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DE{EURILE {I DRUMURILE NOASTRE LA POR[ILE EUROPEI
16 mai 2006. Suntem la porţile Europei. Ultima dintre ele o
vom deschide în octombrie. Dacă vom îndeplini condiţiile impuse
la diferite capitole ale integrării.
Despre protecţia mediului sau despre drumuri nu s-au făcut
referiri, dar asta nu înseamnă că problemele legate de gestionarea deşeurilor sau de infrastructura rutieră sunt capitole închise.
Problema colectării selective, a transportului şi depozitării
deşeurilor a fost abordată şi are toate premizele rezolvării.
Proiectele prezentate beneficiază de bani europeni, iar
pentru cota neeligibilă s-au nominalizat sursele de finanţare.
Banii europeni nu sunt un produs fantezist, aidoma teoriei
generaţiei spontanee, banii europeni provin din munca
europenilor şi, după integrarea noastră şi noi vom fi obligaţi să
contribuim cu fonduri pentru gestionarea ecologică a deşeurilor
din Albania sau Turcia.
Pe baza documentaţiei tehnice, printr-o selecţie legală se vor
stabili firmele care vor materializa aceste proiecte.
Până când noul sistem va deveni operaţional (în prezent este
în faza teoretică a proiectului) rămân nerezolvate problemele
curente de colectare, transport şi depozitare. Şi, poate cel mai
important aspect, conştientizarea şi educaţia populaţiei. Cele
cinci containere cu destinaţie concretă, amplasate de firma MPP
sunt un gest avangardist într-o colectivitate care acceptă coji de
banane pe trotuar şi moloz în albia Bârzavei.
În ultima lună am asistat la patru evenimente care pun,
oarecum, sub semn de întrebare „europenizarea” noastră.
Postul de televiziune Antena 1 ne-a oferit un duş matinal:
halda de gunoi din Dealul Lupacului a ars, timp de cinci ore, în
noaptea respectivă (Fumul, greu de inhalat şi sigur purtător al insidioasei dioxine întuneca cerul Reşiţei şi a doua zi, spre seară!)
De fapt, halda arde sau doar fumegă de foarte mulţi ani:
autoaprindere, accidente, ignoranţă, o suprapunere de cauze.
Ce au întreprins instituţiile responsabile în aceşti ultimi
şaisprezece ani?
În anul 1997 s-a recunoscut că la halda de gunoi a Reşiţei nu
există o sursă de apă nici chiar pentru personalul de serviciu.
În legislaţia 1996-2000, în Consiliul Local s-a propus, printre
altele, o soluţie care să permită eliminarea poluării produse de
aprinderea haldei de gunoi, poluare cu care firma de salubritate
îşi fericea concetăţenii. Se propunea un foraj de mare adâncime,
practicat până la baza haldei şi în care urma să fie pompată apă,
o eventuală modificare a taluzului haldei nefiind periculoasă,
scontându-se pe o autoreechilibrare.
Teoretic, soluţia a primit aviz pozitiv, a fost chiar mediatizată
implementarea ei, dar se pare că, indiferent de culoarea politică
a aleşilor noştri, problema a fost considerată minoră şi nu s-a mai
realizat.
Surprinzător este că Agenţia pentru Protecţia Mediului,
instituţie care îşi are noul sediu amplasat pe direcţia curenţilor de
aer care aduc spre oraş fumul haldinei nu se implică, nu ne avertizează despre riscurile la care suntem supuşi, nu mediatizează
parametrii de mediu cu care populaţia ar trebui să fie informată.
În aceeaşi perioadă, într-o zi cu vânt cumplit, ardea şi groapa
de gunoi de care se folosesc locuitorii Văliugului şi turiştii din
zona Semenicului, zonă care urmează să devină emblema
Banatului Montan. Groapa, fără nici un fel de amenajare (dacă
faci abstracţie de cei câţiva mesteceni sacrificaţi pentru un
surogat de gard) este amplasată pe versantul unui deal şi pe o
parte a carosabilului din drumul DJ 581 şi preia, în general,
gunoaie de dimensiuni mari. Mulţi turiştii însă, precum micii eroi
ai lui Andersen îşi marchează trecerea cu proastă creştere şi
resturi din festin împrăştiate în lungul drumului. La groapa
respectivă ai ocazia să întâlneşti căutători de comori şi vite care
pasc (selectiv?), iar laptele lor este plătit pentru calitatea lui „bio”!
Pentru o localitate precum Văliugul, cu posibilităţi financiare
mari, provenite din colectarea taxelor şi impozitelor (zona deţine
recordul în ceea ce priveşte densitatea de vile luxoase, sunt
numeroase pensiuni şi hoteluri) nu este explicabilă abordarea în
acest mod a unei probleme majore de sănătate cum este
organizarea depozitării gunoiului.
La fel de inexplicabil rămâne şi amânarea sine die a dării în
exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu apă, finalizat
în urmă cu mulţi ani.
Este ştiut că legislaţia impune corelarea dintre alimentarea
cu apă în sistem centralizat şi existenţa unei staţii de epurare
care, la Văliug a început cu excavarea câtorva metri cub de
pământ, spaţiu devenit ideal pentru depozitarea unor obiecte
”trăsnite”. Lucrările au fost oprite la stadiul respectiv, iar până
atunci, Bârzava noastră preia, într-un mod sau altul, toate
dejecţiile umane şi animale din localitate.
O noapte şi o zi a ars un container pentru gunoi sau un
deponeu neorganizat, din Mociur, cartier periferic al Reşiţei. Un
fum dens, sufocant a invadat un areal întins.

A intervenit cineva?
Dunărea a avut, în acest an, cel mai mare debit de când
măsurătorile au un caracter organizat, precis.
A spălat mii de kilometri de mal, ne-a adus „daruri” din Europa, venite să completeze ignoranţa şi iresponsabilitatea noastră.
Fiecare golf, indiferent de suprafaţa lui musteşte de reziduuri.
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Legislaţie
Suma minimă în valută
necesară la ieşirea din
ţară a cetăţenilor români
După ce ai consemnat aceste aspecte urmează întrebări
fireşti: ce mutaţii au suferit românii? cine şi cum trebuie să
educe? metodele coercitive sunt doar cele punitive?
Într-un interviu la televiziunea locală, domnul Ing. Gavrilă,
directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin a
ne spunea că are reticenţe la aplicarea unor sancţiuni legale
către administraţiile locale, în cazul unor nereguli privind depozitarea unor reziduuri în albiile cursurilor de apă, deoarece dimensiunea amenzilor poate bloca iniţiative utile comunităţilor locale.
Şi atunci toate angajamente făcute de primari, atunci când la
Consiliul Judeţean a fost analizată poluarea apelor din judeţ,
rămân fără acoperire, doar simple declaraţii.
Despre drumurile judeţului se poate scrie mult. Şi pozitiv şi
negativ. Talerele se înclină când într-o parte, când într-alta.
Am ales doar două dintre ele. Drumul naţional DN 58 B şi
drumul judeţean DJ 581.
E o plăcere să urci Pateşanul, să admiri panorama oferită de
depresiunea Caraşovei şi intrarea în Cheile Caraşului, să-ţi laşi
privirea să se piardă spre stâncile care străjuiesc Cheile
Gârliştei, să te laşi purtat de firul sinuos, dar neted al drumului
naţional (DN 58B) care, după ce s-a strecurat printre fagi şi brazi,
te scoate deasupra Aninei.
Excursia poate continua spre Ţara Almăjului sau, ca printr-o
adevărată taiga siberiană, spre vechiul centru al culturii
bănăţene Oraviţa.
Să nu uităm că suntem un judeţ a cărui economie poate şi va
fi regândită prin prisma exploatării potenţialului turistic de care
dispune.
Dacă optezi pentru o altă destinaţie, covorul de brânduşe de
pe Semenic sau concertul formaţiei Phoenix, la Gărâna, îţi asumi
însă un risc.
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De}eurile }i drumurile noastre Organizarea }i desf@}urarea studiilor universitare de masterat
(continuare din numărul trecut)
la por]ile Europei
Susţinerea disertaţiei
(continuare din pagina 1)

Aventura începe chiar în capitala judeţului.
Gropi şi guri de canale, neprotejate. Pe artere
principale şi pe cele mai ascunse.
Într-una din zilele cu precipitaţii abundente,
într-o gură da canal, mascată de apă a intrat un
biciclist şi s-a răsturnat. Accidentul putea fi foarte
grav. Într-o ţară europeană, victima ar fi pretins
daune de la municipalitate şi le-ar fi obţinut.

Edilii noştri promit refacerea covorului asfaltic
şi nu numai, în cadrul lucrărilor de reconstrucţie a
infrastructurii sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare.
Prin succesiunea propusă, soluţia este
logică, economică şi... tardivă din punctul de
vedere al participanţilor la traficul auto, având în
vedere că demararea proiectului de reabilitare
menţionat este plasată în anul 2007.
Până atunci, străzile trebuie întreţinute
indiferent de poziţia lor pe harta oraşului, trebuie
alocate fonduri bugetare la acest capitol, la fel
cum s-au prevăzut şi cele direcţionate spre
achiziţionarea de utilaje specifice.
Probabil că există soluţii şi pentru descurajarea hoţilor de capace, soluţii care vor fi incluse
în proiect. În unele oraşe din Franţa, de exemplu,
evacuarea apelor pluviale din carosabil se face în
canale care au prizele practicate sub trotuare,
eliminându-se tentantele capace.
Cea mai grea cursă cu obstacole se dovedeşte tronsonul dintre Margina şi extremitatea
amonte a cartierului Cuptoare. Până la Văliug se
remarcă intenţia de întreţinere a carosabilului.
Printre altele, rigolele, acest element vital al
şoselelor au fost curăţate, li se reface geometria,
dar tot efortul drumarilor pare o muncă de Sisif
atunci când muncitorii forestieri o ignoră, trăgând
sistematic prin ele buştenii coborâţi din exploatări
Calvarul revine la traversarea localităţii
Văliug, unde gropilor li se adaugă săpăturile
efectuate la pozarea conductelor de apă,
refăcute cu superficialitate.
La capătul călătoriei, în apropierea Gărânei o
ultimă confruntare cu capcanele şoselei.
Şi pentru ca atenţia să nu-ţi fie captată, în
exclusivitate, de starea carosabilului, intervine
transportul de masă lemnoasă. Maşini lungi,
încărcate cât se poate, conducători auto care
„taie” curbele cu dezinvoltura care maschează
ignoranţa şi aroganţa.
Am întâlnit şi două transporturi agabaritice.
Primul un utilaj pentru construcţii, încadrat de
două maşini care semnalizau cu ce puteau.
Cel de-al doilea, superlong, cu remorcă,
transporta buşteni. Nici o semnalizare, nici o grijă
faţă de ceilalţi participanţi la trafic.
Acest drum DJ 581, care face legătura între
Reşiţa şi Slatina Timiş, cu ramificaţiile sale spre
staţiunea Semenic şi localităţile Gărâna şi Brebu
Nou va beneficia de o reconstrucţie totală, care îl
va transforma în cea mai circulată arteră spre o
zonă turistică. Această reconstrucţie va necesita
mari eforturi financiare, suportate, chiar dacă
parţial, de noi toţi locuitorii judeţului.
Şi este firesc să te întrebi cum se va circula în
2008 sau 2009 pe această arteră rutieră, ce se va
schimba în trafic şi în mentalitate. (R.B.)

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
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Masteranzii care urmează studiile la forma de
învăţământ fără frecvenţă şi sunt salariaţi în administraţia
publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în
alte unităţi bugetare au dreptul la concedii de studii fără
plată, potrivit legislaţiei în vigoare.
Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu
şi cercetare prevăzute în contract şi susţin cu succes
disertaţia primesc titlul de master în domeniul de studiu
abordat.
Un masterand poate întrerupe studiile universitare de
masterat, pe baza unor motive întemeiate, stabilite prin
regulament, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.M. care
organizează studiile respective, pentru o perioadă de timp
cumulată de cel mult un an de zile.
Admiterea la studiile universitare de masterat
Au dreptul să participe la concursul de admitere la
studii universitare de masterat:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii
universitare - studiile universitare de licenţă, în
concordanţă cu Legea nr. 288/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai
studiilor universitare de lungă durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă.
Condiţiile de admitere sunt aceleaşi pentru ambele
categorii de candidaţi, precum şi pentru ambele categorii
de masterat.
Admiterea candidaţilor la studii universitare de
masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se
organizează, se face prin concurs organizat anual de
I.O.S.U.M., înainte de începerea anului universitar.
Concursul de admitere la studii universitare de
masterat poate conţine o serie de probe scrise sau/şi
orale, specifice domeniului de studiu. În cazul studiilor
universitare de masterat organizate într-o limbă de
circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să
conţină şi verificarea competenţelor lingvistice pentru
limba de studiu.
Înscrierea la concursul de admitere la studii
universitare de masterat într-un domeniu se poate face
indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de
licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se
verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de
specialitate, anunţată din timp de I.O.S.U.M.
Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii
universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou
concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de
forma de învăţământ.
Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii
universitare de masterat şi înmatricularea candidaţilor
care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale conducerii
I.O.S.U.M.

Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea
ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente
de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei,
precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Procesul de elaborare şi susţinere a disertaţiei se organizează de fiecare I.O.S.U.M., pe baza regulamentelor
proprii, de regulă în perioadele prevăzute pentru
examenele de licenţă. Comisia de disertaţie este alcătuită
de fiecare I.O.S.U.M. pe baza regulamentelor proprii.
Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se pot face şi întro limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor
contractului de studii universitare de masterat. În situaţia
în care disertaţia este scrisă într-o altă limbă decât
română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în
limba română.
Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei
de disertaţie. În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de
circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face
în respectiva limbă.
Prezentarea disertaţiei trebuie să evidenţieze
contribuţiile masterandului în realizarea ei şi elementele
de originalitate.
Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note
de la 1 la 10, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea disertaţiei se face
de către masteranzii care au obţinut cel puţin media 6.
În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate
prezenta la o a doua sesiune după ce a integrat modificările recomandate de comisie. Dacă şi la a doua susţinere a
disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare,
acesta va primi un certificat de absolvire a programului de
studii universitare de masterat şi foaia matricolă.
Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute
în programul de studii universitare de masterat şi a obţinut
cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei
primeşte diploma de studii universitare de masterat
însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform
reglementărilor în vigoare.
Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul
universitar 2006-2007.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
nu se mai autorizează programe de masterat decât în
concordanţă cu prezenta hotărâre. Pentru programele de
masterat aprobate anterior intrării în vigoare a prezentei
hotărâri şi aflate în derulare se aplică reglementările în
vigoare la data aprobării acestora, urmând ca apoi să intre
în lichidare.
Diplomele de masterat obţinute de absolvenţii studiilor
postuniversitare de masterat organizate în baza prevederilor anterioare prezentei hotărâri sunt echivalente cu cele
obţinute la finalizarea studiilor de masterat organizate în
(M.O. nr. 319/10.04.2006)
temeiul prezentei hotărâri.

Acordul între România }i Republica Federal@ Germania
privind securitatea social@
La 27 aprilie 2006 s-a efectuat la Berlin schimbul
instrumentelor de ratificare privind acordul între România
şi R.F. Germania privind securitatea socială. Schimbul
instrumentelor de ratificare permite intrarea în vigoare, la
1 iunie 2006, a acordului româno-german privind securitatea socială. Acordul asigură şi coordonează protecţia
socială a cetăţenilor R.F. Germania şi României în domeniul sistemelor de pensie şi asigurări contra accidentelor,
în special în situaţiile în care cetăţenii germani şi români
se află pe teritoriul celuilalt stat contractant.
Astfel, acordul privind securitatea socială permite,
între altele, plata pensiilor în celălalt stat contractant
(principiul exportului de prestaţii) şi îndeplinirea condiţiilor
pentru dreptul la pensie prin totalizarea perioadelor de
asigurare realizate în cele două state.
De asemenea, în domeniul prestaţiilor în caz de
accidente, acordul reprezintă baza pentru ca plăţile să
poată fi acordate în cuantum întreg în fiecare stat
contractant. Acordul stabileşte, de asemenea, evitarea
dublei asigurări şi implicit a dublei contribuţii pentru
lucrătorii, care activează temporar în celălalt stat.
Acordul se orientează după principiile conform cărora
este organizată securitatea socială în cadrul Uniunii
Europene.
Informaţii cu privire la tematica respectivă sunt disponibile în pagina de Internet a Ministerului Federal al Muncii
şi Afacerilor Sociale, www.bmas.bund.de, prin căutarea
după termenul "Sozialversicherungsabkommen", pe siteul Deutsche Rentenversicherung Unterfranken, http://
www.deutsche-rentenversicherung-unterfranken.de/,
precum şi la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale, Str. Latina nr. 8, Sector 2, Bucureşti,
Telefon: 021-250.91.11, http://www.cnpas.org.
Acordul intre Romania si Republica Federală Germania in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti, la
8 aprilie 2005, a fost ratificat prin Legea nr. 406/2005,
publicat in M.O. nr. 1194/30.12.2005. Acordul va intra in
vigoare la 1 iunie 2006.
In data de 8 aprilie 2005, la Bucuresti, au fost semnate
Acordul intre Romania si Republica Federala Germania
privind securitatea sociala si Intelegerea privind aplicarea
Acordului.
Acordul se aplica astfel:

l legislaţiei române referitoare la: pensiile pentru limită
de vârstă, pensiile anticipate, pensiile de invaliditate,
pensiile de urmaşi, indemnizaţiile pentru incapacitate de
muncă determinată de boli profesionale sau accidente de
muncă.
l legislaţiei germane referitoare la: asigurarea pentru
pensii, asigurarea suplimentară a angajaţilor din siderurgie, pensia agricultorilor si asigurarea contra accidentelor
în ceea ce priveşte pensiile sau alte indemnizatii.
Domeniul material de aplicare
În baza Acordului, se pot obtine doar pensii ori
indemnizatii in caz de boala profesionala sau accident de
munca.
ACORDUL NU REGLEMENTEAZA ACORDAREA
INGRIJIRILOR MEDICALE
În ceea ce priveşte asigurarea de sanatate, care nu
face obiectul Acordului, va fi aplicată legislatia statului in
care lucratorul isi desfasoara activitatea sau unde
persoana are domiciliul.
Domeniul personal de aplicare
Acordul se aplica următoarelor categorii de persoane
care au fost sau sunt supuse legislaţiei unuia dintre cele
doua state:
1) cetăţenii unuia dintre cele două state, refugiaţii,
apatrizii ;
2) alte persoane, în măsura în care drepturile acestora
decurg de la un cetăţean al unuia dintre state, de la un
refugiat sau de la un apatrid ;
3) cetăţenii provenind dintr-un stat, altul decât unul
dintre cele doua state, în măsura în care nu fac parte din
categoria persoanelor mentionate la punctul 2).
Egalitatea de tratament: cetăţenii unuia dintre cele
două state, refugiaţii, apatrizii, alte persoane, în măsura în
care drepturile acestora decurg de la un cetăţean al unuia
dintre state, de la un refugiat sau de la un apatrid care au
domiciliul sau resedinta pe teritoriul unuia dintre cele doua
state vor beneficia de egalitate de tratament în aplicarea
legislaţiei acelui stat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
proprii. Pensiile acordate conform legislaţiei unui stat vor
fi platite cetăţenilor celuilalt stat, care au domiciliul sau
resedinta într-un stat tert, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor primului stat care au domiciliul sau resedinta acolo.
(continuare în numărul următor)

PROGRAMELE DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE TRASEELE DIN CARA{-SEVERIN
Autogară
Tip mijloc Nr.
de
loPlecare
Sosire
transport curi
(domiciliu)
(via)
2
3
4
5
Eftimie
Reşiţa(Bozovici)
A
35

Nr. Nr.
crt. traseu
0
1

1
037

2

046

Caraşova

Reşiţa

M

10

3

047

Anina

Reşiţa

M

10

Caransebeş

Moldova-Nouă
(Reşiţa)

A

35

4
5

005

Caransebeş

Borlova

A

35

6

006

Caransebeş

Zorile

A

35

7

009

Caransebeş

Oţelu Roşu

M

10

8

011

Vârciorova

Caransebeş

A

35

9

016

Moldova Nouă

A

35

10

019

Socol

11

017

Padina Matei

12

020

Cărbunari

13

021

Oraviţa

14

022

Gârnic

Reşiţa
(Oraviţa)
Reşiţa (Oraviţa)
Reşiţa
(Moldova Nouă)
Reşiţa (Oraviţa)
Sasca Montană
(Slatina Nera)
Moldova Nouă

15

023

Berzasca

16

024

A
A

35

A
A

Program de circulaţie
Dus
Întors
plecare sosire plecare sosire
6
7
8
9
5.45
7.40
12.30
15.16
6.30
7.00
8.00
8.30
11.00
11.30
12.00
12.30
15.30
16.00
16.15
16.45
7.00
7.45
9.00
9.45
8.00
8.45
10.00
10.45
9.00
9.45
11.00
11.45
10.00
10.45
12.15
13.00
11.00
11.45
13.15
14.00
12.00
12.45
14.00
14.45
13.00
13.45
15.00
15.45
14.00
14.45
16.00
16.45

Licenţa
(LT)

Operator

Zilele în care
circulă

10
33538
33579
33579
33579
33552
33552
33552
33552
33552
33552
33552
33552

11
Miniş S.A.
Matdan Service
Matdan Service
Matdan Service
Costas
Costas
Costas
Costas
Costas
Costas
Costas
Costas

12
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V
L, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D

6.25

12.25

12.30

18.30

33561

Bistra

L, V, D

14.10
15.45
5.00
7.15
8.40
10.30
12.15
13.45
15.30
17.00
18.30
5.30
6.00
6.45
12.45
13.45
17.15
4.15
5.30
4.15

14.50
16.25
6.00
7.45
9.10
11.00
12.45
14.15
16.00
17.30
19.01
6.15
6.55
7.30
12.55
14.40
18.10
7.10
8.25
7.15

7.00
5.30
7.30
8.00
9.30
11.15
13.00
14.30
16.15
17.45
19.15
7.45
11.00
13.00
14.45
16.15
19.45
12.00
15.30
13.00

7.40
7.40
8.30
8.30
10.00
11.45
13.30
15.00
16.45
18.15
19.45
8.30
11.55
13.55
15.40
17.00
20.10
14.55
18.25
16.20

33562
33562
33563
33535
33535
33535
33535
33535
33535
33535
33535
33557
33557
33557
33557
33557
33557
33530
33530
33566

Bistra
Bistra
Bistra
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
A.S. 174
A.S. 174
A.S. 174
A.S. 174
A.S. 174
A.S. 174
AutoTim
AutoTim
AutoNera SA

L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V, S

4.30

7.55

13.30

16.45

33570

Loli Serv Trans

L, M, M, J, V, S

4.30
7.00
13.00
6.00
3.15
6.15

7.45
8.00
14.00
7.30
4.30
7.30

15.00
8.05
14.05
14.00
12.00
14.10

18.15
9.05
15.05
15.30
13.15
15.25

33567
33568
33568
33533
33529
33529

AutoNera SA
AutoNera SA
AutoNera SA
AutoTim
AutoTim
AutoTim

L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V, S
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V

A

35

Moldova Nouă

A

35

Zlatiţa

Moldova Nouă
(Câmpia)

A

35

6.00

7.50

14.20

16.10

33534

AutoTim

L, M, M, J, V

Plugova

Băile Herculane
(Valea
Bolvaşniţei)

A

35

5.30
7.00
12.00
14.50

6.20
7.50
12.50
15.40

6.30
11.00
14.00
16.00

7.20
11.50
14.50
16.50

33589
33589
33589
33589

Boromyl
Boromyl
Boromyl
Boromyl

L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V, S, D

A

35

20.00

20.50

21.00

21.50

33589

Boromyl

L, M, M, J, V

A
A

35
35

3.00
3.45

7.00
6.30

13.00
11.30

17.00
14.10

33501
33541

Alfa Star
Miniş SA

L, M, M, J, V
L, M, M, J, V

A

35

3.30

7.40

13.30

17.40

33541

Miniş SA

L, J, V

A

35

A
A
M

35
35
10

3.45
7.00
6.30
6.30
6.45
6.40
13.20
16.00
15.45
15.45

4.25
7.40
7.35
9.30
8.00
7.55
14.35
17.15
16.55
16.40

16.30
14.10
14.10
12.00
16.00
8.30
14.00
17.30
5.30
5.45

17.10
14.50
15.15
15.00
17.15
9.45
15.55
18.15
6.40
6.40

33543
33538
33542
33522
33578
33537
33537
33537
33525
33525

Miniş SA
Miniş SA
Miniş SA
Alfa Star
Nic Stan
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Trio Sim Taxi
Bârzava
Bârzava

L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V, S, D
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, M, J, V
L, M, V
L, M, V

17

026

18

028

19
20

032
033

21

034

22
23
24
25
26

036
038
040
043
044

27

045

Caransebeş

Măru
(Măgura)

M

10

28
29

002
003

Bocşa
Bocşa

Igăr (Vermeş)
Ramna (Berzovia)

A
A

35
35

Băile Herculane
(Mehadia)
Şopotu Nou Reşiţa(Bozovici)
Bozovici
Reşiţa
Caransebeş
Şopotu Nou
(Bozovici)
Prigor
Bozovici
Eftimie Murgu
Bozovici
Şopotu Nou
Bozovici
Dalboşeţ
Reşiţa
Rusca Teregova Caransebeş
Plugova

Joi/18 Mai

Vineri/19 Mai

Timişoara
+23ºC
+13ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 22 Mai

Sâmb@t@/20 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+12ºC

+28ºC
+11ºC

Oraviţa +20ºC
+13ºC

Marţi, 23 Mai

Timişoara
Caransebeş

+27ºC
+12ºC

Reşiţa

+24ºC
+10ºC

Oraviţa +25ºC
+13ºC

+21ºC
+15ºC

Duminic@/21 Mai

+27ºC
+14ºC

Miercuri, 24 Mai

Timişoara
Caransebeş

+26ºC
+13ºC

Reşiţa

Caransebeş
+25ºC
Reşiţa
+12ºC

+28ºC
+15ºC

Oraviţa +23ºC
+14ºC

Oraviţa +23ºC
+13ºC

+25ºC
+16ºC

Joi, 25 Mai

Vineri, 26 Mai

+25ºC
+15ºC

Sâmbătă, 27 Mai

Duminică, 28 Mai

Reşiţa

+23ºC/+15ºC

+25ºC/+15ºC

+24ºC/+16ºC

+25ºC/+11ºC

+17ºC/+10ºC

+22ºC/+13ºC

+22ºC/+14ºC

Timişoara

+30ºC/+16ºC

+31ºC/+17ºC

+30ºC/+15ºC

+27ºC/+13ºC

+24ºC/+11ºC

+24ºC/+8ºC

+23ºC/+8ºC
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În perioada 16 mai - 16 iunie
2006, Comisiile Judeţene de
Admitere primesc şi inregistrează
cererile candidaţilor de etnie
rromă pentru înscrierea în licee
pe locurile speciale alocate

Executivul a aprobat scoaterea
definitivă din rezervele de stat a cantităţii
de 315 tone de apă grea pentru SN
Nucrearelectrica S.A., în vederea punerii
în funcţiune a Unităţii 2 CNA Cernavodă
în trimestrul I al anului 2007.

In anul 2007, Romania trebuie sa
inregistreze o cota de consum de
biocarburanti de 2% din totalul
combustibililor consumati la nivel
national, iar cota va creste gradual
pana la 5,75% pentru anul 2010.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 381 pt. modificarea pct. 3 al anexei la
H.G. nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără
plată a activelor „Depozit reactivi, combustibil şi
staţie păcură“, „Aducţiune de apă Grota Morii şi
instalaţiile de captare apă potabilă Grota Morii“ şi
„Colonia de baracamente Crivina“ din patrimoniul
Societăţii Comerciale de Producere a Energiei
Electrice şi Termice „Termoelectrica“ - S.A. în
domeniul public al oraşului Anina şi în
administrarea Consiliului Local al Oraşului Anina,
judeţul Caraş-Severin (M.O. nr. 302/04.04.2006)
l Ordinul nr. 227 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale privind amplasarea
şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare (M.O. nr.
308/05.04.2006)
l H.G. nr. 403 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pt. aplicarea Legii
nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare, aprobate prin H.G. nr. 1.294/2004,
şi pt. aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006 (M.O. nr. 319/10.04.2006)
l H.G. nr. 404 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (M.O. nr.
319/10.04.2006)
l Ordinul nr. 191/326 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind prohibiţia pescuitului în anul 2006 (M.O. nr. 320/10.04.2006)
l Ordinul nr. 233 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale privind modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 100/2006 pt.
aprobarea Listei obiectivelor de investiţii, criteriile
tehnice de acordare, precum şi plafonul maxim al
creditelor ce se acordă în anul 2006, în condiţiile
Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor
în agricultură (M.O. nr. 325/11.04.2006)
l Ordinul nr. 610/C al ministrului justiţiei pt. aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în locurile de detenţie (M.O. 326/11.04.2006)
l Ordinul nr. 73 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pt. Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice privind aplicarea dispoziţiilor
referitoare la contractul de publicitate media
(M.O. nr. 329/12.04.2006)
l Ordinul nr. 280 al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea
Procedurii de lucru în vederea constituirii,
actualizării şi accesării Registrului electronic unic
al serviciilor sociale (M.O. nr. 330/12.04.2006)
l H.G. nr. 446 pt. aprobarea Normelor metodologice privind concesionarea activităţii instituţiilor
publice de spectacole şi concerte (M.O. nr.
332/13.04.2006)
l Ordinul nr. 534 al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului pt. modificarea anexei
la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor
şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pt.
prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (M.O. nr. 332/13.04.2006)
l Ordinul nr. 3.526 al ministrului educaţiei şi cercetării pt. aprobarea Precizărilor privind soluţionarea unor situaţii specifice la încadrarea şi
mişcarea personalului didactic din învăţământul

Guvernul a aprobat constituirea
Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea
personalului contractual din
sectorul bugetar, în funcţie de
calitatea şi performanţa activităţii.

Defini]ia p@durii
Definiţia pădurii este prevăzută în O.u.G. nr. 139/2005
privind administrarea pădurilor
din România, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 38/2006.
Definiţia termenului
„pădure” a fost corelată cu
definiţia din legislaţia Uniunii
Europene, respectiv din
Regulamentul nr. 2152/2003 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 noiembrie
2003 privind monitorizarea
pădurilor şi a interacţiunilor de
mediu din Comunitate (Forest
Focus).
În actuala definire, termenul
„pădure” include şi vegetaţia
forestieră de pe terenuri din
afara fondului forestier care
acoperă terenul respectiv în
proporţie de peste 40%. Înainte de începerea procesului de
restituire a proprietăţilor, toate
pădurile României erau
administrate de ocoale silvice
din structura Regiei Naţionale
a Pădurilor, al căror teritoriu de
competenţă cuprindea practic
întregul teritoriu administrativ
al României. Urmare a
retrocedărilor, au fost înfiinţate
101 ocoale silvice private, fără
a afecta semnificativ structura
Regiei Naţionale a Pădurilor.
La această dată, nu se pune
problema ca pentru vreo
proprietate forestieră să nu se
poată încheia contractul de
prestări servicii silvice cu
ocoale silvice autorizate.
H.G. nr. 483/2006 pentru
aprobarea atribuţiilor ocoalelor
silvice de stat şi a celor
constituite ca structuri proprii, a
obligaţiilor ce revin deţinătorilor
de păduri, în vederea
respectării regimului silvic,
precum şi a Regulamentului de
aplicare a O.u.G. nr. 139/2005
privind administrarea pădurilor
din România, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 38/2006, a intrat în
vigoare la data de 20.04.2006.
În prezent, ocoalele silvice au
făcut publice tarifele pentru
serviciile silvice, proprietarii
putând opta pentru ofertele
propuse de acestea.

preuniversitar în anul şcolar 2006-2007 (M.O. nr.
334/13.04.2006)
l Ordinul nr. 201 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale pt. modificarea şi
completarea anexei „Norme metodologice de
aplicare a H.G. nr. 1.853/2005 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subvenţii, în
anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul
animalier şi din sectorul piscicol, precum şi
condiţiile de acordare a subvenţiilor“ la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 94/2006 (M.O. nr. 335/13.04.2006)
l O.u.G. nr. 29 pt. modificarea art. 1 din O.u.G.
nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către
cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor
de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state (M.O. nr. 337/14.04.2006)
l H.G. nr. 475 privind stabilirea cuantumului
sumei minime în valută pe care trebuie să o
prezinte cetăţenii români la ieşirea din ţară, când
călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pt. care nu este necesară
viza de intrare, precum şi a modalităţilor prin care
se poate face dovada deţinerii acesteia (M.O. nr.
337/14.04.2006)
l Ordinul nr. 237 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale privind autorizarea
cultivatorilor de plante modificate genetic (M.O.
nr. 337/14.04.2006)
l Decizia nr. 187 a Consiliului Naţional al Audiovizualului privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (M.O. nr. 338/14.04.2006)
l Hotărârea nr. 1 a Comisiei Centrale de Rechiziţii pt. aprobarea Listei cu preţurile principalelor
bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare
estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor
acestora, valabile pe anul 2006 (M.O. nr.
341/17.04.2006)
l Ordin ul nr. 246 al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea
Standardelor minime specifice de calitate pt.
serviciile de îngrijire la domiciliu pt. persoanele
vârstnice şi pt. centrele reziden ţiale pt.
persoanele vârstnice (M.O. nr. 344/17.04.2006)
l Ordinul nr. 1.259 al ministrului administraţiei şi
internelor pt. aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare,
avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă (M.O. nr. 349/18.04.2006)
l Legea nr. 86 privind Codul vamal al României
(M.O. nr. 350/19.04.2006)
l Ordinul nr. 123 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pt. Protecţia Consumatorilor privind
informaţiile de interes public ce pot fi comunicate
şi informaţiile exceptate de la comunicare (M.O.
nr. 351/19.04.2006)
l Ordinul nr. 3.541 al ministrului educaţiei şi cercetării pt. aprobarea metodologiilor de calcul al
drepturilor salariale care se acordă personalului
didactic încadrat pe funcţiile cuprinse în anexele
la O.G. nr. 4/2006 (M.O. nr. 351/19.04.2006)
l Ordinul nr. 3.568 al ministrului educaţiei şi
cercetării pt. aprobarea Regulamentului privind
atribuţiile, competenţa şi funcţionarea Consiliului
Ministerul Agriculturii,
Centrului Naţional pt. Burse de Studii în Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Străinătate (M.O. nr. 352/19.04.2006)
10.05.2006

175 de ani de existenţă instituţională a Arhivelor româneşti

Rom$nia are ora
oficial@
17 mai 2006, cu ocazia
Zilei Mondiale a Telecomunicatiilor si a Societatii
Informationale, a fost lansat
oficial sistemul informatic,
disponibil permanent, pentru
furnizarea on-line a orei
oficiale a Romaniei.
"Acest sistem permite utilizatorilor marcarea temporala a
tranzactiilor si a documentelor
la nivel national, in mod
uniform, prin sincronizarea cu
scara de timp furnizata de
etalonul national al Romaniei,
aflat la sediul Institutului National de Metrologie. Datorita
acestui proiect, Romania se
afla in avantgarda tarilor
europene care au implementat
astfel de proiecte, fiind prima
tara din zona Europei Centrale
si de Sud-Est care ofera marcare temporala.", a declarat
ministrul Zsolt Nagy cu
aceasta ocazie.

Interceptarea
telefoanelor
Comisia juridica a Camerei
Deputatilor a marit de la 4 la 6
luni perioada in care telefonul
unei persoane poate fi
interceptat si inregistrat cu
autorizatie. Potrivit noului Cod,
interceptările vor fi făcute de
către procurori, cu tehnica
proprie de ascultare, evident
cu aprobarea instanţelor.
Deputaţii afirmă că au luat
această decizie, pentru a nu se
mai ajunge la situaţii de
scurgere de informaţii, asa
cum s-a întâmplat în unele
cazuri. Totuşi, SRI va mai face
interceptari pentru situaţiile
specifice siguranţei naţionale.
Deputatii din Comisia juridica au mai adoptat un amendament la proiectul de modificare
a Codului de Procedura
Penala, prin care incalcarile
normelor de procedura de
catre judecatori, procurori si
politisti vor fi considerate
abatere disciplinara, urmand
sa fie sanctionate.

Un sfert de secol de la primul zbor al unui român în spaţiul cosmic

Suma minim@ în valut@ necesar@ la ie}irea din ]ar@ a cet@]enilor români
Prin H.G. nr. 475 din 12.04.2006 Guvernul României a stabilit cuantumul sumei
minime în valută pe care trebuie să o prezinte cetăţenii români la ieşirea din ţară,
când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru
care nu este necesară viza de intrare, precum şi a modalităţilor prin care se poate
face dovada deţinerii acesteia
Cetăţenii români care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în
alte state pentru care nu este necesară viza de intrare trebuie să prezinte la
controlul de frontieră efectuat la ieşirea din ţară dovada deţinerii unei sume minime
în valută.
Suma minimă în valută pentru fiecare persoană se constituie dintr-o sumă fixă
de 150 euro sau echivalent, care să acopere cheltuielile de transport până în ţara
de destinaţie şi de întoarcere în România, şi dintr-o sumă corespunzătoare
numărului de zile de şedere declarată.
Cuantumul sumei minime în valută corespunzătoare numărului de zile de
şedere este următorul:
a) 30 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de şedere declarată, dar nu mai puţin
de 5 zile, în cazul călătoriei în statele din Uniunea Europeană; sau
b) 20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de şedere declarată, dar nu mai puţin
de 5 zile, în cazul călătoriei în celelalte state pt. care nu este necesară viza de intrare
Dovada deţinerii sumei minime în valută se face prin una dintre următoarele
forme:
a) suma în valută efectivă, sub forma bancnotelor şi monedelor în circulaţie;
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b) cecuri de călătorie;
c) carduri cu utilizare internaţională, însoţite de extras de cont sau chitanţă de
bancomat eliberate cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la ieşirea din ţară;
d) alte garanţii financiare cum sunt: scrisoare de garanţie sau angajament de
sponsorizare, semnate de persoana care găzduieşte cetăţeanul român pe teritoriul
statului de destinaţie şi autentificate conform legii statului respectiv; garanţie legală
din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz;
e) voucher eliberat de o agenţie de turism licenţiată potrivit legii sau un alt
document care atestă plata în avans a serviciilor structurilor de primire turistice din
statul de destinaţie.
Sunt exceptate de la obligaţia prezentării deţinerii sumei de 150 euro persoanele
care la ieşirea din ţară fac dovada achitării integrale a cheltuielilor de transport până
în ţara de destinaţie şi de întoarcere în România.
Se exceptează de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la început, categoriile de
persoane prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001
privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de
intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 177/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cele care sunt titulare ale unor permise de şedere sau
documente echivalente, eliberate de autorităţile statului pe teritoriul căruia urmează
să călătorească.
(Monitorul Oficial, nr. 337 din 14/04/2006)

Conferin]a de pres@ sus]inut@ de primul-ministru C@lin Popescu-T@riceanu }i de
pre}edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso - Palatul Victoria

Vă mulţumesc. Am decis să vin personal în România, pentru a
îl informa pe primul ministru Tăriceanu, Guvernul şi poporul
român, despre decizia Comisiei cu privire la perspectiva aderării
ţării dumneavoastră. Am venit la Bucureşti cu un mesaj de
felicitare pentru progresele realizate până în acest moment şi cu
un mesaj de încredere. România a obţinut rezultate clare în
ultimele şase luni. Trebuie să apreciem ceea ce s-a realizat.
Vă felicit pentru acest lucru. Trebuie să treceţi linia de sosire la
1 ianuarie 2007, cu condiţia ca deficienţele identificate, mai ales în
reforma justiţiei şi în lupta împotriva corupţiei, să fie redresate.
Reforma justiţiei este o prioritate a priorităţilor, devreme ce o
justiţie independentă şi eficientă susţine întreaga viaţă a societăţii.
Trebuie să consideraţi recomandările noastre ca un stimulent
pentru finalizarea pregătirilor dumneavoastră.
Astăzi, mesajul meu şi al comisarului Rehn, pentru dumneavoastră şi pentru România, este un mesaj de încredere. Credem
că acest obiectiv este realizabil. Este momentul să recuperăm
micile întârzieri şi să faceţi ultimele eforturi.
Mi-e teamă că acest lucru va scurta vacanţa de vară pentru cei
din administraţia publică, dar credeţi-mă că merită.
Dorim să primim România în Uniunea Europeană la 1 ianuarie
2007. Acesta este obiectivul nostru comun. Am lucrat cu autorităţile române într-un spirit de cooperare în tot acest timp. Totuşi, este
de datoria Comisiei să se asigure că ţara dumneavoastră este bine
pregătită. Trebuie să consolidaţi reforma justiţiei şi să demonstraţi
mai multe rezultate în domeniile care au fost identificate.
Nu mai târziu de octombrie 2006, Comisia va revizui situaţia
privitoare la chestiunile importante. Pe această baza, Comisia va
considera dacă data aderării în 2007 va putea fi menţinută. Sunt
complet încrezător că veţi reuşi. Vă doresc mult succes în
atingerea acestui obiectiv. Întâlnirea cu Primul-ministru Tăriceanu
îmi confirmă spiritul de parteneriat, voinţa şi capacitatea României
de aşi atinge obiectivul în aceste domenii. Aţi stabilit un program
foarte concret de lucru pentru săptămânile viitoare. Experţii noştri
se vor întâlni foarte curând şi cred că acest obiectiv este realizabil.
Vă doresc succes în eforturile dvs.
Întrebare: Am o întrebare pentru domnul Barroso. Este încă
posibil ca România şi Bulgaria să nu adere la UE în acelaşi timp, la
aceeaşi dată?
Jose Manuel Barroso: Fiecare caz va fi analizat separat, pe
baza meritelor proprii. Am dori ca ambele ţări să adere simultan, la
1 ianuarie 2007. Vom merge astăzi la Sofia. Acesta este scopul
nostru comun. Dar fiecare caz este un caz individual şi fiecare ţară
va fi analizată pe baza progreselor făcute şi a meritelor proprii.
Întrebare: Suntem obişnuiţi să încercăm să aflăm ce are de
gând Uniunea Europeană cu România şi Bulgaria. Ce contribuţii
pot aduce România şi Bulgaria Uniunii Europene?
Jose Manuel Barroso: România şi Bulgaria vor aduce oameni
foarte activi, care lucrează mult, societăţi dinamice care împărtăşesc astăzi valorile noastre fundamentale, ţări cu tradiţii semnificative în domeniile cunoscute. Pot aduce o contribuţie la stabilitatea
regiunii, la crearea unei familii. Este o mare realizare politică, din
punct de vedere politic. Este vorba de reunificarea Europei, care a

fost artificial împărţită, divizată printr-o linie care nu ar fi trebuit să
existe şi care a despărţit-o mult timp. Este o datorie, în primul rând.
Noi, toţi europenii, trebuie să evităm liniile de divizare ale
trecutului. Dacă privim în trecut şi analizăm ultimele extinderi,
acestea au adus un sânge nou, o nouă vitalitate pentru Uniunea
Europeană. La început ea era formată din şase membri, iar acum
aniversăm Tratatul de la Roma. Anul viitor aniversăm 50 de ani de
la Tratatul de la Roma. Prin aceste extinderi succesive am ajuns la
25 de ţări membre. Această ultimă extindere a fost un mare
succes. Din experienţa mea pot să vă spun, şi Olli Rehn poate confirma, că în fiecare săptămână, eu prezidez întâlniri ale Comisiei,
la care participă oameni din toate cele 25 de state membre. Toţi îşi
exprimă propriile perspective, la nivel de egalitate şi pot să vă spun
că acest mecanism funcţionează. Cred că România şi Bulgaria vor
aduce foarte mult în această dimensiune. România este o ţară
mare, este o ţară care are un mare potenţial. Adesea, în discuţiile
despre extindere, oamenii se întreabă ce va da UE noilor ţărilor
membre şi nu invers. Dar şi noi vom da, şi un semnal de încredere
este faptul că pentru anul bugetar următor este prevăzută deja
suma alocată pentru România. Este un semnal clar că avem
încredere şi ne vom realiza toate obligaţiile. Vreau să repet, aşa
cum am spus şi ieri la Parlamentul European: toate ţările membre
ale Uniunii trebuie să ratifice Tratatul de aderare al României. Am
îndemnat aceste ţări să continue acest proces de ratificare. Totul
este pregătit, şi este pregătit pentru 1 ianuarie 2007. Între timp,
România trebuie, să-şi facă temele pe care le-am definit împreună.
Întrebare: (..)
Jose Manuel Barroso: Depinde, în primul rând, de cele două
ţări. Nu putem face acum speculaţii despre asta. În ce priveşte
România, trebuie să vă faceţi temele şi să nu vă îngrijoraţi de alţii.
Bulgaria trebuie să îşi facă şi ea temele, ca şi dumneavoastră. Asta
voi spune şi eu la Sofia.
Întrebare: - Domnule prim-ministru, credeţi că amânarea
deciziei privind data integrării garantează stabilitatea politică în
România? Se vor opera modificări la nivelul Guvernului după acest
raport, date fiind concluziile sale?
Călin Popescu Tăriceanu : - Am senzaţia că această
întrebare, care revine current, reiese din dorinţa unora de a ne juca
de-a politica în România. Eu cred că maturitatea politică trebuie să
fie nota dominantă a clasei politice româneşti şi nu dorinţa de a ne
juca. Avem o responsabilitate faţă de România. Avem o
responsabilitate faţă de partenerii noştri europeni. Ca să fie
considerată o adevărată ţară europeană, România trebuie să se
comporte ca atare. Prin urmare, sunt foarte importante stabilitatea
politică, stabilitatea socială, performanţele, care sunt apreciate, pe
de o parte de cetăţenii români, dar pe de altă parte şi de partenerii
străini, care ne privesc cu interes, cu curiozitate legitimă, pentru a
vedea care vor fi partenerii lor de mâine. Referitor la această întrebare, tot ceea ce cred este că trebuie să facem apel la bunul simţ.
Întrebare: Domnule Barroso, două întrebări tehnice. Data
aderării noastre poate fi amânată chiar dacă nu mai există o clauză
de salvgardare privind justiţia şi afacerile interne? A doua întrebare: dacă acum un steguleţ este galben, poate el redeveni roşu?
Jose Manuel Barroso: Să nu facem speculaţii. România a
făcut foarte multe progrese. Acum mai este doar o ultimă distanţă
de parcurs, ultimii paşi. Dacă România îndeplineşte toate aceste
condiţii şi face aceste ultime eforturi, nu există nici un motiv să
revenim. N-am să fac acum speculaţii privind lucruri care ar putea
să nu fie bine înţelese. Aşa cum am spus, s-au făcut multe
progrese. Mai este nevoie de unele eforturi suplimentare. Să ne
concentrăm pe ele şi să obţinem aceste rezultate. Dacă
următoarele săptămâni şi luni sunt bine folosite, sunt sigur că
aceste progrese se pot realiza, sunt perfect posibile.
Oana Marinescu: Conferinţa de presă s-a încheiat. Urmează
un moment simbolic, de predare a siglei Centrului de Informare al
UE. Cunoaşteţi cu toţii acest centru care funcţionează din 1997 şi
care a avut până acum peste 1 milion de vizitatori. După aderare
Delegaţia Comisiei Europene nu mai finanţează şi nu mai susţine
acest centru. Urmează ca Guvernul României să-l preia.
Guvernul României - Biroul de presă - 17.05.2006

Combaterea
terorismului
Secretarul general ONU,
Kofi Annan, a prezentat o
nouă strategie de combatere
a terorismului. În documentul
cuprinzând 32 de pagini,
Annan subliniază că premiza
unei strategii antiteroriste
eficiente este apărarea
drepturilor omului în întreaga
lume. În plus, este necesară
combaterea bio-terorismului
şi a utilizării internetului în
scopuri teroriste - un fenomen
ce ia amploare de la o zi la
alta. Mai mult decât atât,
trebuie combătută încercarea
grupărilor teroriste de a-şi
procura mijloace financiare
prin trafic de droguri şi fiinţe
umane, precum şi prin spălare
de bani. Planul lui Annan vine
ca răspuns la solicitarea ca
Organizaţia Naţiunilor Unite
să coordoneze lupta antiteroristă globală, o solicitare
susţinută de numeroase
state.

Rusia dore}te s@
men]in@ rela]ii
normale cu
Occidentul
Cu ocazia unei întrevederi
cu reprezentanţii presei
ruseşti Vladimir Putin a făcut
noi declaraţii privind politica
externă a ţării sale. El a
asigurat că Rusia nu se va
întoarce la Războiul Rece, dar
că nici nu va tolera amestecul
altor puteri. Preşedintele Putin
a declarat că Rusia doreşte să
menţină relaţii normale cu
Occidentul, avertizând că
există ţări care practică
imixtiunea în problemele altor
naţiuni şi consideră că zona
lor de influenţă se întinde în
întreaga lume.
Vladimir Putin a asigurat şi
că va dezvălui în timp util pe
cine preferă ca succesor, spre
a asigura un transfer de putere
lin, în 2008, la încheierea
mandatului său de preşedinte.

l MOSCOVA: Rusia îşi majorează bugetul apărării l Parlamentul finlandez a votat proiectul Constituţiei europene l Germania
a fost aleasă la New York, printre membrii fondatori ai noului Consiliu ONU pentru Drepturile Omului, organism ce va înlocui
Comisia pentru Drepturile Omului cu sediul la Geneva l TEHERAN: Iranul nu renunţă la îmbogăţirea cu uraniu l

Summit-ul UE-LAC

®

KBE

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

s.r.l.

FERESTRELE VIITORULUI

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

¨ - protecţie antie-

instalaţii electrice

fracţie;

civile şi industriale

lungă;

personal cu experienţă

¨ - durata de viaţă
¨ - eliminarea vopsirii

sistemul calităţii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

ISO 9001

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

bransamente electrice

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

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

Circa 60 de şefi de stat şi de
guvern ai ţărilor din Uniunea
Europeană, America Latină şi Caraibe
(UE-LAC) şi-au încheiat vineri, la
Viena, cel de-al IV-lea summit.
Ţările participante au adoptat o
declaraţie comună prin care se
angajează să întărească "asociaţia
strategică biregională" şi apărarea democraţiei, protecţia drepturilor omului
şi mediului, precum şi combaterea
traficului de droguri şi a sărăciei.
Ţările UE şi şase din America
Centrală (Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panama şi
Salvador) au decis să înceapă
negocieri pentru semnarea unui acord
de liber-schimb.
Declaraţia comună recunoaşte
dreptul suveran al ţărilor de a-şi administra şi reglementa resursele naturale, dar cu regimuri de reglementare
compatibile cu regulile europene.
UE e îngrijorată nu doar de

măsurile protecţioniste ale Boliviei ci şi
de cele ale Venezuelei, care s-a retras
din alianţa comercială a ţărilor andine,
semne că America de Sud este
divizată.
De o parte, se conturează grupul
ţărilor care favorizează comerţul liber,
precum Chile şi Columbia.
Ţările din celălalt grup, în frunte cu
Venezuela şi Bolivia, doresc să
slăbească influenţele străine şi
întăresc controlul statului asupra
economiei. Dar multe alte guverne
sud-americane se află la mijloc între
cele două tendinţe.
În acest peisaj, perspectiva unui
acord comercial UE - America de Sud
s-a dovedit destul de limitată,
conducând în final la lansarea
convorbirilor comerciale dintre Europa
şi statele Americii Centrale, mai mici
decât vecinii de la sud, şi care au
semnat deja un acord de comerţ liber
cu SUA.
PRISMA | 18 - 24 Mai 2006 |

5

Anunturi
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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

Diverse

Vând congelator 5 sertare,
stare de funcţionare, preţ 400
lei. Tel. 252781.
Vând canapea, 2 fotolii, TV
color, vitrină, frigider. Tel. 0355802548.
Vând dormitor, stare foarte
bună, preţ 1.500 lei . Tel. 0355807476, 0744-696581

Vând joc Sony Play Station
cu jocuri cu fotbal, maşini sau
schimb cu telefon mobil, mp3
player Mecanic 256, preţ 100
lei. Tel. 0721-798604.
Vând scândură şi fosnă
cireş uscat, calitatea A şi B, preţ
avantajos. Tel. 236314, 0744858857.
Cumpăr televizoare bune
sau defecte şi orice aparat
electronic. Tel. 0740-672810.
Cumpăr cherestea din stejar
/gorun şi cireş, tivită/dimensionată, stare verde, capetele
parafinate, cal. B/C şi D. Rog
maximă seriozitate. Tel. 0722- MAR-BEK IMPEX S.R.L.
Reşiţa str. Ţerovei nr.10
921104.
Vând instalaţie de climatizaVând aragaz cu 3 ochiuri,
re pentru interior, (nou ă ,
strare
foarte bună, preţ 100 €.
nemţească) preţ 200 €. Tel.
Tel.
210345,
0355-411682,
0721-237277.
0729-357909.
Vând mobilă din lemn masiv,
combinată, cu modele sculptaProducător
te, preţ 1000 €. Tel. 210345,
şi
0355-411682,
0729-357909.
distribuitor
Vând mobilă lemn masiv,
Ciuperci Pleurotus vitrine la bucată, canapea, macomenzi la tel 212319 să cu scaune, masă TV, preţuri
convenabile. Tel. 210345, 0355Vând orgă nouă în cutie, 61 411682, 0729-357909.

5M

Restaurant
Pensiune

taste, profi music, preţ 200 €.
Tel. 0721-237277.
V â nd maşin ă de cusut
Singer şi mobilă veche din cireş
tip credenţ. Tel. 0721-237277.
Vând combină muzicală cu 5
cd-uri, Panasonic cu bufere,
preţ 250 lei. Tel. 0740-672810.
Vând maşină de cusut Singer. Tel. 220820, 0749-848330.
Vând mobilă de sufragerie.
Tel. 222712.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut 2-3 caroseri (tinichigii)
şi un mecanic pentru a lucra în
Spania, salariu 1.000 € +
cazare. Tel. 0741-969567.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri minime. Tel. 220245,
0727-815760, 0748-413548.

ÎN ATENŢIA CREDITORILOR
DEBITOAREI SC AUTOREMAR SA
Administratorul judiciar ing. Bratu Doru Cristian al SC
Autoremar SA Reşiţa, CUI R5767234, J11/446/1994, în
reorganizare judiciară conform dosar 2137/COM/2004 al
Tribunalului Caraş-Severin anunţă că la dosarul cauzei sa depus raportul privind intrarea în faliment a debitoarei.
La data de 25 mai 2006, ora 14.00, se va desfăşura
şedinţa Adunării Creditorilor, la sediul administratorului
judiciar din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 32, la care vă
notificăm să luaţi parte, cu următoarea: ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit de
administratorul judiciar.
Este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea
semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Tribunal cu cel puţin
trei zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

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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Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzică de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Caut loc de muncă, îngrijire
copii sau bătrâni, după ora 16.
Tel. 0726-494369.
Sat - Inst - Montez antene
satelit orice configuraţie (Digi
TV, Max TV, FocusSat). Decodez diferite pachete de programe străine. Tel. 0724-026376.
Construiesc case, vile, execut zidărie din piatră, tencuieli,
zugrăveli, montez gresie,
faianţă, rigips, podele, sobe şi
şeminee. Tel. 0742-807654.
Economist cu experienţă ţin
eviden ţ ă financiar-contabilă.
Asigur depunerea lunară a
declaraţiilor aferente firmei. Tel.
0720-056006.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapări terenuri, împroprietăriri, succesiuni, cadastru, topografie. Tel.
0727-505315.

PRISMA
angajează
jurnalist
agent publicitate
Tel. 22.11.34

Imobiliare
Închiriez garsonieră şi
cameră de cămin în Luncă. Tel.
0726-125935.
Vând cameră de cămin în
Luncă. Tel. 0726-125935.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0722-820078.
Vând (închiriez) casă 270
mp, str. Izvorului, Muncitoresc,
4 camere, 8 locuri, bucătărie, 2
băi, mansardă, demisol, 2 garaje, teren 430 mp. Tel. 212587,
221866.
Vând terenuri în Ezeriş. Tel.
0748-326098.
Vând casă în Tinca de Bihor,
cu telefon şi internet, baie şi
duş, grădină mare, garaj în
curte şi dependinţe, preţ 50.000
€. Tel. 222712.
Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, preţ
19.000 € sau schimb cu
Craiova. Tel. 0355-802548.
Cumpăr urgent garsonieră
sau apartament 2 camere în
Luncă, ofer preţul pieţei în funcţie de utilităţi, fără intermediari.
Tel. 0742-047402.
Vând casă în Dognecea,
complet mobilată, 3 camere,
bucătărie, curte, fântână betonată, preţ 15.000 €. Tel. 210345,
0355-411682, 0729-357909.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând casă în Reşiţa, în
centru, cu grădină. Tel. 253824.
Vând apartament 4 camere,
Înregistrate în Reşiţa
confort II, cu îmbunătăţiri, Micro
pentru perioada
III, et. II, preţ 22.000 € neg. sau
18 - 20 mai
schimb cu apartament 2 camere
+ diferenţă. Tel. 0721-710851.
Joi 18.05.2006

Auto-Moto-Velo
Vând buldozer S 1500, stare
bună, Bihor. Tel. 0743-010978.
Vând Audi 80, an fabr. 1988,
motor 1,8 benzină, trapă central, alarmă, oglinzi electrice,
stare bună, direcţie refăcută.
Preţ 3200 €. Tel. 0726-314434.
Vând piese şi componente
Dacia Super Nova, după dezmembrare. Tel. 220820, 0749848330.
Vând microbuz VW de
transport pentru marfă, motor
2.5, an fabricaţie 2001, preţ neg.
10.000 €. Tel. 222712
Vând microbuz VW Transporter, înscris, pentru persoane,
preţ 2.400 € şi Fiat Ducato, preţ
1.000 €. Tel. 236314, 0744858857.
Vând 2 autoturisme Fiat Tipo
diesel, an fabricaţie 1993,
persoană fizică, consum 5% şi
Fiat Ritmo pe benzină, an
fabricaţie 1987, persoană fizică,
consum 7.5%, ambele în stare
foarte bună de funcţionare. Tel.
0355-807476, 0744-696581.
Vând 2 bucăţi plug P3VA cu
3 trupiţe, stare perfectă de
funcţionare. Tel. 0722-787817.
Vând 2 bucati Aro 10, stare
perfectă de funcţionare, acte în
regulă. Tel. 0722-787817.
Vând 2 bucăţi IMS M461
diesel, stare de funcţionare. Tel.
0722-787817.
Vând tractor U650 M an
fabricaţie 2002 cu utilaje, plug
vogel&noot, MIC vogel&noot,
remorcă auto 5 tone. Tel. 0722787817.
Vând tractor U650 M an
fabricaţie 1997 cu utilaje, plug
vogel&noot, disc 3.4 SPC6,
SUP 29. Tel. 0722-787817.
Vând combină Claas
Dominator 85 full option. Tel.
0722-787817.
Vând Opel Kadett, an fabricaţie 1985, motor 1,6 injecţie,
culoare roşu coral (vişiniu),
Inspecţia tehnică (RAR)
valabilă până în 2008, + piese
de schimb, uşi, parbrize etc.
Preţ 2.200 €. Tel. 0722-688476.

Matrimoniale
Pensionar ă, 5 7 ani, cu
locuinţă, doresc partener pentru
căsătorie. Tel. 0721-217133.
Caut un partener de viaţă
fără obligaţii, eu - 39 ani. Tel.
0748-326098.
Doamnă prezentabilă,
doresc cunoştinţă cu domni din
ţară sau străinătate, vârsta 5055 ani, cu autoturism, pentru
prietenie. Cei divorţaţi sau
căsătoriţi să se abţină. Tel.
0726-494369, după ora 16.

Prenume

1. Barbu Alexandru (46 ani) şi
Ştefanovici Florentina (34 ani)
2. Bordeiaşu Ştefan (46 ani) şi
Andrei Elena (42 ani)
3. Ferariu Florin-Alin (22 ani) şi
Munteanu Adina-Tabita (18ani)
4. Ciocârlă Nicolae (57 ani) şi
Tîmpu Mia-Ciulaca (43 ani)
5. Bordeianu Mihai (34 ani) şi
Franţ Gabriela (36 ani)
Sâmbătă 20.05.2006
1. Drăguţi Constantin (49 ani)
şi Balaj Mirela-Cristina (48 ani)
2. Stan Cristian (21 ani) şi
Creţu Carmen-Ionela (24 ani)
3. Jurubescu Dănuţ (33 ani) şi
Bronţ Florentina-Carmen
(27 ani)
4. Vîrvara Nicolae-Gheorghe
(23 ani) şi
Dragomir Eugenia (20 ani)
5. Căldăraş Dragomir (49 ani)
şi Sau Cocoana (48 ani)
6. Becea Mircea-Cristian (29
ani) şi
Ganţu Cosmina (23 ani)
7. Paidola Ion-Doru (33 ani) şi
Zarcula Nicoleta-Monica
(37 ani)
8. Balaci Ioan (38 ani) şi
Istrate Frusina (38 ani)
9. Bejinariu Dănuţ-Rodin (26
ani) şi
Bălean Vasilica-Mirabela
(19 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 10-17 Mai

l Hisch Rudolf (52 ani) l
Torok Anica (79 ani) l Romann
Elena (73 ani) l Omescu Edita
(65 ani) l Badea Vasile (70 ani)
l Căldăraş Imbre (43 ani) l
Giurgiulena Veta (80 ani) l Burduhosu Radu (58 ani) l Căldăraş Ştefan (74 ani) l Lazăr
Elena-Doina (75 ani) l Morîndău Constantin (42 ani) l Brujan Vasile (78 ani) l Brănescu
Maria (57 ani) l Szakal IosifVincenţiu (75 ani) l Desagă
Elena (75 ani) l Corb Floare
(75 ani) l Jian Ioan (60 ani) l
Creţu Dumitru-Dorian (78 ani) l
Verdeţ Ştefan (85 ani) l Creiniceanu Ecaterina (65 ani) l

În PRISMA
puteţi publica anunţuri de
comemorări condo leanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Mai
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 vilă superîmbunătăţită pe str.
Văliugului, preţ 180.000 €. 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 2 camere, baie, bucătărie,
îmbunătăţită, zona Muncitoresc, preţ
21.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
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 3 camere, confort I,
decomandat, centrală, etajul IV/IV, zona
Poliţie, posibilităţi de mansardare, preţ
23.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 30.000 mp teren pe Calea
Timişorii, lângă mănăstire, preţ 2 €/mp.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren în Băile Herculane. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren 10.000 mp pe Calea
Timişorii, preţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Cumpăr apartament 2 camere, bloc
IV etaje, etajele I-III, ofer 16.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (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 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)

Agentii
, imobiliare

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)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vând apartament, 2 camere, conf. 1
cu îmbunătăţiri. Tel. 0788-374143.
(Tryo M)
Vând apartament, 2 camere conf. 1,
Govândari. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând garsonieră, conf. 1, etajul 3,
contor de gaz, modificări, Micro 4. Tel.
0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere conf. 1
decomandat, etajul 1 din 4, centrală
termică, zona de sus, preţ 26.500 € neg.
Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, etajul 1,
Micro 2, fără îmbunătăţiri, preţ 13.000 €.

Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 3 camere
conf. 1, ocupabil imediat şi vând teren pe
C. Caransebeşului, suprafaţa de 5.755
mp preţ neg. Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând urgent apartament, cu 2
camere, conf. 1 decomandat în Luncă
lângă Poliţie, ocupabil imediat, preţ
avantajos. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere conf. 1
decomandat, în Govândari. Tel. 0720383920. (Tryo M)

Închirieri

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)
Ofer spre închiriere hală 185 mp +
Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
curte 244 mp, zona Valea Domanului.
Micro
I,
etajul
I.
Tel.
0724-316973.
(Euro
Tel.
0766-316973. (Euro House)
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
House)
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, semidecomandat, confort I,
zona Govândari, preţ 120 €. Tel. 221529,
PUBLICITATE ÎN „PRISMA“
0788-657217. (Magister)
Ofer spre închiriere apartament 2
Cumpăr garsonieră, zona Govân- camere, confort I, decomandat, zona
Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
dari, bloc de apartamente, etajele I-III, Luncă, preţ 120 €. Tel. 221529, 0788657217.
(Magister)
ofer 8.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Cumpãrãri

SAT-INST
Montează şi comercializează
sistemul de recepţie al programelor
din satelit:

MAX-TV
Abonament lunar 22 ron (pachet bază
cu prin-cipalele 50 de canale româneşti:
TVR1, TVR2, Prima, Acasă, Antena 1,
Naţional TV, B1 TV, etc.)
Taxa conectare 50 ron.
Preţ echipament: începând cu 475
ron (fără montaj)
Informaţii: tel.
e-mail:

0724-026376 sau
0255-222203
sat_inst@yahoo.com

Dacia

19 - 20 Mai
C Libertinul
I
N Vineri
orele 18, 20
E Sâmbătă
18, 20
M orele 16,- Duminică
A

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

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.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Te a t r u

Teatrul “G.A. Petculescu” Reşiţa prezintă:
Joi,18.05.2006 şi Vineri, 19.05.2006, ora 10 spectacolul pentru copii
„Povestea celor patru diamante”. Un spectacol de Eugen Pădureanu
Duminică, 21.05.2006, ora 19, spectacolul “Năbădăile iubirii” de Jiri Menzel,
regia artistică şi muzica : Mihai Lungeanu, scenografia: Florica Zamfira, mişcarea
scenică: Angela Şuiu.

8 Mai 06
9 Mai 06
10 Mai 06
11 Mai 06
12 Mai 06
15 Mai 06
16 Mai 06
17 Mai 06

Lei noi
59,4523
59,6277
61,4097
61,9209
62,8817
61,4826
60,3724
62,1686

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

USD

17 Aprilie - 17 Mai 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

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17
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PRISMA SPORT

DIVIZIA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

V
E
16 7
16 5
15 8
15 4
14 3
12 8
12 6
10 9
10 6
10 4
8
8
8
7
5 10
5
9
5
6
3
4

I
4
6
4
8
10
7
9
8
11
13
11
12
12
13
16
20

GM
42
51
41
53
39
30
27
32
24
23
31
25
20
23
16
16

GP
15
29
19
31
33
23
32
26
30
27
36
33
32
38
38
51

P
55p
53p
53p
49p
45p
44p
42p
39p
36p
34p
32p
31p
25p
24p
21 p
13p

Etapa urmatoare, 19-21 mai 2006: Vineri 19 mai: Gloria Bistrita
- Farul Constanta; FC Vaslui - Politehnica Iasi; Sambata 20 mai:
Politehnica Timisoara - Otelul Galati; FC National - Pandurii Tg. Jiu;
FC Arges Pitesti - Dinamo Bucuresti; Duminica 21 mai: CFR Cluj Rapid Bucuresti; Sportul Studentesc - Steaua Bucuresti; Jiul
Petrosani - FCM Bacau.

DIVIZIA B SERIA A III-a
Clasamentul Diviziei B, Seria a III-a, etapa a-XXVI-a:
M V
E I GM
GP
P
1. Liberty Salonta
24 14 7 3 30
11
49p
24 14 4 6 42
22
46p
2. FC Bihor
24 13 6 5 34
14
45p
3. Gaz Metan Medias
24 12 8 4 33
14
44p
4. U Cluj
5. FCM Resita
25 10 6 9 23
25
36p
6. CFR Timisoara
25 10 5 10 32
36
35p
7. ISCT
24 8
8 8 29
26
32p
24 8
6 10 23
27
30p
8. Minerul Lupeni
24 8
6 10 22
29
30p
9. Gloria II Bistrita
25 8
5 12 24
31
29p
10. Unirea Dej
Olimpia Satu Mare
25 8
4 13 18
33
28p
11.
24 6
8 10 28
34
26p
12. Corvinul Hunedoara
24 6
8 10 18
25
26p
13. Unirea Alba Iulia
24 5
8 11 22
30
23p
14. UTA
24 5
5 14 17
38
20p
15. Sannicolau Mare
* Armatura Zalau s-a retras din campionat. Rezultatele echipei s-au anulat.

Etapa urmatoare,(27): 20 mai 2006 : FC Bihor Oradea - Unirea
Dej; Industria Sarmei Campia Turzii - Universitatea Cluj; Corvinul
Hunedoara - Gloria II Bistrita; Gaz Metan Medias - CFR Timisoara;
Liberty Salonta - Unirea Sanicolau Mare; Olimpia Satu Mare - Minerul
Lupeni; UTA - Unirea Alba Iulia; FCM Resita sta.

FUTSAL - DIVIZIA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

V
5
4
3
1
2
0

E
0
2
1
1
0
2

I
1
0
2
4
4
4

GM
27
25
29
14
28
13

GP
15
18
25
22
29
27

P
21p
19p
12p
8p
7p
5p

Etapa 7, 20-22 mai 2006: Futsal Municipal Constanta - Muhlbach
Sebes; FC Cip Deva - Energoconstructia Craiova; ACS Odorheiu
Secuiesc - Silvanus Resita.

ATLETISM
Recordul lui Gatlin, anulat! Recordul mondial la 100 de metri al
americanului Justin Gatlin, anunţat de organizatorii reuniunii atletice
de la Doha, de pe 12 mai, a fost corectat cu o sutime de secundă, în
urma unei erori de citire a timpului, informează IAAF.
Cu performanţa de 9.77 secunde, Justin Gatlin a egalat doar recordul deţinut din 2005 de jamaicanul Asafa Powell. La finalul cursei de
100 de metri, de la Doha, oficialii au anunţat că Gatlin a doborât recordul mondial, cu timpul de 9.76 secunde. IAAF a anunţat că, în urma
informării primite de la Tissot Timing, care a cronometrat oficial toate
cursele la Doha, timpul lui Gatlin a fost 9.766, care în conformitate cu
regulamentele forului internaţional, trebuia rotunjit la 9.77 secunde.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
06-28 mai:
19-21 mai:
19-21 mai:
21-28 mai:
24-29 mai:

CICLISM - Turul Italei, IL GIRO;
VTM - Etapele 5,6 Resita;
WRC - Raliul Italiei - Sardinia;
TENIS - ARAG World Team Cup - Dusseldorf;
KAIAC - CANOE - CM in ape repezi, Anglia.

DE VĂZUT LA TV:
SUPERBOX: GALA DIN BRAILA II
Vineri TV Sport ora 21:00
BASCHET: SEMIFINALA CONFERINTEI DE VEST - NBA
Sambata TVR 2 ora 05:00
RUGBY: DIVIZIA NATONALA - FINALA CAMPIONATULUI
Sambata TV Sport ora 18:00
MOTOCICLISM: MOTOGP FRANTA, CELE TREI CURSE
Duminica Eurosport ora 10:45
TENIS: TURNEUL FEMININ DE LA ROMA
Duminica Eurosport ora 18:00
CICLISM: TURUL ITALIEI
Duminica Eurosport ora 19:00
HOCHEI: FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL
Luni TVR 2 ora 00:50
FOTBAL: MECI AMICAL: ROMANIA - URUGUAY
Miercuri TVR 1 ora 05:50
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Brasovul pe val. Noua campioana a Romaniei, Rulmentul
Brasov s-a impus, pe teren propriu, cu 30-22 (14-10) in fata lui Tomis
Constanta in prima mansa a finalei feminine a Challenge Cup si a
facut un pas important spre trofeul Challenge Cup.
Ardelencele Marianei Tirca au controlat jocul. Pina in minutul 15,
meciul a fost insa echilibrat, nici una dintre formatii nereusind sa preia
conducerea cu mai mult de un gol, dupa care, pe fondul bun al jocului
Mihaelei Tivadar si al Elenei Avadanii, brasovencele au inceput sa se
distanteze. De altfel, cele doua jucatoare au fost cele mai bune de la
Rulmentul. In minutul 22, gazdele aveau deja un avans de sapte
goluri. Pe finalul primei reprize, elevele lui Dumitru Musi si-au mai
revenit si au redus din diferenta pentru 14-10. Imediat dupa reluarea
jocului a iesit la rampa pivotul gazdelor, Aneta Barcan, care a finalizat
citeva actiuni, insa replica oaspetelor nu sa lasat asteptata.
Dirijate de Roxana Mazur si de Mihaela Piriianu, dobrogencele sau tinut tare in debutul reprizei secunde. La cinci minute de la reluare,
Tomis a ramas fara antrenor pentru doua minute, cei doi arbitri
eliminindu-l pe Musi pentru proteste repetate. Treptat, Rulmentul a
reusit sa-si impuna jocul si, pe fondul unei caderi inexplicabile a
constantencelor, scorul a inceput sa capete proportii.
La final, Rulmentul a primit diplomele si medaliile pentru cisigarea
titlului, festivitatea fiind oficiata de presedintele FRH, Cristian Gatu, si
vicele Petru Paleu.
Returul se va disputa duminica, de la ora 17:15, la Constanta, cu
trofeul pe masa. Indiferent de deznodamint, o formatie din Romania va
cistiga competitia.

BOX

Bute a lovit decisiv din nou.
Pugilistul clubului Interbox
Lucian Bute a devenit campion
WBO Intercontinental la categoria supermijlocie dupa ce a castigat la puncte meciul cu boxerul
congolez Lolenga Mock, disputat
la Centre Bell din Montreal, in fata
a 6.654 de spectatori.
Bute, detinator al centurilor
NABA si NABF, a castigat meciul
in 12 reprize prin decizia unanima
a judecatorilor: 119-109, 120-108
si 118-111.
Antrenorul lui Bute, Stephane
Larouche, a declarat ca pugilistul
roman a avut gripa in saptamana
premergatoare meciului. "El a
lucrat foarte bine la aspectele pe
care doream sa le imbunatatim, a
reusit sa-l tina pe Mock la distanta
pentru a-l impiedica sa atace din
interior. El s-a folosit foarte bine
de directa sa, o arma inexistenta
la sosirea sa la Montreal", a spus
Larouche.
Bute a apreciat ca a intalnit un
adversar redutabil. "A fost o alta
experienta buna pentru mine. Nu
sunt deceptionat ca nu am
castigat prin KO", a spus Bute.
Tot in gala de la Montreal,
Adrian Diaconu si-a pastrat titlul
WBC International la categoria semigrea, dupa ce l-a invins la
puncte pe sud-africanul Andre
Thysee, care a pierdut si in fata lui
Bute in urma cu cateva luni. De
Echipa spaniola Barcelona a castigat miercuri seara Liga
asemenea, Ion Ionut "Jo Jo" Dan
Campionilor europeni la fotbal, dupa ce a invins cu scorul de 2-1 (0-1)
l-a invins, in sase reprize, pe
pe Arsenal, pe Stade de France, din St Denis (suburbie a Parisului),
Shawn Garnett din Guyana.
prin golurile marcate de Samuel Eto'o (76) si Juliano Belletti (81),
respectiv, Sol Campbell (37).
Barcelona a fost condusa 40 de minute pe tabela de marcaj, chiar
daca a avut avantaj numeric din minutul 20. Sol Campbell a deschis
Circuit atletic dupa modelul
scorul in min. 37, dar camerunezul Eto'o a egalat in min. 76, iar
Golden League. Asociatia
brazilianul Belletti, inspirat introdus de Rijkaard pe teren, a adus golul
germana a organizatorilor de reuvictoriei in min. 81.
niuni atletice a anuntat crearea, in
Barcelona a castigat astfel al doilea sau trofeu in cea mai acest sezon, a unui circuit dupa
importanta competitie europeana inter-cluburi, dupa cel din 1992, cu modelul Golden League, dotat cu
Sampdoria Genova, la Londra. Barcelona a pierdut insa si trei finale un 'jackpot' de 50.000 de euro,
ale Cupei Campionilor Europeni.
informeaza AFP.
'Stade de France', Saint Denis: 80.000 spectatori.
Acest premiu va intra in
Galbene: Eboue (22), Henry (50), Oleguer (68), Larsson (90+2).
posesia celor mai buni atleti
Rosii: Lehmann (18).
germani din cadrul reuniunilor de
la Dessau (26 mai), Cottbus (2
iunie), Leverkusen (28 iulie) si
Elstal (2 septembrie). Pentru
primul sezon al acestui circuit, vor
figura doar probele de saritura cu
prajina si aruncarea greutatii (la
masculin), aruncarea sulitei si
100 m garduri (la feminin).
Organizarea circuitului este
asigurata pana in 2009, dar
reuniunile din cadrul acestuia,
precum si probele luate in
considerare s-ar putea modifica
de la an la an.
Potrivit regulamentului, daca
un atlet nu castiga patru etape,
jackpot-ul va fi redus la 30.000 de
euro si atribuit celui care a reusit
sa se impuna in trei reuniuni.

LIGA CAMPIONILOR - FINALĂ

ATLETISM

Clasamentul Diviziei A, Play-off
etapa a-XVI-a:
etapa 6:
M
6
6
6
6
6
6

PRISMA SPORT

HANDBAL FEMININ - CUPA CHALLENGE

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XXVII-a:
M
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

PRISMA SPORT

VTM - Reşiţa
L-a sfarsitul acestei saptamani se va desfasura pe
traditionalul traseu de pe Valea
Domanului, etapele cu numarul 5
si 6 din cadrul Campionatului de
Vitaza in Coasta al Romaniei.
Etapa a V-a se va lua startul in
data de 19 mai de la ora 9 iar
rezultatele provizorii se vor afisa
la ora 17:45.
Etapa a VI-a se va desfasura,
duminica 21 mai, si va incepe la
ora 08:00, iar afisarea clasamentelor se va realiza la orele 16:00.
Premiera se va face la ora 17:00
in parcarea Primariei Resita.
Rubrica realizată de Adrian Popa

