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Elemente de Patrimoniu Industrial (II)
Barajul Văliug (Breazova1)
Un model de management performant îl constituie cel
promovat de Consorţiul internaţional StEG2, în al cărui areal de
activităţi, vast şi diversificat au fost incluse şi exploatările miniere
(cărbuni, zăcăminte de fier, metale neferoase) din Banatul
Montan, precum şi domeniile adiacente acestora (păduri,
terenuri agricole). Unul dintre principiile de organizare ale
acestei societăţi l-a constituit asigurarea autonomiei energetice
şi, în acest sens a fost conceput un proiect de amenajare
complexă a potenţialului energetic al reţelei hidrografice de pe
aceste domenii.

Barajul Văliug - din arhiva d-lui R. Starocik
Materializarea proiectului a condus la noi dimensiuni ale
reţelei de transport a masei lemnoase, din exploatările forestiere
până la utilizatori (ateliere siderurgice şi distileria de lemn),
respectiv la completarea bazei energetice a StEG-ului, cu o
sursă ieftină şi constantă.
Debitul de apă a fost asigurat, la vremea respectivă, pe de-o
parte de cursurile de apă din bazinul Bârzavei - Bârzava propriuzisă, Bolnovăţ, Crainic, Bogatu, Groposu), pe de-altă parte din
captări ale unor pâraie din bazinele hidrografice ale Nergăniţei şi
Timişului, printr-o reţea de canale.
Fluctuaţiile debitelor naturale au fost echilibrate prin
asigurarea unei compensări anuale graţie rezervei de apă din
lacul format prin bararea Bârzavei în aval de localitatea Văliug, la
cca. 3,4 km pe vechiul drum care, urmărind firul Bârzavei, lega
satul de Reşiţa.
Potenţialul hidroenergetic valorificat a fost diferenţa de nivel
(căderea) între sursele de apă şi amplasamentele unor centrale
hidroelectrice.
Barajul a fost construit între anii 1908-1909. Proiectul din anul
1903, al inginerului Ottmar Marcselenyi, avizat de către
profesorii universitari Dr. Otto Incze şi Dezideriu Nagy, supus
analizei in situ a condiţiilor geomorfologice a suportat modificări
de amplasament., chiar dacă lucrările au fost începute.
Alegerea definitivă a amplasamentului şi dimensiunea
barajului aparţin ing. Gheorghe Rupcic şi Prof. Univ. Holz, care

au avizat noul proiect, al cărui autor a fost profesorul universitar
Adolf Czakö.
Construcţia barajului şi a lucrărilor complementare s-a
realizat de către StEG, în regie proprie, cu excepţia zidăriei
propriu-zise, care a fost executată de firma italiană Lennarduzzi.
Bararea Bîrzavei, în zona „Cleanţu Sârbului” s-a realizat prin
construirea unui baraj de greutate în arc, de tip „Incze” şi un dig
de completare, în versantul stâng ceea ce creează imaginea
percepută de turişti ca fiind a unei insule, amplasată în lacul de
acumulare.
Bazinul de recepţie care asigură debitele afluente este de
76,9 kmp, la o altitudine medie de 870,0 mdM.
Geometria lacului de acumulare înseamnă o suprafaţă de 12
ha, la nivel normal de retenţie (NNR), o lungime de 1,95 km şi un
volum brut, calculat pentru perioada dării în exploatare, la 1,2
milioane mc de apă. În prezent, datorită colmatării cuvetei lacului
în cei aproape o sută de ani de exploatare, rezerva de apă este
mult diminuată.
Forma barajului propriu-zis, în secţiune transversală - un
trapez, racordat la partea superioară cu o suprafaţă desfăşurată
după un arc de cerc, o soluţie originală, îi conferă in grad ridicat
de rezistenţă. Înălţimea barajului este 27 m, nivelul coronamentului este amplasat la altitudinea de 505,5 mdM, iar deschiderea
măsoară 90,46 m, cu o lăţime de 3,0 m.
Faţă de construcţii similare din România şi din lume (barajul
de la Vaiont, din Italia are înălţimea de 262 m, iar cel de la
Drăganu, din Apuseni, 120 m!), Breazova este un pigmeu pe
care îl iubim pentru frumuseţea lui şi a zonei şi care ne asigură
nouă, reşiţenilor, apa de zi cu zi. Chiar şi „bătrâneţea” lui este
relativă, prin 1611 italienii înălţând un baraj similar la Ponto Alto,
iar cel de la Râşca a fost dat în exploatare în anul 1906. Digul de
completare, de secţiune trapezoidală, este realizat, în plan
orizontal, prin racordarea, a unei zone în arc cu una dreaptă.
Înălţimea digului este de 23,8 m, lungimea coronamentului,
situat la aceeaşi cotă ca şi barajul, (505,5 mdM) este de 110,12 m
şi are o lăţime de 1,5 m.
Atât barajul, cât şi digul de completare sunt construite din
zidărie din piatră brută, iar liantul folosit este mortarul de ciment,
construcţii la care italienii excelează, justificând importul de forţă
de muncă la care s-a apelat.
Etanşeitatea s-a realizat cu o şapă (strat superficial,
protector) din mortar de ciment Portland.
Descărcarea apelor mari provenite din precipitaţii locale sau
viituri (însemnând un debit estimat de 79 mc/sec, cu o lamă, la
prag, de până la 1 m) este asigurată printr-un deversor clasic,
amplasat la extremitatea stângă a digului de completare.
La extremitatea aval a canalului rapid al deversorului sunt
amplasate disipatoare de energie.
Construcţia barajului şi a digului nu a fost afectată de viiturile
din anii 1910 şi 1912, când coronamentul a fost udat, timp de mai
multe ore, apa depăşind cu 20-24 cm cota acestuia. Evacuarea
controlată a debitelor de apă se realizează prin cele două
conducte cu diametrul de 600 mm, prevăzute cu organe de
obturare, amplasate într-un tunel dispus între baraj şi dig.
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Modific@rile Codului penal
In Monitorul Oficial nr. 601 din 12 iulie 2006 a
fost publicata Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si
pentru modificarea si completarea altor legi.
Modificarile privesc Codul penal, republicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din
16 aprilie 1997 si la alte legi.
Cele mai importante modificari se refera la
instituirea cadrului legal pentru raspunderea
penala a persoanei juridice precum si la regimul
pedepselor.
Astfel, persoanele juridice, cu exceptia
statului, a autoritatilor publice si a institutiilor
publice care desfasoara o activitate ce nu poate
face obiectul domeniului privat, raspund penal
pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele
persoanei juridice, daca fapta a fost savarsita cu
forma de vinovatie prevazuta de legea penala.
Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt
principale si complementare.
Pedeapsa principala este amenda de la 2.500
lei (25.000.000 lei vechi) la 2.000.000 lei
(20.000.000.000 lei vechi).
Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice
b) suspendarea activitatii persoanei juridice
pe o durata de la 3 luni la un an sau suspendarea
uneia dintre activitatile persoanei juridice in
legatura cu care s-a savarsit infractiunea pe o
durata de la 3 luni la 3 ani
c) inchiderea unor puncte de lucru ale
persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani
d) interzicerea de a participa la procedurile de
achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani
e) afisarea sau difuzarea hotararii de
condamnare.
Alte dispozitii se refera la pedeapsa in caz de
concurs de infractiuni savarsite de persoana
juridica, recidiva in cazul persoanei juridice,
aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice.
In ceea ce priveste executarea pedepselor
principale privative de libertate, legea de
modificare stabileste sistemul progresiv,
condamnatii avand posibilitatea sa treaca dintrun regim de executare in altul in conditiile prevazute de legea privind executarea pedepselor.
Pedepsele privative de libertate se executa in
unul din urmatoarele regimuri:
a) regimul de maxima siguranta;
b) regimul inchis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
Alte dispozitii ale legii de modificare se refera
la partea speciala a Codului penal. Mentionam
introducerea unei noi incriminari, conflictul de
interese, constand in fapta functionarului public
care, in exercitiul atributiilor de serviciu,
indeplineste un act ori participa la luarea unei
decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect,
un folos material pentru sine, sotul sau, o ruda ori
un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta
persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale
ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia
a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase
de orice natura.
Legea va intra in vigoare la 30 de zile de la
publicarea in Monitorul Oficial, cu exceptia
prevederilor privind persoana juridica, ce vor
intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii.

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 email: prisma@cs.ro
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Protecţia copilului
- modificări legislative Guvernul a adoptat, în data de 14 iunie a.c., ordonanţa de urgenţă nr. 298 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 se
modifică şi se completează, după cum urmează:
l Cele 12 luni prevăzute pot fi constituite integral şi din
perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai
multe dintre următoarele situaţii:
a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune
permanentă în străinătate;
b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită
conform legii;
c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare
în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute la art.
38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în
sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele
normative cu caracter special care reglementează
concedierile colective;
f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de
asigurare socială;
g) au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru
creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până
la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu fără plată pentru a
participa la cursuri de formare şi perfec ţionare
profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta
şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
j) au lucrat cu contract individual de muncă în
străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale
bilaterale încheiate de România cu alte state;
k) se află în perioada de întrerupere temporară a
activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea
raportului de muncă, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l) se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea
cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat
potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diplomă, în
vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, potrivit
legii.
l Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de
indemnizaţie pentru creşterea copilului, reglementată de
prezenta ordonanţă de urgenţă, şi realizează venituri
profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiază de un stimulent în
cuantum lunar de 300 lei (RON).
Stimulentul prevăzut se acordă şi persoanelor care au
fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru
creşterea copilului, reglementată de dispoziţiile aplicabile
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările ulterioare, de O.u.G. nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
452/2001, precum şi de alte acte normative referitoare la
stabilirea şi acordarea acestui drept, denumite în
continuare acte normative speciale.
În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia
pentru creşterea copilului şi solicită dreptul la stimulent,
plata acestei indemnizaţii se suspendă.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin.(1) este de 100 lei (RON).
l Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre
persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat
copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în
plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu
excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi
persoana care a fost numită tutore.
În situaţia acestor persoane acordarea drepturilor
prevăzute se face ţinându-se seama de perioada de 12
luni anterioare datei la care, după caz, s-a aprobat
adopţia, a fost făcută încredinţarea, s-a instituit
plasamentul sau tutela.
l Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute, precum
şi stimulentul prevăzut se cuvin pentru fiecare dintre
primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai
persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute, după
data de 1 ianuarie 2006; se ia în calcul la stabilirea celor 3
naşteri şi naşterea survenită până la data de 31
decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data
de 1 ianuarie 2006.
l Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute au
dreptul la concediu fără plata indemnizaţiei pentru
creşterea copilului după primele 3 naşteri sau, după caz,
după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre
situaţiile prevăzute de actul normativ. Durata concediului
prevăzut este de 3 luni şi se acordă integral, o singură
dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după

caz, persoanelor prevăzute, în perioada până la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a
vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cererea
pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei
pentru creşterea copilului se depune şi se înregistrează la
angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului
de naştere al copilului.
l Perioada în care o persoană beneficiază de
concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în
vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr.
19/2000, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, precum şi în vederea stabilirii
indemnizaţiilor de asigurări de sănătate prevăzute de
O.u.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate.
l Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă
de urgenţă se suspendă începând cu luna următoare
celei în care:
a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la
exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute
de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de
libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai
mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o
instituţie de ocrotire publică sau privată;
g) beneficiarul a decedat;
h) se constată că, timp de 3 luni consecutiv, se
înregistrează mandate poştale returnate.
Plata indemnizaţiei prevăzute se suspendă începând
cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează
venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii nr. 571/2003.
Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se
suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei
indemnizaţii primesc sume sau avantaje de natură
salarială ori asimilate salariilor, în baza legii, a contractului
colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă,
acordate în perioada concediului pentru creşterea
copilului, altele decât drepturile salariale rezultate din
desfăşurarea efectivă a unei activităţi profesionale.
Plata indemnizaţiei se suspendă în situaţia în care
persoanele pentru care se asigură continuitatea plăţii
acesteia nu depun cererea în termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Plata stimulentului prevăzut se suspendă începând cu
ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai
realizează venituri profesionale supuse impozitului pe
venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003.
În situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte
condiţiile prevăzute, plata drepturilor prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă se suspendă începând cu
ziua următoare celei în care condiţiile respective nu mai
sunt îndeplinite. Reluarea plăţii drepturilor suspendate se
face la cerere, începând cu luna următoare celei în care
se depune cererea.
l Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris
primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor,în termen de15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia
l Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute, constituie perioadă asimilată stagiului de
cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări
sociale de sănătate prevăzute de O.u.G. nr. 158/2005. La
stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale
de sănătate se ia în calcul salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată din perioada respectivă.
l Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului
legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură,
pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent
personal ori în cont de card.
l Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se
aplică şi persoanelor care la data de 31 decembrie 2005
se aflau în una dintre următoarele situaţii:
a) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului,
reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative
speciale prevăzute;
b) în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei
aferente şi care, după încheierea acestei perioade, ar fi
fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru
creşterea copilului reglementată de dispoziţiile cuprinse
în actele normative speciale prevăzute;
c) ar fi fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia
pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile
cuprinse în actele normative speciale prevăzute şi nu au
solicitat acest drept;
d) cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru
creşterea copilului, reglementată de dispoziţiile cuprinse
în actele normative speciale prevăzute la nu au fost
soluţionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
l Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă se acordă şi persoanelor care, până la data de 31
octombrie 2006, realizează în sistemul public de pensii
perioade de stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în
(continuare în pagina 3)
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ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.
l De la data intrării în vigoare a prezentei
ordonan ţe de urgenţ ă încetează plata
indemniza ţiei pentru cre şterea copilului,
efectuată în condiţiile prevăzute de Legea nr.
19/2000, precum şi de actele normative speciale
prevăzute la art. 3 alin. (2).
II. - Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii se modifică şi se completează după
cum urmează:
l Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca
formă de ocrotire a statului acordată tuturor
copiilor, fără discriminare.
l Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii
toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.
l În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de
18 ani şi care urmează cursurile învăţământului
liceal sau profesional, organizate în condiţiile
legii, alocaţia de stat pentru copii se acordă până
la terminarea acestora; tinerii care repetă anul
şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu
excepţia celor care repetă din motive de
sănătate, dovedite cu certificat medical.
l Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte
unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora
sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei
autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti,
părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre
creştere şi educare.
Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi
tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat
în plasament familial copilul, inclusiv asistentului
maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat
copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.
După împlinirea vârstei de 14 ani, plata
alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct
titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său
legal.
l Alocaţia de stat pentru copii nu se plăteşte
în lunile în care copiii titulari ai dreptului se află
mai mult de 15 zile în instituţii de ocrotire ori
asistenţă socială sau în instituţii de învăţământ,
care le asigură întreţinerea completă din partea
statului.
l Pentru copiii preşcolari, precum şi pentru
cei de vârstă şcolară care nu urmează o formă de
învăţământ organizată în condiţiile legii, plata
alocaţiei de stat se efectuează de către Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin
direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă
de peste 7 ani, care urmează o formă de
învăţământ organizată în condiţiile legii, se
efectuează de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, prin unităţile şcolare.
Pentru copiii cu handicap plata alocaţiei de
stat se efectuează de către direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
din fondurile cu această destinaţie alocate de
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap.
Copiii de vârstă şcolară care sunt înscrişi în
unităţi şcolare din subordinea altor organe ale
administra ţiei publice, inclusiv militare,
beneficiază de alocaţie de stat prin ministerele şi
celelalte organe ale administraţiei publice
centrale de specialitate care au în subordine/
coordonare aceste unităţi şcolare.
Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru
copii, precum şi pentru cheltuielile cu
transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetele instituţiilor prevăzute.
l Plata alocaţiei de stat pentru copii se
realizează prin mandat poştal, cont curent
personal sau cont de card.
(M.O. nr. 545/23.06.2006)

(continuare din pagina 1)

Apa este evacuată într-un bazin de liniştire, situat la
baza barajului, iar de aici o anumită cotă este dirijată
controlat spre centrala hidroelectrică de la Grebla (Reşiţa),
terminal care valorifică potenţialul ei energetic şi asigură
un procentaj mare din debitul de apă potabilă şi industrială
pentru oraş, o altă cantitate fiind evacuată în albia
Bârzavei, ca debit de servitute impus de factorii mediu.

echipamentele (la ora actuală uzate nu numai moral, dar
probabil şi fizic) pentru o viitoare centrală hidroelectrică.
Lacul Văliug (Breazova) rămâne însă treapta primară
a sistemului de alimentare cu apă (potabilă, în primul
rând) a municipiului Reşiţa şi trebuie remarcată absenţa
oricăror măsuri pentru realizarea unui perimetru de
protecţie a sursei.
Deşi se cunoaşte, ca primă cauză a poluării râurilor,
reziduurile provenite din viaţa colectivităţilor umane, lacul
Văliug rămâne imaginea clasică a dezinteresului unor
oameni faţă de semenii lor, iar în puţinele lor momente de
conştientizare a răului comis probabil că aceştia
clamează virtuţile clorului cu care este „îmbogăţită” apa la
Uzina Filtru!
Se pare că noul patron al barajului a instaurat un regim
de pază, ceea ce înseamnă grija faţă de construcţii,
evitarea unor potenţiale deteriorări şi, nicidecum
implicarea în procesul de protecţie a calităţii apei.
Deteriorările existente, care reclamă intervenţii
urgente, fie că e vorba de suprafeţele de curgere ale
deversorului sau de instabilitatea versanţilor pe care sunt
pozate canale sau conducte nu au nici o legătură cu
eventualele vandalisme ale unor turişti certaţi cu
disciplina, dar accesul într-o zonă de un pitoresc special,
cu un fond piscicol bogat şi diversificat li se interzice şi
În prezent, lacul de la Breazova este cuprins într-un veritabililor iubitorilor de natură. „Vârsta” construcţiilor şi
sistem hidroenergetic complex, existând un proiect care soluţia de barare a cursului apei ar merita acum, în prag
ar fi putut valorifica potenţialul hidroenergetic creat de de centenar, o placă-omagiu pentru cei care au gândit şi
au realizat amenajarea.
baraj.
ing. Rodica Brebenariu
Investiţia a fost sistată, deşi au fost executate

Munc@ în folosul comunit@]ii pentru contravenien]ii insolvabili
In Monitorul Oficial nr. 640 din 25 iulie 2006 a fost
publicata Legea nr. 352/2006 pentru completarea O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Contravenientul care nu a achitat amenda in termen
de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si care
nu poate fi executat silit, poate fi obligat la prestarea unei
activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de
partea din amenda care a fost achitata. In acest scop,
organul din care face parte agentul constatator va sesiza
instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit
contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea
obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in

Rezultate finale Bacalaureat - după contestaţii
În urma centralizării datelor transmise de Inspectoratele Şcolare Judeţene, promovabilitatea înregistrată la
sesiunea iunie - iulie 2006 a examenului de Bacalaureat,
după soluţionarea contestaţiilor, este de 80,48% (cu
aproximativ 4 procente mai mică decât cea de anul trecut 84,66%). Având în vedere că înainte de contestaţii,
promovabilitatea a fost de 79,56% se constată o majorare
de sub 1% (0,92%) a numărului de elevi promovaţi
(150.730 faţă de 149.015).
După evaluarea lucrărilor contestate, numărul judeţelor cu promovabilitate de peste 90% a crescut de la 7 la 9:
Mehedinţi (96,34%), Ilfov (94,28%), Botoşani (93,25%),
Suceava (93,03%), Hunedoara (92,81%), Constanţa
(92,59%), Vâlcea (91,46%), Caraş Severin (90,76%) şi
Timiş (90,33%). Dintre acestea, doar ultimele două au
depăşit acest prag în urma recorectării lucrărilor. În
ierarhia judeţelor cu promovabilitate sub 70% se
regăsesc Argeş (59,42% faţă de 58,07% procentul iniţial),
Teleorman (62,44% faţă de 61,76%), Bucureşti (66,96%
faţă de 66,03%), Braşov (68,19% faţă de 66,33%) şi Olt
(69,47% faţă de 68,23%). Cea mai mare difernţă între

Joi/27 Iulie

Vineri/28 Iulie
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+18ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 31 Iulie

folosul comunitatii. Instanta va dispune inlocuirea numai
cu acordul contravenientului.
Si contravenientul are posibilitatea sa sesizeze
instanta in vederea obligarii sale la prestarea unei
activitati in folosul comunitatii, in cazul in care nu a achitat
amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva
a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite.
Instanta va proceda, daca exista acordul expres al
contravenientului, la inlocuirea amenzii cu sanctiunea
prestarii unei activitati in folosul comunitatii pe o durata
maxima de 50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta
de 16 ani, de 25 de ore.
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prima şi a doua corectare s-a înregistrat în judeţul Galaţi:
peste trei procente (de la 72,23% la 75,38%).
În cifre absolute, la prima sesiune a examenului de
Bacalaureat s-au înscris 191.371 absolvenţi de clasa a
XII-a, s-au prezentat 187.297 (97,87%) şi au promovat
150.730 (80,48%). 35.567 candidaţi au fost respinşi, 102
au fost eliminaţi din examen pentru tentative de fraudă, iar
4.074 nu s-au mai prezentat. Pe tranşe de medii situaţia
se prezintă astfel: între 5 şi 5,99 - 1.369, între 6 şi 6,99 19.758, între 7 şi 7,99 - 43.999, între 8 şi 8,99 - 50.108 şi
între 9 şi 9,99 - 36.788. Şaptezecişişapte de elevi au
obţinut note de 10 la toate probele (cei mai mulţi în judeţul
Mehedinţi - 13).
Începând de luni, 17 iulie şi până vineri, 21 iulie 2006,
inclusiv, elevii care nu au promovat sesiunea curentă sau
cele anterioare, se pot înscrie pentru susţinerea
examenului de Bacalaureat în sesiunea august
septembrie. Cei care au promovat una sua mai multe
probe pot solicita recunoaşterea acestora şi susţinerea
celei/celor nepromovate.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 19.07.2006
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Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, au decis,
marţi, să convoace birourile permanente reunite ale
celor două Camere parlamentare pentru a solicita unor
comisii permanente să înceapă o serie de audieri ale
persoanelor implicate în "criza" siguranţei naţionale.

Proiectul de modificare a legislatiei privind Fondul
Proprietatea a fost transmis Guvernului si va fi aprobat
prin ordonanta de urgenta, scopul principal fiind
autorizarea de catre CNVM si listarea cat mai rapida a
Fondului pe piata de capital. Autoritatile doresc
solutionarea cat mai rapida a problemelor legislative.

Modific@ri privind
opera]iunile de leasing

Modificarea legii privind
discriminarea

In Monitorul Oficial nr. 606 din 13 iulie 2006 a
fost publicata Legea nr. 287/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
51/1997 privind operatiunile de leasing si
societatile de leasing.
Legea modifica si perfectioneaza cadrul legal
al leasingului.
Mentionam cateva modificari:
l se stabileste un termen minim de 12 luni dupa
expirarea caruia locatarul/utilizatorul isi poate
exercita dreptul de a opta pentru cumpararea
bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing
l O.G. nr. 51/1997 se va aplica si in care
locatarul/utilizatorul unui bun care face obiectul
unui contract de leasing incheie cu un alt
locatar/utilizator (final), un contract de leasing
avand ca obiect acelasi bun
l dobanda de leasing se stabileste pe baza
ratei dobanzii convenite prin acordul partilor
l locatorului/finantatorului are libertatea in
privinta alegerii asiguratorului daca partile nu au
convenit altfel
l contractele de leasing, fara nici un fel de
distinctie, precum si garantiile reale si personale,
constituite in scopul garantarii obligatiilor
asumate prin contractul de leasing, constituie
titluri executorii
l nerespectarea de catre locator/finantator a
dreptului de optiune al locatarului/utilizatorului
permite acestuia din urma sa solicite dauneinterese egale cu totalul prejudiciului produs prin
incalcarea acestei obligatii, iar instanta
judecatoreasca investita cu stabilirea daunelorinterese va putea pronunta o hotarare care sa
tina loc de act de vanzare-cumparare
l se majoreaza valoarea capitalului social
minim pentru infiintarea unei societati de leasing,
de la 500 milioane lei vechi la echivalentul in
moneda nationala al sumei de 200.000 euro,
capital care trebuie sa fie subscris si varsat
integral in numerar. Obligatia de majorare a
capitalului social la noul nivel pentru societatile
de leasing existente trebuie indeplinita pana la
data de 31 decembrie 2006.
Legea de modificare va intra in vigoare la 30
de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

In Monitorul Oficial nr. 626 din 20 iulie 2006 a
fost publicata Legea nr. 324/2006 pentru
modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare.
Legea de modificare transpune in dreptul
intern reglementarile comunitare in materie, si
anume prevederile Directivei Consiliului
2000/43/CE privind aplicarea principiului
egalitatii de tratament intre persoane, fara
deosebire de origine rasiala sau etnica si
prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de
creare a unui cadru general in favoarea egalitatii
de tratament, in ceea ce priveste incadrarea in
munca si ocuparea fortei de munca.
Se introduc dispozitii privitoare la cazurile si
procedura de sesizare a Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii (Consiliul) de
catre persoana care se considera discriminata.
Consiliul solutioneaza sesizarea prin hotarare a
Colegiului director, hotarare care poate fi atacata
la instanta de contencios administrativ, potrivit
legii. Hotararile care nu sunt atacate in termenul
de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.
Legea modificatoare contine si dispozitii
privitoare la numirea si atributiile Colegiului
director al Consiliului.
Se reglementeaza detalii referitoare la
cererea de despagubiri pe care persoana care se
considera discriminata o poate formula in fata
instantei de judecata.
Astfel:
l termenul pentru introducerea cererii este de 3
ani si curge de la data savarsirii faptei sau de la
data la care persoana interesata putea sa ia
cunostinta de savarsirea ei
l judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie
a Consiliului
l persoana care se considera discriminata are
obligatia de a dovedi existenta unor fapte care
permit a se presupune existenta unei discriminari
directe sau indirecte, iar persoanei impotriva
careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de
a dovedi ca faptele nu constituie discriminare.

l 100 de ani de existenţă a aviaţiei în România l Guvernul recunoaste nocivitatea
antenelor GSM l Sefii SRI, SIE si DGIPI au demisionat l Ilie Botos si-a dat demisia din
functia de Procuror General l Trei mii de invitati printre care 63 de sefi de state si de
guverne vor participa la summitul francofoniei, care se va desfasura la Bucuresti in
perioada 25-29 septembrie l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 272 pt. completarea art. 7 din Legea
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice (M.O. nr.
576/04.07.2006)
l H.G. nr. 849 pt. modificarea H.G. nr. 618/2005
privind constituirea Colegiului pt. Consultarea
A s o c i a ţ i i l o r ş i F u n d a ţ i i l o r ( M . O . n r.
576/04.07.2006)
l Ordinul nr. 1.076 al ministrului finanţelor
publice pt. aprobarea valorilor în vamă (M.O. nr.
577/04.07.2006)
l Ordinul nr. 1.417/C al ministrului justiţiei
privind accesul la Registrul naţional al
persoanelor juridice fără scop patrimonial (M.O.
nr. 578/04.07.2006)
l H.G. nr. 854 pt. completarea H.G. nr. 281/1993
cu privire la salarizarea personalului din unităţile
bugetare (M.O. nr. 580/05.07.2006)
l H.G. nr. 839 privind forma şi conţinutul actelor
de identitate, ale autocolantului privind stabilirea
reşedinţei şi ale cărţii de imobil (M.O. nr.
582/05.07.2006)
l Ordinul nr. 789 al ministrului sănătăţii publice
pt. aprobarea Listei cuprinzând standardele
române care adoptă standardele europene
armonizate ale căror prevederi se referă la
dispozitive medicale şi ale căror referinţe au fost
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(M.O. nr. 584/06.07.2006)
l Legea nr. 276 pt. modificarea art. 12 din Legea
nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale (M.O. nr. 586/06.07.2006)
l H.G. nr. 837 privind reclasificarea protezelor
pt. articulaţiile de umăr, genunchi şi şold
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prevăzute de H.G. nr. 911/2005 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în
funcţiune a dispozitivelor medicale (M.O. nr.
588/7.07.2006)
l H.G. nr. 878 privind anularea constituirii
parcului industrial „Parc turistic şi de agrement
Snagov“, aprobată prin H.G. nr. 1.560/2004
(M.O. nr. 589/07.07.2006)
l Decizia nr. 206 a Oficiului Român pt. Drepturile
de Autor privind avizarea constituirii şi funcţionării
ca organism de gestiune colectivă a drepturilor
conexe ale producătorilor de fonograme în
domeniul muzical a Asociaţiei pt. Drepturile
Producătorilor de Fonograme din România (M.O.
nr. 589/07.07.2006)
l Circulara nr. 12 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României, valabil în luna iulie 2006
(M.O. nr. 590/07.07.2006)
l Hotărârea nr. 66 a Camerei Auditorilor
Financiari din România privind aprobarea
calendarului de organizare a examenului de
aptitudini profesionale pt. atribuirea calităţii de
auditor financiar (M.O. nr. 590/07.07.2006)
l Ordinul nr. 447 al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală pt. aprobarea
Listei contribuabililor inactivi (M.O. nr.
593/10.07.2006)
l Legea nr. 279 privind personalizarea
centralizată a paşapoartelor cu date biometrice
(M.O. nr. 596/11.07.2006)
l Legea nr. 298 privind informarea publicului
asupra modalităţii de interpretare play-back de
c ătre arti ştii interpre ţi vocali în timpul
spectacolelor sau concertelor
(M.O. nr.
596/11.07.2006)

Pe site-ul Oficiului de Stat pentru Inventii si
Marci se mai afla, pana la 1 august, spre
dezbatere publica, proiectul de lege privind
protectia inventiilor prin modele de utilitate:
www.osim.ro/legis/initiativelegi/legmodutil.htm

Tinerii încorpora]i de M.Ap.N. în octombrie
vor putea fi angaja]i dup@ 1 ianuarie 2007
Ministerul Apărării Naţionale intenţionează să încorporeze, în
ultima serie din octombrie a.c., aproximativ 500 de tineri care
doresc să satisfacă stagiul militar şi să rămână în armată, după 1
ianuarie 2007, ca soldaţi sau gradaţi voluntari, angajaţi pe bază
de contract, în condiţiile legii.
Intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2007, a Legii nr.
395/2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului
militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de
voluntariat, reprezintă ultima etapă în procesul de
profesionalizare a armatei.
La începutul acestui an a fost iniţiat un proiect de lege privind
statutul soldatului şi gradatului voluntar, proiect care se află în
prezent la Senat, după ce a fost adoptat, în luna iunie, de
Camera Deputaţilor. Legea va stabili regulile de bază privind
selecţia, drepturile şi obligaţiile, cariera, provenienţa şi trecerea
în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, urmând ca acte
normative subsecvente să stabilească regimul juridic complet al
acestei categorii de personal.
Principalele avantaje pe care le vor avea tinerii care doresc
să devină soldaţi şi gradaţi voluntari, potrivit proiectului noii legi,
sunt: soldaţii şi gradaţii voluntari care pot fi bărbaţi sau femei cu
vârsta între 18 şi 26 de ani - semnează, la angajare, un contract
pentru o perioadă determinată, care poate fi de până la patru ani,
iar următoarele contracte pot avea durata de 2-3 ani fiecare,
până la limita de vârstă în grad, prevăzută a fi până la 40 de ani;
în afară de solda lunară, soldaţii şi gradaţii voluntari vor avea
dreptul la echipament şi hrană gratuite, precum şi la asistenţă
medicală şi medicamente, de asemenea gratuite, în condiţiile
legii; ei vor putea beneficia de documente militare de transport
pentru efectuarea concediului de odihnă sau pentru mutarea
dintr-o garnizoană în alta, precum şi de locuinţă de intervenţie
sau de compensaţie lunară pentru chirie; soldaţii şi gradaţii
voluntari vor putea urma studii în ţară sau în străinătate,
asumându-şi obligaţia de a lucra în armată, pentru perioade
determinate, după absolvirea cursurilor respective; vechimea în
serviciu a militarilor voluntari se va lua în calcul la stabilirea
pensiei şi a altor drepturi de asigurări sociale;
această categorie de militari va reprezenta principala sursă
pentru formarea subofiţerilor; indiferent de gradul pe care îl au,
soldaţii şi gradaţii voluntari vor putea fi selecţionaţi, până la
împlinirea vârstei de 30 de ani, pentru a urma cursul de bază
pentru formarea deprinderilor de comandă ale subofiţerilor;
proiectul de lege prevede, de asemenea, posibilitatea ca
militarii voluntari să participe la misiuni internaţionale, în funcţie
de nevoile Ministerului Apărării Naţionale.
Condiţiile generale ce trebuie întrunite pentru a fi soldat şi
gradat voluntar vor fi reglementate prin ordin al ministrului, după
adoptarea legii. Între aceste condiţii este şi aceea ca tinerii să fie
absolvenţi ai învăţământului liceal, profesional sau superior, cel
puţin cu certificat de absolvire. În funcţie de arme sau specialităţi
militare, vor fi prevăzute şi cerinţe specifice.
Tinerii care doresc să urmeze o carieră ca militar voluntar în
armată pot contacta Birourile de Informare-Recrutare judeţene,
a căror listă se găseşte pe pagina de internet a ministerului, la
adresa www.mapn.ro.
Ministerul Apărării Naţionale - 25.07.2006

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

Deficitul comercial al tarilor din zona euro a
fost de 3.2 miliarde de euro in luna mai in special
ca urmare a preturilor la energie sa arata intr-un
studiu Eurostat. In perioada similara a anului
trecut in cele 12 tari din zona euro, s-a consemnat un excedent de 2.3 miliarde.

Planul de creare a unor echipe de reacţie rapidă în
vederea securizării graniţelor externe ale spaţiului
comunitar se bazează pe participarea voluntară a
statelor membre în Uniunea Europeana, cărora li se va
cere să întocmească o listă cu trupele de grăniceri
disponibile pentru intervenţii în alte ţări, în situaţii critice.

Un institut din Statele Unite care monitorizează
activitatea nucleară a dat publicităţii fotografii din
satelit ale unui reactor nuclear construit în prezent
în Pakistan. Fotografiile sugerează că noul reactor
poate produce suficient plutoniu pentru 40-50 de
arme nucleare, în fiecare an.

Turcia reclam@ standardele duble ale SUA fa]@ de alia]i
Ministrul de externe al Turciei, Abdullah Gul, a avertizat
recent, într-un interviu, că mulţi turci, chiar şi cei moderaţi, devin
treptat anti-americani şi anti-europeni. Susţinerea pe care
Statele Unite o acordă Israelului (acţiunilor Israelului în Liban),
a spus el, nu e de natură să simplifice lucrurile. Abdullah Gul a
avertizat că Ankara va fi nevoită să ia măsuri dacă Bagdadul nu
pune capăt acţiunilor declanşate din Irak de PKK, Partidul
Muncitorilor din Kurdistan, gruparea rebelă kurdă care
militează pentru autonomia kurzilor. SUA, în mod tradiţional un
aliat al Turciei, a avertizat însă Turcia să nu ia măsuri militare
unilaterale împotriva bazelor PKK din nordul Irakului.
Politicienii turci şi presa din Turcia au criticat însă Washingtului
că tolerează atacurile israeliene asupra duşmanului său din
Liban, Hezbollah, în timp ce se opune ideii ca Ankara să ia
măsuri împotriva PKK-ului în Irak.
Referindu-se la negocierile de aderare la Uniunea
Europeană, Abdullah Gul aminteşte că statele europene au
cerut Turciei să îşi deschidă porturile schimburilor comerciale
cu Republica Cipru, ca parte a acordurilor comerciale valabile
în ţările Uniunii Europene. Însă domnul Gul a reafirmat că
parlamentul Turciei nu va aproba niciodată o astfel de măsură
dacă, la rândul său, Ciprul nu ridică interdicţiile comerciale cu
nordul insulei controlat de Turcia. Aceste declaraţii ale domnului Gul au loc în condiţiile în care în Turcia entuziasmul pentru
aderarea la Uniunea Europeană pare a scădea vertiginos. Un
recent sondaj de opinie arată că doar 43 la sută dintre turci sunt
suporteri ai Uniunii Europene, faţă de 60 la sută acum 6 luni.

La sfârşitul războiului mondial I pierde Palestina, Libanul,
Siria, Iordania, Irakul, Peninsula Arabă. În configuraţia actuală,
are graniţe cu Iran, Siria, Irak, Armenia, Georgia, Bulgaria,
Grecia. Zona asiatică a Turciei (97% din teritoriu) include o
parte din istorica Armenia şi o parte din Kurdistan.
Cu o populaţie de aproape 70 de milioane, din care 99%
musulmană sunită, este o republică laică.
În 1952 devine membru al NATO. În timpul crizei rachetelor
(1962), Turcia sprijină fără rezerve refuzul lui Kennedy de a
închide bazele americane instalate în zonă în schimbul
închiderii bazelor ruse din Cuba. 1969 aduce un nou tratat de
colaborare militară Turcia-SUA, prin care Ankara urmează să
deţină o oarecare influenţă în numărul trupelor şi tipul de
armament pe care americanii îl deplasează în Turcia.
1974 trupele turceşti invadează Ciprul în intenţia de a
împiedica o preluare a Ciprului de Grecia (devenit independent
în 1960, cu populaţie majoritar greacă dar şi cu o consistentă
minoritate turcă), şi ocupă 30% din teritoriul insulei (la începutul
anului 1970 a fost găsit petrol în platoul continental al insulei).
O mişcare separatistă începută în 1984 de Partidul
Muncitoresc din Kurdistan (PKK), cunoscut acum şi sub
numele de Congresul Popular din Kurdistan (KGK), a dominat
preocuparea armatei turce şi a lăsat în urmă mai mult de 30.000
de morţi. După capturarea liderului insurgenţilor (1999), aceştia
sau retras din Turcia spre Irak.
În timpul Războiului din Golf Turcia a permis SUA să lanseze atacuri de pe teritoriul său dar a păstrat graniţele închise
pentru a împiedica masivul val de refugiaţi
kurzi să intre în ţară. Martie, 2003; parlamentul turc refuză să acorde SUA permisiunea să
atace Irak-ul folosind bazele din Turcia, în
ciuda unui pachet financiar de mai multe
miliarde de dolari negociat de guvern pentru a
permite astfel de acţiuni. Relaţiile dintre cele
două ţări au devenit mai reci, situaţie agravată de intenţia repetată a Turciei de a ocupa
Nordul Irakului pentru a bloca încercările
kurde de a stabili un stat independent.
Administaţia Bush a făcut apel la
„răbdare” dar privind declaraţia recentă a
premierului, evoluţiile din Irak şi Liban, nu
sunt un argument în favoarea reţinerii pentru
partea turcă.
Cât priveşte negocierile legate de viitorul
Ciprului (condiţia EU este recunoaşterea de
Turcia a Ciprului) acestea se anunţă lungi şi
dificile chiar dacă liderii comunităţilor greacă
şi turcă din Cipru s-au înţeles în privinţa unui
cadru de relansare a convorbirilor de pace,
îngheţate de peste doi ani.
"Aceasta este o ocazie istorică", a
declarat Ibrahim Gambari, secretar general
adjunct al ONU, la sfârşitul unei reuniuni cu
Istoria recentă cât şi configuraţia geo-politică actuală a preşedintele Republicii Cipru (cipriot grec) Tassos Papadopouzonei întăresc, dacă mai era necesar, semnalul pe care los şi cu liderul cipriot turc Mehmet Ali Talat. Reprezentanţii
demnitarul turc l-a tras cu puţine zile înaintea conferinţei de la celor două comunităţi - a continuat oficialul ONU - au convenit
Roma consacrată Libanului.
un ansamblu de principii directoare în vederea unei reunificări
O ţară aflată în sud-vestul Asiei şi sud-estul european, între viitoare a insulei. "Măsuri de restabilire a încrederii sunt
Mediterană şi Marea Neagră. Regiunea dominată de multe esenţiale, atât în ceea ce priveşte ameliorarea atmosferei cât şi
civilizaţii (Grecia, Persia, Imperiul Bizantin) pentru ca, între în ceea ce priveşte ameliorarea vieţii tuturor ciprioţilor turci şi
secolele 13 şi 15, să fie cucerită de turci şi să devină inima greci", a adăugat Gambari. În aprilie 2004, planul de reunificare
Imperiului Otoman pentru 600 de ani. Istoria modernă începe a insulei divizate pregătit de secretarul general al ONU, Kofi
cu revolta „junilor turci” (1908) şi prăbuşirea Imperiului în 1918. Annan, fusese respins prin referendum de alegătorii din
În 1923 devine republică.
Republica Cipru, care a intrat după puţin timp în U.E.
l Israelul va menţine o "zonă de securitate" în sudul Libanului până la sosirea unei eventuale forţe de pace l
Misiunea militarilor japonezi în Irak a luat sfârşit l Presedintele Lech Kaczynski are retineri fata de scutul antiracheta
american ce ar putea fi plasat in Polonia l Potrivit unei statistici ONU peste 250.000 de copii sunt direct implicaţi în
conflicte armate l

70 de ani de la
r@zboiul civil din
Spania
Aniversarea a 70 de ani de la
războiul civil din Spania, care a dus
la cele patru decenii de dictatură
sub generalul Franco, are loc întrun moment în care guvernul
spaniol se pregăteşte să adopte o
lege de reabilitare a victimelor
regimului lui Franco.
După 7 decenii, spaniolii sunt
încă divizaţi în legătură cu cauzele
conflictului şi cu modalitatea de a
face faţă consecinţelor războiului
civil.
Istoricii consideră cei trei ani de
lupte care au început pe 18 iulie
1936, că pe o repetiţie generală a
celui de-al doilea război mondial.
Naziştii germani i-au ajutat pe
generalii spanioli să-şi atace
propriul guvern, în vreme ce Rusia
sovietică a sărit în ajutorul
administraţiei spaniole alese în
mod democratic. Mii de voluntari
străini au luptat de ambele părţi.
Pentru armata spaniolă, sprijinită
de fortele politice conservatoare şi
de biserica romano-catolică,
războiul civil a fost o bătălie
anticomunistă. Pentru guvernarea
republicană, conflictul a fost o luptă
împotriva fascismului.
Conform unui sondaj de opinie,
circa cincizeci la sută dintre
spanioli preferă să nu vorbească
despre război acasă, iar 35 la sută
spun că nu au învăţat la şcoală ce
s-a petrecut în 1936.
Legea propusă de guvern oferă
compensaţii celor care au suferit
sub dictatură şi se aşteaptă, de
asemenea, să schimbe destinaţia
unuia dintre monumentele
reprezentative ale dictaturii
generalului Franco. Este vorba
despre Valea celor Căzuţi aflată la
marginea Madridului, locul
uriaşului mausoleu al lui Franco
unde, potrivit proiectul de lege aflat
în discuţie, ar fi transformată o
parte a monumentului într-un
centru pentru studierea
fascismului.

Studiul celulelor stem din embrioni umani
s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

Preşedintele Statelor Unite, George Bush, a făcut, pentru
prima oară, uz de dreptul său la veto împotriva unei legi de când
se află la putere. George Bush a confirmat că s-a opus prin veto
unei legi adoptate de Congres care acorda fonduri sporite
cercetărilor asupra celulelor stem, extrase de la embrioni umani.
Celulele stem sunt folosite pentru duplicarea diverselor tipuri de
ţesuturi şi se crede că cercetările în acest domeniu vor duce la
găsirea unor tratamente pentru Alzheimer sau boli ale inimii.
"Această lege sprijină luarea unor vieţi umane nevinovate în
speranţa găsirii unor beneficii medicale pentru alte vieţi. Legea
încalcă o limită morală pe care societatea noastră trebuie să o
respecte şi din acest motiv m-am opus", a declarat George Bush.
Preşedintele Bush este în dezacord pe acest subiect nu doar
cu Congresul ci şi cu majoritatea opiniei publice americane. Chiar
şi unii republicani care se împotrivesc din răsputeri avortului sunt
de părere că studiile în domeniul celulelor stem sunt şi necesare
din punct de vedere medical, şi acceptabile din punct de vedere
moral.
Poziţia Europei
Miniştrii UE pentru cercetare ştiinţifică s-au întâlnit la
Bruxelles în cadrul unei şedinţe speciale consacrată
controversatei probleme a finanţării cercetării embrionare
europene din bugetul Comunităţii. Este vorba de suma relativ
modestă de 50 de milioane de Euro. Modestă, desigur, în
comparaţie cu volumul total de peste 50 de miliarde de Euro, cu
care este dotat cel de-al şaptelea program-cadru de cercetare al
UE, destinat recuperării rămânerii în urmă a cercetării ştiinţifice în

Europa, faţă de alte regiuni din lume. Reuniunea s-a încheiat cu
un compromis. Uniunea Europeana a decis să continue
finanţarea limitată a cercetărilor cu celule nediferenţiate provenite
de la embrioni umani, doar dacă cercetările nu duc la distrugerea
unei potenţiale fiinţe umane. Această limitare reprezintă un
compromis cu poziţia intransigentă a Germaniei, Poloniei,
Lituaniei, Austriei şi Slovaciei, care au susţinut că UE nu trebuie să
plătească o activitate care poate distruge o potenţială viaţă.
Marea Britanie, Belgia şi Suedia sunt cei mai hotărâţi militanţi în
favoarea finanţării comunitare a acestui domeniu de cercetare.
Despre ce este vorba
Celule stem sunt celule care, în principiu, se pot dezvolta în
orice fel de ţesuturi. Celulele stem obţinute din embrioni pot fi
folosite pentru a replica orice ţesut uman. Oamenii de ştiinţă cred
că ele ar putea conduce la găsirea unor tratamente pentru boli
precum Alzheimer, Parkinson, boli de inimă, artrită şi accidente
cerebrale. Una dintre metodele de obţinere a celulelor stem este
clonarea, iar avantajul clonării este faptul că celulele noi provin
chiar de la pacientul care are nevoie de transplant. Astfel organele
sau ţesuturile nu ar mai fi respinse. Savanţii cred că celulele stem
pot regenera ţesuturi atinse de boli incurabile şi deci vindeca boli
până în prezent de nevindecat.
Însă deşi cercetările pe animale au avut rezultate foarte bune
nu se poate prezice când tratamentul cu celule stem va putea fi
aplicat şi la oameni. Unul dintre marile pericole ale metodei
clonării este că unii ar putea încerca să cloneze, nu celule stem, ci
fiinţe umane chiar dacă replicarea umană este interzisă prin lege.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând calculator HP procesor Intel Pentium III, 733 MHz
în perfectă stare de funcţionare.
Preţ 100 €. Tel. 0723-264685.
Vând dormitor, stare foarte
bună, preţ 1.500 lei. Tel. 0355807476, 0744-696581.
Vând mobilă cu furnir din
rădăcină din nuc. Tel. 214781,
0355-408650.
Vând bancă cu halteră şi
greutăţi. Tel. 214781, 0355408650.
Vând pene noi. Tel. 214781,
0355-408650.
Vând S.R.L. Tel. 0720359526.
Vând mobilă şi alte bunuri.
Tel. 0355-802548.
Vând tv sport alb-negru, 50
lei neg. Tel. 254445.
Vând maşină de spălat Alba
Lux, 100 lei neg. Tel. 0355402865.
Vând cărucior pentru copii
mici, pre ţ convenabil. Tel.
224890.

Vând tv Sport (251) alb-negru, diagonală 31 cm, cu circuit
integrat, cu tranzistori, în stare
bună. Preţ 50 lei. Tel. 216468.
Vând joc Sony Play Station,
preţ 1.300.000 lei sau schimb cu
telefon mobil şi vând jocuri
originale de play station 1 si 2,
memory card, manete, etc. Tel.
0721-798604.
Vând congelator Arctic, 4
sertare. Tel. 0355-801797.
Vând 2 convectoare, un
instant apă caldă pe gaz, pentru
apartament. Tel. 213053, 0355407426, 0741-461502.
Vând unitate central ă
Fujitsu-Siemens, procesor Intel
Celeron 1.000 Mhz, hard disk
20 GB, memorie 256 MB, dvd
±rw+cd±rw, modem,Windows
2002XP, preţ 170 €. Tel. 0723261997.
Vând cărucior copil + rotobil,
preţ 60 lei/buc. hăinuţe pentru
copil. Tel. 0722-971449.
Vând tv color Nei la 200 lei
neg., tv color Domino la 170 lei
neg. plastic, teletext, telecoTransport mirii la nuntă cu
mandă, boxe de 100 W la 30 lei, limuzină decapotabilă de
dvd la 120 lei. Tel. 0355- epocă, unică în ţară. Tel. 0742807748, 0729-556144
773016, 0355-411748.

Oferte-Cereri
de Serviciu

“IN ATEN[IA CREDITORILOR DEBITOAREI S.C.
ZENITH S.A.RE{I[A
Subsemnatul administrator judiciar ing. Bratu Cristian Doru,
vă facem cunoscut în dosarul 3955/COM/2002 al Tribunalului
Caraş - Severin s-a decis închiderea procedurii reorganizarii
judiciare a debitoarei S.C. Zenith S.A. Reşiţa, J11/1132/1994 şi
intrarea în faliment a debitoarei. La dosarul cauzei a fost depus
raportul privind aceste împrejurari. La data de 14.08.2006 ora
14,30 se va desfaşura şedinţa Adunarii Creditorilor, la sediul
societaţii din Reşiţa, str. Libertaţii nr. A4, mezanin ap.2, la care va
notificam sa luaţi parte, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1.
Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit de
administratorul judiciar. Este admisibila votarea prin scrisoare,
cu legalizarea semnaturii creditorului de către notarul public,
comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Tribunal cu cel
puţin trei zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului.”

“IN ATEN[IA CREDITORILOR DEBITOAREI S.C.
MAGNA TRADING S.R.L. RE{I[A
Subsemnatul administrator judiciar ing. Bratu Cristian Doru,
vă facem cunoscut în dosarul 3916/COM/2002 al Tribunalului
Caraş - Severin s-a decis închiderea procedurii reorganizarii
judiciare a debitoarei S.C. MAGNA TRADING S.R.L. Reşiţa,
J11/628/1993 şi intrarea în faliment a debitoarei. La dosarul cauzei
a fost depus raportul privind aceste împrejurari. La data de
14.08.2006 ora 13,30 se va desfaşura şedinţa Adunării
Creditorilor, la sediul societaţii din Reşiţa, str. Libertaţii nr. A4,
mezanin ap.2, la care va notificam sa luaţi parte, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI: 1. Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit
de administratorul judiciar. Este admisibila votarea prin
scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de către notarul
public, comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Tribunal cu
cel puţin trei zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului.”

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
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Tel. 0723-144.233
| 27 Iulie - 2 August 2006 | PRISMA

6

Doamnă serioasă, îngrijesc
copil. Tel. 254445.
Totul despre acoperişuri şi
ferestre de mansardă Velux consultanţă, măsurători, materiale, montaj. Tel. 212197 sau
0722-923858.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

Firmă de calculatoare
angajează urgent
personal comercial şi
tehnic. Obligatoriu studii
superioare şi cunoştinţe
PC. CV pe mail
office@centrul.com.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate
genurile. Tel. 220323, 0723277475, 0743-672399.
Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Acord asistenţă juridică. Tel.
0727-505315.

PRISMA
angajează

€ neg. Tel. 0742-199295.
Vând apartament la casă,
1.200 mp teren, garaj, str. Nera.
Tel. 214781, 0355-408650.
Închiriez garsonieră complet
mobilată pentru tineri căsătoriţi.
Preţ neg. Tel. 0355-804471.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.
Închiriez apartament 2
camere la casă, acces propriu,
vad, recent renovat, 50 mp,
ideal comerţ, birouri, la Muncitoresc semafoare, 160 €. Tel.
0742-773016, 0355-411748.
Vând/închiriez casă d+p+m
270 mp, 6 camere, dependinţe,
2 garaje, teren 430 mp, 60.000
€, zona Muncitoresc, Izvorului.
Tel.0742-773016, 0355-411748
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, preţ avantajos - 21.000
€. Tel. 0355-802548.
Primesc în gazdă 2 eleve.
Tel. 254445.
Vând apartament 2 camere
în Luncă, preţ 18.000 € fix. Tel.
0355-804949.
Vând casă 3 dormitoare,
sufragerie, salon, bucătărie,
terasă. Tel. 0726-834261.
Vând teren pentru construcţii în Reşiţa, zonă centrală,
800 mp. Tel. 253824.
Vând casă în Dognecea,
complet mobilată, 3 camere,
bucătărie, curte şi fântână
betonată. Preţ 16.000 €. Tel.
210345, 0729-357909.
Vând casă în zona Muncitoresc, Triaj, apartament în centru
şi un garaj în Moroasa II. Tel.
0746-011268 sau 0726-082244

jurnalist
agent vânzări
Tel. 22.11.34

Imobiliare
V ând apartament cu 4
camere, conf. 1, decomandat, 2
băi, 2 balcoane, boxă, 96 mp,
Piaţa 1 Decembrie 1918 (fără
intermediari). Tel. 216468,
0355-807491.
Vând urgent casă cu grădină
mare 2.877 mp. Preţ 12.000 €
neg. Tel. 0746-605638.
Vând grădină 1.000 mp cu
vie, pomi, seră, căşuţă. Merită
văzută. Tel. 0724-457933.
Închiriez sau vând hală
industrială 2.100 mp. Tel. 0744596188.
Vând casă în Ocna de Fier, 6
camere, anexe, fântână, 750
mp neg. Tel. 0721-535322.
Vând cu acte 17.264 mp
teren fâneţe şi pădure, spre
zona padoc Bârzăviţa, ideal pt.
cabană, preţ neg. Tel. 228047.
Vând casă 4 camere, curte,
garaj, cărămidă, centru Reşiţa.
Preţ 50.000 € negociabil. Tel.
0723-869178.
Vând apartament 4 camere
decomandate, conf. 1, zona
Govândar, Micro 4. Preţ 35.000

Nume
Adresa
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Auto-Moto-Velo
Cumpăr motor Dacia 1300
în stare bună de funcţionare.
Tel. 0724-219453.
Vând Ford Scorpio an
fabricaţie 1987, servo direcţie,
uşi cu închidere centralizată,
ABS, instalaţie GPS, servo
direcţie. Preţ 2.300 € neg. Tel.
0745-597516.
Vând Dacia Supernova, preţ
neg. Tel. 0726-086536.
Vând autoturism TV. Tel.
0355-807748, 0729-556144.
Vând 2 autoturisme Fiat Tipo
diesel, an fabricaţie 1993,
persoană fizică, consum 5% şi
Fiat Ritmo benzină, an
fabricaţie 1987, persoană fizică,
consum 6,5%, ambele în stare
bună de funcţionare. Tel. 0355807476, 0744-696581.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.
Vând Mercedes 240D. Tel.
0742-553630.

Matrimoniale

Pensionară, cu locuinţă, 57
ani, doresc partener pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0721217133.
Tânăr din Reşiţa, doresc
cunoştinţă cu d-na, d-şoară
pentru relaţie de lungă durată.
Tel. 0723-572948.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
27 Iulie - 1 Aug. 2006
Joi 27.07.2006
1. Cocu Ioan (49 ani) şi
Ienea Catinca (50ani)
2. Cruceru Florin Cristian (32
ani) şi
Ardeleanu Cristina (26 ani)
3. Bidiviu-Buzangia Gheorghe
(42 ani) şi
Rugaci Adela (38 ani)
Sâmbătă 29.07.2006
1. Lala Cristian-Şerban (22
ani) şi
Micicoi Daniela-Cristina (22ani)
2. Bozdog Doru-Irinel (31 ani)şi
Tuli Gabriela (34 ani)
3. Vinţ Remus (36 ani) şi
Tuli Gabriela (34ani)
4. Măciucă Marius-Remus (26
ani) şi
Zobu Andreea-Mariana (20ani)
5. Bobic Cristian (29 ani) şi
Popa Cristina (35 ani)
6. Rusu Mihăiţă-Ovidiu (26ani)şi
Marcovici alina-Loredana(21ani)
7. Ruţă Milian (50 ani) şi
Tudor Năstasa-Manuela(39ani)
8. Ghenghe Iosif (32 ani) şi
Ianculovici Malvina-Eveline(27ani)
9. Cîşlariu Flavius-Alin(20ani)şi
Albu Simina (25 ani)
10. Hopartu Iordan-Cristian (27
ani) şi
Romaniuc Daniela-Simona(27ani)
11. Meda Felix (30 ani) şi
Guraliuc Lavinia (22 ani)
12. Silaghi Claudiu-Lorand (28
ani) şi
Pădineanţ Angelica-Mileana
(24 ani)
13. Stanciu Constantin (30 ani)
Andrei Marioara-Simona(28 ani)
14. Şişoe Viorel (26 ani) şi
Prodea Olimpia-Ileana (20 ani)
15. Cocoi Adrian (31 ani) şi
Lupulescu Renate-Elisabeta(22)
16. Hălmaci Vasile-Cătălin (22
ani) şi
Bâşcă Mirela-Liliana (18 ani)
17. Ştefănescu Vasile Paul (27
ani) şi
Dragomir Loredana-Ionela19ani
Marţi 01.08.2006
1. Neamţu Nicolae (32 ani)
şi Ciorobană Daniela (38 ani)
2. Muntean Ioan (39 ani) şi
Marinescu Daniela (38 ani)
3. Neagu Marian (44 ani) şi
Dumitraş Cristina (34 ani)
4. Mutu Claudius-Corneliu (24
ani) şi
Patrichi Gabriela-Violeta (18 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 20 - 26 Iulie

l Gligor Iolanda (76 ani) l
Muntean Sima (46 ani) l Toma
Maria (92 ani) l Linţa Dorina
(62 ani) l Borduz Mihai (91 ani)
l Medele Ioan (60 ani) l
Stoianovici Maria (92 ani) l
Nichita Rozalia (73 ani) l Nagy
Andreiu (70 ani) l Ungureanu
Gheorghe (73 ani) l Anghel
Brighita (69 ani) l Andraş
Alexandru (57 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:

...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 casă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârlişte. Preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camre confort 1
decomandat, etaj 1 din 2, zona Lunca
Veche, preţ 22.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
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
apart. 2 camere confort I, semidecomandat, etaj IV/IV, zona Luncă, neîmbunătăţit.Tel. 221529, 0788-657217. (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
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 vilă superîmbuntăţită 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 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)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
17 Iulie 06
18 Iulie 06
19 Iulie 06
20 Iulie 06
21 Iulie 06
24 Iulie 06
25 Iulie 06
26 Iulie 06

Lei noi
61,8278
59,6574
57,8474
58,4365
56,9495
55,9994
55,8063
55,9644

Vând casă 2 camere, hol, curte cu
grădină 2000 mp, zona Bocşa Română,
preţ 20.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
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 casă, cărămidă arsă, 3 camere, bucătărie, baie, îmbunătăţiri, curte
comună, preţ 30.000 € neg. str. Traian
Lalescu. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând casă 2 camere, str. Castanilor,
posibilităţi de privatizare, preţ 22.000 €
neg.Tel.221529,0788-657217(Magister)
Vând apartament la casă, 2 camere,
salon 30 mp, baie, bucătărie, preţ 15.000
€ fix, zona Catedralei. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând 4.000 mp teren intravilan la
stradă, preţ 7 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (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 17.000 mp la Km 8 lângă
staţia de curent, preţ 1 €/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, lângă localitatea Buchin, preţ 6
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 2.877 mp teren, lângă şosea, în
Doman, preţ 0,75 €/mp + pădure de
stejar şi gorun, în suprafaţă de 3.237 mp
în localitatea Driglovăţ, preţ 1 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere ocupabil
imediat, preţ 14.000 €. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere şi teren
pe C. Caransebeşului. Tel. 0788509283. (Tryo M)
Vând cămin cu o cameră cu uşă de
metal, podele laminate, geam termopan,
gresie modernă, ocupabil imediat. Tel.
0788-374144. (Tryo M)

USD

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
V â nd apartament, 3 camere
decomandat, preţ 26.500 € neg. Tel.
0788-388502. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1
decomandat neîmbunătăţit, preţ 14.800
€ neg. Tel. 0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1
decomandat, super îmbunătăţit. Tel.
0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere decomandat, etajul 3 cu contor de gaz, preţ
21.000 € neg.Tel. 0788-520899. (TryoM)

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

Închirieri

- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.

- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217. cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în calificare şi specializare etc.
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall
şi spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

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

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

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

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

26 Iunie - 26 Iulie 2006

EURO

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

C
I
N
E
M
A

Dacia

28 - 30 Iulie

Instinct Primar 2
Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

Dr. Michael Glass (David Morrissey), un controversat
psihiatru criminalist din Londra, are acum o noua
misiune. Trebuie sa realizeze profilul psihiatric al
Catherinei Tramell (Sharon Stone). Suspectata a avea
legatura cu moartea misterioasa a unui star sportiv,
Tramell reuseste sa il atraga pe Glass in capcana sa de
minciuni si seductie.

Programul farmaciilor
Duminică 30 Iulie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676

26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT
CICLISM

PRISMA SPORT

TURUL FRANTEI - Floyd Landis a câştigat pentru Phonak

Echipa Steaua Bucureşti a câştigat Supercupa României,
învingând, sâmbătă, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Rapid
Bucureşti, într-un meci disputat pe stadionul Naţional din
Complexul Sportiv "Lia Manoliu". Aflată la a şaptea participare în
Supercupa României, Steaua îşi adjudecă pentru a cincea oară
acest trofeu, în timp ce Rapid rămâne cu trei trofee câştigate în
cinci participări. Unicul gol al partidei a fost marcat de Daniel
Opriţa, în minutul 90. Bălan a centrat de pe dreapta, portarul
rapidist Mincă a ezitat să iasă la centrare şi Opriţa a înscris de la
zece metri lateral stânga. Meciul, la care au asistat 10.000 de
spectatori, a fost arbitrat la centru de Alexandru Tudor.
Liga 1. Vineri incepe un nou sezon din fotbalul romanesc sub
noua denumire de Liga 1. Iata meciurile si televizarile primei etape:
Vineri 28.07.2006
UTA – FARUL CONSTANTA, ora 17.00 TELESPORT
CEAHLAUL – GLORIA BISTRITA, ora 20.00 NATIONAL TV
Sambata 29.07.2006
“U” CRAIOVA – FC VASLUI, ora 17.00 TVR 2
UNIREA URZICENI – FC POLI IASI, ora 17.00 TELESPORT
POLI TIMISOARA – FC STEAUA, ora 21.00 ANTENA 1
Duminica 30.07.2006
OTELUL GALATI – CFR ECOMAX CLUJ, ora 17.00 ANTENA 1
SPORTUL STUDENTESC-FC RAPID,ora18.00NATIONAL TV
JIUL PETROSANI – FC ARGES, ora 18.00 TELESPORT
FC NATIONAL – FC DINAMO, ora 20.30 TVR 1
Licenta Sportului Studentesc a fost retrasa si a fost retrogradata in Liga II. In locul ei va evolua echipa Pandurii Tg. Jiu.

S-A INCHEIAT TURUL CICLIST AL ROMANIEI
Rutierul bulgar Pavel Şumanov, în vârstă de 37 de ani, a
câştigat, duminică, cea de-a 43-a ediţie a Turului Ciclist al
României, fiind urmat în clasamentul general de coechipierul său
Dimitar Dimitrov şi de ucraineanul Oleksandr Şeidik, informează
Mediafax. Pentru câştigarea competiţiei, Şumanov a primit un
premiu în valoare de 500 de euro, în timp ce ocupanţii locurilor doi
şi trei au fost recompensaţi cu câte 300, respectiv 200 de euro.
În clasamentul general pe echipe al Turului României s-a
impus formaţia Burgas Bulgaria, urmată de Mirage Ucraina şi de
Dinamo Secrom Bucureşti.
Cel mai bine clasat rutier român a fost dinamovistul George
Manu, care a terminat competiţia pe locul şase. În clasamentul
celor mai buni rutieri români, Manu a fost urmat de Lars Pria,
sportiv cu dublă cetăţenie, română şi germană, care a concurat
pentru echipa României şi de Marian Frunzeanu, de la Conpet
Petrolul Ploieşti.
Tricoul verde, al celui mai bun căţărător, i-a revenit
bulgarului Dimitar Dimitrov, urmat de conaţionalii săi Svetoslav
Şanliev şi Plamen Dimov.
Tricoul roşu, al sprinterilor, a fost câştigat de olandezul
Germ van der Burg, urmat în clasament de coechipeirul său de la
Dinamo Secrom Bucureşti, Sierd Steigenga şi de românul Tamas
Csicsaki, de la Conpet Petrolul Ploieşti.
În clasamentul pe puncte s-a impus olandezul Sierd Steigenga,
care a obţinut tricoul alb, urmat de bulgarul Şanliev şi de
câştigătorul Turului României, Pavel Şumanov.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
24-30 iul:
27iul-05aug:
28-30 iul:
28-30 iul:
30 iul:

TENIS - WTA - Tour, Budapesta, Ungaria;
INOT - Camp. European - Budapesta, Ungaria;
FORMULA 1 - M.P al Germaniei;
VTM - Etapele 9,10 - Abrud;
CICLISM - HEW - Cyclassics Cup - Hamburg.

DE VĂZUT LA TV:
INOT: Camp. European la Budapesta, Inot Sincron
Vineri Eurosport ora 11:00
ATLETISM: Super Grand Prix-ul IAAF, concursul de la Londra
Vineri Eurosport ora 21:00
FOTBAL: LIGA 1: POLI TIMISOARA - STEAUA BUCURESTI
Sambata Antena 1 ora 20:30
FORMULA 1 - M.P. AL GERMANIEI - CURSA
Duminica TVR 1 ora 14:55
VOLEI PE PLAJA: Circuit mondial Swatch FIVB - Masculin, finala
Duminica Eurosport ora 16:00
ATLETISM: Mitingul DLV, la Nurnberg, Germania
Duminica Eurosport ora 17:00
INOT: CAMPIONATUL EUROPEAN DE NATATIE
Marti TVR 2 ora 18:30
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: STEAUA - GORICA
Miercuri TVR 1 ora 20:15

8

| 27 Iulie - 2 August 2006 | PRISMA

HANDBAL
Rulmentul Braşov şi HCM
Constanţa, campioanele
României la handbal, întâlnesc
adversari accesibili în primul tur
preliminar al Ligii Campionilor,
din Portugalia şi respectiv Italia,
conform tragerii la sor ţi
efectuată marţi la Viena.
La feminin, Rulmentul
Braşov joacă, prima manşă pe
teren propriu, cu formaţia portugheză Madeira Andebol, în timp
ce HCM Constanţa primeşte
vizita echipei italiene Pallamano
Conversano.
În cazul în care trec de adversari, constănţenii se califică
în grupele Ligii Campionilor, în
timp ce Rulmentul Braşov mai
are de trecut de un tur preliminar
În Cupa Cupelor, în turul 2,
Oltchim Râmnicu Vâlcea va
juca cu formaţia belgiană DHW
Anwerpen, în timp ce Dinamo
Bucureşti este calificată direct
în turul 2.
În Cupa EHF, reprezentantele noastre, HC Zalău şi
Energia Pandurii Târgu Jiu,
sunt calificate direct în turul 2,
iar Steaua Bucureşti în turul 3.
În Cupa Challenge, Universitatea Cluj Napoca a fost
repartizată în Grupa A alături de
HC Nuorese (Italia), Colegio de
Gaia (Portugalia) şi ZRH Zeljeznicar (Bosnia-Herţegovina).
Tomis Constanţa şi HCM Roman intră în competiţie în faza
optimilor de finală. La masculin,
CSM Medgidia şi CSM Reşiţa
sunt calificate direct în turul 3.

FOTBAL - LIGA II

Adrian Diaconu, in top 5 mondial
Boxerul roman Adrian Diaconu a urcat pe pozitia 5 a
clasamentului WBC (World Boxing Council), cea mai cunoscuta
versiune a boxului profesionist. Diaconu este clasat de asemenea
la WBO si WBA pe pozitiile 8 si respectiv 13.
El detine patru centuri de campion in cadrul categoriei semigrea ale versiunilor WBC International, NABA (North American
Boxing Association,TAB (Trans-America Boxing) si CBF (Canada)

F1 - Marele Premiu al Germaniei (12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Urmatoarea etapa se va desfasura la Hockenheimring:
Fernando Alonso (E)
96
Michael Schumacher (D)
79
Giancarlo Fisichella (I)
46
Kimi Räikkönen (FIN)
43
Felipe Massa (BR)
42
Juan Pablo Montoya (COL) 26
Jenson Button (GB)
16
Rubens Barrichello (BR)
16
Ralf Schumacher (D)
13
Nick Heidfeld (D)
13
David Coulthard (GB)
10
Jarno Trulli (I)
8
Jacques Villeneuve (CAN)
7
Mark Webber (AUS)
6
Nico Rosberg (D)
4
Pedro De La Rosa (ESP)
2
Vitantonio Liuzzi (I)
1
Christian Klien (A)
1
Scott Speed (US)
0
Christijan Albers (NL)
0
Tiago Monteiro (P)
0
Takuma Sato (J)
0
Yuji Ide(J)
0
Franck Montagny(FRA)
0

Componenta seriei a II-a:
FCM Resita
FCM Târgoviste
FC Bihor
U. Cluj
Gaz Metan Medias
CSM Rm. Vâlcea
Dacia Mioveni
FC Caracal
Corvinul Hunedoara
CFR Timisoara
Unirea Dej
IS Câmpia Turzii
Minerul Lupeni
Building Vânju Mare
Oltchim Rm. Vâlcea
Poli II Timisoara
Auxerre Lugoj
FC Baia Mare

CONSTRUCTORI:
1 Renault F1 Team
2 Scuderia Ferrari
3 Team McLaren Mercedes
4 Honda Racing F1 Team
5 Panasonic Toyota Racing
6 BMW Sauber F1 Team
7 Red Bull Racing
8 Williams F1 Team
9 Scuderia Toro Rosso
10 MF1 Racing
11 Super Aguri Formula 1

142
121
71
32
21
20
11
10
1
0
0

Rubricăă realizată
sport realizată
de Adrian
de Adrian
Popa Popa

SUPERCUPA ROMANIEI

Rutierul american al echipei Phonak, Floyd Landis, a câştigat
pentru prima dată Turul ciclist al Franţei, competiţie încheiată
duminică, informează AFP. Performanţa lui Landis reprezintă a 11a victorie a SUA în cele 93 de ediţii ale Turului Franţei. Celelalte
victorii ale rutierilor americani au fost înregistrate de Greg LeMond
(3) şi Lance Armstrong (7).
În clasamentul general final (tricoul galben) al ediţiei din
acest an a Turului Franţei, primele zece poziţii sunt ocupate de
următorii ciclişti:
1. Floyd Landis (SUA)
89h39:30
2. Oscar Pereiro (Spania)
la 0:57
3. Andreas Kloden (Germania)
la 1:29
4. Carlos Sastre (Spania)
la 3:13
5. Cadel Evans (Australia)
la 5:08
6. Denis Menchov (Rusia)
la 7:06
7. Cyril Dessel (Franţa)
la 8:41
8. Christophe Moreau (Franţa)
la 9:37
9. Haimar Zubeldia (Spania)
la 12:05
10. Michael Rogers (Australia)
la 15:07.
Tricoul verde – cel mai bun sprinter:
1
Robbie McEwen (AUS) DVL
288
2
Erik Zabel (GER)
MRM 199
3
Thor Hushovd (NOR)
C.A
195
Tricoul rosu cu buline albe - cel mai bun catarator:
1
Michael Rasmussen (DEN)RAB 166
2
Floyd Landis (USA)
PHO
131
3
David De la Fuente (ESP) SDV
113
Tricoul alb – cel mai bun tanar
1
D. Cunego (ITA) LAM
89:58:49
2
M. Fothen (GER) GST
89:59:27
3
M. Sprick (FRA) BTL
91:28:01
Clasamentul echipelor:
1
T-Mobile
269:08:46
2
CSC
269:25:50
3
Rabobank
269:32:12
4
AG2R Prevoyance
269:42:05
5
Caisse d'Epargne
270:05:39
6
Lampre
270:06:23

