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Puncte de pe ordinea de zi a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 02.08.2006
AJUTORUL SOCIAL PENTRU LUNAAUGUST 2006
Cele 1.114,0 mii lei, reprezentând valoarea ajutorului social
pe luna august 2006 necesar tuturor unităţilor administrativteritoriale ale judeţului pentru asigurarea venitului minim
garantat al populaţiei, a fost asigurată de către Consiliul
Judeţean Caraş-Severin din sumele defalcate din taxa pe
valoare adăugată.

civica

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

Alocaţii familiale
complementare şi
de susţinere

MODERNIZAREA CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN
Lucrările de modernizare a pavilioanelor Centrului Militar
Judeţean Caraş-Severin vor putea fi continuate având în vedere
contribuţia financiară a Consiliul Judeţean.
Din fondul de rulment al Consiliului Judeţean se vor aloca
79,5 mii RON pentru finalizarea acestor investiţii şi 10,5 mii RON
pentru achiziţionarea unui sistem electronic de control al
accesului în instituţia respectivă.
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Despăgubiri pentru
producătorii agricoli

DREPTURI RESTANTE PENTRU CADRELE DIDACTICE
Ultima rectificare a bugetului judeţului Caraş-Severin (2
august 2006) este destinată asigurării finanţării drepturilor
restante cuvenite cadrelor didactice din învăţământul de stat,
pentru perioada octombrie 2001 septembrie 2004.
Cele 1.747,0 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor vor fi repartizate unităţilor
administrativ-teritoriale în vederea definitivării proiectelor
bugetare locale din anul 2006, de această dată fiind legate de
drepturile salariale ale cadrelor didactice.

Timişoara

O NOUĂ INFUZIE DE CAPITAL PENTRU „LORA”

Fabrica de produse lactate din Oraviţa va beneficia de o nouă
infuzie de capital, un fond de 60,0 mii RON pentru achiziţionarea
unor utilaje.
Suma respectivă este alocată de către Consiliul judeţean
Caraş-Severin, din fondul de rulment. În baza prevederilor art. 18
(1) din O.u.G. nr. 52/2006, cu privire la rectificarea bugetului
propriu, instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare, li se interzice achiziţionarea de autoturisme şi
mobilier pe perioada rămasă până la finele anului 2006, dacă nu
au fost cuprinse în bugetul iniţial.
CENTRUL CIVIC SE ÎNNOIEŞTE ŞI PE VERTICALĂ
Această modificare a determinat redirecţionarea unor cote
din fondul de rulment, iniţial gândite pentru dotarea cu autoComponentă organică a Centrului civic al municipiului
turisme a Direcţiei de Patrimoniu sau a Direcţiei de Salvamont.
Reşiţa, clădirea sediului administrativ al Consiliului Judeţean va
fi supusă aceloraşi operaţii de estetizare şi îmbunătăţire
PROTECŢIA MEDIULUI ÎN ATENŢIA UNIUNII EUROPENE
funcţională.
188,4 mii RON vor permite modernizarea faţadei (printre
Obligaţiile impuse României de către Uniunea Europeană, în
altele,vechea tâmplărie va fi înlocuită cu sistemul de ferestre cu vederea aderării se referă şi la îmbunătăţirea performanţelor de
geam termopan) şi iluminatul clădirii. Suma respectivă este protecţie a mediului.
obţinută prin reinterpretarea impusă pentru utilizarea fondului de
Una dintre obligaţii, de altfel care se regăseşte în legislaţia
rulment.
românească, se referă la existenţa staţiilor de epurare a apelor
Pentru completarea sumei necesare achiziţionării unei uzate în localităţile în care alimentarea cu apă se face în sistem
instalaţii moderne de sonorizare, cu care va fi dotată noua sală centralizat, iar evacuarea apelor uzate se face prin sistemul de
de conferinţe a Consiliului Judeţean, din acelaşi fond au fost canalizare.
alocate 50,5 mii RON.
Localităţile urbane din judeţul nostru sunt prevăzute cu staţii
de epurare, care ar trebui să asigure anumiţi parametri ai apei
SEDIU NOU PENTRU OFICIUL JUDE ŢEAN DE evacuate în emisari, dar unele dintre acestea nu sunt funcţionale
sau nu respectă normele de calitate pentru apa evacuată.
TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Două dintre oraşe, Bocşa şi Oraviţa nu au astfel de instalaţii.
Amploarea şi diversitatea atribu ţiilor Serviciului de
Bugetele locale ale acestor localităţi nu sunt dimensionate
Telecomunicaţii Speciale, de care beneficiază Sistemul Naţional
pentru investiţii de anvergura staţiilor de epurare şi atunci se
de Apărare, dar şi Administraţia Publică Centrală şi Locală,
poate apela la Fondul pentru mediu, instrument economicocărora li s-au adăugat Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de
financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor de protecţie a
Urgenţă (112), securizarea frontierelor, ş.a. fac impropriu
mediului. Accesarea de fonduri prin acest program se face prin
sediul(iile) unde această instituţie îşi desfăşoară activitatea.
proiecte supuse procesului de eligibilitate.
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a analizat adresa Oficiului
Procedura de achiziţie pentru servicii-proiectare este cererea
Judeţean de Telecomunicaţii Speciale prin care se solicita un
de oferte, iar valoarea maximă pentru achiziţia acestora este de
spaţiu suplimentar, adecvat specificului activităţii şi a propus
40.000 euro/proiect,.
imobilul „Fosta UM 01929 (Imobil 2906) Reşiţa”, situat în Str.
Consiliul Judeţean, întrunit în şedinţă de lucru în data de 2
Lupacului, nr. 2.
august a decis colaborare la finanţarea întocmirii documentaţiei
Cu anumite observaţii pertinente din partea consilierilor, s-a
necesare accesării de fonduri pentru realizarea celor două staţii
hot ărât transmiterea în administrarea Serviciului de
de epurare.
Telecomunicaţii Speciale şi folosinţa Oficiului Judeţean de
Telecomunicaţii Caraş-Severin a unei părţi din imobilul
LAPTELE ŞI CORNUL ÎN CARAŞ-SEVERIN
menţionat şi anume, parterul corpurilor 4 şi 5 (pavilion complex),
Rezultatele licitaţiei electronice pentru încredinţarea
cca. 530 mp, plus o suprafaţă adiacentă acestuia (cca. 400 mp)
serviciilor de producere şi distribuţie a produselor lactate şi de
pentru amplasarea antenelor.
Imobilul vizat face parte din domeniul privat al judeţului panificaţie pentru elevii din clasele I-IV şi pentru preşcolari,
Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş- conform radiogramei Guvernului României nr. 2131/24.06.2006
şi a O.u.G.nr.96/2002,sunt centralizate în tabelul de mai jos.(RB)
Severin, iar transmiterea se realizează în cadru legal.
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TRANSPARENŢĂ
DECIZIONALĂ
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia
publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor
este profund interesat în participarea activă a
cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în
procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative.

l Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre
a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1584/2005
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei
Acordate Victimelor Traficului de Persoane.
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, până la data de 14
august a.c., la adresa de e-mail
dj-international@mai.gov.ro, sau la adresa
poştală menţionată mai sus.
(Ministerul Administraţiei şi Internelor 02.08.2006)
l Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii de
Guvern pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea
bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a
celor scoase din rezervele proprii, aflate în
administrarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
81/2003.
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, până la data de 18
august 2006, la adresa de e-mail
legislatie@mai.gov.ro, sau la adresa poştală
menţionată mai sus.
(Ministerul Administraţiei şi Internelor 04.08.2006)
l Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
supune dezbaterii publice proiectul de
Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului
militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, precum şi acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste
instituţii.
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 la adresa de e-mail
legislatie@mai.gov.ro, sau la adresa poştală
menţionată mai sus.
(Ministerul Administraţiei şi Internelor 03.08.2006)

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi
trimite părerile dvs., puncte de vedere,
idei, informaţii, eventuale colaborări
etc., referitoare la conţinutul şi genul
informaţiilor publicate. Redacţia
aşteaptă cu interes mesajele dvs, pe
adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii bloc A3
apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau email: prisma@cs.ro
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Programul pentru investi]ii, modernizare/retehnologizare
Bugetul alocat Programului pentru anul acesta este de
44,525 milioane lei (RON).
Programul naţional multianual pe perioada 2002-2006
de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi
nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor
de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi
mijlocii, derulat de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, a demarat luni, 31 iulie 2006,
bucurându-se de o mare audienţă din partea
întreprinzătorilor. Numai în prima zi, au depus dosare
peste 500 de firme.
Bugetul alocat Programului pentru anul acesta este de
44,525 milioane lei (RON), principiul de accesare a
acestuia fiind "Primul venit, primul servit". Totodată,
trebuie ştiut faptul că vor fi finan'ate prin program doar
acele dosare care conţin integral documentele prevăzute
în procedura de implementare a acestuia şi care sunt
publicate pe site-ul ANIMMC: www.animmc.ro, la
Secţiunea Programe - Programe 2006. În acelaşi timp,
firmele care pot beneficia de această susţinere financiară
trebuie să aibă unul dintre obiectele de activitate (Coduri
CAEN) care sunt agreate în Program şi care respectă
prevederile procedurale publicate, de asemenea, pe siteul instituţiei, la aceeaşi secţiune.
Înregistrarea dosarelor se face în perioada
31.07.2006 - 25.08.2006, între orele 8.30-16.30.
Solicitanţii trebuie să depună dosarul, personal sau prin
poştă, (cu cele două plicuri: ACTE SOLICITATE DE
A N I M M C ş i A C T E S O L I C I TAT E D E B A N C A
COMERCIALĂ CARPATICA SA), pe care este specificat:
P E N T R U C O M I T E T U L D E E VA L U A R E A L
PROGRAMULUI DE INVESTIŢII), la sediul ANIMMC, str.
Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti, cod poştal 040263.
Înregistrarea documentelor se face în ordinea sosirii,
în Registrul special al Programului, iar pe setul de
documente se pune ştampila de înregistrare „ANIMMC
pentru programe” pe care se trece data, ora, numărul de
înregistrare din Registrul special al Programului şi numele
celui care a înregistrat.
În final, solicitantul care va depune personal plicul, va
primi un bon cu ştampila de înregistrare „ANIMMC pentru
programe” pe care se va trece numărul de înregistrare în
Registrul special al Programului, data şi ora înregistrării,
persoana care a înregistrat.
Obiectivul Programului îl constituie susţinerea
investiţiilor realizate de întreprinderile nou-înfiinţate,
precum şi de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) în

sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta
procedură, creşterea volumului de activitate şi a
competitivităţii IMM din aceste sectoare.
ANIMMC este administratorul Programului, iar
derularea acestuia se realizează prin intermediul Bănci
Comerciale Carpatica, care a fost selectata prin licitatţie
publică deschisa.
Beneficiarii eligibili sunt: întreprinderile nou-înfiinţate,
microîntreprinderile, precum şi întreprinderile mici şi
mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de
eligibilitate.
Grandul sau Ajutorul Financiar nerambursabil (AFN)
poate fi acordată unui beneficiar eligibil după cum
urmează:
a) nu poate depăşi echivalentul în RON a 10.000 euro,
pentru întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată şi în acelaşi timp nu
poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de
investiţii;
b) nu poate depăşi echivalentul în RON a 50.000 euro,
în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată, şi în acelaşi timp nu poate acoperi mai
mult de 60% din valoarea proiectului de investiţii;
Banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de
finanţare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi
minim 25% din valoarea proiectului de investiţii.
Contribuţia proprie a beneficiarului eligibil trebuie să
fie de minim 15% din valoarea proiectului de investiţii, în
natură sau în numerar.
AFN poate fi utilizată pentru achiziţionarea de active
corporale şi necorporale de tipul: terenuri, clădiri,
construcţii, maşini, utilaje şi echipamente, mijloace de
transport de mărfuri, brevete de invenţie, licenţe, dar şi
pentru construcţia, reconstrucţia, extinderea sau
modernizarea de active corporale direct legate de
realizarea proiectului de investiţii.
Se pot finanţa numai achiziţiile de maşini, utilaje,
echipamente, mijloace de transport de mărfuri care sunt
noi (nu second-hand).
O întreprindere poate accesa o singură dată prezentul
Program.
Beneficiarii programului sunt obligaţi să raporteze
trimestrial, timp de cinci ani, prin transmiterea către
ANIMMC a formularului de raportare tehnică şi financiară
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
şi Cooperaţie - 02.08.2006

Aloca]ii familiale complementare }i de sus]inere
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei acorda, la sfârşitul lunii iunie,
alocaţii familiale complementare şi de susţinere pentru familiile monoparentale unui
numar de 910.906 de familii. În primele şase luni ale anului, efortul financiar a fost de
248 milioane lei (RON). De alocaţie complementară beneficiau 565.915 de familii,
alocaţie complementară şi venit minim garantat primeau 97.916 de familii, iar
alocaţie de susţinere pentru familiile monoparentale se acordă unui numar de
247.075 de familii.
“Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie
familială complementară sau de alocaţie de susţinere numai în condiţiile în care
copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Astfel, prin acordarea
acestor alocatii urmarim atat îmbunătăţirea echilibrului social-economic al familiei,
cat şi diminuarea fenomenului de abandon scolar al copiilor”, a declarat Gheorghe
Barbu, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
Din totalul de familii care beneficiau de alocaţie familială complementară
245.847 au un copil, 239.675 au doi copii, 53.317 au trei copii, iar 27.076 au patru
copii. Din totalul de familii care beneficiau de alocaţie complementară şi venit minim
garantat 29.855 au un copil, 36.187 au doi copii, 17.597 au trei copii, iar 14.277 au
patru copii. Din totalul de familii care beneficiau de alocaţie de susţinere pentru
familiile monoparentale 145.283 au un copil, 67.079 au doi copii, 22.431 au trei
copii, iar 12.282 au patru copii.
Judeţele unde se acordă cele mai multe alocaţii sunt: Iaşi (50.289 familii),
Suceava (49.106 familii), Dolj (36.865 familii), Bacau (35.852 familii), Vaslui (35.
727 familii). Judeţele unde se acorda cele mai puţine alocaţii sunt: Covasna (10.274
familii), Tulcea (10.309 familii), Salaj (10.968 familii), Hunedoara (12.782 familii),
Braila (12.648 familii).
Alocaţia familială complementară se acorda familiilor formate din soţ, soţie şi
copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc
împreună. Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei dacă aceasta
realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 168 lei (RON).
Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de: 34 lei (RON) pentru familia cu
un copil; 40 lei (RON) pentru familia cu 2 copii; 45 lei (RON) pentru familia cu 3 copii;
50 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. Pentru familiile care sunt
beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
cuantumul alocaţiei familiale complementare se majorează cu 25%.
Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală se acorda familiilor formate
din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care
locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Prin persoană
singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: a) este
necăsătorită; b) este văduvă; c) este divorţată; d) al cărei soţ/soţie este
declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; e) al cărei
soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau
execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; f) nu
a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e); g) a
fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii
şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - c), cu excepţia asistentului
maternal profesionist.
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 02.08.2006

Erori materiale
privind Codul Fiscal
Ca urmare a publicarii in
Monitorul Oficial nr.662 din data
de 1 august 2006, a Legii nr.343
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, Ministerul Finantelor Publice constata ca exista
o necorelare tehnica intre
prevederile Art. IV, alin. (1) si
punctele 67 69, cu referire la
Art. 103, Art. 107 si Art. 107

1

privind Impozitul pe veniturile
microintreprinderilor, diferit fata
de varianta adoptata de catre
Parlamentul Romaniei.
Avand in vedere cele
mentionate anterior, Ministerul
Finantelor Publice va face toate
demersurile legale necesare
pentru a solicita Parlamentului
Romaniei rectificarea acestei
erori materiale, pana la data
intrarii in vigoare a actului normativ in cauza, astfel incat
decizia Parlamentului Romaniei
privind mentinerea sistemului
de impunere pe cifra de afaceri
pentru microintreprinderi sa
poata fi aplicata si dupa 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei
la Uniunea Europeana.
Ministerul Finanţelor Publice,
03.08.2006

Vizita vicepresedintei Bundestag-ului
German, doamna dr. h. c. Susanne
Kastner ^n Banatul Montan ^n
perioada 07-10.08.2006
Vicepresedinta
Bundestag-ului German,
doamna dr. h.c. Susanne
Kastner va intreprinde in
perioada 07-10.08.2006
o vizita de informare in
judetele Caras Severin si
Mehedinti. Vizita vine ca
urmare a unei promisiuni
facute acum cateva
saptamani in cadrul unei
scurte intrevederi la
Resita, aceea de a se
intoarce pentru a
cunoaste mai bine Banatul Montan cu toate
fatetele lui.Principala tema a discutiilor cu
politicienii va viza dezvoltarea economica a celor
doua judete, atentia principala fiind indreptata
catre folosirea importantului poten-tial turistic al
regiunii si a viitoarelor posibilitati de colaborare.
Datorita indelungatei activitati ca pur-tator de
cuvant in turismul politic si actualei functii ca
vicepresedinta a asociatiei turistice germane,
domnia ei va putea aseza accente corespunzatoare si va crea impulsuri. Programul va cuprinde:
vizitarea regiunii Semenic si Muntele Mic, Baile
Herculane, Orsova, Portile de Fier si Resita,
precum si vizitarea unor organizatii sociale.

„Red Bull Romaniacs” Raliul
Hard Enduro, Romania
Luni, 7 august a.c., la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat (DADPP) a
avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii Biroului de
Promovare Turism din cadrul DADPP şi organizatorii Raliului Hard Enduro cu primarii localităţilor din
judeţ aflate pe raza de desfăşurare a competiţiei.
Startul cele de-a treia ediţii a raliului va fi dat la
Bucureşti în 13 august iar punctul cel mai vestic
care se află în judeţul Caraş-Severin va fi atins în
16, respectiv 17 august 2006. Această etapă constă în acoperirea de către sportivi a traseului care
începe în Băile Herculane şi va atinge o serie de
puncte de interes din judeţul Caraş-Severin, printre care staţiunea meteorologică Cuntu, Muntele
Mic şi Poiana Mărului şi se va termina la Petroşani.
Celor prezenţi la întâlnire domnul Douglas
Maclean, directorul tehnic al competiţiei şi domnul
Sergio Morariu, preşedintele Fundaţiei EnduRoMania, le-au prezentat modul de desfăşurare a
competiţiei fiindu-le totodată solicitat sprijinul pt.
buna desfăşurare a acestui eveniment sportiv.
Cei peste 100 de participanţi din 18 ţări vor străbate traseul pe motociclete iar cel mai rapid şi mai
rezistent concurent din cei ce vor ajunge la sosire
după şapte zile de hard enduro va obţine pe lângă
titlu şi cel mai mare premiu din totalul de 20 000 €.

Schem@ de Granturi pentru Sectorul Privat pentru
Preg@tirea de Proiecte în Domeniul Gestion@rii De}eurilor
Ministerul Integrării Europene (MIE), lansează licitaţie deschisă pentru Schema de Granturi pentru Sectorul
Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul
Gestionării Deşeurilor, ce urmează a fi implementată în
cadrul programului PHARE 2004 Coeziune Economică
şi Socială.
Această schemă de granturi va oferi sprijin financiar
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), din toate regiunile
României, cu scopul de a le ajuta în pregătirea de viitoare
proiecte de investiţii în domeniul gestionării deşeurilor.
Următoarele activităţi pot fi eligibile: pregătirea de studii,
studii de piaţă, analize cost-beneficiu, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, evaluări de impact
asupra mediului. Rezultatele acestei scheme (ex : studii,
analize etc) se vor putea constitui într-un potenţial
portofoliu de proiecte viitoare de investiţii în domeniul
gestionării deşeurilor, investiţii ce ar putea primi finanţare
în cadrul Phare CES 2005 “Schema de investiţii pentru
sprijinirea iniţiativelor sectorului privat în domeniul
gestionării deşeurilor” sau din alte surse de finanţare,
inclusiv Fondul pentru Mediu şi Instituţiile Financiare
Internaţionale (IFI).
Obiectivul principal al schemei de granturi pentru
pregătirea de proiecte este acela de a acorda asistenţă
financiară IMM-urilor locale în eforturile lor de a-şi
îmbunătăţi capacitatea de gestionare a problemelor ce
ţin de domeniul deşeurilor şi, în consecinţă, de a contribui
la protecţia mediului.
Durata planificată a unei acţiuni (proiect pregătitor) nu

Lucr@ri de ap@rare
împotriva inunda]iilor

Despăgubiri pentru
producătorii agricoli

Guvernul a decis suplimentarea cu
suma de 34 milioane lei noi (340 miliarde lei
vechi) a bugetului Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, pentru realizarea în
regim de urgenţă a unor lucrărilor de
apărare împotriva inundaţiilor.
Banii se alocă din Fondul de Intervenţie
la dispoziţia Guvernului şi vor fi utilizaţi
pentru executarea unor lucrări de regularizări de albii, reabilitări de diguri pe tronsoanele distruse, refacere a consolidărilor de
mal, refacere a pragurilor de fund distruse,
precum şi a altor lucrări cu rol de prevenire
şi înlăturare a efectelor inundaţiilor.
Lucrările se vor realiza atât în zonele
cele mai afectate de inundaţiile din
perioada septembrie 2005 - iunie 2006, cât
şi în punctele vulnerabile la inundaţii.
Achiziţia serviciilor şi lucrărilor se va
face de către Administraţia Naţională
„Apele Române” în calitate de beneficiar,
prin direcţiile teritoriale. (...) Pentru Direcţia
Apelor Banat se alocă 1.399.940 lei. Vor fi
executate lucrări de consolidare mal stâng
Sebeş la Caransebeş, judeţul Caraş
Severin, refacere breşă dig mal stâng râu
Bârzava, judeţul Caraş Severin, etc. (...)
Lucrările de investiţii ce vor fi realizate
au fost identificate în urma analizelor
efectuate de către reprezentaţii Ministerului
Mediului şi autorităţile locale şi au fost
stabilite pe baza rapoartelor de sinteză
privind inundaţiile, semnate de prefecţii
judeţelor în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Judeţeane pentru Situaţii de Urgenţă.
Guvernul României - Biroul de presă 03.08.2006

Producătorii agricoli vor primi despăgubiri de la bugetul de stat în
valoare totală de 51,44 milioane lei (514,4 miliarde lei vechi) pentru
culturile distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în
perioada ianuarie -iulie 2006.
Guvernul a hotărât declararea stării de calamitate naturală în
zonele în care culturile însămânţate în toamna anului 2005 au fost
afectate total de temperaturile excesiv de scăzute din perioada
ianuarie-martie 2006, precum şi în zonele în care culturile
însămânţate în toamna anului 2005 şi în primăvara anului 2006 au
fost afectate total de inundaţiile determinate de topirea bruscă a
zăpezilor, revărsări de râuri sau alte ape curgătoare, ruperi de baraje
şi băltiri, ploi abundente şi de durată, din perioada martie 1 iulie 2006.
Zonele declarate calamitate natural sunt: (...) zona BanatCrişana, cu judeţele Caraş-Severin, Maramureş, Satu-Mare, Timiş,
Bihor, Arad; (...)
Culturile agricole afectate total pentru care se acordă despăgubiri
şi sumele maxime care se acordă ca despăgubire pe unitatea de
suprafaţă sunt:
l grâu de toamnă şi primăvară, secară şi triticale: 470 lei/ha;
l orz, orzoaică de toamnă şi primăvară: 430 lei/ha;
l rapiţă de toamnă şi primăvară: 470 lei/ha;
l porumb boabe: 500 lei/ha;
l floarea-soarelui: 450 lei/ha;
l soia: 550 lei/ha;
l sfeclă de zahăr: 750 lei/ha;
l legume: 1960 lei/ha;
l plante furajere: 560 lei/ha.
Nivelul maxim al despăgubirilor reprezintă 70% din cheltuielile
efectuate până la data producerii fenomenului.
Pentru pierderile de animale, păsări, familii de albine şi peşti,
despăgubirile acordate reprezintă 80% din valoarea de asigurare
diminuată cu valoarea subproduselor rezultate care pot fi valorificate.
Termenul limită pentru depunerea documentaţiei în vederea
acordării de despăgubiri este de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a hotărârii adoptate de Guvern.
De aceste prevederi nu beneficiază producătorii agricoli ale căror
culturi au fost afectate de inundaţiile rezultate din revărsarea Dunării,
ce fac obiectul HG nr. 828/2006.
Guvernul României - Biroul de presă - 03.08.2006

Joi/10 August

Vineri/11 August

Timişoara
+27ºC
+16ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 14 August

poate depăşi 12 luni şi nu mai târziu de Noiembrie 2008.
Există trei seturi de criterii de eligibilitate, detaliate în
Ghidul Solicitantului, care se referă la: organizaţiile care
pot solicita finanţare nerambursabilă/un grant, activităţile
pentru care se poate acorda finanţare nerambursabilă,
tipurile de costuri care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finanţarea nerambursabilă.
Sprijinul financiar va fi oferit de către UNIUNEA
EUROPEANĂ prin Programul Phare 2004 - Coeziune
Economică şi Socială. Bugetul disponibil pentru această
această licitaţie deschisă este de 3,2 milioane EURO, din
care 2,4 milioane EURO din fonduri Phare şi 0,8 milioane
EURO co-finanţare de la bugetul de stat.
Valoarea finanţării nerambursabile pentru aceste
proiecte pregătitoare va fi cuprinsă între 10.000 Euro şi
75.000 Euro pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al
finanţării nerambursabile trebuie să contribuie cu cel
puţin 50% din bugetul proiectului, în numerar. Contribuţia
în natură nu este considerată ca fiind cost eligibil.
Propunerile de proiecte trebuie depuse la sediul
Ministerului Integrării Europene, din Blvd. Libertăţii nr.
12, etaj 4, camera 459B, până pe data de 15 septembrie
2006, ora 16:00 (ora locală). Ghidul Solicitantului,
precum şi alte detalii sunt disponibile pe paginile web ale
Ministerului Integrării Europene (www.mie.ro), Centrului
de Informare al Comisiei Europene în România
(www.infoeuropa.ro) sau Agenţiilor pentru Dezvoltare
Regională.
Ministerul Integrării Europene - 03.08.2006

Sâmb@t@/12 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+21ºC
+12ºC

Oraviţa +20ºC
+13ºC

+28ºC
+15ºC

Reşiţa

+30ºC
+17ºC

Oraviţa +25ºC
+16ºC

+20ºC
+15ºC

Marţi, 15 August

Timişoara
Caransebeş

+30ºC
+15ºC

Duminic@/13 August

+27ºC
+17ºC

Miercuri, 16 August

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+15ºC

Reşiţa
Oraviţa +25ºC
+17ºC

Caransebeş
+28ºC
Reşiţa
+12ºC

+30ºC
+14ºC

Oraviţa +25ºC
+13ºC

+27ºC
+18ºC

Joi, 17 August

Vineri, 18 August

+27ºC
+15ºC

Sâmbătă, 19 August

Duminică, 20 August

Reşiţa

+25ºC/+15ºC

+25ºC/+15ºC

+25ºC/+11ºC

+23ºC/+15ºC

+23ºC/+12ºC

+23ºC/+12ºC

+23ºC/+13ºC

Timişoara

+31ºC/+15ºC

+30ºC/+14ºC

+30ºC/+15ºC

+26ºC/+11ºC

+26ºC/+11ºC

+27ºC/+11ºC

+30ºC/+15ºC
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Ministerul Administraţiei şi Internelor
intenţionează să vină în sprijinul personalului
propriu şi a familiilor acestuia, iniţiind în acest
sens un proiect de Ordonanţă de Guvern
privind salarizarea şi alte drepturi ale
poliţiştilor.

Potrivit unui comunicat al societatii World
Trade Center Bucuresti, Fondul Proprietatea a
intrat in structura actionariatului WTC prin
preluarea unui pachet de actiuni 19,9%, detinut
anterior de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului.

Noua lege a arhivelor, al cărei proiect va fi
propus guvernului, va da posibilitatea oricărui
cetăţean să aibă acces la documentele
referitoare la istoria recentă a României, a
declarat ministrul Culturii şi Cultelor, Adrian
Iorgulescu.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 890 pt. modificarea şi completarea H.G. nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a
satelor (M.O. nr. 610/14.07.2006)
l Legea nr. 295 pt. ratificarea Acordului dintre România şi
Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la
Bucureşti la 28 octombrie 2005 (M.O. nr. 611/14.07.2006)
l Ordinul nr. 465 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind preţul de referinţă la grâu, convenit
în cadrul Consiliului cereale şi produse procesate din
cereale (M.O. nr. 612/14.07.2006)
l Ordinul nr. 280 al secretarului de stat al Autorităţii
Naţionale pt. Protecţia Drepturilor Copilului privind
introducerea informaţiilor din sistemul de protecţie a
copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and
Tracking Information System (M.O. nr. 613/14.07.2006)
l Legea nr. 316 pt. completarea art. 5 din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din O.G.
nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază
pe cont propriu în România (M.O. nr. 614/17.07.2006)
l Ordinul nr. 1.692/C al ministrului justiţiei privind
aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă
şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor
judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care
se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea
procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare
(M.O. nr. 615/17.07.2006)
l Legea nr. 312 pt. aprobarea O.G. nr. 23/2006 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006
personalului contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar (M.O. nr. 616/17.07.2006)
l Legea nr. 315 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau
de programe educaţionale pe suport electronic, necesare
îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul
preuniversitar (M.O. nr. 617/18.07.2006)
l Ordinul nr. 136 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pt. Siguranţa Alimentelor pt. aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime
pt. protecţia găinilor ouătoare (M.O. nr. 617/18.07.2006)
l Legea nr. 273 privind finanţele publice locale (M.O. nr.
618/18.07.2006)
l H.G. nr. 906 pt. redobândirea cetăţeniei române de către
unele persoane (M.O. nr. 619/18.07.2006)
l Ordinul nr. 719 al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor privind aprobarea Procedurii NTLH - 025 de atestare
a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu
folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din
categoriile C şi D, conform prevederilor O.u.G. nr. 138/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2006
(M.O. nr. 619/18.07.2006)
l Legea nr. 286 pt. modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (M.O. 621/18.07.2006)
l Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva
traficului de fiinţe umane (M.O. nr. 622/19.07.2006)
l Legea nr. 327 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului din serviciile de probaţiune (M.O. nr.
624/19.07.2006)
l Legea nr. 320 pt. modificarea şi completarea O.u.G. nr.
108/2001 privind exploata ţiile agricole (M.O. nr.
626/20.07.2006)

l Legea nr. 321 privind regimul acordării finanţărilor
nerambursabile pt. programele, proiectele sau acţiunile
privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a
modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în
bugetul Ministerului Afacerilor Externe pt. această activitate
(M.O. nr. 626/20.07.2006)
l Legea nr. 324 pt. modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare (M.O. nr. 626/20.07.2006)
l Legea nr. 341 pt. modificarea anexei nr. 1 la Legea
fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 626/20.07.2006)
l Legea nr. 342 pt. completarea art. 29 din Legea nr.
1/2000 pt. reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 (M.O. nr. 626/20.07.2006)
l Legea nr. 275 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal (M.O. nr. 627/20.07.2006)
l H.G. nr. 917 privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 628/20.07.2006)
l Legea nr. 333 privind înfiinţarea centrelor de informare şi
consiliere pt. tineri (M.O. nr. 629/20.07.2006)
l Ordinul nr. 2.258 al ministrului culturii şi cultelor pt.
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale
deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre
de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul
ministrului culturii şi cultelor nr. 2.035/2000 (M.O. nr.
629/20.07.2006)
l Legea nr. 330 pt. modificarea O.u.G. nr. 104/2002 privind
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
(M.O. nr. 631/21.07.2006)
l Legea nr. 334 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale (M.O. nr.
632/21.07.2006)
l Ordinul nr. 1.186 al ministrului finanţelor publice privind
deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment
de către organele fiscale competente şi propunerile de
numire a lichidatorilor (M.O. nr. 632/21.07.2006)
l Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor
(M.O. nr. 633/21.07.2006)
l Legea nr. 309 pt. modificarea şi completarea Legii nr.
421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân
sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
(M.O. nr. 634/24.07.2006)
l Ordinul nr. 446/737 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor pt. definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în
România (M.O. nr. 635/24.07.2006)
l Legea nr. 344 privind detaşarea salariaţilor în cadrul
p r e s t ă r i i d e s e r v i c i i t r a n s n a ţ i o n a l e ( M . O . n r.
636/24.07.2006)
l O.G. nr. 30 pt. modificarea şi completarea O.u.G. nr.
102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European (M.O. nr. 636/24.07.2006)
l Legea nr. 352 pt. completarea O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor (M.O. nr. 640/25.07.2006)

l Exploatarea cărbunelui in Romania va fi subvenţionată de stat până în anul 2010, a declarat ministrul
economiei l Fotografia persoanelor care solicită eliberarea de paşaport poate fi realizată şi cu capul acoperit, pt. motive religioase l Cooperare româno-japoneză în domeniul dezvoltării cooperativelor agricole l

Preţuri locale de referinţă (PLR) pentru energia termică
Preţurile vor fi stabilite în funcţie de 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.
Guvernul a aprobat Ordonanţă privind instituirea
preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată
populaţiei prin sisteme centralizate, a anunţat Vasile Blaga,
ministrul Administraţiei şi Internelor.
Stabilirea unor preţuri diferenţiate va elimina inechităţile
în acordarea pentru populaţie a subvenţiilor pentru plata
energiei termice, a mai spus ministrul Administraţiei şi
Internelor. Autorităţile administraţiei publice locale vor aproba preţurile locale. În acest fel, responsabilitatea autorităţilor
locale în ceea ce priveşte asigurarea confortului populaţiei
creşte. Această măsură va contribui la restructurarea
profundă a administraţiei publice centrale şi locale.
Pentru a compensa creşterile neprevizionate ale preţurilor la combustibili, pe perioada 2007 - 2009, furnizorii de
energie termică vor primi sprijin financiar de la bugetul de
stat. Sumele vor fi transferate bugetelor locale de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Valoarea sumelor acordate ca sprijin va fi de maximum 45%
din costurile determinate pentru combustibilul propriu folosit.
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Performan]a energetic@ a
cl@dirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, lege care transpune în plan naţional Directiva menţionată
mai sus, are ca scop promovarea în ţara
noastră a creşterii performanţei energetice
a clădirilor.
Legea stabileşte condiţii referitoare la
certificarea energetică a clădirilor, aplicarea cerinţelor minime de performanţă
energetică la clădirile noi, aplicarea
cerinţelor minime de performanţă
energetică la clădirile existente supuse
unor lucrări de modernizare, şi inspectarea
din punct de vedere al consumului de
energie a cazanelor/instalaţiilor din clădiri.
Certificatul de performanţă energetică
a clădirii este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa
energetică a unei clădiri şi cuprinde valori
de referinţă, valori care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. Pentru clădirile
existente, certificatul de performanţă
energetică este însoţit şi de recomandări
de reducere a costurilor prin îmbunătăţirea
performanţei energetice a clădirii.
Certificatul de performanţă energetică
se elaborează pentru clădirile de locuit,
birouri, şcoli, grădiniţe, spitale, hoteluri, şi
alte clădiri consumatoare de energie, care
se construiesc, sunt vândute sau închiriate
şi este valabil 10 ani de la data emiterii.
Pentru clădirile monumente istorice,
lăcaşuri de cult, clădiri provizorii, sau
clădiri care necesită consum redus de
energie, nu se elaborează certificat de
performanţă energetică.
Elaborarea certificatului de performanţă energetică se face de către auditori
energetici pentru clădiri, atestaţi de
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului. Până în prezent au fost atestaţi
circa 160 specialişti care îşi pot desfăşura
activitatea ca experţi independenţi,
persoane fizice autorizate sau ca angajaţi
ai unor persoane juridice.
În cazul vânzării/închirierii locuinţelor şi
apartamentelor din blocurile de locuinţe,
prevederile referitoare la elaborarea certificatului de performanţă energetică se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.
În ceea ce priveşte construcţiile noi,
începând cu data de 1 ianuarie 2007 documentaţiile tehnico-economice aferente acestora vor conţine şi certificatul de performanţă energetică elaborat în condiţiile legii.
În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă
2
mai mare de 1.000 m , aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice
sau a instituţiilor care prestează servicii
publice, certificatul va fi afişat într-un loc
accesibil şi vizibil publicului; totodată, se
afişează la loc vizibil şi temperaturile
interioare recomandate şi cele curente şi,
după caz, alţi factori climatici semnificativi.
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului - 04.08.2006
®

KBE

Aceste prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
SISTEME DE TÂMPLĂRIE
În localităţile în care nu a fost stabilit un preţ local de
FERESTRELE VIITORULUI
facturare a energiei termice, facturarea se va face la preţul
de 107,5 lei/Gcal până la data stabilirii preţului local, dar nu
mai târziu de 60 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
aprobate de Guvern. Autorităţile locale vor participa la
subvenţionarea cheltuielilor de producere a energiei termice
¨ - izolare termică şi
pentru localitatea proprie cu minim 10% din costuri.
fonică impresionantă;
Sumele acordate de la bugetul de stat, respectiv de la
¨
- protecţie antiebugetul local se pot acorda şi în avans furnizorilor de energie
fracţie;
termică în vederea constituirii stocurilor de combustibili
¨ - durata de viaţă
pentru sezonul rece.
lungă;
Regularizarea avansurilor se va face până la data de 15
¨ - eliminarea vopsirii
ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie pentru
avansurile acordate în perioada 1 ianuarie - 31 martie.
Schema de ajutor de stat va fi notificată Consiliului
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
Concurenţei de Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar
acordarea alocărilor individuale se va face efectiv numai CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
după autorizarea schemei de către Consiliul Concurenţei.
Dacă aceste prevederi nu sunt respectate, Consiliul
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
Concurenţei va solicita instanţelor competente anularea CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI
actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal şi
Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
recuperarea, rambursarea sau suspendarea plăţii.
Cartier Moniom
Guvernul României - Biroul de presă - 02.08.2006

Liderul opoziţiei cubaneze,
Oswaldo Paya, care conduce Mişcarea
Creştină de Eliberare a lansat un apel la
calm către cubanezii aflaţi în exil şi a
pledat pentru "transformări paşnice" în
Cuba.

SUA au adoptat sancţiuni contra a şapte
firme de armament care au făcut livrări în Iran.
Este vorba despre întreprinderi din Rusia, India,
Coreea de nord şi Cuba. Aceste firme sunt
exclsuse pe viitor din orice contract cerut de
guvernul american.

Parlamentul din Hong Kong a adoptat o lege extrem de
controversata, privind urmarirea si inregistrarea
convorbirilor telefonice, care pune in pericol libertatile
cetatenilor. Legea prevede ca orice operatiune de urmarire
trebuie sa fie aprobata de judecatori numiti de conducerea
insulei.

Aderarea României la Uniunea European@ la 1 ianuarie 2007
este obiectivul prioritar al României
Pentru atingerea acestui obiectiv, România urmăreşte:
l Asigurarea continuării pregătirii interne care să permită
aderarea efectivă la 1 ianuarie 2007;
l Asigurarea ratificării Tratatului de aderare până la sfârşitul
anului 2006, astfel încât aderarea să fie posibilă la 1 ianuarie
2007;
l Pregătirea pentru asumarea statutului de stat membru al
Uniunii prin valorificarea experienţei ca observator la
activitatea instituţiilor europene.

Stadiul procesului de aderare
România a încheiat în decembrie 2004 negocierile de
aderare la Uniune. Pe această bază, Consiliul European din
16-17 decembrie 2004 a reconfirmat data de 1 ianuarie 2007 ca
dată a aderării efective a României la UE. Cronologia relaţiilor
România – UE .
România a semnat la Luxemburg, la 25 aprilie 2005, alături
de Bulgaria şi de reprezentanţii celor 25 de state membre
Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Semnarea
Tratatului de Aderare a fost precedată de obţinerea avizului
conform al Parlamentului European, care a fost acordat la 13
aprilie 2005, cu majoritatea absolută a voturilor parlamentarilor
europeni.
În etapa actuală, Tratatul de aderare este în curs de
ratificare în statele membre UE. Până în prezent, Tratatul a fost
ratificat 21 state membre, şi anume: Slovacia (21 iunie 2005),
Ungaria (26 septembrie 2005), Slovenia (29 septembrie 2005),
Republica Cipru (27 octombrie 2005), Republica Elenă (2
noiembrie 2005), Estonia (16 noiembrie 2005), Republica
Cehă (6 decembrie 2005), Spania (14 decembrie 2005), Italia
(22 decembrie 2005), Malta (24 ianuarie 2006), Letonia (26
ianuarie 2006), Marea Britanie (16 februarie 2006), Portugalia
(8 martie 2006), Lituania (30 martie 2006), Polonia (30 martie
2006), Suedia (9 mai 2006), Austria (11 mai 2006), Olanda (13
iunie 2006), Finlanda (19 iunie 2006), Irlanda (21 iunie 2006) şi
Luxemburg (29 iunie 2006).
Progresele României în pregătirea de aderare sunt
monitorizate de Comisie până la momentul aderării efective la
Uniune, pe baza instrumentelor utilizate şi în cazul primelor 10
state care au aderat – rapoarte de monitorizare, scrisoarea de
avertizare timpurie, misiuni de peer-review, consultări pe
domenii specifice. Primul raport de monitorizare a fost
prezentat de Comisiei la 25 octombrie 2005 şi a fost urmat, la 7
noiembrie 2005, de o scrisoare de avertizare timpurie, care a
indicat, pe baza raportului, domeniile prioritare în care trebuie
să continue pregătirea României.
Comisia Europeană a prezentat, la 16 mai 2006, un nou
Raport de monitorizare, în care se apreciază în raport că
România va putea fi pregătită pentru aderare la 1 ianuarie
2007, cu condiţia rezolvării unui număr de aspecte restante. În
acest sens, România trebuie să: acrediteze agenţiile de plată
pentru administrarea cheltuielilor din cadrul politicii agricole
comune; să stabilească un sistem integrat adecvat de
administrare şi control în agricultură; să asigure conformitatea
facilităţilor pentru colectarea şi tratarea deşeurilor animale cu

acquis-ul privind TSE şi produsele animale; să se asigure că
sistemele IT de administrare a impozitelor sunt pregătite pentru
interoperabilitate cu cele din restul UE, permiţând o colectarea
corectă a TVA în cadrul pieţei interne a UE.
De asemenea, pe baza progreselor deja realizate, România
trebuie să continue eforturile şi să prezinte în continuare
rezultate în lupta împotriva corupţiei, mai ales în ceea ce
priveşte continuarea investigaţiilor şi procedurilor judiciare
aferente. În plus, România trebuie, pe baza progreselor deja
realizate, să consolideze implementarea reformelor curente în
domeniul justiţiei.
Comisia Europeană va prezenta un nou raport de
monitorizare în septembrie 2006. Acesta va reconfirma data
aderării României la UE şi va specifica, de asemenea,
domeniile în care ar putea fi necesare măsuri corectoare până
la data aderării sau măsuri de salvgardare.
România – observator activ în cadrul instituţiilor
comunitare
După semnarea Tratatului de aderare, România a devenit
stat în curs de aderare, obţinând statutul de observator activ la
activităţile Uniunii. România este asociată pe fond la lucrările
tuturor instituţiilor comunitare, la nivel politic şi tehnic (Consiliul
UE şi formaţiunile sale sectoriale, grupurile de lucru ale
Consiliului, precum şi la reuniunile Consiliului European,
comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene,
Parlamentul European, Comitetul Regiunilor şi Comitetul
Economic şi Social). De asemenea, pentru România reprezintă
o provocare asocierea la marile linii de politică ale Uniunii
(Programul Haga, Strategia Lisabona, Strategia de Dezvoltare
Durabilă etc.).
Viitorul Europei
Aderarea României la Uniunea Europeană are loc într-un
context marcat de dezbaterea asupra Constituţiei şi viitorului
UE. La acest proces de dezbatere participă concomitent
instituţiile europene, statele membre, reprezentanţi ai societăţii
civile şi ai mediului academic. In acest sens, Comisia
Europeană a adoptat recent Carta Albă privind politica
europeană de comunicare, având drept scop ameliorarea
deficitului de comunicare între Uniune şi cetăţenii săi.
Politica Externă şi de Securitate Comună
România are, încă din acest moment, o contribuţie
importantă la Politica Externă şi de Securitate Comună a UE,
nu doar prin asocierea şi, implicit, susţinerea poziţiilor şi
declaraţiilor comune ale Uniunii, ci şi prin implicarea sa în
misiunile militare şi de poliţie europene şi împărtăşirea
experienţei sale în sfera politicii externe, pe diferite relaţii.
În contextul în care, la momentul aderării, frontiera de nord
şi de est a României va deveni frontieră externă a UE, România
se pregăteşte pentru a contribui la consolidarea ariei de
libertate, securitate şi justi ţie, prin asigurarea unui
management eficient al frontierelor sale externe.

l Cabinetul de securitate israelian a dat "undă verde" extinderii operaţiunilor terestre în sudul Libanului l
Preşedintele Chirac a avertizat că Franţa va prezenta la ONU "o rezoluţie proprie" în lipsa unui acord cu SUA
privind amendamentele cerute de Liban l Ucraina are un nou guvern, la peste 4 luni de la alegeri l Iranul declară
oficial că refuză să-şi sisteze programul de îmbogăţire a uraniului l Preşedintele american George Bush a
îndemnat populaţia Cubei să participe la o schimbare democratică de regim l

Premierul Ucrainei vrea
rela]ii bune cu Rusia
Noul prim ministru al Ucrainei,
Victor Ianukovici, a anunţat că
doreşte să restabilească bunele
relaţii cu Rusia.
Afirmaţia a fost făcută într-un
interviu acordat ziarului rus
Rosiiskaia Gazeta, la o zi după
numirea sa în funcţie de către
preşedintele Victor Iuşcenko.
Noul premier ucrainian a
declarat că doreşte să pună capăt
disputelor cu Rusia în privinţa
preţului gazelor naturale livrate de
Gazprom, precum şi celor
provocate de dorinţa Ucrainei de a
deveni membră NATO.
Domnul Ianukovici a declarat
ziarului Rosiiskaia Gazeta că nu
trebuie suspendat acordul încheiat cu Rusia în privinţa preţului
gazelor şi că orice neînţelegeri
trebuie rezolvate prin negocieri.
Premierul ucrainian a mai
comentat şi faptul că dorinţa
Ucrainei de a adera la Alianţa
Nord Atlantică a înfuriat Rusia. El
a anunţat că această chestiune va
fi tranşată printr-un referendum şi
a precizat că a încheiat un acord în
acest sens cu preşedintele Victor
Iuşcenko. Premierul Ianukovici a
mai adăugat că majoritatea ucrainienilor se opun aderării la NATO.
Interviul din ziarul rus,
Rosiiskaia Gazeta, survine la
scurt timp după numirea sa în
funcţia de prim ministru - la
capătul unei crize politice care a
durat patru luni.
Victor Ianukovici - cu vederi
pro-ruse - revine astfel pe scena
politică după ce a fost răsturnat de
la putere în urma Revoluţiei
Portocalii din 2004.
Vineri, când a confirmat în
Parlament numele noului prim
ministru, preşedintele Iuşcenko a
ţinut să precizeze că politica
Ucrainei nu se va modifica:
Constituţia - a spus preşedintele reformist al Ucrainei - "nu-i
permite preşedintelui să schimbe
persoana propusă pentru funcţia
de prim ministru. Dar sunt sigur
că-mi dă dreptul să cer continuarea actualului curs politic", a
precizat preşedintele Iuşcenko.

Impas în Consiliul de Securitate FSB va extinde zonele interzise de la frontierele ]@rii
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 francez, Jacques Chirac, a
avertizat miercuri că Franţa va depune "o
rezoluţie proprie" la Consiliul de Securitate
al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cazul în
care nu se va ajunge la un acord cu Statele
Unite ale Americii privind amendamentele
cerute de către Liban, transmite AFP.
"Este normal să luăm în considerare
soluţiile avute în vedere, îndeosebi de către
părţile aflate în conflict", a declarat şeful
statului francez în cadrul unei conferinţe de
presă la Toulon.
El a reamintit că Franţa a cerut ca
actualul proiect de rezoluţie să includă şi
cererile libaneze.
AFP aminteşte că perspectiva adoptării
iminente a unei rezoluţii franco-americane
privind Libanul s-a risipit marţi din cauza
amendamentelor cerute de către Beirut,
îndeosebi retragerea trupelor israeliene din
sudul Libanului după încetarea ostilităţilor şi
plasarea sub controlul ONU a disputatului
sector al Fermelor Shebaa.

Serviciul rus de securitate,
cunoscut în trecut sub numele de
KGB, a anunţat că va extinde zonele
interzise de la frontierele ţării. Nu se
ştie cu exactitate în ce constau
schimbările propuse, dar criticii
afirmă că porţiunile de teren de la
graniţe, inaccesibile populaţiei, ar
putea deveni la fel de vaste ca pe
vremea fostei Uniuni Sovietice.
În timpul comunismului, KGB-ul
era responsabil de controlul de
frontieră al fostei Uniuni Sovietice.
După prăbuşirea fostului regim,
misiunea a fost preluată de noul
serviciu federal al pazei de frontieră.
Însă acum trei ani, preşedintele
Putin, fost şef al KGB, a decis că tot
serviciul de securitate este cel care
trebuie să se ocupe de graniţe.
Potrivit modificărilor legislative
propuse acum, se pare că vaste arii
de teren, mergând de la graniţa

Rusiei cu ţările baltice şi până la
frontierele sale din Estul Îndepărtat,
vor deveni inaccesibile pentru cetăţenii obişnuiţi, care nu deţin un permis
special de acces.
Ziarul Komersant susţine că
fâşiile de teren de la frontieră au fost
extinse deja până la o adâncime de
30 de kilometri în interiorul Rusiei.
Aria totală de teren aflată astfel
sub controlul FSB - serviciul de securitate - este aproape cât suprafaţa
Franţei.
Acelaşi ziar mai spune că schimbările au provocat nemulţumiri în
zonele din estul îndepărtat al Rusiei,
unde cetăţenii nu mai pot ajunge la
plajă decât dacă obţin permisele
respective. Şeful FSB a declarat că
agenţia se va consulta cu autorităţile
regionale, pentru ca situaţiile specifice din fiecare regiune să fie luate
în considerare.
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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

Cump ăr butelie aragaz
galbenă sau albastră. Tel. 0724289953.
Vând unitate centrală Fujitsu
Siemens procesor Intel Celeron
1.000 Mhz, hdd 20 GB,memorie
256 MB, dvd±rw şi cd±rw
(separat), etc. preţ 170 € neg.
Tel. 0723-261997.
Vând combină muzicală stare de funcţionare ireproşabilă,
preţ 40 lei, birou, preţ 100 lei,
cărţi vechi din literatura română
şi universală. Tel. 0720-209650.
Vând combină frigorifică în
stare de funcţionare, preţ 150
lei. Tel. 0720-209650.
Vând mobilă cu furnir din
rădăcină de nuc, plapumă nouă
din pene şi pene noi. Tel. 0355408650, 214781.
Vând Nokia 6610i cu radio
FM şi cameră foto, Nokia 3220
cu cameră video şi cablu de
date compatibil pt. majoritatea
modelelor de Nokia. Preţ 180 €
tot pachetul. Tel. 0740-175966.
Vând bancă cu halteră şi
greutăţi, preţ 500 lei. Tel. 0355408650, 214781.
Vând congelator cu 5
sertare, preţ 150 lei. Tel. 0355408650, 214781.
Vând mobilă de tineret,
maşină de spălat germană,
biciclete pentru copii, maşină de
scris electrică, maşină de cusut
“Ileana” şi role, preţuri neg. Tel.

223619.
Vând 2 convectoare şi un
instant de apă caldă pentru
apartament. Tel. 213053, 0355407426, 0741-461502.
Vând closet ecologic din
Suedia. Tel. 221524, 0744577460.
Vând covor tip persan din
lână 100% lucrat manual, covoare material sintetic, preţ 30
lei/buc, scrabble cu pietre şi suporturi, preţ 20 lei. Tel. 255847.
Vând aparat pentru vopsit
auto. electric, pentru obiecte
metalice şi din lemn, aparat
pentru m ăsurat presiunea,
elecrolit şi antigel. Tel. 223619.
Cumpăr jocuri pentru
computer, apariţii noi, ofer preţ
bun. Tel. 0723-495967.
Ofer spre vânzare telefon
Nokia 3220, stare foarte bună,
preţ neg. Tel. 0720-190008.
Vând frigider mare cu
congelator, preţ 450 lei şi cuier
cu dulăpior şi oglindă, preţ 100
lei. Tel. 225211, 0355-808812.
Vând dormitor, stare foarte
bună, preţ 1.500 lei. Tel. 0355807476, 0744-696581.
Vând aspirator 40 lei şi 2
fotolii, preţ 80 lei, 3 bare Al 1,5
m/0,5 cm, preţ 50 lei, preţuri
negociabile. Tel. 0355-803069.
Vând medicamente Diskus
Viani 250 g, preţ 60 lei şi
Symbicord Turbohaler, 160/4,5,
preţ 80 lei neg., 50 drajeuri şi
Rifamipicin preţ 50 lei. Tel.
0355-803069.

S.C. BITEA CONSTRUCT S.R.L.
SPECIALIZATĂ ÎN INSTALAŢII INDUSTRIALE

Vând tv Grundig 37 cm,
stare de funcţionare, preţ 200 lei
neg. Tel. 0720-209650.
Vând jocuri Sony Play
Station preţ 130 lei sau schimb
cu telefon mobil, dvd, jocuri
originale de Sony Play Station 1
şi 2, manete, memory card. Tel.
0721-798604.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Ofer limuzină decapotabilă
de epocă 1948, impecabilă, unică în ţară, pentru nunţi, filmări,
etc. www.dekaroso.ro Tel.
0742-773016, 0355-414326
Electrician autorizat execut
lucrări în instalaţii electrice de
utilizare. Tel. 0727-355173.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate
genurile. Tel. 220323, 0723277475, 0743-672399.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
pre ţuri minime. Tel.0355 412568, 0727-815760, 0748413548.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 0355-412568 , 0727815760, 0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Caut să îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0721-217133.

PRISMA
angajează
-jurnalist
-agent vânzări

ANGAJEAZĂ
l INSTALATORI l SUDORI
l LĂCĂTUŞI
Puncte de lucru: Timişoara, Bucureşti, Târgovişte
Cerinţe: - calificare; - experienţă în domeniu

Tel. 22.11.34

Imobiliare

Salariu atractiv! CV şi scrisoare de intenţie se vor trimite
la nr. de fax: 0256-295.119 e-mail: alina@biteaconstruct.ro

ÎN ATEN[IA CREDITORILOR DEBITOAREI SC POIANA SA RE{I[A
Subsemnatul administrator judiciar ing. Bratu Doru Cristian,
vă facem cunoscut că în dosarul 662/COM/2004 al Tribunalului
Caraş-Severin s-a descis închiderea procedurii reorganizării
judiciare a SC Poiana SA Reşiţa, J11/59/1991 şi intrarea în
faliment a acesteia. La dosarul cauzei a fost depus raportul
privind aceste împrejurări. La data de 21.08.2006 ora 14.30 se va
desfăşura şedinţa Adunării Creditorilor, la sediul lichidatorului din
Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 32, la care vă notificăm să luaţi
parte, cu următoarea: ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit de
administratorul judiciar. Este admisibilă votarea prin scrisoare,
cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public,
comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Tribunal cu cel
puţin trei zile înainte de data fixată 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

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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Vând casă mare în stare
foarte bună, loc bun, cu 1 ha
pământ lângă casă, în comuna
Socol nr. 107, judeţul CaraşSeverin, preţ 6.000 €. Tel. 0256410494, 0721-215041.
Vând casă E+P, zonă centrală, complex Moroasa, 5 camere, garaj dublu, curte, cu utilităţi, preţ 65.000 €. Tel. 223619.
Vând casă D+P+M, 270 mp,
din 1960, extinsă în 2000, 6
camere, dependinţe, 2 garaje,
teren 430 mp, Muncitoresc Izvorului, 60.000 € (închiriez
300 €). Tel. 0355-414326.
Vând apartament la casă,
garaj, 1.200 mp teren. Tel.
0355-408650, 214781.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând (schimb cu garsonieră) casă în Tirol, 3 camere,
anexe, grădină 2.400 mp, posibilităţi de angajare în viticultură.
Tel. 223619.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Vând de urgenţă apartament 4 camere, confort I,
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
boxă, în centru, 96 mp, Piaţa 1
Decembrie 1918, fără intermediari. Tel. 216468, 0355-807491
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, conf. 3, în
Luncă, lângă Poliţie, preţ 90 €.
Tel. 0727-746012.
Primesc în gazdă o fată
aflată în timpul anului şcolar.
Tel. 251780.
Vând urgent casă cu grădină
mare 2.877 mp. Preţ 12.000 €
neg. Tel. 0746-605638.
Vând super-casă din BCA în
Gherteniş, renovată în 2006,
modernă (spoturi, rigips,
termopane, laminate) liberă +
4.000 mp teren neinundabil. Tel.
0729-565869.
V ând spaţiu comercial
Calea Caransebeşului bl. 15 şi
apartamentul din spate pentru
depozit (ap. 3 spaţiu comercial
şi ap. 4 depozit). Ambele 80 mp.
Preţ neg. 30.000 €. Tel. 0256331001, 0721-053334.

Auto-Moto-Velo
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. 0355-807476,
0744-696581.
Caut maşină 5 tone acoperită care merge la Bucureşti,
preţ neg. Tel. 0744-577460.
Vând accesorii, carburatoare şi faruri pentru maşini străine,
alternator Dacia nou, lunetă
Opel, portbagaj, jen ţi. Tel.
223619.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650, 214781.
Vând pompe electrice de
benzină noi şi second hand,
orice tip, capuri distribuitoare,
injectoare, pompe electrice
alimentare diesel. Tel. 0744852658.

Matrimoniale
Pensionară, cu locuinţă, 57
ani, doresc partener pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0721217133.
Singur ă, dezamăgită, î ţi
doreşti un prieten din Reşiţa, nu
ezita, sună-mă, eu - simpatic,
situaţie bună. Tel. 0723-572941

Prenume

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
10-15 August 2006
Joi 10.08.2006
1. Pădurean Cosmin-Ovidiu
(25 ani) şi
Petre Marioara-Adelina (17ani)
2. Laszlo Tiberiu-Csaba (34
ani) şi
Gavrilă Gabriela-Sorinica(34ani)
3. Stancu Sebastian (19 ani) şi
Căldăraş Nicoleta (29 ani)
4. Topan George-Iosif (26ani)şi
Balint Daniela-Carmen (19 ani)
5. Boldiş Marec (25 ani) şi
Ciocan Adriana-Nicoleta (23ani)
Sâmbătă 12.08.2006
1. Buşan Petru (48 ani) şi
Lazăr Daniela-Adelina (38 ani)
2. Râmniceanu Claudiu-Doru
(28 ani) şi
Conecini Anca (20 ani)
3. Vişatevici Boşco (24 ani) şi
Ugarcovici Gordana-Ramona
(24 ani)
4. Dig Gheorghe-Marin (38 ani)
şi Tărbăţi Ionela-Nicoleta(28ani)
5. Dulani Andrei (29 ani) şi
Varga Ermenci (33 ani)
6. Vele Daniel-OvidiuPantelimon (25 ani) şi
Păun Marinela (23 ani)
Marţi 15.08.2006
1. Crăciun Gheorghe (32 ani)
şi Iuăniş Angelica-Maria (25ani)
2. Miloşiu Ion (22 ani) şi
Dumitraşcu Mariana (31 ani)
3. Hollich Arthur-Bruno (25ani) şi
Mănescu Ioana-Alexandra 17ani
4. Şain Leonard (18 ani) şi
Ştefan Ana-Maria (16 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 2-9 August

l Muică Ioana (75 ani) l
Toth Elena (82 ani) l Dalea
Rusalin (59 ani) l Barbu Lazăr
(86 ani) l Posnaeş Iulică (66
ani) l Beutura Lidia (81 ani) l
Furdui Nicolae (76 ani) l Sas
Ana (55 ani) l

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

August
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:
APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

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

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

Vânzãri
Vând 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 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 II/IV, îmbunătăţit, zona
Reşiţa sud, preţ 30.000 €.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)
Vând casă 2 camere, hol, curte cu
grădină 2.000 mp, zona Bocşa Română,
preţ 20.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând casă 2 camere, str. Castanilor,
posibilităţi de privatizare, preţ 22.000 €
neg. Tel. 221529, 0788-657217 .

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

31 Iulie 06
1 Aug. 06
2 Aug. 06
3 Aug. 06
4 Aug. 06
7 Aug. 06
8 Aug. 06
9 Aug. 06

56,9241
56,8832
57,6390
57,5175
57,1452
57,8606
56,9864
56,2898

(Magister)
Vând apartament la casă, 2 camere,
salon 30 mp, baie, bucătărie, preţ 15.000
€ fix, zona Catedralei. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
central ă, termopane, rigips, pere ţi
termo-izolaţi, preţ 24.800 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând 4.000 mp teren intravilan la
stradă, preţ 7 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând casă 3 camere, baie, bucătărie,
cu 200 mp grădină, singur în curte, zona
Stavila, preţ 30.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (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 .
(Magister)
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)

Cumpãrãri
Cumpăr farmacie în Caransebeş şi
Lugoj. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

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.

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

10 Iulie - 9 August 2006

EURO

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9

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

1 - 17 August 2006

Programul farmaciilor
Duminică 13 August
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

Concediu de odihnă
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676
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PRISMA SPORT

LIGA 1
Clasament etapa a 2-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CFR Cluj
Politehnica Iasi
Dinamo Bucuresti
UTA
Steaua Bucuresti
Farul Constanta
Politehnica Timisoara
Rapid Bucuresti
Gloria Bistrita
Ceahlaul Piatra Neamt
FC Arges
Pandurii Tg. Jiu
FC Vaslui
U. Craiova
Jiul Petrosani
FC National
Otelul Galati
Unirea Urziceni

M
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

I
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

GM
7
3
3
6
3
4
2
2
2
1
1
1
2
0
0
1
2
0

GP
1
0
1
3
0
2
0
1
1
1
2
2
5
3
2
4
6
6

P
6p
6p
6p
4p
4p
4p
4p
4p
3p
3p
3p
1p
1p
1p
0p
0p
0p
0p

Etapa urmatoare: (3/34), 11 - 13 August 2006: 11 aug: Unirea
Urziceni - Otelul Galati (18:00, Telesport); 12 aug: Pandurii Tg. Jiu
- Gloria Bistrita (18:00, Telesport); Ceahlaul Piatra Neamt - CFR
Cluj (17:00, TVR 2); U Craiova - FC Arges(20:00, National TV); FC
National - Politehnica Iasi (21:00, Antena 1); 13 aug: UTA Steaua(17:00, Antena 1); FC Vaslui - Farul Constanta (18:00,
Telesport); Jiul Petrosani - Dinamo Bucuresti (18:00, National TV);
Politehnica Timisoara - Rapid Bucuresti (20:30, TVR 1).

LIGA II - SERIA 2
Sambata se va da startul si in Liga II, Seria a II-a in care va evolua si echipa locala FCM Resita programeaza urmatoarele partide:
AUXERRE LUGOJ
- C.F.R. TIMISOARA
F.C. CARACAL
- F.C. BIHOR ORADEA
BUILDING VANJU MARE - ISCT
F.C. UNIREA DEJ
- DACIA MIOVENI
C.S. MINERUL LUPENI
- CORVINUL 2005 HUNEDOARA
POLI TIMISOARA II
- GAZ METAN MEDIAS
F.C. BAIA MARE
- UNIVERSITATEA CLUJ
F.C. TARGOVISTE
- C.S.M. RAMNICU VALCEA
APULUM ALBA IULIA
- F.C.M. RESITA

PRISMA SPORT
ATLETISM - CE DIN SUEDIA

PRISMA SPORT

Luni s-a dat startul CE de la Göteborg (Suedia). Lotul nostru,
care cuprinde in total 29 de sportivi, dintre care 17 atleti si 12 atlete,
a pleca spre destinatie in mai multe serii. Prima transa, incluzi ndul si pe Marian Oprea, a decolat duminica. "Cea mai mare parte a
delegatiei noastre va pleca la ora 17:00, cu avionul, urmi nd ca
miercuri sa mai faca deplasarea restul delegatiei", a declarat
Constantin Mihail, secretarul general al FRA, care ii va insoti pe
tricolori in Scandinavia.
Marile absente din lot sint: Maria Cioncan, nerefacuta complet
dupa accidentari, Mihaela Botezan, care s-a declarat insuficient
pregatita pentru proba de maraton, si Ionela Tirlea-Manolache,
care nu si-a indeplinit baremul de participare. Obiectivul stabilit de
oficiali pentru aceasta competitie este una-doua medalii si alte treipatru calificari in finala.
Fosta campioana si recordmana mondiala Mihaela Melinte nu
a reusit sa se califice luni in finala probei de aruncarea ciocanului.
Cu un rezultat slab, 63,96 metri, eleva antrenorului Teodor Agachi
s-a clasat doar pe pozitia a 20-a a calificarilor. Satul de rezultatele
modeste ale atletilor nostri, directorul tehnic al Federatiei Romane
de Atletism, Constantin Mihail, a izbucnit: "Dupa parerea mea, Mihaela Melinte ar trebui sa se lase de sport.Nu mai are nici o sansa".
GRESELI. Tot in calificari, si tot pe locul 20, dar in proba de
aruncare a greutatii, s-a oprit si Gheorghe Guset. Cu o aruncare de
19,00 m, Guset a fost si el tinta oficialului federal. "Nu are nici o
scuza pentru acest esec. A aruncat foarte, foarte prost. Inainte de
plecare, la Snagov, a reusit 22 de metri cu bila de 6 kg si sint
convins ca, daca il pun sa arunce iar peste o ora, obtine fara
probleme un rezultat asemanator, dar uite ca in concurs a clacat.
Daca era un sportiv tanar intelegeam, dar la varsta lui nu se admit
astfel de greseli", a spus suparat Titi Mihail.
SEMIFINALE. In lipsa "vedetei" din proba de 400 metri garduri,
Ionela Tarlea, nerefacuta dupa o accidentare, Angela Morosanu sa calificat in semifinalele probei cu al saptelea timp, 55 de secunde
si 74 de sutimi. La masculin, in proba de 400 metri plat, Ionut Vieru
a reusit sa obtina in extremis calificarea in semifinale (46.10), in
timp ce Catalin Cimpeanu (46.77) si Vasile Bobos (47.16) s-au
oprit in calificari. "Am introdus sportivi tineri in lot, pentru ca trebuie
sa pregatim schimbul de generatii. De aceea nu pot spune ca
aveam pretentii de la Campeanu si de la Bobos, care se afla la
prima competitie de mare anvergura", a spus Titi Mihail.

HANDBAL - UCM REŞIŢA
Aihan Omer este multumit de lotul pe care îl are la dispozitie la
Resita. Tehnicianul îsi propune podiumul pe plan intern si sferturile
Challange Cup pe plan extern.
De ce ati ales UCM Resita?
A fost o alegere spontana, în care domnul Adrian Chebutiu a
avut o putere de convingere extraordinara! Am gasit un colectiv
managerial deosebit, pe domnii Ion Zamfirescu si Ion Bâtea, iar
jucatorii au o dorinta extraordinara de rezultate. Toti sunt trup si
suflet alaturi de echipa. Capitolul achizitii ramâne deschis?
Lista ramâne deschisa pentru jucatori de valoare, care sa
dubleze posturile si sa se completeze unul pe altul. Am ajuns târziu
la Resita, iar daca as fi luat hotarârea sa ma despart de Constanta
în mai, alta era situatia. Nucleul de jucatori este valoros, iar cei noi
sunt jucatori de echipa, care pot face multe pentru UCM Resita.
Interul dreapta Adrian Tucanu, conducatorul de joc Vladimir
Kovacevici, interul stânga Bojan Butulja si pivotul Roman Koteliuk
sunt achizitii importante, dar este nevoie de multe jocuri de
pregatire. Cu ultimii trei comunic practic prin semne! In scurt timp
voi stabili si lotul de 19 jucatori cu care vom porni la drum.
Programul de pregatiri este unul bogat, chiar foarte solicitant.
Pe masura obiectivelor, pentru ca urmarim trei planuri: locurile
1-3 în Liga Nationala, semifinalele Cupei României si sferturile de
finala ale Challenge Cup! Dupa cantonamentul de o saptamâna pe
nisip, la care tin foarte mult pentru întarirea articulatiei ligamentelor
si fortei specifice, a fost unul la munte, la altitudine, care sa dubleze
capacitatea de efort a jucatorilor. Vom intra tot pentru sapte zile în
sala, iar la finalul pregatirilor vom avea multe jocuri la turnee în
strainatate, în Serbia, Ungaria, Bulgaria. Vom încheia cu un
semicantonament în Germania. In prima etapa de campionat veti
da piept tocmai cu campioana HCM Constanta! Pentru mine, UCM
Resita este o noua provocare.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
07-13 aug:
07-14aug:
11-13 aug:
14-20aug:
16-23 aug:

ATLETISM - C.E - Goteborg, Suedia;
TENIS - ATP TOUR - Toronto, Rogers Masters;
RALIURI - WRC - Etapa din Germania;
TENIS - WTA - Tour, Montreal, Canada;
CICLISM - Clasica San Sebastian - Spania.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL: Oltchim Rm. Valcea - Ferencsvaros (feminin)
Vineri TV Sport ora 19:00
ATLETISM: CAMPIONATUL EUROPEAN DE ATLETISM - SUE
Sambata TVR 2 ora 16:00
FOTBAL : Supercupa Angliei: Chelsea - Liverpool
Duminica TV Sport ora 17:00
BIATLON DE VARA: ELITA MONDIALA IN GERMANIA
Duminica Eurosport ora 18:45
FOTBAL: LIGA 1: POLI TIMISOARA - RAPID BUCURESTI
Duminica TVR 1 ora 20:30
RALIURI: CM RALIUL GERMANIEI - RETROSPECTIVA
Marti Eurosport ora 00:30
CICLISM: CIRCUITUL PROFESIONIST UCI - TURUL ENECO
Miercuri Eurosport ora 16:00
FOTBAL: MECI AMICAL: ROMANIA - CIPRU
Miercuri TVR 1 ora 19:55
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INOT - CE
Razvan Florea a adus
României prima medalie la
Europene. România a asteptat
sase zile pâna când unul dintre
sportivii ei a reusit sa urce pe
podium la Europenele de la
Budapesta.
Cel care a spart gheata a
fost Razvan Florea, constanteanul cucerind medalia de bronz
în proba lui favorita, 200 de
metri spate, aceeasi care i-a
adus o medalie olimpica - din
acelasi metal - si la Olimpiada
de la Atena. Razvan a pornit în
forta cursa finala si a întors
primul atât la 50 de metri, cât si
la jumatatea distantei. Finalul a
fost dramatic. Intrecut de rusul
Viaceanin si de ungurul Cseh,
Florea a trebuit sa lupte din greu
pentru pozitia a treia. A tinut
ritmul pe ultimii 20 de metri si, cu
1:57,83, i-a suflat medalia austriacului Markus Rogan. Aurul
i-a revenit lui Viaceanin (1:55,44
- nou record european). Reusita
lui Razvan a ramas singulara,
desi si-a încercat sansa si
campioana olimpica de la
Atena, Camelia Potec, în proba
de 200 de metri liber. Sportiva
clubului Steaua a avut un start
slab si nu a izbutit decât o clasare pe locul 6 (1:59,40), într-o
cursa câstigata de Otylia
Jedrezejczak (Pol) (1:57,25). 9
medalii a cucerit România la
ultima editie a Europenelor,
Madrid 2004: una de aur, trei de
argint si cinci de bronz.

CUPE EUROPENE

HANDBAL
Comitetul Executiv al Federatiei Internationale de Handbal
(IHF) a decis, in Germania, ca organizarea Campionatului Mondial
masculin de handbal, editia 2009, va reveni Croatiei, care a
castigat acest drept in finala cu Romania, la votare. Isi depusesera
candidatura la organizarea evenimentului Romania, Croatia,
Cehia si Grecia. Dupa prima runda, Romania si Croatia au ramas
in finala. Presedintele Fedratiei Romane de Handbal, Cristian
Gatu, a declarat ca nu-i vine sa creada ce s-a intamplat. "Am primit
doar laude. Imi pare foarte rau, ne-am straduit mult, s-a implicat si
Guvernul Romaniei, dar se pare ca n-a fost de ajuns. Nu mi s-a
spus cate voturi a avut in plus Croatia, dar acum trei ani a organizat
mondialul feminin si au fost probleme", a spus Gatu dezamagit.

F1 - Marele Premiu al Ungariei (13)

Ieri s-a desfasurat meciul tur
dintre Standard Liege si Steaua in
cadrul turului trei preliminar din
Liga Campionilor. Returul se va
desfasura pe stadionul National
in data de 23 August 2006.
Joi se joaca si meciurile din
cadrul turului doi preliminar al
Cupei UEFA in care vor evolua si
echipele romanesti Dinamo si
Rapid Bucuresti. Returul se va
disputa pe 24 August 2006.
Meciul Dinamo Bucuresti Beitar Ierusalim se va disputa pe
stadionul din Stefan cel Mare si va
incepe la ora 21:00 pe TVR 1.
Meciul SK Sarajevo - Rapid
Bucuresti se va desfasura in
deplasare la Sarajevo si va
incepe la ora 21:00 pe ProTV.

Matematic, 72% din campionat s-a
dus. Cursele ramase nu sunt multe dar
nici putine pentru cele doua echipe si cei
doi piloti angrenati in lupta pentru Titluri.
Renault pierd puncte de patru curse
incoace si inca cinci curse pe acelasi calapod sunt cam multe. Francezii trebuie
sa se claseze inaintea echipei din
Maranello. Ferrari par in continuare a fi
cea mai performanta masina pe uscat si
diferentele in clasamentele la Piloti si la
Constructori le vor da speranta ca vor
deveni din noi Campioni.

Britanicul de la Honda si-a adjudecat la
Hungaroring, cea dintii victorie din cariera. Ploaia a
stropit din plin circuitul de la Hungaroring. A rezultat o
cursa exceptionala, in care Kimi Raikkonen a preluat sefia
inca de la start, urmat de Barrichello, De la Rosa, Massa si
Michael Schumacher, iar Alonso a depasit 9 monoposturi
numai in primul tur. Apoi, spaniolul a atacat debordant si a
ajuns la conducere in turul 17.
Dupa abandonul lui Raikkonen (turul 27), Michael
Schumacher si-a inceput forcing-ul si a urcat, de pe locul
7, pina pe pozitia a 3-a, profitind de uscarea pistei. In fata
insa, Alonso parea scapat in cistigator, urmat de Jenson
Button. Insa, la ultima oprire la boxe a liderului, mecanicii
de la Renault au fixat defectuos roata dreapta spate a
monopostului lui Alonso, iar campionul mondial in
exercitiu a abandonat.
Button avea drumul deschis spre prima sa victorie din
cariera, obtinuta in cel de-al 113-lea sau Grand Prix. Ghinionul lui Alonso n-a insemnat insa norocul rivalului sau
direct in lupta pt. titlu. Dupa ce a fost depasit de Pedro de
la Rosa si de Nick Heidfeld, Schumi s-a vazut si el nevoit
sa renunte, din cauza problemelor de directie, cu numai
trei tururi inainte de final, atunci cind cazuse pe locul 4.
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