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Sistemul Hidroenergetic Complex Nera - Timi} Superior - Bârzava Superioar@
Elemente de Patrimoniu Industrial
Valorificarea complexă a potenţialului unor bazine
hidrografice din Banatul Montan a parcurs diferite etape
funcţionale şi a însemnat:
l utilizarea albiilor pentru transportul masei lemnoase de la
exploatările forestiere până la locaţiile (bocşele) unde se
producea mangalul (plutărit);
l producerea energiei mecanice necesare antrenării diferitelor
instalaţii gospodăreşti (mori, joagăre);
l producerea energiei electrice necesară industriei siderurgice
şi metalurgice, precum şi consumului casnic;
l regularizarea debitelor unor cursuri, obţinându-se atât
stocări de mari volume de apă (potabilă sau industrială), cât şi
prevenirea inundaţiilor;
l realizarea unor activităţi complementare (fonduri piscicole,
sporturi nautice, turism).
Un etalon pentru valorificarea complexă a potenţialului
hidroenergetic al unor cursuri de apă îl constituie Sistemul Hidroenergetic Nera-Timiş Superior-Bârzava Superioară, caracterizat
prin dimensiuni, prin diversitatea funcţiilor asigurate şi, mai ales,
prin soluţiile tehnice adoptate, unele dintre ele - unice în spaţiul
românesc. Istoria acestui sistem îşi are începutul în secolul al
XVIII-lea, când se construiesc primele diguri, lacuri de debarcare
(länd-uri) şi greble (instalaţii de scoatere a buşetenilor din apă),
amenajări implicate în transportul de masă lemnoasă.
Sistemul nu a avut continuitate, alternanţa căilor de transport
utilizate fiind generată pe de o parte din cauza debitului
Bârzavei, care prezenta mari variaţii în cursul unui an, pe de altă
parte întreţinerea drumului Văliug-Reşiţa, cel care a preluat
funcţia de transport a buştenilor, dovedindu-se costisitoare.
Drumul a fost dat în folosinţă în anul 1806, cei două sute de ani în
care a deservit transportul buştenilor, al mărfurilor, al navetiştilor
şi al turiştilor fiind argumente suficiente pentru a beneficia de
atenţia autorităţilor la an aniversar. Amenajarea propriu-zisă a
Bârzavei a început în anul 1864, prin construirea barajului
(realizat din buşteni, cu umplutură din piatră), situat în amonte de
Vila Klauss. Barajul, cu o înălţime de 11,5 m şi o deschidere de
76 m asigura stocarea unu volum de 180.000 mc de apă.
Construcţia a fost dezafectată în anul 1916.
Sistemul s-a dezvoltat de-a lungul anilor, atât în ceea ce
priveşte arealul cursurilor de apă captate, cât şi funcţiile atribuite,
evoluţia lui fiind prioritară pentru toate societăţile care l-au
administrat, fie că se face referire la StEG, UDR sau fostul
Combinat Siderurgic Reşiţa. Amenajarea AHE Nera-Timiş
Bârzava include o reţea de canale care preiau debitele unor
captări de apă sau cele provenite din transferuri, baraje care
creează importante acumulări de apă, staţii de pompare şi
centrale hidroelectrice.
Descrierea principalelor obiective tehnice ale sistemului şi a
zonelor turistice în care s-au dezvoltat nu va fi cronologică, ci
funcţională.

Barajul Timiş - Trei Ape
Pentru Reşiţa, deceniul al şaptelea al secolului trecut
reprezintă realizarea de noi capacităţi industriale, ceea ce, în
plan social a impus o nouă politică urbanistică care să rezolve
problemele legate de sporul de populaţie (în principal provenit
prin infuzia de locuitori din alte judeţe) implicată în edificarea şi
exploatarea acestor obiective economice.
Noile obiective industriale, cărora trebuia să li se sigure atât
energia, cât şi apa tehnologică, precum şi noile cartiere de

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Modificarea
Legii nr. 31/1990
Consultări
patronat - salariaţi
....pag. 2
Regimul juridic al concesiunilor de bunuri proprietate publică
Timişoara

Caransebeş

o

Meteo

0 C
o
-5 C

perioada
6 - 16 Iulie 2006

o

Reşiţa

-1 C
o
-7 C

Oraviţa -2oC
o
-8 C
o

0 C
o
-6 C

...pag. 3

Legislaţie
Comercializarea laptelui
locuinţe, cu o altă structură demografică, reclamau un debit
suplimentar de apă.
Reşiţa a fost şi este deservită de un sistem hidrotehnic şi
hidroenergetic complex - Timiş - Nera - Bârzava, a cărui istorie
numără peste o sută de ani şi care s-a dovedit subdimensionat
pentru saltul industrial preconizat pentru oraş.
În această conjunctură socio-economică se concepe şi se
realizează lacul Timiş - Trei Ape, prin bararea celor trei cursuri de
apă: Grădiştea (cu izvoare situate la 940 m şi 1090 m), Brebu,
pornind de la 920 m şi Semenic (cu izvoare la altitudinea de 1410
m), a căror triplă confluenţă (astăzi înghiţită de ape) dă numele
celui mai lung râu din Banat (245 km pe teritoriul României) şi cu
cel mai vast bazin hidrografic. Acest cel mai important colector al
apelor de suprafaţă din Banat, Timişul, recepţionează scurgerea
superficială de pe un areal de 5795 kmp.
Proiectul, la fel ca şi toate cele gândite după anul 1930 poartă
girul patriarhului hidroenergeticii româneşti, Prof. Dr. Ing. Dorin
Pavel, cel care, alături de Profesorul Corneliu Micloşi a
inventariat potenţialul hidroenergetic al Banatului şi a jalonat
valorificarea complexă a acestuia.
Barajul, construit la altitudinea de 834 mdM, cotă care
reprezintă oglinda apei la nivelul normal de retenţie, 837 mdM
fiind cota coronamentului, stochează un volum de 6.008.000 mc
de apă, răspunzând următoarelor deziderate:
l asigurarea unui volum util de apă de 4.350.000 mc, care
poate fi prelucrat;
l asigurarea unui volum de 1.619.000 mc, reprezentând
capacitatea de preluare a apelor mari, provenite din viituri sau
ploi abundente, asigurând, în acest mod, regularizarea debitului
râului şi, implicit, protecţia zonei din aval, prima localitate la
ieşirea din Cheile Timişului fiind comuna Teregova;
l funcţia turistică a lacului, chiar dacă gândită colateral - astăzi
în plină ascensiune.
Lacul este situat sub versantul estic al Masivului Semenic din
Banatul Montan, iar pe malul stâng şerpuieşte drumul care face
legătura între Municipiul Reşiţa (cu deviere spre Staţiunea
Semenic), satele de vacanţă Gărâna (Wolfsberg), Brebu Nou
(Weidenthal) şi localitatea Slatina Timiş, situată pe drumul
(continuare în pagina 3)
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Consult@ri patronat - salaria]i
Firmele care au mai mult de 20 de angajaţi vor fi obligate să
informeze şi să consulte constant reprezentanţii salariaţilor lor
cu privire la deciziile care au incidenţă asupra activităţii
angajaţilor.
Guvernul a aprobat proiectul de Lege care transpune în
legislaţia naţională Directiva Parlamentului şi a Consiliului
European privind stabilirea cadrului general de informare şi
consultare a salariaţilor din Comunitatea Europeană.
Astfel, angajatorii care încadrează cel puţin 20 de salariaţi
vor avea obligaţia să informeze şi să consulte reprezentanţii
angajaţilor asupra situaţiei economice a firmei şi a politicilor
privind forţa de muncă în cadrul întreprinderii.
De asemenea, ei trebuie să informeze angajaţii cu privire la
orice decizie care duce la modificări importante în organizarea
muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă.
Actul normativ prevede că informările şi consultările se vor
face într-un mod şi cu un conţinut care să permită salariaţilor să
analizeze problema şi să pregătească un răspuns, dacă este
cazul. Proiectul de lege lasă la latitudinea angajatorilor şi
angajaţilor includerea modalităţilor şi procedurilor de informare
şi consultare în contractul colectiv de muncă.
Angajatorii au dreptul să nu comunice salariaţilor informaţiile de natură să dăuneze grav funcţionării şi intereselor întreprinderii, dar trebuie să îşi justifice decizia în faţa reprezentanţilor angajaţilor. Aceştia pot acţiona întreprinderea în justiţie
dacă consideră nejustificată decizia conducerii de a invoca
confidenţialitatea informaţiilor.
Actul normativ prevede contravenţii şi sancţiuni pentru
nerespectarea prevederilor legii. Astfel, angajatorul poate fi
amendat cu 1.000 până la 20.000 lei noi pentru nerespectarea
obligaţiei de a transmite reprezentanţilor salariaţilor informaţiile
care îi privesc, conform prezentei legi.
Se pedepseşte cu amendă de la 2.500 până la 25.000 lei noi
neiniţierea de consultări cu salariaţii de către angajator. Orice
persoană care transmite informaţii incorecte sau incomplete,
cu rea credinţă, este amendat cu 5.000 până la 50.000 lei.
Amenda este fixată de la 2.500 la 25.000 lei pentru nerespectarea de către angajator a prevederilor prezentului act normativ
referitoare la procedurile de consultare a angajaţilor. Autoritatea însărcinată cu controlul activităţilor şi stabilirea contravenţiilor este Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Proiectul de lege nu aduce atingere legislaţiei române
referitoare la concedierile colective şi la protecţia drepturilor
salariaţilor în cazul transferului întreprinderii.
Proiectul de lege va fi trimis spre dezbatere şi adoptare
Parlamentului.
Guvernul României - Biroul de presă - 28.06.2006

TRANSPAREN[~ DECIZIONAL~
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul
Administraţiei şi Internelor este profund interesat în participarea
activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul
de elaborare a proiectelor de acte normative.
l Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune
dezbaterii publice proiectul Ordonanţei Guvernului pentru
instituirea unor măsuri speciale privind mansardarea
clădirilor de locuit tip bloc.
Textul actelor normative amintite este afişat şi poate fi consultat
pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro,
precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piata
Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.
Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest
proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 17
iulie, 2006 la următoarea adresă de e-mail: mircea.costache@
mai.gov.ro sau la adresa poştală menţionată mai sus.
Ministerul Administraţiei şi Internelor - 28.06.2006

Modificarea Legii nr. 31/1990
Guvernul a aprobat un Proiect de Lege pentru
modificarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul
comerţului.
Principalele măsuri propuse de proiectul de
act normativ vizează dezvoltarea mediului de
afaceri şi facilitarea investiţiilor străine, prin
crearea unor reglementări competitive în materia
administrării societăţilor comerciale, prin
consolidarea transparenţei decizionale în carul şi
prin asigurarea unei mai eficiente protecţii a
drepturilor acţionarilor.
Standardele impuse de acquis-ul comunitar
în materia societăţilor comerciale au determinat
substanţiale modificări legislative, noutăţile
aduse de proiectul de Lege sub acest aspect
vizând, în special:
l revizuirea clauzelor obligatorii ale actului
constitutiv
Astfel, actul constitutiv al societăţii in nume
colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere
limitata va cuprinde:
a) datele de identificare ale asociaţilor, numele si prenumele, codul numeric personal
b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu
precizarea domeniului si a activităţii principale;
d) capitalul social, cu menţionarea aportului
fiecărui asociat, în numerar sau în natură,
valoarea aportului în natură şi modul evaluării. La
societăţile cu răspundere limitata se vor preciza
numărul si valoarea nominala a părţilor sociale,
precum şi numărul părţilor sociale atribuite
fiecărui asociat pentru aportul sau;
e) asociaţii care reprezintă şi administrează
societatea sau administratorii neasociaţi, datele
lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si
daca ei urmează sa le exercite împreună sau
separat;
e’) în cazul societăţilor cu răspundere limitată,
dacă au fost desemnaţi cenzorii sau auditorul
financiar, datele acestora de identificare;
f) partea fiecărui asociat la beneficii si la
pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agenţii,
reprezentante sau alte asemenea unităţi fără
personalitate juridica -, atunci când se înfiinţează
odată cu societatea, sau condiţiile pentru
înfiinţarea lor ulterioară, daca se are in vedere o
atare înfiinţare;
h) durata societăţii;
i) modul de dizolvare si de lichidare a
societăţii.
În cazul societăţii pe acţiuni sau în comandită
pe acţiuni, actul constitutiv va cuprinde şi clauze
privind puterile, inclusiv cele de reprezentare,
conferite administratorilor, şi, după caz, directorilor, dacă ei urmează să le exercite împreună
sau separate, numărul, valoarea nominală şi
drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni,
dacă sunt mai multe categorii, precum şi orice
restricţie cu privire la transferul de acţiuni.
Noile prevederi stabilesc, de asemenea, că
societatea cu răspundere limitată nu poate
începe activitatea comercială înainte de a fi
vărsat întregul capital social.
l revizuirea condiţiilor care atrag nulitatea
societăţii. Neprecizarea în actul constitutiv a
sediului societăţii sau a capitalului vărsat nu mai
constituie un motiv pentru declararea nulităţii
societăţii înmatriculate;
l prevederi exprese în materia răspunderii
pentru neîndeplinirea formalităţilor de publicitate
la constituirea societăţii şi în cursul funcţionării
acesteia;
l crearea premiselor pentru constituirea arhivei
electronice, pentru solicitarea/furnizarea de informaţii din registrul comerţului în format electronic, certificat prin semnătură electronică, pentru

l Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune
dezbaterii publice proiectul Ordonanţei Guvernului pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au
dobândit o formă de protecţie în România.
Textul actelor normative amintite este afişat şi poate fi
consultat pe pagina de cu publicul al M.A.I., din Piata Revoluţiei
nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.
Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la
acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la
data de 12 iulie 2006 la următoarea adresă de e-mail:
Valoarea punctului de pensie va putea fi
dj-international@mai.gov.ro sau la adresa poştală menţionată
indexată de mai multe ori pe parcursul unui an,
mai sus.
Ministerul Administraţiei şi Internelor - 30.06.2006 la fiecare rectificare bugetară, şi nu numai o
singură dată pe an, la momentul previzionării
bugetului.
Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite
Guvernul a adoptat, în şedinţa de ieri, o
Ordonanţă
de Urgenţă care modifică articolul
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,
80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul
eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi public de pensii şi alte drepturi de asigurări
genul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu sociale.
Primul beneficiu concret al acestei modifiinteres mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii cări legislative constă în posibilitatea majorării
punctului de pensie, cu 3%, începând cu luna
bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail: septembrie.
Astfel, valoarea punctului de pensie se va
prisma@cs.ro
determina prin actualizarea valorii din luna

formularea cererii de înmatriculare on-line;
l un nou concept în materia evaluării aporturilor
în natură;
l reglementarea instituţiei capitalului autorizat;
l revizuirea clauzelor proiectului de fuziune/divizare (inserarea unor clauze prin care sunt identificate condiţiile de repartizare a acţiunilor/părţilor sociale către acţionarii/asociaţii societăţii absorbite/care îşi încetează existenţă în societatea
absorbantă, clauze prin care se fixează data de la
care tranzacţiile efectuate de societatea absorbită/divizată devin ale societăţii absorbante/beneficiare clauze care consolidează protecţia acordată asociaţilor/acţionarilor şi terţilor);
l clarificarea reglementării instituţiei
„desprinderii”
În ceea ce priveşte adaptarea legislaţiei interne la standardele O.E.C.D. în materia guvernării
corporative, componentă a reformei legislative
printre ale cărei elemente de noutate se numără:
l remodelarea structurii consiliului de administraţie: proiectul de lege oferă societăţilor pe acţiuni posibilitatea de a opta între două sisteme de
administrare: unitar sau dualist; în primul dintre
ele, societatea este administrată de un consiliu
de administraţie, în cadrul căruia se face distincţie între funcţiile ne-executive şi cele executive; în
cel de-al doilea, societatea este administrată de
un directorat şi un consiliu de supraveghere;
l definirea funcţiei ne-executive şi a celei
executive, exercitată în cadrul sistemului unitar
de administrare a societăţii; fixarea cadrului legal
al răspunderii faţă de societate a administratorilor
ne-executivi şi executivi;
l stabilirea criteriilor ce definesc independenţa
unui administrator ne-executiv;
l definirea rolului consiliului de supraveghere şi
al directoratului, a raporturilor dintre acestea,
precum şi dintre ele şi adunarea generală a
acţionarilor;
l revizuirea reglementării statutului administratorilor, delimitarea statutului membrilor consiliului
de supraveghere şi ai directoratului (instituirea
obligaţiei de diligenţă, a obligaţiei de loialitate faţă
de societate, adoptarea regulii „judecăţii de
afaceri”- „bussiness judgment rule”);
l consolidarea protecţiei acordate acţionarilor,
prin modificarea condiţiilor de convocare a adunării generale ordinare şi extraordinare (mărirea
termenului de convocare a adunării generale de
la 15 zile la 30 de zile, reducerea procentului
acţionariatului care poate solicita convocarea
adunării generale extraordinare), a cerinţelor de
cvorum şi majoritate (reducerea acestora), reglementarea dreptului acţionarilor de a solicita introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a
adunării generale, instituirea dreptului acţionarilor ce deţin acţiuni preferenţiale de a participa la
adunările generale (fără a putea vota), reglementarea votului în absenţă în adunarea generală şi a
posibilităţii încheierii de convenţii între acţionari
privind exercitarea dreptului de vot, reglementarea dreptului la informare, îmbunătăţirea sistemului de stabilire şi plată a dividendelor (reducerea termenelor de plată, stabilirea unui raport
echitabil între acţiunile preferenţiale cu dividend
prioritar şi acţiunile ordinare, reglementarea condiţiilor de transformare a acţiunilor preferenţiale
în acţiuni ordinare);
l clarificarea reglementării în materia numirii
auditorilor financiari,auditorilor interni, cenzorilor;
l îmbunătăţirea cadrului legal al acţiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorilor,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere
şi directoratului.
Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare.
Guvernul României - Biroul de presă 15.06.2006
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decembrie a fiecărui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor.
De asemenea, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare,
valoarea punctului de pensie stabilită conform
prevederilor anterior menţionate poate fi
majorată prin legile de rectificare a bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Guvernul a avut în vedere crearea cadrului
legal pentru întocmirea proiectului de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2006 care să asigure o creştere a
valorii punctului de pensie în cursul execuţiei
bugetare pe acest an.
Guvernul României - Biroul de presă 29.06.2006

Regimul juridic al concesiunilor de
bunuri proprietate public@
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 28 iunie, o ordonanţă de
urgenţă care reglementează regimul juridic al concesiunilor de
bunuri proprietate publică.
Prin contractul de concesiune o autoritate publică, adică
concedentul, transmite unei persoane, denumită concesionar,
dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în
schimbul unei redevenţe. Pot fi concesionate bunurile care sunt
proprietate publică a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale,
iar redevenţa obţinută constituie venit la bugetul de stat sau la
bugetele locale, după caz.
Prevederile ordonanţei adoptate de Executiv nu se aplică
contractelor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii. Orice persoană fizică sau juridică, română ori străină,
poate fi concesionar.
Durata concesiunii nu va putea depăşi 49 de ani, începând de
la data semnării contractului.
Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului,
oraşului sau comunei:
l ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;
l consiliile judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de
interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului,
oraşului sau comunei.
Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către
ministerele de resort ori de către autorităţile unităţilor
administrativ-teritoriale.
Procedurile de atribuire a contractului sunt licitaţia sau
negocierea directă. În cazul procedurii licitaţiei, concedentul are
obligaţia să publice anunţul circulaţiei în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi
într-unul de circulaţie locală. Anunţul licitaţiei se transmite spre
publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.
Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere
directă numai în situaţia în care, după repetarea procedurii
licitaţiei, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai
mare nivel al redevenţei. Concedentul poate ţine seama şi de alte
criterii, cum ar fi capacitatea economico-financiară a ofertanţilor,
protecţia mediului înconjurător şi condiţii specifice impuse de
natura bunului concesionat.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de
concesiune sunt:
l transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor
interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de concesiune;
l tratamentul egal, respectiv aplicarea, într-o manieră
nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de
atribuire a contractului de concesiune;
l proporţionalitatea, care presupune că orice măsură cerută de
către autoritatea publică trebuie să fie necesară şi
corespunzătoare naturii contractului;
l nediscriminarea, respectiv aplicarea de către autoritatea
publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea
participanţilor la procedura de atribuire a contractului de
concesiune, sub rezerva respectării condiţiilor prevăzute în
acordurile şi convenţiile la care România este parte;
l libera concurenţă, respectiv asigurarea de către autoritatea
publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de
atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii,
ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este
parte.
Contractele de concesiune încheiate până la data intrării a
Ordonanţei rămân supuse reglementărilor în vigoare la data
încheierii lor.
În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial,
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul justiţiei vor elabora şi vor
propune spre adoptare Guvernului norme metodologice.
Guvernul României - Biroul de presă - 30.06.2006
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Barajul propriu-zis constituie o premieră în bogatul palmares al realizărilor hidroenergeticii
româneşti, aşa că găsim o nouă motivaţie pentru mândria bănăţenilor: „Banatu-i fruncea!”.
Premiera se referă la soluţia tehnică - baraj din anrocamente, cu miez (nucleu) din argilă.
Barajele din anrocamente, făcând parte din barajele din piatră, construite încă din secolele XVI XVII, sunt realizate din blocuri de piatră de diferite dimensiuni, extrase din cariere adiacente
amplasamentului, diminuând astfel cu mult cheltuielile de transport pentru materiale.
Barajele la care etanşarea se realizează prin miezul din argilă au fost construite mai târziu.
În cazul barajului de la Trei Ape, cele două cariere sunt amplasate în imediata vecinătate.
Proiectul a fost realizat în cadrul Institutului de Studii şi Proiectări Hidroenergetice din Bucureşti
(cu filială la Timişoara), coordonatori ai proiectului fiind Prof. Dr. Ing. Dorin Pavel şi Ing. Florin
Constantinescu.
Înălţimea barajului Timiş Trei Ape este de 31,4 m, cu o deschidere totală de 298 m, iar suprafaţa
lacului acoperă 53 ha, mărginite, în versantul drept de păduri de conifere şi foioase, iar în cel stâng de
poienile , printre care se răzleţesc mesteceni. Prin dimensiuni, barajul nu reprezintă o performanţă şi
nu rezistă competiţiei cu realizări ulterioare din Banat: barajul Cerna de la Valea lui Iovan (finalizat în
anul 1979), cu o înălţime de 110,5 m şi un volum al acumulării de 130.000.000 mc sau cel de la Poiana
Mărului (1990), unde Bistra a fost barată cu un dig cu înălţimea de 127 m, realizând o acumulare de
96.000.000 mc de apă.
În versantul stâng barajul este prevăzut cu un deversor, modelat de om ca o adevărată cascadă
prin care, printre pini şi mesteceni, sunt descărcate apele mari, provenite din viituri (la 9 august 1985
deversorul a descărcat 75 mc/s, reprezentând un vârf de viitură).
Natura însă, neîmpăcată cu imixtiunea omului în liniştea ei, acţionează asupra peretelui stâng al
deversorului.
La baza barajului, în partea stângă este amplasată galeria care adăposteşte cele două vane
plane (1000 x 500) mm ale golirii de fund, vane care constituie elementele de obturare pentru
conducta prin care se asigură debitul de servitute, dar şi evacuarea debitelor mari (2 mc/s), în cazul în
care capacitatea de descărcare a deversorului este depăşită. Echipamentul acestei Goliri de fund a
fost proiectat şi executat la Uzina de Construcţii de Maşini din Reşiţa (UCMR).
Coronamentul barajului, cu lăţimea de 5 m, constituie accesul spre zone de campare îndrăgite de
turişti, mulţi, prea mulţi dintre aceştia, prin urmele lăsate acolo sau în lungul drumului spre Reşiţa,
atentând, agresiv la puritatea naturii. Acelaşi coronament este şi o cale carosabilă de legătură între
întinsele zone de exploatare forestieră din Masivul Semenic şi centrele de preluare a masei
lemnoase. A existat un moment, în anul 1991, când traficul greu a generat probleme legate de
etanşeitatea barajului şi s-a decis limitarea încărcăturii maşinilor care traversează barajul, o decizie
rămasă la stadiul teoretic: traficul a fost redirecţionat doar atunci când s-au deschis parchete forestier
în alte zone. Execuţia barajului a fost încredinţată Întreprinderii de Construcţii şi Montaje Metalurgice
din Reşiţa, cunoscută sub sigla ICMMR (astăzi CROSI), în al cărei palmares au fost trecute şi alte
mari obiective realizate în cadrul Sistemului menţionat şi anume barajul Gozna, de la Văliug şi
centrala hidroelectrică Crăinicel 1.
Data naşterii barajului este 6 martie 1970, ziua în care, prin blocarea galeriei de deviere, a început
acumularea apei.
Transferul volumului util de apă, provenit din bazinul hidrografic al Timişului, în bazinul hidrografic
al râului Bârzava, în vederea prelucrării acestuia (debit de apă convertit în energie electrică în
centralele hidroelectrice Crăinicel 1, Crăinicel 2, Breazova şi Grebla sau apă potabilă şi industrială, în
staţia de pompe Grebla) se face cu ajutorul pompelor din cele două staţii de pompare amplasate în
versantul drept (pe firul Grădiştei) al lacului Timiş Trei Ape.
Prima dintre cele două staţii de pompare a fost dată în exploatare în anul 1970, cele trei pompe, de
fabricaţie austriacă refulând în vechiul canal de aducţiune, cunoscut ca fiind Canalul Semenic, un
debit de (3x0,3= mc/sec, la o sarcină de refulare de 202 m col. apă.
După redimensionarea acestui canal, transferul de apă a fost suplimentat prin punerea în
funcţiune a celei de-a doua staţii de pompare (1997), echipată cu două pompe proiectate şi realizate
la UCMR, debitul instalat fiind e 2x0,3 mc/s, la o sarcină de refulare de 202 m col. apă.
Uzina de Construcţii de Maşini din Reşiţa, la data respectivă, avea înscrisă în portofoliul ei de
fabricaţie o gamă largă de tipodimensiuni de pompe, însă cele de la Trei Ape constituie o soluţie
tehnică diferită, fiind vorba de agregate verticale, cu pompe multietajate.
Considerentele de mai sus recomandă includerea barajului Timiş Trei Ape, din cadrul amenajării
complexe a râurilor Timiş, Nera şi Bârzava, în patrimoniul tehnic românesc, completând totodată şi
oferta turistică a zonei. Cadrul natural şi cele două aşezări de pe versantul stâng al lacului - Gărâna
(Wolfsberg) şi Brebu Nou (Weidenthal) - colonizate la începutul secolului al XIX-lea cu populaţie
germană sunt astăzi veritabile localităţi turistice care conservă, parţial, specificul arhitectural şi
obiceiurile celor veniţi din Austria în anul 1828. În timp ce Brebu Nou rămâne o oază de linişte şi îşi
conservă, cu obstinaţia pentru care trebuie să fim recunoscători, aerul patriarhal, Gărâna are o
existenţă quasimondenă, unde Kirchweich-ul se diluează de la an la an, dar Festivalul de Jazz
beneficiază de prezenţa unor muzicieni consacraţi, unde se organizează tabere de creaţie, într-un
cuvânt o localitate cu viaţă socială intensă, manifestată în diferite planuri şi unde există opt pensiuni
care oferă locuri de cazare şi masă.
În toamna anului trecut o mare parte din uliţa satului a beneficiat de un nou strat de asfalt, a cărui
longevitate este însă periclitată de transportul auto forestier, activitate care nu se desfăşoară pe
drumul de la liziera pădurii, ci traversează întreaga localitate. Complexul turistic Trei Ape, dezvoltat
pe organizarea de şantier „moştenită” de la constructor, oferind cazare în cabane şi bungalow-uri,
masa la restaurant şi posibilitatea practicării unor sporturi nautice, este în prezent în stadiu de
reabilitare, soluţie care se impunea.
Ing. Rodica Brebenariu
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Ultimului sondaj realizat de Gallup Romania
evidentieaza reticenta romanilor in a-si
deschide o afacere dar mai ales preferinta
acestora pentru un loc de munca prost platit dar
sigur in defavoarea unuia mult mai bine platit dar
care ar putea sa le dea batai de cap.

Finalizarea restructurarii proprietatii prin Fondul
Proprietatea se prelungeste din cauza necorelarii
dintre bunele intentii ale Executivului si mijloacele
avute la dispozitie. Fara o transparenta totala,
despagubirile prin actiuni risca sa fie la fel de injuste
ca si deposedarea abuziva din perioada comunista.

Comercializarea laptelui
Începând cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui, respectiv livrarea sau vânzarea
directă a laptelui şi a produselor lactate, se face
numai de către deţinătorii de cotă, în limita
cantităţilor de referinţă disponibile. Cota de lapte
reprezintă dreptul producătorilor de lapte de vacă
de a-şi vinde producţia pe piaţă.
Guvernul a stabilit în şedinţa de ieri modul în
care România va gestiona cota de lapte de 3,057
milioane tone, pe care a obţinut-o în urma
negocierilor cu Uniunea Europeană. Hotărârea
prevede metodologia acordării cotelor de lapte,
modul de alocare şi reconstituire a rezervei
naţionale de lapte. Se asigură astfel controlul
cantitativ al celor care participă la aprovizionarea
pieţei laptelui şi a produselor lactate.
Fiecare proprietar de vaci de lapte, indiferent
de numărul vacilor deţinute, poate solicita cotă de
lapte. Numărul estimat al celor care au dreptul de
a solicita cota de lapte este de circa 1,2 milioane,
persoane fizice sau juridice.
În lipsa unei cote alocate, producătorii nu-şi
pot vinde laptele pe piaţă. Această cotă se referă
doar la livrările către unităţile de procesare şi la
vânzările directe şi nu include autoconsumul.
Solicitările se depun la filialele judeţene ale
Departamentului de Administrare a Cotelor de
Lapte (DACL), care funcţionează în cadrul
Agenţiei Naţionale de Ameliorare şi Reproducţie
în Zootehnie, instituţie aflată în subordinea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale. Termenul de depunere a cererilor este de
31 octombrie 2006. Cererile vor presupune şi
completarea datelor specifice pentru fiecare
proprietar de vaci de lapte, astfel încât să existe o
concordanţă clară între numărul de vaci deţinute
şi cota solicitată. Începând cu 1 noiembrie 2006,
se calculează cantitatea totală de lapte de cotă
solicitată, iar în condiţiile în care ea va fi mai mică
de 3,057 milioane tone, diferenţa se constituie în
aşa-numita rezervă naţională, din care se va
asigura redistribuirea ulterioară către producătorii care se dezvoltă, conform unor criterii ce
vor fi stabilite în 2007.
Potrivit actului normativ, cotele individuale de
lapte se acordă pentru livrări şi/sau vânzări
directe, în baza unei solicitări scrise adresate
DACL, prin emiterea unei decizii şi înscrierea în
Registrul Cotelor.
Producătorii care în perioada 1 aprilie 2006 31 martie 2007 au încetat activitatea de producţie, nu beneficiază de cote individuale de lapte, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră, care vor fi
aduse la cunoştinţa DACL până la 1 aprilie 2007.
Metodologia aprobată de Guvern stabileşte,

totodată, obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor exploataţiilor agricole şi a celor implicaţi în
sistemul de administrare a cotelor de lapte.
Începând cu 1 aprilie 2007, în condiţiile în
care producătorii nu vând pe piaţă 100% din cota
solicitată, aceasta li se diminuează corespunzător cu cantitatea nevândută. Producătorii care
realizează sub 70% din cota solicitată o vor
pierde integral.
O altă prevedere stabileşte că, pentru a beneficia de cote individuale de lapte, producătorii
care îşi extind capacitatea exploataţiei sau care
realizează noi exploataţii de vaci de lapte după
data de 31 martie 2006, care vor fi finalizate şi populate până la 1 aprilie 2007, trebuie să se înregistreze în Registrul Investiţiilor înfiinţat de DACL
România, la fel ca orice ţară membră a Uniunii
Europene, va fi penalizată dacă depăşeşte cota
de lapte. Pentru fiecare tonă de lapte realizată
peste cota alocată, România va plăti o taxă de
278,3 EUR. Pentru recuperarea acestor eventuale penalizări, România se va întoarce către
producătorii care au realizat depăşirile şi le va
imputa aceste sume.
Hotărârea stabileşte că producătorul care
deţine cotă individuală de lapte pentru livrări şi
comercializează în timpul anului de cotă o
cantitate mai mare decât cota de lapte
disponibilă, trebuie să plătească contribuţia la
taxa de 100 kg lapte prevăzută în O.G. nr.
48/2005 privind organizarea pieţei de lapte.
De asemenea, producătorul care livrează
cumpărătorilor o cantitate de lapte mai mare
decât cota individuală de lapte disponibilă este
obligat să plătească o taxă de depăşire pentru
cantitatea suplimentară. Valoarea totală a acestei taxe reprezintă cantitatea de lapte recalculată
în funcţie de conţinutul procentual de grăsime de
referinţă individual, multiplicată cu valoarea
unitară a taxei stabilită de Comisia Europeană.
Producătorul care comercializează o cantitate de lapte peste cota individuală de lapte pentru
vânzări directe deţinută, precum şi cel care nu
deţine cotă individuală de lapte, plăteşte taxa
pentru cantitatea de lapte comercializată.
Dacă la sfârşitul anului de cotă rezultă depăşirea cotei naţionale de lapte, producătorii care
au depăşit cota individuală de lapte pentru livrări
şi/sau vânzări directe sunt obligaţi să plătească o
taxă stabilită anual de Comisia Europeană.
Producătorii vor vira direct Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură contribuţia pentru
depăşirea cotei individuale de lapte pentru
vânzări directe.
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Identificarea }i înregistrarea cabalinelor
Guvernul a adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă, o serie de
măsuri pentru finalizarea, până la sfârşitul acestui an, conform
cerinţelor UE, a identificării şi înregistrării cabalinelor şi a
celorlalte ecvine (măgari, asini, catâri, cai) din România. În
prezent, au rămas 600.000 de exemplare de cabaline
neidentificate şi neînregistrate în România.
Astfel, coordonarea şi organizarea identificării şi înregistrării
ecvinelor şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de
către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof. G.K. Constantinescu”.
Realizarea activităţilor de identificare şi înregistrare se va
face de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi medicii veterinari
oficiali, cu sprijinul autorităţilor locale.
Documentele de identitate tip paşaport se emit de către
direcţiile pentru agricultură şi de asociaţiile menţionate, precum
şi de asociaţiile constituite pe rase de ecvine recunoscute de
autoritatea competentă.
Procedura şi modul de identificare şi înregistrare se
stabileşte prin ordin al ministrului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale (MAPDR), al ministrului Administraţiei şi
Internelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale SanitarVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Soft-ul pentru realizarea bazei de date aferente identificării şi
înregistrării ecvinelor va fi achiziţionat de către MAPDR, prin
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof. G.K. Constantinescu”. Această instituţie va
achiziţiona, de asemenea, microcipurile, cititoarele de
microcipuri, formularele şi paşapoartele pentru ecvine.
Potrivit Legii calului nr. 389/2005, atribuţiile privind
înregistrarea şi identificarea tuturor cabalinelor revin Autorităţii
Hipice Naţionale. Această instituţie nu dispune însă de resursele
umane şi dotările necesare pentru finalizarea operaţiunilor de
identificare şi înregistrare a cabalinelor până la sfârşitul anului.
O altă măsură adoptată de Guvern se referă la deblocarea
finanţării de la bugetul de stat a sumelor pentru plate cheltuielilor
efectuate de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva pentru
întreţinerea cabalinelor din proprietatea publică a statului şi
pentru împrospătarea efectivului de patrimoniu.
Până la efectuarea lucrărilor de calificare şi clasare
organizate de Autoritatea Hipică Naţională, cabalinele de rasă,
proprietate publică a statului, aflate în patrimoniul genetic
naţional şi în administrarea Regiei Naţionale a PădurilorRomsilva, sunt incluse în categoria Herghelia Naţională. Pentru
anul 2006, cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor şi cheltuielile pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare
pentru împrospătarea turmei în categoria Herghelia Naţională
se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul MAPDR.
Actul normativ aprobat modifică şi completează OG nr.
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, Legea nr. 160/1998 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, Legea
nr. 72/2002 a zootehniei şi Legea calului nr. 389/2005.
Guvernul României - Biroul de presă - 29.06.2006

Guvernul României - Biroul de presă - 29.06.2006

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 229 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care au domiciliul în localităţile
rurale aflate în zonele montane (M.O. nr.
501/09.06.2006)
l H.G. nr. 711 pt. modificarea alin. (2) al art. 6 din
H.G. nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006,
producătorilor agricoli din sectorul animalier şi
din sectorul piscicol (M.O. nr. 501/09.06.2006)
l Legea nr. 232 pt. 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 (M.O. nr. 508/13.06.2006)
l Legea nr. 226 privind încadrarea unor locuri de
muncă în condiţii speciale(M.O. 509/13.06.2006)
l Ordinul nr. 950 al ministrului finanţelor publice
pt. modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului
şi conţinutului formularului 100 „Declaraţie
privind obligaţiile de plată la bugetul general
consolidat“, cod 14.13.01.01/a, cu modificările şi
completările ulterioare (M.O. nr. 512/13.06.2006)
l Decizia nr. 1 a Colegiului Farmaciştilor din
România privind modificarea şi completarea
Codului deontologic al farmacistului (M.O. nr.
514/14.06.2006)
l Legea nr. 236 pt. aprobarea O.u.G. nr.
110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate
privată a statului sau a unităţilor administrativ-

In urmatoarele trei luni ale acestui an, atat
activitatea din industrie, constructii, comertul cu
amanuntul si servicii cat si preturile vor creste, potrivit
estimarilor exprimate in luna iunie 2006 de catre
managerii societatilor comerciale, informeaza o
ancheta a Institutului National de Statistica (INS).

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical (M.O. nr.
515/14.06.2006)
l Ordinul nr. 579 al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor pt. aprobarea Instrucţiunilor
privind modalităţile de aplicare a O.u.G. nr.
38/2006 privind reluarea pt. anul 2006 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului
naţional auto (M.O. nr. 515/14.06.2006)
l Ordinul nr. 2.221 al ministrului culturii şi cultelor privind completarea art. 1 din anexa la Ordinul
ministrului culturii şi cultelor nr. 2.008/2001 pt.
aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor (M.O. nr. 515/14.06.2006)
l Legea nr. 230 a serviciului de iluminat public
(M.O. nr. 517/15.06.2006)
l Ordinul nr. 830 al ministrului finanţelor publice
pt. modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 409/2006 privind depunerea
declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin
cod de bare (M.O. nr. 517/15.06.2006)
l Ordinul nr. 4.254 al ministrului educaţiei şi
cercetării privind aprobarea Listei nominale a
beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pt. anul 2006
(M.O. nr. 517/15.06.2006)
l Legea nr. 227 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (M.O. nr. 518/15.06.2006)
l O.u.G. nr. 42 pt. completarea O.G. nr. 11/2004
privind producerea, comercializarea şi utilizarea
materialelor forestiere de reproducere (M.O. nr.
522/16.06.2006)

l Record lunar la împrumuturi l Prin H.G. nr. 346 din
1994 s-a hotărât ca „Ziua Justiţiei” să se organizeze,
anual, în prima duminică a lunii iulie l La achizitionarea
unei locuinte prin credit ipotecar va fi acordata o subventie
de 20% din valoarea metrului pătrat construit l Guvernul a

adoptat o ordonanţă de urgenţă care reglementează
regimul juridic al concesiunilor de bunuri proprietate
publică l

CONTHERM SRL
Reşiţa Bd. Al. I. Cuza nr. 5; tel./fax: 0255-213.709; 0744-150.092

e-mail: radu.rogin@contherm.ro
contherm@rdslink.ro

www.contherm.ro
Gamă completă de sisteme de încălzire solare
pentru utilizări casnice, de vacanţă, industriale,
hoteluri, restaurante etc. cu funcţionare în regim
autonom (fără curent electric) sau automat
Sisteme de alarmă, interfonie, videointerfonie,
control acces, TVCI

Europa nu si-a rezolvat nici pe departe problema
dependentei de gazele naturale rusesti, si asta ar
putea duce la o noua criza majora in domeniul
energetic. O spun analisti de prestigiu ai pietei, care
vad in ultimele evolutii din Ucraina si Turkmenistan
germenii unei „noi furtuni” a preturilor.

China a devansat Marea Britanie din
punct de vedere al produsului intern brut se
arata intr-un clasament efectuat de Banca
Mondiala. Cu venituri de peste 2.263
miliarde de dolari, China mai este depasita
doar de SUA, Japonia si Germania

România în Irak
Referitor la propunerea avansată de ministrul apărării naţionale către Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării pentru retragerea trupelor române din Irak la sfârşitul anului 2006, Biroul de Presă al
M.Ap.N este împuternicit să facă următoarele precizări:
1. Ministrul Apărării Naţionale este îndrituit, conform Legii 42/2004, să avanseze CSAŢ, până la
data de 30 iunie a fiecărui an, propuneri privind participarea cu forţe şi mijloace în teatrele de
operaţiuni internaţionale pentru anul următor.
2. Toate angajamentele asumate în cadrul NATO vor fi respectate. Militarii angrenaţi în misiunile
NATO în Irak îşi vor continua misiunea, Armata României urmând să continue instruirea forţelor de
securitate irakiene.
3. Armata României va continua participarea în cadrul coaliţiei internaţionale de luptă împotriva
terorismului în Afganistan, în cadrul operaţiunii “Enduring Freedom”, alături de forţele SUA, în cadrul
Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate din Afganistan (ISAF) şi al echipelor de
reconstrucţie a provinciilor.
4. În urma deciziei CSAŢ, partea română va face toate diligenţele către partenerii cu care
operează în Irak pentru stabilirea de comun acord a unui calendar de retragere până la sfârşitul
anului.
Ministerul Apărării Naţionale - 29.06.2006

În cadrul întâlnirii de săptămâna trecută, primministrul Călin Popescu Tăriceanu (vicepreşedinte CSAT) şi ministrul apărării Teodor Atanasiu,
au propus retrgerea trupelor din Irak şi păstrarea
unui contingent de 20 de militari pentru instruirea
forţelor irakiene. Membrii CSAT, exceptându-i pe
cei doi iniţiatori, au considerat ca nefondate argumentele prezentate, confirmând prin vot reconfigurarea trupelor după calendarul deja stabilit în
decursul negocierilor cu SUA şi Marea Britanie în
special, începute în luna martie 2006, ultima etapă desfăşurându-se pe 23 iunie 2006 la Londra,
etapă în urma căreia România s-a angajat să
menţină în Irak 628 de militari faţă de 784 în prezent, ceea ce înseamnă retragerea unui detaşament de geniu şi a două grupe de poliţie militară.
Reamintim că prezenţa României în războiul
din Irak este urmarea Parteneriatului Strategic
România-SUA ce a dus şi la alocarea de trupe
destinată operaţiunii "Iraqi Freedom" iniţiată de
americani în urmă cu trei ani.

După intervenţia americană şi schimbarea de regim de
la Bagdad, a fost constituită o
coaliţie formată din 37 de state: Albania, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia,
Danemarca, Salvador, Estonia, Georgia, Italia, Filipine,
Honduras, Japonia, Kazakhstan, Coreea de Sud, Letonia, Lithuania, Macedonia,
Mongolia, Olanda, Nicaragua, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Dominicană, România, Slovacia, Spania,Thailanda, Tonga, Moldova, Marea Britanie, Noua
Zeelandă,Ungaria, şi Ucraina
Participarea s-a redus
treptat, în special în ultimul an
şi jumătate. Unii dintre aliaţi
au considerat situaţia din teatrul de operaţiuni mult prea
periculoasă. Alţii au schimbat
guvernele, şi implicit, orientarea politicii externe.
În urmă cu un an mai erau prezente 26 de state.
S-au retras din teatrul de operaţiuni au fost Nicaragua, Spania, Republica Dominicană, Honduras, Filipine, Thailanda, Noua Zeelandă, Tonga,
Ungaria,Portugalia, Moldova, Ucraina şi Bulgaria
În Irak mai sunt staţionaţi în prezent
aproximativ 150.000 de militari străini, dintre care
130.000 membri ai forţelor americane.
În ultimele două luni, Japonia, Italia şi Coreea
de Sud au comunicat că îşi vor retrage trupele
până la sfâşitul lui 2006 sau îşi vor reduce
considerabil prezenţa în Irak iar Varşovia va
decide în următoarele trei luni dacă îşi va prelungi
prezenţa în Irak după 2006.
În prezent, un număr de aproape 2000 de
militari români sunt dizlocaţi în diverse părţi ale
lumii, sub egida ONU, NATO, OSCE, UE sau în
"Coaliţii împotriva terorismului", peste 1500
numai în Afganistan, Irak şi Kosovo.

Ungaria: de la 1 iulie a crescut salariul minim al
persoanelor a căror activitate reclamă cel puţin o pregătire
medie sau de specialitate. Persoanele cu un stagiu sub doi
ani au un salariu minim de 202 €, iar cele cu un stagiu de mai
mulţi ani şi cele trecute de vârsta de 50 de ani un salariu
minim de 245 €.

Finlanda a preluat de la Austria pre}edin]ia
semestrial@ a Uniunii Europene
La sfîrşitul lui 2005 viitorul Constituţiei devenise după
respingerea ei în referendumurile din Franţa şi Olanda, incert. In
problemele financiare existau aprige dispute, iar statele candidate
la aderare se temeau că intrarea lor în Uniunea Europeană va fi
amînată.
După şase luni în fruntea Consiliului Uniunii Europene Austria a
calificat ca „reuşită“ perioada ei de preşedinţie. Principalele motive
de satisfacţie pentru Austria sunt: adoptarea unui plan de discuţii
privind instituţiile europene, acordul asupra serviciilor, votul pentru
bugetul european pe 2007-2013 şi gestionarea crizei energetice
după reducerea livrărilor de gaze naturale din Rusia în luna
ianuarie. Cancelarul Austriei Wolfgang Schüssel a evocat în
special proiectul gazoductului Nabucco destinat diversificării
surselor de aprovizionare a Europei. In dosarele privind extinderea
Uniunii Europene şi în cel al Constituţiei, asupra cărora există
puternice divergenţe între cei 25 de membri, Austria nu a reuşit să
ajungă la nici o decizie fundamentală. Organizaţia Amnesty
International a deplîns „tăcerea profundă“ a Austriei în afacerea
zborurilor ilegale ale CIA în Europa, salutînd însă angajamentul ei
internaţional contra pedepsei capitale şi pentru apărarea
drepturilor omului în toată lumea.
Finlanda a preluat sâmbătă, în mod oficial, preşedinţia
semestrială a Uniunii. Premierul finlandez, Matti Vanhanen, a
subliniat în repetate rânduri că respingerea Constituţiei europene
de către francezi şi olandezi în 2005 a constituit o consecinţă a
imaginii unei UE dominate de opacitate, ineficienţă şi birocraţie.
"Avem nevoie de o 'Europă a rezultatelor", care să creeze mai
multe valori", a declarat premierul finlandez.
Helsinki doreşte să "deschidă pentru public" întâlnirile
ministeriale şi să le transmită pe Internet, aspect asupra căruia
cele 25 de ţări membre ale UE au căzut de acord în luna iunie.
"Acest gest nu presupune ca noi să fi renunţat la confidenţialitatea
tuturor lucrărilor Consiliului European. Nu vom face public absolut
totul", a adăugat Matti Vanhanen.
După un an de la respingerea proiectului Tratatului
constituţional de către Franţa şi Olanda, preşedinţia finlandeză a
UE va demara consultările dintre partenerii europeni referitoare la
procesul de reformare instituţională a Uniunii Europene.
Cele 25 de ţări au la dispoziţie puţin mai mult de doi ani pentru
a-şi reforma instituţiile şi pentru a adopta un text constituţional sub
o formă sau alta. Preşedinţia franceză a UE, care va începe în cel
de-al doilea semestru al anului 2008, va avea sarcina de a finaliza
acest proces.
"Nu avem posibilitatea de a ajunge la concluzii noi înainte de
alegerile din Franţa şi Olanda", a estimat Vanhanen.
În ceea ce priveşte extinderea UE, în afară de negocierile cu
Turcia, România, Bulgaria şi alte ţări balcanice, Helsinki va încerca
să obţină un consens referitor la noţiunea de "capacitate de
absorbţie" a UE în timpul summit-ului din luna decembrie.
Finlanda va prezida până la 31 decembrie 3.300 de reuniuni.
Ţara nordică, cu 5,2 milioane de locuitori, a aderat la UE în anul
1995, în acelaşi timp cu Austria. Ea şi-a asumat primul mandat la
preşedinţia Uniunii în al doilea semestru al anului 1999.
Germania îi va succeda la preşedinţia UE de la 1 ianuarie 2007,
fiind apoi urmată de Portugalia, Slovenia şi Franţa.

l Meciar revine la guvernare l Comisarul european pentru justiţie, Franco Frattini, a
susţinut necesitatea adoptării unui cadru legislativ comun al UE împotriva pedofiliei l
Rusia a renunţat, începând de la 1 iulie, la controlul monetar exercitat asupra rublei l Papa
Benedict al XVI-lea a hotărât să deschidă arhivele Vaticanului pentru cărturari şi specialişti
în teologie, pentru anii premergători începutului celui de Al Doilea Război Mondial l
®
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FERESTRELE VIITORULUI

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.

instalaţii electrice
civile şi industriale

¨ - izolare termică şi
fonică impresionantă;

¨ - protecţie antiefracţie;

personal cu experienţă

¨ - durata de viaţă

sistemul calităţii

¨ - eliminarea vopsirii

lungă;

ISO 9001

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

bransamente electrice

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

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

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom
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Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând calculator Intel
Pentium III, 733 MHz cu monitor
Eizo de 17”, în perfectă stare de
funcţionare. Tel. 0723-264685.
Vând bancă cu halteră şi
greutăţi, aparat pt. abdomen.
Tel. 214781, 0355-408650.
Vând vitrină cu furnir din rădăcină de nuc (servantă şi vitrină). Tel. 0355-408650, 214781.
Vând pene şi dune noi. Tel.
0355-408650, 214781.
Vând tv sport alb-negru, preţ
80 lei şi wc cu bazin, preţ 80 lei.
Tel.0355-808794, 0729-110040
Vând covor 3,5/4, preţ 150
lei. Tel. 0355-804533.
Vând cuier hol şi 2 fotolii,
preţ neg. Tel. 0355-802548,
226996.
Vând bibliotecă şi canapea,
preţ 900 lei şi sufragerie, preţ
600 lei. Tel. 230703, 222712.
Vând ma şin ă de spălat
automată în garanţie 1,5 ani,
preţ 120 € neg., tv color cu video
încorporat Orion, preţ 230 lei, tv
Akai diag. 5, din plastic, preţ 200
lei, combină muzicală cu cd,
preţ 150 lei. Tel. 0355-807748,
0729-556144.
Cumpăr tv color în stare de
funcţionare sau defecte din
plastic. Tel. 0355-807748,
0729-556144.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Sat-Inst - Montez antene satelit orice configuraţie (Digi TV,
Max TV, Focus Sat). Decodez
diferite pachete de programe
străine. Tel. 0724-026376.

Firmă de calculatoare
angajează urgent
personal comercial şi
tehnic. Obligatoriu studii
superioare şi cunoştinţe
PC. CV pe mail
office@centrul.com.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
pre ţuri minime. Tel. 0355412568, 0727-815760, 0748413548.
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.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 0355-412568 , 0727815760, 0748-413548.

ANUNŢ
M.Ap.N. - U.M. 02227 CARANSEBEŞ organizează
licitaţie cu strigare pentru închirierea a două spaţii cu
destinaţie specială în municipiul CARANSEBEŞ.
Licitaţia are loc în data de 19.07.2006, ora 10.00 la
sediul U.M. 02227 Caransebeş, str. Aeroportului nr. 1.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de
27.07.2006, ora 10.00 la aceeaşi adresă.
Condiţiile de participare sunt cuprinse în caietul de sarcini disponibil la sediul U.M. 02227 începând cu data de
05.07.2006 care costă 2.4 RON depuşi la casieria unităţii.
Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon
0255-513570, int. 13.

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

MAX-TV
Abonament lunar 22 ron (pachet bază cu principalele 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

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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Construim cuptoare de pâine, covrigi, pizza pe vatră. Tel.
0721-812422.
Efectuez lucrări de construcţie case, vile, cabane, hale
industriale, mansarde, acoperişuri. Tel. 0720-486393.
Efectuez lucrări de săpături,
şanţuri, puţuri, beciuri, piscine.
Tel. 0720-486393.
Doresc să îngrijesc un copil
până în 2 ani. Tel. 0355-408199.
Angajez 2 zidari - faianţari şi
2 muncitori necalificaţi în construcţii. Tel. 0728-007943, 0727713880.
Transport persoane şi marfă
în judeţ cu microbuz 1,5 t. Tel.
0740-861324, non-stop.
Recondiţionez tapiţerii la
domiciliu. Tel. 0355-808794,
0729-110040.

PRISMA
angajează
jurnalist
agent vânzări

Cumpăr garsonieră urgent.
Ofer 6.000 €. Exclus etajul 3 şi
4. Tel. 212896.
Cumpăr urgent garsonieră
de preferinţă zona Moto Velo,
exclus et. 4. Tel 0741-076556.
Închiriez apart. la casă, ideal
comerţ - birouri, vad, acces direct, Muncitoresc semafoare,50
mp, recent renovat, preţ 160 €.
Tel.0742-773016, 0355-411748
Vând (închiriez) casă 270
mp, D+P+M,din 1960, extinsă în
2000, 6 camere, dependinţe, 2
garaje, teren 430 mp, Muncitoresc, str.Izvorului, preţ 60.000 €.
Tel.0355-414326, 0742-773016
Ofer spre închiriere garsonieră, bloc apartamente,cu centrală termică. Tel. 0740-099696.
Vând urgent garsonieră, str.
Rarău. Tel. 0355-809763.
Vând cămin cu o cameră,
complet renovat, C. Caransebeşului, ocupabil imediat, preţ
5.300 € neg. Tel. 0749-027673.
Închiriez garsonieră, ideală
pentru birou sau cabinete
medicale. Tel. 0744-558230.
Închiriez garsonieră în
Moroasa II. Tel. 0726-125935.
Închiriez cameră de cămin
cu baie în Luncă. Tel. 0726125935.

Auto-Moto-Velo

Tel. 22.11.34

Imobiliare
Închiriez foarte avantajos
casă de vacanţă pentru turişti în
Băile Herculane, condiţii foarte
bune. Tel. 0723-058410.
Vând cas ă 3 camere,
bucătărie, şpais, baie, apă şi
gaz, preţ neg. Tel. 222673.
Închiriez apartament cu o
cameră, etaj I, zonă foarte bună,
complet mobilat, chiar şi în regim hotelier. Tel. 0749-027673.
Vând apartament 2 camere,
etaj II, complet renovat, ocupabil imediat, în Luncă, lângă
Poliţie, preţ 12.900 € neg. Tel.
0749-027673.
Vând apartament în Lunca
Pomostului, str. Damaschin
Bojincă, bl. 3, sc. 1, ap. 5. Tel.
0393336717292 (chiar şi
agenţii imobiliare).
Cump ăr garsonieră în
Govândari. Tel. 0355-804374.
Cumpăr apartament 2
camere în Govândari. Tel. 0355804374.
Vând casă 4 camere, sufragerie, salon, bucătărie, terasă şi
mansardă. Tel. 0726-834261.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.
Vând jumătate de casă, str.
Nera (Stavila). Tel. 0355408650, 214781.
Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere nemobilat.
Tel. 0727.355173
Vând urgent apartament 3
camere, confort I, semidecomandat, cu mici îmbunătăţiri,
preţ 21.000 €. Tel. 0355802548, 226996.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând Dacia Super Nova,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând Dacia 1307 double
cab, stare perfectă (optică şi
funcţională), acoperită fibră, an
fabr. '96, preţ 2.900 €. Tel. 0727355173.
Vând Fiat Punto an 2000,
ABS, servo city, halogene,
4.990 €. Tel. 0724-563456.
Vând maşină Mercedes 240
diesel, stare foarte bună,
verificare 2007, persoană fizică.
Tel. 0742-553630.
Cumpăr tractor U650 cu
plug. Tel. 0728-007943, 0727713880.
Cumpăr autoturism străin
sau microbuz. Tel. 0355807748, 0729-556144.
Vând Passat 2002, climatronic, computer bord, oglizi şi
geamuri electrice, scaune încălzite, preţ 10.000 €. Tel. 0724088510.
Vând 2 autoturisme: Fiat
Tipo Diesel, a.f. 1993, persoană
fizică, consum 5%, Fiat Ritmo
benzină, a.f. 1987, persoană
fizică, 6.5%, ambele în stare
foarte bună de funcţionare. Tel.
0744-696581, 0355-807476.

Matrimoniale

Italian, 47/1.82/65, f ără
obligaţii şi fără vicii, caut femeie
între 26-35 ani pentru căsătorie
sau relaţie de lungă durată,
preferinţă înaltă. Tel. 0740369836.
Domn 51/1.80/75, plăcut,
doresc cunoştinţă cu doamnă
de vârstă apropiată pentru
prietenie sau chiar căsătorie.
O.P. 2 C.P. 10, Reşiţa.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
29 Iunie - 1 Iulie 2006
Joi 06.07.2006
1. Stoichescu Marius (29 ani)şi
Sînpetrean Alexandra (35 ani)
2. Iacob Eugen (38 ani) şi
Vancea Elena-Elisabeta(21ani)
3. Alexandrache Dumitru (53
ani) şi
Stoianovici Anica (51 ani)
4. Potocean Alin-constantin
(23 ani) şi
Damian Mărioara-Titiana
(21 ani)
Vineri 07.07.2006
1. Gheran Cristian-Virgil (27
ani) şi
Jidoi Claudia-Maria (27 ani)
Sâmbătă 08.07.2006
1. Stancu Florin (28 ani) şi
Iftimie Andreea-Liliana (21 ani)
2. Traia Florin-Cristian (31 ani)
şi Penzes Zita-Babi (30 ani)
3. Kopasz Ioan (39 ani) şi
Minda Mihaela (30 ani)
4. Drăgoi Octavian (33 ani) şi
Maxim Gianina-Liliana (37ani)
5. Bara Alin Cristian (31 ani) şi
Sisak Caludia-Lucia (24 ani)
6. Ienea Iosif (37 ani) şi
Bonca Marinela-Maria (30 ani)
7. Vaidasigan Alin-Ilie (23ani)şi
Surulescu Ramona-Nicoleta
(22 ani)
8. Daia Vasile (50 ani) şi
Nechifor Georgeta (38 ani)
9. Matei Alin (25 ani) şi
Velcean Andrada-Adriana
(24 ani)
10. Guia Petru-Dionisie (26
ani) şi
Pleşa Ramona-Claudia (37ani)
11. Ianoşovici Gilbert-Daniel
(26 ani) şi
Annoca Nicoleta-Loredana
(20 ani)
12. Ilina Octavian (24 ani) şi
Sfeta Sorina-Manuela (25 ani)
Marţi 11.07.2006
1. Vasiliu Eugen (25 ani) şi
Ciobanu Anca-Maria (21 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 21 - 28 Iunie

l Nistor Traian (61 ani) l
Mucică Maria (70 ani) l Cheuvari Ioan (78 ani) l boldea Petru
(86 ani) l Liuţă Maria (75 ani) l
Nagy Vasile (74 ani) l Olariu
Maria (83 ani) l Pintea
Ludovica (85 ani) l Zamfir
Constantin (64 ani) l Băin Ion
(78 ani) l Moţ Cornelia (83 ani)
l Turbureanu Elisabeta (70 ani)
l Colonici Ecaterina (87 ani) l
Borcilă Simion (80 ani) l
Bordea Lucreţia (57 ani) l
Dragotoniu Elena (70 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

Iulie
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

Agentii
, imobiliare

Magister

Agentii
, imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:
l Acordăm consultanţă gratuit pentru obţinerea în regim de
urgenţă a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

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 apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Luncă, neîmbunătăţit, preţ 18.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj I/IV, zona Luncă,
neîmbunătăţit, preţ 18.000 € fix. Vând
apartament 2 camere confort I, semidecomandat, etaj IV/IV, zona Luncă, neîmbunătăţit. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Luncă, preţ 21.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, zona Govândari,
cu centrală, preţ 20.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj II/IV, îmbunătăţit, zona
Reşiţa sud, preţ 30.000 €.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VII/X, zona
Govândari, preţ 20.000 €.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj VI, zona Govândari,
îmbunătăţit, preţ 21.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj I/IV, zona Centru,
îmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort
II, semidecomandat, etaj III/IV, zona
Govândari, neîmbuntăţit, preţ 15.000€
fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govândari, îmbuntăţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, îmbunătăţită,
zona Muncitoresc, preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă 5 camere, 2 coridoare, o
baie, bucătărie, garaj, îmbunătăţită,
zona Poşta Mare, preţ 70.000€. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând vil ă superîmbunt ă ţit ă în
suprafaţă de 400 mp, construibilă, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând casă 3 camere, baie, bucătărie,
terasă, şpaiţ, curte cu teren 200 mp,
îmbunătăţită, zona Muncitoresc, preţ
45.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând casă 2 camere, hol, curte cu
grădină 2000 mp, zona Bocşa Română,
preţ 20.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

26 Iunie 06
27 Iunie 06
28 Iunie 06
29 Iunie 06
30 Iunie 06
1 Iulie 06
2 Iulie 06
3 Iulie 06

54,5755
54,1592
53,7192
53,5379
54,1725
55,6398
55,4200
56,4189

Vând în Băile Herculane pensiune
turistică Floare de Colţ, în suprafaţă
construită de 288 mp şi casă de locuit în
suprafaţă de 54 mp cu teren 400 mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere etaj VII,
zona Valea Domanului, preţ 22.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616, 0788657217. (Magister)
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie,
îmbunătăţită, zona Muncitoresc, preţ
21.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând super-casă din cărămidă arsă,
6 camere, 2 băi, una de serviciu, bucătărie, garaj, 2 intrări, front stradal 36 m,
zona Muncitoresc, preţ 65.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând 4.000 mp teren intravilan la
stradă, preţ 7 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând 2 terenuri, unul de 7.194 mp şi
celălalt de 5.755 mp, zona Calea Caransebeşului, preţ 8 €/mp.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament o cameră, etaj II/X,
zona Micro IV, îmbunătăţit, preţ 12.500 €
fix. Tel. 221529, 0724-302616, 0788657217. (Magister)
Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timişoarei, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând teren 30.000 mp situat pe
Calea Timişoarei, preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren 17.000 mp la Km 8 lângă
staţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând 2 terenuri unul de 14.000 mp în
Mehadia şi altul de 2.337 la 1,5 km
distanţă de gara din Băile Herculane.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren 1000 mp în zona Luncă,
preţ 70 €/mp. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ
4 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 11.500 mp teren la km 8 lângă
şosea, preţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând teren 4.300 mp pe drumul E70
la şosea, lâgă localitatea Buchin, preţ 6
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

USD

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament cu 3 camere cu
centrală termică, termopane şi alte
îmbunatăţiri etajul 1. Tel. 0788-374143.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, etajul 2
în bloc de 4 etaje, zona poliţie preţ
12.900 € neg.Tel. 0788-374144.(Tryo M)
Vând apartament, 2 camere cu
îmbunătăţiri preţ 16.900 € neg. Tel.
0788-374146. (Tryo M)
V â nd garsonier ă î n bloc de
apartamente în zona Luncă preţ neg.
Tel. 0788-520899. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând urgent apartament, 2 camere
în bloc de 4 etaje la etajul 1 zonă foarte
bună, apartament gol, ocupabil imediat.
Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, ocupabil imediat, zonă
foarte bună. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
V â nd apartament 2 camere,
decomandat cu centrală, preţ 16.800 €
neg. Tel. 0788-388502. (Tryo M)
Vând garsonieră Micro 4, etajul 3 preţ
10.500 € neg.Tel. 0788-571780.(Tryo M)
Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, Gov â ndari, multiple
îmbunătăţiri. Tel. 0788-494074. (Tryo M)

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

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

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.

Închirieri

- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa: cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B- calificare şi specializare etc.
dul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
(Magister)
Închireiz spaţii comerciale în
Caransebeş vis-a-vis de Magazinul MOL
şi spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu

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

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

5 Iunie - 5 Iulie 2006

EURO

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5

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

Dacia

30 Iunie - 2 Iulie

Epoca de Gheata 2: Dezgheţul
C Vineri
orele 18, 20
I Sâmbătă - Duminică orele
16, 18, 20
N
E
M
A

Aventura plina de peripetii a celor patru prieteni din
Epoca de Gheata - Manny, Sid, Diego si Scrat - continua in peisajul devenit mai putin ostil datorita dezghetului. Singura lor cale de salvare este de a ajunge la
celalalt capat al vaii. Prin urmare, cei trei prieteni pornesc in aventura, impreuna cu Ellie, Crash si Eddie, doi
noi amici, niste creaturi guralive si puse in permanenta
pe sotii.

Programul farmaciilor
Duminică 9 Iulie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676
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WORLD CUP - GERMANIA 2006

PRISMA SPORT
TENIS - WIMBLEDON

PRISMA SPORT

Andrei Pavel a abandonat in turul doi al turneului de la Wimbledon, acuzind dureri la piciorul sting. Romanul era condus cu 3-0 de
cipriotul Marcos Baghdatis, finalistul de anul acesta la Australian Open.
Pavel si Baghdatis s-au mai intilnit o singura data, in 2006, pe iarba de
la Halle (Germania),unde Cneazul a cistigat dupa doua seturi, 7-6, 6-3.
In urma prezentei la Wimbledon, unde a primit un wild-card din partea
organizatorilor, Pavel si-a asigurat un cec in valoare de 16.050 de lire
sterline si 7 puncte ATP. Dupa eliminarea din primul tur a lui Razvan
Sabau, Romania a ramas fara reprezentanti pe gazonul britanic.
Good bye, Agassi! Andre Agassi a fost eliminat in turul trei al
turneului de la Wimbledon, de catre spaniolul Rafael Nadal, scor 6-7,
2-6, 4-6. Acesta a fost ultimul meci pe gazonul din Londra al jucatorului
american, care a anuntat ca se va retrage in septembrie, dupa US
Open, la virsta de 36 de ani. Veteranul a obtinut in cariera sa peste 31
de milioane de dolari si a cistigat tot ce se putea.
“Am petrecut aici niste ani superbi. Nu voi putea niciodata sa va
rasplatesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ati dat. Va multumesc pentru
acest lucru", a spus Agassi, extrem de emotionat la sfirsitul meciului.
"In Rafael m-am regasit pe mine cind eram de virsta lui. La fel ca si
el ma zbateam pentru fiecare punct. Serveste foarte bine, alearga
pentru fiecare minge si anticipeaza toate miscarile. Ce ii mai
lipseste?", a adaugat detinatorul celor patru titluri de Grand Slam.
Agassi va continua sa joace pina la US Open, el urmind sa-si incheie
Rezultatele inregistrate in sferturile de finala:
cei 20 de ani de cariera la Flushing Meadows, in fata fanilor sai.
Germania - Argentina
4-2
Americanca Venus Williams a ratat calificarea in optimi la simplu
Italia - Ucraina
3-0
feminin, neputind astfel sa isi apere titlul cucerit anul trecut. Singura
Anglia - Portugalia
1-3
reprezentanta a familiei Williams de anul acesta pe terenurile din
0-1
Brazilia - Franta
Londra, Venus, nu a putut trece in optimile de finala. Adversara sa,
Rezultate inregistrate in semifinale::
sirboaica Jelena Jankovici, in virsta de 21 de ani, s-a impus in fata
(marti)
Germania - Italia
0-2
campioanei de anul trecut cu scorul de 7-6 (10-8), 4-6, 6-4.
(miercuri)
Portugalia - Franta
0-1
“Nu am putut juca cel mai bun meci al meu, deoarece am acuzat pe
Finala mica: Germania - Portugalia
08.07.2006 - ora 22:00 parcursul partidei dureri la incheietura miinii stingi. Insa acesta nu a
Finala mare: Italia - Franţa
09.07.2006 - ora 21:00 fost singurul motiv care a dus la esecul meu. Serviciile ei erau lansate
Beckham, indisponibil 6 saptamani. Mijlocaşul englez David foarte rapid. Nu aveam timp nici sa ajung la linie, dar sa ma mai si
Beckham a devenit indisponibil pentru 6 săptămâni, din cauza pregatesc de primire. Nu stiu daca o facea intentionat", a declarat
accidentărilor la genunchi şi gleznă suferite în meciul cu Portugalia, Williams dupa meci.
pierdut după loviturile de departajare (1-3) în sferturile de finală ale CM
2006 de fotbal. Testele medicale au relevat o mică leziune la
ligamentele genunchiului stâng şi o ruptură la tendonul lui Ahile de la
piciorul drept. Beckham, înlocuit imediat după pauză în jocul cu
Portugalia, a renunţat duminică la banderola de căpitan al Angliei, pe
care a păstrat-o timp de 6 ani. Beckham nu va putea juca în amicalul
Angliei cu Grecia din 12 august.

CICLISM - TURUL FRANŢEI
Chiar toţi dopaţi?
A 93-a editie a Turului Frantei a pleacatla drum fara sa stie daca va
ajunge vreodata la capat. Parca, mai mult decit oricind, suspiciunea
dopajului planeaza asupra plutonului. Implicat intr-un scandal de
proportii, Jan Ullrich, unul dintre marii favoriti, a fost concediat de
echipa sa, T-Mobile, cu putin inainte de start. Aceeasi soarta a avut-o,
finalmente, si Ivan Basso, recentul invingator din Il Giro.
Ca sa ne ajute sa nu (mai) vorbim in necunostinta de cauza, media
spaniola a publicat o lunga lista cuprinzi nd numele ciclistilor
profesionis ti implicati in asa numita "operatiune Puerto", ultima
afacere de dopaj pe agenda de vara a ciclismului. O lista stufoasa si
morbida. Ullrich, Basso, Sevilla, Mancebo, Beloki, Vicioso, Nozal,
Jose Enrique Gutierrez, dintre sportivii activi, se regasesc sub o
pojghita de litere negre pe un fond alb de adio. Plus toata echipa
Astana Wurth, fosta Liberty Seguros a lui Manolo Saiz, cu exceptia
notabila a lui Alex Vinokurov. Dintre proaspetii pensionari ai plutonului,
ii citam ca la biblioteca pe Heras, Hamilton, Casero, Santi Perez ori
Igor Gonzalez de Galdeano. Justitia ii are pe toti in vedere.
Turul Frantei 2006 e impartit in 20 de etape, plus un prolog. 9 sint
considerate de plat, 5 de munte, 4 cu relief accidentat si doua
contratimp individual. A disparut proba pe echipe, in schimb au ramas
cele doua zile de pauza (10 si 17 iulie), inca 8 orase inedite vor fi
traversate in acest an. Participa 21 de echipe a cite 9 ciclisti fiecare.
Jean-Marie Leblanc, fostul patron al Turului, a declarat ca decizia
organizatorilor de a-i elimina pe principalii favoriti la victoria finala,
Ullrich si Basso, este "una curajoasa si plina de responsabilitate. Sint
fericit si multumit in acelasi timp".
Jan Ullrich, invingator in 1997 si de alte patru ori al doilea in
clasamentul final, a fost dat afara de T-Mobile din cauza suspiciunilor
de dopaj si a documentelor furnizate de organizatori. Alaturi de Ullrich
a fost eliminat si mentorul sau Rudy Pevenage, de asemenea,
spaniolul Oscar Sevilla. Rutierul german nu recunoaste nimic din toate
acuzatiile ce i-au fost aduse si se declara inocent. Italianul Ivan Basso,
banuit ca sar fi dopat in cadrul unei retele de mare amploare la echipa
daneza CSC, a fost exclus la rindul sau de oficialii francezi.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
09 iun-09 iul:
26 iun-09 iul:
01-23 iul:
13-24 iul:
14 iul:

FOTBAL - Campionatul Mondial - Germania 2006;
TENIS - Turneul de la Wimbledon - Londra;
CICLISM - Turul Frantei;
BOX - Camp. European de la Plodvin;
ATLETISM - Golden League - Roma - Italia.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: WIMBLEDON - Finala la simplu feminin
Sambata TV Sport ora 16:05
VOLEI PE PLAJA: Circuit Mondial in Franta - Feminin - Finala
Sambata Eurosport ora 19:00
HOCHEI PE IARBA: Trofeul Campionilor - Olanda - Germania
Duminica Eurosport ora 14:30
CICLISM: TURUL FRANTEI
Duminica Eurosport ora 16:00
TENIS: WIMBLEDON - Finala la simplu masculin
Duminica TV Sport ora 19:00
FOTBAL: FINALA CUPEI MONDIALE - GERMANIA 2006
Duminica TVR 1 ora 20:40
MOTORSPORT: CART AMERICAN - TORONTO
Duminica Eurosport ora 19:30
ATLETISM: Marele Premiu IAAF - Concursul de la Lausane
Marti Eurosport ora 21:00
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KAIAC-CANOE
Ivan Patzaichin vrea medalii
la Euro 2006. De marti si pana
duminica, lacul din apropierea localitatii cehe Racice va gazdui intrecerile Campionatelor Europene de kaiac-canoe, competitie la
startul careia si-au anuntat
prezenta sportivi din 34 de tari,
printre care si Romania.
Dupa o perioada ceva mai
nefasta pentru ambarcatiunile
noastre, tricolorii pregatiti de
legendarul Ivan Patzaichin,
alaturi de Ion Barladeanu si
Daniel Stoian, au ca principal
obiectiv obtinerea a trei medalii in
probele olimpice, 1-3 medalii in
cursele neolimpice si alte trei
calificari in finale.
Dar iata si componenta
delegatiei Romaniei pentru Euro
2006: Lidia Talpa, Florica Vulpes,
Mariana Ciobanu, Alina Platon (K
4), Ionela Barsan, Cosmina Pruteanu (K 2), Florin Mironcic (C 1),
Iosif Chirila, Andrei Cuculici (C 2),
Silviu Simioncencu,Gabriel Talpa,
Loredan si Constantin Popa (C 4),
Ionut Anghel, Marian Sevici (K 2),
Marian Baban, Alin Anton,
Florean Mada si Vasile Stefan (K
4), ultimul echipaj avandu-l ca
rezerva pe Alexandru Ceausu.

POLO

TURUL ROMANIEI
In perioada 15-23 iulie va avea loc cea de-a 43-a editie a Turului
Ciclist al Romaniei. Traseul pe care cei peste 80 de rutieri il vor urma
incepe la Valenii de Munte, urmind sa se incheie la Curtea de Arges.
Circuitul din acest an va cuprinde opt etape si un prolog si va avea
1.087 kilometri. Cel care va iesi invingator in aceasta competitie va fi
recompensat cu suma de 500 de euro.
La editia din acest an a Turului Romaniei vor participa patru echipe
romanesti (Dinamo, Intersport Miercurea Ciuc, Romania - seniori si
Romania - juniori), alaturi de Turcia, Tunisia, Grecia, Bulgaria,
Ucraina, Germania, Republica Moldova, Serbia-Muntenegru si o a
doua formatie bulgara, Hemus. Circuitul din acest an cuprinde opt
etape si un prolog, traseul avind o lungime totala de 1.087 km.
Invingatorul competitiei din 2006 va fi recompensat cu suma de
500 €. "Valoarea totala a premiilor oferite de noi este de 5.000 €, la
care se adauga diferite obiecte, care insumeaza 4.000 €”.

FORMULA 1
Marele Premiu al Statelor Unite

Reprezentativa Romaniei mai
are nevoie de o victorie in turneul
de la Bochum pentru a accede, in
premiera, in elita competitiei organizate de FINA. Poloul romanesc a mai reusit inca o data sa-i
socheze pe specialistii din intreaga lume, dupa ce tricolorii pregatiti de Vlad Hagiu au obtinut doua
victorii importante in primul turneu
din grupa D a Ligii Mondiale.
Dupa ce a scufundat de doua
ori in aceeasi luna puternica
selectionata a Greciei, medaliata
cu bronz la CM 2005, selectionata
tricolora si-a mai trecut in cont o
"victima" de calibru, punand la
colt, chiar la Cosenza, galonata
echipa a Italiei.
Cu doua victorii la activ, dar si
cu o infrangere in fata Germaniei,
medaliata cu bronzul Ligii Mondiale la ultima editie, Romania se
lupta cu sanse reale pentru calificarea la turneul semifinal de la
Portugalete (Spania), rezultat
care ar constitui o noua premiera
nationala.

l-ar avea, spunand ca: "Vorbim de
aproximativ trei kilometri pe ora, asa ca
diferenta nu este uriasa". Evident, nici
Ferrari nu vor sta cu mainile-n san. Atat
Michael Schumacher cat si Felipe Massa
vor primi motoare noi pentru Marele
Premiu al Frantei si aproape cu siguranta
vor fi niste unitati mai puternice. Vorbind
despre diferenta dintre el si urmaritorul sau
direct in Campionat, Alonso a declarat ca:
"Cursele trec si distanta dintre noi nu scade
niciodata sub 15 puncte. Asa ca este o
diferenta confortabila".

Ferrari nu mai castigase din etapa a cincea in acest
sezon, insa rezultatul de astazi este o premiera pentru italieni
in 2006. Italienii au zdrobit orice concurenta la Indianapolis
cu un'-doi-uri atat in calificari, cat si in cursa. Ambii piloti ai
echipe cad de acord asupra faptului ca pneurile Bridgestone
sunt cele care au adus acest rezultat; Michael insista insa ca
si Canada ar fi trebuit sa-i aduca o victorie si ca a fost doar o
intamplare ca acolo nu a reusit decat locul doi, sugerand ca
Ferrari se afla pe directia cea buna. Scuza lui Massa pentru
depasirea sa de catre Schumi: ambreiajul.
La Magny Cours, Alonso va fi inarmat cu noul motor
V8 de la Renault. Dupa ce Fisichella a testat cu succes la
Indianapolis noul V8 produs de Renault, in mai putin de doua
saptamani, in Marele Premiu al Frantei, Alonso va primi si el
specificatia C a propulsorului. Acest lucru, combinat cu faptul
ca cel mai probabil, pista de la Magny Cours se va potrivi mult
mai bine pneurilor Michelin si sasiului R26, ar trebui sa-i faca
lui Alonso cadou o noua victorie. Ziarul "AS" a afirmat ca noul
motor este cu pana la 20 de cai putere mai puternic decat
versiunea precedenta. Dupa ce la Indianapolis motorul lui
Alonso ar fi fost setat din motive de siguranta sa dezvolte o
putere cu 10 cai mai mica, ar rezulta ca spaniolul va avea un
bonus de aproape 30 de cai putere la urmatoarea cursa.
Totusi, Denis Chevrier a minimalizat avantajul pe care Alonso Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

