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{edin]a de lucru a Consiliului Local al Municipiului Re}i]a, 30 Mai 2006
Această întâlnire a edililor locali a respectat ritualul: ordinea
de zi, anunţată pe canale media, în termen legal de această dată
a fost completată cu proiecte de hotărâri purtând eticheta „de
urgenţă”, ceea ce a generat controverse între reprezentanţii
alianţei DA şi cei ai opoziţiei care se vrea constructivă.
Şi, la fel ca şi la alte şedinţe, discuţiile nu sunt legate, în
principal, de conţinutul propriu-zis al proiectelor, ci gravitează în
jurul legalităţii unor termeni, proceduri sau regulamente.
Reabilitarea zonei industriale Valea Ţerovei - Reşiţa Aglomerator
În şedinţa din 30 mai au fost introduse, în regim de urgenţă,
zece proiecte, unul dintre cele mai importante fiind aprobarea
documentaţiilor, modificate şi completate, pentru „Reabilitarea
zonei industriale Valea Ţerovei-Reşiţa-Aglomerator”.
Dacă regimul de „urgenţă” a fost contestat de către consilierii
locali, pentru procedura adoptată, a doua zi, acelaşi proiect, aflat
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean, a beneficiat de
importanţa cuvenită.
Cel mai important proiect pentru Reşiţa, atât din punct de
vedere economic, cât şi al implicaţiilor sociale, devenit eligibil
(locul I) în cadrul „programului PHARE 2004-2006. Coeziune
economică şi socială - proiecte mari de infrastructură regională”
vizează reabilitarea unui mare spaţiu industrial al oraşului zona
Uzinei Cocsochimice din Valea Ţerovei şi a Aglomeratorului din
Mociur. Proiectul beneficiază de un buget de 6.079.303 euro.
Prin dezafectarea capacităţilor industriale din zonele menţionate, spaţiul şi utilităţile aferente constituiau suportul ideal pentru
un parc industrial.
Terenul, proprietate CSR, eliberat de sarcini, după
„ştergerea” datoriilor pe care Combinatul le-a acumulat în timp
faţă de Consiliul Local, trebuia să-i revină acestuia, în asociere
cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin (14,3%).
Având în vedere că nu s-a reuşit finalizarea procesului de
expropriere a unor terenuri deţinute de persoane fizice în zona
UCC s-a impus modificarea proiectelor pentru a nu se pierde
întreaga finanţare europeană. Trebuie menţionată cota de
85,7% (faţă de 94,05%, procentaj în proiectul iniţial) din veniturile
obţinute în urma valorificării, sub orice formă, a acestor terenuri
care va reveni Consiliului Local.
În prezent se poate conta doar pe cca. 35 ha, reprezentând
50% din suprafaţa iniţială care făcea obiectul proiectului şi
această diminuare va fi resimţită de către locuitorii oraşului.
Nu s-a făcut nici o menţiune despre destinaţia viitoare a
terenului din Valea Ţerovei, cu enclavele private existente.
Reabilitarea instituţiilor de învăţământ din judeţul CaraşSeverin, afectate de inundaţiile din anul 2005
În regim de urgenţă s-a votat şi proiectul de hotărâre privind
reabilitarea a 10 instituţii de învăţământ din judeţul CaraşSeverin, afectate de inundaţiile din anul 2005.
Zece instituţii preşcolare şi preuniversitare din judeţ, afectate
de inundaţiile din anul 2006 au fost expertizate în vederea
realizării unor proiecte care, după o selecţie la MEC, vor fi
finanţate din fonduri guvernamentale (H.G. nr. 295/2006), suma
alocată fiind de 305.000 euro.
În Reşiţa se vor reabilita Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 şi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5.
În judeţ unităţile şcolare vizate sunt:
l Şcoala cu clasele I-VIII din Caransebeş;
l Grădiniţa nr. 5 din Caransebeş;
l Grădiniţa din comuna Rusca Montană;
l Şcolile cu clasele I-VIII din comunele Ciclova Română, Prigor
şi Lăpuşnicu Mare, precum şi cea din satul Prisaca (comuna
Constantin Daicoviciu);
l Grădiniţa din comuna Lupac.
La realizarea acestor proiecte s-a instituit un parteneriat cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin care se referă la responsabilităţile apărute în timpul dezvoltării proiectelor.
Investiţii la S.C. Energoterm S.A. Reşiţa
Pentru eficientizarea activităţii S.C. Energoterm S.A. Reşiţa,
singurul producător centralizat de energie termică primară
pentru termoficare din oraş s-a aprobat o investiţie de 348.445
euro, reprezentând costurile pentru montarea unui cazan de apă
fierbinte, cu o capacitate de 10 Gcal/oră.
Capacităţile de producţie existente funcţionează, în prezent,
cu un randament scăzut nu numai în perioada de vară, ci şi în
sezonul rece, cauza fiind scăderea consumului industrial de abur
şi apă fierbinte, precum şi debranşarea masivă a unor
consumatori care au optat pentru surse individuale de
asigurarea a energiei termice în locuinţe sau spaţii de lucru.
Zonă rurală în municipiul Reşiţa
Consilierii au votat statutul de spaţiu rural pentru zona
cuprinsă în PUG - UTR nr. 52b din intravilanul municipiului, în
vederea obţinerii unor finanţări externe SAPARD.

Proiectul de hotărâre, privat de toate elementele descriptive
care ar fi condus la identificarea zonei, s-a adresat unui public
specializat.
Unde este amplasată zona respectivă? Cine este proprietarul terenului? Ce activităţi, finanţate prin programul SAPARD
se vor desfăşura? UTR nr. 52b poate fi tocmai spaţiul verde
amplasat la intersecţia bulevardului Revoluţia din Decembrie cu
strada Graz, iar vecinul celor doi consilieri locali intenţionează
să-şi dezvolte ferma avicolă sau cea legumicolă?
Transport local gratuit
Categoriile de persoane care beneficiază de facilităţi pe
mijloacele de transport urban de călători sunt:
l pensionarii cu vârste peste 65 de ani, cu o pensie lunară sub
400 RON legitimaţii gratuite în limita a 30 călătorii pe lună, pe o
singură linie deservită de operatori care au încheiat contracte de
concesiune cu autorităţile locale;
l pensionarii cu vârste de peste 70 ani, cu domiciliul în Reşiţa,
care circulă pe baza buletinului sau a cărţii de identitate transport
gratuit pe traseele aprobate prin contractele de concesiune
dintre Consiliul Local şi operatorii de transport în comun;
l la cerere şi în funcţie de necesităţi - 50 tineri de la Centru de
Resurse Comunitare pentru Copii şi Adolescenţi peste 18 ani
„Maria” - transport gratuit pe o singură linie;
l donatorii de sânge şi plasmă pentru fiecare donare efectivă,
pe o perioadă de 2 luni, cu
l reducerea abonamentului cu 50%;
l persoanele care constituie „cazuri sociale deosebite”, în
baza unor anchete sociale vor beneficia de abonamente gratuite
cu 30 călătorii/lună, pe o singură linie; suma alocată este de
5.000 RON/an.
Cine mătură Reşiţa?
În municipiul Reşiţa, activitatea de salubrizare se realizează,
în prezent, atât de către S.C. Prescom S.A (care a mai prestat şi
înainte astfel de servicii pentru populaţie), prin colectarea,
ridicarea şi transportul gunoiului menajer, cât şi de S.C. Urban
S.A. (nou înfiinţată şi care are inclus în domeniul de activitatea
exact cel pe care îl exercită), prin măturatul căilor publice de
circulaţie, respectiv salubrizarea zonelor verzi.
Datorită suprapunerii domeniului de activitate, fie şi parţial,
apar disfuncţionalităţi şi dificultăţi care afectează calitatea şi
continuitatea serviciului de salubrizarea, respectiv protecţia
sănătăţii publice, conservarea şi protecţia mediului înconjurător,
aspecte imprevizibile la data înfiinţării URBANULUI (?!).
„Ţinând cont şi de faptul că serviciul public de salubrizare
trebuie să fie organizat şi să funcţioneze în baza unor principii ca
responsabilitatea faţă de cetăţeni, calitatea şi continuitatea
serviciului sau dezvoltarea durabilă a acestuia, consider că este
necesar ca întreaga activitate de salubrizare să fie desfăşurată
de o singură societate (operator) şi, prin urmare, propun ca
activitatea de măturat stradal să fie preluată de către S.C.
Prescom S.A. Reşiţa, societate care deţine automăturători,
autocontainere, autocompactoare, tractoare cu remorcă,
autobasculantă” extras din Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre prezentat în şedinţa Consiliului Local din 30 mai 2006.
Proiectul a fost votat în pofida nenumăratelor observaţii legate
de procedura prin care Prescom-ul a fost desemnat operator
unic şi de capacitatea tehnică a societăţii.
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Pentru colectarea selectivă a deşeurilor, ceea
ce înseamnă realizarea de platforme betonate,
amplasarea pe aceste spaţii a containerelor de
colectare selectivă a deşeurilor menajere refolosibile şi selectarea, în haldină, a acestora şi-a
prezentat oferta S.C. Lineo Design din Reşiţa.
Oferta menţionată (de asociere cu Consiliul
Local al Municipiului Reşiţa) a fost eliminată de
pe ordinea de zi a şedinţei, urmând să se facă
studiul comparativ al mai multor oferte, unele
existând deja.
Discuţiile au relevat inexistenţa unei strategii
unitare privind activitatea e salubrizare a
oraşului, fie că ne referim la civilizaţie sau la ceea
ce pretinde UE ca să ne accepte.
Noi lăcaşe de cult
În cartierul Mociur se va înălţa un lăcaş de
cult, o casă de rugăciune în cadrul Bisericii
Apostolice Penticostale nr. 5 „Muntele Moria”.
Pentru construcţie a fost atribuit, în folosinţă
gratuită timp de 49 ani, un teren de 300 mp,
amplasat între zona industrială UCMR şi strada
Mociur.
Casa de rugăciuni răspunde necesităţilor
spirituale ale enoriaşilor acestui cult din şi se va
putea implica în educaţia civică dintr-un cartier cu
probleme sociale.
Nu aceeaşi rezolvare s-a găsit şi pentru
viitoarea Biserica Ortodoxă Moroasa-Luncă,
care ar trebui să răspundă dorinţelor enoriaşilor
din cartierele Moroasa I şi II, Lunca Pomostului,
Triaj şi Mociur, amplasamentul acesteia (612 mp)
fiind o problemă care trenează de o lungă
perioadă de timp. (R.B.)

Modific@ri în circula]ia
trenurilor de c@l@tori
iunie - septembrie 2006
Societatea Naţională de Transport Feroviar
de Călători „C.F.R. Călători” aduce la cunoştinţa
publicului călător că, în perioada 9 iunie - 19
septembrie 2006, pentru asigurarea serviciilor
necesare călătorilor în sezonul estival 2006, în
circulaţia trenurilor de călători vor interveni
următoarele modificări:
l 15/16 iunie 17/18 septembrie va circula R
992/993 Timişoara Nord Mangalia, cu plecare din
Timişoara Nord la ora 22:23 şi cu sosire în
Mangalia la ora 12:52;
l 15 iunie - 17 septembrie va circula R 998
Reşiţa Sud - Caransebeş (ramura din
Caransebeş pentru R 992/993 Timişoara Nord Mangalia), cu plecare din Reşiţa Sud la ora 22:35
şi cu sosire în Caransebeş la ora 23:31;
l 16/17 iunie - 18/19 septembrie va circula R
994/991 Mangalia - Timişoara Nord, cu plecare
din Mangalia la ora 17:37 şi cu sosire în
Timişoara Nord la ora 08:40;
l 17 iunie - 19 septembrie va circula R 999
Caransebeş Reşiţa Sud (ramura de la R 994/991
Mangalia - Satu Mare), cu plecare din
Caransebeş la ora 07:38 şi cu sosire în Reşiţa
Sud la ora 08:45;
Modificări survenite în mersul unor trenuri de
călători de rang superior, urmare circulaţiei
trenurilor de sezon:
l 15/16 iunie - 17/18 septembrie, R 696
Timişoara Nord - Bucureşti Nord îşi va schimba
orarul şi va circula ca tren 12096, cu plecare din
Timişoara Nord la ora 23:50 şi cu sosire în
Bucureşti Nord la ora 08:35;
l 15 iunie - 17 septembrie, R 698 Reşiţa Sud Caransebeş (ramură pentru R 696 Tmişoara
Nord - Bucureşti Nord) se anulează şi va circula
în perioada 16 iunie- 18 septembrie ca R 12098
Reşiţa Sud - Caransebeş (ramură din
Caransebeş pentru trenul 12096 Timişoara NordBucureşti Nord) cu plecare din Reşiţa Sud la ora
00:01 şi cu sosire în Caransebeş la ora 00:56;
Înainte de efectuarea călătoriei, călătorii sunt
rugaţi să solicite la staţiile şi agenţiile CFR din
Bucureşti şi din ţară informaţii privind rutele şi
orariile trenurilor. Informaţii suplimentare la
numărul de telefon 9521 sau pe site-ul
http://www.cfr.ro/calatori/.
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului - 06.06.2006
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Înv@]@mântul preuniversitar particular Admiterea la licee }i }coli de
arte }i meserii
Învăţământul preuniversitar particular din România
înregistrează un număr de 669 de unităţi de învăţământ care au
fost înfiinţate şi funcţionează conform legii: 284 la nivel preşcolar,
61 la nivel primar, 23 la nivel gimnazial, 32 pentru şcoala de arte şi
meserii, 74 la nivel liceal şi 195 la nivel postliceal.
Toate aceste unităţi de învăţământ particular au fost
autorizate să funcţioneze provizoriu respectând standardele
naţionale privind baza materială, resursele umane şi
curriculumul. Autorizarea de funcţionare provizorie este prima
etapă a procesului de acreditare, conferind unităţii de învăţământ
respective dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a
organiza, după caz, admiterea la studii.
Începând cu anul 2006, în România a demarat procesul de
acreditare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular,
realizat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). Patruzeci de unităţi de
învăţământ au depus dosare în vederea acreditării, iar şcolile
acreditate se vor bucura de toate drepturile conferite de lege. De
asemenea, alte treizeci de unităţi de învăţământ au depus dosare
în vederea autorizării de funcţionare provizorie.
Pentru a preîntâmpina eventualele situaţii neplăcute, atragem
atenţia beneficiarilor educaţiei, părinţi şi elevi că, la înscrierea
într-o grădiniţă sau şcoală particulară, trebuie să solicite un
document care atestă înfiinţarea legală a acesteia, respectiv
autorizaţia de încredere sau autorizaţia de funcţionare provizorie.
Grădiniţele şi şcolile particulare autorizate au obligaţia de a afişa
la loc vizibil autorizaţia de încredere sau autorizaţia de
funcţionare provizorie.
Lista completă a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate să funcţioneze provizoriu poate fi consultată pe
site-ul ARACIP la adresa http://aracip.edu.ro, în secţiunea Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din România.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 01.06.2006

MCTI lanseaza concursul
“Vara asta tu faci jocul"
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei lanseaza
cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, concursul "Vara asta tu
faci jocul", care se va desfasura in perioada 1-30 iunie.
Copiii cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani sunt invitati sa trimita
idei originale de jocuri pe calculator la adresa concurs@mcti.ro.
Cea mai buna propunere de joc virtual va fi pusa in aplicare de un
specialist desemnat de MCTI, in colaborare cu scenaristul, pana
la data de 15 septembrie. Primii trei premianti vor primi cadourisurpriza in cadrul ceremoniei de lansare oficiala a jocului
castigator.
"Creativitatea, indrazneala si initiativa sunt trasaturi fara de
care nici una dintre legendele informaticii nu ar fi ajuns in topurile
celor mai celebri si inteligenti oameni ai lumii moderne. Copiii le
au din plin, si tot ei sunt primii de la care putem afla cum va arata
lumea de maine. Ii invit ca, participand la acest concurs, sa ne
impartaseasca o mica parte din ideile lor si ii indemn sa creada
intotdeauna in visele pe care le au." a declarat Ministrul
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Zsolt Nagy.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei le ureaza
tuturor copiilor din Romania "La multi ani de 1 iunie" si mult
succes la concursul "Vara asta tu faci jocul".
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei - 01.06.2006

Aplicaţia de tip tutorial „Orientarea pentru
Admitere” îi ajută pe elevi să-şi completeze fişa de
înscriere pentru admiterea la licee şi şcoli de arte
şi meserii
Pe site-u;l http://admitere.edu.ro a fost publicată aplicaţia de tip tutorial „Orientarea pentru
Admitere” pentru sprijinirea candidaţilor în
alegerea şi prioritizarea opţiunilor pentru licee şi
şcoli de arte şi meserii.
Aplicaţia de orientare este accesibilă oricărui
utilizator al portalului educaţional SEI
(http://portal.edu.ro). Acesta nu trebuie decât să
acceseze adresa de Internet
http://admitere.edu.ro şi să se înregistreze cu
aceleaşi nume de utilizator şi parolă ca şi pe
portal. Următorul pas este alegerea judeţului în
care doreşte să candideze urmat de completarea
datelor personale conform fişei de înscriere.
Elevul elimină specializările pe care nu doreşte
să la ia în calcul, obţinând o listă de opţiuni,
ordonate automat în funcţie de ultima medie de
admitere din anul anterior la fiecare specializare.
În funcţie de media pe care anticipează că o va
obţine, elevul poate afla ce şanse are de a fi admis
la liceul preferat. Răspunsul se obţine în câteva
secunde şi cu un efort minim.
Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii
de stat se face fără examen, pe baza mediei de
admitere, în care media generală obţinută la
testele naţionale (respectiv la examenul de
capacitate, pentru absolvenţii de până în anul
2003 inclusiv) are o pondere de 50%, iar media
generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a are
o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele
pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele
bilingve pentru care se susţin probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru
care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor
la limba maternă.
Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi
meserii, la învăţământul de zi, a candidaţilor care
au promovat testele naţionale (cu excepţia celor
care candidează pentru licee/clase pentru care se
susţin probe de aptitudini şi a celor care solicită
înscrierea în învăţământul special) se face prin
repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii
candidatului pentru filiera, profilul, specializarea
sau domeniul respectiv şi în limita locurilor
aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru
unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
Repartizarea computerizată în învăţământul
liceal şi profesional de stat a absolvenţilor clasei a
VIII-a care au promovat testele naţionale şi care
nu împlinesc 18 ani până la data de 31 decembrie
2006 va avea loc în data de 14 iulie 2006.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 02.06.2006

Sistemul informa]ional pentru agricultur@ }i silvicultur@ (SIAS)
Începând din anul 2007, subvenţiile din fonduri
europene pentru producătorii agricoli vor fi acordate pe
baza informaţiilor din Sistemul informaţional pentru
agricultură şi silvicultură (SIAS). Guvernul a aprobat
organizarea şi gestionarea sistemului SIAS.
România şi-a asumat în cadrul negocierilor de aderare
angajamentul de a organiza şi gestiona Sistemul
informaţional al agriculturii. SIAS va permite elaborarea
strategiilor în agricultură în conformitate cu politica
Guvernului, în concordanţă cu normele comunitare şi cu
tendinţele pe plan mondial.
SIAS este un instrument tehnic de gestionare a bazei
de date referitoare la terenurile cu destinaţie agricolă şi
forestieră şi cuprinde:
l evidenţa utilizării terenurilor pe categorii de folosinţă şi
proprietari şi/sau deţinători;
l evidenţa fermelor (exploataţiilor) agricole şi
zootehnice, indiferent de mărimea lor, inclusiv a zonelor
cu fărâmiţare accentuată a parcelelor;
l evidenţa terenurilor aflate sub incidenţa rentei viagere;
l evidenţa zonelor montane;
l evidenţa amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
l evidenţa terenurilor viticole;
l evidenţa terenurilor cu plantaţii pomicole;
l evidenţa recomandărilor privind priorităţile şi măsurile
agropedoameliorative sau antierozionale necesare, a
restricţiilor pentru diverse utilizări ale terenurilor;
l evidenţa terenurilor forestiere, indiferent de forma de
exploatare şi de proprietate;
l evidenţa stării de fertilitate a solurilor din punct de
vedere al evoluţiei indicilor agrochimici;
l evidenţa terenurilor degradate, defavorizate, a
terenurilor afectate de poluare, inclusiv a zonelor
vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

l delimitarea şi inventarierea tipurilor de degradări;
l evidenţa zonelor orizicole;
l evidenţa terenurilor pretabile la aplicarea nămolurilor
de epurare.
Sistemul are la bază datele şi informaţiile din sistemul
de evidenţă al cadastrului general şi cele din registrul de
publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de către Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Pentru teritoriile administrative prioritare pentru
realizarea SIAS, unde nu este introdus cadastrul general,
MAPDR va aloca sume din bugetul propriu pentru
realizarea documentaţiilor tehnice necesare introducerii
cadastrului general.
SIAS trebuie să fie compatibil cu sistemul de identificare a parcelelor agricole, componentă a Sistemului Integrat
de Administrare şi Control şi să permită integrarea şi a
altor componente, în funcţie de necesităţile MAPDR.
Conţinutul şi metodologia de realizare a fiecărei componente a SIAS şi instituţiile care au responsabilitatea
realizării şi actualizării acestuia se vor aproba prin ordin al
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului
normativ.
Ministerul Agriculturii, pădurilor şi Dezvoltării Rurale
organizează realizarea şi actualizarea SIAS, prin direcţiile
de specialitate şi unităţile care funcţionează în subordinea
sa şi/sau în colaborare cu alte instituţii.
În 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ,
se va semna un acord de colaborare cu Agenţia Naţională
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind caietul de
sarcini, modalităţile de verificare, recepţie şi înscriere în
sistemul de publicitate imobiliară şi folosirea acestor
informaţii.
Guvernul României - Biroul de presă - 31.05.2006

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DE LUCRU A

Ordinea de zi a
{edin]ei ordinare a
Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data
de 13.06.2006

CONSILIULUI LOCAL REŞIŢA DIN DATA DE 30 MAI 2006
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
municipiului Reşiţa.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea serviciului
public de salubrizare - măturat stradal, de la SC Urban Reşiţa
SRL către SC Prescom SA Reşiţa.
3. Proiect de hotărâre privind avizarea preţurilor de livrare
pentru energia termică, sub formă de apă fierbinte, pentru
agenţii economici şi apă dedurizată ale SC CET Energoterm
Reşiţa SA.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea actelor
constitutive ale societăţilor comerciale de interes local în care
Consiliului Local are rol de adunare generală a acţionarilor.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru investiţia “Eficientizarea producţiei de
energie termică la CET Reşiţa prin montarea unui cazan de
apă fierbinte de 10 Gcal/h”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de
restructurare, modernizare şi retehnologizare pe anul 2006
al SC Aquacaraş SA - Exploatare Reşiţa.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic
pentru investiţia “Lucrări Tehnico-edilitare la Bloc de locuinţe
pentru tineri Zona Teatrul de Vară din municipiul Reşiţa”.
8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public
- “Direcţia de Asistenţă Socială”, în subordinea Consiliului
Local.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Reşiţa nr. 6/25.01.2005
privind acordarea de facilităţi la transportul în comun.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de
scutire la plata impozitului pe clădire şi a obligaţiilor restante
aferente impozitului pe clădire, inclusiv a majorărilor şi a
penalităţilor de întârziere pentru numita Broştic Azorina.
11. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Străin
Ion în funcţia de conducere de Director executiv la Serviciul
public “Direcţia Poliţia Comunitară Reşiţa” din subordinea
Consiliului Local Reşiţa.
12. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ivan
Gheorghe în funcţia publică de conducere de Director
executiv adjunct la Serviciul public “Direcţia Poliţia
Comunitară Reşiţa” din subordinea Consiliului Local Reşiţa.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării
Hotărârilor Consiliului Local nr. 132/26.04.2005 şi nr.
84/20.04.2006, privind zonele din teritoriul municipiului
Reşiţa care corespund spaţiului rural.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
de urbanism “PUD - Spaţiu Comercial - Casa de Modă, Informare Turistică” în municipiul Reşiţa, P-şa 1 Decembrie 1918.
15. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţiei de
urbanism “PUD - Anticariat, sediu firmă amenajare acces” în
municipiul Reşiţa, Calea Caransebeşului, Bl. 20-22.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
de urbanism “PUD - Casă de rugăciuni” în municipiul Reşiţa,
str. Mociur.
17. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
unui teren către Biserica Penticostală Nr. 5 Reşiţa.
18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
unui teren către Parohia Ortodoxă Română Reşiţa, Moroasa
- Luncă.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a suprafeţei de 92.80 mp teren, str. Romanilor F.N., în
vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construirea
a patru garaje.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a unei suprafeţe de 97.50 mp teren, în vederea
asocierii Consiliului Local al municipiului Reşiţa cu SC
“Brilliant Star Impex” SRL Reşiţa.
21. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local
al municipiului Reşiţa cu SC Lineo Design SRL Reşiţa.

Joi/8 Iunie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 12 Iunie

Au fost scoase de pe ordinea de zi punctele 3, 4, 8, 20, 21, 18.
Nu s-au votat punctele 10 şi 14.

Puncte noi, introduse pe ordinea de zi:
1. Validarea mandatului de consilier local al domnului
Barboni Moise.
2. Completarea componenţei Consiliului Local al
municipiului Reşiţa.
3. Modificarea componenţei comisiei pentru administraţia
public ă locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectareadrepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
4. Aprobarea documentaţiei modificate şi completate
aferente proiectului “Reabilitarea zonei industriale Valea
Ţerovei-Reşiţa-Aglomerator”.
5. Reabilitarea instituţiilor de învăţământ din judeţul CaraşSeverin afectate de inundaţiile din anul 2005.
6. A prin negociere cu o singură sursă a executării lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii a Patrimoniului Consiliului Local al
municipiului Reşiţa, în regin de avarii, urgenţe sau în orice alte
scopuri temeinic motivate, la obiectivele edilitare, drumuri, spaţii
verzi, locuinţe sociale, clădiri sanitare şi la unităţile de
învăţământ(şcoli, licee, grădiniţe), preluate de Primăria
Municipiului Reşiţa, prin proiectul către S.C. Urban Reşiţa SRL.
7. “PUD - Complex comercial INTIM - Unitate de cazare în
municipiul Reşiţa, Bd. Republicii, Micro II.
8. Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru apa potabilă şi
canalizare în municipiul Reşiţa, practicate de către S.C.
Aquacaraş S.A. Reşiţa.
9. Aprobarea eliberării avizelor consultative referitoare la
ocuparea funcţiei de director la Şcoala cu clasele I - VIII nr. 2,
Grupul Şcolar Construcţii Montaj şi Liceul Teoretic Mircea Eliade
Reşiţa.
10. Aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al Municipiului Reşiţa a suprafeţei de 97.5 mp,
teren situat în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie F.N. lângă Hotel Semenic, în vederea concesionării prin licitaţei publică, pentru construirea unei Case de Modă şi a unui centru de informare turistică.

Sâmb@t@/10 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+7ºC

Oraviţa +13ºC
+6ºC

Duminic@/11 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+17ºC
+10ºC

+20ºC
+7ºC

Reşiţa

+24ºC
+13ºC

Oraviţa +16ºC
+8ºC

+15ºC
+7ºC

Marţi, 13 Iunie

Se convoacă şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean CaraşSeverin pentru data 13.06.2006,
ora 12.00, în sala de şedinţe a
Consiliului Local Oraviţa, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind
constituirea Comandamentului
Antiepizootic Judeţean CaraşSeverin
2. Proiect de hotărâre privind
modificarea organigramei şi a
statului de func ţii la Muzeul
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.
3. Proiect de hotărâre privind
modificarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public
şi Privat a Jude ţului Cara şSeverin, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 104/2004
cu modificarile şi completările
ulterioare.
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii la Teatrul „G.A.
Petculescu”.
5. Proiect de hotărâre privind
validarea fuziunii dintre SC
Drumuri şi Poduri SA CaraşSeverin şi SC EPV Resmin CaraşSeverin SRL.
6. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.172/2005
privind aprobarea contractării unui
împrumut de 62.100.000 RON
pentru finalizarea unor obiective de
investiţii ale Consiliului Judeţean
Cara ş-Severin, modificat ă şi
completată ulterior
7. Informare privind participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la Simpozionul Internaţional „Banat - trecut
istoric şi cultural”, ce a avut loc la
Novi Sad, Serbia şi Muntenegru, în
perioada 02.-04. iunie 2006.
8. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la Adunarea Generală a DKMT ce a avut
loc la Kanijza, Serbia-Muntenegru,
în data de 27 mai 2006
9. Informare cu privire la
participarea unei delega ţii a
Consiliului Judeţean Cara şSeverin la Reuniunea Grupului de
lucru Turism, ce a avut loc la Novi
Sad,Serbia-Muntenegru, în data
de 29 mai 2006
10. Întrebări. Interpelări.

Notă: Pentru punctele 2, 3, 4, Consiliul Local are rol de
Adunare Genrală a Acţionarilor.

Vineri/9 Iunie

Timişoara
+16ºC
+12ºC

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a unei suprafeţe de 375 mp teren, str. Paul Iorgovici, în
vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construirea
unei staţii alimentare GPL pentru autoturisme.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a suprafeţei de 2.40 mp teren, str. Sportului nr. 4B, în
vederea concesionării pentru extinderea construcţiei
existente către SC Anghelina Com SRL.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a suprafeţei de 7. 30 mp teren, str. Petru Maior nr. 2,
Bloc 800, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către SC Jupiter Serv SRL.
25. Proiect de hotărâre privind concesionare unui teren
pentru extinderea construcţiei existente către domnul Ibraşi
Nicuşor-Mişu şi doamna Ibraşi Carmen Felicia.
26. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren
pentru extinderea construcţiei existente către domnul
Şandru Petru şi doamna Şandru Felicia-Gabriela.
27. Proiect de hotărâre privind organizarea anuală a unui
Festival de muzică rock White River Rock Reşiţa, la Râul Alb.
28. Proiect de hotărâre privind respingerea contestaţiei
promovate de către domnul Popa Cornel împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 350/21.12.2005 privind darea în folosinţă
gratuită Societăţii Române pentru Protecţia Bunurilor
Culturale a terenului în suprafaţă de 1110 mp, str. Timişoarei.
29. Întrebări şi interpelări adresate executivului. Diverse.

+17ºC
+9ºC

Miercuri, 14 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+21ºC
+7ºC

Reşiţa

Caransebeş
+21ºC
Reşiţa
+10ºC

+26ºC
+13ºC

Oraviţa +17ºC
+7ºC

Oraviţa +17ºC
+11ºC

+20ºC
+8ºC

Joi, 15 Iunie

Vineri, 16 Iunie

+17ºC
+12ºC

Sâmbătă, 17 Iunie

Duminică, 18 Iunie

Reşiţa

+21ºC/+12ºC

+21ºC/+12ºC

+21ºC/+12ºC

+25ºC/+16ºC

+26ºC/+18ºC

+26ºC/+18ºC

+26ºC/+18ºC

Timişoara

+26ºC/+10ºC

+24ºC/+10ºC

+25ºC/+12ºC

+29ºC/+12ºC

+31ºC/+15ºC

+31ºC/+15ºC

+31ºC/+17ºC
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Omul de afaceri Dinel Staicu a fost numit
in functia de presedinte al SIF Oltenia dupa
demisia lui Vasile Salapa. Dinel Staicu va
indeplini si functia de Director General al SIF
Oltenia in urma deciziei adoptate joi de
Consiliului de Administratie.

În vederea reglementării modalităţii de achitare a obligaţiilor de plată, pe care FPP II Moldova (actual SIF MOLDOVA) le are
faţă de A.V.A.S., acesta a instituit, in data de 02.06.2006, poprirea
conturilor deschise de societate la Banca Transilvania, bancă la
care au fost identificate disponibilităţi suficiente pentru încasarea
integrală a contravalorii sumei înscrise în ordinul de poprire.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Decizia nr. 75 a Oficiului Român pt. Drepturile
de Autor pt. publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie
2006, având ca obiect stabilirea formei finale a
Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de
fonograme pt. radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial
ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune (M.O. nr. 382/04.05.2006)
l H.G. nr. 498 privind aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pt. companiile,
societăţile naţionale şi societăţile comerciale,
aflate sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Economiei şi Comerţului (M.O. nr.
383/04.05.2006)
l Hotărârea nr. 320 a Consiliului Superior al Magistraturii privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pt. numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor (M.O. 384/04.05.2006)
l Ordinul nr. 255 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pt. Serviciile Publice
de Gospodărie Comunală privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pt. Serviciile Publice
de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pt. aprobarea unor reglementări privind contorizarea
consumatorilor racordaţi la sistemele publice
centralizate de alimentare cu energie termică
(M.O. nr. 385/04.05.2006)
l Ordinul nr. 262/330 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului
mediului şi gospodăririi apelor privind conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale şi
dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România
(M.O. nr. 385/04.05.2006)
l Ordinul nr. 131 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale pt. I.M.M.C. nr. 54/2006
privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă (M.O. nr. 386/05.05.2006)
l Ordinul nr. 212/1.282 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea tarifului unic pt. activităţile specifice desfăşurate de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de instituţiile sale subordonate, perceput
pt. terenurile agricole (M.O. nr. 388/05.05.2006)
l Decretul nr. 457 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Vancouver, Canada
(M.O. nr. 391/05.05.2006)
l Decretul nr. 458 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Gyula, Republica
Ungară (M.O. nr. 391/05.05.2006)

l Legea nr. 101 a serviciului de salubrizare a
localităţilor (M.O. nr. 393/08.05.2006)
l Ordinul nr. 667 al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului t.c.t. nr.
489/2005 pt. aprobarea Reglementării tehnice
„Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi
de proiectare pt. clădiri“, indicativ P 100-1/2004
(M.O. nr. 394/08.05.2006)
l Ordinul nr. 279 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care
poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de
resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia
pe judeţe, pt. pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate
privată a persoanelor fizice şi juridice de drept
privat şi pt. vegetaţia forestieră situată pe terenuri
din afara fondului forestier naţional (M.O. nr.
397/09.05.2006)
l Legea nr. 116 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii,
pescuitul şi acvacultura (M.O. 400/09.05.2006)
l Legea nr. 120 a monumentelor de for public
(M.O. nr. 403/10.05.2006)
l Legea nr. 121 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic
(M.O. nr. 403/10.05.2006)
l Circulara nr. 9 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României valabil în luna mai 2006
(M.O. nr. 403/10.05.2006)
l H.G. nr. 561 privind stabilirea cuantumului
compensaţiei lunare pt. chirie şi condiţiile de
acordare a acesteia unor cadre militare în
activitate (M.O. nr. 404/10.05.2006)
l H.G. nr. 564 privind cadrul de realizare a
participării publicului la elaborarea anumitor
planuri şi programe în legătură cu mediul (M.O.
nr. 406/10.05.2006)
l Ordinul nr. 1.286 al ministrului administraţiei şi
internelor privind cazurile care justifică deţinerea
simultană a două sau mai multe paşapoarte
simple (M.O. nr. 406/10.05.2006)
l Legea nr. 123 privind statutul personalului din
serviciile de probaţiune (M.O. 407/10.05.2006)
l Legea nr. 115 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Oficiului Român pt. Drepturile de Autor (M.O. nr.
408/11.05.2006)
l Decizia nr. 85 pt. publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale
din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea
formei finale a Metodologiei privind remuneraţia
datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pt.
radiodifuzarea repertoriului de prestaţii artistice
din domeniul audiovizual de către organismele
de televiziune (M.O. nr. 408/11.05.2006)

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
ar trebui sa incheie in scurt timp privatizarea
ultimelor societati la care statul continua sa detina
actiuni. Lucrurile se misca insa cu greutate, mai ales
in cazul citorva societati mari, precum Electroputere
Craiova, Rulmentul sau Tractorul din Brasov.

Contractul-cadru valabil
anul trecut se aplic@ Salarizarea personalului
contractual din sectorul
}i în 2006
bugetar

Contractul cadru privind
condiţiile acordării asistenţei
medicale în sistemul de asigurări
sociale de sănătate pe 2005 a
fost prelungit până la data de 31
decembrie 2006.
Prin Contractul- cadru privind
condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate se
stabilesc anual condiţiile
contractării cu furnizorii de
servicii medicale, medicamente
şi dispozitive medicale.
Legea 95 privind reforma în
Sănătate abroga actul normativ
în baza căruia era definit şi
prelungit contractul cadru de
anul acesta (O.u.G nr.
150/2002), şi era necesară
definirea unui nou act normativ
Modificările care au fost
realizate prin Hotărârea de
Guvern vizează punerea de
acord a conţinutului Contractuluicadru cu prevederile suplimentare din Legea nr. 95/2006, astfel:
l toate femeile gravide şi lăuze
primesc asistenţă medicală
gratuită, indiferent de venit (până
acum primeau doar gravidele
care câştigau sub venitul minim)
l pacienţii îşi pot schimba
medicul de familie după 6 luni de
zile (termenul de până acum era
3 luni de zile)
l CNAS este abilitată să
utilizeze fondurile alocate pentru
operaţionalizarea sub-programelor din Programul naţional în
scop curativ, în vederea
continuării derulării contractelor
de furnizare de medicamente şi
materiale sanitare specifice
l Continuarea activităţii furnizorilor de servicii medicale acreditaţi
în prezent până la evaluarea
acestora potrivit Legii reformei
l Lista de medicamente
compensate rămâne în vigoare.
Conform prevederilor legale,
Contractul-cadru mai poate fi
modificat pe parcursul anului.
Guvernul României - Biroul
de presă - 02.06.2006

Comisia pentru elaborarea
unei ierarhizări privind salarizarea personalului contractual
din sectorul bugetar s-a reunit
în 6 iunie, într-o primă şedinţă
de lucru. La întâlnire au
participat Ministrul de Stat
Gheorghe Pogea, Ministrul
Educaţiei şi Cercetării, Mihail
Hărdău, şi reprezentanţi ai
ministerelor - principali
angajatori publici.
Comisia a hotărât ca
fiecare minister participant să
pregătească o bază de date
privind situaţia personalului
bugetar angajat, aşa cum este
ierarhizat în prezent, care va fi
folosită pentru luarea unei
decizii de reaşezare a categoriilor de salariaţi bugetari în
funcţie de prioritatea naţională
a domeniului de activitate respectiv. Ierarhizarea în interiorul fiecărui domeniu va fi făcută de ministerul responsabil.
În funcţie de decizia politică privind stabilirea ordinii de
priorităţi a activităţilor publice,
categoriile de salariaţi dintr-un
domeniu considerat prioritar,
care au un nivel de salarizare
inferior unor salariaţi dintr-un
domeniu cu un nivel de
prioritate mai mic, vor trebui să
beneficieze, într-un orizont de
timp stabilit, de creşteri
salariale mai mari relativ la cei
din urmă.
Propunerea finală de
reconfigurare a salarizării
personalului bugetar va trebui
să se încadreze din punct de
vedere bugetar în limita
anuală de 5,5% din Produsul
Intern Brut.
Cabinet Ministru de Stat
pentru coordonarea
activităţilor din domeniul
economic, 06.06.2006

l Anuntarea tranzactiei prin care Vintu a cumparat grupul
Catavencu nu a fost o mare surpriza pentru cei care cunosteau
amicitia dintre omul de afaceri si citiva dintre catavenci. Pentru piata
presei a fost inca un semn de intrebare legat de viitorul presei
romanesti, concentrarea institutiilor semnificative de presa in miinile
a trei oameni fiind ingrijoratoare l

Majorarea salariului minim
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Vicepremierul Gheorghe Pogea a organizat o întâlnire de lucru
privind legea salarizării personalului din sectorul bugetar, la care
au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice,
Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, ai Comisiei
Naţionale de Prognoză, ai Institutului Naţional de Statistică,
precum şi reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor.
În cadrul acestei întâlniri a fost analizată influenţa salariului
minim garantat în plată asupra pieţei muncii din România,
sistemului de asigurări sociale şi a bugetului general consolidat,
urmând ca, pe baza contractelor colective încheiate, Ministerul
Muncii să determine numărul de salariaţi care beneficiază în
prezent de salariul minim în sectorul public şi privat.
Pe baza acestor date, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, împreună cu Casa
Naţională de Pensii şi Comisia Naţională de Prognoză, trebuie să
determine intensitatea legăturii dintre salariul minim şi salariul
mediu, creşterea cheltuielilor cu pensiile ca urmare a unei creşteri
a salariului mediu, precum şi cheltuielile bugetare suplimentare
generate de efectul pe care îl va avea majorarea salariului minim
asupra grilelor de salarizare din sectorul public.
Vicepremierul Gheorghe Pogea a convocat o nouă întâlnire pe
tema legii salarizării personalului bugetar, pentru a accelera
procesul elaborării acestui act normativ.
Cabinet Ministru de Stat pentru coordonarea activităţilor din
domeniul economic - 02.06.2006
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La Viena, miniştrii de externe ale statelor membre
în Consiliul de Securitate, fac o ultimă încercare de a
stabili o platformă comună de pe care să convingă
Iranul să-şi suspende programul nuclear. Din Consiliul
de Securitate fac parte Statele Unite, Marea Britanie,
Franţa, Rusia şi China.

Israelul va continua negocierile cu Autoritatea
Palestiniană pentru realizarea procesului de pace
în Orientul Mijlociu. Dacă acest lucru nu va fi,
însă, posibil, statul evreu îşi va rezerva dreptul de
a acţiona aşa cum crede de cuviinţă, pentru a
pune capăt acestui conflict.

Cele şase foste republici iugoslave
sunt state independente

Kosovo

Serbia a oficializat, luni, separarea sa de
Muntenegru, care şi-a proclamat independenţa
sâmbătă, în urma rezultatului obţinut la
referendumul de la 21 mai.
Deputaţii sârbi, reuniţi într-o sesiune
extraordinară la Belgrad, au adoptat o moţiune
"care statuează faptul că Serbia este succesorul
legitim al uniunii de state Serbia-Muntenegru şi îi
moşteneşte locul în documentele şi organizaţiile
internaţionale" - potrivit celor afirmate de
preşedintele parlamentului, Pedrag Markovic.
Belgradul nu a dorit această separare, dar în
faţa faptului împlinit nu se mai opune. Drapelul
uniunii care încetează să mai fluture pe clădirea
parlamentului, a fost înlocuit cu steagul Serbiei.
Sesiunea parlamentară s-a desfăşurat în
absenţa preşedintelui Serbiei, Boris Tadic, şi a
primului ministru sârb Vojislav Kostunica.
Serbia şi Muntenegru erau unite într-un
singur stat din 1918.
În virtutea Constituţie statului comun SerbiaMuntenegru, republica dintre cele două care va
părăsi uniunea statală va lăsa celeilalte
moştenire statutul internaţional, locul la ONU şi
reprezentarea în instituţiile politice ori financiare
internaţionale.

Separarea celor doua foste republici iugoslave în urma referendumului din Muntenegru
creează însă o serie întreagă de complicaţii şi
consecinţe, de la cele mai importante, cum ar fi
adoptarea unei noi constituţii a Serbiei, până la
unele de detaliu care, însă, nu vor fi deloc simple:
schimbarea paşapoartelor, a numerelor de
înmatriculare la autoturisme sau a domeniilor de
internet.
Independenţa Muntenegrului nu a rămas fără
ecouri în regiune
Misiunea ONU din Kosovo a început pregătirile pentru retragere, a anunţat şeful trupelor
ONU din Kosovo, care a precizat că acţiunea va
avea loc după încheierea unui acord referitor la
statutul definitiv al regiunii. Şeful trupelor ONU
din provincie a declarat că misiunea se va încheia
atunci când în Consiliul de Securitate se va
adopta o nouă rezoluţie referitoare la Kosovo. În
februarie, reprezentanţii sârbilor şi ai albanezilor
au început negocierea statutului definitiv al
provinciei Kosovo, care trebuie finalizat până la
sfârşitul anului.
Pe de altă parte, oficiali din Republica Srpska
(RS) au ridicat problema organizării unui referendum care ar conduce cu siguranţă la separarea
de Bosnia şi alipirea la Serbia a Republicii sârbilor bosniaci. Un astfel de referendum "ar
reprezenta o violare a Constituţiei Bosniei şi a
acordului de pace de la Dayton", a subliniat
Christian Schwarz-SChillig, reprezentantul
comunităţii internaţionale în Bosnia. "Comunitatea internaţională nu va permite punerea în
pericol a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
Bosniei", a adăugat el. Republica Srpska formează, împreună cu Federaţia Croato-Musulmană,
Bosnia şi Herţegovina rezultată în urma războiului inter-etnic din perioada 1992-1995, cele
două entităţi fiind unite doar prin câteva instituţii
centrale, conform acordului de pace de la Dayton
(SUA) care a pus capăt conflictului din 1995.
Preşedintele RS, Dragan Covic, şi premierul
Milorad Dodik au lăsat să se înţeleagă că o
eventuală independenţă a provinciei sârbe
Kosovo ar putea reprezenta un model de urmat
pentru comunitatea sârbilor din Bosnia.
Iar Voivodina - fostă provincie austro-ungară doreşte să aibă la buget o parte mai importantă
din propriile venituri şi să obţină de la Belgrad o
autonomie reală.

l Primul-ministru ungar desemnat a anuntat componenta noului guvern de la

Bursa New York Stock Exchange şi cea
europeană Euronext vor fuziona, devenind de
departe cea mai importantă instituţie bursieră
din lume. Şi bursa germană ar fi dorit o fuziune cu
Euronext, care cuprinde bursele de la Paris,
Amsterdam, Bruxelles şi Lisabona.

CEHIA - rezultatul alegerilor,
un veritabil „rebus politic”
Alegătorii din Cehia s-au prezentat vineri şi sâmbătă (2-3
iunie) la urne pentru a alege o nouă listă de deputaţi, pentru
prima dată de la aderarea Cehiei la Uniunea Europeană, în
mai 2004.
Dintotdeauna, Cehia a fost una dintre cele mai
industrializate şi prospere ţări din centrul şi estul Europei iar
în prezent se bucură de o creştere economică anuală de
7%. Moneda naţională e puternică; productivitatea e în
creştere; iar investiţiile străine abundă. Dar campania
electorală a fost măcinată de atacuri personale şi acuzaţii
de incompetenţă.
Sistemul electoral
Camera Deputaţilor are 200 de membri. O majoritate
simplă de 101 e suficientă pentru a schimba deciziile
Senatului sau veto-ul prezidenţial. Există o singură rundă de
votare, care se desfăşoară pe perioadă de două zile.
Alegerile se desfăşoară pe principiul votului pe liste de
partid, proporţional, în 14 regiuni. Pragul minim de intrare în
Parlament pentru un partid este de 5%.
Rezultatele alegerilor parlamentare din Cehia
Partidul Civic Democratic
35,38% - 81 mandate
Partidul Social Democrat
32,32% - 74 mandate
Partidul Comunist
12,81% - 26 mandate
Partidul Creştin Democrat
7,22% - 13 mandate
Partidul Verzilor
6,29% - 6 mandate
Total 200 mandate
Participare la vot 64,4%
Preşedintele Cehiei, Vaclav Klaus l-a însărcinat pe
liderul Partidului Civic Democrat (ODS), al cărui fondator a
fost şi pe care l-a condus la victorie în alegeri parlamentare
în 1992 şi 1996, cu formarea guvernului. Se anticipează că
liderul ODS, Mirek Topolanek, va încerca formarea unui
guvern de coaliţie cu Creştin-Democraţii, care au fost până
acum în coaliţie cu partidul premierului Paroubek, precum şi
cu Ecologiştii, care intră acum prima oară în parlament. Dar
o asemenea combinaţie ar aduna 100 de deputaţi, exact cât
au împreună Partidul Social Democrat şi Partidul Comunist.
Nu este exclusă situaţia în care nu se poate forma un
guvern stabil şi atunci s-ar putea recurge la soluţia repetării
alegerilor. Analiştii susţin însă că orice formulă este preferabilă organizării de alegeri anticipate. Opinie împărtăşită,
se pare, de liderii principalelor formaţiuni politice.

specialistii din noile tari membre ale UE l Consumul de alcool reprezinta una
dintre cele mai importante probleme de sanatate publica din Europa l În
Afganistan situaţia continuă să fie periculoasă l Tratat bilateral albano-german
l Procurorul General al Rusiei a fost demis l 5 iunie - Summitul de lansare a
Forumului Mării Negre pentru dialog şi parteneriat l
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KBE
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
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Budapesta l Facilitati la acordarea de permise de munca in Belgia pentru
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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 ţeavă de cupru cu diametru de 15 mm şi vană mare
din fontă. Tel. 0707-869557.
Vând drujbă Dolmar mare,
nouă, preţ 500 €. Tel. 236314,
0744-858857.
Vând scândură şi fosnă de
cireş uscat. calitatea A şi B. Tel.
236314, 0744-858857.
Vând pătuţ de lemn, lungime
de 1.20 şi cărucior copil, preţ
neg. Tel. 211686.
Vând mobilă de bucătărie,
bufet, masă cu 2 scaune lemn,
preţ 200 lei şi masă extensibilă
din furnir de nuc cu 4 scaune
tapi ţate, preţ 250 lei. Tel.
214271, 0741-309632.
Cump ăr centrală pentru
apartament cu tiraj forţat şi
frigider. Tel. 0742-383969.
Pierdut borsetă cu acte,
găsitorului ofer recompensă
substanţială. Tel. 0722-713042.
Vând mobilă de sufragerie,
preţ 700 lei neg. Tel. 222712.
Vând cartelă Connex, credit
90 $, valabilitate 30.07.2007,
preţ convenabil sau schimb cu
diverse. Tel. 0723-823789.
Vând orgă profi music, nouă
în cutie, 500 ron, preţ fix. Tel
0721-237277.
Vând aircooler mobil, răcire
până la 600 m pătraţi, nouă în
cutie, 600 ron.Tel. 0721-237277
Vând maşină de cusut Singer şi credenţ vechi din lemn de
cireş cu geam semicristal, preţ
avantajos. Tel. 0721-237277.
Vând telefon Samsung D
500, color, cameră video, mp3,
preţ 180 € şi NEC 338, cameră
video color, 3G, încărcător auto,
preţ 110 €. Tel. 0723-824181.
Vând teracotă demontată
600x600x1900 mm, cafenie,
ornamentaţii deosebite, preţ
250 lei şi sobă Calorex, preţ 200
lei. Tel. 212587, 0742-773016.
Vând mobilă cu furnir din rădăcină de nuc (servantă şi vitrină). Tel. 214781, 0355-408650
Vând mobilă bucătărie tip
bufet, din lemn, masă cu 2 scaune, preţ 200 lei. Tel. 214271,
0741-309632.
Vând mas ă extensibilă
(furnir nuc) pentru 6 persoane
cu 4 scaune tapiţate, preţ 200
lei. Tel. 214271,0741-309632.
Vând maşină de spălat automată şi frigider Arctic. Tel. 0740822287.
Vând uşă din parchet. Tel.
0355-801329.
Vând ghiuvetă “Olivia” pe
picior sau pe console (Austria),
bicicletă pt. dame Steier (Aus-

tria), 16 mp parchet fag, 50 kg
smoală, maşină de cusut electrică. Tel. 216826, orele 21-22.
Vând magnetofon, butoi
varză din stejar, 2 grătare aragaz cu 3 şi 4 ochiuri, din fontă.
Tel. 216826, între orele 21-22.
Vând canapea, fotolii, TV
color, cuier hol şi covor persan.
Tel. 0355-802548.
Vând loc de veci, criptă cu 4
locuri, Cimitirul nr. 8, Govândari.
Tel.0355-809387, 0722-814465
Vând frigider, congelator,
dulap bucătărie cu 2 corpuri
suspendate. Tel. 0749-263110.
Vând dormitor, stare foarte
bună, preţ 1.500 lei . Tel. 0355807476, 0744-696581.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut spre îngrijire copil de
1,5-2 ani. Tel. 0355-408199.
Sat-Inst - Montez antene satelit orice configuraţie (Digi TV,
Max TV, FocusSat). Decodez
diferite pachete de programe
străine. Tel. 0724-026376.
Asigur transport cu autoturism Dacia 1300 loco şi în ţară
pentru firme sau persoane
juridice. Tel. 0742-383969.
Repar maşini de cusut pentru ateliere sau persoane fizice.
Tel. 0742-383969.
Renovez apartamente, tencuieli, gresie, faianţă, rigips,
podele, ziduri din piatră, zidărie,
acoperişuri, şeminee, preţuri
neg. Tel. 0742-807654.
Caut reprezentanţi şi coordonatori pt. distribuţie de cosmetice, detergenţi, electrocasnice, bijuterii. Tel. 0726-114161
după ora 16.30.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri minime. Tel. 220245,
0727-815760, 0748-413548.
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.
Oferim traduceri legalizate
pt. limbi rare: greacă, chineză,
arabă, portugheză şi altele precum şi pt. limbi de largă circulaţie. Tel. 213564, 0745-162199.
Efectuez lucrări de construcţie case, vile, mansarde, hale
industriale de la cota 0. Tel.
0720-486393.

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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Construiesc cuptoare de
pâine, covrigi, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Caut loc de muncă în Spania
sau Portugalia. Tel. 0726494369.

Imobiliare
Închirirez apartament 3
camere în Lunca Pomostului
(lângă Liceul Traian Lalescu)
pentru o familie, o firmă sau 2
studenţi. Tel. 0742-492151.
Vând apartament 2 camere,
conf.I, decomandat, îmbunătăţit
centrală termică nouă, internet.
Tel.0355-802461, 0724-768930
Al. Galaţi 1A, fără intermediari.
Vând (închiriez) casă 270
mp, str. Izvorului, Muncitoresc,
4 camere, 8 locuri, bucătărie, 2
băi, mansardă, demisol, 2 garaje, teren 430 mp. Tel. 212587,
0742-773016.
Vând casă la Tinca de Bihor,
central, telefon cu internet, baie,
garaj în curte, mobilată, preţ
55.000 €. Tel. 222712.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, etaj I, multiple îmbunătăţiri, centrală termică proprie. Tel. 0355-806751,
0723-573505.
Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere nemobilat în
Moroasa I. Tel. 0727-355173.
Vând apartament 2 camere,
confort II cu îmbunătăţiri, preţ
16.500 € neg. Tel. 0721-123871
Vând apartament la casă,
garaj şi teren construcţie 1.200
mp, str. Nera. Tel. 0355-408650,
214781.
Închiriez cameră de cămin
cu baie, Luncă, ieftin. Tel. 0726125935.
Închiriez garsonieră în
Moroasa. Tel. 0726-125935.
Vând 2 camere de cămin cu
baie în Blocul funcţionarilor,
Luncă. Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere
la parter, Moroasa. Tel. 0726125935.
Vând garsonieră, etajul I în
Mociur. Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră în Moroasa, lângă Comisariat. Tel. 0726125935.
Persoană fizică, cumpăr urgent garsonieră sau apartament
2 camere, zona Luncă, fără
intermediari. Tel. 217297, 0742047402.
Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, mici
îmbunătăţiri, contorizat sau
schimb cu apartament în
Craiova. Tel. 0355-802548.
Vând teren intravilan, zona
Crivaia-Văliug şi pădure în
Crivaia. Tel. 0355-802548,
0742-920420.
Vând casă, toate facilităţile,
mansardă, terasă, 3 dormitoare, sufragerie, salon, bucătărie,
baie, preţ avantajos. Tel. 0726834261.
Închiriez spaţiu amenajat,
pretabil birouri, cabinete sau
comerţ. Tel. 0747-494231.

Nume
Adresa

Anunturi
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Vând apartament 2 camere,
confort I, semidecomandat, etaj
II, bloc turn, ocupabil imediat,
Micro III, preţ neg. 20.000 €. Tel.
0355-804374.
Cumpăr apartament 2 camere sau garsonieră. Tel. 0355804374.
Vând apartament confort II,
îmbunătăţit, etaj IV cu acoperiş,
bloc IV etaje, Govândari. Tel.
0729-463661.
Vând apartament 2 camere,
confort I, bloc IV etaje, etajul IV,
Mcro II, preţ 15.000 €. Tel. 0749805367.
Cump ăr apartament 2-3
camere, chiar şi bloc turn. Tel.
0749-805367.

Auto-Moto-Velo
Vând microbuz VW pentru
marfă, motor de 2,5, an fabricaţie 2001, preţ neg 10.000 €.
Tel. 222712.
Vând garaj sub bloc, zona
Intim. Tel. 0355-809387, 0722814465.
Vând Renault Fuego, 1600
cmc, 98 cp, stare f. bună, alarmă, central, preţ negociabil. Tel.
0744-551235.
Vând Nissan Datsun, înmatriculat, (necesită mici reparaţii),
300 € neg. Tel. 0721-237277.
Vând Nissan Blue Bird, stare
foarte bună, servo, închidere
centralizată, an 1989, alb, motor
2000, preţ 2600 neg. Tel. 0744177543.
Vând Mercedes 124 D,
înscris, acte la zi, stare foarte
bună, preţ 5.300 €. Tel. 236314,
0744-858857.
Vând microbuz VW II
Transporter, înscris cu motor de
rezervă, preţ 2.500 € neg. Tel.
236314, 0744-858857.
Vând maşină, an fabricaţie
1980, stare foarte bună, diesel.
Tel. 0742-553630.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
1 - 13 Iunie 2006
Joi 01.06.2006
1. Roman Flavius-Emanuel (26
ani) şi
Mioc Ramona-Marcela (24 ani)
2. Niţică Vasile (31 ani)
şi Micşa Florina (26 ani)
3. Lorincz Zoltan (40 ani) şi
Riţivoi Manuela-Delia (32 ani)
4. Belcea Ion-Trandafir (28 ani)
şi Deac Livia-Ioana (26 ani)
Sâmbătă 03.06.2006
1.Ionişcu Marius-Costel (28ani)
şi Cuţitoi Delia (25 ani)
2. Balaban Adrian-Constantin
(29 ani) şi
Bereghi Cristina (24 ani)
3. Ungureanu Cosmin-PetruTeodor (29 ani) şi
Gîrbovan Adina (26 ani)
4. Păun Romeo-Antoniu (22
ani) şi
Modor Viorica-Ramona (20ani)
5. Stefu Florin (32 ani) şi
Imbrescu Maria-Dana (26 ani)
6. Creţiu Gelu-Viorel (42 ani) şi
Başu Maria (31 ani)
7. Ioachimov Marius(21 ani) şi
Farcaş Lidia (19 ani)
8. Magheţ Benone-Matei (26 ani)
Cărăuşan Mihaela-Oana (27ani)
9. Schmidtberger ManfredRaimund (38 ani) şi
Pascu Laura-Nicoleta (34 ani)
10. Vela Tiberiu (27 ani) şi
Oprean Diana-Mihaela (26 ani)
Marţi 06.06.2006
1. Pleniceanu Laurenţiu-Mihai
(25 ani) şi
Ionete Maria-Mirabela (22 ani)
2. Calin Filip-Iulian (26 ani) şi
Zăvoian Anesia (19 ani)
3. Bogătoniu Ştefan (61 ani) şi
Albu Dorina-Lucia (59 ani)
Sâmbătă 10 iunie 2006

Matrimoniale
C e l i b a t a r, 4 6 / 1 . 7 1 / 8 0 ,
doresc să cunosc o doamnă
pentru relaţie de prietenie,
pentru ie şiri la sfârşit de
săptămână sau poate chiar mai
mult. Tel. 0742-383969.
Reşiţean, 31/1.66/65, cu
sentimente nobile şi poftă de
viaţă, caut domnă/domnişoară
cu suflet mare pentru căsătorie.
Ofer şi cer sinceritate. Tel. 0723572941.
Tânăr, 38 ani, 1.80/74, drăguţ, doresc cunoştinţă drăguţă
de vârstă apropiată. Tel. 0728389678.
Doresc partener de 60-65
ani pentru căsătorie. Tel. 0355408199.
Tânăr, 32/1.75/76, discret,
doresc să cunosc doamnă
discretă pentru relaţie intimă,
ofer ajutor. Tel. 0722-730052.
Doamnă prezentabilă, 46
ani, doresc cunoştinţă cu un
domn din ţară sau străinătate.
Tel. 0726-494369.

Prenume

1. Barna Lucian (31 ani) şi
Băcală Blandina-Carmen (28 ani)
2. Voicu Silviu-Petru (31 ani) şi
Ţiţirig Corina-Georgeta (32 ani)
3. Modoianu Cristian (34 ani) şi
Simion Loredana (22 ani)
4. Aldescu Adrian-Marius (22
ani) şi
Văduva Mariana-Nicoleta (26 ani)
5. Dugan Ciprian-dorin (26 ani)
şi Petco Delia (26 ani)
6. Tănase Cristian (27 ani) şi
Răuţu Claudia-Elena (24 ani)
7. Gherghinoaica Ion-Aurel (26
ani) şi
Ungureanu Alina (23 ani)
8. Andriţoi Adrian-Ruben (20
ani) şi
Brăescu Anca-Alexandra(19 ani)
Duminică 11 iunie 2006
1. Gavril Călin-Gheorghe (34
ani) şi
Stancu Camelia-Marilena(30 ani)
Marţi 13 iunie 2006
1. Ciurariu Stelian (36 ani) şi
Căldăraş Luniniţa (28 ani)

Telefon

Textul anuntului:
,

Iunie
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.
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 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)
Vând teren 1.400 mp, zonă ultracentrală, preţ fix 50 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IV, bloc turn, zona
Govândari, preţ 25.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj III/IV, superîmbunătăţit, zona Valea Domanului, preţ 30.000
€. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)

Cumpãrãri
Cumpăr garsonieră, zona Govândari, bloc de apartamente, etajele I-III,
ofer 8.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
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)

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

C Ai mei, ai9 -tăi11 şiIunieai
I
noştrii
N Vineri
orele 18, 20
E Sâmbătă
M orele 16,- Duminică
18, 20
A
Programul farmaciilor
Duminică 11 Iunie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676

l Miclea Hortenzia (64 ani) l Losonczi
Francisc (57 ani) l Nenec Elena (75 ani) l Truia
Ioan (76 ani) l Suciu Ana (79 ani) l Popa Iosefina
Înregistrate în Reşiţa
(86 ani) l Dascălu Margareta (75 ani) l Orbulescu
în perioada 24 Mai - 7 Iunie
Ambrosie (56 ani) l Craia-Mavrea Maria (65 ani)
l Dacica Dorel (50 ani) l Puian Ioan (73 ani) l Sasu Alexandru (82 ani) l
Teregovan Crăciun (75 ani) l Gabor Mate (67 ani) l Vereteac Silvia (74 ani) l
Gaidoş Ecaterina (83 ani) l Damian Iconia (74 ani) l Basu Ionel (49 ani) l
Drăghici Constantin (74 ani) l Bala Zaharia (67 ani) l Gârbaciu Ion (77 ani) l

DECESE

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament, 2 camere conf. 1
cu îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel.
0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, etajul 2
in bloc de 4 etaje, zona Poliţie, ocupabil
imediat. Tel. 0788-374144. (Tryo M)
Închiriez spaţiu comercial, amenajat,
pretabil birouri, cabinete, comerţ. Tel.
0788-374146. (Tryo M)
Vând cămin 2 camere, etajul 2, cu
mici îmbunătăţiri, preţ negociabil. Tel.
0788-520899. (Tryo M)
Vând urgent apartament 3 camere,
conf. 1, ocupabil relativ repede şi vând
teren pe C. Caransebeşului, mai multe
suprafeţe. Tel. 0788-509283. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament, 2 camere, conf. 1
decomandat pe Sportului 2A, sc. A, ap.
13. Preţ 20.000 €. Tel. 0788-388501.
(Tryo M)
Schimb apartament 3 camere conf.
1, de stat, cu apartament 2 camere conf.
3, plus diferenţă. Tel. 0788-388502.
(Tryo M)
Vând garsonieră, Micro 4,
Govândari, etajul 3. Tel. 0788-571780.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, superamenajat. Tel. 0788494074. (Tryo M)
Vând apartament confort 1. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

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)
Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Ofer spre închiriere hală 185 mp + Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
curte 244 mp, zona Valea Domanului.
House)
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, semidecomandat, confort I, Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
zona Govândari, preţ 120 €. Tel. 221529,
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
0788-657217. (Magister)
Ofer spre închiriere apartament 2
6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)
camere, confort I, decomandat, zona
Luncă, preţ 120 €. Tel. 221529, 0788Firmele abonate beneficiază de:
657217. (Magister)

SAT-INST

e-mail:

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

Închirieri

Dacia

Informaţii: tel.

Agentii
, imobiliare

- 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 !

Abonamentele se pot face la factorii poştali
din judeţul Caraş-Severtin
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
29 Mai 06
30 Mai 06
31 Mai 06
1 Iunie 06
2 Iunie 06
5 Iunie 06
6 Iunie 06
7 Iunie 06

Lei noi
57,4928
57,5974
57,7855
56,2101
55,6737
56,4011
55,7490
54,9201

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

8 Mai - 7 Iunie 2006

EURO

8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7

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

Hobor Desideru (70 ani) l Modoran Gheorghe-Dumitru (70 ani) l Istrate Elena (77
ani) l Moza Nicolae (61 ani) l Tâmpu Doina-Ghizela (71 ani) l Supţire Cristina (76
ani) l Antilă Nicolae-Vasile (70 ani) l Voiceanu Elena (64 ani) l Meda Dimitrie (84
ani) l Baranyi Ioan (62 ani) l Cocuz Toader (60 ani) l Ciobanu Petre (56 ani) l
Cucu Dan (57 ani) l Mogoşan Ghiocel (49 ani) l Moise Ioan (80 ani) l Mureşan
Aurel (67 ani) l
PRISMA | 8 - 14 Iunie 2006 |
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Campionatul Mondial de Fotbal - Germania 2006
Grupa A

Grupa B

Germania
Costa Rica
Polonia
Ecuador
GERMANIA - COSTA RICA
1
9.06

ECUADOR - COSTA RICA
18
15.06

Grupa A

V

22°° 21.06

Marţi

PORTUGALIA - IRAN
24
Sâmbătă

CEHIA - GHANA

CEHIA - ITALIA

E

22°° 21.06

I GM

GP

Pct.

1.
2.
3.
4.

22°° 21.06

Miercuri

Grupa C

V

E

Miercuri
I GM

GP

GHANA - SUA

Pct.

Grupa B

V

E

I GM

GP

Pct.

O PT IMI DE F INA L Ă 1

25.06

B1

-

Grupa D

Duminică

49

18°° 24.06

A1

-

V

E

Sâmbătă

O PT IMI DE F INA L Ă 3

B2

52

18°° 25.06

D1

-

59

51

-

Sâmbătă

E

I GM

GP

Pct.

50

C1

22°° 24.06

-

Grupa F

V

I GM

E

GP

Sâmbătă

55

22°° 27.06

F1

-

52

57
30.06

18°°

49

-

I GM

GP

53

18°° 26.06

E1

-

5.07

-

Miercuri

Grupa H

22°°

V ineri

17°°

V ineri

17°°

V

E

I GM

GP

Pct.

V

E

I GM

GP

Pct.

O PT IMI DE F INA L Ă 7

F2

56

H1

18°° 27.06

L uni

60

55

1.07

18°°

-

Sâmbătă

-

G2

O PT IMI DE F INA L Ă 8

54

22°° 26.06

Marţi

G1
L uni

-

H2
22°°

SF E R T DE F INA L Ă 4

56

58
30.06

22°°

SE MIF INA L A 1

59

Pct.

SF E R T DE F INA L Ă 3

50

V ineri

L uni

UCRAINA - TUNISIA
48

22°° 23.06

Grupa G

O PT IMI DE F INA L Ă 6

E2

Marţi

SF E R T DE F INA L Ă 2

62

Pct.

19°°

1.
2.
3.
4.
O PT IMI DE F INA L Ă 5

D2

ELVEŢIA - COREEA SUD
46
V ineri

L uni

1.
2.
3.
4.

O PT IMI DE F INA L Ă 4

C2

Duminică

SF E R T DE F INA L Ă 1

1.07

V

1.
2.
3.
4.

O PT IMI DE F INA L Ă 2

A2

Grupa E

22°° 23.06

V ineri

19°°

ARABIA SAUD. - SPANIA
47

45

22°° 23.06

J oi

16°° 19.06

L uni

Miercuri

SPANIA - TUNISIA
32

TOGO - FRANŢA

22°° 23.06

J oi

22°° 19.06

30

19°° 19.06

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

51

17°° 12.06

J oi

Duminică

Duminică

16°°

ARABIA SAUD.-UCRAINA
31

TOGO - ELVEŢIA

CROAŢIA - AUSTRALIA
44

42
17°° 22.06

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

17°° 22.06

J oi

16°° 18.06

JAPONIA - BRAZILIA
43

41

17°° 22.06

PARAGUAY - TRINIDAD COASTA FILDES - SERBIA
IRAN - ANGOLA
36
38
40
Marţi

19°° 18.06

Sâmbătă

Duminică

19°° 14.06

Marţi

Miercuri

TUNISIA - ARABIA SAUD.
16

FRANŢA - COREEA SUD
29

BRAZILIA - AUSTRALIA
28

26

26°° 17.06

PORTUGALIA - MEXIC
39
Miercuri

22°° 18.06

Sâmbătă

22°° 13.06

Marţi

SPANIA - UCRAINA
15

16°° 14.06

Marţi

FRANŢA - ELVEŢIA
14

JAPONIA - CROAŢIA
27

25

22°° 21.06

Miercuri

ITALIA - SUA

22°° 17.06

V ineri

19°° 17.06

V ineri

19°° 13.06

L uni

16°° 13.06

L uni

Spania
Ucraina
Tunisia
Arabia Saudită

COREEA DE SUD - TOGO
13

BRAZILIA - CROAŢIA
12

10

22°° 12.06

23

16°° 16.06

V ineri

OLANDA - ARGENTINA
37

35

17°° 20.06

Marţi

22°° 16.06

Duminică

22°° 12.06

L uni

SUA - CEHIA

MEXIC - ANGOLA

OLANDA - COASTA FILD.
22

SUEDIA - ANGLIA

17°° 20.06

Marţi

COSTA RICA - POLONIA
34
20.06

SUEDIA - PARAGUAY
20
J oi

16°° 11.06

ARGENTINA - SERBIA
21

19°° 16.06

J oi

Duminică

19°° 12.06

Grupa H

Franţa
Elveţia
Coorea de Sud
Togo

AUSTRALIA - JAPONIA
11

9
Duminică

Grupa G

Brazilia
Croaţia
Australia
Japonia

ITALIA - GHANA

MEXIC - IRAN

ANGOLA - PORTUGALIA
8

6

19°° 11.06

Grupa F

Italia
Ghana
SUA
Cehia

7

22°° 11.06

Sâmbătă

SERBIA - OLANDA

ANGLIA - TRINIDAD
19

16°° 15.06

J oi

ECUADOR - GERMANIA
33
20.06

Sâmbătă

22°° 15.06

Miercuri

16°° 10.06

Grupa E

Mexic
Iran
Angola
Portugalia

ARGENTINA-COASTA FL.
5

TRINIDAD - SUEDIA
4

21°° 10.06

V ineri

GERMANIA - POLONIA
17
14.06

Sâmbătă

Grupa D

Argentina
Coasta de Fildes
Serbia Muntenegru
Olanda

ANGLIA - PARAGUAY
3

19°° 10.06

V ineri

POLONIA - ECUADOR
2
9.06

Grupa C

Anglia
Paraguay
Trinidad Tobago
Suedia

53

V ineri

54
22°°

SE MIF INA L A 2

60

61
SE MIF INA L A 2

22°°

63
8.07

62

-

Sâmbătă

4.07

57

-

58

Marţi

22°°

61
22°°

F INA L A

64
9.07

DIVIZIA B SERIA A III-a
M V
E I GM
GP
P
1. Liberty Salonta
28 17 7 4 37
16
58p
28 17 4 7 53
27
55p
2. FC Bihor
28 15 9 4 44
16
54p
3. U Cluj
28 15 6 7 38
21
51p
4. Gaz Metan Medias
5. FCM Resita
28 11 7 10 26
29
40p
6. Corvinul Hunedoara
28 10 8 10 33
35
38p
7. CFR Timisoara
28 10 6 12 33
40
36p
28 10 6 12 26
33
36p
8. Gloria II Bistrita
28 8 10 10 30
29
34p
9. ISCT
28 9
7 12 26
31
34p
10. Minerul Lupeni
Unirea Dej
28 9
5 14 29
37
32p
11.
28 9
5 14 23
37
32p
12. Olimpia Satu Mare
28 6 10 12 21
31
28p
13. Unirea Alba Iulia
28 6
9 13 25
35
27p
14. UTA
28 6
5 17 21
48
23p
15. Sannicolau Mare
* Armatura Zalau s-a retras din campionat. Rezultatele echipei s-au anulat.

A promovat in Divizia A Liberty Salonta. A retrogradat Olimpia
Satu Mare, Unirea Dej, Alba Iulia, UTA, Sanicolau Mare. La baraj
merge FC Bihor. Din celelalte doua serii au promovat Ceahlaul Piatra
Neamt (seria I) si U Craiova ( seria II). La baraj merg: Forex Brasov (I)
si Unirea Urziceni (II). Barajul se va disputa la Bucuresti unde va juca
fiecare cu fiecare in 10, 14 si 17 iunie pe stadionul “National” de la 18.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
29 mai-11iun:
04-11 iun:
08-10 iun:
09-11 mai:
09 iun-09 iul:

TENIS - Openul Frantei - Roland Garros - Paris
CICLISM - Circuit UCI - Cursa Dauphine
VTM - Balvanyos - Etapele sapte si opt;
FORMULA 1 - MP al Angliei, Silverstone;
FOTBAL - Campionatul Mondial - Germania 2006.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: C.M. - Germania 2006 - Festivitatea de deschidere
Vineri TVR 1 ora 18:30
TENIS: ROLAND GARROS - FINALA FEMININA
Sambata TVR 2 ora 16:00
VOLEI PE PLAJA: CIRCUIT MONDIAL IN ITALIA - MASCULIN
Duminica Eurosport ora 12:15
CICLISM: CIRCUIT PROFESIONIST UCI - CURSA DAUPHINE
Duminica Eurosport ora 14:00
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL MARII BRITANII - Silverstone
Duminica TVR 1 ora 14:00
TENIS: ROLAND GARROS - FINALA MASCULINA
Duminica TVR 2 ora 16:00
ATLETISM: Marele Premiu IAFF. Concursul de la Gateshead
Duminica Eurosport ora 19:30
FOTBAL: BARAJ PENTRU DIVIZIA A: FC Bihor - Unirea Urziceni
Miercuri TV Sport ora 18:00
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-

Duminică

61
22°°

DIVIZIA A

Clasamentul Final al Diviziei A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
E I
19 7 4
17 8 5
17 4 8
17 5 8
14 8 8
13 7 10
14 3 13
10 10 10
10 9 11
11 6 13
11 6 13
8
8 14
7
9 14
6 11 13
6
7 17
3
5 22

GM
49
47
56
54
35
31
39
34
35
27
27
27
26
23
22
16

GP
16
21
32
35
27
36
37
31
37
33
30
37
39
37
44
55

P
64p
59p
56p
56p
47p
46p
45p
40p
39p
39p
39p
32p
30p
29p
25p
13p

FORMULA 1 SILVERSTONE (8)

Clasamentul general al
pilotilor inainte de etapa a VIIIa. Urmatoarea etapa se va
desfasura in acest sfarsit de
saptamana (11 iunie 2006), la
Silverstone - Marea Britanie.
1 Fernando Alonso (E)
64
2 Mich. Schumacher (D) 43
3 Gian. Fisichella (I)
27
4 Kimi Räikkönen (FIN) 27
5 Juan P. Montoya (COL) 23
6 Felipe Massa (BR)
20
7 Jenson Button (GB)
16
8 Rub. Barrichello (BR) 13
9 Ralf Schumacher (D)
8
Castigatoarea campionatului Diviziei A 2005 -2006 este Steaua
10 Nick Heidfeld (D)
8
Bucuresti care va juca in preliminarile Ligii Campionilor. In Cupa
11 David Coulthard (GB)
7
UEFA vor juca: Rapid si Dinamo. A retrogradat Bacau si Pandurii.
12 Mark Webber (AUS)
6
13 Jacq. Villeneuve (CAN) 6
FUTSAL - DIVIZIA A
14 Nico Rosberg (D)
4
Clasamentul Diviziei A, Play-off
etapa a-XVI-a:
etapa 9:
15 Christian Klien (A)
1
M V
E I GM
GP
P
16
Jarno
Trulli
(I)
0
1.
FC Cip Deva
9 8
0 1
45
25
30p
17 Scott Speed (US)
0
2.
ACS Odorheiul Secuiesc
9 6
2 1
38
27
25p
18 Vitantonio Liuzzi (I)
0
3.
Energoconstr. Craiova
9 4
2 3
40
35
16p
19 Christijan Albers (NL)
0
4.
Silvanus Resita
9 2
1 6
24
37
11p
20 Tiago Monteiro (P)
0
5.
Muhlbach Sebes
9 2
2 5
35
39
9p
21 Takuma Sato (J)
0
6.
Municipal Constanta
9 0
3 6
17
36
6p
22 Yuji Ide(J)
0
Etapa 10 (ultima): 10 - 12 iunie 2006: Muhlbach Sebes - FC Cip
23 Franck Montagny(FRA) 0
Deva; ACS Odorheiu Secuiesc - Futsal Municipal Constanta;
Silvanus Resita - Energoconstructia Craiova.

Clasamentul constructorilor:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Renault F1 Team
Scuderia Ferrari
Team McLaren Mercedes
Honda Racing F1 Team
BMW Sauber F1 Team
Williams F1 Team
Panasonic Toyota Racing
Red Bull Racing
Scuderia Toro Rosso
MF1 Racing
Super Aguri F1 Team

91
63
50
29
14
10
8
8
0
0
0

Rubrica realizată de Adrian Popa

Clasamentul Final al Diviziei B, Seria a III-a:

62

