
saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

....pag. 2

...pag. 3

...pag. 4

...pag. 5

...pag. 6

...pag. 7

Anunţuri,
publicitate

Agenţii
imobiliare

Anul X Nr.I 283 - 9 August 2006 Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734

Meteo

Legislaţie

perioada
3 - 13 August 2006

Codul de procedur
-

ă
fiscală modificări

ărişi complet

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

Misiune de stabilizare
a NATO în Afganistan

Georgia
- regiunile separatiste -

Abhazia i Osetia de Sudş

Proiect de modificare
a Codului Muncii

Timişoara

0
-5

o

o
C
C

-1 C
-7 C

o

o

-2 C
-8 C

o

o

0 C
-6 C

o

o

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Sondaj de opinie privind
imaginea României

în Germania

Transparen a
decizional

ţ
ă

Sport
Atletism

...pag. 8

Nata ie

Hungaroring

ţ Fotbal

Formula 1 -

Tel./Fax: 0 55-21.52.832

Reşiţa Bd I.L. Caragiale Nr. 20, .

(continuare pagina 2)în

Ministerul Muncii, Solidarită

ă prin Legea nr. 115/2006.
În urma monitorizarilor efectuate, precum ărilor

realizate de MMSSF, de către autorită ătre
organismele interna

ări care să imbunătă ă reglementările anterioare.
Astfel, principalele modificări aduse au în vedere

următoarele:
Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează

ă caz, ale persoanei singure cuprinse
în următoarele liste:

lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 4;

lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă
necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 5;

criterii privind limitele minime
ă

ă necesitate
pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa nr. 6. (Valoarea
bunurilor din listă a fost stabilită pe baza informa

ă
ădurilor ării Rurale)

În cazul în care familia sau persoana singură are în
proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale,
aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul numai
veniturile. În cazul în care familia sau persoana singură are în
proprietate cel pu

ă necesitate pentru
nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social. În
cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate
bunuri ce depă ă
necesitate pentru nevoile familiale, la stabilirea venitului net
lunar al familiei sau al persoanei singure se iau în considerare
veniturile poten

ări de interes local ă
a orelor de muncă efectuate de persoanele apte de muncă din
familiile beneficiare de ajutor social. De asemenea, primarii au
obliga

ă să efectueze orele
de muncă.

Posibilitatea efectuării controlului de către direc
ă, solidaritate socială

ă cu amendă de la
500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) următoarele fapte: a)
neîntocmirea de către personalul serviciului public de asisten ă
socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de
persoanele cu atribu

ă

ăzute; b)
nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al ora

ă caz,
a situa ă termenele prevăzute de lege;
c) neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obliga

ărul membrilor familiei, în termen de
15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este, în prezent, de:
166 lei (RON) pentru familiile formate din 2 persoane; 231 lei
(RON) pentru familiile formate din 3 persoane; 287 lei (RON)
pentru familiile formate din 4 persoane; 341 lei (RON) pentru
familiile formate din 5 persoane; câte 23 lei (RON) pentru fiecare
altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din
familie. În situa

ă la
nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu
15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care
cel pu ă lucrează pe bază
de contract individual de muncă, are statut de func

ă o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

ţii Sociale

ţile locale
ţionale, s-a ajuns la necesitatea mai multor

modific ţeasc

ţinând
seama atât de veniturile nete realizate de familie, cât

ţiale provenite din valorificarea bunurilor ce dep

ţiilor furnizate de
Institutul Naţional de Statistic

ţin unul dintre bunurile cuprinse în lista
bunurilor care nu sunt considerate de strict

ţiale provenite din valorificarea bunurilor
respective, stabilite potrivit unor limite minime

ţional.
Listele propuse vor conduce la eliminarea arbitrariului în

stabilirea dreptului la ajutorul social.

Introducerea obligaţiei pentru primari de a întocmi un plan
lunar de acţiuni sau lucr ţine o evidenţ

ţia de a afi

ţiile de
munc

ţiuni
contravenţionale în cazuri de nerespectare a prevederilor legii.

Constituie contravenţii ţioneaz

ţ

ţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul
propriu de specialitate al autorit ţilor administraţiei publice
locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de
dispoziţie, precum

ţiilor în care nu se respect
ţiei de

a comunica primarului, în scris, orice modificare cu privire la
domiciliu, venituri

ţia persoanelor singure, nivelul lunar al venitului
minim garantat este de 92 lei (RON).

Familiile

ţin un membru al familiei face dovada c
ţionar public

sau presteaz

şi Familiei a elaborat
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aşa cum a fost aceasta
modificat

şi a evalu
şi de c

şi de
bunurile acesteia sau, dup

şi maxime ale veniturilor
poten şesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strict

şi de Ministerul Agriculturii,
P şi Dezvolt

şesc cantitativ bunurile considerate de strict

şi maxime,
aprobate la nivel na

şi de a

şa la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor
social, precum şi persoanele care urmeaz

şi familie teritoriale asupra modului de
aplicare a legii, precum şi introducerea de sanc

şi se sanc

şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate
de primar, înainte de împlinirea termenelor prev

şului,
al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, dup

şi la num

şi persoanele singure cu venituri nete lunare pân

1.

a)

b)

c)

3.

2.

Ministerul Muncii, Solidarită , 28 iulie 2006ţii Sociale şi Familiei

Aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

ANEXA nr. 5 la Normele metodologice
Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă

necesitate pentru nevoile familiale

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

BUNURI IMOBILE:
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu,

aşa cum este definită la art. 7 din prezentele Norme
metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform Anexei nr.4
(case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate
în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere,
concesiune, comodat ş.a;

BUNURI MOBILE:
aparatura electronică: aparate de filmat, camere video,

video interfon, amplificatoare audio, combine audio-video,
laptop-uri, copiatoare xerox). obiecte de valoare: tablouri şi
obiecte de artă, obiecte ornamentale din metale preţioase,
obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare
mare, în stare vandabilă; mijloace de transport*: autoturisme,
autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci
cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze,
motociclete, motorete şi scutere, şi altele asemenea; utilaje
agricole: tractor, combină, semănătoare, secerătoare şi alte

utilaje agricole cu tracţiune mecanică; utilaje de prelucrare
agricolă: presă de ulei, moară de cereale, aparat de dărăcit,
cazan de fabricat rachiu şi altele asemenea; utilaje pentru
mica producţie: maşină de tricotat, război de ţesut şi altele
asemenea; utilaje de prelucrat lemnul: drujbă în scop
comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
hidraulic, mecanic sau electric; depozite bancare, care
cumulate depăşesc ca valoare nivelul venitului minim garantat
pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile**.

CATEGORII DEANIMALE:
peste 3 bovine: vaci, bivoliţe – (în lactaţie); boi, bivoli;

tineret de înlocuire; peste 5 porcine: porci la îngrăşat; scroafe
cu purcei; peste 20 ovine/caprine: ovine de reproducţie, tineret
de înlocuire sau caprine: caprine de reproducţie, tineret de
înlocuire;

* se exceptează mijloacele de transport adaptate din
proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare
pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia
biosferei „Delta Dunării”;

** se verifică prin Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută
înAnexa nr.1 la normele metodologice.



Terenuri/cursuri de
apă

Familii cu 1-3
persoane

Familii cu peste
3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă
(teren intravilan), care depăşesc 1000 m2 în zona urbană
şi 2000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinarăşi de şes

2,00 ha 3,00 ha

1,00 ha 1,50 ha
- arabil şi fâneaţă-
forestier - vii, livezi,
grădini de legume si flori 0,50 ha 0,75 ha

3. Terenuri în zona montană

3,00 ha 3,50 ha

1,00 ha 1,50 ha

0,50 ha 0,75 ha

- arabil - forestier - vii,
livezi, grădini de legume
si flori - păşuni si fâneţe

1,50 ha 2,00 ha

4. 5.
6.

7.

1. 2. 3.
4. 5.

6.
7. 8.

9.

peste 2 cabaline: cai; măgari; catâri; peste 50 de
capete iepuri de casă; peste 80 de capete păsări: raţe,
găini, gâşte, curci, bibilici. peste 15 familii de albine.

CRESCĂTORII A CĂROR PRODUCŢIE SE
COMERCIALIZEAZĂ:

crescătorie de melci; crescătorie de struţi;
crescătorie fazani; crescătorie de păuni; crescătorie
de păsări sau peşti exotici; crescătorie de nurci, nutrii;

crescătorie de prepeliţe; crescătorie viermi de
mătase; pisciculturi/iaz de peşte productiv.

ALTE CATEGORII :
- ciupercărie.
NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în

proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această
Listă nu beneficiază de ajutor social. SURSA: Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru
stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă
precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de
animale.

2
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Sondaj de opinie privind
imaginea României în Germania

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale a
realizat în perioada mai - iulie 2006 un sondaj de
opinie privind imaginea României în Germania.
Prin sondaj s-a urmărit identificarea punctelor tari
şi a punctelor slabe ale imaginii actuale a
României şi a românilor în Germania, care sunt
oportunităţile de nişă pentru promovarea şi
conturarea unui brand al României, cum ar trebui
să fie noul brand şi care ar fi canalele şi mijloacele
adecvate de comunicare.

Din principalele date rezultă că 46% dintre
germani nu cunosc nimic despre România, 27 %
au o părere pozitivă iar 27% au o părere mai
degrabă negativă.

Principalele caracteristici ale României în
opinia germanilor sunt: ţară săracă, care a avut
mult de suferit, dar cu peisaje frumoase, cu vin
bun, produse de artizanat şi produse agricole
bune. Românii sunt percepuţi ca ospitalieri şi
modeşti, dar şi ca înapoiaţi.

Cei mai mulţi dintre germani nu au putut
indica o personalitate românească cunoscută
(61%). Ceilalţi au amintit de Ceauşescu (22%),
Peter Maffay (7%) compozitor de muzica rock
născut în Braşov în 1949 - , Ion Ţiriac (7%), Nadia
Comăneci (6%), Dracula (4%).

În general există un interes crescut din partea
germanilor pentru Europa de Est; 60% dintre
aceştia au călătorit în ultimii 5 ani în cel puţin o
ţară din Europa Centrala şi de Est, însă puţini
germani sunt atraşi de România ca destinaţie
turistică: 1 din 3 germani consideră atractivă
România din punct de vedere turistic şi doar 1 din
10 ar vizita ţara noastră.

Principalele destinaţi i turistice care
interesează germanii în ce priveşte România
sunt: Bucureşti, Delta Dunării, Castelul lui
Dracula, oraşele medievale din Transilvania,
staţiunile balneo-climaterice, situri arheologice
antice, mânăstirile din Moldova şi satele
românesti tradiţionale în această ordine.

Rezultatele studiului sunt reprezentative
pentru populaţia Germaniei cu vârstă de peste 16
ani, marja de eroare a rezultatelor fiind de +- 3%
la un nivel de încredere de 95%.

Chestionarele sondajului de opinie au fost
aplicate în Germania în perioada 5 mai 6 iunie
2006. Institutele de cercetare sociologică care au
gestionat culegerea datelor în teren au fost
Mercury Research (România) şi Confield
Research (Germania).

Sondajul privind imaginea României în
Germania realizat de Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale face parte dintr-un program mai
amplu de cercetare şi promovare a imaginii ţării
noastre în lume.

Agenţia pt Strategii Guvernamentale - 26.07.2006.

TRANSPARENTADECIZIONALA
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003

privind transparenţa decizională în administraţia
publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor
este profund interesat în participarea activă a
cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în
procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative.

Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii de
Guvern pentru

Textul actului normativ amintit este afişat şi
poate fi consultat pe pagina de

Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro,
precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al
M.A.I., din Piata Revoluţiei nr. 1 A, sector 1,
Bucuresti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor
interesate cu privire la acest proiect de act
normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail
legislatie@mai.gov.ro, sau la adresa poştală
menţionată mai sus.

modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.1061/2002 privind
stabilirea uniformei, echipamentului specific,
însemnelor dist inct ive, insignei şi
documentului de legitimare pentru poliţişti.

Ministerul Administraţiei şi Internelor - 28.07.2006

ANEXAnr. 4 la Normele metodologice
Lista bunurilor considerate de strictă necesitate

pentru nevoile unei familii

1.

1. 2.
3.

4. 5.
6. 7.

8.

9. 10.

13. 14.

15.

1.

5.
6.

BUNURI IMOBILE:
locuin

ăre

ĂRIE:
o ma ă de gătit*; un frigider

ă frigorifică*; o ma ă de spălat,
automată sau neautomată*; un aspirator de praf*; un
televizor (color sau alb-negru)*; un (radio)casetofon*;
un telefon fix sau un telefon mobil*; aparatură

ă încălzirii locuin ării apei
calde menajere; un calculator personal; mobilier
aferent locuin

ă; o barcă fără motor; aparate medicale
destinate recuperării sau pentru efectuarea unui
tratament medical*; ma ă
electrocasnică: mixer, râ ă de cafea

ăriilor
agricole din mediul rural: lopata, sapa, zdrobitor de
struguri, aparate manuale de stropit si de combatere boli
si dăunători, căru

ă; 18. unelte, instrumentar
mărunt necesare exercitării profesiei.

CATEGORII DEANIMALE/ PĂSĂRI :
o bovină: vaci, bivoli

ă

ă: cal; măgar; catâr 10 capete de
iepuri de casă; 15 capete de păsări: ra ăini; gâ

ă zilnică:
îmbrăcăminte, lenjerii, produse de igienă personală

Ă: Toate bunurile imobile, mobile, terenuri /
cursuri de apă, categorii de animale / păsări

ă listă pot fi de
ă singură, cu excep ăzute la

punctele 3 ă
care se iau în considerare individual.

ţa de domiciliu, conform art. 7 din prezentele
Norme metodologice; anexele gospod

ţe, magazii, fânare, hambare, rezervor pentru apa-
consum menajer, pompa hidrofor

ţia destinat ţei

ţei; mijloace de transport individual
pentru persoanele cu handicap sau dependente*; o
biciclet

ţ

ţa, alte utilaje agricole manevrate
manual sau cu tracţiune animal

ţe – (în lactaţie); boi, bivoli;
tineret de înlocuire 2 porcine: porci la îngr

ţie, tineret de
înlocuire sau caprine: caprine de reproducţie, tineret de
înlocuire; o cabalin

ţe; g

ţ

ţii cu caracter
social sau medical de uz personal;

decoraţii, medalii, cupe, insigne, etc. primite în
nume personal cu titlu onorific.

NOT

ţinute cumulativ de o
familie/ persoan ţia celor prev

2.

11.
12.

2.

4.

c)
şti (grajduri,

cote
şi altele asemenea);

B U N U R I M O B I L E N E C E S A R E Î N T R - O
GOSPOD

şin şi/sau un congelator
sau o combin şin

şi
instala şi prepar

şina de cusut; aparatur
şni şi altele

asemenea*; unelte de stricta necesitate gospod

şat; • scroafe
cu purcei 4 ovine: ovine de reproduc

şte;
curci; bibilici; 5 familii de albine;

ALTE BUNURI:
bunuri individuale de folosin

şi
altele asemenea

bunuri provenite din ajutoare şi dona

şi alte bunuri
cuprinse în aceast

şi 4 de la categoria terenuri / cursuri de ap

16.

17.

3.

7.

a)

b)

* aflate în stare de funcţionare;

TERENURI/CURSURI DEAPĂ:

Aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
(continuare din pagina 1)

Terenuri/cursuri de
apa

Familii cu 1-3
persoane

Familii cu peste
3 persoane

1. Terenul pe care se află locuinţa de domiciliu
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă
(teren intravilan), dar nu mai mult de 500 m2 în zona
urbanăşi 1000 m2 în zona rurală
3. Terenuri în zona colinarăşi de şes

0,50 ha 1,00 ha

0,25 ha 0,30 ha
- arabil şi fâneaţă-
forestier - vii, livezi,
grădini de legume si flori 0,15 ha 0,25 ha

4.Terenuri în zona montană

0,50 ha 0,75 ha

0,25 ha 0,50 ha

0,25 ha 0,50 ha

- arabil - forestier - vii,
livezi, grădini de legume
si flori - păşuni si fâneţe

1,00 ha 1,25 ha

5. Terenuri declarate de primărie neproductive (care nu
sunt exploatabile), indiferent de suprafaţă;

6. Terenuri cu apă declarate neexploatabile de către
primărie.

ANEXAnr. 6 la Normele metodologice
Criterii privind limitele minime şi maxime ale

veniturilor poten
şesc cantitativ categoriile de

bunuri prev

ţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depă

ăzute în anexa nr. 4

TERENURI/CURSURI DE A Ă:P

* Pentru bunurile mobile men

ătatea valorilor din tabel.

ţionate mai sus, folosite
mai mult 24 de luni, limitele minime şi maxime vor fi
stabilite la jum

Bunuri mobile necesare într-o
gospodărie * :

Limite
minime/buc

- lei -

Limite
maxime/buc

- lei -
1. maşină de gătit (aragaz cu 4
ochiuri) 460 820

2. frigider 560 1568
3. combină frigorifică 899 2000
4. congelator 595 920
5. maşină de spălat automată 849 1650
6. maşină de spălat
neautomată

438 1013

7. aspirator de praf 124 550
8. televizor color 279 2000
9. video (DVD player) 240 1650
10. radiocasetofon dublu casete 60 699
11. telefon mobil 84 1112
12. calculator personal 3311 3577

Categorii de animale:
Limite

minime/buc
- lei -

Limite
maxime/buc

- lei -
1. bovine: vaci, bivoliţe – (în
lactaţie); boi, bivoli; viţei până la
6 luni; tăuraşi

1 000* 4 000*

2. porcine: porci la îngrăşat;
scroafe cu purcei 300* 1 000*

3. ovine: oi; miei 80* 200*
4. caprine: tineret caprin 100* 200*
5. cabaline: cai; măgari; catâri 400* 3 000*
6. păsări: raţe; găini; gâşte;
curci; bibilici; 25* 30*

7. familii de albine 100* 200*
8. iepuri de casă 30* 50*

Veniturile potenţiale provenite
din vânzarea terenurilor şi din

valorificarea culturilor agricole:

Limite
minime/ha

- lei -

Limite
maxime/ha

- lei -
1. terenuri arabile 600* 28 000*
2. teren intravilan 2 000* 220 000*
3. teren intravilan municipiul
Bucureşti

2 300 000*

4. teren forestier 2 500* 10 000*
5. păşuni 500* 27 000*
6. fâneţe 500* 27 000*
7. vii nobile 15 000* 50 000*
8. culturi agricole: - UM - venit
net/ha/an
• grâu
• porumb
• fasole
• orz
• floarea soarelui
• cartofi
• pepeni
• sfeclă
• vie - struguri de masă

- struguri de vin
• tutun
• soia

90**
90**
90**
95**

92,4**
700**
400**
150**
400**
200**
90**
90**

169**
126**

145,6**
203,6**
110**

5 000**
4 000**
334**
800**
400**

1 200**
160**

9. livezi 500** 700**
10. legume 500** 1 500**
*preţul de vânzare în lei a unui hectar
** venitul net în lei/ha

NOTA: Preţurile stabilite în prezenta Anexă se folosesc la
evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între bunurile cuprinse în
Anexa nr.5

ţional de Statistică pentru bunurile mobile ne-
cesare într-o gospodărie; -MinisterulAgriculturii, Pădurilor ării
Rurale pentru veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor

şi bunurile cuprinse înAnexa nr. 4.
-Institutul Na

şi Dezvolt
şi

din valorificarea culturilor agricole şi pentru categoriile de animale.

SURSA:

* preţul de vânzare in lei pe cap de animal, sau după caz,
a unei familii de albine
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Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a
Consiliului Jude]ean Cara}-Severin

din data de 02.08.2006

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Prezentarea şi aprobarea procesului-ver
bal al şedinţei extraordinare a Consiliului Jude
ţean Caraş-Severin din data de 06.07.2006.

Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului judeţului Caraş-Severin, pe anul 2006.

Proiect de hotărâre privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru asigurarea ajutorului social pentru luna
august 2006, conform Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
99/26.04.2006 privind utilizarea fondului de
rulment pentru finanţarea unor investiţii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de şcolarizare pe anul şcolar 2006 2007
şi a tarifelor de şcolarizare la Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Reşiţa.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 74/2004 privind
numirea Consiliului deAdministraţie şi a Comisiei
de Cenzori la Agenţia de Dezvoltare Economico-
Socială Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32/2006 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind transmiterea
unei părţi din imobilul „Fosta UM 01929 (imobilul
2906) Reşiţa” aflat în domeniul privat al judeţului
Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Jude
ţean S, în administrarea Serviciului de Teleco
municaţii Speciale şi folosinţa Oficiului Judeţean
de Telecomunicaţii Speciale Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean 126/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru
Protecţia Copilului cu modificările ulterioare.

Informare cu privire la participarea unei
delegaţii din judeţul Caraş-Severin la reuniunea
dintre Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii şi
agenţiile similare din judeţele membre, ce a avut
loc la Szeged, Ungaria în data de 30 iunie 2006.

Informare cu privire la participarea
delegaţiei Consiliului Judeţean Caraş Severin în
Serbia, la Vrsac şi Biserica Albă pentru defini
tivare proiecte de cooperare transfrontalieră din
data de 4 iulie 2006.

Informare cu privire la participarea d-nei
Simona Weisz la stagiul de informare şi formare
în cadrul biroului de reprezentare a UNCJR
(Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România) de la Bruxelles (Belgia), în perioada

8.04.- 5.07.2006.
Întrebări. Interpelări.

-
-

-
C -

0 0

-

S -

-
-

-au introdus, în regim de urgenţ

ţean Cara
ţa,la ţarea întocmirii documen

taţiei necesare accs

ţie de epurare a apelor uzate, în
localitatea Oraviţa, judeţul Cara

ă, următoa
rele proiecte de hotărîre:

Proiect de hotărîre privind colaborarea
Consiliului Jude

ării defonduri prin Instru
mentul financiar “Fondul pentru Mediu” pentru
proiectul “Sta

1.
ş-Severin cu Consiliul

Local Oravi finan

ş-Severin”.
2. Proiect de hot

ţean Cara
Boc , la ţarea întocmirii documen

taţiei necesare accs

ţie de epurare a apelor uzate, în
localitatea Boc , judeţul Cara

.

ărîre privind colaborarea
Consiliului Jude

ării defonduri prin Instrumen
tul financiar “Fondul pentru Mediu” pentru
proiectul “Sta

ă

ş-Severin cu Consiliul
Local şa finan

şa-Bocşa Român ş-
Severin”

-
-

M.A.I. intentioneaz@ s@ promoveze o ordonan]@ pentru instituirea
pre]urilor locale de referin]@ la energia termic@

În ultima perioadă de timp, sistemul de plată al energiei termice furnizată populaţiei, bazat pe preţul naţional de
referinţă (P.N.R.) si subvenţionarea diferenţei dintre preţul operatorului şi P.N.R. prin bugetul de stat şi bugetele locale
a devenit nefuncţional, datorita imposibilităţii autorităţilor locale de a susţine financiar operatorii şi obligaţiei ţării
noastre de a respecta anumite precondiţionalităţii privind reducerea subvenţiilor pe produse in vederea aderării la
Uniunea Europeană.

În aceasta situaţie, s-a hotărât propunerea spre adoptare în Guvern a unei ordonanţe care sa institue preţuri locale
de referinţă (P.L.R), care să înlăture o serie de inechităţi privind plata energiei termice de către populaţie şi să
întărească sprijinul financiar acordat familiilor aflate în dificultate.

Trebuie precizat de la bun inceput că preţul naţional de referinţă a introdus două inechităţi în acordarea
subvenţiilor; pe de o parte, prin acest sistem de plată, toată populaţia care folosea sisteme centralizate de încălzire,
indiferent de venit, beneficia de subvenţii egale pentru plata energiei termice, iar pe de altă parte, nu se făceau
diferenţe la plată între cei care locuiau în zone cu temperaturi mai scăzute şi cu iarna mai lungă şi cei cu condiţii de
iarnă mai blândă.

Noul act normativ care se doreste a fi promovat, va introduce pentru fiecare localitate un pret care să reflecte
specificul zonei, respectiv condiţiile de iarnă, capacitatea de plată a populaţiei, combustibilii folosiţi la producerea
căldurii şi posibilitatea bugetelor locale de susţinere bugetară a populaţiei pentru plata energiei termice.

Ministerul Administraţiei şi Internelor - 01.08.2006

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
(MMSSF) a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea Codului Muncii, care
vizează eliminarea deficienţelor semnalate în Raportul de
monitorizare al Comisiei Europene, publicat în data de 16
mai 2006.

Principalele modificări cuprinse în acest proiect de act
normativ, publicat pe site-ul MMSSF, au în vedere
alinierea la legislaţia comunitară a prevederilor referitoare
la procedura concedierilor colective, contractul individual
de muncă pe durata determinată, contractul individual de
muncă cu timp parţial şi principiul remunerării egale.

"Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt
recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală
sau pentru muncă de valoare egală, dreptul la negocieri
colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter perso
nal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor
nelegale", se precizează în proiectul de act normativ.
Anterior încheierii sau modificării contractului individual
de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa
persoana selectată în vederea angajării ori, după caz,
salariatul, cu privire la clauzele principale pe care
intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Proiectul legislativ precizează că prin concediere
colectivă se înţelege încetarea contractelor individuale de
muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului,
într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, a unui număr
de cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibi
lizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai
puţin de 100 de salariaţi, cel puţin 10 la sută din salariaţi,
dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel
puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi,
respectiv cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

La stabilirea numărului de salariaţi concediaţi colectiv
se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat
contractele individuale de muncă ca urmare a acordului
părţilor, la propunerea angajatorului, cu condiţia existen
ţei a cel puţin cinci astfel de salariaţi. De asemenea,
sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot
propune angajatorului măsuri în vederea evitării conce
dierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi,
într-un termen de cinci zile calendaristice de la data
primirii notificării. Angajatorul are obligaţia de a răspunde
în scris şi motivat la propunerile formulate, în termen de
cinci zile calendaristice de la primirea acestora. În situaţia
în care, ulterior consultărilor cu sindicatele, angajatorul
decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta
are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de
muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă,
cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii

deciziilor de concediere. Notificarea trebuie să cuprindă
toate informaţiile relevante cu privire la intenţia de conce
diere colectivă, în special motivele concedierilor, numărul
total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de conce
diere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc
aceste concedieri. Angajatorul are obligaţia să comunice
o copie a notificării sindicatului la aceeaşi dată la care a
comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei
teritoriale de ocupare a forţei de muncă.

Conform modificărilor aduse Codului Muncii, angaja
torii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu
contract individual de muncă pe durată determinată
despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni
vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să
le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii
egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual
de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare
se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului, iar o
copie a anunţului va fi transmisă sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor. Proiectul legislativ prevede
totodată că salariaţii cu contract individual de muncă pe
durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil
decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul
duratei contractului ndividual de muncă, cu excepţia
cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de
motive obiective.

O altă prevedere se referă la faptul că salariaţii de
noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră
faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în
care efectuează cel puţin trei ore de muncă de noapte,
fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie
de un spor la salariu de minimum 15 la sută din salariul de
bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă
este mai mare de şase ore, salariaţii au dreptul la pauză
de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin con
tractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul
intern.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o
pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care
durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de patru
ore şi jumătate.

Modificările aduse Codului Muncii au fost elaborate în
urma consultărilor tehnice în luna mai 2006, între experţii
Comisiei Europene şi cei ai MMSSF.

De asemenea, modificarea legii nr. 53/2003 - Codul
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, se
numără printre măsurile cuprinse în programul legislativ
prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană, care
stabileşte adoptarea acestui act normativ până la
începutul lunii septembrie 2006, arată Rompres.

-

-

-

-

-

-

-

i

-

Proiect de modificare a Codului Muncii
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

� Termenul de depunere a registrelor de evidenţă a salariaţilor, în format electronic, ar putea fi amânat
până la 31 decembrie 2006� �

� �

Autoturismele abandonate pe strazi vor fi confiscate 29 iulie - ziua imnului
naţional Şapte milioane de utilizatori de Internet în România în 2007

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Legea nr. 290 pt. modificarea
ţirilor funciare nr. 138/2004 (M.O. nr.

598/11.07.2006)
Legea nr. 291 pt. modificarea ţ

(M.O. nr. 598/11.07.2006)

ţiei minorilor
români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor

(M.O. nr. 598/11.07.2006)

ţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania,
repatrierea lor (M.O.
nr. 598/11.07.2006)

ţa social

ţa de
urgenţ

ţile sanitare
publice din sectorul sanitar

Ordinul nr. 959 al ministrului afacerilor externe privind
intrarea în vigoare a unor tratate

Ordinul nr. 1.095 al ministrului transporturilor,
construcţiilor

ţei nr. 447/2003 pt. aprobarea Instrucţiunilor privind
examinarea medical

ţi în siguranţa circulaţiei
ţiei, precum ţionarea

ţa comisiilor medicale ţa
circulaţiei

Ordinul nr. 1.121 al ministrului finanţelor publice privind
aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiar

ţei
Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic

ţional
Legea nr. 296 pt. ratificarea Acordului dintre România

ţii sociale, semnat la
Bucure

Normele nr. 10 ţionale a României
ţionale a

României nr. 10/2004 privind autorizarea b
ţiilor emitente de moned

ţiilor de credit str

ţei
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing

ţile de leasing
Legea nr. 289 pt. modificarea

şi completarea Legii
îmbun

şi completarea Legii înv

şi
Spania privind cooperarea în domeniul protec

şi lupta împotriva
exploat

şi Spania privind cooperarea în
domeniul protec

şi lupta împotriva exploat

şi completarea Legii nr.
17/2000 privind asisten

Legea nr. 278 pt. modificarea şi completarea Codului
penal, precum şi pt. modificarea şi completarea altor legi

Legea nr. 282 pt. modificarea anexei nr. I la Ordonan
şi alte

drepturi ale personalului contractual din unit
(M.O. nr. 602/12.07.2006)

(M.O. nr. 602/12.07.2006)

şi turismului privind modificarea anexei nr. 11
la Ordinul ministrului lucr şi
locuin

şi psihologic
şi a

naviga şi organizarea, func şi

componen şi psihologice de siguran
(M.O. nr. 602/12.07.2006)

(M.O. nr. 602/12.07.2006)
şi completarea Ordonan

şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes na

şi
Republica Ungar

şti la 20 octombrie 2005
ale B

şi completarea Normei B

şi a
sucursalelor din România ale institu
(M.O. nr. 604/12.07.2006)

şi completarea Ordonan
şi

societ
şi completarea Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Ordinul nr. 454 al ministrului agriculturii, p şi
dezvolt

şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, cu modific şi complet (M.O. nr.
608/13.07.2006)

ătă

ă ă
mântului nr. 84/1995, republicată

Legea nr. 294 pt. ratificarea Acordului dintre România

ării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005

Acord între România

ării minorilor

Legea nr. 281 pt. modificarea
ă a persoanelor vârstnice

(M.O. nr. 600/11.07.2006)

ă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea
ă

ărilor publice, transporturilor

ă ă a personalului din
transporturi cu responsabilită

ă
Legea nr. 258 pt. modificarea

(M.O. nr. 603/12.07.2006)

ă în domeniul securită
(M.O. nr. 603/12.07.2006)

ăncii Na pt.
modificarea ăncii Na

ăncilor,
institu ă electronică, altele decât
băncile, a caselor de economii pt. domeniul locativ

ăine

Legea nr. 287 pt. modificarea

ă (M.O. nr. 606/13.07.2006)

(M.O.
nr. 606/13.07.2006)

ădurilor
ării rurale privind aprobarea Metodologiei de

decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr.
1/2000 pt. reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole

ările ările ulterioare

-

(M.O. nr. 601/12.07.2006)
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Angajator i i au obl igaţ ia să prevadă
la

locul de muncă, atunci când riscurile nu pot fi
evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice
de protecţie colectivă sau prin măsuri, metode sau
procedee de organizare a muncii.

semnalizarea de securitate sau de sănătate
Producătorii agricoli de tutun vor

primi prima de producţie, în anul 2006,
într-un sistem similar cu cel practicat în
Uniunea Europeană, care ia în
considerare şi varietatea de tutun
cultivată de producători.

În şedinţa de Guvern de miercuri, 26 iulie 2006, a fost
aprobată Ordonanţa pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală.

Prin acest nou act normativ au fost transpuse în
legislaţia naţională prevederile comunitare privind asistenţa
reciprocă între statele membre ale Uniunii Europene în
materie de recuperare a creanţelor privind restituţiile,
intervenţiile şi alte măsuri care fac parte din sistemul de
finanţare integrală sau parţială al Fondului European de
Garantare a Agriculturii (FEGA) si a Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), inclusiv sumele
datorate în cadrul acestor acţiuni, contributiile, cotizaţiile şi
alte drepturi prevăzute în cadrul organizării comune a pieţe
lor din sectorul zahărului, drepturile de import si drepturile
de export, taxa pe valoarea adăugată, accizele pentru
tutunul prelucrat, alcool şi băuturi alcoolice, uleiuri minerale,
impozitele pe venit şi pe capital, taxele pe primele de
asigurare, precum şi creanţele accesorii aferente acestora.

În aceste condiţii, începând cu data aderării la Uniunea
Europeană, autorităţile competente din România vor putea
solicita celorlalte state membre acordarea asistenţei în
vederea recuperării creanţelor fiscale de natura celor
menţionate, pentru care nu este posibilă recuperarea în
România. Statele membre solicitate vor realiza recuperarea
acestor creanţe potrivit legislaţiei lor naţionale, aşa cum ar
proceda în cazul propriilor creanţe. În condiţii de recipro
citate, au fost reglementate şi condiţiile în care autorităţile
competente din România vor acorda asistenţă altor state
membre pentru recuperarea aceloraşi tipuri de creanţe.

Totodată, Ordonanţa Guvernului conţine şi alte modifi
cări si completări ale Codului de procedură fiscală, necesa
re pentru creşterea capacităţii administrative a autorităţii fis
cale din România, precum şi pentru armonizarea legislaţiei
naţionale cu practicile administrative ale statelor membre.

Modificarile aduse prevederilor procedural-fiscale
privesc în principal:

exonerarea de răspundere fiscală a contribuabilului
care nu işi poate îndeplini obligaţiile fiscale ca urmare a unui
eveniment imprevizibil şi mai presus de voinţa sa, cum ar fi
inundaţii, catastrofe, cataclisme, incendii, care nu va fi
sancţionat pentru neîndeplinirea obligaţiilor în situaţii mai
presus de voinţa sa ( forţă majoră şi caz fortuit);

posibilitatea valorificării bunurilor perisabile sechestrate
asiguratoriu, de catre debitor cu acordul organului de
executare;

evaluarea bunurilor supuse executării silite, în scopul
valorificării acestora, să fie efectuată de organul de

executare şi prin evaluatori proprii, nu numai prin evaluatorii
independenţi;

organizarea evidenţei separate a contribuabililor
insolvabili numai pentru contribuabilii care nu mai au bunuri
sau venituri urmăribile, stabilindu-se totodată şi o procedură
de lucru mai eficientă în aceste cazuri;

constituirea ca venit la bugetul de stat, sau bugetele
locale, după caz, a taxei de participare la licitaţie care nu se
restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie;

precizarea destinaţiei diferenţei de preţ datorate de
adjudecătarul care nu a plătit preţul, în sensul că aceasta va
stinge creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu în baza
căruia a fost începută procedura de executare silită, în
scopul protejării intereselor contribuabilului ale cărui bunuri
sunt vândute prin licitaţie;

abrogarea dispoziţiilor art. 261 alin. (3) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a
sintagmei “odată cu plata indemnizaţiilor” din art. 45 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, în scopul prezervării efectelor benefice ale
unificării termenelor, astfel cum sunt prevăzute de Codul
fiscal şi de Codul de procedură fiscală [art.109 alin. (6)],
pentru declararea şi plata tuturor impozitelor şi contribuţiilor.

De asemenea, precizăm că începând cu data de 1
ianuarie 2007 vor intra in vigoare următoarele modificări
aduse prevederilor Codului de procedură fiscală:

atribuirea unui cod de identificare fiscală de către
organele fiscale persoanelor fizice care desfăşoară
activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii liberale, pentru a se asigura schimbul de informaţii
referitor la administrarea TVA-ului comunitar; totodată se
clarifică şi competenţa de administrare în cazul acestor
categorii de persoane;

stabilirea unei competenţe speciale de administrare a
contribuabililor nerezidenţi care nu au un sediu permanent;

modificarea termenelor de depunere a declaraţiilor pri
vind impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii,
şi implicit a termenelor de plată, pentru microintreprinderile
definite potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiin
ţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi
pentru asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimo
nial, cu excepţia instituţiilor publice.Astfel, microintreprinde
rile şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi indepen
dente vor depune asemenea declaraţii şi vor efectua plăţile
trimestrial, iar asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără
scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice, anual.

-

-

-
-
-
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 28.07.2006,

Acordului în domeniul securit@]ii
sociale între România }i

Portugalia

Beneficiarii Acordului între cele două
state sunt persoanele, români sau
portughezi, care si-au desfăşurat sau îşi
desfăşoară activitatea legal pe teritoriul
unuia dintre cele două state.

Protocolul de colaborarea între
ministerele omoloage din cele două ţări
stabileşte ca prioritate cooperarea în
domeniul Fondului Social European.
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei - 31.07.2006

50.000 de români care muncesc legal
in Portugalia vor beneficia de prevederile
Acordului în domeniul securităţii sociale.

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

®

Creditele acordate populatiei vor creste in
urmatorii ani cu o medie de 25% pe an, arata un
studiu elaborat de grupul Unicredit. In ceea ce
priveste volumul depozitelor, acesta va avea o
dinamica mai moderata in perioada 2006-2008, cu
o medie anuala de 16%.

Codul de procedură fiscală
- -modificări şi completări

Se promoveaz@ perfec]ionarea
profesional@

Societatile - dar si asociatiile patronale,
sindicatele, furnizorii de servicii in
domeniul dezvoltarii resurselor umane,
furnizorii de programe de pregatire,
asociatiile profesionale, asociatiile si
fundatii le non-profit din domeniu,
universitatile, camerele de comert,
institutele de cercetare - doritoare de
perfectionarea angajatilor pot trimite cereri
pentru finantarea proiectelor privind
sporirea competitivitatii si adaptabilitatii
fortei de munca, ca urmare a programului
Phare intitulat "Promovarea capitalului
uman" al carui buget este de 9 milioane
EURO (6,75 de milioane sunt acordate de
catre Uniunea Europeana, iar restul
provine de la bugetul de stat).

Modificare taxe

In Monitorul Oficial nr. 626 din 20 iulie
2006 a fost publicata Legea nr. 341/2006
pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea
fondului funciar nr. 18/1991.

Se modifica taxele pentru scoaterea
definitiva din circuitul agricol a terenurilor
din extravilan, astfel: in locul procentelor
aplicate la valoarea de ciculatie, se
instituie taxe fixe pe metru patrat de teren,
in functie de clasa terenului agricol:

pentru clasa 1 - taxa pe mp: 4,00 lei�

�

�

�

�

pentru clasa 2 - taxa pe mp: 3,50 lei
pentru clasa 3 - taxa pe mp: 3,00 lei
pentru clasa 4 - taxa pe mp: 2,50 lei
pentru clasa 5 - taxa pe mp: 2,00 lei.
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UE eşuează în demersul ei de lansare a unui apel la încetarea imediată a focului în Orientul Mijlociu Aderarea
Rusiei la Organizaţia Mondială a Comerţului ar putea avea loc cel mai devreme în anul 2008 Canceralul federal
Angela Merkel s-a pronunţat contra participăriri militarilor germani la o eventuală misiune internaţională în sudul
Libanului Treizeci de ţări musulmane participă joi (3 august), la un summit de urgenţă în Malayezia, pentru a discuta
măsuri menite să pună capăt ofensivei israeliene în Liban Peste 25 de milioane de congolezi au fost chemaţi la urne,
pentru a decide asupra viitorului preşedinte şi a componenţei legislativului, în primele alegeri libere din Congo

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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Ministerul Afacerilor Externe salută preluarea
de către NATO, la 31 iulie a.c., de la Statele Unite,
a responsabilităţii de a asigura securitatea în
sudul Afganistanului. Alianţa îşi reconfirmă,
astfel, angajamentul şi capacitatea de a genera
stabilitate durabilă în Afganistan, condiţie
indispensabilă pentru reconstrucţia democratică
şi economică a acestei ţări.

Misiunea de stabilizare a NATO în Afganistan
a debutat în 2001, prin preluarea Forţei Interna
ţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF),
mandatată de ONU, devenind în prezent cea mai
amplă operaţiune NATO, în afara teritoriului
european. Limitată iniţial la asigurarea securităţii
capitalei afgane, Misiunea NATO s-a extins
treptat spre nordul, vestul şi sudulAfganistanului,
asigurând, în prezent, securitatea a trei sferturi

din teritoriul statului afgan. Pentru aceasta, îşi va
dubla aproape forţele desfăşurate pe teren, de la
10.500 la 18.500 membri.

Implicarea NATO în Afganistan are un
caracter multidimensional. Este prima misiune a
NATO care îmbină activităţi militare, de stabiliza
re, cu sprijinirea acţiunilor civile de reconstrucţie.
NATO şi-a extins prezenţa pe teritoriul afgan prin
preluarea de echipe de Reconstrucţie Provincia
lă (PRT). Structuri complexe, cu componentă
militară şi civilă, acestea au un rol esenţial în
asigurarea stabilităţii, răspunzând, în acelaşi
timp, nevoilor imediate ale populaţiei şi contribu
ind la reconstrucţia infrastructurii şi a instituţiilor
locale. Prin extinderea în sudul Afganistanului,
NATO va coordona 13 echipe provinciale de

reconstrucţie, la care contribuie 37 de state aliate
şi ne-membre NATO.

NATO are, totodată, un rol cheie în formarea
instituţiilor specifice unui stat de drept în Afganis
tan, în special a celor din sectorul de securitate.
In 2005, Alianţa a asigurat securitatea alegerilor
parlamentare, care au pus bazele unui sistem
democratic în Afganistan. Prin relaţiile cu
structurile de autoritate locale, ca parteneri şi
susţinători ai obiectivelor de refacere a ţării ale
Guvernului afgan, comandanţii echipelor de
reconstrucţie provincială contribuie la extinderea
autorităţii guvernului afgan în provincii.

Misiunea de stabilizare a NATO face parte
dintr-un efort mai larg al comunităţii internaţiona
le de stabilizare şi reconstrucţie a Afganistanului.
Este complementară activităţilor derulate de

ONU, Uniunea
E u r o p e a n ă ,
Banca Mon
dială şi diverse
alte organizaţii
guvernamenta
le şi non-gu
vernamentale,
p r e c u m ş i
o p e r a ţ i u n i i
„ E n d u r i n g
F r e e d o m ” ,
desfăşurată în
estul ţării de
c o a l i ţ i a
internaţională
condusă de
SUA pentru a
c o m b a t e
r ă m ă ş i ţ e l e
reţelelor tero
r i s t e d i n
A f g a n i s t a n .
Eforturile tutu
ror organizaţii

lor implicate în Afganistan se inter-condiţionează
şi se susţin reciproc, coordonarea dintre ele fiind
esenţială pentru reuşita efortului de ansamblu de
stabilizare şi reconstrucţie aAfganistanului.

România are o contribuţie importantă la
misiunea NATO din sudul Afganistanului. Militarii
români vor participa la asigurarea securităţii a
două provincii, Kandahar şi Zabul, alături de
Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia,
Danemarca, Olanda şi SUA. România contribuie,
în acelaşi timp, la programul de instruire şi dotare
a Armatei afgane şi la formarea specialiştilor
afgani în diverse domenii, prin burse de studiu în
instituţiile româneşti de învăţământ.

-
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Ministerul Afacerilor Externe - 31.07.2006

Misiune de stabilizare a NATO în Afganistan Georgia
- regiunile separatiste -
Abhazia }i Osetia de Sud

Par lamentu l georgian a
adoptat recent, o rezoluţie cerând
retragerea trupelor ruseşti de
menţinere a păcii din regiunile
separatiste - Abhazia şi Osetia de
Sud.

Georgia a acuzat în repetate
rânduri Moscova că îi sprijină pe
separatiştii din cele două regiuni,
ia r rezo lu ţ ia adopta tă de
parlamentul de la Tbilisi cere
înlocuirea cu o forţă internaţională
a forţelor ruseşti de menţinere a
păcii în Abhazia şi Osetia de sud.
Lideri i din ambele teri tor i i
separatiste cer însă insistent ca
soldaţii ruşi să rămână.

Georgienii se plâng că Rusia
încearcă să submineze politica
pro-occidentală a preşedintelui
Mikhail Saakaşvili, încurajându-i
pe separatişti.

La rândul lor, reprezentanţii
Kremlinului spun că noii prieteni
din occident ai Georgiei, care nu
au obiecţii faţă de separarea pro
vinciei Kosovo sau a Muntenegru
lui, nu aplică aceleaşi standarde
democratice când e vorba de
dorinţele separatiste ale Abhaziei,
Osetiei de Sud şi Transnistriei.

La încheierea reuniunii G8 de
la Sankt Petersburg, preşedintele
rus Vladimir Putin a confirmat că a
discutat cu omologul său american
George Bush despre tensiunile
crescânde dintre Rusia şi Georgia,
în legătură cu separatismul.
Moscova susţine că doar prezenţa
trupelor sale împiedică revenirea
la război în zonă. În acelaşi timp,
toate părţile implicate se acuză
reciproc că ar pregăti reluarea
ostilităţilor.

Între timp, Georgia a anunţat
că va înfiinţa un guvern în exil al
regiunii separatiste Abhazia.
Acesta îşi va avea sediul în Cheile
Kodori - o zonă muntoasă recent
re-capturată de Georgia de la
miliţiile rebele locale.

Separatiştii abhazi se tem că
autorităţile georgiene ar încerca să
lanseze din cheile respective o
campanie militară pentru recâşti
garea controlului asupra restului
Abhaziei.

Georgia şi Abhazia au încheiat
un acord de pace după un război
de doi ani declanşat ca urmare a
autoproclamări i autonomiei
Abhaziei

-
-

-

.

Preşedintele cubanez Fidel Castro, ultima legendă vie a
stângii şi cel care, pentru prima oară în aproape 50 de ani de
când se află la conducerea Cubei, a cedat provizoriu frâiele
puterii în mâinile fratelui său Raúl, în urma unei intervenţii
chirurgicale la care a fost supus, ar urma să împlinească 80
de ani la 13 august.

Recent, Fidel Castro îi invitase ironic pe americani să nu
se sperie, pentru că nu are de gând să guverneze până la o
sută de ani (în Cuba trăiesc foarte mulţi bătrâni cu vârste de
peste o sută de ani): "Cred că sunt nu ştiu câte mii de
cetăţeni centenari în această ţară (Cuba) şi vor fi tot mai
mulţi care vor depăşi chiar şi vârsta de 100 de ani. Dar să nu
se sperie vecini noştri din Nord, căci eu nu am de gând să
guvernez până la această vârstă", declarase El Lider
Maximo. Lui Castro îi place să-şi aducă aminte că a
supravieţuit deja a nu mai puţin de nouă preşedinţi
americani, de la John F. Kennedy la Ronald Reagan şi
George Bush tatăl. "Niciodată nu m-am gândit că voi trăi
atât; au încercat să mă lichideze de atâtea ori", a spus
Castro în iulie, la sosirea înArgentina, ca invitat la un summit
al uniunii vamale Mercosur.

Statele Unite, care de cinci decenii tot încearcă să-l

înlăture de la putere, văd în moartea sa singura posibilitate
de a forţa o schimbare politică în Cuba.

Prestigiul său internaţional este în creştere, graţie - în
parte - programelor sale de asistenţă medicală gratuită
elaborate în colaborare cu preşedintele Chávez şi de care
beneficiază milioane de săraci din întreaga lume. În iulie,
Castro a fost invitatul de onoare la summitul preşedinţilor
Mercosur din Argentina. Cu prilejul aceleiaşi călătorii, a fost
aclamat cu fervoare de zeci de mii de tineri argentinieni care
strigau: 'Olé, olé, olé, oleeé. Fidel, Fideeel!'.

Starea sa actuală de sănătate este în prezent secret de
stat din motive de securitaze naţională, oficial cel puţin.

Vestea privind intervenţia chirurgicală neaşteptată la
care a fost supus Fidel Castro a prilejuit un adevărat motiv de
sărbătoare pentru nenumăraţii exilaţi cubanezi care trăiesc
în SUA. Mii de exilaţi au ieşit luni pe străzile din sudul Floridei
pentru a sărbători retragerea lui Castro, în timp ce CasaAlbă
a avut o atitudine rezervată, administraţia preşedintelui
George W. Bush mulţumindu-se doar să spu nă că
"monitorizează" situaţia din Cuba, fără alte explicaţii.

Doar Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, incoronata in
1952, este sef al statului de mai mult timp decat Fidel Castro.

-

Slovacia programul
de guvernare

Primul ministru slovac
Robert Fico a prezentat
parlamentului programul
său de guvernare. Făcut
public încă de luni
dimineaţă, programul
aduce modificări majore
reformelor economice
îndrăzneţe ale fostului
guvern de dreapta.
Reacţiile critice la adresa
programului nu au
întârziat să apară.

Cea mai controversată
măsură este introducerea
unui impozit mai mare
pentru persoanele fizice
cu venituri de peste un
milion de coroane pe an
adică aproape 26.300 .

Taxa pentru milionari a
existat în Slovacia şi în
trecut şi a fost abolită la 1
ianuarie 2004 când s-a
introdus impozitul unic pe
venit de 19 la sută. Acesta
rămâne în vigoare pentru
companii şi majoritatea
persoanelor fizice deşi
Fico are în vedere şi un
impozit în plus pentru
firmele cu poziţie
dominantă pe piaţă.

Oricine cu un venit
lunar de peste 2.100 de
euro poate cădea sub
incidenţa taxei pentru
milionari. Problema e că
în Slovacia acesta este un
salariu obişnuit pentru
manageri de proiect în
informatică, directori de
vânzări sau marketing la
companii mari, contabili
sau medici stomatologi cu
cabinete particulare. Chiar
şi salariul primului ministru
e cam în aceeaşi zonă.

Analiştii consideră că
măsura e un atac dur la
adresa forţei de muncă
înalt calificată într-un pro
gram de guvernare care
stabileşte ca prioritară
construirea unei economii
bazată pe cunoştinţe şi
technologie de vârf.

€

-

Sectorul petrolier irakian, cu excepţia acti
vităţilor de prospecţie şi extracţie, se va deschide în
curând investitorilor privaţi şi străin În prezent,
Irakul produce 10 milioane litri de benzină pe zi şi
importă 7 milioane litri, în condiţiile în care cererea
zilnică este de 22 milioane litri.

-

i.

Ambasadorul Iranului la Organizatia
Natiunilor Unite, Javad Zarif, a respins

care cere Iranului sa-si suspende
activitatile nucleare pana la sfarsitul lunii
august, in caz contrar riscand sanctiuni.

rezolutia Consiliului de Securitate al
ONU,

Parlamentul Republicii Moldova condamna intentia
regimului separatist de la Tiraspol de a organiza in sep
tembrie un

. Parlamentarii moldoveni afirma ca un
asemenea referendum nu poate fi recunoscut, alaturandu-
se astfel UE, OSCE, Consiliului Europei si SUA.

-
referendum privind independenta regiunii

transnistrene

Fidel Castro a cedat temporar puterea, pentru prima dat@
în aproape jum@tate de secol de guvernare
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Vând pompe electrice de
benzin

Vând 2 autoturisme Fiat Tipo
diesel, an fabricaţie 1993,
persoan

ţie 1987, persoan

ţionare. Tel. 0355-
807476, 0744-696581.

ă noi

ă fizică, consum 5%
ă, an

fabrica ă fizică,
consum 6,5%, ambele în stare
bună de func

şi second hand,
orice tip, capuri distribuitoare,
injectoare, pompe electrice
alimentare diesel. Tel. 0744-
852658.
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Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

27 Iulie - 1 Aug.
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Vând urgent casă cu grădină
mare 2.877 mp. Pre

ă pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Închiriez garsonieră, pre

ăi, 2 balcoane, boxă, 96 mp în
centru, Pia

ără
intermediari.

ă din BCA în
Gherteni ă în 2006,
modernă (spoturi, r igips,
termopane, laminate) liberă +
4.000 mp teren neinundabil. Tel.
0729-565869.
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neg. Tel. 0746-605638.

Închiriez camer

ţ 50
€. Tel. 223471.

Vând apartament cu 4
camere conf. 1, decomandat, 2
b

ţa 1 Decembrie 1918
bl. 35, sc. 1, ap. 27, et. 6. F

Tel. 0255-216468
sau 0355-807491.

ând super-cas

ând spaţiu comercial
Calea Caransebe

V

V

ş, renovat

şului bl. 15 şi
apartamentul din spate pentru

Imobiliare

Vând dormitor, stare foarte
bun ţ 1.500 lei. Tel. 0355-
807476, 0744-696581.

Vând c ţ,
ţarc, ham

Vând monitor de claculator
alb-negru M121 în stare foarte
bun

ţ neg., urgent.
Tel. 216468 sau 0355-807491.

Vând Caniche 6 s

Vând-cump

Vând banc
ţi (500 lei). Tel. 0355-

408650, 214781.
Vând tv Diamant 61 cm, cu

circuite integrate

Vând mobil

Vând servant

ţionare, diag.
62 cm

ă, pre

ărucior bebe, pătu
ă în

stare bună. Tel. 0740-975935.

ă + tv Sport 251 alb-negru,
diagonala 31 cm, cu circuit
integrat

ă, pre

ăptămână
150 RON sau 40 €. Tel. 0747-
353516, 0355-401227.

ăr-schimb jocuri
Sony Play Station cu telefoane,
dvd

ă cu halteră
ă

ă. Tel. 216468,
0355-807491.

ă din rădăcină de
nuc. Vând pene noi. Tel. 0355-
408650, 214781.

ă tv, masă
ă,

stare bună de func
ă inox pe

şi scaun de maşin

şi tranzistori, în stare
foarte bun

şi jocuri originale de joc
Sony Play Station 1 şi 2. Tel.
0721-798604.

şi
greut

şi tranzistori,
stare foarte bun

şi tv
color Sabba cu telecomand

şi chiuvet

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 26 - 2 Aug.
şi

Iulie

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

� �

Toc Nicolae

ani)

ş Teodor

Ştefan

ş
Mihai

(76 ani)
Gafiţa Vasile Scorţaru
Margareta (71 Cal
(69 ani) Martinovici Tudor

Danciu
D 82 Grozav Ana
80 Benea Petru 70

Kiss 53
Alexandru Ecaterina 82
P ţa Maria 79 Mare

68 Tubru Elena 75
Petrin Zvezdana 77

Tinca Traian 80

(50 ani)
ă Maria

(74
ani) Rusu Rozalia (85 ani)
Neme (67 ani) Maco-
vei Floarea (65 ani)

ănilă ( ani)
( ani) ( ani)

( ani)
( ani)

ău ( ani)
( ani) (

ani) ( ani)
( ani)

depozit (ap. 3 spa
şi ap. 4 depozit). Ambele 80 mp.
Pre

şi

şu

ţiu comercial

ţ neg. 30.000 €. Tel. 0256-
331001, 0721-053334.

ând apartament la cas

ţie. Tel. 0355-408650, 214781.
ând cas

ţe, 2 garaje,
teren 430 mp, Muncitoresc -
Izvorului, 60.000 € (închiriez
300 €). Tel. 0355-414326, 0742-
773016.

Închiriez din septembrie
apartament la cas

ţ, birouri, 50
mp,

ând cas
ţ 28.000 € sau schimb

cu apartament. Inf. Rândul III nr.
36. Tel. 224409.

ând apartament 3 camere
conf. 1, semidecomandat, preţ
22.000 € cu îmbun ţiri, f

ând apartament 2 camere,
Lunc

ând apartament 2 camere,
conf. 2, et. 4. Tel. 218666, 0726-
386442.

ând cas
ţ

ţa Sud.
Tel.0740-842416, 0766-545659

Vând gr
ţ

V

V

V

V

V

V

V

ă,
garaj, 1.200 mp teren construc-

ă D+P+M, 270 mp,
din 1960, extinsă în 2000, 6
camere, dependin

ă, vad, acces
direct, ideal comer

ăn renovare, Muncitoresc
semafoare, 160 €. Tel. 0742-
773016, 0355-414326.

Primesc în gazdă 2eleve.
Tel. 254445.

ă 5 camere, gaz,
apă, pre

ătă ără
intermediari. Tel. 226996.

ă, 18.000 € fix. Tel. 0355-
804949.

ă pe str. P.
Andreescu, 4 camere, pivni ă,
curte, baie, bucătărie, debara,
zonă centrală. Tel. 220757.

Închiriez apartament cu 1-2
camere, în zona Re

ădină 1.000 mp cu
vie, pomi, seră, că ă. Merită
văzută. Tel. 0724-457933.

Doamnă serioasă îngrijesc
copii. Tel. 254445.

ă, arabă,
chineză etc, precum

ă circula

ă

Sonorizez la pre

ă de toate
genurile. Tel. 220323, 0723-
277475, 0743-672399.

Ofer traduceri legalizate
pentru limbi rare: greac

ţie. Tel.
0745-162199.

Electrician autorizat execut
lucr ri în instalaţii electrice de
utilizare. Tel. 0727-355173.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

şi pentru
limbi de larg

uri mici
nun

PRISMA

angajează

-jurnalist

-agent vânzări

Tel. 22.11.34

Firm

ţe
P C . C V p e m a i l
office centrul.com.

ă de calculatoare
u r g e n t

personal comercial
a n g a j e a z ă

şi
tehnic. Obligatoriu studii
superioare şi cunoştin

@

Ofer

ţar ţi,
film

limuzină decapotabilă
de epocă 1948, impecabilă,
unică în ă, pentru nun

ări, etc. www.dekaroso.ro
Tel. 0742-773016, 0355-
414326

dreapta. Tel. 0720-347375.

ă de spălat
Albalux, 100 lei. Tel. 0355-
402865

ăr tastatură + mouse +
monitor (minim 17) second
hand pentru calculator. Tel.
0723-261997.

ă Fujitsu
Siemens procesor Intel Celeron
1.000 Mhz, hdd 20 GB,memorie
256 MB, dvd rw rw

ăr jocuri
Sony Play Station

ă stare de func

Vând garni

Vând tv Sport alb-negru, 50
lei neg. Tel. 254445.

Vând ma

Vând aparat tricotat manual,
preţ 100 lei

Vând unitate central

± ±
ţ 170 € neg.

Vând jocuri originale de joc
Sony Play Station 1

ţ 130 ron)

â calculator HP pro-
cesor Intel Pentium III, 733 MHz
în perfect ţionare.

ţ 100 €. Tel. 0723-264685.

şe sculptate
manua l , lemn de c i reş ,
d e o s e b i t e , d i m e n s i u n i :
2,50x0,20 m şi 2x0,35 m. Tel.
0720-347375.

şin

şi role nr. 43, 25 lei.
Tel. 0355-804949.

Cump

şi cd
(separat), etc. pre
Tel. 0723-261997.

şi 2, Harry
Potter, fotbal, maşini, manete,
cabluri, memory card. Tel. 0721-
798604.

Vând joc Sony Play Station
sau schimb cu telefon mobil
(pre şi cump

şi Game Boy
color. Tel. 0721-798604.

.

V nd

Pre

Joi .0 .2006

âmbătă 05.08.2006

Marţi 08.08.2006

03 8

S

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

2.

3.

şi
( ani)

ş şi
Iuga Tabita-Lavinia (17 ani)

Berta Daniel şi
Tilca Mihaela-Loredana(24 ani)

şi

şi
Ciacâru Minodora (27 ani)

Laz
Martin Andreea (22 ani)

Gavra Andrei-R

Filip Constantin (27 ani) şi

Albu cosmin (32 ani) şi

ş Vasile
şi (29 ani)

Lippan Ciprian-Emil
şi Suru Iadranca (16 ani)

Nagy Andrei şi
Marici Angela (47 ani)

Frolich Francisc 38
C rpaci Mariana 39

Barbo

i

( ani)

( ani)

( ani)

Steng Günter-Mihai(24 ani)

ăr Eugen

ăzvan

Timi

(23 ani)

( ani)

â
Ioan 22

25

Olariu Maria-Magdalina(16 ani)
Acatrinei Constantin(32ani)

(22 an ) şi

(26ani)
şi Borca Oana-Mihaela (27 ani)

Iova Felicia (21 ani)

Pădineanţ Ruja-Petria (28ani)

(41 ani)
Hojda Firuţa

49

1.

1.

2.
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SPECIALIZATĂ ÎN INSTALAŢII INDUSTRIALE

ANGAJEAZĂ

�

�

�

INSTALATORI
SUDORI
LĂCĂTUŞI

Puncte de lucru: Timi oaraş , Bucureşti, Târgovişte

Cerinţe:
- calificare;
- experienţă în domeniu

Salariu atractiv!
CV şi scrisoare de intenţie se vor trimite la nr. de fax:

0256-295.119
e-mail: alina@biteaconstruct.ro

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Oferte-Cereri
de Serviciu

Pensionar ţ

ţa, doresc
cuno ţ

ţie de lung

ă, cu locuin ă, 57
ani, doresc partener pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0721-
217133.

Tânăr din Re
ă cu d-na, d- ă

pentru rela ă durată.
Tel. 0723-572948.

şi
ştin şoar



Vând cas

ţ 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, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Lunc ţit, preţ 18.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj I/IV, zona Lunc

ţit, preţ 18.000 € fix. Vând
apart. 2 camere conf I, semidecoman-
dat, etaj IV/IV, zona Lunc neîmbun
ţit.Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, zona Govândari,
cu central ţ 20.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj II/IV, îmbun ţit, zona
Re ţa 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, neîmbunt ţit, preţ 15.000€
fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând cas
ţit

ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând cas 5 camere, 2 coridoare, o
baie, buc ţit

ţ 70.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând cas 3 camere, baie, buc
ţ, curte cu teren 200 mp,

îmbun ţit ţ
45.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând în B
ţ, în suprafaţ

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

Vând cas 2 camere, hol, curte cu
gr .

ă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârli

ă, neîmbunătă

ă,
neîmbunătă

ă, ătă-

ă, pre

ătă

ă

ă

ă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, îmbunătă ă,
zona Muncitoresc, pre

ă
ătărie, garaj, îmbunătă ă,

zona Po

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp, construibilă, pre

ă ătărie,
terasă,

ătă ă, zona Muncitoresc, pre

ăile Herculane pensiune
turistică Floare de Col ă
construită de 288 mp ă de locuit în
suprafa ă de 54 mp cu teren 400 mp.

ă
ădină 2 000 mp, zona Boc ă,

şte. Pre

şi

şta Mare, pre

şpai

şi cas

şa Român

ort

-

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. el.
0788-374143.

V nd apartament, 2 camere ocupabil
imediat, pre 14.000 el. 0788-
374146.

V nd apartament, 2 camere i teren
pe C. Caransebe ului el. 0788-
509283.

V nd c min cu o camer cu u de
metal, podele laminate, geam termopan,
gresie modern , ocupabil imediat. el.
0788-374144.

â T
(Tryo M)

â
ţ €. T

(Tryo M)
â

. T
(Tryo M)

â

T
(Tryo M)

ş
ş

şă ă ă

ă

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

pre

ă ărămidă arsă,
6 camere, 2 băi, una de serviciu, bucă
tărie, garaj, 2 intrări, front stradal 36 m,
zona Muncitoresc, pre

ă, cărămidă arsă, 3 came-
re, bucătărie, baie, îmbunătă

ă, pre

ă 2 camere, str. Castanilor,
posibilită

ă, 2 camere,
salon 30 mp, baie, bucătărie, pre

ă, pre

ă, etaj II/X,
zona Micro IV, îmbunătă

ă
sta

ă

ă localitatea Buchin, pre

ă
ădure de

stejar ă de 3.237 mp
în localitatea Driglovă

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

ăr farmacie în Caransebe

ţ 20.000 €. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând super-cas din c

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

Vând cas
ţiri, curte

comun ţ 30.000 € neg. str. Traian
Lalescu. Tel. 221529, 0788-657217.

Vând cas
ţi de privatizare, preţ 22.000 €

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

ţ 15.000
€ fix, zona Catedralei. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând 4 000 mp teren intravilan la
strad ţ 7 €/mp. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament o camer
ţit, preţ 12.500 €

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

Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timi ţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând teren 17.000 mp la Km 8 lâng
ţia 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 lâng

ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând teren 4.300 mp pe drumul E70
la ţ 6
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217

Vând 2.877 mp teren, lâng
ţ 0,75 €/mp + p

ţ
ţ, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în
Caransebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Cump

-

.

.

şoarei, pre

şosea, pre

şosea, lâng

şosea, în
Doman, pre

şi gorun, în suprafa

şi

ş vis-a-vis de
şi spa

şa, Oravi
şu, practic

ş şi
Lugoj. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

Magazinul Mall

Vânz riã

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

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

Închirieri

7

V nd apartament, 3 camere
decomandat, pre 26.500 neg. el.
0788-388502.

nd apartament, 2 camere, conf. 1
decomandat ne mbun t it, pre 14.800

neg. el. 0788-571780.
V nd apartament, 3 camere, conf. 1

decomandat, super mbun t it. el.
0788-494074.

V nd apartament, 2 camere deco
mandat, etajul 3 cu contor de gaz, pre
21.000 neg. el. 0788-520899.

â
ţ € T

(Tryo M)
Vâ

î ţ ţ
€ T (Tryo M)

â
î ţ T

(Tryo M)
â -

ţ
€ T (TryoM)

ă ă

ă ă

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 !2 - . .

Abonamentele se pot face la factorii po

ţul Cara

ştali

din jude ş-Severtin

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

24 Iu ie 55,9994
25 Iu ie 55,8063
26 Iu ie 55,9644
27 Iu ie 56,8310
28 Iu ie 56
31 Iu ie 5
1Aug. 5
2Aug. 5

l 06
l 06
l 06
l 06
l 06 ,8225
l 06 6,9241

06 6,8832
06 7,6390

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 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2

3 Iulie 2006- 2 August

Duminică 4 August
REFARM

orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Instinct Primar 2
Vineri orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 4 - 6 August

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.

Cump r riã ã

PRISMA | 3 - 9 |August 2006



ATLETISM
Justin Gatlin a fost depis

tat pozitiv.
-

Atletul american
Justin Gatlin, campion olimpic

-
şi

mondial în proba de 100 me tri,
a anunţat, într-un comunicat
transmis prin intermediul
avocatului s

ţ

ţ
ţet

ău, că a fost
depistat pozitiv în urma unui
control efectuat la reuniunea
Kansas Relays, în luna aprilie,
informeazăAFP.

Justin Gatlin riscă să fie
suspendat pe via ă, deoarece a
mai fost depistat pozitiv în 2001,
cu Aderall, o substan ă pe care
o lua cu re ă, pentru o boală
de care suferă din copilărie.

Clasamentul etapei 1 al Ligii 1:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. CFR Cluj 1 1 0 0 3 1 3p
Politehnica Iasi 1 1 0 0 2 0 3
Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 2 1 3
FC Arges 1 1 0 0 1 0 3
Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 1 0 3

-7 Farul Constanta 1 0 1 0 1 1 1
Rapid Bucuresti 1 0 1 0 1 1 1

-9 UTA 1 0 1 0 1 1 1
Pandurii Tg. Jiu 1 0 1 0 1 1 1

-11 FC Vaslui 1 0 1 0 0 0 1
Steaua Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1

-13 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1
Politehnica Timisoara 1 0 1 0 0 0 1
Gloria Bistrita 1 0 0 1 0 1 0

5. Jiul Petrosani 1 0 0 1 0 1 0p
16. FC National 1 0 0 1 1 2 0p
17. Otelul Galati 1 0 0 1 1 3 0p
18. Unirea Urziceni 1 0 0 1 0 2 0p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 . p

p
8 . p

p
10 . p

p
12 . p

p
14. p
1

8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL: Rulmentul Brasov - ZRK Tvin Virovitrica (feminin)

Vineri TV Sport ora 17:00
INOT: Camp. European de natatie la Budapesta, Ungaria

Vineri TVR 2 ora 18:30
SARITURI CU SCHIURILE: MP al Turneului celor 4 Natiuni - Germ

Sambata Eurosport ora 20:00
INOT: CAMPIONATUL EUROPEAN DE NATATIE, BUDAPESTA

Duminica Eurosport ora 10:30
FORMULA 1 - M.P. AL UNGARIEI - CURSA

Duminica TVR 1 ora 14:55
ATLETISM: Campionatul European in Suedia

Duminica Eurosport ora 22:00
TENIS: Turneul Final de la San Diego

Duminica Eurosport ora 00:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: GORICA - STEAUA BUCURESTI

Miercuri TVR 1 ora 20:55

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
27iul-05aug: INOT - Camp. European - Budapesta, Ungaria;
31iul- 06aug: TENIS - WTA- Tour, San Diego, SUA;
04-06 aug: FORMULA1 - M.P al Ungariei;
07-13 aug: ATLETISM - C.E - Goteborg, Suedia;
07-14 aug: TENIS -ATP Master Series - Toronto.

NATA[IE - CAMPIONATUL EUROPEAN
12 dintre inotatorii nostri de elita ne vor reprezenta, incepind de

luni si pina la sfirsitul saptaminii, la Campionatele Europene, care
se disputa in capitala Ungariei, Budapesta. Obiectivul delegatiei
noastre este obtinerea unei medalii, indiferent de metal, si
clasarea altor reprezentanti pe locurile 4-8. Pe linga acestia,
Romania mai are in componenta inca doi tricolori la proba de
sarituri

Acest eveniment are loc din doi in doi ani, ultima data fiind
gazduit de capitala Spaniei, Madrid. Sarbatoarea a inceput inca de
saptamina trecuta cu proba de sincron, unde delegatia noastra nu
a avut nici un reprezentant. Astfel, proba la care speram macar un
loc pe podium este cea de inot simplu.

"Obiectivul pe care il vizam la aceasta editie este intoarcerea
acasa cu cel putin o medalie, dar si calificarea altor sportivi in
finala", a declarat Stefan Iamandi, secretarul general al Federatiei
Romane de Natatie.

Cei doisprezece tricolori de la inot sint: Camelia Potec, Ionela
Cozma, Valentina Brat, Larisa Lacusta, Razvan Florea, Dragos
Coman, Ioan Gherghel, Preda Valentin, Felix Maestru, Andrei
Minca, Dragos Agache si Octavian Gutu, in timp ce la sarituri, vor
evolua Ramona Ciobanu si Corina Popovici. Favorita la aducerea
medaliei este campioana en titre, olimpica si europeana pe dis-
tanta de 200 metri liber, Camelia Potec. Romanca s-a antrenat in
ultimele saptamini atit in Ungaria, cit si in Franta alaturi de rivala ei,
Laure Manadou, detinatoarea recordului mondial la 400 metri liber.

La editia anterioara a Campionatelor Europene, din 2004,
delegatia Romaniei s-a intors din capitala Spaniei cu noua medalii.
Razvan Florea si Ioan Gherghel au obtinut medaliile de argint la
200 metri spate, respectiv 200 metri fluture, iar elevii Doinei Sava
au cucerit alte sase medalii.

Înotătoarele române Camelia Potec

ărilor de mar
ă

în 8min.39sec.79/100. Cel mai bun rezultat l-a realizat
fran

şi Ionela Cozma s-au
calificat în finala probei de 800 m liber din cadrul Campionatelor
Europene de nataţie de la Budapesta, ce s-adesfasurat miercuri.
Camelia Potec a realizat cel de-al 5-lea timp al calific ţi
- 8min.36sec.41/100, în timp ce Ionela Cozma a fost cronometrat

ţuzoaica Laure Manaudou - 8 min.29sec.19/100.

Etapa urmatoare: (2/34), 4 - 6 August 2006 4 aug

5 aug

6 aug

: : Gloria
Bistrita - FC National (18:00, Telesport); Farul Constanta - Otelul
Galati (20:00, National TV); : FC Arges - Poli Timisoara
(17:00, TVR 2); FC Vaslui - UTA (18:00, Telesport); Rapid - Jiul
Petrosani (18:00, National TV); Steaua - Universitatea Craiova
(21:00, Antena 1); : Poli Iasi - Ceahlaul Piatra Neamt (17:00,
Antena 1); CFR Cluj - Unirea Urziceni (18:00, Telesport); Dinamo -
Pandurii Tg. Jiu (20:30, TVR 1). CICLISM

Rezultatul pozitiv al unui test
antidoping efectuat americanului
Floyd Landis, castigatorul din
acest an al Turului Frantei, este
inca o confirmare a faptului ca
ciclismul a incetat sa mai fie un
sport curat. Scandalurile se tin
lant, iar numele implicate in astfel
de afaceri nu sunt nicidecum de
mana a doua. Imaginea multor
ciclisti celebri in frunte cu
americanul Lance Armstrong,
castigator de sapte ori consecutiv
al Marii Bucle, este umbrita de
suspiciunea ca au reusit sa obtina
performante cu 'ajutorul' unor
substante dopante.

In acest an, startul Marii Bucle
s-a dat sub nori negri, dupa ce
Garda Civila din Spania si-a luat
inima in dinti si a declansat o
vasta ancheta privind dopajul
sanguin in ciclism. Victime ale
afacerii 'Puerto' au fost 60 de
ciclisti, printre care s-au numarat
celebrul german Jan Ullrich,
italianul Ivan Basso si spaniolul
Francisco Mancebo. Tuturor li s-a
interzis participarea la Turul Fran-
tei, iar Ullrich, castigatorul din
1997 al renumitei curse, a fost
concediat de echipa T-Mobile.
Inca o dovada ca aceasta disci-
plina este plina de trisori a aparut
la cateva zile dupa ce Floyd
Landis a devenit primul castigator
al Turului Frantei dupa era Lance
Armstrong. Uniunea Internationa-
la de Ciclism a anuntat ca un
control antidoping a avut 'un re-
zultat anormal', iar echipa Phonak
a precizat ca testul cu pricina ii
apartine lui Landis. Analizele au
relevat o cantitate prea mare de
testosteron in organismul ameri-
canului.

FOTBAL - CUPE EUROPENE
Liga Campionilor. Steaua Bucureşti va juca, dup

ş-albaştrii" au mai întâlnit pe Standard în grupele
Cupei UEFA în sezonul 2004-2005, când au câştigat cu 2-0 prin
golurile marcate de Ivica Dragutinovi şi Adrian Nea
ga (80). Meciul tur se va disputa pe 8 sau 9 august, iar returul pe 22
sau 23 august, Steaua urmînd s

Şahtior Done

10:Austria Viena - Benfica Lisabona
11: Ekranas / Dinamo Zagreb -Arsenal FC
12: FC Copenhaga / MyPa -AjaxAmsterdam
13: Hamburger SV - CAOsasuna
14: Metalurgs Liepajas / Dinamo Kiev - Fenerbache / B36
15: Liverpool FC - Maccabi Haifa
16: Lille OSC - Debrecen VSC / Rabotnicki

ă ce va trece
de ND Gorica, cu echipa belgiană Standard Club Liege. Daca va
trece de belgieni, echipa lui Olăroiu se va califica în grupele Ligii
Campionilor. "Ro

ă joace primul meci în deplasare.

1: Sheriff Tiraspol / Spartak Moscova - Slovan Liberec
2:

ć (autogol, 67) -

ţk - Hafnafrjordur/Legia Warszawa
3: FC Zurich / Casino Salzburg - Valencia CF
4: Levski Sofia / Sioni -AC Chievo Verona
5: Hearts of Midlothian / Brieg -AEKAthens
6: TSKAMoscova - Djurgaden Ruzomberok
7:AC Milan - Cork City / Crvena Zvezda
8: Galatasaray - Mlada Boleslav / Vaalerenga IF

Turul 3 Preliminar: (8/9 august - 22/23 august 2006)

9: Standard Liege - ND Gorica / Steaua Bucureşti

CUPA UEFA. Vineri a avut loc la Nyon, tragerea la sorţi a turului I
preliminar din Cupa UEFA unde reprezentantele României, Rapid

ţii de la Omonia Nicosia, sorţii trimiţânu-le ca
adversar pe FK Sarajevo din Bosnia.

şi
Dinamo au fost cap de serie.

APOELNicosia (CYP) - Trabzonspor (TUR)
Hapoel Tel-Aviv (ISR) - NK Domnzale (SLO)
CSKASofia (BUL) - Hajduk Kula (SER)
KSV Roeselare (BEL) -AGFAahnas (DEN)
OFK Belgrad (SER) -AJAuxerre (FRA)

FK Partizan Belgrad (SER) - NK Maribor (SLO)

Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR) - Lokomotiv Sofia (BUL)
Omonia Nicosia (CYP) - Litex Lovech (BUL)
SK Tirana (ALB) - Kayserispor (TUR)

Dinamo a avut noroc, urmând a întâlni pe israelinii de la Beitar
Ierusalim, o echipă modestă, dar cu antrenorul argentian, campion
mondial cu Argentina in 1978, ARDILES. Rapid a evitat în ultimul
moment pe ciprio

Turul I preliminar se va juca pe 13 iulie şi 27 iulie 2006.

Dinamo Bucureşti (ROM) - Beitar Ierusalim (ISR)

FK Sarejevo (BOS) - Rapid Bucureşti (ROM)

F1 - Marele Premiu al Ungariei (13)
Urmatoarea etapa se va desfasura la Hungaroring:
1 FernandoAlonso (E) 100
2 Michael Schumacher (D) 89
3 Felipe Massa (BR) 50
4 Giancarlo Fisichella (I) 49
5 Kimi Räikkönen (FIN) 49
6 Juan Pablo Montoya (COL) 26
7 Jenson Button (GB) 21
8 Rubens Barrichello (BR) 16
9 Ralf Schumacher (D) 13

10 Nick Heidfeld (D) 13
11 David Coulthard (GB) 10
12 Jarno Trulli (I) 10
13 Jacques Villeneuve (CAN) 7
14 Mark Webber (AUS) 6
15 Nico Rosberg (D) 4
16 Pedro De La Rosa (ESP) 2
17 Christian Klien (A) 2
18 Vitantonio Liuzzi (I) 1
19 Scott Speed (US) 0
20 ChristijanAlbers (NL) 0
21 Tiago Monteiro (P) 0
22 Takuma Sato (J) 0
23 Yuji Ide(J) 0
24 Franck Montagny(FRA) 0
24 Sakon Yamamoto(J) 0

CONSTRUCTORI:
1 Renault F1 Team 149
2 Scuderia Ferrari Marlboro 139
3 Team McLaren Mercedes 77
4 Honda Racing F1 Team 37
5 Panasonic Toyota Racing 23
6 BMW Sauber F1 Team 20
7 Red Bull Racing 12
8 Williams F1 Team 10
9 Scuderia Toro Rosso 1

10 MF1 Racing 0
11 Super Aguri Formula 1 0

ATLETISM - 30 de sportivi pentru CE
Dupa Nationalele in aer liber conducerea federatiei de atletism

a stabilit componenta lotului care va participa intre 6 si 13 august la
CE de la Goteborg-Suedia, tinand seama de indeplinirea
baremelor pentru acest important concurs.

Au fost alesi 13 atleti si 17 atlete, printre care Gheorghe Guset,
Ioan Vieru, Marian Oprea, Danut Simion, Bogdan Tudor,
Constantina Dita-Tomescu, Adelina Gavrila, Mihaela Melinte,
Nicoleta Grasu, Angela Morosanu, Adina Anton, Corina
Dumbravean, Felicia Tilea-Moldovan, Ionela Tarlea.

Marian Oprea si Ionela Tarlea au fost recuperati dupa
accidentarile din ultima vreme, urmand sa concureze la triplu salt
si, respectiv, 200 metri. Ionela a renuntat la proba de 400 m
garduri. Ea va participa la o proba de verificare la 200 metri in
prima zi a lunii august, la care trebuie sa obtina un rezultat sub 23
de secunde.


