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PATRIMONIUL INDUSTRIAL AL BANATULUI MONTAN
Turism integrat
Patrimoniul industrial al Banatului de Munte, areal definit
economic, în principal prin resursele minerale, fondul forestier şi
potenţialul energetic, include cele mai diversificate obiective
industriale, dispuse într-un cadru natural mirific.
Dacă analizăm această zestre de necontestat a judeţului
nostru trebuie menţionate relicve ale industriei extractive, fie că
ne referim la galeriile romane de la Ocna de Fier, topitoria de
minereu de la Dognecea sau clădirile şi instalaţiile industriale de
la minele Anina sau Secu.
În patrimoniul industrial sunt incluse obiective reprezentative
atât din punct de vedere temporal, cât şi pentru parametrii
caracteristici sau soluţiile tehnice adoptate şi, pentru aceste
cosiderente, sunt vizate, printre altele, calea ferată OraviţaAnina, podul sudat care traversează Bârzava la Reşiţa, morile de
la Rudăria şi centralele hidroelectrice Grebla sau Băile
Herculane, barajele de la Oraviţa, Dognecea sau Breazova,
echipamente sau instalaţii de la Combinatul Siderurgic din
Reşiţa, locomotivele cu abur.
Apeductul Varan

continuând cu clasarea acestora, conservarea, restaurarea sau
atribuirea unei funcţii complementare, preocupări evidenţiate la
cele trei Ateliere de Arheologie Industrială, desfăşurate în anii
2001, 2002 şi 2003.
O realizare în acest sens este „Muzeul Apei” de la Cluj,
amenajat în clădirea primei staţii de pompare de la sursa de apă
subterană Floreşti (1898), muzeu care ilustrează o mare parte
din istoria Regiei Autonome Apă-Canal Cluj.
În muzeu este expusă, printre altele, o colecţie unică pe plan
mondial: capace din fontă, utilizate în sistemele de apă-canal din
diferite oraşe din ţară şi străinătate (Bucureşti, Iaşi, Satu Mare,
Cluj, Ponta Mousson). La Reşiţa, unii dintre concetăţenii noştri
ne-au privat de astfel de potenţiale exponate...
Din păcate, majoritatea bunelor intenţii, promovate, în cea
mai mare măsură de către voluntari, rămân la stadiul de obiectiv
inventariat, trecut, în cel mai fericit caz, pe o listă, în vederea
clasării. Un fel de „listă de aşteptare”.
Patrimoniul industrial al judeţului Caraş-Severin este parţial
identificat, anumite construcţii, instalaţii, piese pot fi clasate şi, în
ansamblu, după conservare/restaurare, poate fi cuprins în
circuite ştiinţifice, culturale sau turistice.
La ora actuală sunt cuprinse în trasee turistice sau ştiinţifice
morile de apă de la Rudăria, Muzeul de Locomotive de la Reşiţa
şi, arareori, calea ferată Oraviţa-Anina.
În Banatul Montan a fost construit un sistem hidroenergetic
complex care valorifică potenţialul bazinelor râurilor Nera, Timiş,
Bârzava, un sistem ale cărui începuturi sunt plasate la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi care, prin dimensiunea lui, complexitatea
funcţiilor şi soluţiile tehnice adoptate îi conferă un loc fruntaş în
amenajările româneşti de acest tip, întrunind şi condiţiile pentru
includerea în Patrimoniul Naţional de Arheologie Industrială.
Lacul Breazova
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Toate aceste mărturii ale civilizaţiei tehnice, ale ingeniozităţii
factorului uman sunt proiectate într-o zonă care se desfăşoară
de la malul Dunării până la Vârful Gugu (2.290 m), în care
lacurilor naturale omul le-a adăugat cele peste douăzeci de
lacuri antropice, unde carstul a creat forme fanteziste, iar
narcisele şi pinul negru sunt la ele acasă. La fel ca în întreaga
Europă de Est (şi nu numai), patrimoniul industrial este
confruntat cu problemele tranziţiei abrupte: schimbări în
structura industriei în noul sistem economic, dar şi lipsa de
respect cauzată de interese economice private sau dezinteresul
la nivelul autorităţilor locale.
Nu poate fi ignorată nici absenţa educaţiei în această direcţie,
În următoarele numere ale publicaţiei PRISMA veţi putea
educaţie în sensul respectului pentru propriul trecut, pentru
face o călătorie pe canalele şi lacurile Sistemului Hidroenergetic
identitatea profesională.
Legea românească defineşte clar: „monumentele istorice Nera-Timiş-Bârzava Superioară.
Inginer Rodica Brebenariu
sunt protejate, indiferent de regimul lor de proprietate sau de
starea lor de conservare”, dar cadrul legal (O.G. nr. 228/2000)
privind protecţia monumentelor istorice nu face referiri
punctuale, concrete la monumentele provenind din patrimoniul
de arheologie industrială.
Demersurile făcute pentru salvarea moştenirii istorice
industriale pot veni din diferite direcţii, dar nu există o politică Reşiţa Bd. Al. I. Cuza nr. 5; tel./fax: 0255-213.709; 0744-150.092
regională eficientă. În Europa de Vest, dar şi în cea de Est există
e-mail: radu.rogin@contherm.ro
preocupări privind protejarea monumentelor de arheologie
contherm@rdslink.ro
industrială, conservarea lor, restaurarea sau refolosirea lor
pentru activităţi socio-culturale. În acest sens, între anii 19982001 a fost elaborat proiectul”Euromusees 2001”, prin care
vechi obiective industriale, la care elementele arhitecturale au
fost puse în valoare, şi-au găsit o nouă destinaţie.
Astfel, un vechi depozit de cafea din Bremen a fost transformat în galerie de artă contemporană, o centrală hidroelectrică
din Lisabona a devenit „Muzeul Electricităţii”, o alta, din Roma, a
fost amenajată pentru diverse manifestări, parcul industrial şi
www.contherm.ro
peisagistic Nijni Tagil (Rusia), turnătoria GANZ din Budapesta A
Gamă completă de sisteme de încălzire
DEVENIT MUZEU, sistemul de canale din insulele Solovski
solare pentru utilizări casnice, de vacanţă,
(Rusia), insule cunoscute ca locul primului gulag comunist, areal
unde exista o gamă întreagă de mici industrii, precum şi o
industriale, hoteluri, restaurante etc. cu
hidrocentrală, au fost cuprinse în patrimoniul mondial, pot fi
funcţionare în regim autonom (fără curent
vizitate şi sunt cuprinse într-un program de identificare a
electric) sau automat
problemelor legate de conservare sau restaurare.
Sisteme de alarmă, interfonie, videointerfonie,
Şi în România există preocupări în acest domeniu, începând
control acces, TVCI
cu inventarierea obiectivelor care ar trebui să beneficieze de tot
ceea ce înseamnă element de patrimoniu industrial şi
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Beneficiarii concediului pentru
cre}terea copilului
Guvernul a decis extinderea categoriei persoanelor care
beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani,
precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 800 lei RON (8
milioane lei vechi).
„Modificările aduse corectează unele disfuncţionalităţi care au
apărut în practica aplicării legislaţiei începând cu 1 ianuarie 2006”,
a afirmat ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
Gheorghe Barbu.
Ministrul Muncii a precizat că în prezent beneficiază de
indemnizaţia pentru creşterea copilului aproximativ 185.000 de
persoane, comparativ cu 150.000 de persoane câte beneficiau la
mijlocul anului trecut.
Astfel, în plus faţă de persoanele care beneficiau până acum
de concediu de maternitate şi indemnizaţie, vor mai avea aceste
drepturi:
l persoane care au născut anterior datei de 1 ianuarie 2006,
care se aflau în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei, şi
care, după încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptăţite să
beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului;
l persoanele care au rămas însărcinate până la 31 decembrie
2005 inclusiv şi care realizează în sistemul public de pensii
perioade de stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni, în ultimul an
anterior naşterii copilului;
l persoane care au lucrat cu contract de muncă în străinătate şi
pot dovedi acest lucru;
l persoane care au beneficiat de concediu fără plată pentru a
participa la cursuri de formare profesională din iniţiativa
angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul;
l persoane care se află în caz de întrerupere temporară a
activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de
muncă, pentru motive economice, tehnologice;
l persoanele care au statut de avocat;
l persoanele care se află în perioada de 60 de zile de la
absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar,
organizate conform legii, cu examen de licenţă sau de diplomă, în
vederea angajării sau trecerii în şomaj;
l persoanele care nu au solicitat dreptul la indemnizaţie, deşi ar
fi fost îndreptăţite să beneficieze;
l persoanele care au beneficiat de pensii de invaliditate.
Totodată, actul normativ clarifică unele prevederi ale
Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului.
De exemplu, în ceea ce priveşte actele doveditoare privind
plata impozitului pe venit pentru persoanele care realizează
venituri din activităţi independente sunt menţionate explicit şi
activităţile agricole şi plata impozitului agricol. Prezentarea
acestor acte constituie una dintre condiţiile pentru acordarea
indemnizaţiei de creştere a copilului.
De asemenea, va fi clarificată situaţia asistentului maternal
profesionist, în sensul că acesta nu poate să beneficieze de
indemnizaţia pentru creşterea copilului întrucât ar însemna
renunţarea la statutul de asistent maternal profesionist.
Pe de altă parte, actul normativ adoptat de Guvern elimină
condiţia frecventării cursurilor obligatorii pentru acordarea
alocaţiei de stat. Decizia a fost luată în condiţiile în care Curtea
Constituţională a emis o decizie, în martie 2006, potrivit căreia
condiţionarea acordării alocaţiei de stat pentru copiii de vârstă şcolară de frecventarea cursurilor obligatorii este neconstituţională.
Potrivit noilor reglementări, alocaţia de stat se va acorda
copiilor în vârstă de până la 18 ani, inclusiv, fără a se condiţiona de
participarea şcolară. În situaţia în care tinerii urmează cursurile
învăţământului liceal sau profesional alocaţia de stat se va acorda
până la terminarea acestora. Tinerii din învăţământul liceal sau
profesional care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de
stat, cu excepţia celor care repetă anul şcolar din motive de
sănătate.
De asemenea, alocaţia de stat nu se plăteşte copiilor care se
află în instituţii de ocrotire ori asistenţă socială sau în instituţii de
învăţământ care asigură întreţinerea completă din partea statului.
Potrivit unui studiu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, suplimentar faţă de actualii beneficiari, acest drept se va
acorda pentru 10.000 copii înscrişi la şcolile particulare care nu se
află în evidenţa Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a
Învăţământului Preuniversitar, sau care au
împlinit 16 ani şi nu mai urmează nici o formă de învăţământ.
Pentru 2006 efortul bugetar suplimentar pentru plata alocaţiei de
stat este de circa 1,5 milioane RON.
Plăţile vor fie efectuate de către Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei pentru copiii preşcolari şi pentru cei care nu
urmează nici o formă de învăţământ, de către Ministerul Educaţiei
şi Cercetării pentru copiii înscrişi la şcoală şi prin direcţiile generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru copiii cu handicap.
Guvernul României - Biroul de presă - 14.06.2006

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,
eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi
genul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu
interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii
bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail:
prisma@cs.ro
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Contractul de arendare
Legea arendării nr. 16/1994 a fost modificată
şi completată prin Legea nr. 223 adoptatăde
parlament în data de 31 mai a.c., după cum
urmează:
Arendarea se face prin contract scris, al cărui
model este prevăzut în anexă, încheiat între
arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă
parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice
sau juridice.
Redăm mai jos clauzele mai importante ale
contractului prevăzut în anexa menţionată:
Înregistrat la Consiliul Local al ........................
Judeţul .................................
Nr. ...... din ..................

Contract de arendare
Părţile contractului
- Contractul de arendare se încheie şi se
execută pe baza prevederilor Legii arendării nr.
16/1994, cu modificările şi complet ările
ulterioare.
- Între ............................, reprezentată prin
domnul/doamna ................................., denumit/
denumită în continuare arendator, şi
şi......................., reprezentată prin domnul/
doamna ............................, denumit/denumită în
continuare arendaş,
a intervenit prezentul contract de arendare.
Obiectul contractului
Obiectul contractului de arendare îl constituie
terenul în suprafaţă de ......................... ha, situat
în extravilanul (intravilanul) localităţii ...............
............, judeţul ..........................., în tarlaua ......
......................, parcela ..........................., având
următoarele vecinătăţi:.............................. .
Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă
de .............. ha care face obiectul contractului de
arendare este aceea de ......................... .
Pe data încheierii prezentului contract,
arendatorul a predat, iar arendaşul recunoaşte
că a primit suprafaţa de ............. ha teren.
Scopul arendării
Terenul arendat va fi folosit de către arendaş
doar în scopul exploatării agricole.
Durata contractului

arendaşul exploatează terenul arendat. Pe
timpul controlului, arendatorul va fi însoţit de
arendaş sau de un împuternicit al acestuia;
e) în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea
normală a terenului, să acţioneze împreună cu
arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor
de tulburare;
f) să plătească taxele şi impozitele datorate
pentru terenurile arendate;
g) să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de
intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel
puţin un an înainte de a expira prezentul contract;
h) să primească, la încetarea contractului,
terenul care a făcut obiectul acestuia.
Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt
următoarele:
a) să primească terenul arendat la termen şi
în condiţiile stabilite de prezentul contract;
b) să întrebuinţeze terenul pe care l-a arendat
ca un bun proprietar, în condiţiile stabilite prin
contract;
c) să menţină potenţialul de producţie şi să nu
degradeze terenul arendat;
d) să nu schimbe categoria de folosinţă a
terenului arendat fără acordul scris al
arendatorului;
e) să plătească arenda la termenul şi în
condiţiile prevăzute la cap. V;
f) să ceară acordul arendatorului pentru
efectuarea eventualelor investiţii pe teren;
g) să suporte taxele de redactare şi
înregistrare a contractului;
h) în vederea recuperării daunelor produse
de calamităţi naturale, să încheie contracte de
asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe
terenul arendat;
i) să comunice arendatorului şi să solicite
acestuia să intervină în cazurile în care este
tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat;
j) să încunoştinţeze în scris pe arendator de
intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel
puţin un an înainte de a expira prezentul contract;
k) la încetarea contractului, are obligaţia de a
restitui terenul arendat în starea în care l-a primit
de la arendator;
l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m) are dreptul de preempţiune în cazul
înstrăinării prin vânzare de către arendator a
terenului prevăzut prin prezentul contract.

Prezentul contract de arendare se încheie
pentru o durată de ................. ani, începând de la
Răspunderea
data de .................... şi până la data de .............. .
Contractul de arendare poate fi reînnoit prin
În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor
acordul scris al părţilor.
de către una dintre părţi, contractul se consideră
reziliat de drept fără intervenţia instanţei.
Nivelul arendei, modalităţi şi termene de plată
Pentru neplata la timp a arendei, arendaşul va
Nivelul arendei este de ......................... (can- plăti penalităţi de întârziere în procent de
titate produse, produse şi bani sau numai bani).
............% pe zi din suma datorată.
Plata arendei în natură se face imediat după
Încetarea contractului
recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile.
Produsul livrat de către arendator va corespunde
Contractul încetează de drept la expirarea
din punct de vedere calitativ.
termenului pentru care a fost arendat terenul.
Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit
În cazul morţii arendatorului sau a arenprin înţelegerea părţilor. Plata se face până la 45 daşului, contractul va continua dacă moştenitorii
de zile de la recoltarea produsului respectiv. majori vor comunica în scris intenţiile lor în acest
Plata în bani se va face direct la sediul sens şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi, în
arendaşului sau prin mandat poştal la adresa termen de 30 de zile de la data decesului.
arendatorului.
Contractul de arendare poate fi cesionat
Contractele de arendare încheiate în scris şi soţului/soţiei coparticipant/coparticipante la
înregistrate la consiliul local constituie titluri exploatarea terenului arendat sau descendenexecutorii pentru plata arendei la termenele şi în ţilor lor care au împlinit vârsta majoratului.
modalităţile stabilite în contract.
La data încetării contractului, acesta poate fi
Nivelul arendei nu poate fi modificat de reînnoit prin acordul părţilor, cu respectarea
arendator ca urmare a unor pierderi datorate prevederilor Legii arendării.
unor factori naturali (calamităţi). Arendaşul va
Alte clauze
acoperi pierderile prin asigurarea culturilor
Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru şi
împotriva unor factori de risc.
Părţile sunt obligate să notifice primăriei la cele privind autentificarea prezentului contract se
care a fost înregistrat contractul de arendare suportă de către arendaş.
Comunicările judiciare şi extrajudiciare în
orice modificare a nivelului arendei.
legătură cu prezentul contract se vor face la
Drepturile şi obligaţiile părţilor
domiciliul părţilor.
Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt
Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe
următoarele:
cale amiabilă, în caz contrar fiind supuse
a) să predea terenul agricol arendaşului la soluţionării instanţelor de judecată.
termen şi în condiţiile stabilite de prezentul
Arendaşul este exonerat de la plata arendei în
contract;
cazuri de forţă majoră (de exemplu: radiaţii,
b) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune război, cutremure devastatoare, care afectează
totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse terenul arendat). Încheiat astăzi, ...................., în
ale lucrului pe care îl arendează;
3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator,
c) să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu unul la arendaş şi unul la Consiliul Local
exploatarea terenului arendat, de natură să-l ................................ unde a fost înregistrat
tulbure pe arendaş;
contractul.
d) să controleze oricând modul în care
(M.O. nr. 497/8.06.2006)

Acordarea tichetelor cadou şi a
tichetelor de creşă

NOI POSIBILIT~[I DE ACCESARE
A FONDURILOR EUROPENE
Politica fundamentală a Uniunii Europene, prin care se promovează dezvoltarea
armonioasă generală a Comunităţii, în sensul reducerii disparităţilor între nivelurile
de dezvoltare a diferitelor state/regiuni este coeziunea economică şi socială.
Pentru realizarea obiectivelor acestei politici, Uniunea Europeană acordă sprijin
financiar nerambursabil prin următoarele fonduri:
l Fondul de Coeziune (FC), care are o rată maximă de intervenţie de 85% din
cheltuiala publică de proiect;
l Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu o rată maximă de
intervenţie de 75%;
l Fondul Social European (FSE).
Planul Naţional de Dezvoltare (PND)este documentul de planificare strategică şi
programare financiară multianuală, având ca scop orientarea şi stimularea
dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a
coeziunii economice şi sociale.
PND 2007-2013 cuprinde următroarele priorităţi:
l creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere;
l dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
l protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
l dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea
excluziunii sociale;
l dezvolatrea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
l sprijinirea dezvoltării echilibrate a tuturor regiunilor ţării;
l întărirea capacităţii administrative.
Pentru fiecare prioritate naţională sunt în curs de finalizare Programe Operaţionale/Regionale (POR) pentru implementarea Fondurilor Structurale de Coeziune.
Pentru finanţarea POR 2007-2013 au fost alocate 3.852,94 milioane EURO,
vaând ca surse:
l Fondul European de Dezvolatre Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din
Fondurile Structurale şi de Coeziune alocate finanţării Programelor Operaţionale
3.275,0 milioane EURO;
l Fonduri Publice Naţionale 549,04 milioane EURO;
l Fonduri Private 28,9 milioane EURO
Contribuţia financiară a UE poate ajunge pâmă la 85%.
Axele prioritare ale POR 2007-2013 sunt:
l îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale;
l consolidarea mediului de afceri regional şi local;
l dezvoltarea turismului regional şi local, în cadrul operaţiunilor indicative fiind
incluse staţiunile Semenic şi Trei Ape;
l dezvoltarea urbană durabilă, printere altele fiind posibilă şi reabilitarea
patrimoniului istoric, industrial şli cultural;
l asistenţa tehnică.
Portofoliul de proiecte eligibile pentru finanţare POR, pentru judeţul CaraşSeverin este finanţat astfel:
317.735.122, 6 EURO
l fonduri UE
74.711.631,4 EURO
l cofinaţare locală
48.800.000,0 EURO
l alte surse
În ceea ce priveşte Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) al României,
obiectivul principal pentru perioada 2007-2013 îl constituie promovarea competitivităţii, dezvoltarea infrastructurii esenţiale şi formarea şi folosirea eficientă a
resurselor umane, în vedeerea reducerii disparităţilor de dezvoltarea socială şi
economică dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene.
Obiectivul principal al CNSR privind sectorul transporturilor se focalizează
asupra realizării unei infrastructuri moderne, dezvoltată în mod durabil, întreţinută
conform cerinţelor din standardele UE, o unfrastructură care permite deplasarea
persoanelor şi a bunurilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă, atât la nivel naţional,
cât şi în cadrul Europei şi care să contribuie pozitiv şi semnificativ la dezvoltarea
economică a României.
La Timişoara, în 16 iunie a,c., a fost prezentat Programul Operaţional Sectorial
de Transport (POS-T), Regiunea de Dezvoltare Vest, program complementar altor
instrumente care concură la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transporturilor.
Bugetul POS-T pentru perioada 2007-2013 este estimat la aproximativ 5
miliarde EURO, ceea ce reprezintă cca 23% din bugetul total al intervenţiilor
structurale pentru România aferente perioadei menţionate.
Participanţii la Caravana pentru promovarea Programului Operaţional Sectorial
de Transport (POS-T) 2007-2013, de la Timişoara, au avut posibilitatea să se
informeze asupra modului de accesare a fondurilor structurale, aferente acestui
program.
Capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale europene destinate României
este dictată de calitatea proiectelor care intră în procesul de eligibilitate, ceea ce
reprezintă o mare responsabilitate pentru iniţiatorii de proiecte şi pentru autorităţile
locale, cofinanţatoare şi, în acelaşi timp, factor de decizie în selectarea firmelor care
materializează proiectele la standardele de calitate şi termenele stabilite de UE.

(R.B.)

Joi/22 Iunie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 26 Iunie

Modificarea Decretului-lege nr. 118/1990
Parlamentul a adoptat Legea nr. 232 pentru modificarea Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,după cum urmează:
l Persoanele beneficiare au dreptul la :
- indemnizaţie lunară de 100 lei (RON) pentru fiecare an de detenţie, strămutare
în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu
sunt pensionate.
- indemniizaţie lunară de 50 lei (RON) pentru fiecare an de internare abuzivă în
spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt
pensionate.
- transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând
societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în
cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se
decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei
rază domiciliază beneficiarul.
l Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi sau prizonieri, are dreptul
la o indemnizaţie lunară de 100 lei (RON) neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a

Vineri/23 Iunie

Timişoara
+35ºC
+19ºC

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 193 din 17 mai a.c., potrivit căreia societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile
din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi
persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.
Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de
reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale. Angajaţii care beneficiază
de tichetele cadou pot beneficia şi de tichetele de creşă. Suma individuală acordată
pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de
creşă se asigură integral din costuri de către angajator.
Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional,
tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în
plasament familial, pe baza livretului de familie. Tichetele de creşă se acordă în
limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru
unităţile din sectorul bugetar şi, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de
angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
Tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de
indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii şi cu
stimulentul care se acordă la reluarea activităţii.
Tichetele cadou şi tichetele de creşă se emit de către unităţile cu activitate
specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite unităţi emitente,
care desfăşoară activitatea prevăzută numai pe baza autorizaţiei de funcţionare
acordate de Ministerul Finanţelor Publice. Unităţile care emit tichete cadou şi tichete
de creşă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei
acestora în condiţii de siguranţă.
Fiecare tichet cadou sau tichet de creşă este valabil numai dacă are înscris
numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde cel puţin
următoarele:
a) numele şi adresa emitentului;
b) valoarea nominală a tichetului;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept
să utilizeze tichetul de creşă;
e) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost
utilizat.
Valoarea nominală a tichetelor de creşă, la data intrării în vigoare a prezentei
legi, este în sumă de 300 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă şi
se indexează semestrial cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de
Statistică. Angajatorul distribuie salariaţilor tichete de creşă lunar.
Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde
este înscris copilul salariatului; tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele
cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de creşă.
Sumele corespunzătoare tichetelor de creşă acordate de angajator, în limitele
valorii nominale prevăzute se încadrează în categoria cheltuielilor sociale
deductibile limitate.
Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de
angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
Comercializarea de către salariaţi şi de către unităţile educaţionale a tichetelor
cadou şi a tichetelor de creşă contra unei fracţiuni de preţ sau a altor servicii decât
cele stabilite prin prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).
(M.O. nr. 446/23.05.2006)

Sâmb@t@/24 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+31ºC
+18ºC

Oraviţa +30ºC
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+31ºC
+17ºC

Reşiţa

+29ºC
+17ºC

Oraviţa +29ºC
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+31ºC
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Marţi, 27 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+33ºC
+18ºC

Duminic@/25 Iunie

+31ºC
+20ºC

Miercuri, 28 Iunie

Timişoara
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+29ºC
+17ºC

Reşiţa
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+31ºC
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+18ºC

+33ºC
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Oraviţa +28ºC
+18ºC

Oraviţa +28ºC
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+30ºC
+20ºC

Joi, 29 Iunie

Vineri, 30 Iunie

+30ºC
+21ºC

Sâmbătă, 1 Iulie

Duminică, 2 Iulie

Reşiţa

+30ºC/+21ºC

+29ºC/+17ºC

+25ºC/+13ºC

+21ºC/+13ºC

+23ºC/+15ºC

+25ºC/+17ºC

+27ºC/+18ºC

Timişoara

+34ºC/+19ºC

+33ºC/+18ºC

+32ºC/+18ºC

+31ºC/+18ºC

+31ºC/+16ºC

+30ºC/+16ºC

+29ºC/+16ºC
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 132 pt. completarea anexei nr. 1 la
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destina ţie agricol ă şi înfiin ţarea Agenţiei
Domeniilor Statului (M.O. nr. 429/18.05.2006)
l Legea nr. 134 pt. modificarea alin. (3) al art. 4
din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
(M.O. nr. 429/18.05.2006)
l Legea nr. 163 pt. completarea Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pt.
construirea unei locuinţe proprietate personală
(M.O. nr. 430/18.05.2006)
l Legea nr. 172 pt. completarea Legii nr.
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România (M.O. nr. 436/19.05.2006)
l Legea nr. 171 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 290/2003 privind acordarea de
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români
pt. bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război
şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 (M.O. nr. 437/19.05.2006)
l Legea nr. 173 pt. modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor
condamnate pt. infracţiuni săvârşite din motive
politice, persoanelor împotriva cărora au fost
dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au
participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de
răsturnare prin forţă a regimului comunist
instaurat în România (M.O. nr. 438/22.05.2006)
l Legea nr. 174 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor
către foştii proprietari (M.O. nr. 438/22.05.2006)
l Ordinul nr. 556 al ministrului finanţelor publice
pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pt. instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 439/22.05.2006)
l Legea nr. 192 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (M.O. nr. 441/22.05.2006)
l Ordinul nr. 168 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind modificarea Procedurii de implementare a
Programului naţional multianual pe perioada
2006-2009 pt. susţinerea accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de
instruire şi consultanţă (M.O. nr. 442/23.05.2006)
l Ordinul nr. 169 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
privind modificarea Procedurii de implementare a
Programului naţional multianual pe perioada
2006- 2009 pt. susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului (M.O. nr. 442/23.05.2006)
l Legea nr. 182 pt. modificarea şi completarea
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor (M.O. nr. 443/23.05.2006)

l Legea nr. 183 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele
în formă electronică (M.O. nr. 443/23.05.2006)
l Ordinul nr. 3.817 al ministrului educaţiei şi
cercetării privind structura anului şcolar 20062007 (M.O. nr. 443/23.05.2006)
l Legea nr. 201 privind sprijinul acordat investitorilor pt. construirea căminelor studenţeşti
private (M.O. nr. 451/24.05.2006)
l H.G. nr. 633 pt. modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind recalcularea
pensiilor militare de stat, aprobate prin H.G. nr.
1.188/2001 (M.O. nr. 451/24.05.2006)
l Lege-cadru nr. 195 a descentralizării (M.O. nr.
453/25.05.2006)
l Ordinul nr. 525/214 al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/
45/2005 pt. aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pt. anul 2005, cu
modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.
455/25.05.2006)
l Legea nr. 212 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă (M.O. nr.
457/26.05.2006)
l Ordinul nr. 236 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Sport pt. modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pt. Sport nr. 130/2006
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport
judeţene şi ale municipiului Bucureşti (M.O. nr.
457/26.05.2006)
l Acord între România şi Republica Turcia
privind asistenţa judiciară în materie civilă (M.O.
nr. 462/29.05.2006)
l Ordinul nr. 796 al ministrului finanţelor publice
privind procedura de predare-primire a bunurilor
proprietate publică a statului date în administrarea instituţiilor publice (M.O. nr 463/29.05.2006)
l Legea nr. 215 pt. modificarea art. 5 şi 6 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic (M.O. nr. 465/30.05.2006)
l H.G. nr. 610 pt. modificarea şi completarea
H.G. nr. 532/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Caraş-Severin (M.O. nr. 468/30.05.2006)
l Legea nr. 204 privind pensiile facultative (M.O.
nr. 470/31.05.2006)
l Ordinul nr. 96 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pt. Siguranţa
Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare
veterinare care stabileşte un model de paşaport
pt. mişcarea intracomunitară de câini, pisici şi
dihori (M.O. nr. 470/31.05.2006)
l H.G. nr. 683 pt. completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate, aprobate prin H.G.
nr. 384/2001 (M.O. nr. 475/01.06.2006)

l Vor fi înfiinţate puncte de lucru teritoriale, care vor oferi sprijin şi consiliere
persoanelor care vor să lucreze în străinătate. l Fondurile SAPARD vor fi epuizate
până în octombrie 2006 l Peste 10% din absolvenţii claselor a VIII-a din toată ţara nu
participă la testele naţionale care au început luni dimineaţă l Exploatarea de cupru de
la Moldova Noua s-a inchis l
®
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ANUL ŞCOLAR 2006 - 2007
Ministrul educaţiei şi cercetării a emis, în data de 3 mai,
ordinul nr. 3817, confom căruia anul şcolar 2006-2007 are 35 de
săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare.
Prin derogare de la prevederile de mai sus s-a stabilit că:
a) pentru clasa a VIII-a durata cursurilor este de 34 de
săptămâni, însumând 169 de zile. Ultima zi de cursuri pentru
elevii claselor a VIII-a este vineri, 8 iunie 2007;
b) pentru clasa a XI-a - anul de completare, pentru clasa a XI
de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru
clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de
calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând
184 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste
clase, 18-29 iunie 2007, sunt săptămâni de practică;
c) pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea
asistent medical generalist, durata cursurilor este de 42 de
săptămâni;
d) pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea
tehnician ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de
săptămâni pentru anii I şi II şi de 36 de săptămâni pentru anul III.
Anul şcolar 2006-2007 începe pe data de 1 septembrie
2006, se încheie pe data de 31 august 2007 şi se structurează
pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri - vineri, 15 septembrie 2006 - vineri, 22 decembrie
2006
În perioada 30 octombrie - 5 noiembrie 2006, clasele din
învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt
în vacanţă.
Vacanţă - sâmbătă, 23 decembrie 2006 - duminică, 7
ianuarie 2007
Cursuri - luni, 8 ianuarie 2007 - vineri, 2 februarie 2007
Vacanţă intersemestrială - sâmbătă, 3 februarie 2007 duminică, 11 februarie 2007.
Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 12 februarie 2007 - vineri, 6 aprilie 2007
Vacanţă - sâmbătă, 7 aprilie 2007 - duminică, 15 aprilie 2007
Cursuri - luni, 16 aprilie 2007 - vineri, 15 iunie 2007
Vacanţa de vară - sâmbătă, 16 iunie 2007 - vineri, 31 august
2007
În anul şcolar 2006-2007 se vor acorda zilele libere
prevăzute de lege şi de contractele de muncă aplicabile.
Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2006-2007 se
susţin, de regulă, până la data de 22 decembrie 2006, iar tezele
de pe semestrul al II-lea se susţin, de regulă, până la data de 18
mai 2007.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de
condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii,
inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii
unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar
stabilite prin prezentul ordin.
Calendarul testelor naţionale, al examenului naţional de
bacalaureat, al examenelor de absolvire pentru învăţământul
profesional şi postliceal şi al examenelor de certificare a
competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în
clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului
educaţiei şi cercetării.
(M.O. nr. 443/23.05.2006)

Lucrările Consiliului European de vară
Liderii politici din ţările membre ale Uniunii Europene au convenit vineri, în mod
oficial, data de 2008 pentru luarea unei decizii în legătură cu ce trebuie făcut cu
Constituţia europeană aflată în suspensie după respingerea ei anul trecut, prin
referendum, de către francezi şi olandezi.
În declaraţia finală a summit-ului UE de două zile de la Bruxelles se precizează
că preşedinţia UE va întocmi un raport în 2007 privind starea procesului de reformă
constituţională. "Paşii necesari în acest scop vor fi întreprinşi în cel de-al doilea
semestru al anului 2008 cel mai târziu", se afirmă în declaraţie, adăugându-se că
ratificarea Tratatului constituţional european de către statele membre ale UE va
continua între timp.
Aprecieri oficiale la încheierea reuniunii
Jose Manuel Durao Barroso a declarat că summit-ul a fost "extrem de fructuos",
aducând ca argumente în favoarea acestei aprecieri decizia de a trece de la faza de
reflecţie la acea de angajament activ în privinţa Tratatului constituţional, consensul
la care s-a ajuns pentru semnarea,
la 25 martie 2007, la Berlin, a unei declaraţii care să marcheze împlinirea a 50 de
ani ai Tratatului de la Roma, sau solicitarea avansată Comisiei Europene de a
elabora, în acest an, un raport asupra capacităţii de absorbţie a Uniunii în
perspectiva primirii de noi membri. Nu în ultimul rând, a menţionat primirea oficială a
Sloveniei în zona euro. „Întărim promisiunile făcute ne ţinem toate angajamentele şi
în acelaşi timp recunoaştem că există unele îngrijorări în rândul opiniei publice din
statele membre cu privire la scopul şi obiectivele extinderii. De aceea suntem
mândri să primim un mandat din partea Consiliului European pentru a prezenta un
raport în a doua jumătate a acestui an, cu privire la capacitatea precisă de absorbţie
a Uniunii Europene şi s-a explicat foarte clar că acesta nu este un nou criteriu pentru
extindere”, a mai declarat preşedintele Comisei Europene.
Preşedintele francez, Jacques Chirac a avertizat Turcia că riscă să blocheze
negocierile de aderare dacă nu îşi va deschide porturile către navele cipriote.
Preşedintele Cehiei, Vaclav Klaus, a declarat că această Constituţie Europeană
reprezintă un proiect greşit de la început.
Din punctul de vedere al României, Consiliul de la Bruxelles a fost util, declaraţia
finală a reuniunii exprimând susţinerea pentru aderarea României la UE în 2007
dacă sunt îndeplinite condiţiile fixate.
"România nu mai are nici un capitol care să poată activa clauza generală de
salvgardare. România, dacă rămâne în unele zone în mediocritate sau în zona
submediocrităţii, pe steguleţe roşii sau poate chiar în zone de galben, poate primi
cel mult amânări, aşa numite clauze de salvgardare sectoriale şi ele sunt foarte
dureroase acolo unde este vorba de nealocarea banilor pentru un anumit sector", a
declarat Preşedintele Traian Băsescu.
Concluziile Consiliului European au fost „ferme în ceea ce priveşte data aderării”
României şi Bulgariei la UE, iar textul acestor concluzii conţine un „apel adresat
statelor care nu au ratificat încă Tratatul de aderare pentru a urgenta acest proces”,
a declarat premierul Tăriceanu. „Am primit asigurări de la partenerii cu care am
discutat la Bruxelles că procesul de ratificare se va desfăşura în timp util, înainte de
sfârşitul anului”, a mai menţionat şeful Executivului.
Stadiul ratificării Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană
19 state, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Republica Cipru, Grecia, Estonia,
Republica Cehă, Spania, Italia, Malta, Letonia, Marea Britanie, Portugalia, Lituania,
Polonia, Suedia, Austria, Olanda şi Finlanda, au încheiat procesul de ratificare.
Stadiul procedurilor de ratificare în cele şapte state membre care nu au
definitivat încă acest proces.
Luxemburg - Iunie 2006
La 27 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri externe a Camerei Deputaţilor a
dezbătut raportul privind proiectul de lege pentru ratificarea TA, urmând să se
întrunească încă o dată, pentru finalizarea documentului, la sfârşitul lunii mai începutul lunii iunie. Votul în plenul Camerei Deputaţilor este preconizat pentru a 2-a
jumătate lunii iunie.
Danemarca - Sem. I 2006
19 ianuarie 2006 - a avut loc prima lectură, în plenul Parlamentului, a proiectului
de lege privind ratificarea TA a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.
"Danemarca va ratifica tratatul de aderare cu România şi Bulgaria de îndată ce
avem lumina verde de la Comisia Europeană", a spus ,la Bruxelles, premierul danez
Anders Fogh Rasmussen.
Irlanda - Sem. I 2006
La 24 mai a.c., a fost prezentat plenului Camerei Deputaţilor textul moţiunii de
susţinere a legii de ratificare a TA, după ce la 17 mai a.c., moţiunea a fost discutată şi
adoptată în unanimitate în Comitetul restrâns pentru Afaceri Europene. Camerei
Deputaţilor a aprobat aderarea României, proiectul urmând să intre în discuţia
Senatului. Legea de Ratificare a TA urmează să fie adoptată în cadrul actualei
sesiuni parlamentare (care se va încheia la începutul lunii iulie a.c.).
Belgia - Sem. I 2006
La 20 aprilie a.c., Camera Reprezentanţilor a aprobat proiectul de lege privind
ratificarea TA. Votul intervine după adoptarea proiectului de lege, la 30 martie a.c.,

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

de plenul Senatului federal, marcând astfel încheierea procedurii de ratificare la
nivelul celor două Camere federale. Etapa următoare constă în desfăşurarea
procedurilor de ratificare la nivelul celor cinci parlamente regionale şi comunitare,
fiind deja iniţiată procedura de ratificare la nivelul acestor foruri legislative.
Franţa - 2006
La 23 mai a.c., Consiliul de Miniştri a adoptat proiectul de lege de ratificare a TA,
documentul fiind transmis la birourile celor două camere ale Parlamentului:
Adunarea Naţională şi Senatul. Proiectul va fi mai întâi luat in discuţie de Adunarea
Naţională.
Germania - 2006
Guvernul federal a adoptat la 5 aprilie 2006 proiectul de lege privind ratificarea
TA. Legea de ratificarea a TA a fost transmisă, de către Guvernul federal,
Bundesratului (Camera Superioară a Parlamentului federal) la 26 mai a.c.

Statele Uniunii Europene de la 6 la 27
Membre

1957

Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg
şi Olanda

Prima extindere

1973

Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie

A doua extindere

1981

Grecia

A treia extindere

1986

Portugalia şi Spania

A patra extindere

1995

Austria, Finlanda şi Suedia

A cincia extindere

2004
Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia.

A şasea

2007

Candidate

Croaţia, Serbia (negocierile sunt temporar
suspendate), Turcia

Slovacii profund divizaţi
Partidul primului ministru în exerciţiu, Mikulas Dzurinda, Uniunea democrată şi creştină slovacă, SDKU - creditat cu
aproximativ 12,5% din intenţiile de vot, s-a situat pe locul al
doilea, cu 18,35 la sută, după un scrutin marcat de un puternic
absenteism (45,33 la sută), departe de opoziţia de centru
stânga - Smer - cu 29,14 la sută din voturi ( creditat cu 28%,
înaintea alegerilor ), potrivit rezultatelor definitive publicate
duminică de Oficiul slovac de statistică.
Partidul "Smer" condus de Robert Fico a obţinut 50 din
cele 150 de mandate de deputaţi, SDKU - 31, iar patru partide
care au depăşit pragul de 5 la sută îşi împart restul mandatelor
Din cele 21 de partide intrate în cursă, pe lângă Smer şi
SDKU, au depăşit pragul de 5 la sută.
Partidul naţional slovac (SNS), care-şi afişează deschis
tezele sale contra ungurilor şi a ţiganilor, ajuns pe poziţia a treia
cu 11,7 la sută din voturi.
Partidul coaliţiei ungare (SMK), reprezentantul minorităţii
ungare din Slovacia care numără o jumătate de milion de
persoane, cu 11,67 la sută.
Mişcarea pentru o Slovacie Democratică (HZDS) a
fostului premier Vladimir Meciar, cu 8,8 la sută din voturi
Mişcarea Creştin-democrată (KDH) cu 8,3 la sută.

România şi Bulgaria

Dispute privind folosirea limbii române
într-o fost@ regiune româneasc@
Deputaţii comunişti, majoritari în Parlamentul de
la Chişinău, au respins propunerea a trei deputaţi
social-liberali, de opoziţie, prin care funcţionarii de
stat şi demnitarii moldoveni ar fi fost obligaţi să
cunoască limba română sub motivaţia că această
iniţiativă dublează legi deja existente în Republica
Moldova şi ar introduce discriminări pe criterii
lingvistice. Dezbaterea din plenul parlamentului a
degenerat într-o dispută mai veche în ceea ce
priveşte denumirea limbii oficiale din această ţară,
numită de unii limba moldovenească, iar de alţii
limba română.
l Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a
deschis şedinţa inaugurală a noului Consiliu
pentru Drepturile Omului, cu sediul la Geneva.
Consiliul înlocuieşte vechea Comisie pentru
Drepturile Omului l Japonia a anunţat că îşi va
retrage militarii trimişi în sudul Irakului l
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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 tv color plasmă 25 cm
auto şi casă, vcd+mp3+cd
portabil, alb-negru, satelit,
combină cu cd,etc. Tel. 220717,
0723-312985.
Vând aragaz cu 3 ochiuri,
preţ 100 €. Tel. 210345.
Vând mobil ă combinată
lemn masiv. Tel. 210345, 0729357909.
Vând mobilă cu vitrine,
masă de TV, masă cu 3 scaune
şi o canapea. Tel. 210345,
0729-357909.
Vând maşin ă de cusut
Sienger. Tel. 0355-805625.
Vând 25 buc. giurgiuvele
geam, făcute la comandă, 16
mp parchet de fag, ghiuvetă
Olivia, mare, pe picior sau
consolă, bicicletă damă, Steier,
4 scune tapiţate, maşină de
cusut electrică, magnetofon.
Tel. 216826, între ora 20-22.
Vând maşină de curăţat porumb cu roată mare şi o moară
de măcinat porumb pentru pui.
Tel. 216826, între ora 20-22.
Vând vitrină cu furnir din rădăcină de nuc (servantă şi vitrină. Tel. 0355-408650, 214781.

Vând pene noi. Tel. 0355408650, 214781.
Vând bancă cu haltere şi
greutăţi. Tel. 214781, 0355408650.
Vând aparat pentru abdomen. Tel. 214781, 0355-408650.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Acord asistenţă juridică. Tel.
0727-505315.
Caut bătrână sau bătrân
pentru îngrijire. Tel. 220902.
Sat-Inst - Montez antene satelit orice configuraţie (Digi TV,
Max TV, Focus Sat). Decodez
diferite pachete de programe
străine. Tel. 0724-026376.
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.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Construiesc cuptoare de
pâine, covrigi, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.

Electrician autorizat, execut
lucrări şi proiectare în instalaţii
electrice interioare Tel. 0355809284; 0727-355173.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.
Efectuăm zilnic curse în Italia, Spania, Belgia, Franţa, Portugalia, Germania cu microbuze
climatizate şi maşini mici, rapid
şi ieftin! Asigurăm necesarul pt.
o ieşire sigură. Ieşire garantată
100%! Informaţii şi rezervări:
0723-329600, 0742-035553.

Imobiliare
Cumpăr apartament 3
camere conf. 1, decomandat,
Govândari, fără îmbunătăţiri,
bloc 4 etaje. Tel. 0724-369437.
Vând în Gătaia, jud. Timiş,
teren arabil 4,54 ha tot la un loc,
este situat la şoseaua ReşiţaTimişoara. Preţ neg. Tel. 0747832171.
Cumpăr apartament prin
credit bancar, ofer 13.000 € sau
cumpăr casă. Tel. 0747-812613
Vând casă în Dognecea, 3
camere, bucătărie, curte, fântână. Tel. 0729-357909.
Vând la preţ excepţional
apartament, Valea Domanului,
confort I, 3 camere, 4 balcoane
şi dependinţe. Tel. 210431.
Închiriez apartament pentru
o persoană. Tel. 0355-805625.
Vând apartament la casă,
garaj şi 1.200 mp teren, str.
Nera.Tel. 214781, 0355-408650

Anunturi
,

Cumpăr urgent garsonieră
în Govândari, exclus zona
Căminelor şi fără intermediari.
Înregistrate în Reşiţa
Tel. 0742-832066.
pentru perioada
Ofer spre închiriere aparta22 - 24 Iunie 2006
ment 2 camere nemobilat în
Moroasa I. Tel. 0355-809284; Joi 22.06.2006
0727-355173.
1. Micşa Daniel-Cristian (32
ani) şi
Băileşteanu Mariana (30 ani)
2. Stancu Petru-Mircea (22
Vând ambreiaj Ford Escort, ani) şi
1.4 pe benzină, an fabricaţie
Carda Nicoleta-Marinela (21
1986.Tel.214781, 0355-408650
ani)
Vând scuter Piagio Ceao,
Sâmbătă 24.06.2006
preţ 250 €. Tel. 0744-275176.
Vând plug cu 3 trupiţe, stare 1. Sfere Marius-Victor (24 ani)
impecabilă. Tel. 0722-787817.
şi Lăpădat Georgiana-Maria
Vând plug cu 3 trupiţe, stare
(24 ani)
impecabila, dar are axul lipsă. 2. Stan Paul-Octavian (27 ani)
Tel. 0722-787817.
şi Jorz Gabriela (28 ani)
Vând IMS M461 cabrio trac- 3. Greculescu Radu-Gabriel
tiune 4x4, motor diesel fiat 45 (40 ani) şi
cp, acte în regulă, stare de
Magheţi Florica-Gabriela (38
funcţionare perfectă. Tel. 0722ani)
787817.
4. Lupinca Florin-Daniel (27
Vând IMS M461 cabrio fără ani) şi
motor şi cutie de viteze, acte în
Bumbeş Anca (27ani)
regulă. Tel. 0722-787817.
5. Lazea Ioan Sebastian (27
Vâ nd A ro 10.1 cabrio, ani) şi
tracţiune 4x4, a.f. 1990, actre la
Leca Nicoleta (23 ani)
zi, stare perfectă de funcţionare.
Tel. 0722-787817.

Auto-Moto-Velo

Matrimoniale

Agenţia matrimonială
"Adriana" - Timişoara, oferă dşoarelor serioase sanşa de a
cunoaşte domni italieni pentru
relaţii de căsătorie. Colaborăm
cu prestigioase agenţii italiene.
Lucrăm legal, oferim seriozitate
maxim ă . Informaţii: 0256207279, 0723-257815.

Încurajarea înfiin]@rii planta]iilor viti-pomicole }i extinderea produc]iilor ecologice
Producătorii, asociaţiile şi fermele agricole care deţin
exploataţii pentru înfiinţarea de plantaţii viticole, pomicole şi
arbuşti fructiferi vor putea beneficia de sprijin financiar, potrivit unei
Hotărâri adoptate astăzi de Guvern.
Susţinerea financiară are drept scop încurajarea înfiinţării
plantaţiilor viti-pomicole cu potenţial de producţie competitiv,
precum şi extinderea producţiilor ecologice.
Sprijinul financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole, cu soiuri
nobile pentru struguri de masă şi de vin, admise în cultură este de
5.540 RON/ha, pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole cu specii
seminţoase (de exemplu măr, păr) este de 1.998 lei/ha, iar pentru
înfiinţarea plantaţiilor cu specii sâmburoase (cais, piersic, prun,
vişin, migdal, nuc) este de 989 lei/ha.
Suprafeţele minime eligibile pentru care se acordă sprijin
financiar sunt:
l Viţa de vie de la 1 ha inclusiv;
l Pomi fructiferi de la 1 ha inclusiv;
l Arbuşti fructiferi de la 0,3 ha inclusiv.
Pentru a beneficia de acest sprijin financiar producătorii agricoli trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
Să deţină sau să administreze o exploataţie agricolă
comercială de profil;
Să înfiinţeze plantaţiile de viţă de vie sau soiuri nobile pentru
struguri de masă şi de vin, a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi
cu o structură de specii şi soiuri cu respectarea prevederilor
Catalogului Oficial privind soiurile de plante de cultură din
România, aprobat prin ordin al Ministrului Agriculturii precum şi a
Listei soiurilor cultivate prevăzute în cataloagele ţărilor membre
ale UE;
Înfiinţarea plantaţiilor viticole în podgoriile şi centrele viticole
din arealele consacrate, de plantaţiile pomicole şi de arbuşti fructiferi amplasate în zone, bazine şi centre pomicole, cu soiuri admise
în cultură, să corespundă lucrării de zonare a speciilor şi soiurilor;

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
| 22 - 28 Iunie 2006 | PRISMA

6

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să fie înscris în Registrul
fermelor şi după caz, în Registrul plantaţiilor viticole;
Pentru suprafeţele de minimum 3 ha la viţa de vie, 2 ha la pomi
şi 0,5ha la arbuşti fructiferi este necesar să existe un proiect de
înfiinţare a plataţiei avizat de unităţile de cercetare-dezvoltare de
profil din zonă;
Folosirea la plantare a materialului săditor viti-pomicol din
categoria certificat obţinut din producţia internă sau din import.
Sprijin financiar nu se acordă pentru înfiinţarea plantaţiilor
viticole, pomicole şi de arbuşti fructiferi producătorilor agricoli care
au beneficiat de alte forme de sprijin financiar pentru aceleaşi
suprafeţe de teren.
Pentru anul 2006 fondurile alocate în acest scop sunt estimate
la 7,68 milioane RON (76,8 miliarde lei vechi), sume asigurate din
bugetul alocat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale.
Pentru acordarea sprijinului financiar, solicitanţii depun o
cerere şi documente doveditoare (pentru a justifica îndeplinirea
condiţiilor de eligibilitate) la primăriile pe raza cărora este amplasat
terenul. Cererile sunt verificate de către o comisie alcătuită din
reprezentantul centrului agricol, reprezentantul sucursalei judeţene şi a municipiului Bucureşti a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi inspectoratul teritorial al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Tehnic Vitivinicol.
Comisia preia cererile, le verifică şi întocmeşte centralizatorul
cererilor de sprijin financiar, pe care îl transmite Ministerului
Agriculturii. În baza centralizatoarelor primite, Ministerul
Agriculturii solicită deschiderea creditelor bugetare. Plăţile se fac
prin sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Încasarea în mod necuvenit, prin înscrierea de date sau atestarea de situaţii neconforme cu realitatea constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de RON.
Guvernul României - Biroul de presă - 14.06.2006

Nume
Adresa

Prenume

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 14 - 21 Iunie

l Drăgilă Silvia (50 ani) l
Oberşterescu Eftimie (69 ani) l
Opriţescu Steluţa

(85 ani) l

Frăţilă Elena-Libiţa (74 ani) l
Sandu Mircea (78 ani) l Bardos
Jozsef (48 ani) l Câmpan
Augustin (49 ani) l Petrica
Maria-Elena (73 ani) l Bărbuţi
Ana (58 ani) l Maroiu Ortansa
(78 ani) l Kollo Mihaela (31 ani)
l Cârpaci Ioan(62 ani) l Baraliu Cornelia (80 ani) l Stancu
Todor (79 ani) l Anderca Ioan
(77 ani) l Andrici Viorica (81
ani) l Străinescu Ioan (93 ani)
l Crâsta Romulus (69 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

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)
Vând în Băile Herculane 3.700 mp ,
gater îndustrial cu 12 pânze în stare de
funcţionare + hală, preţ 160.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, îmbunătăţit, Calea
Caransebeşului, etaj IV/IV, preţ 20.000
€. Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj III/X, preţ 20.000 €.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort
II, Calea Caransebeşului, preţ 13.000 €.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 1 cameră în
suprafaţă de 48 mp, superîmbunătăţit,

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

12 Iunie 06
13 Iunie 06
14 Iunie 06
15 Iunie 06
16 Iunie 06
19 Iunie 06
20 Iunie 06
21 Iunie 06

54,5321
53,4318
51,0615
51,5553
52,0076
51,2554
51,4826
52,0179

etaj IX, zonă centrală, preţ 20.000 € neg.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724302616. (Magister)
Vând urgent apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, Bd.
Republicii, et. II/X, preţ 24.900 € neg. Tel.
0726-179816. (Magister)
Vând urgent apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, et. IV/IV,
acoperit cu membrană, modificat, cu
centrală, preţ 19.900 €neg. Tel. 0726179816. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, et. IV/IV, bloc
acoperit. Tel. 0726-179816. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort
II, semidecomandat, et. III/IV, Govândari, preţ 14.600 €. Tel. 0726-179816.

USD

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament, 3 camere cu
centrală, termopane şi alte îmbunătăţiri,
etajul 1. Tel. 0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, etajul 1,
zona excelenta. Tel. 0788-374144.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere cu
imbunatatiri pret 16.900 € neg. Tel.
0788-374146. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, la parter
transformat in spatiu comercial cu
imbunatatiri pret. 18.000 € neg. Tel.
0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament 1 camera, cu
imbunatatiri in Govandari. Tel. 0788388502. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
V â nd urgent apartament cu 3
camere, 4 balcoane in zona Centrala cu
scara interioara ocupabil imediat si vand
teren pe C. Caransebesului diferite
suprafete. Tel. 0788-509283. (Tryo M)
V â nd apartament
2 camere
decomandat, langa Comisariat pe
Sportului 2A, zona excelenta, pret
avantajos. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Va n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e
Govandari, bloc de 4 etaje, pret. 15.700
€ neg. Tel. 0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament 1 camera in Lunca
sau Centru. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

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)
Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Cumpăr teren pe Calea Timişorii, Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
House)
preţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217.
Cumpăr garsonieră, zona LuncăCentru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 € şi
Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
apartament 2 camere, confort I, renovat,
maxim etajul III. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei

6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)

Închirieri

Oferim spre închiriere spaţii comerciale în Reşiţa şi celelalte oraşe din
Firmele abonate beneficiază de:
judeţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
(Magister)
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
Ofer spre închiriere 1300 mp curte
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
betonat ă, pretabil spălătorie auto,
service auto, depozite, zona Bd. A.I.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
Cuza, preţ 25 €/mp neg. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
Ofer spre închiriere hală 185 mp +
curte 244 mp, zona Valea Domanului. cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
calificare şi specializare etc.
Ofer spre închiriere apartament 2
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
camere, semidecomandat, confort I,
zona Govândari, preţ 120 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, confort I, decomandat, zona
Luncă, preţ 120 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)

Abonamentele se pot face la factorii poştali
din judeţul Caraş-Severtin

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

Agentii
, imobiliare

22 Mai - 21 Iunie 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

Dacia

23 - 25 Iunie

C VineriMândrie şi prejudecată
orele 18, 20
I Sâmbătă - Duminică orele
16, 18, 20
N
E
M
A

Câştigător BAFTA 2006. Premiul Carl Foreman
pentru debut în regie - Joe Wright. Nominalizări Globul
de Aur 2006: cel mai bun film - muzical sau comedie;
cea mai buna actriţă într-un muzical sau comedie Keira Knightley. 4 Nominalizari la Oscar® 2006: cea
mai buna actriţă în rol principal - Keira Knightley;
scenografie, costume, coloană sonoră.

Programul farmaciilor
Duminică 25 Iunie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676

22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21
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WORLD CUP - GERMANIA 2006
HANDBAL MASCULIN
1.
2.
3.
4.

M
3
3
3
3

Germania
Ecuador
Costa Rica
Polonia

VV
3
2
1
0

E
0
0
0
0

I GGM
M
0
8
1
5
2
2
3
3

GP
GP
2
3
4
9

P
9p
6p
3p
0p

Germania - Costa Rica
4-2;
Polonia - Ecuador
0-2
Germania - Polonia
1-0
Ecuador - Costa Rica 3-0
Ecuador - Germania
0-3
Costa Rica - Polonia 1-2
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
B: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Anglia
Suedia
Paraguay
Trinidad Tobago

M
3
3
3
3

VV
2
1
1
0

E
1
2
0
1

I GGM
M
0
5
0
3
2
2
2
0

GP
GP
2
2
2
4

P
7p
5p
3p
1p

Anglia - Paraguay
1-0;
Trinidad - Suedia
0-0
Anglia - Trinidad
2-0
Suedia - Paraguay 1-0
Suedia - Anglia
2-2
Paraguay - Trinidad 2-0
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
C: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Argentina
Olanda
Coasta de Fildes
Serbia M.

M
2
2
2
2

VV
2
2
0
0

E
0
0
0
0

I GGM
M
0
8
0
3
2
2
2
0

GP
GP
1
1
4
7

P
6p
6p
0p
0p

Tricolorii au remizat cu Norvegia, 27-27, ratind calificarea la CM
Nationala masculina a Romaniei a ratat, pentru a sasea oara
consecutiv, calificarea la un turneu final de Campionat Mondial, dupa
ce a terminat la egalitate, 27-27, in deplasare, returul barajului cu
Norvegia. Cum scandinavii s-au impus in prima mansa cu 30-29, ei au
obtinut biletele la cea mai importanta competitie handbalistica de pe
mapamond, care va avea loc anul viitor in Germania.
Pentru meciul disputat la Stavanger, noutatile selectionerului
Lucian Rasnita au fost titularizarea pivotului Marius Novanc si cea a
extremei stinga Mihai Timofte, prima fiind fortata de accidentarea
titularului Rica Piriianu. Cu o apararea avansata si suficient de mobila
pentru a face trecerea de la un sistem cinci plus unu, la trei plus trei,
Romania a inceput mai bine, astfel ca dupa sapte minute avea un
avantaj de doua goluri (4-2). Cu Rares Jurca intr-o excelenta
dispozitie de joc, tricolorii au lasat impresia ca pot da marea lovitura
pentru a intrerupe sirul calificarilor ratate. Din pacate, a fost doar o
iluzie, pentru ca gazdele au revenit rapid, distantindu-se la cinci goluri,
iar la pauza tabela indica 17-13 pentru Norvegia.
Apoi, repriza secunda a insemnat o goana contracronometru a
Romaniei, care a reusit, intr-un final dramatic, sa egaleze, iar intilnirea
s-a terminat nedecis, 27-27. O remiza care pentru nordici inseamna cit
o victorie, in timp ce pentru tricolori coincide cu ratarea calificarii.
Singurul fapt imbucurator il reprezinta evolutia baietilor, cu mult
peste ceea ce au aratat in alte jocuri. Iar daca Romånia va obtine
dreptul de a organiza CM din 2009, se poate spune ca ramine loc si
pentru sperante.

Argentina - Coasta F.
2-1;
Serbia M. - Olanda
0-1
Argentina - Serbia M.
6-0
Olanda - Coasta F.
2-1
Olanda - Argentina
21.06
Coasta F. - Serbia M 21.6
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
D: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

M
M VV
3 3
3 1
3 0
3 0

Portugalia
Mexic
Angola
Iran

EE I I GM
0 0
5
1 1
4
2 1
1
1 2
2

GP
1
3
2
6

Mexic - Iran
3-1;
Angola - Portugalia
Mexic - Angola
0-0
Portugalia - Iran
Portugalia - Mexic
2-1
Iran - Angola
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
E: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

M
2
2
2
2

Italia
Cehia
Ghana
SUA

VV
1
1
1
0

E
1
0
0
1

I GGM
M
0
3
1
3
1
2
1
1

GP
GP
1
2
2
4

Italia - Ghana
2-0;
SUA - Cehia
Italia - SUA
1-1
Cehia - Ghana
Cehia - Italia
22.06
Ghana - SUA
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
F: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

M
2
2
2
2

Brazilia
Australia
Croatia
Japonia

VV
2
1
0
0

E
0
0
1
1

I GGM
M
0
3
1
3
1
0
1
1

GP
GP
0
3
1
3

Brazilia - Croatia
1-0;
Australia - Japonia
Brazilia - Australia
2-0
Japonia - Croatia
Japonia - Brazilia
22.06
Croatia - Australia
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
G:etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Elvetia
Coreea de Sud
Franta
Togo

M
2
2
2
2

VV
1
1
0
0

E
1
1
2
0

I GGM
M
0
2
0
3
0
1
2
1

GP
GP
0
2
1
4

Franta - Elvetia
0-0;
Coreea S - Togo
Franta - Coreea S
1-1;
Togo - Elvetia
Togo - Franta
23.06
Elvetia - Coreea S
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
H: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Spania
Ucraina
Tunisia
Arabia Saudita

M
2
2
2
2

VV
2
1
0
0

E
0
0
1
1

I GGM
M
0
7
1
4
1
3
1
2

0-1
2-0
1-1
PP
4p
3p
3p
1p

GP
GP
1
4
5
6

PP
6p
3p
1p
1p

3-1
0-0
22.6
PP
4p
4p
2p
0p

2-1
0-2
23.6
PP
6p
3p
1p
1p

Spania - Ucraina
4-0;
Tunisia - Arabia S
2-2
Spania - Tunisia
3-1
Arabia S - Spania
0-4
Arabia S - Spania
23.06
Ucraina - Tunisia
23.6
Optimile se vor desfasura incepand de sambata, 24 iunie 2006:
24.06: 1A - 2B si 1C - 2D.
25.06: 1B - 2A si 1D - 2C.
26.06: 1E - 2F si 1G - 2H.
27.06: 1F - 2E si 1H - 2G.
In 30 iunie si 1 iulie se vor juca sferturile de finala.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
09 iun-09 iul:
22-24 iun:
23-25 iun:
26 iun-09 iul:
28-29 iun:

FOTBAL - Campionatul Mondial - Germania 2006;
MOTOGP - Marele Premiu al Olandei;
FORMULA 1 - Marele Premiu Al Canadei;
TENIS - Turneul de la Wimbledon - Londra;
ATLETISM - Cupa Europei - Malaga.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: TURNEU FEM DE LA EASTBOURNE - SEMIFINALE
Vineri Eurosport ora 13:30
KARTING: CAMP. S-E EUROPEAN, ETAPA A-II-A A ROMANIEI
Duminica TVR 2 ora 11:00
VOLEI PE PLAJA: CIRCUIT MONDIAL SWATCH-FIVB MASC.
Duminica Eurosport ora 12:00
MOTOCICLISM: M.P. AL OLANDEI, CURSELE
Duminica Eurosport ora 16:00
RUGBY: CAMP. MONDIAL U 21 IN FRANTA
Duminica Eurosport ora 19:00
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL CANADEI - CURSA
Duminica TVR 2 ora 19:55
TENIS: TURNEUL DE LA WIMBLEDON; SPLENDOARE IN IARBA
Luni TV Sport ora 15:05
ATLETISM: CUPA EUROPEI LA MALAGA
Miercuri Eurosport ora 19:00
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Echipa Farul Constanta a
remizat in deplasare, scor 2-2, cu
echipa macedoneana FK Pobeda
Prilep, intr-o partida contand
pentru pri-ma mansa a turului 1 al
Cupei UEFA-Intertoto la fotbal,
disputa-ta duminica.
Golurile 'marinarilor' au fost
marcate de Farmache (min.13) si
Liviu Mihai (min.61), in timp ce
pentru gazde au inscris Stojkovic
(min.56) si Tancevski (min.71).
Meciul retur este programat la
sfarsitul saptamanii viitoare, la
Constanta.

ATLETISM

P
9p
4p
2p
1p

0-3
0-2
22.6

CUPA UEFA
INTERTOTO - FARUL

TENIS - WIMBLEDON
Andrei Pavel a primit Wild Card la Wimbledon. Romanul va fi
prezent prin bunavointa organizatorilor pe tabloul principal al turneului
de Mare Slem londonez care va debuta pe 26 iunie si se va incheia in
data de 9 iulie 2006.
Iata ca rezultatele bune din ultimul timp ale lui Andrei Pavel si
revenirea sa in primii 80 de tenismeni ai lumii nu au ramas fara efect,
organizatorii turneului de la Wimbledon acordandu-i un wild card pe
tabloul principal. Ceilalti beneficiari de wild-card vor fi australianul
Mark Philippoussis si britanicii Alex Bogdanovic, Richard Bloomfield,
Jamie Baker, Jamie Delgado, Martin Lee si Alan Mackin. La
Wimbledon Andrei Pavel se va alatura lui Razvan Sabau, care a fost
admis direct pe tabloul principal. In calificari nu este inscris nici un
jucator roman la masculin.
Ultimele finale desfasurate la Wimbledon: masculin:
2005
R. Federer - A. Roddick
6-2, 7-6 (7-2), 6-4
2004
R. Federer - A. Roddick
4-6, 7-5, 7-6 (7-3), 6-4
2003
R. Federer - M. Philippousis
7-6 (7-5), 6-2, 7-6 (7-3)
2002
L.G. Hewitt - D.P. Nalbandian
6-1, 6-3, 6-2
Feminin:
2005
V.Williams - L. Davenport
4-6, 7-6 (7-4), 9-7
2004
M. Sharapova - S.J. Williams
6-1, 6-4
2003
S.J. Williams - V.E.S. Williams
4-6, 6-4, 6-2
2002
S.J. Williams -V.E.S. Williams
7-6 (7-4), 6-3
Suprafata de care se va desfasura turneul este iarba. Numarul de
jucatori admisi la turneu este de 128. Prima data cand s-a jucat turneul
de la Wimbledon este in 1877.
Cele mai multe victorii la Wimbledon:
Masculin: 7 - Pete Sampras (USA) - 1993,94,95,97,98,99,2000;
Feminin: 9 - Martina Navratilova (USA) - 1978,79,82 - 87,90;
Cele mai multe victorii: Jimmy Connors (USA): 84 si 18 infrangeri.

Cupa Europei la atletism
Lotul masculin de atletism al
Romaniei a ocupat locul patru la
Cupa Europei, Grupa B - Prima
Liga (esalonul secund), cu 100 de
puncte, in intrecerile desfasurate
in weekend, la Salonic, dupa
Grecia, 121 puncte, Olanda, 106
p, si Portugalia, 102 p.
Singura victorie a Romaniei a
venit in proba de 400 m plat, in
care Ionut Vieru s-a impus in 46
sec 13/100. Au fost obtinute trei
locuri doi, prin Cristian Vorovenci,
la 1.500 m, 3 min 43 sec 67/100,
Alexandru Mihailescu, la 110 m
garduri, in 13 sec 61/100, si prin
stafeta de 4x400 m (Florin Suciu,
Vasile Bobos, Catalin Campeanu, Ioan Vieru), 3 min 06 sec
20/100. De asemenea, romanii
au obtinut patru locuri 3, prin
Florin Suciu, la 200 m plat (20 sec
87/100), Ioan Zaizan, la 800 m (1
min 51 sec 13/100), Gheorghe
Guset, la aruncarea greutatii (20
sec 26/100), si Levente Bartha, la
aruncarea sulitei (75,40 m).
La feminin, primul loc a fost
ocupat tot de Grecia, cu 136
puncte, urmata de Bulgaria, 109
p, si Olanda, 100 p, etc.

RUGBY
Federatia Europeana de
Rugby a anuntat calendarul
turului pentru Cupa Europeana a
Natiunilor. Primul meci apartine
Romaniei, din postura de
campioana.
Interesant este ca jucam
exact cu marea rivala Georgia in
deschidere, pe 3 februarie, la noi
acasa.
Urmeaza:
10.02 Portugalia (deplasare);
24.02 Rusia (acasa);
10.03 Spania (acasa);
17.03 Cehia (deplasare).

CONSTRUCTORI:
1 Renault F1 Team
106
2 Scuderia Ferrari Marlboro 75
Inaintea etapei a noua din care se va desfasura in
3 Team McLaren Mercedes 59
Canada la Montreal, clasamentele generale arata astfel:
4 Honda Racing F1 Team
29
1
Fernando Alonso (E)
74
5 BMW Sauber F1 Team
17
2
Michael Schumacher (D)
51
6 Williams F1 Team
10
7 Panasonic Toyota Racing
8
3
Kimi Räikkönen (FIN)
33
8 Red Bull Racing
8
4
Giancarlo Fisichella (I)
32
9 Scuderia Toro Rosso
0
5
Juan Pablo Montoya (COL) 26
10 MF1 Racing
0
6
Felipe Massa (BR)
24
11 Super Aguri F1 Team
0
7
Jenson Button (GB)
16
8
Rubens Barrichello (BR)
13
9
Nick Heidfeld (D)
10
10
Ralf Schumacher (D)
8
11
David Coulthard (GB)
7
12
Jacques Villeneuve (CAN)
7
13
Mark Webber (AUS)
6
14
Nico Rosberg (D)
4
15
Christian Klien (A)
1
16
Jarno Trulli (I)
0
17
Scott Speed (US)
0
18
Vitantonio Liuzzi (I)
0
19
Christijan Albers (NL)
0
20
Tiago Monteiro (P)
0
21
Takuma Sato (J)
0
22
Yuji Ide(J)
0
23
Franck Montagny(FRA)
0

F1 - M.P. AL CANADEI (9)

Rubrica sport realizată de Adrian Popa

Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
A: etapa a-XVI-a:

PRISMA SPORT

