Băncii Naţionale a Româ
niei se situau la peste 19,76
miliarde euro, la finele lunii
martie, din care rezervele
valutare totalizau 18,145
miliarde euro, a anunţat BNR.

În luna martie s-a înregis
trat o creşter de 457,2 milioane
euro a rezervei, care a fost
rezultatul intrărilor de valută
reprezentând venituri din
a d m i n i s t r a r e a r e z e r v e i
internaţionale, modificarea
rezervelor minime în valută
c o n s t i t u i t e d e b ă n c i l e
comerciale, cedări de valută la
rezerva statului şi altele.

Ieşirile au totalizat 566,1
milioane euro, reprezentând
plăţi rate şi dobânzi scadente
la datoria publică externă
directă şi garantată de
Ministerul Finanţelor Publice.

Rezerva de aur s-a men
ţinut la 104,8 tone. În condiţiile
evoluţiilor preţurilor internaţio
nale, valoarea acesteia a
crescut la 1,624 miliarde euro.

-

-

-

-

Proiect al Politiei
Romane

Politia Română a elaborat
un proiect care va fi supus dez
baterii Parlamentului pentru
înăsprirea pedepselor pentru
violenta. Modificările aduse de
poliţie vizează în special insti
tuirea de sancţiuni mai aspre
pentru deţinerea de arme albe,
precum şi posibilitatea închi
derii, la propunerea poliţiei, a
unui local public în care au avut
loc incidente. Numărul actelor
de violenta a înregistrat în
primele trei luni din 2006 un
trend descendent, iar mare
parte dintre acestea au avut
loc în mediul rural. Din totalul
infracţiunilor de mare violenţă,
puţin peste 46% sunt încadrate
în categoria violentei intra-fa
miliale. În proporţie de 37% din
cazuri, între autori şi victime au
existat relaţii de rudenie, iar
consumul excesiv de alcool a
fost principala cauză a comi
terii majorităţilor infracţiunilor.

-

-

-

-

-

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

personal cu experien ă

sistemul calită
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Personalul militar din cadrul Serviciului
Român de Informaţii (SRI), Serviciului de Informaţii
Externe (SIE), Serviciului de Telecomunicaţii Speci-
ale (STS) şi Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP)
poate fi numit în funcţii civile numai sub condiţia de
a nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Ministerul Sănătăţii va
prezenta noua listă de

şi
gratuite după intrarea în vi
goare a Legii privind reforma
în domeniul sănătăţii

me-
dicamente compensate

-

.
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FMI prevede o crestere economica in Romania de 5.2% Ministrul agriculturii a declarat închis ultimul focar de gripă aviară din ţară



Turneu pe trei continente al
pre}edintelui Chinei

Domnul Hu Jintao s-a aflat în cursul s

şi o vizit
şedintele

chinez a fost primit pentru prima oar

şedintele Hu despre importan
şi libert

şedintele american a vorbit şi despre, probabil,
cel mai iritant aspect în rela

şti, strict controlat de Beijing. Washingtonul
consider şi constat

ştient, deci, de iritarea crescânda a
Washingtonului în acest sens, Hu a oferit promisiuni
generale de a se preocupa de problema valutara. Co
mentariile lui nu par îns

şti şi chiar aducere acestei probleme în
cadrul WTO (Organiza

şte Iranul, pare s
şi Europei de

a impune sanc

şedintele
SUA preşedintele RP Chineze, Hu Jintao, a declarat c

şteapt şi China.
Acesta a subliniat c

şi RP Chinez şi, ca atare,
"cei doi rivali trebuie s şi regleze problemele pe picior
de egalitate"."Beijingul şi Washingtonul trebuie s

şi s

şeful statului chinez.

şedintele Hu Jintao a semnat
în şi
s

şi persoanele pe care le-a
întâlnit, observatorii au apreciat vizita ca un succes cel
pu şi asigura necesarul ener
getic care s şa vitez ştere
economic

şi a securit

şedintele Hu Jintao a continuat cu o vizit

şedinte în urm

şedintele Hu va mai vizita Kenya şi va reveni în
Nigeria,
şi Algeria. Mesajul Domnului Hu este c şi Africa
au devenit parteneri speciali.

China are o economie în plin

şi nevoie de
ajutor pentru a le exploata. Şi, cel mai important pentru

ăptămânii
trecute în vizită oficială în SUA. După o întâlnire cu
"părintele" Microsoft ă la una din uzinele Boeing
- China a comandat recent 80 de aparate - pre

ă de omologul lui
american, la Casa Albă. George W. Bush a asigurat, în
discursul său de întâmpinare: "Voi continua să discut
cu pre ării drep
turilor omului ă

ă yuanul ca subevaluat ă un deficit
comercial record - 202 miliarde de dolari în rela

ă să calmeze vocile în Congre
sul american, care cer impunerea de tarife punitive pro
duselor chineze

ă a Comer
ă nu fi avut loc nici o schimbare în

pozi ă abordării SUA
ă acesta nu se

supune cererilor de a pune capăt îmbogă
ă cele două păr

ă întrevederea de la Casa Albă cu pre
ă

se a ă la o rela ă între SUA
ă pacea în lume are nevoie de o

rela ă între SUA ă
ă-

ă se
respecte unul pe celălalt, să se trateze ca egali ă
privească diferen ă le
gestioneze corect" , a spus

A fost prima sa vizita de stat în aceasta ă. În
timpul celor trei zile, pre

ă ărării
ănătă ăcute publice pu

ă
dar, urmărind traseul vizitei

ă poată suporta uria ă de cre
ă. În presa locală preluată de agen

ă au apărut informa
ă

Pre ă de o
săptămână în Africa, a doua pe continent de când a
devenit pre ă cu trei ani. Primul stat a fost
Marocul, unde, în prezen

ă pe care a vititat o în 2004 alături de Gabon
ă China

ă dezvoltare dar are
nevoie de materii prime, de la petrol la bumbac sau
cobalt. Africa are resurse naturale dar

ările din regiune, China nu impune criterii politice
pentru activită

ărarea drepturilor omului care
consideră că astfel unele regimuri corupte sau
dictatoriale sunt protejate.

ţa respect
ţilor poporului chinez". În Biroul

Oval pre
ţiile bilaterale: nivelul mone

dei chineze

ţia cu
China. Con

ţia Mondial ţului). În ce
prive

ţia Chinei, care rezist
ţiuni Teheranului, dac

ţirii uraniului.
Bush nu a spus decât c ţi au convenit
asupra faptului ca Iranul nu trebuie sa dezvolte
armament nuclear sau capacitatea de a-l produce.

Dup

ţie puternic

ţie puternic

ţele într-un context limpede, apoi s

ţar

ţelegeri în domeniul energiei, securit ţii, ap
ţii. Au fost f ţine detalii legate de

conţinutul documentelor semnate în Arabia Saudit

ţin în intenţia Chinei de a

ţiile de
pres ţii interesante legate de
înţelegerile din sfera energiei ţii, dar
detaliile oficiale au lipsit.

ţa Regelui Mohammed VI a
semnat mai multe tratate bilaterale.

Pre
ţar -

ţ
ţile sale economice, lucru deseori criticat

de organizaţii pentru ap

-

-

-
-
-

-

Următorul popas,Arabia Saudită

ă,AfricaUltimul continent, în ordine cronologic

5

Recepţie prin satelit

Televiziune la maxim

Max TV Digi TV

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan

Calitate germană
cu profile Kömmerling

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

Zidului de separare
din Cisiordania

Israelul a terminat constru
irea primei jumătăţi a zidului
de separare din Cisiordania,
potrivit datelor furnizate vineri
de Ministerul Apărării - trans
miteAFP.

Din cele 660 km prevăzuţi,
au fost terminaţi 330 km, 140
km sunt în curs de construire,
iar restul este în proiect.

Construcţia zidului a
început în iunie 2002 şi ar fi
trebuit să se încheie la sfârşitul
acestui an. Dar zecile de re
cursuri înaintate Curţii supre
me de palestinienii lezaţi de
traseul zidului au întârziat
finalizarea sa pe cca 100 km,
îndeosebi în zona Ierusali
mului de est. Conceput sub
guvernarea lui Ariel Sharon,
zidul este una din cele mai
scumpe proiecte realizate de
Israel, cu un cost estimat de
3,2 miliarde dolari.

Potrivit ONU, trei sferturi
din lungimea zidului se află în
interiorul Cisiordaniei, în timp
ce numai 145 km urmăresc
fidel "linia verde", care separa
până în 1967 Israelul de Ior
dania. Construcţia se concre
tizează sub formă de sârmă
ghimpată, gropi, drumuri, gar
duri electronice şi zidul de be
ton propriu-zis, care în unele
sectoare atinge 9 m înălţime.

Israelul prezintă zidul drept
o barieră menită să-i împiedi
ce pe teroriştii palestinieni să
pătrundă pe teritoriul său sau
în coloniile evreieşti din Cisior
dania şi să împiedice orice
palestinian să pătrundă ilegal
în Israel şi în Ierusalimul de
est. Înalta Curte de Justiţie de
la Haga l-a declarat ilegal, iar
palestinienii îl califică drept
"zid de apartheid", care îi
izolează în "bantustane". Zidul
provoacă dezagremente im
portante locuitorilor, construc
ţia propriu-zisă şi zona-tam
pon din jurul ei privându-i de
6.289 ha. După terminarea lui,
peste 49.000 palestinieni,
trăind în 38 sate, se vor regăsi
izolaţi de Cisiordania, în timp
ce casele unui sfert din cei
230.000 palestinieni, care po
sedă documente de reşedinţă
în Ierusalim, se vor situa în
afara lui.
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Italia: justiţia confirmă victoria lui Prodi Moscova respinge cererea americană de a pune capăt cooperării cu Teheranul Iranul afirmă că decizia sa privind
îmbogăţirea uraniului este "ireversibilă" WASHINGTON: Reuniunea G-7 pentru investiţii mai mari în sectorul energetic Conducerea FMI discută despre reforma
organizaţiei Egipt: trei explozii într-o staţiune de la Marea Roşie CERNOBÎL, 20 DEANI Condoleezza Rice în Europa de sud,Angela Merkel în Rusia

Ziua Holocaustului, ^n Israel

Israelul comemoreaza în 25 -
Ziua Holocaustului, masacrarea a 6
milioane de evrei de catre nazisti in timpul
celui de-al doilea razboi mondial.

Totul a incremenit la ora 10:00, cand
sirenele au sunat in Israel timp de doua
minute. Oamenii si-au incetat lucrul, pe
strazi israelienii s-au oprit, automobilistii
si-au oprit masinile, de asemenea, de-a
lungul principalelor artere, fiind marcata in
cotidian ziua de comemorare a victimelor
si eroilor holocaustului. Tot la Ierusalim, se
va da citire tuturor numelor victimelor in
cadrul unei ceremonii organizate de
Parlamentul israelian, iar dupa-amiaza
Knessetul va gazui adunarea anuala a
organizatiilor de tineret. Ceremonia din
acest an se desfasoara sub semnul
pastrarii imaginii chipului omenesc in
umbra mortii - este vorba de exterminarea
din perioada Holocaustului.

aprilie

Lupta împotriva
s@r@ciei d@ roade

Potrivit Băncii Mondiale,
scopul reducerii la jumătate a
procentului de sărăcie absolută
până în anul 2015, scop stabilit
la summitul din anul 2000, ar
putea fi îndeplinit. În anul 2001,
peste cincime din populaţia
Globului trăia sub limita de
sărăcie absolută. Rata ar putea
ajunge la numai 10 procente la
finele anului 2015, consideră
experţii Băncii Mondiale. Cele
mai puţine progrese s-au
înregistrat înAfrica, se mai arată
în raportul Institutului de la
Washington. În opinia exper
ţilor, limita de sărăcie absolută
stabilită de Banca Mondială
este atinsă de cei care sunt
nevoiţi să trăiască cu mai puţin
de un dolar pe zi.

-

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

- protecţie antie-
fracţie;

- durata de viaţă
lungă;

- eliminarea vopsirii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom
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Configura]ia Parlamentului de la Budapesta
dup@ turul doi al alegerilor

Turul doi al alegerilor legislative din Ungaria desfă ă, în
condi ă. Partidul
Socialist (PS) ău de coali

ă fa ă de acum 4 ani, confirmând
pronosticurile observatorilor.

În urma primului tur, Sociali
ă cele 110 mandate individuale -

majoritatea disputate între candida
ă

tururi de scrutin de cele 4 partide care au depă ă.
Parlamentul unicameral al Ungariei are în total 386 de deputa

ă a mandatelor va fi cunoscută azi, după ce se vor număra
ăinătate. Potrivit însă Comisiei Centrale Electorale, oricare ar fi rezultatul

numărării acestor voturi, rezultatul final nu mai poate fi influen
ă din

sufragiile exprimate, Partidul Socialist a câ
ă de 2002, iar ALD a ob

ă
scădere. FIDESZ a ob

ă partide, candidând împreună, ob ă 188
de mandate, deci o scădere de 13 mandate. În sfâr

ă din sud vestul Ungariei.
Confruntat cu a doua înfrângere consecutivă în alegeri, liderul FIDESZ,

Viktor Orban, fost premier între 1998

ă ă tururi de scrutin sunt primele de
după intrarea Ungariei în U E Totodată, Ferenc Gyurcsany este primul prim-
ministru care câ ă un al doilea mandat de la căderea regimului comunist.
Liderul coali ă apere pacea

ă ăi ă îmbunătă ă competitivitatea economiei Ungariei.
În acela ă dacă sociali

ă, va guverna fără partenerul său din alian ă, Alian
ă o premieră în Ungaria post-comunistă. În

vârstă de 44 de ani, Ferenc Gyurcsany a ajuns la putere în septembrie 2004,
după plecarea lui Peter Medgyessy, care nu

ă a primit un vot de neîncredere din partea parlamentului.
: Ceea ce am câ

ă
ac ăm în numele a zece milioane

şurat duminic

şi partenerul s
ştigat, cu o majoritate sporit

ştilor le-au fost atribuite 109 mandate, FIDESZ
97, ALD 4 şi FDM 2. În turul 2, pe lâng

şi FIDESZ, s-au atribuit alte 64 de
mandate, în func

şit pragul electoral de 5 la sut

şi voturile din
str

ştigat 190 din cele 386 de mandate
de deputat, un plus de 11 mandate fa

şoar

şit, un mandat a fost ob

şi 2002, l-a felicitat, prin telefon, pentru
victorie, pe adversarul sau, Ferenc Gyurcsany, recunoscând-şi în public
înfrângerea, motivata prin lipsa de solidaritate a dreptei ungare, înainte de a-şi
oferii demisia din fruntea principalului partide de opozi

şurate în dou

ştig
şi securitatea

concet şi s
şi timp, Gyurcsany a anun ştii ob

şi-a putut încheia mandatul de
patru ani pentru c

ştigat nu este în primul rând putere.
Ceea ce am câştigat este responsabilitate, responsabilitate cu care trebuie s

şi în interesul a 15 milioane de maghiari.
În acest spirit vom guverna.

ţiile unei prezenţe la urne de 64%, nu a adus nici o surpriz
ţie, Alianţa Liber Democraţilor (ALD),

au câ ţ

ţi PS
ţie de procentul final cumulat de voturi, obţinut în cele dou

ţi. Repartizarea
final

ţat.
, bazate pe 98 la sut

ţ ţinut 20 de
mandate (+1). În schimb, opoziţia conservatoare a înregistrat o u

ţinut 164 de mandate, iar Forumul Democrat Maghiar
11 mandate. În 2002, cele dou ţinuser

ţinut
de un independent, Istvan Gyenesei, sprijinit de Somogyert, o organizaţie
regional

ţie.

Partidul Socialist 190
Alianţa Liber Democraţilor 20
FIDESZ 164
Forumul Democrat Maghiar 11
Independent 1
Total mandate de deputat 386

Alegerile legislative desf

ţiei de stânga s-a angajat s
ţenilor s ţeasc

ţat c ţin majoritatea
absolut ţ ţa democraţilor
liberi, ceea ce ar constitui înc

ţion

Un sistem electoral complex

ărilor Comisiei Electorale Na

Ferenc Gyurcsany

Potrivit
estim ţionale

Rezultatele estimate ale alegerilor

. .
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Electrician autorizat execut
lucr ri de proiectare i execu ie
n instala ii electrice de utilizare.
Tel. 0727 355173

Montez antene satelit digi
tale pentru programe rom ne ti
(DigiTV, Max TV, FocusSat) sau
str ine. Decodez pachete de
programe TV satelit. Tel. 0724
026376

Inginer, meditez la matema
tic clasele V-VIII, la domiciliul
meu sau al clientului. Rela ii la
tel. 0722 621280

ă

ă

ă

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

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

ş

ş

ţ
î ţ

- .
-

â

-
.

-

ţ
- .

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.
Sonorizez la preţuri mici

nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

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

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

�
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Schneider Gunter-Fran-
cisc (44 ani) Otvos Iosif (77
ani) (70 ani)
Kerekes Ioan (58 ani) M

(65 ani) Marian Iosif
Bogdan Teodor (66

Trinc (87 ani)
Bîrlea Maria

(77 ani) Fulop Emma
(96 ani) Schuh Elisaveta (86
ani) Krischer Bruno (52 ani)
Popi Fima (83 ani) Jurj Ilie (59
ani)

Burbon Nicolae
areş

Floarea

ani)
(60 ani)

ă Elena
(79 ani) Văduva

Agnes (78 ani) Măran
Dumitru (60 ani) Tremmel
Vichentie (78 ani) Schinteie
Floarea

Diverse

Tânăr drăgu
ă cu tânără

drăgu ă serioasă, scop: rela
ă de viitor. Tel. 0729-

554828.
Văduvă 46 ani, serioasă,

prezentabilă, fără vicii
ă cu

domn cu auto din străinătate,
vârsta 46-56 ani. Tel. 0726-
494369.

ţ 38/1.80/74,
doresc cuno ţ

ţ ţie
serioas

ţii, doresc cuno ţ

ştin

şi
obliga ştin

Vand Dacia 1307 double-
cabina, an fabr. '96, stare optic
i funcţionare exceptional .

Preţ 2.950 € neg. Tel. 0727-
355173.

Vând 3 buc. Pick-up cu 2

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

ă
ă

ă. Tel. 214781.

ş

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

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 20-26 aprilie
şi

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

27 - 29 aprilie

şi

Joi 2 .04.2006

1.

4.

7

( 6 ani)
şi

şi Dragomir Nicoleta-Loredana
(19 ani)

şi

şi Mîn
şi

Martin Simona-Ioana (23 ani)
Tocmelea Bogdan-Valentin

(28 ani) şi
Surdu Ana-Cristina (24 ani)

Radosavlevici Liviu 5
Bărtă Aurica (53 ani)

Pop Adrian-Cristian (22 ani)

ă-Cristian
Ghiran Ionela

ătargă Elena

2.

Marţi 29.04.2006

1.

2.

3.

Domil Tic (24 ani)
(23 ani)

Barbu Cristian (28 ani)
(32 ani)

Leţu Gabriel (30 ani)

Oferte-Cereri
de Serviciu

V nd teren construc ie pe
emenic 6 400 mp. Toate

facilită ile, pre 30 mp
negociabil. Tel 0724 888614

Cumpăr apartament 3
camere, confort I, decomandat,
etajul I-III, bloc IV etaje,
preferabil Govândar. Tel. 0355-
805203, 0721-174210.

Vând apartament 2 camere,
confort I, etaj , Str.

Vând apartament la casă (2
camere, bucătărie, baie, antreu,
demisol, cămară), garaj, teren
de construc

ădină cu pomi fructiferi. Tel.
214781

ă de
cămin cu baie, în Luncă la
persoane serioase. Tel. 0726-
125935.

Vând cameră de cămin cu
baie, în Luncă. Tel. 0726-
125935.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 4 balcoane, scară
intrioară, pre

â ţ
S .

ţ ţ €
. - .

ţ 14.900 €. Tel. 0723-
433583.

ţie - 1.200 mp,
gr

Închiriez ieftin camer

ţ 35.000 €. Tel.
210431, 0727-208078.

3/3

.

Şincai,
pre

Imobiliare

Vând mobil

ţionare, preţ 400 lei
neg. Tel. 252781.

ă (servantă
ă) cu furnir din rădăcină de

nuc. Tel. 214781.
Vând plapumă din pene

şi
vitrin

şi
pene noi. Tel. 214781.

Vând congelator 5 sertare,
stare de func

5M
Restaurant

Pensiune
MAR-BEK IMPEX S.R.L.

Reşiţa str. Ţerovei nr.10

Asociaţia “Flambaf”
invit

ţa în ziua de joi, orele
15-17 a fiec

ă la restaurantul Se
menic pensionarii din
Re

ărei săptămâni
pentru a petrece două ore
într-un cadru plăcut. Tel.
0742-770571, 0720-008513.

-

şi

Vând mobil
ţ

.
c -

s c bu

Vând mobil

ă sufragerie,
măsu ă cu fotoliu, ma ă de
spălat automată, covor persan
2 3 m

ă

ă ă
ă

ă de sufragerie.
Tel. 222712.

şin

şi covor bucleu. Tel. 0355-
806079, 0723-121672.

Cump r lemn de foc. Tel.
210491

Cump r herestea tivit /di
mensionat , stare verde, calitate
A, B, C, D, dim.: 29x170x2100
mm, din: tejar, ires şi şteni
furnir estetic. Tel. 0722-921104.

x

Meditez eficient la pre

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

ă. Tel. 210857.
Transfer casete video pe

dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

Caut persoană serioasă,
preferabil bărbat, care să se
ocupe de închirierea locuin

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

Caut femeie pentru menaj în
cas

ţelor
mele din Re ţa. Tel. 0726-
125935.

şi limba francez

şi

Vând apartament 3 camere,
confort I, preţ 15.500 €. Tel.
0355-409973.

Ofer apartament în regim
hotelier, 9 €/zi. Tel. 0723-
433583, 0720-008513.

Vând apartament 2 camere,
confort I, Govândari. Tel. 0746-
505252.

Vând apartament 3 camere,
conf. I, decomandat, parter din
IV, central

ţial mobilat. Tel.
0742-142500, 0747-941079.

Vând cas

ţe, curte, ap
ţ 18.000 €

sau schimb cu apartament 2
camere în Re ţa. Tel. 260801.

ă, termopane, boxă
din interior, par

ă mobilată în Sla-
tina Timi ătărie,
dependin ă curentă,
cablu TV, grădină, pre

ş, 3 camere, buc

şi
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Situa
ş.a.), provocate de condi

şi a celor cu
putere de decizie şi, în acest sens, pentru asigurarea
mobilit

şi
Privat al jude ş-Severin.

Sala de şedin
şi modernizare va bene-

ficia de o cot şi fond de rulment, destinat

şul Oravi

şi care urmau s

şi financia-
re au trenat realizarea acestui obiectiv economic ce
urma s

şul şi zonele adiacente (locuri de
munc

şi infuzia repetat

şte gradul de atractivitate pentru poten

ş-Severin, pe anul 2006.
mii RON

TOTAL 338,9 338,9

ţia creat ţ - evenimente (inundaţii,
alunec ţiile
meteorologice deosebite sau intervenţii antropice
neadecvate, reclam ţa în zonele afectate a
reprezentanţilor instituţiilor constatatoare

ţii acestora s-au alocat 338,9 mii RON, din
fondul de rulment al Consiliului Judeţean, pentru
achiziţionarea a trei autoturisme.

De cele trei mijloace de transport, adecvate
accesului în zonele calamitate vor beneficia:

Centrul Militar Judeţean;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ

ţia de Administrare a Domeniului Public
ţului Cara

ţe a Consiliului judeţean, la care au
început lucr

ţion ţii performante de sonorizare.
La începutul anilor '90, ora ţa a beneficiat

de o donaţie din partea statului suedez, destinaţia fiind
intermediat

ţean stabilit în Suedia.
Donaţia consta din utilaje, performante la vremea

respectiv

ţi ani, în care dificult ţi juridice

ţi economice a c
ţiei de lapte din

localit ţile rurale adiacente) – fabrica este funcţional

ţean.
Pentru optimizarea activit ţii de producţie, Consiliul

Judeţean a repartizat 60,0 mii RON, din fondul de
rulment, pentru achiziţionarea unor utilaje, ceea ce va
cre ţialii cump

ţean Cara

ă în jude
ări de teren,

ă prezen

ă

ă „Semenic”;
Direc

ările de extindere
ă din acela ă

achizi ării unei instala

ă de un fost mare antrenor de volei,
orăvi

ă ă echipeze o fabrică de
produse lactate.

După mul ă

ă rezolve o parte din probleme sociale cu care

se confruntă ora
ă pentru o parte din personalul disponibilizat din

unită ăror activitate a încetat, respectiv
valorificarea superioară a produc

ă ă,
iar calitatea produselor asigură o bună desfacere. Un
merit al acestor rezultate este ă de
capital din partea Consiliului Jude

ă

ă-
rători ai fabricii, existând deja semnale în acest sens.

Utilizarea fondului de rulment al Consiliului
Jude

�

�

�

Noi destina]ii ale fondului de rulment din bugetul
Consiliului Jude]ean Cara}-Severin

Destinaţia Anul 2006 Trimestrul II

Fabrica de Produse Lactate
Oraviţa – utilaje 60,0 60,0

Consiliul Judeţean – investiţii 233,9 233,9

Direcţia de Administrarea a
Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Caraş-Severin

95,0 95,0

În ceea ce priveşte bugetul propriu, au fost operate
supliment şi ”autorit

şi ac

ş-Severin,
prin defalcarea taxelor pe valoare ad

şelor şi comunelor cu suma de 2.227 mii
RON, ceea ce va asigura plata drepturilor salariale res-
tante (octombrie 2001 - septembrie 2004) ale cadrelor
didactice.

De asemenea se suplimenteaz

şdia, Coronini, Sasca Montan şi Şopotu Nou)
care se confrunt

şi din care se va asigura plata
drepturilor restante ale asisten

şi desp

ări la capitolele „învă ământ” ă
ă (241,0 mii

RON), fiind destinată finan ării unor drepturi restante
ale personalului din învă ământul de stat, iar 220,0 mii
RON pentru asigurarea fondurilor necesare func

ă ările sau redistribui-
rile au fost posibile prin rectificarea bugetului de stat.

Rectificarea bugetului jude
ăugată, vizează

finan

ă cu 250,0 mii RON
sumele alocate de Consiliul Jude

ărbunari, Iablani
ăcă ă

ă cu probleme legate de realizarea
atribu

ă administra
ăgubirea care îi revine fostului

proprietar al clădirii primăriei.

ţ ţi
publice ţiuni externe”, suma alocat

ţ
ţ

ţiona-
lit ţii aparatului propriu. Supliment

ţului Cara

ţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul muni-
cipiilor, ora

ţean pentru echili-
brarea unor bugete locale (C ţa,
R

ţiilor care le revin
ţilor personali ai

persoanelor cu handicap.
Din suma alocat ţiei locale din Iablaniţa

se va achita
(R.B.)

Rectificarea bugetului propriu }i a
bugetului jude]ului Cara}-Severin



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 3 camere conf 1,
termopane, 2 b i. el. 0788-374143

V nd apartament, 2 camere cu
mbun t iri el. 0788-374146.

V nd apartament 3 camere, zona
Intim, 2 balcoane, central termic ,
apartament aranjat, pre 26.000 neg.

el. 0788-520899.
V nd urgent apartament, 2 camere,

conf. 1, etaj 1, bloc de 4 etaje, cu central
termic , la pre de 19.500 neg. el.
0788-388501.

V nd urgent apartament 3 camere,

â ort
T .

â
î ţ . T

â

ţ €
T

â

ţ € T

â

ă

ă ă

ă ă

ă
ă

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

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

1 Apr
1 Apr
1 Apr
20Apr
21Apr
24Apr
25Apr
26Apr

7 . 06 55,1815
8 . 06 56,4026
9 . 06 56,4718

. 06 58,4285

. 06 56,3276

. 06 56,3029

. 06 56,3029

. 06 56,7291

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,44

USD

27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 20 21 24 25 2613 14 17 18 19

2 20067 Martie - 26 Aprilie

PRISMA Aprilie| 27 - 3 Mai |2006

ocupabil imediat, zon foarte bun . el.
0788-509283.

V nd apartament, o camer ,
convector, ocupabil imediat, pre 12.500

el. 0720-383920.
V nd garsonier , conf. 1, Gov ndari,

cotor de gaz, convector el. 0788-
571780.

V nd apartament 2 camere, conf. 1,
Micro 1. el. 0788-494074.

V nd apartament 3 camere. el.
0788-149849.

ă ă

ă

ă

ă confort I, pre

T

â
ţ

€. T
â â

. T

â
T

â T

Vând garsonier ţ
12.000€ neg. Tel.0788-571780. (Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

(Tryo M)

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)
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Etapa urmatoare 28 - 30 aprilie 2006: Vineri
Sambata

-
Duminica -

: : Pandurii Tg. Jiu -
Jiul Petrosani; Politehnica Timisoara - FC Arges; : Farul
Constanta - FC National; FCM Bacau - Gloria Bistrita; Dinamo Bucu
resti - Sportul Studentesc; : Politehnica Iasi - CFR Cluj Na
poca; Otelul Galati - FC Vaslui; Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti.

8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

FORMULA 1 - SAN MARINO GRAND PRIX (4)
Clasamentul general al pilotilor

(07 mai 2006), Nurburgring

dupa etapa a IV-a.
Urmatoarea etapa se va desfasura peste doua saptamani

pe circuitul de la fiind considerat
M.P.al Europei.

1 FernandoAlonso (E) 36
2 Michael Schumacher (D) 21
3 Kimi Räikkönen (FIN) 18
4 Giancarlo Fisichella (I) 15
5 Juan Pablo Montoya (COL) 15
6 Jenson Button (GB) 13
7 Felipe Massa (BR) 9
8 Ralf Schumacher (D) 7
9 Mark Webber (AUS) 6

10 Nick Heidfeld (D) 5
11 Jacques Villeneuve (CAN) 5
12 Rubens Barrichello (BR) 2
13 Nico Rosberg (D) 2
14 David Coulthard (GB) 1
15 Christian Klien (A) 1
16 Scott Speed (US) 0
17 Jarno Trulli (I) 0
18 Vitantonio Liuzzi (I) 0
19 ChristijanAlbers (NL) 0
20 Takuma Sato (J) 0
21 Tiago Monteiro (P) 0
22 Yuji Ide (J) 0

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA UEFA: MIDDLESBROUGH - STEAUA (Semifinala)

Joi TVR 1 ora 22:00
FOTBAL: POLI TIMISOARA - FC ARGES (DIVIZIA A)

Vineri National TV ora 20:00
BASCHET: NBA - WASINGTON WIZARDS - CLEVELAND

Sambata TVR 2 ora 02:00
GIMNASTICA: CAMPIONATUL EUROPEAN - FEMININ

Sambata TVR 2 ora 16:00
MOTOGP: M.P. AL TURCIEI - CELE TREI CURSE

Duminica Eurosport ora 11:45
WRC: RALIUL ARGENTINEI

Duminica Eurosport ora 19:00
HANDBAL MASC.: CHAMPIONS LEAGUE - FINALA

Duminica TV Sport ora 19:30
FOTBAL: STEAUA BUCURESTI - RAPID BUCURESTI (Divizia A)

Duminica TVR 1 ora 20:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
24-30 apr.: TENIS -ATP - Open Seat Godo 2006 - Barcelona ;
25-30 apr.: LUPTE - Camp. European, Moscova;
26 apr-07 mai: HALTERE - Camp. European, Polonia.
27-30 apr.: GIMNASTICA- CE feminin, Volos, Polonia;
30 apr.: HANDBAL- Finala Ligii Campionilor, m, retur.;

Clasamentul constructorilor:
1 Renault F1 Team 51
2 Team McLaren Mercedes 33
3 Scuderia Ferrari Marlboro 30
4 Honda Racing F1 Team 15
5 BMW Sauber F1 Team 10
6 Williams F1 Team 8
7 Panasonic Toyota Racing 7
8 Red Bull Racing 2
9 Scuderia Toro Rosso 0

10 MF1 Racing 0
11 SuperAguri F1 Team 0
M. Schumacher si-a trecut la Imola in

cont a 85-a victorie a carierei, cu o zi dupa
ce a batut recordul de Pole Position-uri al
lui Ayrton Senna. Pe doi a fost F. Alonso de
la Renault, pe 3 fiind Montoya (McLaren).

HANDBAL - CUPE EUROPENE
Steaua Bucuresti finalei Challenge

Cup handbal masculin

Sporting Club da Horta

Finala romaneasca in Cupa Challenge la handbal feminin.

a pierdut prima mansa a
la , cu portughezii de la Horta, in deplasare,

dar returul se anunta incendiar, echipa noastra avand sanse mari ca la
finalul celor 60 de minute sa cucereasca Challenge Cup.

Pana acum, Steaua a pierdut toate partidele disputate in
deplasare in aceasta editie a cupelor europene, dar a recuperat de
fiecare data incredibil, obtinand calificarea. Echipa antrenata de Vasile
Stanga a pierdut cu scorul de 21-26 (10-11) meciul sustinut in
compania formatiei , pe terenul aflat in
micutul orasel din InsuleleAzore.

Returul va avea loc sambata, 29 aprilie, in Sala "Ioan Kunst
Ghermanescu" din Bucuresti, de la ora 17.15.

Finala Cupei Challenge la handbal feminin se va disputa între
două echipe române

ă ce Rulmentul a învins în deplasare pe Merignac (Fran
ă, duminică noaptea, la Reykjavik, Tomis

Constan ă- ăstreze avantajul copios realizat în prima
man ă (12 goluri, 37-25), forma ă Valur ob

ă favorabil forma

şti, .
Dup

şit s şi p
ş

Tomis Constan şi Rulmentul Braşovţa
ţa), cu 25-

22, calificându-se la limit
ţa a reu

ţia local ţinând victoria cu 35
28. Scorul total a fost îns ţiei române, cu 65-60.

Echipa Rulmentul Brasov va juca pe teren propriu primul meci al
finalei Challenge Cup la handbal feminin cu Tomis Constanta, in 13
sau 14 mai, s-a stabilit in urma tragerii la sorti efectuata la Viena,
informeaza site-ul oficial al Federatiei Europene de Handbal (EHF).

Returul finalei va avea loc in 20 sau 21 mai, la Constanta.

FUTSAL - DIVIZIA A

Etapa 4: 29 - 30 aprilie 2006 -
Silvanus Resita - Municipal Constanta

: Muhlbach Sebes - Energocons
tructia Craiova; ; ACS
Odorheiu Secuiesc - FC Cip Deva.

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

Clasamentul Diviziei A, Play-off etapa 3:
M V E I G GP PM

1. FC Cip Deva 3 3 0 0 15 7 15p
2. ACS Odorheiul Secuiesc 3 3 0 0 14 11 14p

5. p
6. p

3. Silvanus Resita 3 1 0 2 8 11 7p
4. Energoconstr. Craiova 3 1 0 2 17 15 5p

Muhlbach Sebes 3 1 0 2 16 14 4
Municipal Constanta 3 0 0 3 8 20 3

FOTBAL - SEMIFINALELE CUPEI UEFA
Iata cum s-au calificat cele doua echipe pana in semifinalele Cupei

UEFA, in tur rezultatul fiind favorabil echipei Steaua Bucuresti care a
invins pe stadionul National cu scorul de 1-0.

FC Basel 3-4 Middlesbrough 2-0 1-4
Rapid 1-1 Steaua 1-1 0-0

Middlesbrough 2-2 Roma 1-0 1-2
Steaua 3-0 Betis 0-0 3-0

Heerenveen 2-3 Steaua 1-3 1-0
Stuttgart 2-2 Middlesbrough (ag) 1-2 1-0
(Primul rezultat este cumulat, apoi Mansa 1 si Mansa 2)
(Steaua Bucuresti, Lens, Sampdoria, Halmstad, Hertha)
Steaua Bucuresti 4-0 Lens
Sampdoria 0-0 Steaua Bucuresti
SteauaBucuresti 3-0 Halmstad
Hertha 0-0 Steaua Bucuresti
Grasshoppers, Middlesbrough, Dnipro,Alkmaar, Litex)

Grasshoppers 0-1 Middlesbrough
Middlesbrough 3 - 0 Dnipro
AZ 0 - 0 Middlesbrough
Middlesbrough 2-0 Litex

Sferturi de finala

Optimi de finala

16-imi

Grupa C

Grupa D (

GIMNASTICA - C.E.
In aceasta saptamana se des-

fasoara la cam-
pionatele europene feminine de
gimnastica, competitie la care,
pentru prima oara dupa Jocurile
Olimpice de la Atena, din 2004,
Romania va prezenta o echipa,
stiut fiind ca la precedentele euro-
pene, de la Patras, tot in Grecia,
din cauza disputelor din lot nu am
prezentat o selectionata.

Vremurile de atunci au trecut,
fara ca lucrurile sa se fi limpezit cu
totul, in acest moment gimnastica
feminina romaneasca avand de
dat un nou raspuns: care este mai
buna, pregatirea centralizata, gen
Deva (eventual Onesti), sau cea
individuala, cu fiecare sportiva la
clubul si cu antrenorul sau. In
ultima situatie se afla doua dintre
componentele echipei de senioa-
re, Catalina Ponor si Floarea
Leonida. Celelalte titulare ale
echipei, toate debutante, sunt
produsele scolii de la Deva,
coordonata de Nicolae Forminte:
Sandra Izbasa, Steliana Nistor si,
ultima sosita,Alina Stanculescu.

La junioare, formatia este mai
omogena din acest punct de ve-
dere, toate gimnastele provenind
de la Deva: Aluissa Lacusteanu,
Andreea Grigore, Madalina Gutu,
Cerasela Patrascu si Alexandra
Ghita.

Campionatele europene de la
Volos, au programat in primele
zile competitia pe echipe, iar
duminica se vor desfasura
concursurile speciale pe aparate.

Volos (Grecia)

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

DIVIZIA A

1. Steaua Bucuresti 22 13 7 2 37 12 46p
Dinamo Bucuresti 4 4 4 6 45 23 6
Rapid Bucuresti 24 13 7 4 38 19 46
Sportul Studentesc 24 13 5 6 42 23 44
CFR Cluj 24 11 8 5 26 20 41
FC National 24 11 6 7 26 26 39
Politehnica Timisoara 24 10 8 6 30 21 38
Farul Constanta 24 12 2 10 31 31 38
FC Arges 24 8 6 10 25 27 30
Gloria Bistrita 4 6 0 21 8 30
Poli Iasi 4 8 4 2 19 5 8
Otelul Galati 24 6 7 11 23 35 25
Jiul Petrosani 24 5 8 11 21 32 23
FC Vaslui 24 3 9 12 15 29 8
Pandurii Tg. Jiu 23 4 5 14 3 34 7

16. FCM Bacau 23 3 4 16 14 41 13p

2. 2 1 4 p
3. p
4. p
5. p
6. p
7. p
8. p
9. p

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

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

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare 29 aprilie 2006

Liberty
Salonta - FCM Resita

: : Gaz Metan Medias - FC Bihor
Oradea; Corvinul Hunedoara - Unirea Dej; Minerul Lupeni - Unirea
Sanicolau Mare; Gloria II Bistrita - Olimpia Satu Mare;

; UTA - CFR Timisoara; Unirea Alba Iulia - U
Cluj; Industria Sarmei Campia Turzii sta.

1. Gaz Metan Medias 21 12 5 4 29 11 41p
Liberty Salonta 21 11 7 3 21 10 40
U Cluj 20 10 7 3 27 11 37
FC Bihor 21 11 4 6 36 21 37

6. CFR Timisoara 21 9 3 9 24 30 30p
7. ISCT 21 7 7 7 25 24 28p

Olimpia Satu Mare 21 8 3 10 17 25 27
Unirea Dej 21 7 4 10 23 24 25
Minerul Lupeni 20 7 4 9 9 23 25
Gloria II Bistrita 20 6 6 8 16 25 24
UTA 20 5 7 8 7 20 22
Corvinul Hunedoara 20 4 7 9 23 30 9
Unirea Alba Iulia 20 4 6 10 4 23 8
Sannicolau Mare 20 4 4 12 15 33 6

2. p
3. p
4. p

8. p
9. p

10. 1 p
11. p
12. 1 p
13. 1 p
14. 1 1 p
15. 1 p
*

5. FCM Resita 21 9 6 6 21 17 33p

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

TENIS DE MASA

In ziua a doua a Campionate-
lor Mondiale de tenis de masa pe
echipe de la Bremen (Germania),
formatia feminina a Romaniei a
fost invinsa de Belarus cu scorul
de 3-2, in GrupaA.

La masculin, dupa 0-3 cu
China, Romania a invins Italia cu
3-1, gratie victoriilor aduse de
Andrei Filimon si Adrian Crisan
(doua). Filimon a dispus de Yang
Min cu 3-2 (9-11, 7-11, 11-3, 11-8,
11-7), iar Crisan a castigat con-
fruntarile cu jucatorul de origine
romana Mihai Bobocica, 3-0 (11-
5, 13-11, 11-6), si Yang Min, cu 3-
2 (8-11, 9- 11, 14-12, 11-9, 11-5).

Massimiliano Mondello l-a
invins pe Constantin Cioti cu 3-1
(11-5, 9-11, 11-5, 11-7). Tot marti,
China a dispus de Olanda cu 3-0,
iar Suedia a invins Danemarca tot
cu 3-0.

TENIS/CUPA FED
Jucatoarele noastre au fost depasite in primul meci cu scorul de 2-

1. Romania a pierdut prima intilnire disputata in grupa I, a zonei Euro
pa-Africa, din , in fata reprezentativei Israelului, scor 1-2.

Echipa noastra, aflata, alaturi de alte 16 formatii in esalonul al
treilea al acestei competitii echivalente Cupei Davis, a fost intrecuta in
meciul de dublu, care s-a dovedit a fi decisiv,marti,la Plovdiv (Bulgaria)

, elevele Ruxandrei
Dragomir- Ilie, au cedat in fata perechii Tzipi Obziler / Shahar Peer,
dupa ce au reusit sa revina de la 0-1 la seturi, cu scorul de 3-6, 6-4, 4-6.

In cele doua partide de simplu disputate anterior, Madalina Gojnea
s-a impus in fata Annei Smashnova, 6-1, 6-2, in timp ce Monica
Niculescu a pierdut la Shahar Peer, 4-6, 4-6.

-
Cupa FED

Madalina Gojnea si Monica Niculescu

HALTERE - CAMPIONATUL EUROPEAN
Halterofilul , campion mondial la categoria 85 kg

in 2003, a ratat participarea la Campionatul European de la Cietniewo
(Polonia), din cauza unei recidive la o accidentare mai veche la genun
chi. "In urma cu o luna, Calancea a inceput sa resimta dureri la genun
chi.Este o problema mai veche a lui. Nu a suferit un accident, s-a antre
nat cu dureri si acestea s-au acumulat, ceea ce a dus la neincluderea
lui in lotul pt. Campionatul European",a precizat p Mediafax

Valeriu Calancea

Nicu Vlad

-
-
-

t.
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