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Rectificarea bugetului judeţului Caraş-Severin

TOTAL (oraşe) 9,6 miliarde

TOTAL (comune) 2,1 miliarde
TOTAL 11,7 miliarde

Refacerea unor artere rutiere din judeţ

Liceele judeţului

Apă plată la Dognecea.

Consiliul Judeţean a aprobat repartizarea cotei de 22% din
impozitul pe venit, ceea ce reprezintă un fond de 11,7 miliarde
ROL, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşe
lor şi localităţilor judeţului, în vederea realizării unor obiective de
interes major pentru comunitate. Sumele alocate sunt:

Municipiul Reşiţa 6, 0 miliarde
menajarea platformei industriale de la „km 7”

reabilitarea unor unităţi de învăţământ
Bocşa 0,5 miliarde

eabilitarea reţelei de apă-canal
oldova Nouă 0,3 miliarde
usţinerea desfăşurării programului ISPA

Oraviţa ,8 miliarde
eabilitarea imobilelor unor unităţi de învăţământ

ţelu Roşu 2,0 miliarde
ctuala administraţie a preluat gestiunea cu un deficit care

nu îi mai permite accesarea unor credite p realizarea unor
investiţii

Berzovia 0,2 miliarde
eabilitarea imobilelor şcolare

Grădinari 0,4 miliarde
eabilitarea imobilelor şcolare

Luncaviţa 0,3 miliarde
eabilitarea imobilelor şcolare

Păltiniş 0,25 miliarde
eabilitarea imobilelor şcolare

Răcăşdia 0,3 miliarde
eabilitarea imobilelor şcolare

Socol 0,5 miliarde
eabilitarea imobilelor şcolare

Văliug 0,15 miliarde
lte destinaţii, localitatea beneficiind de o unitate şcolară

nouă, iar numărul elevilor este în scădere

Guvernul a alocat 52 miliarde din rezerva bugetară pentru
refacerea unor importante tronsoane de drum din judeţ, rolul
infrastructurii în dezvoltarea socio-economică regională fiind
prioritar.

Cea mai mare parte a acestui fond (32 miliarde) este destinat
pentru refacerea a 22,4 km din drumul DJ 684 care face legătura
între DN 68 (localitatea Voislova, judeţul Caraş-Severin) şi DN
68A(localitatea Margina din judeţul Timiş), traversând localităţile
Rusca Montană şi cunoscuta exploatare de marmură de la
Ruschiţa, aşezările Luncani, Tomeşti, Româneşti. Din DJ 684
este posibil şi accesul spre localităţi rurale din judeţul
Hunedoara. Următoarea destinaţie a acestui fond, pe deplin
justificată, având în vedere amploarea traficului şi consecinţele
acestuia, o promisiune îndeplinită, o reprezintă tronsonul
drumului naţional DN6 care traversează municipiul Caransebeş.

În aceeaşi zonă trebuie menţionat şi drumul de acces al
locuitorilor din Var la drumul naţional DN 68, tronsonul Var-
Obreja urmând să fie asfaltat. În cadrul Programului de Vecină
tate România Serbia & Muntenegru, ale cărui obiectiv este
atingerea unei dezvoltări economice echilibrate în zona de
graniţă, prin aplicarea principiilor transfrontaliere se va realiza şi
reabilitarea a 5 km din drumul judeţean DJ 571C, permiţând

astfel accesul locuitorilor, în majoritate de etnie sârbă, din
Lescoviţa spre punctul de trecere a frontierei spre Serbia, din
localitatea Naidăş şi, din celălalt sens al traficului, a locuitorilor
din Pojejena, Şuşca, Belobreşca, Divici (localităţi situate pe
DN57A), Socol, Pârneaura, Zlatiţa (localităţi deservite de DJ 571
C, tronson care beneficiază de modernizare în cadrul altui pro
iect).La realizarea acestui proiect partenerii Consiliului Judeţean
vor fi Consiliul Local Socol şi Primăria din BisericaAlbă (Serbia).

vor beneficia de terenuri de sport
reabilitate la standarde superioare.

Starea avansată de uzură a unor terenuri, amplasate în
incinta unor unităţi de învăţământ care fac parte din domeniul
public al municipiului Reşiţa, le face improprii pentru desfă
şurarea, în condiţii optime şi de siguranţă a activităţilor sportive.

Actualul administrator al terenurilor, Consiliul Local al
municipiului are dificultăţi în găsirea unor resurse financiare
pentru investiţii legate de reabilitarea acestor terenuri şi, în
această situaţie, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a solicitat
trecerea bunurilor respective, în administrarea sa, pentru o
perioadă de 10 ani.

În cazul unui răspuns pozitiv din partea Consiliului Local, noul
administrator va asigura fondurile necesare reabilitării, operaţie
care vizează, în primul rând, realizarea unor suprafeţe sintetice
ale terenurilor de sport de la liceele reşiţene „Diaconovici Tietz”,
„Traian Lalescu” şi „Traian Vuia”, spaţii care pot fi utilizate de
către elevii unităţilor şcolare menţionate, dar care se vor preta şi
la diferite alte competiţii sportive. Proiectul Consiliului judeţean
se poate extinde şi la alte unităţi şcolare din judeţ, având în
vedere beneficiile de necontestat ale activităţii sportive pentru
dezvoltarea tinerilor.

Opţiunea unor candidaţi la examenul de bacalaureat, pentru
disciplina sportivă în locul unor probe la materiile care pot
constitui baza pregătirii lor profesionale viitoare poate fi, însă, un
semnal de alarmă pentru sistemul de învăţământ.

Oferta Consiliului Judeţean vizează două terenuri la liceele
din Caransebeş şi câte unul în localităţile Oţelu Roşu, Bozovici,
Moldova Nouă, Oraviţa, Bocşa şi Băile Herculane.

Nu a fost inclus liceul din Anina, o explicaţie posibilă fiind
moderna sala de sport construită în imediata apropiere.

Potenţialul hidrogeologic al zonei
Dognecea a făcut obiectul cercetărilor efectuate de către
administratorul perimetrului respectiv, Consiliul Judeţean Caraş-
Severin (Licenţa nr. 526/1999), dar nefinalizarea lucrărilor, din
raţiuni financiare nu a permis obţinerea Licenţei de exploatare.

Exploatarea apelor minerale din zonă, în cazul în care
cercetările ar confirma rentabilitatea activităţii, ar putea crea
locuri de muncă temporare (în perioada construcţiei unei fabrici
de îmbuteliere) şi cca. douăzeci definitive, respectiv venituri
importante pentru bugetul comunei.

Pentru continuare activităţii de cercetare, urmată de cea de
exploatare s-a propus asocierea cu societăţi care să preia
costurile reclamate de aceste lucrări.

S.C. Austrian Agriculture Invest SRL din Timişoara şi-a
manifestat dorinţa de asociere, referitor la izvorul de apă plată
„ogaşul Dognecea”, iar Consiliul Judeţean este dispus să
accepte acest proiect, dar având în vedere pertinenta observaţie
a domnului vicepreşedinte Horia Irimia, şi anume că nu s-a
parcurs traseul legal pentru asociere (un anunţ care ar fi permis o
selectare dintre mai multe oferte), decizia urmează să se ia într-o
şedinţă viitoare.
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Corupţia rămâne principala problemă a ţării
noastre în perspectiva aderării la Uniunea Euro
peană, deşi România a făcut uşoare progrese în
ultimul an, concluzionează Raportul Naţional
asupra Corupţiei realizat de Transparency
International România şi dat publicităţii, luni, de
directorul executiv al organizaţiei, VictorAlistar.

Directorul TI-România a declarat că evoluţia
reformelor din ultima perioadă arată că 'ţara
noastră s-a înscris pe un drum bine definit al
combaterii corupţiei şi că poate deveni membră a
Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007', dar a
recomandat politicienilor români să îşi modereze
'atitudinile triumfaliste'.

'Este necesară menţinerea presiunii asupra
Guvernului pentru a continua eforturile în privinţa
combaterii corupţiei şi creşterii nivelului de
integritate publică', a spus VictorAlistar.

El a adăugat că, în perioada martie 2005 -
martie 2006, analizată în raportul Transparency
International, instituţiile publice şi-au mai îmbu
nătăţit procedurile administrative, însă reformele
anticorupţie nu au dat rezultatele aşteptate de
cetăţean care se confruntă, în continuare, în
mare măsură, cu aceleaşi probleme în relaţia cu
sectorul public.

'Sunt de remarcat aspectele notabile la nivelul
procedurilor administrative în relaţia cu cetăţea
nul, care par să fie mai simple şi mai clare, dar
fără impact vizibil în privinţa micii corupţii. Este
necesară securizarea deciziei publice în
domeniile sănătăţii, educaţiei, achiziţiilor publice,
contractelor de infrastructură şi administraţiei

publice locale', a spus directorul TI-România.
Totodată, raportul punctează drept 'cel mai

mare insucces al anului care a trecut' neînfiinţa
rea agenţiei de integritate, instituţia însărcinată
cu monitorizarea şi sancţionarea conflictelor de
interese şi a incompatibilităţilor, precum şi cu
controlul averilor funcţionarilor publici, magistra
ţilor, demnitarilor şi administratorilor societăţilor
publice.

La capitolul combaterea corupţiei sunt enu
merate ca lipsuri ratarea creării instrumentelor de
repatriere a averilor, conform Convenţiei ONU
împotriva corupţiei, capacitatea administrativă
scăzută în domeniul prevenirii şi combaterii spă
lării banilor, neutilizarea comisiilor de disciplină
pentru funcţionarii publici şi neaplicarea prevede
rilor privind avertizorii de integritate.

La nivelul sancţionării corupţiei, raportul sem
nalizează capacitatea încă scăzută a DNA de a
furniza rezultate concrete prin dosarele de mare
corupţie trimise în instanţă, dar şi prin tendinţa
clasei politice de a se proteja de riscul creării
precedentului 'pentru a nu deschide o cutie a
Pandorei', după cum a subliniat VictorAlistar.

Raportul Naţional asupra Corupţiei este
realizat în fiecare an de către TI-România,
însoţind Raportul Global asupra Corupţiei editat
de Secretariatul Internaţional de la Berlin al
Transparency International. Monitorizarea şi
concluziile Transparency International România
vor fi folosite de Direcţia Extindere a Comisiei
Europene în redactarea Raportului de ţară care
va fi prezentat pe data de 16 mai.
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Participarea publicului la stabilirea deciziilor

Asociaţiile, organizaţiile sau grupurile de persoane interesate
vor avea posibilitatea să participe la elaborarea anumitor planuri şi
programe în legătură cu mediul. Participarea publicului la
stabilirea deciziilor va determina creşterea transparenţei şi
responsabilităţii procesului decizional.

Hotărârea aprobată de Executiv reglementează participarea
publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor şi
programelor care se referă la: gestionarea deşeurilor la nivel local
şi naţional, a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, la protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole sau la
gestionarea calităţii aerului.

Publicul îşi va putea exprima opiniile în mod liber, efectiv şi din
timp, înaintea de luarea unor decizii, va avea posibilitatea de a se
documenta, de a transmite comentarii, întrebări, atât timp cât
opţiunile privind elaborarea, modificarea sau revizuirea unui plan
sau program sunt încă deschise.

Prevederile acestei hotărâri nu se aplică planurilor şi
programelor din domeniile menţionate, care au ca unic obiectiv
apărarea naţională sau celor care sunt aplicabile în situaţii de
urgenţă de natură civilă. De asemenea, nu se aplică celor pentru
care procedura de participare a publicului se desfăşoară conform
Legii apelor (nr. 107/1996, modificată şi completată) şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Definiţia noţiunii de „public” cuprinde atât persoanele fizice,
indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, cât şi pe cele
juridice, inclusiv asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora,
indiferent de locul unde sunt înregistrate sau în care se află centrul
efectiv al activităţilor lor.

Propunerea de plan sau program ori de modificare sau
revizuire a unui plan sau program fac obiectul participării publicului
din momentul elaborării, până la transmiterea sa spre adoptare
sau aprobare.

Publicul va fi informat, prin anunţ public, făcut prin orice mijloa
ce, inclusiv prin mijloace electronice, despre iniţierea procesului
de elaborarea a unui plan sau program la care se face referire sau
despre orice modificare ori revizuire a acestor planuri sau progra
me, precum şi despre dreptul său de a participa la luarea deciziei.

Informaţiile relevante puse la dispoziţia publicului prin anunţ se
referă la:

propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire
a unui plan sau program, după caz;

autorităţile publice care deţin informaţii referitoare la
propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a
unui altfel de plan sau program;

autoritatea competentă la care pot fi transmise comentarii,
întrebări sau opinii.

Publicul are la dispoziţie 30 de zile de la data publicării
anunţului pentru transmiterea comentariilor cu privire la
propunerile de plan sau program ori de modificare sau revizuire a
unui plan sau program.

Dezbaterea publică are loc la 45 de zile de la expirarea
termenului în care se pot transmite comentariile iar anunţul privind
organizarea dezbaterii se publică într-un ziar naţional sau local
sau se afişează pe pagina de Internet a autorităţii competente cu
30 de zile înainte de data dezbaterii publice.

Propunerea de plan sau program, rezultată în urma includerii
comentariilor şi opiniilor justificate ale publicului, se pune la
dispoziţia publicului, spre consultare, în acelaşi timp cu publicarea
anunţului privind organizarea dezbaterii publice.

În procesul de luare a deciziilor, după examinarea comenta
riilor şi opiniilor exprimate de public, autoritatea competentă ia
decizia de adoptare/aprobare sau de respingere a planului sau
programului ori a modificării sau revizuirii unui plan sau program.

Ulterior, autoritatea competentă informează publicul despre
decizia luată, despre motivele şi consideraţiile pe care se
întemeiază decizia, despre procesul de realizare a participării
publicului la luarea deciziei, inclusiv despre modul în care au fost
luate în considerare rezultatele participării publicului şi
posibilitatea contestării deciziei la instanţa competentă.

Hotărârea transpune în totalitate prevederile art.1 lit. a) şi art. 2
din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.
2003/35/EC privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privie
la participarea publicului şi accesului la justiţie, a Directivelor
Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE.

Actul normativ aprobat de Guvern are scopul de a implementa
obligaţiile rezultate din convenţia privind accesul la informaţie,
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în
problemele de mediu, semnată laAarhus la 25 iunie 1998.Actualul
demers legislativ pune în acord legislaţia românească cu politica
comună europeană, al cărui obiectiv este asigurarea unui mediu
sănătos pentru cetăţenii Uniunii, şi respectă angajamentele asu
mate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.
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Guvernul României - Biroul de presă - 27.04.2006

CORUPŢIA

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a acordat
pentru anul universitar 2006-2007, 415 locuri
speciale pentru candidaţii rromi la admiterea în
facultăţile a 26 de instituţii de învăţământ superior
de stat.

Locurile alocate pentru rromi se referă la
facilitatea de a fi admişi pe criterii minimale
(media 5,00) şi la faptul că nu vor plăti taxe de
şcolarizare pe durata studiilor. Distribuţia
locurilor la facultăţile la care vor exista cereri
din partea candidaţilor rromi revine rectorate-
lor. În acest scop, candidaţii rromi vor depune,
în perioada de înscriere, o cerere de intenţie la
rectoratele universităţilor (secretarul şef al
universităţii) şi, în aceeaşi zi, un dosar de
concurs la facultatea vizată.

Ca şi în ceilalţi ani, dosarul de concurs va
cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate
sau de colegiu, o adeverinţă din partea unei
organizaţii legal constituite a rromilor din care
să rezulte că respectivul candidat face parte
din etnia rromilor (şi nu că este membru al
respectivei organizaţii!).

Întrucât examenele de admitere în instituţii-
le de învăţământ superior se derulează în sesi-
uni şi date diferite, este important ca potenţialii
candidaţi rromi să se informeze în prealabil
asupra perioadelor de organizare a înscrierilor
şi de desfăşurare a examenului de admitere.

câte 17 locuri au primit Şcoala Naţională
de Studii Politice şi Administrative din Bucu-
reşti, Universitatea din Bacău, Universitatea
"Transilvania" din Braşov, Universitatea
"Ovidius" din Constanţa, Universitatea din
Craiova, Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galaţi, Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi" şi Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" (ambele din Iaşi), Universitatea din Ora-
dea, Universitatea din Piteşti, Universitatea
Petrol - Gaze din Ploieşti, Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "Ştefan
cel Mare" din Suceava şi Universitatea
"Valachia" din Târgovişte;

Cele 415 de locuri s-au distribuit astfel:
Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Na-

poca (60 de locuri),Universitatea din Timişoara
(33), Universitatea din Bucureşti (25) şi Univer-
sitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş (23);

10 locuri - Universitatea "Constantin
Brâncuşi" din Tg. Jiu, câte 7 locuri - Universita-
tea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"
Cluj-Napoca şi Academia de Studii Economice
din Bucureşti, 5 locuri - Universitatea Politehni-
că Bucureşti, 2 locuri - Universitatea de Muzică
din Bucureşti, respectiv un loc - Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
"Ion Luca Caragiale" din Bucureşti.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 02.05.2006
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În perioada 2-4 mai 2006, delegaţia condus

ţarea unui Program
de Incluziune Social

ţiei roma.

ă
de domnul ministru Gheorghe Barbu negociază
la Washington contractarea unui împrumut de la
Banca Mondială pentru finan

ă destinat celor mai defavo-
rizarte categorii, în special popula

Delegaţia României este format
ţi ai Ministerului Finanţelor Publice,

Ministerului Muncii, Solidarit ţii Sociale
ţiei

ţiei Naţionale pentru Roma

ţiune
dezvoltat în cadrul Decadei pentru Incluziunea
Social

ţine finanţarea
urm

ţirea condiţiilor de viaţ
ţi s ţia rom

ţie timpurie
Programul destinat persoanelor cu disabili-

t ţi - Programul destinat combaterii violenţei
domestice

Dezvoltarea capacit ţii Agenţiei Naţionale
pentru Roma de a identifica, realiza

ţiei

ţiei Naţionale pentru Romi, în
parteneriat cu reprezentanţii Consiliilor Jude-
ţene din zonele în care asemenea programe
se impun în mod urgent.

ă din repre-
zentan

ă
ării,

Agen
ă.

În linie cu prevederile Memorandumului
Comun pentru Incluziune Socială, semnat de
România cu U.E.,

ă a Roma (2005-2015), prezentul împru-
mut este solicitat pentru a sus

ătoarelor programe considerate prioritare:

Îmbunătă ă din
localită ărace cu popula ă

Cre ării copiilor din grupurile
vulnerabile la programele de educa

ă

ă

ării, Fondului Român pentru Dezvoltare
Socială

şi
Familiei, Ministerului Educa şi Cercet

şi Fondului
Român de Dezvoltare Social

şi a Planului de Ac

şterea particip

şi monito-
riza proiecte.

Implementarea acestor proiecte se va reali-
za în perioada 2006-2011 prin efortul conjugat
al Ministerului Muncii, Ministerului Educa şi
Cercet

şi Agen
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�

�

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 02.05.2006

Locuri speciale pentru candida]ii rromi
la admiterea în facult@]i

Program de Incluziune Social@ destinat celor mai
defavorizarte categorii, în special popula]iei roma

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



Secrete de Familie

Vineri
orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică
orele 16, 18, 20
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Duminic 7 Maiă

REFARM
orele 7 - 22,

bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor
Te a t r u

Joi, 04.05.2006, ora 17, „Năbădăile iubirii

Povestea celor patru diamante

În
spatele ochilor

”
de Jiri Menzel.

Vineri, 05.05.2006, ora 10, spectacolul pentru
copii „ ” de
Eugen Drăghin.

ă, 07.05.2006, ora 19, spectacolul „
” de Nava Semel.

Duminic

Teatrul G.A. Petculescu Re i a
prez

“ ” ţ
int :

ş
ă
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A n u n ţ
Co nsiliul Judeţean Cara ţia de Adminis-

trare a Do meniului Public ţ
ţii eco no mici ce î

ţii) cu privire la întrunirea ce va avea lo c în
data de cu începere de la o ra 11.00 în sala de

ţe a PalatuluiAdministrativ.
Întâlnirea va avea drept sco p info rmarea cu privire la regle-

ment ţiilo r
speciale de transpo rt necesare pentru circulaţia pe drumurile
publice din administrarea Co nsiliului Judeţean Cara

ţiunile aplicabile o perato rilo r de transpo rt
care deţin sau utilizeaz

ţene.
Sunt invitaţi s ţi ai Inspecto ratului

Judeţean de Po liţie, directo riiAuto rit ţii Rutiere Cara
ţiei Silvice Cara ţiei de Regim Silvic

ţa, precum ţ.

ş-Severin prin Direc
şi Privat Caraş-Severin anun

şi juridice (agen şi desf şoar
şi transportatorii de

materiale de construc

şedin

şi aplicabile în domeniul autoriza

ş-Severin.
Vor fi precizate sanc

şesc limitele maxime legale pentru care nu este necesar

ş-Severin,
ai Direc ş-Severin, Direc şi
Vân şi şi primarii din jude

ă per-
soanele fizice ă ă
activitatea în domeniul exploatării lemnului

ările legale existente

ă autovehicule cu mase totale ce
depă ă
autorizare, autovehicule înmatriculate în România care circulă
pe drumurile jude

ă participe reprezentan
ă

ătoare Re

5 mai 2006

Preşedinte, Dr. Ing. Sorin Frunzăverde.

Utilajele şi instalaţiile utilizate în prelucrarea lemnului ro tund în
cherestele vo r fi supuse perio dic expertizării, în vederea auto rizării
funcţio nării acelo ra care co respund tehnic, stabileşte un pro iect de
Lege ado ptat de Guvern în şedinţa de ieri.

Expertizarea va fi făcută de specialişti atestaţi în prelucrarea
lemnului sau în co nstrucţia de maşini specifice prelucrării
lemnului, de către Ministerul Eco no miei şi Co merţului, co nfo rm
unui o rdin co mun care urmează să fie semnat de către ministrul
Eco no miei şi Co merţului şi ministrul Agriculturii, Pădurilo r şi
Dezvo ltării Rurale. Prin acest o rdin se va stabili meto do lo gia de
realizare a expertizei.

Pentru utilajele şi instalaţiile de prelucrare a lemnului care
co respund expertizei tehnice se vo r elibera permise de
funcţio nare, în baza căro ra perso anele fizice şi juridice care deţin
aceste utilaje vo r o bţine auto rizaţia de funcţio nare.

Perso anele fizice şi juridice care la data intrării în vigo are a
acestei Legi desfăşo ară activităţi de prelucrare a lemnului ro tund
în cherestele sunt o bligate, în termen de 6 luni, să so licite permise
de funcţio nare pentru utilajele şi instalaţiile utilizate. După această
perio adă, se interzice funcţio narea utilajelo r şi/instalaţiilo r care nu
deţin permis de funcţio nare.

Nerespectarea acesto r reglementări de către perso anele fizice
şi juridice care desfăşo ară activităţi de prelucrare a lemnului se
sancţio nează cu amendă de la 60.000 la 90.000 lei RON şi
sigilarea şi co nfiscarea instalaţiilo r şi utilajelo r până la o bţinerea
permisului de funcţio nare.

No ile reglementări au fo st intro duse în sco pul sco aterii din
funcţiune a utilajelo r şi instalaţiilo r impro vizate şi a celo r cu un grad
ridicat de uzură. Slabele perfo rmanţe tehnice şi tehno lo gice au
avut efecte negative atât asupra pieţei, prin realizarea de pro duse
neco mpetitive, cât şi asupra fo ndului fo restier şi a mediului.

Industria ro mânească de prelucrare primară a lemnului
cuprinde peste 8.000 de agenţi eco no mici.

Guvernul României - Biroul de presă - 27.04.2006

Proiecte culturale, }tiin]ifice,
educative }i religioase

Consiliul Jude ş-Severin acord

ştiin şi religioase,
lista acestora, votat

şi manifestarea „Comenius”, desf şurate
de Inspectoratul Şcolar Jude ş-Seve
rin 20,0 mii RON

Participarea Casei de Cultur şa la
festivalul folcloric ce se va avea loc în Turcia
10,0 mii RON

Sprijin pentru aşez

ş 2,5 mii RON
M ş 8,4 mii RON

Total 63,9 mii RON
Preşedintele Consiliului Jude

ş şi Reşi
şi surse de finan

ţean Cara

ţifice, educative

ţie de no i so licit
ţi

Actuala co mpletare se refer ţa
rea urm ţiuni:

Festivalul „Hercules” 10,0 mii RON
venimentul „Pinus Nigra, varietatea

Banatica” 6,0 mii RON
Olimpiada la disciplina „Educaţie tehno lo gi

c
ţean Cara

ţean, Dl. So rin
Frunz

ţa, urmând s
ţii ţare.

Pro iectul de ho t

ţinerea financiar

ă
sprijin financiar pentru realizarea unor proiecte
culturale,

ă anterior, fiind revizuită
periodic, în func ări sau
oportunită

ă la cofinan
ătoarelor ac

ă” ă

ă din Boc

ăminte religioase:
Mănăstirea Nera 7,0 mii RON
Capela Scolii Speciale din

Caransebe
ănăstirea Fene

ăverde a declarat că există disponibi
litate pentru acordarea sprijinului financiar
necesar finalizării Catedralelor Ortodoxe din
Caransebe ă se găsească
solu

ărâre propune retragerea
sumei de 30,0 mii RON, alocată pentru sus

ă a persoanelor sau familiilor
afectate de accidentul minier care a avut loc la
Anina, în luna ianuarie 2006. (R.B.)

.
-

E
-

-

-
-

-
-

-

-

-
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Prelucrarea lemnului rotund
în cherestele

Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-Severin

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 30 aprilie - 15 mai 2006, 5 voluntari ai Centrului de Voluntariat Re ă la
proiectul interna ă

ă partenteriatului dintre Direc ă
pentru Tineret Cara

ările Uniunii
Europene, cele în curs de aderare ările partenere în programul Youth. Prin intermediul re

ă sau vor sa lucreze în viitor cu tinerii, fie ca profesie, fie ca formă de voluntariat.
În acest context proiectul Peace for You(th) II se focalizează pe dezvoltarea abilită

ă ă”. Se urmăre
ă înve ă exeperien ă ce înseamnă să fii leader, să organizezi activită ă

la sfâr ă- ă ă.
În cadrul proiectului, atât echipa de organizare cât

ării anterioare cu organizatorii în cadrul unui schimb similar
desfă

ă
ă de contact: Sorina Nihta, telefon: 0740 085 900, e-mail:

sorinaid@yahoo.com.

şi
şurat în Hollók

şi Ungaria, este posibil datorit
ş-Severin şi organizatorii proiectului, Egyesek Youth Assotiation şi International

Sinergy Group.
Peace for You(th) II face parte dintr-o serie de proiecte bazate pe cooperarea dintre

şi
şi traininguri pentru tineri care

lucreaz

şte astfel ca participan

şit, s şi dezvolte abilit şi de lucru în echip
şi cea de traineri sunt echipe interna

şurat în 2005, Peace for You(th), una dintre voluntarele Centrului de Voluntariat Reşi
şu, a fost selectat şi va participa la acest proiect în calitate de co-trainer.
Pentru mai multe informa

ţa particip
ţio nal Peace fo r Yo u(th) II (Pace pentru Tine(ri) II), desf ő, Ungaria.

Acest schimb intercultural, la care vo r participa tineri din Armenia, Azerbaijan, Lituania, Republica
Mo ldo va, Ro mânia, Olanda ţia Judeţean

ţ
ţ ţelei

Internatio nal Sinergy Gro up sunt o rganizate schimburi internaţio nale

ţilo r de
leadership prin intermediul meto dei de „înv ţare prin exeprienţ ţii
s ţe pe baz ţial ţi de la început pân

ţile de co municare
ţio nale

fo rmate din vo luntari. În urma co labo r
ţa, Raluca

Ro
ţii, perso an

Marina Spătaru, Daniela Lupşan, Consilier pentru tineretDirector

Asociaţia Cogito Re ţa

ţi 2 mai:

Miercuri 3 mai:

şi

Vineri 5 mai:

Sâmb

Comunicat de presă

În perioada 2-7 mai 2006, în municipiul Re
ă

ă deAsocia
ă pentru Tineret, Di-

rec ă pentru Tineret Cara
ăria Municipiului Re

ă a
Studen ă la cea de-a VII-a
edi ă manifestare este deja reprezenta-
tivă pentru Re ărbătoare-eveniment în
via

ă
ă. Desfă ător:

ă

Ora 18ºº Centrul Civic

Ora 11ºº Skate Park
concurs: skateboarding, inline
skating, stencil

Ora 15ºº Liceul Mircea Eliade
concurs de baschet

Ora 17ºº Centrul civic
concursuri, demonstra

ă

Ora 11ºº Parcul Siderurgistului
concurs ciclism, inline skating

Ora 16ºº Zona triaj
demonstra

ălbărău, pre

ări vă dorim
succes în activitatea dumneavoastră.

şi
şura manifestarea „Zilele Tinere

şi

ş-Severin,
Prim şi

şi Casa de Cultur
şi

şi

şi sportiv,
participarea civic şur

şi Govândari
campanie de informare

Ora 19ºº ClubAteneu
concert Implant pentru Refuz,
Coroziv, Oranj

şedinte al
Asocia

ţa
se va desf ţii”,
o rganizat ţia Co gito Re ţa în partene-
riat cu Auto ritatea Naţio nal

ţia Judeţean
ţa, Agenţia pentru

Sprijinirea Studenţilo r
ţilo r din Re ţa. Ajuns

ţie, aceast
ţa, o s

ţa tinerilo r, având ca o biective stimularea
creativit ţii, po tenţialului artistic

Ora 12ºº Zo na triaj - demo nstraţie graffitti

Ora 18ºº Centrul de tineret Mansarda
cinematec

ţii,
spectaco le de animaţie de strad

ţie graffitti
Pentru mai multe info rmaţii, perso ana de

co ntact este Andrei B
ţiei Co gito , telefo n: 0745990422.

Cu speranţa unei bune co labo r

Mar

Joi 4 mai:

ătă 6 mai:

Duminică 7 mai:

Andrei Bălbărău, Preşedinte

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/4 Mai /5 /6 /7Mai Mai Mai

ţi,Luni, 8 Mai Mar 9 Mai 10 Mai 11 Mai 12 Mai 13 Mai 14 MaiMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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Lege 32 privind obligaţiunile ipotecare
(M.O. nr. 264/23.03.2006)

niunii aţional a Executorilor Judec

(M.O. nr.
266/24.03.2006)

ul nr. ţiei

ţiilor de inspector

a nr.
ţei nr. 114/1996

Legea nr. 68 privind aprobarea O.u. .

ţei de munc

ul nr.
ţului privind aprobarea Ghidului de

proceduri pt. acordarea de stimulente financiare,
prin Agenţia Naţional

ul nr.

ţiunilor privind avizarea ţion

ţinând unit ţilor
administrativ-teritoriale

. .G. nr. .

.G. nr. ţio
nale pt. egalitatea de ţi
pt. perioada 2006-2009

ţiuni pt. implementarea Strategiei naţionale pt.
egalitatea de ţi pt.
perioada 2006-2009

H.G. nr. 267

(M.O. nr. 272/27.03.2006)
.G. nr.

ţiei
ţa

ţa,
judeţul Cara

ul nr. ţelor publice
privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pt.
care organul fiscal transmite contribuabililor, prin
po ţii

Legea nr. 65 privind aprobarea O.u. .
.u. .

ţei, precum ţi populaţiei pt.
plata energiei termice (M.O. nr. 276/28.03.2006)

a nr. ţia drepturilor
salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al
unit ţii sau al unor p ţi ale acestora (M.O. nr.
276/28.03.2006)

H.G. nr. 303

(M.O. nr. 279/28.03.2006)
.G. nr.

ţional pt. reducerea costurilor cu energia pt.
populaţie, prin cre ţei energetice

(M.O. nr. 279/28.03.2006)
O ul nr.

.G. nr. 37/2005 privind
recunoa ţionarea grupurilor

ţiilor de produc

.G. nr. ţiilor de
introducere pe piaţ ţiune a
mijloacelor de m

ul nr. ţelor publice
privind completarea Ordinului ministrului finanţe
lor publice nr. 551/2003 pt. aprobarea Instrucţiu
nilor de aplicare a prevederilor titlului I - „Transpa
renţa informaţiilor referitoare la obligaţiile buge
tare restante“ al c ţii I din Legea nr. 161/2003
privind unele m ţei
în exercitarea demnit ţilor publice, a funcţiilor
publice

ţionarea corupţiei, cu modific

ţii sociale
ţiei fiscale

privind stabilirea comisionului datorat de
angajatori

H.G. nr.

ţia materialelor lemnoase
ţiei acestora ţiilor de transfor-

mat lemn rotund
Ordinul nr. al pre ţiei Naţio-

nale pt. Întreprinderi Mici ţie
privind modificarea anexei nr. 1 la Procedura de
implementare a Programului naţional multianual
pe perioada 2006-2009 pt. susţinerea accesului
microîntreprinderilor

ţ
ţiei Naţionale pt.

IMMC nr. 55/2006
O.

ţiei Naţio-
nale pt. IM privind modificarea Procedurii de
implementare a Programului pt. sprijinirea dez-
volt

ţiei Naţionale pt. IMMC nr.
64/2006

a nr.

U N

-
-

-

-

-
-

-
-
-
-

Ordinul nr. al ministrului muncii,
solidarit

ă ătore
ătore

ătore
ările ările ulterioare

Ordin 3.518 al ministrului educa
ării privind aprobarea Metodologiei de

organizare ă

(M.O. nr. 267/24.03.2006)

G nr.
144/2005 pt. modificarea

ărilor pt.
ării for ă

Ordin 181 al ministrului economiei

ă pt. Dezvoltarea Zonelor
Miniere, antreprenorilor locali, în vederea
angajării ătirii persoanelor fără loc de
muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre
economice ării
sectorului minier

Ordin 196 al ministrului agriculturii, pădu
rilor ării rurale pt. aprobarea Instruc

ării
ocoalelor silvice pt. gospodărirea pădurilor
proprietate privată a persoanelor fizice

ă apar ă

u pt modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal

H 319 privind aprobarea Strategiei na
ărba

ărba
(M.O. nr. 270/24.03.2006)

pt. aprobarea Normelor metodo
logice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind
organizarea

ă
H 367 privind transmiterea unui imobil

din domeniul public al statului

(M.O. nr. 274/27.03.2006)

ă, formularele de declara

G nr. 143/
2005 pt. modificarea G nr. 5/
2003 privind acordarea de ajutoare pt. încălzirea

locuin ă

Lege 67 privind protec

ă ăr

privind aprobarea Programului
anual de marketing ă

privind aprobarea Programului
na

ădurilor ării rurale privind aprobarea
Normelor de aplicare a O

ători, pt. comercializarea
produselor agricole ă cu
modificări ări prin Legea nr. 338/2005

H 264 privind stabilirea condi
ă

ăsurare (M.O. 282/29.03.2006)
Ordin 420 al ministrului finan

ăr
ăsuri pt. asigurarea transparen

ă

ările
ările ulterioare (M.O. nr. 283/29.03.2006)

ă

privind modificarea
G. nr. 427/2004 pt. aprobarea Normelor

privind circula

ă, aprobată prin
Ordinul pre

u.G. nr. pt. prelungirea aplicării preve-
derilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii

ări sociale
Ordinul nr. al pre

ării IMM ătite
pt. profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul
pre

şti:
Tabloul executorilor judec şti pe anul 2006,
întocmit în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr.
188/2000 privind executorii judec şti, cu
modific şi complet

şi
cercet

şi desf şurare a concursului de
ocupare a func şcolar de
specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele
şcolare

Lege 62 privind completarea Legii
locuin (M.O. nr. 268/24.03.2006)

şi completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigur şomaj şi
stimularea ocup (M.O. nr.
268/24.03.2006)

şi
comer

şi preg

şi sociale, ca urmare a restructur
(M.O. nr. 268/24.03.2006)

şi dezvolt
şi autorizarea func

şi juridice
şi a celor proprietate public

şi pt. autorizarea
personalului silvic (M.O. nr. 268/24.03.2006)

O 21
(M.O. nr. 269/24.03.2006)

şanse între femei şi b
şi a Planului general de

ac
şanse între femei şi b

şi exercitarea profesiei de arhitect,
republicat

şi din administrarea
Ministerului Administra şi Internelor în dome
niul public al municipiului Reşi şi în adminis
trarea Consiliului Local al Municipiului Reşi

ş-Severin
Ordin 421 al ministrului finan

şt (M.O. nr.
275/27.03.2006)

şi completarea O

şi a unor facilit

şi promovare turistic şi a
Programului anual de dezvoltare a produselor
turistice

H 320

şterea eficien şi
utilizarea energiei regenerabile în anul 2006

rdin 171 al ministrului agriculturii,
p şi dezvolt

şterea şi func şi
organiza

şi silvice, aprobat
şi complet

(M.O. nr. 280/28.03.2006)

şi de punere în func

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sanc şi
complet

şi familiei pt. prorogarea
termenului de depunere a declara

şi comple-
tarea H.

şi contro-
lul circula şi al instala

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şi a întreprinderilor mici la
servicii de instruire şi consultan

şedintelui Agen

şi alte drepturi de
asigur

şedintelui Agen
MC

prin fonduri în limita sumelor pl

şedintelui Agen

� Legea nr. 66 pt. consacrarea zilei de 8 aprilie
ca „S
(M.O. nr. 276/28.03.2006)

363

(M.O. nr. 286/30.03.2006)
105

(M.O. nr. 286/30.03.2006)
24

(M.O. nr. 287/30.03.2006)

ărbătoarea etniei romilor din România“

101

(M.O. nr. 289/30.03.2006)

216

(M.O. nr. 285/29.03.2006)

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

| 4 Mai 200 |- 10 6 PRISMA

Populatia si firmele s-au
mult mai mult decat estimau expertii Bancii Nationale.
Astfel, creditul neguvernamental era, la sfarsitul lunii
martie, cu 51,7 la suta mai mare decat la finele aceleiasi
luni a anului trecut, in timp ce estimarile oficiale la
sfarsitul anului sunt de 30%

imprumutat de la banci Romanii pot directiona
datorat bugetului catre o entitate

non-profit dintr-un domeniu pe care vor sa-l
sprijine. Optiunea exista inca de anul trecut,
dar extrem de putini romani i-au acordat
atentie.

2% din impozitul
pe venit

Olli Rehn:
Romania si Bulgaria trebuie sa nu piarda ritmul

reformelor, al aplicarii lor, si sa faca dovada unor
structuri prin care sa continue lupta impotriva coruptiei
si a crimei organizate, deoarece numai asa poate fi
garantata o economie si o societate normala

Prioritatea numarul unu este justitia

FonduriSapard

Alte patru domenii
agricole vor fi finan]ate

Peste 100 de milioane de
euro din fondurile Sapard, alo
cate ţării noastre, vor fi atri
buite pentru patru domenii noi.

Comisia Europeană a
aprobat cererea României cu
privire la finanţarea proiectelor
de investiţii din silvicultură,
agromediu, pentru înfiinţarea
de laboratoare sani tar -
veterinare, precum şi pentru
constituirea grupurilor de
producători. Cereri le de
finanţare vor putea fi depuse
începând cu luna mai.

Pentru înfiinţarea de labo
ratoare sanitar-veterinare,
fitosanitare şi de siguranţă a
alimentelor sunt disponibile
41,19 milioane de euro. 40,57
de milioane de euro sunt desti
nate investiţiilor în silvicultură.

-
-

-

-

Înnoirea parcului auto

După succesul de anul
trecut, când s-au vândut ma
şini în valoare de 43,8 milioa
ne RON în cadrul Programului
de înnoire a parcului auto,
Guvernul intenţionează să
reia şi în 2006 acest program
prin acordarea primei de
casare de 30 milioane lei vechi
pentru fiecare maşină mai
veche de 12 ani, după cum a
declarat Sulf ina Barbu,
ministrul Mediului. Ea a
precizat că, în principiu, vor fi
păstraţi aceiaşi parametri ca şi
anul trecut, adică acelaşi
număr de maşini (15.000) şi
aceeaşi primă de casare (30
milioane ROL), care poate fi
folosită ca avans pentru
achiziţionarea unei maşini noi.

Programul va începe în
luna iunie. Până acum, pro
gramul pare să fi avut numai
părţi bune. Înlocuirea Daciilor
vechi cu mai puţin poluantele
maşini moderne a dus la dimi
nuarea emisiilor de monoxid
de carbon cu 325 de tone, din
care 200 tone proveneau
numai de la maşinile predate
Remat-urilor incluse în pro
gram, arată primele estimări
ale Ministerului Mediului

-
-

-

-

-
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Crucea Roşie Română a lansat un apel internaţional pentru ajutorarea sinistraţilor Corupţia rămâne o problemă acută în România

Prevenirea }i combaterea violen]ei în sport
Ordonanta 11, adop 26 pentru prevenirea

.

nr. tat ianuarie, ţei în
sport prevede c rganizatorii competiţiilor ţele de ordine
angrenate au obligaţia s ţie

ţiilor ţiei sau
jocului.

Potrivit ordonanţei, termenii ţii:
competiţie sportiv

ţi independenţi, pe baza unui regulament

ţional, care se disput

ţii sau jocuri sportive - structur
ţii

sau jocuri sportive;
oficial - oricare conduc

ţiilor, ligilor, asociaţiilor judeţene ţi sau, dup ţi în
funcţiile ori poziţiile pe care le deţin;

grad de risc al competiţiei sau jocului sportiv - nivelul posibilit ţii producerii unor
fapte îndreptate împotriva ordinii ţei publice cu ocazia desf ţiei
sau jocului sportiv;

asigurarea ordinii publice - ansamblul m

ţii, prevenirea ţiuni care vizeaz
ţ ţiilor publice, activit ţilor culturale

ţele de ordine
ţial ţa public

ţiei
ţilor;

control corporal preventiv ţinutei vestimentare

ţiei

ţiilor
ţie ţile de jandarmi competente teritorial, care acţioneaz

ţiei pe drumurile publice
Asigurarea ordinii publice în zona stadioanelor, s

ţiilor ţile
unde se controleaz

ţile de jandarmi competente teritorial.
R . ţii participanţilor în interiorul locurilor de

desf ţiilor
ţii destinate activit ţilor sportive - revine organizatorilor, care

încheie în acest sens contracte de prest ţiile legii, cu structuri
specializate din M.A. . ţi de paz ţie

. ţinerea în stare de
funcţionare.

ă în
ă o

ă asigure spectatorilor, jucătorilor
ă ia toate măsurile pentru prevenirea ăturarea oricăror incidente ce s-ar

produce pe traseele de afluire/defluire ă
ă terminarea competi

ătoarele semnifica
ă - campionat sportiv organizat pe ramuri de sport, între mai multe

echipe sau concuren

ă care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori
interna ă pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui
învingător;

organizator de competi ă sportivă cu personalitate
juridică, legal constituită ă oficial, care are dreptul de a organiza competi

ător, membru al unei comisii, arbitru

ă caz, autoriza

ă
ă ării competi

ăsurilor ce se întreprind pentru respectarea

legalită ă tulburări sociale sau
manifestări de violen ă pe timpul adunărilor ă

ări similare cu participare numeroasă
restabilirea ordinii publice - ansamblul măsurilor întreprinse de for

ă ordinea ă grav
tulburate;

evacuarea spectatorilor - ansamblul măsurilor de scoatere de către structurile de
ordine, în mod organizat, din locul de desfă

ă a
ă

ătre stadioane, săli
ă ării competi ă în mod nemijlocit de

organele de poli ă ă
ă ă a circula

ălilor de sport
ă ării competi ă la perimetrul zonei delimitate de por

ă biletele de acces ă controlul corporal preventiv
ă de unită

ăspunderea pt asigurarea ordinii ă
ă ăli de sport, patinoare,

terenuri de sport ă
ări de servicii, în condi

ă ă ăsurile ce se
impun pt prevenirea incendiilor, asigurarea căilor de acces

şi combaterea violen
şi jocurilor sportive şi for

şi oficialilor protec şi
securitate şi s şi înl

şi în interiorul locurilor de desf şurare a
competi şi jocurilor sportive, înainte, în timpul şi dup

şi expresiile de mai jos au urm

şi a unui program, având
drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;

joc sportiv - întrecere sportiv

şi recunoscut

şi arbitru asistent,
observator, antrenor, preparator, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul
federa şi cluburilor, acredita

şi siguran şur

şi descurajarea unor ac
şi manifesta

şi sportive, precum şi altor manifest
şi

rezultatul acestora de a readuce în starea ini şi siguran

şurare a competi şi jocurilor sportive, a unui
grup de suporteri sau a tuturor participan

şi al bagajelor - verificarea sumar şi
a bagajelor spectatorilor în scopul prevenirii introducerii în locurile de desf şurare a
competi şi jocurilor sportive a obiectelor şi materialelor interzise.

Asigurarea ordinii publice pe traseele de deplasare c şi alte locuri
destinate desf şur şi jocurilor sportive se realizeaz

şi unit şi pentru
desf şurarea normal

şi a altor locuri destinate
desf şur şi jocurilor sportive, pân

şi se execut şi al
bagajelor, se realizeaz

şi securit
şurare a competi şi jocurilor sportive - stadioane, s

şi alte spa

I sau cu societ şi protec şi iau toate m
şi men

a)

d)

e)

f)

i)

b)

c)

g)

h)

(M.O. nr. 83/30.01.2006)

Lansarea programului

sustinut de ANDZM

In prima saptamana de la
lansarea programului
„Acordarea de stimulente
financiare nerambursabile
antreprenorilor locali, in
vederea angajarii si pregatirii
persoanelor fara loc de munca“
s-au inregistrat peste 100 de
cereri pentru un numar de
2000 locuri de munca.

Agentia Nationala pentru
Dezvoltarea Zonelor Miniere
(ANDZM), din subordinea
MEC, a lansat in data de 29
martie 2006 acest program de
finantare , avand un fond in
valoare de 10 milioane USD.

Programul isi propune
stimularea antreprenorilor
locali din zona de operare a
ANDZM, pentru angajarea si
pregatirea persoanelor fara loc
de munca din zonele miniere,
prin acordarea de stimulente
financiare nerambursabile in
valoare de maxim 1200
USD/an/post, conform Ghidului
de proceduri aprobat prin
Ordinul Ministrului Economiei
si Comertului nr. 181/2006 si
publicat in Monitorul Oficial nr.
268/24.03.2006.

Obiectivele programului
sunt: facilitarea crearii a circa
10 000 de locuri de munca in
domenii alternative mineritului,
sprijinirea persoanelor fara loc
de munca din zonele miniere
pentru a se angaja si pregati
intr-o alta meserie, precum si
suport pentru dezvoltarea
antreprenorilor locali.

Acest program face parte
din proiectul finantat de catre
Guvernul Romaniei si BIRD
denumit „Inchiderea minelor,
refacerea mediului si
regenerarea socio-economica
a zonelor miniere”, proiect in
valoare totala de 120 milioane
USD.

Ministerul Economiei şi

Comerţului - 05.04.2006
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Recepţie prin satelit

Televiziune la maxim

Max TV Digi TV

Ferestre şi uşi
cu geamuri termopan

Calitate germană

cu profile Kömmerling

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

România este o
surs@ pentru traficul

de carne vie
Potrivit raportului majori

tatea victimelor traficanţilor
de persoane sunt copii şi
femei, care provin cu prepon
derenţă din Europa de Est şi
statele fostei Uniunii Sovie
tice, dar şi din Asia, America
Latina şi Caraibe. Experţii
Naţiunilor Unite deţin indicii
potrivit cărora în 127 de state
traficul de persoane rămâne o
problemă actuală. Victimele
sunt obligate să se prosti
tueze şi să fure sau cad pe
mâna traficanţilor de organe.
În raportul Naţiunilor Unite,
România se află în topul
ţărilor de provenienţă a victi
melor.

-

-

-

-

-

� Italia: justiţia confirmă victoria lui Prodi Naţionalizări în Bolivia Prelungirea stării de urgenţă în Egipt China oferă "plăţi umanitare" pentru Piaţa Tienanmen
U.E. aplică noi restricţii în comerţul cu Statele Unite aleAmericii Germania şi Rusia îşi vor extinde colaborările la nivel economic Franţa cere reluarea finanţării guvernului
palestinian Hamas Baze NATO în Bulgaria Franţa îşi deschide parţial piaţa muncii pentru noii membri UE Reuniune consacrată soluţionării problemei Kosovo, la Viena

cu 2 ani� � � �
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Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
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- izolare termică şi
fonică impresionantă;

- protecţie antie-
fracţie;

- durata de viaţă
lungă;

- eliminarea vopsirii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

FERESTRELE VIITORULUI

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

KBE
®

PRISMA | Mai |4 - 10 2006

ii analisti, ci,
a sa faca fata

Bruxelles: forum

dedicat rela]iilor

transatlantice ^n

contextul globaliz@rii

Un forum axat in princi
pal pe relatiile transatlantice
in contextul globalizarii a
avut loc la Bruxelles.

Schimbul de opinii din
cadrul primei editii a foru
mului dedicat provocarilor
transatlantice intr-o era
globala a afirmat relevanta
unor teme precum reforma
NATO, lupta impotriva
terorismului si perspectivele
europene ale tarilor din
Balcanii occidentali. De
asemenea, participantii,
sefi de stat, parlamentari
europeni si americani,
ambasadori din tar i le
Uniunii Europene si cele ale
NATO, au abordat situatia
creata de programul nu
clear al Iranului, opiniile fiind
impartite. In timp se sena
torul american John McCain
a sustinut exercitarea unor
presiuni sporite asupra
Teheranului pentru a-i des
curaja ambitiile nucleare,
alti vorbitori au subliniat
faptul ca Iranul ar mai avea
timp sa-si modifice politica.
Inaltul reprezentant pentru
politica externa al Uniunii
Europene, Javier Solana,
pleda pentru o solutionare
diplomatica a conflictului.
Au mai fost abordate pro
blemele energetice, tema
de interes pentru spatiul
euro-atlantic. Tot senatorul
american McCain sugera ca
orice dependenta a Europei
sau a SUA fata de Rusia din
punct de vedere energetic
va influenta o noua dimen
siune a relatiilor transatlan
tice. Presedintele Comisiei
europene, Manuel Barroso
milita in acest sens pentru o
politica energetica comuna.

-

-

-

-

-

-

-
-

Guantanamo Bay
În urma deciziei unui judecător

federal care a respins argumentele
administraţiei Bush potrivit cărora
dezvăluirea identităţii deţinuţilor de la
Guantanamo Bay ar "viola dreptul lor la
intimitate" , Pentagonul, după patru ani
de obstrucţie, a făcut publice documen
tele ce conţin numele sutelor de deţinuţi
de la baza militară americană din Cuba.

Este bine documentat faptul că
aceşti "inamici combatanţi" ai poporului
american nu au putut recurge la mijloa
ce legale de protecţie, Guantanamo Bay
nefiind teritoriu american şi în mod logic
tribunalele din SUA "nu au jurisdicţie"
acolo. Cel puţin aceasta a fost poziţia
preşedintelui Bush.

Cum tribunalele cubaneze nu au nici ele jurisdicţie în aria respectivă, prizonierii
există într-un spaţiu paralel, cel puţin din punct de vedere juridic.

Regiunea Guantanamo Bay acoperă aproape 118 km pătraţi în sud-estul Cubei.
Are două aeroporturi şi câteva mii de militari americani staţionaţi permanent. Chiria
anuală pentru acest teritoriu este de 2 dolari de aur, echivalentul a 4,085 dolari la
preţul aurului din 1903.

Cuba a fost o colonie a Spaniei din 1511. În 1898, când mişcarea pentru
independenţă era în pragul victoriei după 30 de ani de lupte sângeroase împotriva
Coroanei Spaniole, SUA a declarat război Spaniei în urma pierderii vasului de luptă
"The Maine". Pentru a evita uraganele din timpul verii, flota ame ricană s-a adăpostit
în superbul port Guantanamo, stabilind o mică bază navală.

La sfârşitul anului, în urma victoriei, Cubei a fost cedată de Spania prin Tratatul
de la Paris, Statelor Unite.

În vechea colonie dar cu noi stăpâni, 1901 a adus Amendamentul Platt (Platt -
senator american, artizan al anexării Hawaii şi ocupării Philipine), care stipula
condiţiile în care SUA intervenea în "treburile" Cubei şi permitea de asemenea,
închirierea pe o durată nedeterminată a unei părţi din teritoriul Cubei pentru
stabilirea unei baze navale permanente. Amendamentul a fost inclus în prima
Constituţie a Cubei, din 1903.

În 1934, după o nouă perioadă sângeroasă în istoria insulei, parte a politicii de
bună vecinătate în America Latină a lui Franklin D. Roosevelt (în timpul marii
recesiuni), SUA şi Cuba au semnat un Tratat de Reciprocitate în care era eliminat
Amendamentul Platt, mai puţin contractul de închiriere. Neschimbat, acesta păstra
condiţiile iniţiale: pe termen nelimitat sau până ce ambele părţi cad de comun acord
să îl anuleze.

Venirea lui Castro la putere combinată cu diferite acţiuni mai mult sau mai puţin
reuşite ale americanilor în America Centrală şi de Sud, au făcut ca această stare de
lucruri cel puţin ciudată pentru timpurile moderne, să nu constituie o prioritate pentru
Naţiunile Unite spre deosebire de Canalul Panama, de exemplu, aflat la un moment
dat în exact aceiaşi situaţie.

-

-

-

Realităţi bizare

De la colonie la protectorat

Guvernul de coali]ie din Israel

Premierul desemnat al Israelului, Ehud
Olmert, a semnat o înţelegere cu partidul ultraor
todox SHAS asigurându-şi astfel majoritatea
parlamentară. Partidul sefarzilor tradiţionali
(originari din nordulAfricii şi OrientulApropiat) s-a
alăturat coaliţiei propuse de premierul desemnat,
Ehud Olmert, după ce s-a ajuns la o înţelegere
privind neobligativitatea susţinerii evacuării
aşezărilor din Cisiordania.Această formaţiune va
deţine portofoliile industriei, comerţului şi muncii,
comunicaţiilor, plus două poziţii fără portofolii;
dintre acestea două, unul este responsabil pen
tru serviciile religioase la cabinetul premierului. În
paralel cu acordul de coaliţie, Shass va primi o
scrisoare de la premierul desemnat, Ehud
Olmert, prin care se precizează că nu sunt
obligaţi să sprijine evacuarea; vor primi 1,8
miliarde sekeli pentru alocaţii şi bătrâni.

Partidul condus de Ehud Olmert, Kadima,
câştigător în alegerile din luna martie, are nevoie
de parteneri politici pentru a forma o majoritate
parlamentară care să îi ofere posibilitatea de a
guverna.

În cursul negocierilor cu diversele formaţiuni
politice israeliene, domnul Olmert a insistat
asupra ideii retragerii din anumite zone din
Cisiordania, astfel încât Israelul să fie mai în
siguranţă, în limita unor graniţe mai sigure.

Săptămâna trecută, Kadima, care deţine 29
de mandate din 120 în Parlament, şi-a asigurat
susţinerea Partidului Muncii, cu 19 mandate, al
doilea ca mărime, precum şi a Partidului
Pensionarilor, cu 7 mandate.

Kadima şi aliaţii săi controlează acum 67 din
cele 120 de locuri din Knesset.

Kadima - 29 deputaţi
Partidul Muncii - 19 deputaţi
SHAS - 12 deputaţi
Partidul Pensionarilor - 7 deputaţi
Total coaliţie - 67 deputaţi
Total Knesset - 120 deputaţi

Ehud Olmert a continuat să negocieze cu alte
partide mici intenţionând să învestească azi noul
guvern.

Se estimează că între personalităţile care vor
ocupa posturi importante în noul cabinet de la
Ierusalim se află şi Shimon Peres, căruia i se va
oferi postul de ministru al dezvoltării regionale.
De asemenea Tzipi Livni va păstra postul de mini
stru de externe. Cea mai importanta schimbare
este anticipată la MinisterulApărării: Shaul Mofaz
a fost nominalizat pentru Ministerul Transporturi
lor si, de asemenea, va răspunde de dialogurile
strategice cu alte tari. Shaul Mofaz a deţinut
postul de ministru al apărării.

Ehud Olmert a devenit premier interimar în
ianuarie, după ce Ariel Sharon a suferit un atac
cerebral masiv şi a intrat în comă. Fost primar al
Ierusalimului, Olmert a declarat că va aştepta ca
Hamas să adopte o poziţie moderată şi să devină
partener în procesul de pace.

-

-

-

-

Coaliţia de guvernare

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

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

Meditez eficient la pre

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

Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

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

nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român şi limba francez
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Merlan Ana (70 ani)

Szauka Maria (67 ani) Guţu

Elena (80 ani) Sîrbu Flavius

(19 ani) (70 ani)

Dintean Olga Craici

Iran (64 Milici Milena (82

ani) Iunasca Marta

(64 ani)

Gherman Viorel (50 ani)

Pavel Maria (76 ani) Raffai

Romeo (47 ani) Kira P ţa

(86 ani)

Moica Ilie

ani)

şuAna

(93 ani)

(45 ani)

Dogan Ioan (83 ani) Ba

(78 ani) Sebok Ileana (74 ani)

Căprariu Viorica

ălăgu

Diverse

Tânăr din Reşi
şi

şoare. Tel.
0723-572941.

ţa ofer
dragoste tandreţe unei
doamne sau domni

Vând Dacia Papuc cu 5
locuri i acoperit cu fibr în
stare excepţional an fabr. '96.
Tel. 0727-355173.

Vând 3 buc. Pick-up cu 2

Predau avantajos leasing
Skoda Octavia 2004, xenon,
climatronic, jante Al. Tel. 0744-
605246.

Vând motor 1.4 Renault
complet + piese Dacia Super
Nova.

ţuzesc
pentru Dacia 1100. Tel. 0748-
215272, 0355-805636 (dup

ţie 1980, stare
foarte bun

ş

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

şin

ă ă
ă,

Tel. 220820, 0749-
848330.

Vând set motor fran

ă
ora 19.00).

Vând Dacia 1100, stare
bună, 68.000 km. Tel. 0748-
215272, 0355-805636 (după
ora 19.00).

Vând ma ă Mercedes 240
D, an fabrica

ă. Tel. 0742-553630.

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 27 aprilie - 3 mai
şi

6

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

6 - 9 mai

şi

Sâmb

2.

7.

Marţi 09.05.2006

1.

ătă 06.05.2006

1. Helmer Daniel-Ervin (26 ani)

ăna

ă Mirel-Daniel (35
ani)

ănu

ămâia

şi Poşteanu Ghiorghi

şi
Cornea Maria-Valerica (27 ani)

Glodeanu Pavel (34 ani) şi
Mitrescu Gabriela (38 ani)

Apostol Ioanid-Octavian (26
ani) şi

Copocean Tabita (28 ani)
Cump ş Giani-Petru (29

ani) şi
Filip Nicoleta-Mirona (31 ani)
Cojoac

şi
Col

şi
Petre Camelia (20 ani)

şi
Covaci Laura-L

ţa-Diana
(30 ani)

Misik Francisc (28 ani)

ţa Lenuţa-Daniela (34 ani)
Sulugiu Casian Marcel (22

ani)

Muntean Abel-D ţ (20
ani)

(17 ani)

3.

4.

5.

6.

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând apartament 2 camere,
confort I, semidecomandat. Tel.
0723-306131, 0726-834261.

Vând casă mare, 4 dormi
toare, bucătărie, salon, terasă,
sufragerie + mansardă. Tel.
0726-834261.

ă cu grădină în
Re

ădure. Tel.
0742-920420, 0355-802548.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat cu
îmbunătă

Vând apartament 2 camere,
confort 1, etaj 3/3, str.

ăr apartament o ca
meră în Luncă sau centru, ofer
pre

-

-

Vând cas
ţa. Tel. 253824.

Vând teren intravi lan,
Crivaia, 7.200 mp

ţiri, preţ 19.500 € neg.
Tel. 226996.

ţ 14.900 €. Tel. 0723-433583
Cump

ţul pieţei. Tel. 0355-409973.

şi

şi p

Şincai,
pre

Imobiliare

Vând convector cu tiraj nor-
mal, stare bun ţionare,
preţ 450 lei. Tel. 0720-030364.

ţionare, preţ 400 lei
neg. Tel. 252781.

Vând ma

.
Vând dulap buc

Vând calculator sistem AMD
XP (1700+) cu acesorii i moni-
tor 17' funcţional. Preţ 830 lei
neg. tudor662003@yahoo.com

Vând calculator Pentium 3,
1.900.000 lei, dvd-rw 1.000.000
lei, monitor 17,negru, 1.400.000
lei, birou negru pt. calculator
1.200.000 lei, ofer garanţie. Tel.
227747 sau 0723-853935.

ă de func

ă de cusut
electrică Sienger. Tel. 220820,
0749-848330

ătărie + 2
corpuri suspendate, frigider
Arctic

ă

Vând congelator 5 sertare,
stare de func

şin

şi un congelator, dulap cu
vitrine din lemn de cireş. Tel.
0749-263110.

Vând cuier hol, TV, frigider,
vitrin şi 2 fotolii. Tel. 226996.

ş

5M
Restaurant

Pensiune
MAR-BEK IMPEX S.R.L.

Reşiţa str. Ţerovei nr.10

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

Montăm marmură i asigu-
răm materie primă la pre uri fără
concuren ă. Tel & ax. 0765
342432, 0354 810534

Expert contabil in eviden ă
economico-financiară compute-
rizată de la A-Z la pre uri
avantajoase. Tel. 0720 056006

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

ţ
ţ . f -

- .
ţ ţ

ţ
- .

şi

ş

Ofer garsonier

ţi,
preţ neg. Tel. 0355-804471.

Cump

ă spre închi
riere. Tel. 0722-820078.

Primesc fată în gazdă. Tel.
0722-820078.

Închiriez garsonieră complet
mobilată pentru tineri căsători

ăr urgent apartament
2-3 camere, ofer banii pe loc.
Tel. 0355-409962.

-

ANUNŢ LICITAŢIE

În temeiul art. 69
ţ

ţie public

ţia va începe de la suma de 5.550 euro reprezentând
preţul de evaluare al autoturismului

ţ.
Licitatorii sunt rugaţi s

ţiune reprezentând 10% din preţul la care a fost
evaluat autoturismul, respectiv suma de 555 euro echivalentul
în lei la data pl ţii.

Ofertantul declarat adjudecatar va efectua plata în euro sau
echivalentul în lei la cursul de schimb furnizat de B.N.R. din
ziua închiderii licitaţiei.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se
vor putea adresa Biroului Executor Judec

yahoo.com

şi urm. din Legea 99/1999 aducem la
cunoştin

ş, str. Cloşca, nr. 3, jud. Caraş-Severin se va organiza
licita

şu,
cu seria saşiu UU6JF69613D004685, proprietate a debitorului
S.C. TOMM&JAKY S.R.L. cu sediul în Timişoara, str. Buco
vinei, nr. 24, bl. 64, ap. 2, jud. Timiş, creditor S.C. OMNIASIG
S.A. cu sediul în Bucureşti, b-dulAviatorilor, nr. 28, sect. 1.

Licita
şi va fi cu strigare, urmând

a fi adjudecat

şi înainte de acest termen s
ş-Severin, punct de lucru Caransebeş,

str. Mihai Viteazul, nr. 13 şi s

ş, str. Cloşca, nr. 3, jud. Caraş-Severin,
t e l . / f a x 0 2 5 5 - 5 1 4 5 3 2 , 0 7 4 5 - 3 7 6 8 6 , m a i l :
s_timonea

ă publică faptul că în data de 8 mai 2006, ora 10.00, la
sediul Biroului Executor Judecătoresc Timonea Mihai din Ca
ransebe

ă cu strigare, pentru vânzarea autoturismului
m rca Daewoo, model Nubira II CDX, de culoare Super Ro

ă celui care va oferi cel mai mare pre
ă se prezinte la locul vânzării, la

termenul stabilit ă depună la S.C.
OMNIASIG S.A. Cara

ă prezinte executorului judecăto
resc o cau

ă

ătoresc Timonea
Mihai din Caransebe

-

a

-

-

. 1 . e -
@

PRISMA
angajează
jurnalist

agent publicitate

Tel. 22.11.34

Producător
şi

distribuitor

comenzi la tel 212319
Ciuperci Pleurotus

Caut s

ţ
î ţ

- .

ă îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 224894.

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

ş
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APEL UMANITAR
Oameni buni!

Puteţi ajuta persoanele cu hanticap neuromotor,
solicitând în scris ca 2% din impozitul pe venitul
dumneavoastr ŢIA
HANTICAPAŢILOR NEUROMOTOR RE ŢA” conform
Ord inu lu i m in i s t ru lu i F inan ţe lo r Pub l i ce n r.
2017/29.10.2005.

Nu trebuie decât s ţi acest lucru angajatorului
dumneavoastr ţi sigur
c ţi statului se va
îndrepta c

ţia Hanticapaţilor Neuromotor Re ţa, înregistrat
ţiilor ţiilor la

Judec ţa.
Sediul Asociaţiei: Re ţa Al. Trei Ape Bl. 2, Sc. 2, ap. 3,

telefon 0255211560 0744479253
Cod de identitate fiscal ţii nonprofit 3472741
Cont bancar (IBAN) RO77RNCB2100 0000 0880 0001

BCR - CS RE ŢAProgram Sediu Marţi 14.00-16.00

ţi site-ul nostru www.ahn.cs.home.ro

ă să fie virat în contul “ASOCIA

ă solicita
ă sau organului fiscal competent

ă o parte din impozitul pe care îl plăti
ătre cei care au mare nevoie de ajutor.

Termenul de depunere până pe 15 Mai 2006.
Asocia ă

la nr. 111/1990 în Registrul Asocia
ătoria Re

ă al entită

ŞI

şi ve

şi
şi Funda

şi
şi

ŞI şi Joi
16.00-18.00.

Vizita
V ţumim!ă mul

Ştefan-Teodor Steiner

PreşedinteAHN-CS

În

ţi publica

anunţuri de

condoleanţe

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări



TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

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

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament 3 camere deco
mandat, 2 b i, bloc 4 etaje, ocupabil
imediat. Tel. 0788-374143

V nd garsonier la pre bun. Tel.
0788-520899

V nd apartament 2 camere. Tel.
0788-374144

V nd urgent apartament cu 3 camere
conf. 1, ocupabil imediat şi teren pe C.
Caransebeşului diverse suprafe e. Tel.
0788-509283

V nd urgent apartament 3 camere
conf. 1, 80 m la pre de 16 500 pe B-
dul Republicii, bl. 8. Tel. 0788-388501

â -

. (Tryo M)
â ţ

. (Tryo M)
â

. (Tryo M)
â

ţ
. (Tryo M)

â
p ţ . €

.
(Tryo M)

ă

ă

Agenţia imobiliară
Magisterintermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

�

�

Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.

ţii, amenajExecutăm construc ări interioare şi exterioare.

Vând hal
ţ 30.000 €. Tel.

221529, 0788-657217, 0724-302616.

ţi de extindere, preţ 250.000 €. Tel.
0724-302616, 0788-657217. (Magister)

Vând 30.000 mp teren pe Calea
Timi ţ 2 €/mp.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând teren în B Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Cump

Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Cump
Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)
Cump

Tel. 221529 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Cump 3

€ Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Cump

Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Cump

Tel. 221529, 0788-630908. (Magister)
Cump

ţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217
Cump

Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţii comerciale
în Re ţa: Calea Caransebe

Tel. 221529 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

ţii comer-
ciale în e ţa

ţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
Ofer spre închiriere 1300 mp curte

betonat

ţ 25 €/mp neg. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Ofer spre închiriere hal

Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

ă nouă, 150 mp

Vând în Băile-Herculane pensiune
turistică ă, zonă centrală cu posibi
lită

ă mănăstire, pre

ăile Herculane.

ăr garsonieră, zona Govân-
dari, bloc de apartamente, etajele I-III,
ofer 8.000 €.

ăr apartament 2 camere, bloc
IV etaje, etajele I-III, ofer 16.000 €.

ăr apartament 2 camere,
confort I, etajul II-III, zonele Intim-Luncă-
Moroasa.

ăr apartament camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 .

ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului.

ăr garsonieră în bloc de apar-
tamente, zona Luncă sau Govândari,
Micro II, III, IV, etajul II-III, ofer 8.500 €.

ăr teren pe Calea Timi

ăr garsonieră, zona Luncă-
Centru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 €

ăgăra

ă 110 mp.

Oferim spre închiriere spa

ă, pretabil spălătorie auto,
service auto, depozite, zona Bd. A.I.
Cuza, pre

ă 185 mp +
curte 244 mp, zona Valea Domanului.

şi teren 300
mp, zona Govândari, pre

şi cas

şorii, lâng

şorii,
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
pre

şi
apartament 2 camere, confort I, renovat,
maxim etajul III.

şi şului 100
mp, str. F şului 70 mp, Bd-ul Muncii
130 mp, B-dul Republicii 60 mp, str.
Cloşca 90 mp, Sala Polivalent

şi şi celelalte oraşe din
jude

-

,

.

,

R

Vânz riã

Cump r riã ã

Închiriez apartament 2 camere,
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro
House)

Vând spaţiu comercial, Govândari.
Tel. 0766-316973. (Euro House)

Firmele abonate beneficiază de:

- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
calificare şi specializare etc.

20 30
25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !

şi agentul nostru de publicitate va veni la dvs.

2 - . .

Comunicaţi doar intenţia de a vă abona

PUBLICITATE ÎN „PRISMA“PUBLICITATE ÎN „PRISMA“

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"

Un abonament pentru 3 luni cost

tariful

ă 7,5 lei

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

Închirieri

7

24Apr
25Apr
26Apr

. 06 56,3029

. 06 56,3029

. 06 56,7291
2 Apr
2 Apr

2

7 . 06 57,1855
8 . 06 56,7713
1 Mai 06 56,7713

Mai 06 58,2233
3 Mai 06 59,5048

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

2,90

2,88

2,86

2,84

2,82

2,80

2,78

2,76

2,74

2,72

2,70

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.

lei

3,62

3 60

3,48

3,46

3,42

,

3,58

3,56

3,54

3,52

3,50

3,44

USD

3 4 5 6 7 10 11 12 20 21 24 25 2613 14 17 18 19 27 28 1 2 3

2 20067 Martie - 26 Aprilie
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V nd apartament 2 camere conf. 1
cu mbun t iri, pre 18 500 . Tel. 0788-
374146

V nd apar tament 2 camere
decomandat la Parcul opiilor, cu
central termic . Tel. 0720-383920

V nd garsonier conf. 1, etaj 3,
ocupabil imediat. Tel. 0788-571780

V nd apartament 2 camere conf. 1,
Gov ndari, bloc de 4 etaje. Tel. 0788-
494074

V nd apartament 3 camere. Tel.
0788-149849

â
î ţ ţ . €

. (Tryo M)
â

C
.

(Tryo M)
â

.
(Tryo M)

â
â

. (Tryo M)
â

. (Tryo M)

ă ă

ă ă

ă
ă

Vând cas
ţ 6.000 € neg.

Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând cas

ţ
100.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând vil ţit
ţ 200.000 €. Tel. 221529

0788-657217. (Magister)

ţ
65.000 . Tel. 221529 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etajul II, 65 mp, zona
Lunca Veche, bloc c ţ
25.000 € neg. Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul IV, zona Lunc

ţ 16.000 € neg. Tel. 221529 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort
II, îmbun ţit, parter, zona Govândari,
preţ 21.000 € neg. Tel. 221529 0788-
657217, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etajul VIII, zona Govân-
dari, preţ 27.000 € neg. Tel. 221529
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

ţ 19.000 €. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
90 mp, zona Polivalent ţ 24.000 €
neg. Tel. 221529, 0788-630908.

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etajul II/IV, îmbun ţit,
zona Re ţa Sud, preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, îmbun ţit,
preţ 19.500€. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament la cas
ţ

ţi de mansardare, preţ 15.000
€. Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter,
decomandat, îmbun ţit, zona Lunc

ţ 23.000 €. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, central

ţie, posibilit ţi de mansardare, preţ
23.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.

Vând teren 4.000 mp în zona Triaj,
2.000 mp în zona Lunc

Ţerovei. Tel. 0724-302616, 0788-
657217. (Magister)

ă 3 camere, 500 mp, teren,
în localitatea Goruia, pre

ă 5 camere, baie, bucătărie,
garaj, 2 coridoare, zonă centrală, pre

ă superîmbunătă ă pe str.
Văliugului, pre

Vând casă din cărămidă arsă, utilată
ă modern, parter

ări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
front stradal 36 m, teren 650 mp, pre

ărămidă, pre

ă,
pre

ătă

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etajul VII, zona
Govândari, pre

ă, pre

ătă

ătă

ă, 2 camere,
bucătărie, baie, hol, pivni ă,

ă

ătă ă,
pre

ă, etajul IV/IV, zona
Poli ă

ă

,

€ ,

,

,

,

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şopron,
posibilit

şi 2.000 mp pe
Valea

Pentru o tranzacţie imobiliară reuşită,

anunţurile agenţiilor imobiliare sunt

semnate în Prisma cu numele acestora.



Etapa 5: 06 - 08 mai 2006
Energoconstructia

Craiova - Silvanus Resita.

: FC Cip Deva - Muhlbach Sebes; Futsal
Municipal Constanta - ACS Odorheiu Secuiesc;

8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

Formula 1-M.P. Al Europei,Nurburgring (5)
Clasamentul general al pilotilor

(07 mai 2006), Nurburgring

inainte de etapa a V-
a. Urmatoarea etapa se va desfasura in acest sfarsit de
saptamana pe circuitul de la
fiind considerat M.P.al Europei.

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

10 Nick Heidfeld (D) 5
11 Jacques Villeneuve (CAN) 5
12 Rubens Barrichello (BR) 2
13 Nico Rosberg (D) 2
14 David Coulthard (GB) 1
15 Christian Klien (A) 1
16 Scott Speed (US) 0
17 Jarno Trulli (I) 0
18 Vitantonio Liuzzi (I) 0
19 ChristijanAlbers (NL) 0
20 Takuma Sato (J) 0
21 Tiago Monteiro (P) 0
22 Yuji Ide (J) 0 R
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DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: MECI DIN NBA, PLAY - OFF

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

Sambata TVR 2 ora 16:00 si 19:00
CICLISM: TURUL ITALIEI - IL GIRO - PRIMA ETAPA

Sambata Eurosport ora 02:00
FOTBAL: FC NATIONAL - PLOI TIMISOARA ( DIVIZIA A)

Sambata Antena 1 ora 20:30
HALTERE: CE IN POLONIA, MASCULIN, PLUS 150 KG

Duminica Eurosport ora 13:15
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL EUROPEI, NURBURGRING

Duminica TVR 1 ora 14:55
HANDBAL MASC.: STEAUA - HCM CONSTANTA (Semi Cupa Ro)

Duminica TV Sport ora 18:30
FOTBAL: FINALA CUPEI UEFA: FC SEVILLA - MIDDLESBROUG

Miercuri TVR 1 ora 21:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
04-07 mai: GIMNASTICA- CE masculin, Volos, Polonia ;
05-07 mai: KARATE - Camp. European, Stavanger;
05-21 mai: HOCHEI PE GHEATA- Camp. Mondial, Riga;
06-28 mai: CICLISM - Turul Italei, ILGIRO;
05-07 mai: FORMULA1 - M.P.Al Europei, Nurburgring.

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

10 MF1 Racing 0
11 SuperAguri F1 Team 0

STEAUA CASTIGA CUPA CHALLENGE

Echipa masculin -

-

-

ă de handbal
ătă , după ce a învins într-un sfâr

ă Sporting Club Horta, cu scorul de
, în man ă "Ioan Kunst

Ghermănescu" din Capitală. În tur, Horta câ
ătorii antrena ă au condus tot meciul pe tabela de

marcaj, dar la diferen
ării soarta câ ării trofeului, după e

ă pentru handbalul masculin românesc,
dar ă Româ
nia cucere

ăcătu ă
ătoarea Camelia Potec etc.

Trofeul a fost ridicat de căpitanul echipei, , care a
declarat că dedică victoria întregii na

Steaua Bucure
Cupa Challenge

34
27 (15-12)

Viorel Mazilu

şti a câştigat sâm
b şit de meci plin de
dramatism forma

şa a doua a finalei, la Sala Polivalent
ştigase cu scorul de 26-21.

Juc

ştig şecul la cinci goluri din tur.
O victorie foarte important
şi pentru acest sport în general. Este demn de remarcat c

şte astfel ambele Cupe Challenge în acest sezon, atât la
masculin, cât şi la feminin, unde finala se va juca între Rulmentul
Braşov şi Tomis Constan

şi Cristian Ga şedinte
le Federa

şi Mariana
Bitang, fotbaliştii echipei Steaua, în frunte cu portarul portughez
Carlos Alberto Fernandes, oficiali ai echipei de fotbal Steaua, Mihai
Stoica, Marius L ş, Gigi Becali, fostele canotoare Elisabeta Lip
şi Doina Ignat, înot

ţia portughez

ţi de Vasile Stâng
ţe destul de mici, care puneau sub semnul

întreb

ţa. Secretarul general al Federaţiei Europene
de Handbal (EHF), ungurul Laszlo Sinka, ţu, pre

ţiei Române de Handbal, i-au premiat cu medaliile de aur pe
componenţii echipei Steaua, în ovaţiile a circa 5.000 de spectatori,
printre care s-au aflat consilierii de stat Octavian Belu

ţiuni.

FUTSAL - DIVIZIA A
Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:

M V E I G GP PM
Clasamentul Diviziei A, Play-off etapa 4:

M V E I G GP PM

1. 4 4 0 0 19 12 17p
2. 4 3 0 1 16 12 15p

5. p
6. p

ACS Odorheiul Secuiesc
FC Cip Deva

3. Energoconstr. Craiova 4 2 0 2 22 19 8p

Muhlbach Sebes 4 1 0 3 20 19 4
Municipal Constanta 4 0 1 3 10 22 4

4. Silvanus Resita 4 1 1 2 10 13 8p

GIMNASTICA - CAMPIONATELE EUROPENE

Catalina Ponor si Sandra Izbasa

Catalina Ponor

-

Sandra Izbasa

-

au incheiat in triumf, duminica,
editia a 26-a a Campionatelor Europene feminine de gimnastica de la
Volos (Grecia), cucerind cate o medalie de aur si una de bronz pentru
echipa Romaniei. Cele doua gimnaste au efectuat, in acelasi timp, un
veritabil schimb de stafeta, cu atat mai incurajator cu cat el a avut loc
intr-un moment dificil pentru intreaga lume a gimnasticii, romanesti,
din motivele subiective cunoscute, dar si internationale, prin
introducerea noului cod de punctaj.

, care a participat la ultimul sau concurs, si-a
dominat prin tehnica si stapanire de mare campioana adversarele la
barna, tinandu-se de cuvant, in ciuda accidentarii suferite la genunchi.
Ponor, una dintre gimnastele care isi merita locul in galeria fantastica a
gimnasticii feminine romanesti, a primit o nota excelenta - 15,800 p, a
doua a zilei, fiind secondata cu brio, la barna, de Sandra Izbasa, me
daliata cu bronz, cu 15,300 p. Intre cele doua romance s-a interpus o
sportiva din Spania, Lenika De Simone, cu 15,350 p, o alta medalie de
bronz revenind ucrainencei Marina Proskurina, egala Sandrei Izbasa.

La sol, ultimul aparat al competitiei, a dominat clar,
cu o nota care a pus amprenta pe toate celelalte competitoare,
cucerind aurul continental cu 15,550 p. Concurand ultima, Catalina
Ponor a dat, din nou, masura valorii sale exceptionale, doar genun
chiul accidentat obligand-o sa-si usureze intrucatva exercitiu, dar
executia formidabila i-a adus un 14,600 p, cu care a cucerit medalia de
bronz, argintul revenind italiencei Vanessa Ferrari (15,450 p), singura
medalie a campioanelor de la echipe.

Se poate spune, pe scurt, ca momentul de oarecare indoiala pri-
vind gimnastica noastra feminina a trecut fara probleme,aducand, prin
rezultatele exceptionale, limpeziri si bucurie in lumea sportului nostru.

Bilantul este, si la aceste campionate europene, unul foarte bun: 5
medalii (2 de aur), locul intai detasat pe natiuni, la senioare, si tot 5
medalii (una de aur) la junioare, performanta care, iata, este doar la
indemana romancelor.

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

DIVIZIA A

Etapa urmatoare 5-7 mai 2006: Vineri 5 mai
Sambata 6 mai

Duminica 7 mai

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

1. Rapid Bucuresti 25 14 7 4 40 19 49p
Sportul Studentesc 5 4 5 6 47 27 7
Steaua Bucuresti 23 13 7 3 37 14 46
Dinamo Bucuresti 25 14 4 7 49 28 46
CFR Cluj 25 11 8 6 26 21 41
Farul Constanta 25 13 2 10 35 31 41
Politehnica Timisoara 25 10 9 6 30 21 39
FC National 25 11 6 8 26 30 39
Gloria Bistrita 25 9 6 10 23 29 33
FC Arges 5 8 7 0 25 7 31
Poli Iasi 5 9 4 2 20 5 31
Otelul Galati 25 6 8 11 24 36 26
Jiul Petrosani 25 5 9 11 22 33 24
FC Vaslui 25 3 10 12 16 30 9
Pandurii Tg. Jiu 24 4 6 14 4 35 8

16. FCM Bacau 24 3 4 17 15 43 13p

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

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

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

M V E I G GP PM

Etapa urmatoare 6 mai 2006
FCM Resita - Gaz Metan Medias

: : FC Bihor - Olimpia Satu Mare;
; Unirea Dej - Industria Sarmei

Campia Turzii; CFR Timisoara - Corvinul Hunedoara; Unirea
Sanicolau Mare - UTA; Universitatea Cluj - Minerul Lupeni; Gloria II
Bistrita - UnireaAlba Iulia; Liberty Salonta sta .

1. Liberty Salonta 22 12 7 3 24 10 43p
Gaz Metan Medias 22 12 5 5 30 13 41
FC Bihor 22 12 4 6 38 22 40
U Cluj 21 10 7 4 27 12 37

6. CFR Timisoara 22 9 4 9 26 32 31p
7. ISCT 21 7 7 7 25 24 28p

Gloria II Bistrita 21 7 6 8 19 25 27
Olimpia Satu Mare 22 8 3 11 17 28 27
Minerul Lupeni 21 7 5 9 9 23 26
Unirea Dej 22 7 4 11 23 27 25
UTA 21 5 8 8 9 22 23
Corvinul Hunedoara 21 5 7 9 26 30 22
Unirea Alba Iulia 21 5 6 10 5 23 21
Sannicolau Mare 21 4 5 12 15 33 7

2. p
3. p
4. p

8. p
9. p

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

5. FCM Resita 22 9 6 7 21 20 33p

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

TURUL ITALIEI
La sfarsitul acestei saptamani

se va da starul in cea de-a 89 edi-
tie a Turului Italiei. Aceasta editie
se va desfasura intre
cu startul la Seraing si sosirea la
Milano. Rutierii vor lua startul anul
acesta in Belgia. Prologul si prima
etapa a Giro se vor desfasura in
tara vecina Italiei. Aceasta editie
va avea 21 de etape.

Organizatorii Giro au anuntat
echipele care vor participa la cur-
sa din acest an.In afara de cele 20
de echipe care formeaza ProTour
au fost invitate inca doua: Cera-
mica Panaria-Navigare si Selle
Italia-Serramenti Diquigiovanni.

Aceste echipe au in compo-
nenta atat ciclisti italieni cat si
cativa rutieri dinAmerica de Sud.

Ag2R Prevoyance (Fra)
Bouygues Telecom (Fra)
Caisse D’Epargne-Illes (Spa)
Ceramica Panaria-Navigare (Irl)
Cofidis (Fra)
CreditAgricole (Fra)
Davitamon-Lotto (Bel)
Discovery Channel Team
Euskaltel-Euskadi (Spa)
Francaise Des Jeux (Fra)
Gerolsteiner (Ger)
Lampre Fondital (Ita)
Liberty Seguros-Würth (Spa)
Liquigas (Ita)
Phonak Hearing Systems (Sui)
Quick Step Innergetic (Bel)
Rabobank (Ned)
Saunier Duval - Prodir (Spa)
Team CSC (Den)
Team Milram (Ita)
T-Mobile Team (Ger)"3-0.

6 si 28 mai

Iata echipele anuntate:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(USA)

Selle Italia-Serramenti Diqui-
giovanni (Col)

TENIS
Andrei Pavel

-

Razvan Sabau

ATP Tour Entry

ATP Tour Champions Race

a iesit din primii
100 de jucatori ai lumii in clasa
mentul tenismenilor profesionisti
ATP Tour Entry si ocupa locul 116,
dupa o cadere de 33 de locuri.

In schimb, a
revenit in primii 100 si se afla pe
locul 99,dupa un salt de opt locuri.

1(1).Roger Federer (Elv) 7160 p.
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 4545
3 (4). Ivan Ljubicic (Croatia) 2690
55 (52). Victor Hanescu 721
99 (107). Razvan Sabau 404

1 (1). Roger Federer (Elv) 562 p.
2 (3). Rafael Nadal (Spania) 284
3 (2). Ivan Ljubicic (Croatia) 250

LOTUL DE BOX FARA ANTRENOR

Lotul national de box al Romaniei va pleca la turneul Ahmet Co
mert, de la Istanbul, fara antrenorul coordonator Francisc Vastag, care
si-a anuntat demisia printr-un fax trimis Federatiei Romane de Box.

"Sunt foarte surprins de decizia lui Vastag.Cred ca este cauzata de
stresul atator ani la lot. Nici macar nu i-am inregistrat demisia la fede
ratie, pentru ca trebuie sa vorbesc mai intai cu el. Deocamdata prefer
sa il las sa se linisteasca. Ma gandesc ca poate a simtit nevoia sa aiba
cateva zile libere", a declarat presedintele FR Box, Rudel Obreja.

Demisia lui Vastag a fost discutata ieri in Biroul Federal, convocat
de urgenta de catre presedintele FRB la care a fost invitat si Francisc
Vastag, care este si vicepresedintele federatiei nationale de box.

-

-

| 4 Mai 200 |- 10 6 PRISMA
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