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Centrala hidroelectrică Grebla
Fără a fi cap de listă în cronologia centralelor hidroelectrice

construite în Banatul Montan, fiabilitatea echipamentelor
hidromecanice (caracteristică ce nu derivă din robusteţe, ci din
soluţiile tehnice înglobate şi experienţa în fabricaţie), coroborată
cu momentul de început a ceea ce va deveni valorificarea
complexă a potenţialului hidroenergetic al apelor din Semenic, îi
conferă centralei hidroelectrice Grebla dreptul de a fi inclusă în
patrimoniul naţional de arheologie industrială.

Anul 1904 marchează punerea în funcţiune a centralei.
Au trecut doar douăzeci de ani de când Lester Allen Pelton a

creat turbina cu acţiune care îi poartă numele, iar iluminatul
Caransebeşului a fost posibil graţie unui hidroagregat care
îngloba tocmai o maşină de acest tip.

Centrala hidroelectrică Grebla a fost construită în momentul
în care resursele energetice ale StEG-ului, asigurate exclusiv de
maşini cu abur nu mai corespundeau cantitativ şi economic
capacităţilor industriale în plină dezvoltare

Construită în cartierul Länd al Reşiţei, Grebla a fost prima
centrală hidroelectrică (CHE) în care a fost valorificat potenţialul
energetic al cursului superior al Bârzavei: cei 216 m, diferenţa de
altitudine existentă între priza practicată în avalul barajului
Breazova (Văliug) şi amplasamentul centralei.

Debitul de apă turbinat (cca 3,43 mc/s) a însemnat nu numai
aportul Bârzavei, ci şi al unor cursuri de apă mai mici (Crainic,
Gropos, Gropoşel, Cerna, Trepuşin, Bogat, Breazova), captate
şi dirijate în canalul principal de aducţiune.

Din valorificarea acestor parametri a rezultat o putere
instalată de 3x2500 CP.

Ultimul popas al apei, înaintea transformării ei impusă de
oameni, este castelul de echilibru (camera de încărcare), realizat
din beton şi piatră brută, construcţie care domină ca o cetate
inexpugnabilă unul dintre versanţii dealului Ranchina.

De la camera de încărcare porneau trei conducte forţate, cu o
lungime de 600 m şi un diametru de 900 mm. Cu excepţia unui
tronson superior, conductele sunt originale, adică cele montate
în timpul realizării amenajării, între anii 1903-1904, sunt realizate
din tole forjate, care, în anumite secţiuni, ating grosimea de 12
mm şi sunt îmbinate prin nituire. Partea terminală din avalul
conductelor forţate se ramifică spre turbine, cele trei
distribuitoare şi organele de obturare ale acestora (vanele) fiind,
de asemenea, piese originale,

În clădirea centralei erau pozate trei hidroagregate echipate
cu turbine Pelton gemene, de fabricaţie Ganz-Danubianus,
soluţie care permite optimizarea regimului de exploatare a
maşinilor, turbine cuplate cu generatoare Siemens-Kalske.
Trebuie menţionată frecvenţa aparte a curentului electric şi
anume 20,8 Hz.

Pentru consumul propriu al centralei propriu-zise şi al locuin
ţei şefului centralei, amplasată în aceeaşi clădire, au fost mon
tate două turbine Pelton cu puterea de 170 CP şi una de 35 CP.

O piesă conservată până în zilele noastre este panoul pentru
aparatele de măsură şi control, realizat din marmoră albă.

Durata de viaţă garantată de furnizorii de echipamente
mecanice şi electrice, ceea ce înseamnă perioada în care sunt
realizaţi parametri optimi, în condiţii de siguranţă constituie
argumentul decisiv pentru reabilitarea sau retehnologizarea
instalaţiilor şi, în anumite situaţii, pentru înlocuirea acestora.

În cadrul acestor intervenţii, echipamente sau instalaţii, valo
roase pentru locul ocupat în istoria tehnicii sau a industriei locale,
pentru originalitate sau unicitate, pot fi dezafectate sau distruse,
într-un cuvânt, pierderi ireversibile din patrimoniul industrial.

În această situaţie au fost câteva dintre centralele
hidroelectrice din Banatul Montan, iar echipamente ca cele de la
Grebla pot fi incluse în lista unor pierderi irecuperabile.

Realizarea sistemului naţional de distribuţie a energiei
electrice, ceea ce a impus alinierea tuturor generatoarelor la
frecvenţa acestuia, precum şi necesitatea îmbunătăţirii
performanţelor capacităţilor tehnice ale centrale, pentru
acoperirea noilor consumatori de energie au impus, în anii '70,
înlocuirea celor trei hidroagregatelor existente, cu două maşini
performante şi renunţarea la microagregatele care asigurau
consumurile proprii ale centralei.

Nici una dintre cele trei turbine Pelton mari nu şi-a găsit locul
într-un muzeu, expoziţie sau piedestal, într-un oraş definit
exclusiv industrial, unde din minereu de fier s-au realizat
turbinele de la Retezat, parcurgând toate etapele de la
producerea oţelului până la proiectare şi execuţie.

Doar una dintre cele trei turbine auxiliare se păstrează sub un
acoperiş, o anexă a Muzeului Tehnicii Româneşti de la
Bucureşti.

-
-

-

Sistemul hidroeneregtic complex Nera - Timi} superior - Bârzava superioar@
Elemente de patrimoniu industrial (III)
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Uniunea European@ }i România se
preg@tesc pentru introducerea EURO 5

Producătorii români trebuie să analizeze impactul
introducerii, în anii următori, a sistemului de emisii EURO
5 pentru noile autovehicule. În septembrie, ei vor fi consul
taţi de Ministerul Integrării, de Ministerul Transporturilor şi
de celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu. Aceasta
a fost principala concluzie a reuniunii de la sediul MIE, din
data de 11 august 2006, privind proiectul de Regulament
referitor la introducerea standardelor de emisii EURO 5.
Scopul reuniunii a fost ca România să îşi formuleze o
poziţie faţă de propunerea de regulament formulată de
Comisie, pe care să o exprime, în calitate de observator la
grupurile de lucru din Consiliul Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii s-a arătat că, deşi aceste norme
presupun costuri suplimentare, producătorii români vor
face tot posibilul pentru a se conforma, astfel încât să se
reducă poluarea. A fost apreciată propunerea din
Regulament privind acordarea unor stimulente celor care
respectă noile standarde înainte de termenul prevăzut de
lege (către producători sau către consumatori, sub formă
de scutiri de taxe către cei care cumpără maşini cu poluare
redusă înainte de termenul obligatoriu prevăzut de lege).

Comisia Europeană a decis să adopte noul
Regulament pentru a asigura un standard unitar al pieţei
interne. Unele state membre şi-au anunţat deja intenţia de
a introduce unele norme superioare standardului EURO 4,
aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2005. Conform propunerii
Comisiei, autoturismele noi, care urmează să primească
omologarea de tip, vor trebui să respecte noile norme
EURO 5 în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a
Regulamentului. Pentru autoturismele care au fost deja
omologate, dar nu au fost încă vândute, termenul propus
este de maxim 48 de luni. Se estimează că Regulamentul
ar putea fi adoptat până la sfârşitul acestui an şi va intra în
vigoare la jumătatea anului 2009. Aceasta nu înseamnă
însă că autovehiculele care circulă deja cu un standard de
emisii inferior trebuie modificate pentru a respecta noile
norme sau că circulaţia acestora va fi restricţionată.

Comisia Europeană propune ca, prin acest
Regulament să fie atinse mai multe obiective:

Reducerea cu până la 80% a emisiilor de pulberi în
suspensie pentru autovehiculele pe motorină;

Reducerea cu până la 20% a emisiilor de oxizi de azot
(NOx) pentru autovehiculele pe motorină (s-a propus ca
valoarea limită minimă pentru emisiile de NOx să ajungă
până la 200 mg/km);

Reducerea într-o masură mai mare a emisiilor de oxizi
de azot (NOx) (până la 25%, cu o valoare limită de 60
mg/km) şi hidrocarburi (HC) (până la 75%, cu o valoare
limită de 75 mg/km) pentru autovehiculele pe benzină;

Creşterea cerinţelor de durabilitate pentru
dispozitivele de control a poluării de la 80 000 Km la 160
000 Km;

Obligatia producătorilor, dealerilor şi service-urilor de
a crea un sistem electronic cu informaţii privind repararea
şi întreţinerea vehiculelor;

Renunţarea la excepţia care permitea vehiculelor
grele (clasa M1, cu o greutate mai mare decat 2500 Kg) să
intre în categoria vehiculelor comerciale uşoare;

În prezent, propunerea de Regulament, redactată de
Comisie, a fost transmisă Consiliului Uniunii Europene şi
Parlamentului European. Statele membre UE şi
Parlamentul European vor decide, în cadrul procedurii de
co-decizie, forma finală a acestui act legislativ, inclusiv
termenele de aplicare a noilor standarde. Regulamentul
este un act legislativ comunitar obligatoriu care se aplică
direct de către statele membre UE fără a fi necesară
transpunerea acestuia în legislaţia naţională.

Propunerea de regulament este disponibilă la:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/prop
osals.htm

-

Ministerul Integrării Europene - 11.08.2006
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Cătălina LUCA, consilier negociator, MIE

TRANSPAREN[~ DECIZIONAL~
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003

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

Ministerul Administraţiei şi Internelor -
18.08.2006

Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
supune dezbaterii publice

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. 1A, 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.

proiectul de Lege
pentru completarea Legii nr 168 / 1999 privind
soluţionarea conflictelor de muncă.

Modific@ri privind procedura
aprob@rii tacite

În scopul modificării Legii privind procedura
aprobării tacite, a fost realizat un inventar al
autorizaţiilor, avizelor, licenţelor şi permiselor
necesare iniţierii/autorizării şi derulării unei
afaceri, care se emit în prezent, conform actelor
normative în vigoare. Inventarul a fost realizat cu
sprijinul şi consultarea unui număr de 34 instituţii
publice publice cu rol de reglementare, cuprin
zând un număr de 488 de poziţii, aflate în sfera de
responsabilitate a entităţilor administrative
specifice. Datele inventarului au arătat că dintr-
un număr total de 488 de autorizaţii emise de
instituţiile publice, aprobarea tacită poate fi
aplicată la numai 104 autorizaţii (21,3%), un
număr prea mic pentru reducerea în mod real a
birocraţiei în relaţia dintre mediul de afaceri şi
administraţia publică, pentru diminuarea costu
rilor de avizare/autorizare şi pentru simplificarea
procedurilor. „Aceste rezultate pot fi obţinute
numai printr-o creştere semnificativă a ponderii
aplicării procedurii aprobării tacite către 50-60%
din totalul avizelor/autorizărilor necesare”, a
afirmat vice prim-ministrul Bogdan Pascu.

Astfel se va solicita în perioada imediat
următoare tuturor instituţiilor implicate să îşi
reanalizeze poziţia faţă de problema în cauză,
precum şi din perspectiva costurilor de avizare/
autorizare şi să procedeze la o reevaluare a
domeniilor în care aprobarea tacită poate fi
aplicată. Situaţia care va fi comunicată de toate
instituţiile implicate va sta la baza modificărilor ce
vor fi aduse Legii în vigoare.

Procedura aprobării tacite, reglementată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003
şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 486/2003 are ca scop îmbunătăţirea mediului
de afaceri din România, prin înlăturarea
barierelor administrative, responsabilizarea
autorităţilor administraţiei publice în vederea
respectării termenelor stabilite de lege pentru
emiterea autorizaţiilor, promovarea calităţii
serviciilor publice prin simplificarea procedurilor
administrative, combaterea corupţiei. Procedura
aprobării tacite este o procedură legală, aplicată
pe plan internaţional prin care o autorizaţie este
considerată ca fiind acordată dacă autoritatea
publică emitentă a autorizaţiei nu răspunde
solicitantului în termenul prevăzut de lege.

-

-

Cabinet Ministru de Stat pentru coordonarea
activităţilor din domeniile Mediului de Afaceri şi

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - 09.08.2006

Camera Consultan]ilor Fiscali
Această organizaţie profesională, de utilitate publică,

este o persoană juridică fără scop lucrativ care asigură
organizarea, coordonarea şi autorizarea activităţii de
consultanţă fiscală în România.

Activitatea de consultanţă fiscală poate fi exercitată
numai de persoanele care au obţinut certificatul de
atestare a calităţii de consultant fiscal emis de Ministerul
Finanţelor Publice, ca urmare a promovării unui examen
şi care sunt înregistrate la Camera Consultanţilor Fiscali.
Exercitarea profesiei de consultant fiscal se realizează
de persoane fizice independente, cabinete individuale.

Consultanţii fiscali şi societăţile comerciale de
consultanţă fiscală pot acorda servicii profesionale
privind asistenţa de specialitate la întocmirea
declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţă pe probleme
fiscale, asistenţă privind creanţele bugetare (amenzi,
penalităţi şi majorări), reprezentare în faţa organelor
fiscale sau în faţa organelor judecătoreşti, pentru
expertiza fiscală. De asemenea, pot desfăşura activităţi
de expertiză contabilă, audit financiar, instruire şi
perfecţionare în domeniul fiscal.

Prevederile actului normativ adoptat se referă şi la
obligaţia Camerei de a întocmi Registrul consultanţilor
fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală,
structurat în plan administrativ-teritorial.

Înscrierea în registru conferă dreptul exercitării
profesiei pe întreg teritoriul ţării, precum şi în străinătate,
în conformitate cu prevederile din acordurile sau
convenţiile încheiate cu organizaţii similare din alte ţări.

Registrul consultanţilor fiscali este format din două
capitole: Capitolul I - Consultanţii fiscali persoane fizice,
activi şi inactivi şi capitolul II - Societăţile comerciale de
consultanţă fiscală şi se conduce informatizat.

Guvernul României - Biroul de presă - 10.08.2006



Facilit@]i financiare produc@torilor agricoli care
de]in suprafe]e de paji}ti în zona montan@

Producătorii agricoli din zona montană care au păduri şi fâneţe
beneficiază, în anul 2006, de sprijinul direct al statului, în valoare de 100 lei (1
milion de lei vechi)/ha pajişte, a anunţat ministru Agriculturii, Gheorghe
Flutur, la finalul şedinţei de Guvern.

Sprijinul statului este direct şi se acordă sub formă de bonuri valorice, în
limita sumei de 50.000 mii lei noi (500 miliarde lei vechi) şi a suprafeţei de
pajişti de până la 100 ha, inclusiv.

Beneficiarii sunt persoanele fizice şi juridice, asociaţiile crescătorilor de
bovine, ovine şi caprine sau asociaţiile composesorale care deţin în
proprietate, arendă sau concesiune suprafeţe de pajişti în zona montană.

Acestea se utilizează pentru achiziţionarea de seminţe certificate şi de
îngrăşăminte chimice, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de amendare a
solului. Producătorii agricoli pot beneficia o singură dată de acordarea
sprijinului direct.

Persoanele fizice care solicită sprijinul trebuie să facă dovada deţinerii în
proprietate, arendă sau concesiune a unei suprafeţe de minimum 1 ha
pajişte şi să aibă cel puţin o vacă la un hectar de pajişte.

În ceea ce priveşte persoanele juridice sau asociaţiile, acestea trebuie să
facă dovada deţinerii în proprietate, arendă sau concesiune a unei suprafeţe
de minimum 30 ha pajişte şi să deţină cel puţin o vacă la un hectar de pajişte.

Nu pot obţine sprijin direct producătorii agricoli care înregistrează datorii
restante către bugetul de stat ori bugetul local.

Cererile solicitanţilor sunt înregistrate de reprezentanţii teritoriali ai
sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentruAgricultură.

Atribuirea bonurilor valorice se face în ordinea depunerii cererilor, în
limita sumei de 50.000 mii lei, până la utilizarea în întregime a fondului alocat
fiecărui judeţ corespunzător suprafeţelor de pajişti pe care le deţine.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va achiziţiona
bonurile valorice, potrivit prevederilor privind achiziţiile publice.

Agenţia, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectivă,
eliberează bonurile valorice pe baza listelor vizate de reprezentanţii
sucursalelor şi a municipiului Bucureşti, după caz.

Sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei au obligaţia
de a înregistra şi a monitoriza toţi beneficiarii sprijinului direct pentru
suprafeţe de pajişti.

Data limită de depunere a documentaţiilor în vederea accesării sprijinului
direct este 30 noiembrie 2006.

Normele metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului direct
pentru culturile care se înfiinţează sau exploatează în anul 2006 se aprobă
prin ordin al ministruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
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Din tot ceea ce reprezintă originalitate sau pionierat
tehnic, singură clădirea centralei realizată din beton şi
piatră brută, cu arhitectura ei impresionantă, robustă,
care inspiră siguranţă, care protejează, a câştigat
statutul de bun de patrimoniu naţional. Şi tocmai clădirii i
s-au adus „îmbunătăţiri”, apendici care, chiar dacă au
fost consideraţi necesari şi funcţionali de către cei care i-
au construit, nu au o legătură organică cu construcţia,
provocând răni în stilul şi estetica ei.

Hidrocentrala Grebla este o unitate funcţională,
extrem de utilă în bugetul energetic al TMK-ului (CSR) la
momentul actual, când consumurile energetice, aliniate
la capacităţile industriale existente şi viitoare au cu totul
o altă dimensiune decât în urmă cu o sută sau cu treizeci
de ani.

Amprenta timpului sau un accident pot determina
eliminarea unor elemente din echipamentele centralei
de la Grebla care au valoare certă de patrimoniu
industrial şi care, parţial sau integral, pot fi catalogate
sau conservate, eventual expuse.

Pentru protejarea lor este necesară atribuirea
statutului de bunuri de patrimoniu industrial, statut care,
conform specialiştilor le situează la graniţa
monumentelor istorice.

De mulţi ani, Europa, spaţiul căruia îi vom aparţine,
elementele de arheologie industrială se bucură,
deopotrivă de atenţia specialiştilor, dar şi de instituţiile
statului.

Europa este însă şi foarte aproape de noi.
La Cluj există un muzeu al apei, ale cărui porţi s-au

deschis la sărbătorirea centenarului Uzinei deApă.
Mai vârstnica centrală hidroelectrică Sadu II, de

lângă Sibiu (1897) sau cea de la Dobreşti, Dâmboviţa
(1930), uzine funcţionale, sunt în atenţia specialiştilor,
care le promovează în circuite turistice cu tematici
industriale.

Viitorul centralei hidroelectrice Grebla, cu zestrea ei
materială de cultură tehnică este dirijat de noii
proprietari, dar mai ales de autorităţile locale care pot
promova un turism integrat, în care această bijuterie
arhitectonică şi un reper pentru hidroenergetica bănă-
ţeană îşi are un loc prioritar.

Ing. Rodica Brebenariu

Proiecte-tip pentru fermierii din agricultur@
}i zootehnie

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) a publicat de
curând opt noi proiecte-tip destinate fermierilor care doresc să-şi înfiinţeze
sau să-şi dezvolte exploataţii agricole moderne şi eficiente, apte să facă faţă
concurenţei tot mai intense care se va manifesta în domeniu odată cu
integrarea României în Uniunea Europeană.

Două dintre aceste proiecte
, respectiv

oferă soluţii privind alegerea unei structuri
de culturi cât mai apropiată de cea optimă, fundamentarea economică a
tehnologiilor de producţie, elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli,
începerea planului de afaceri şi derularea activităţii de producţie, structura
culturilor şi producţia medie programată, rotaţia culturilor în asolament,
devize tehnologice pe culturi etc.

Celelalte şase proiecte

se adresează crescătorilor de animale şi
conţin informaţii de bază referitoare la reproducţie, fătare, tehnologii naturale
şi artificiale de creştere, evaluarea construcţiilor specifice, cheltuieli de
exploatare, măsuri sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în
fermele de animale, forţa de muncă şi managementul proiectelor etc.

Proiectele-tip vor fi difuzate către fermierii interesaţi prin intermediul
Oficiilor Judeţene de Consultanţă Agricolă. Specialiştii A.N.C.A. au în
pregătire şi alte lucrări asemănătoare, a căror apariţie este aşteptată în
această toamnă.

“Fermă vegetală de 50 de hectare culturi
de câmp, zonă de câmpie” “Fermă vegetală de 50 de hectare
culturi de câmp, zonă colinară”

“Fermă de vaci destinată producţiei de lapte”
(50 de capete), “Fermă de vaci destinată producţiei de lapte” (20 de
capete) , “Fermă de îngrăşat tineret ovin”, “Creşterea şi exploatarea
caprinelor (200 de capete)”, “Creşterea păsărilor găini ouătoare”,
“Creşterea puilor de carne”

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 15.08.2006

Tăierile ilegale de arbori

Potrivit datelor furnizate de MADPR, în ultimii 16 ani
o suprafaţă de 32.524 ha de pădure (reprezentând
0,51% din suprafaţa totală a pădurilor) a fost tăiată ras,
iar o suprafaţă de 96.823 ha de pădure (1,52% din
suprafaţa totală apădurilor) a fost brăcuită puternic
rărită prin tăieri necontrolate.

De anul trecut, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a preluat activitatea de control silvic.
În acest sens, a fost înfiinţată Direcţia Generală de
Control a Aplicării Regimului Silvic şi Cinegetic, cu Di-
recţia de Control Silvic şi Direcţia de Control Cinegetic.

Pentru a limita tăierile abuzive, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a propus o
serie de măsuri care vizează înăsprirea legislaţiei în
vigoare, inclusiv prin introducerea Codului silvic.
Persoanele care taie ilegal lemn pe o suprafaţă mai
mare de pădure vor fi sancţionate mai aspru. O altă
măsură priveşte persoanele care împăduresc orice fel
de suprafaţă pe care o deţin şi a căror acţiune va fi
încurajată, din 2007, prin acordarea de prime de 5.000
euro pe ha de teren împădurit.

Guvernul va sprijini eforturile ministrului Agriculturii
pentru înăsprirea legislaţiei şi aplicarea măsurilor pentru
combaterea tăierilor ilegale de pădure, a mai spus
Purtătorul de Cuvânt al Guvernului.

Guvernul României - Biroul de presă - 02.08.2006

Sprijin acordat
produc@torilor agricoli

Producătorii agricoli vor
primi un sprijin financiar pentru
achiziţionarea de motorină
şi/sau biodiesel, în cuantum de
1 leu nou/litru.

Guvernul a modificat în
acest sens O G nr. 25/2006 pt
aprobarea sprijinului acordat
producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de motorină în
vederea efectuării lucrărilor a
gricole mecanizate de înfiinţare
şi întreţinere a unor culturi
agricole, a anunţat ministrul
Agriculturii, Pădurilor şi Dez
voltării Rurale, Gheorghe Flutur.

„Prin această măsură vom
sprijini înfiinţarea culturilor de
toamnă pe aproximativ 2,6
milioane de hectare. Sprijinul
acordat va acoperi întreaga
acciză pe litrul de motorină,
respectiv 30% din preţ”, a
afirmat ministrulAgriculturii.

Sprijinul se acordă pt înfiin
ţarea culturilor agricole ce se
însămânţează în toamna anului
2006, sub forma de adeverinţe
în baza cărora se poate ridica
motorina şi/sau biodieselul.

Acest sprijin, împreună cu
cel de 0,7 lei/litru acordat pentru
c u l t u r i l e d e p r i m ă v a r ă ,
presupune, la nivelul anului
2006, un efort bugetar de 175
milioane lei şi se asigură din
bugetul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Producător i i care pot
beneficia sprijinul financiar
pentru motorină sunt:

proprietarii de terenuri
agricole exploatate individual;

societăţi le agricole cu
personalitate juridică constituite
conform Legii nr. 36/1991;

societăţile comerciale cu
profit agricol;

arendaşii care au încheiat
contracte de arendare în
condiţiile Legii nr. 16/1994;

institutele şi staţiunile de
cercetare-dezvoltare şi învăţă
mânt cu profil agricol, precum şi
unităţile de cult şi penitenciare.

Normele metodologice de
aplicare a O G nr. 25/2006 se
vor modifica corespunzător, în
termen de 10 zile de la data intră
rii în vigoare a actului normativ.
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
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� Copiii de vârstă şcolară primesc alocaţie de stat chiar dacă nu frecventează cursurile unei
forme de învăţământ În anul 2007, România va deţine preşedinţia Comisiei Internaţionale
pentru Protecţia Fluviului Dunărea
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H.G. nr. 895

(M.O. nr. 638/25.07.2006)
Legea nr. 348 privind stabilirea unui nou termen pt.

cet ţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii
nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cet ţenilor
români pt. bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în
urma aplic

(M.O. nr. 640/25.07.2006)
Legea nr. 349 pt. completarea Decretului-lege nr. 118/

1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecu-
tate din motive politice de dictatura instaurat

(M.O. nr. 640/25.07.2006)
Legeanr. 340 pt. modificarea

ţi
(M.O. nr. 642/25.07.2006)

Legea nr. 319 a securit ţii ţii în munc (M.O. nr.
646/26.07.2006)

Legea nr. 331 pt. modificarea G nr.
66/2000 privind organizarea

(M.O. nr. 646/26.07.2006)
Ordinul nr. 886 al ministrului s ţii publice privind

externalizarea serviciilor medicale
ţile sanitare (M.O. nr. 647/26.07.2006)

Circulara nr. 14 a B ţionale a României
ţie, în scop numismatic, a unei monede din

argint, având valoarea nominal
(M.O. nr. 647/26.07.2006)

ţii

u.

ţei faţ
ţiei române din decembrie 1989

nr. 341/2004
Legea nr. 357 pentru modificarea Legii nr. 562/2004

privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de
ap ţional

ţe de serviciu pe care
acestea le au în administrare

Legea nr. 339 pentru modificarea
(M.O. nr. 651/27.07.2006)

ţiei Naţionale pentru
Întreprinderi Mici ţie pentru modificarea
pct. 2 din Procedura de implementare a Programului pentru
sprijinirea dezvolt

ţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici ţie nr. 64/2006

Autorit ţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucr

ţiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pt.drep-
turile ţile persoanelor

Decizia nr. 90 Autorit ţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucr privind cazurile în
care nu este necesar

pt. aplicarea de la data aderării României la
Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului nr. 259/
93/CEE privind supravegherea

ă,
adoptat la 1 februarie 1993

ă
ă

ării Tratatului dintre România

ă cu începere
de la 6 martie 1945, precum ăinătate
ori constituite în prizonieri

ărba

ă ănătă ă

ă
ănătă

ă
ăncii Na privind pu

nerea în circula
ă de 5 lei, emisiunea „Monu

mente de artă feudală cre ă“

ărârea nr. 67 a
privind atribuirea calită

ă o

calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimi-
late acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările
specifice din acel stat

Legea nr. 345 pentru modificarea G.
nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei ălbatice
(M.O. nr. 650/27.07.2006)

Legea nr. 347 pentru modificarea
ă de eroii-martiri ătorii care au

contribuit la victoria Revolu
(M.O. nr. 650/27.07.2006)

ărare, ordine publică ă de a vinde
personalului propriu unele locuin

(M.O. nr. 650/27.07.2006)

ării întreprinderilor mici
ătite pentru profitul brut reinvestit,

aprobată prin Ordinul pre

Decizia nr. 89 a ă
ării Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea

categoriilor de opera

ă
a ă

ării Datelor cu Caracter Personal
ă notificarea prelucrării unor date cu

caracter personal

şi controlul transporturilor de
deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea European

şi Bulgaria, semnat
la Craiova la 7 septembrie 1940

şi celor deportate în str

şi completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi b

şi s

şi completarea O
şi exercitarea profesiei de

consilier în proprietate industrial

şi nemedicale din
unit

ştin

şi a dreptului de exercitare a
profesiei de auditor financiar pt. persoanele care posed

şi completarea O.

şi faunei s

şi completarea Legii
recunoştin şi lupt

şi securitate na

şi completarea Legii
voluntariatului nr. 195/2001

Ordinul nr. 233 al preşedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şi mijlocii prin
fonduri în limita sumelor pl

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

(M.O. nr. 654/28.07.2006)

şi libert (M.O. nr. 654/28.07.2006)

(M.O. nr. 654/28.07.2006)

. .

-

-

Legea nr. 350, legea tinerilor (M.O. nr. 648/27.07.2006)
Hot Camerei Auditorilor Financiari din Ro-

mânia

(M.O. nr. 649/27.07.2006)

Protec]ie social@ destinate familiilor cu
copii în vârst@ de pân@ la 2 ani, respectiv

3 ani în cazul copiilor cu handicap
Legislaţia referitoare la formele de protecţie socială

destinate familiilor cu copii în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, a suferit
modificări care au impus elaborarea de noi norme
metodologice care să reglementeze condiţiile şi
procedurile de acordare a drepturilor de indemnizaţie
pentru creşterea copilului, stimulent sau alocaţie de stat
pentru copii, a declarat ministrul Muncii, Gheorghe
Barbu, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Barbu a amintit că schimbările recente ale
legislaţiei din domeniu se referă şi la majorarea, de la 24
de lei noi la 200 lei noi, începând de la 1 ianuarie 2007, a
alocaţiei de stat pentru copii care au vârsta până la doi
ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu handicap, timp
în care indemnizaţia pentru creşterea copilului va fi de
600 de lei.

„La zi, numărul celor care beneficiază de
indemnizaţie a depăşit 189.000 de persoane, iar peste
10.000 de persoane au optat pentru a se întoarce la
muncă şi au beneficiat de stimulentul de 3 milioane de
lei”, a declarat ministrul Barbu.

Conform normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului, adoptate de Executiv în
şedinţa de astăzi, plata pentru concediul sau
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se
asigură lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei
îndreptăţite, al reprezentantului legal sau al
mandatarului acestora. La cererea acestora, plata se
poate face în cont personal deschis la o unitate bancară
ori în cont de card.

În cazul în care, trei luni consecutiv, se înregistrează
mandate poştale returnate, plata se suspendă, urmând
ca direcţia teritorială a Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei să verifice cauzele care condus la
această situaţie.

„Prin modificările pe care le-am adus, există
obligaţia primăriilor de a întocmi dosarul complet pentru
cel care solicită indemnizaţii pentru creşterea copilului şi
acest dosar să fie trimis la direcţiile teritoriale ale
MMSSF” a spus Gheorghe Barbu.

Dacă persoana beneficiară de indemnizaţie pentru
creşterea copilului sau de stimulent lunar îşi schimbă
domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-
teritorială, direcţia plătitoare a acestor drepturi, la
solicitarea beneficiarilor, are obligaţia de a transfera
cererea şi actele doveditoare care au stat la baza
deschiderii dreptului, la direcţia teritorială în a cărei rază
beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu sau reşedinţa. De
asemenea, trebuie să trimită şi situaţia privind data până
la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante.

Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de
plată pentru care au optat iniţial au obligaţia să
comunice în scris această nouă opţiune de plată la
direcţia teritorială, care va solicita beneficiarului
documentele justificative necesare pentru noua opţiune.

Guvernul României - Biroul de presă - 09.08.2006

T V A. . . - 01.01.2007
Începând cu 01.01.2007 codul de

înregistrare în scopuri de TVA atribuit
persoanelor juridice impozabile va avea
prefixul “RO” conform Standardului
internaţional ISO 3166 - alpha 2, urmat de
codul de identificare fiscală.

Prin urmare, toate persoanele juridice
înregistrate ca plătitori de TVA până la
data de 31.12.2006, trebuie să-şi
preschimbe codul de înregistrare ca
plătitor de TVA în codul de înregistrare în
scopuri de TVA.

Pentru a veni în întâmpinarea contri
buabililor persoane juridice, s-a stabilit ca
aceşti contribuabili să fie înregistraţi, din
oficiu, de către organul fiscal competent în
evidenţa persoanelor juridice impozabile
înregistrate în scopuri de TVA.

Totodată, organul fiscal competent va
emite şi certificatul de înregistrare în
scopuri de TVA, care va fi comunicat, prin
poştă, la domiciliul fiscal al contribuabi
lului, cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.

Prin aplicarea acestui sistem de
înregistrare din oficiu şi transmitere prin
poştă a certificatelor de înregistrare în
scopuri de TVA, contribuabilii nu trebuie să
se deplaseze la organul fiscal pentru
ridicarea, sub semnatură, a noului certi
ficat şi nici la oficiile registrului comerţului
pentru preschimbarea certificatelor de
înregistrare.

După 01.01.2007, pe măsură ce
persoanele juridice plătitoare de TVA vor
solicita preschimbarea certificatelor de
înregistrare, ca urmare a unor modificări
ce ţin de denumire sau de sediul social,
oficiile registrului comerţului de pe lângă
tribunale vor elibera, conform prevederilor
legale, un alt certificat de înregistrare.

Înregistrarea din oficiu, de către
organele fiscale competente nu se va
aplica în cazul contribuabililor înscrişi în
evidenţa specială. În acest caz, organul
fiscal competent va solicita prezenţa
contribuabilului la sediul său, în vederea
clarificării situaţiei fiscale, prin transmi
terea unei notificări.

Contribuabilii din evidenţa specială
care îşi vor clarifica situaţia fiscală, vor fi
înregistraţi din oficiu de către organul
fiscal competent şi li se va emite
certificatul de înregistrare cu noul cod de
persoană impozabilă înregistrată în
scopuri de TVA.

Trebuie menţionat că, începând cu
data de 01.01.2007, persoanelor juridice
care figurează în evidenţa specială şi nu
şi-au clarificat situaţia fiscală, precum şi
celor care figurează în lista contribuabililor
inactivi aprobată prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, li se va anula înregistrarea în
scopuri de TVA, din oficiu, de către organul
fiscal competent.

-

-

-

-

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - 18.08.2006

Asigurarea sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor

Creşterea importanţei atribuite politicii privind sănătatea publică a
determinat, la nivelul UE, inte grarea considerentelor de sănătate în
conexiune cu alte domenii: piaţa internă, protecţia consumatorului,
protecţia socială, transporturile, încadrarea în muncă, în Directiva-cadru
89/391/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor de promovare a
ameliorării securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. Pe baza acesteia au
fost elaborate norme juridice sectoriale, care să asigure adoptarea de
măsuri deosebite privind noile tehnologii şi care să combată riscurile
legate de utilizarea lor, prin instituirea unor obligaţii în seama
angajatorilor, precum şi prin informarea şi pregătirea lucrătorilor.

De la 1 octombrie 2006, angajatorii au obligaţia să asigure o serie de
condiţii pentru lucrătorii care utilizează în activitatea lor echipamente cu
ecran de vizualizare. Potrivit actului normativ aprobat astăzi de Guvern
care preia integral Directiva 1990/270/CEE, posturile de lucru trebuie să
îndeplinească o serie de cerinţe minime, astfel încât să nu genereze
riscuri pentru vedere, probleme fizice şi solicitare mentală pentru
lucrători. De asemenea, angajatorul trebuie să planifice sarcinile
lucrătorului, astfel încât acesta să beneficieze de pauze, care să reducă
suprasolicitarea determinată de utilizarea ecranului de vizualizare.

Prevederile actului normativ nu se aplică în cazul sistemelor
informatice de la bordul mijloacelor de transport, al sistemelor portabile
care nu se utilizează în mod prelungit la postul de lucru, maşinilor de
calculat, caselor de marcat şi a oricărui echipament prevăzut cu un mic
dispozitiv de afişare sau de măsurare a datelor, şi nici maşinilor de scris
de concepţie clasică (maşini de scris cu fereastră).

Pentru protecţia ochilor şi a vederii, lucrătorii vor beneficia de
examene medicale, atât la angajare, dar şi ulterior, la intervale regulate.
Dacă este necesar, angajatorii vor asigura dispozitive de corecţie
speciale, fără ca aceasta să implice costuri financiare suplimentare
pentru lucrători.

Actul normativ stabileşte şi obligativitatea informării lucrătorilor în
ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi sănătăţii la postul de lucru.
Lucrătorii trebuie instruiţi în legătură cu modul de utilizare a postului de
lucru, atât la începutul activităţii, dar şi la modificarea organizării acestuia.
De asemenea, lucrătorii sau reprezentanţii acestora trebuie consultaţi în
legătură cu aspectele care ţin de asigurarea sănătăţii şi a securităţii în
muncă.

Încălcarea prevederilor actului normativ atrage răspunderea
contravenţională, civilă sau penală.

Angajatorul are obligaţia să asigure gratuit salariaţilor săi
echipamentul individual de protecţie atunci când este necesar, să se
asigure de buna funcţionare şi de întreţinerea, repararea şi înlocuirile
necesare acestuia. Guvernul a aprobat în şedinţa de azi Hotărârea
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă. Actul normativ armonizează legislaţia internă cu Directiva
89/656/CEE.

O altă obligaţia a angajatorului este aceea de a informa salariaţii
despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului
individual de protecţie. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure
instruirea lucrătorilor şi, dacă este cazul, să organizeze antrenamente
pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.

Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când
riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de
protecţie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de organizare a
muncii.

Hotărârea desemnează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei (MMSSF) ca autoritatea care, după consultarea organizaţiilor
angajatorilor şi lucrătorilor, stabileşte reguli generale pentru utilizarea
echipamentului individual de protecţie. Aceste reguli indică, în special,
împrejurările sau situaţiile de risc în care este necesară utilizarea
echipamentului individual de protecţie, fără a aduce atingere priorităţii
care trebuie să se acorde mijloacelor de protecţie colectivă.

-

Hotărârea intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2006
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Conflictul (militar) din 2006 între Israel şi Liban se
desfăşoară în întregul Liban şi partea de nord a Israelului,
în principal între Hezbollah şi Israel şi a început în 12 iulie.
O rezoluţie de încetare a focului adoptată de Naţiunilor
Unite a intrat în vigoare în 14 august. De atunci luptele
practic au încetat şi armata din Liban începe să ocupe
poziţii, după 40 de ani, în sudul statului. Se întâmplă
pentru prima oară după războiul civil din 1975.

Luptele între creştini, musulmani şi palestinieni au
aruncat ţara, la începutul lui 1975 în război civil. La
cererea preşedintelui libanez, Siria a trimis forţe militare
care au oprit atacurile musulmane şi palestiniene
împotriva creştinilor. Situaţia instabilă a dus la reluarea
luptelor în 1977. În sud, forţele israeliene au atacat
grupurile armate ale Organizaţiei pentru Eliberarea
Palestinei şi au ocupat Sudul Libanului în 1978. Au fost
înlocuite de trupe ale Naţiunilor Unite. Acestea s-au
dovedit incapabile să controleze activităţile miliţiilor
libaneze. În 1982 (anul naşterii grupării Hezbollah),
armata israeliană reia ofensiva. Beirutul este asediat, iar
liderul palestinian Yasser Arafat şi cei 11 mii de luptători ai
săi sunt forţaţi să părăsească capitala libaneză. Trei ani
mai târziu, în vara lui 1985, se încheie a doua retragere a
Israelului din Liban, care păstrează însă controlul de-a
lungul frontierei, asupra aşa-numitei ,,zone de securitate''.
În anii '90, organizaţia Hezbollah îşi intensifică loviturile
asupra statului evreu, care răspunde, între 1993-1996, cu
raiduri de proporţii. Doi ani mai târziu, Israelul anunţă că
intenţionează să se retragă din zona de securitate, cu
condiţia ca aceasta să nu mai fie folosită pentru atacuri
împotriva teritoriului său. Chiar dacă tratativele cu
guvernul libanez eşuează, pe 24 mai 2000, Israelul se
retrage din Libanul de Sud punând astfel capăt celor 22 de
ani de prezenţă militară. Hezbollahul preia din acel
moment controlul în zonă.

Actualul conflict a început când un grup de militanţi
Hezbollah a întreprins un raid împotriva unei unităţi
militare aflată la graniţa Israel-Liban, raid soldat cu doi
soldaţi israelieni capturaţi şi trei ucişi. Echipa de salvare
trimisă a mai pierdut cinci oameni.

Liderii Hezbollah au cerut eliberarea deţinuţilor
libanezi din Israel în schimbul eliberării celor doi soldaţi.
Guvernul Olmert consideră răpirea un act de război şi
porneşte o masivă acţiune militară cu scopul de a lichida
gruparea Hezbollah şi a-i elibera
pe cei doi soldaţi. Israelul
răspunde cu atacuri aeriene
masive asupra Libanului, o inva
zie terestră în sudul Libanului şi o
blocadă aeriană şi navală.
Hezbollah sute de rachete spre
nordul Israelului şi se angajează
în lupte de gherilă cu trupele
terestre israeliene.

În timpul conflictului au murit
sute de persoane, civili mai ales,
infrastructura din Liban a fost
considerabil distrusă, în jur de un
milion de libanezi şi 500.000 de
israelieni au fost nevoiţi să se
refugieze.

În 11 august, Consiliul de
Securitate al Naţiunilor Unite
aprobă în unanimitate Rezoluţia
1701, în încercarea de a opri
ostilităţile. Guvernul din Liban şi
Hezbollah acceptă rezoluţia în 12
august iar în 13 august guver nul
din Israel face acelaşi lucru.

În 17 august, armata libane ză
începe deplasarea spre sudul ţării
în timp ce trupele israeliene încep
retragerea. O retragere completă
urmează să aibă loc odată cu
sosirea trupelor destinate întăririi
contingentului ONU deja prezent.

Dacă numărul în creştere al
civililor ucişi în conflicte regionale
din ultimii ani a devenit o

constantă, valabilă şi în acest spaţiu (peste 1.000
palestinieni şi peste 40 de israelieni), dezastrele
economice devenite şi ele o "companie" a intervenţiilor
armate (bombardare depozitelor de carburanţi de la
centrala din Jiyeh, la 30 km sud de Beirut, au provocat
scurgerea în Mediterană a 20.000 până la 30.000 de tone
de petrol ce acoperă 170 km de coastă şi poate ajunge în
curând în Turcia şi Cipru), singurul rezultat sigur al acestui
conflictul militar poate fi ruperea fragilului echilibru politic
şi religios din Liban.

În Israel, Liban şi în capitalele lumii se manifestă o tot
mai mare preocupare faţă de faptul că forţa internaţională
de menţinere a păcii încă nu s-a constituit. Franţa, care a
renunţat la preconizata preluare a comenzii trupelor ONU
din regiune, îşi limitează deocamdată contribuţia la două
sute de militari, până ce primeşte asigurări suplimentare
legate de regulile operaţionale ale misiunii. Vineri are loc o
întâlnire extraordinară a miniştrilor de externe ai EU la
Brussel pentru a discuta contribuţia la extinderea trupelor
ONU din Liban cu Secretarul General al Naţiunilor Unite
Kofi Annan. "Scopul reuniunii se concentrează pe
contribuţia statelor membre EU la UNIFIL (UN Interim
Force in Lebanon) şi condiţiile necesare pentru a permite
succesul operaţiunii” se precizează într-o declaraţie a
Finlandei, actuala preşedintă a EU.

Şeful guvernului de la Roma, Romano Prodi, l-a
informat pe secretarul general al ONU, Kofi Annan, că
Italia este pregătită să preia comanda acestei forţe şi să
contribuie cu 3.000 de oameni dar că este necesară o
nouă rezoluţie a Consiliului de Securitate care să clarifice
rolul forţei de pace. Ministrul de Externe Massimo
D'Alema a fost citat de agenţiile de presă când a afirmat că
este normal ca forţele Hezbollah să depună armele dar
Italia nu poate trimite trupe în timp ce forţele israeliene
continua să tragă.

În fapt, forţa ONU are o sarcină pe cât de dificilă pe atât
de delicată: ea trebuie să se asigure că în zona dintre
graniţa cu Israelul şi râul Litani nu vor mai exista alte forţe
militare decât cele ale Guvernului de la Beirut dar
complexitatea reală poate fi înţeleasă din declaraţia
generalului francez Alain Pellegrini : „Dezarmarea
grupării şiite Hezbollah nu este o problemă a forţei ONU,
ci a Guvernului libanez”.

-

-

-
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CONFLICTUL ISRAEL - LIBAN
ORIENTUL MIJLOCIU

De mai multe luni presa şi politicienii ameri-
cani, descriu criza Iraniană drept o confruntare
între Washington şi Teheran, unde atât puterile
Europene, cât şi Rusia şi China au un rol mai
mult secundar. Atât preşedintele George W
Bush cât şi preşedintele Mahmud Ahmadinejad
se întrec în declaraţii inflamatorii reciproce
pentru a câştiga suportul publicului de acasă.

O privire mai apropiată a evenimentelor din
jurul crizei Iraniene arată o luptă tripolară de
culise, poate mult mai importantă, între Statele
Unite, Rusia şi China pentru controlul regiunii
Golful Persic-Marea Caspică şi a enormelor
sale rezerve de energie.

Deja clasica confruntare geopolitică are
punctul de pornire la începutul anului 2001,
când Casa Albă a dat un semnal al intenţiilor
sale prin denunţarea unilaterală a Tratatului
privind rachetele balistice semnat de SUA şi
Rusia şi anunţul intenţiei de a vinde Taiwanului
arme de ultimă generaţie (China consideră
Taiwanul teritoriu chinez).

După 11 septembrie 2001, semnalele iniţiale
au cunoscut o scădere de intensitate, menită să
asigure sprijinul Rusiei şi Chinei în aşa numitul
"război împotriva terorismului", până în lunile
recente când au revenit la tonalităţile iniţiale. S-
a observat pentru prima oară în timpul vizitei lui
Dick Cheney în Lituania, fostă republică sovie-
tică, unde a adresat un atac dur Kremlinului,
afirmând printre altele că Moscova foloseşte
rezervele de gaz şi petrol ca"unelte de şantaj şi
intimidare" împotriva vecinilor şi încearcă să
"monopolizeze transportul" de petrol şi gaz în
Eurasia, o piedică a intereselor americane din
regiunea Caspică.

După cum este cunoscut, a doua zi, în
Kazakhstan (fostă republică sovietică bogată în
rezerve energetice) a solicitat preşedintelui
transportul întregii producţii printr-o conductă
"sponsorizată" de SUA cu traseu prin Turcia în
locul conductelor spre Europa controlate de
Rusia.

În 3 iunie, Donald Rumsfeld (Secretarul
Apărării), după o vizită în China, a acuzat
oficialii de la Beijing de "lipsa de transparenţă"
relativ la cheltuielile pentru programul militar
chinez "reprezintă motive de îngrijorare înte-
meiate pentru unii dintre vecini". Comentariile
au fost acompaniate de anunţul public al
planului SUA de a creşte fondurile alocate unor
noi generaţii de arme, avionul de luptă F-22A
sau submarinele de atac Virginia, arme care
realist privind, ar fi utile doar într-un război cu
Rusia sau China.

Răspunsul Chinei: în luna martie, parlamen-
tul a aprobat o majorare cu aproape 15% a
cheltuielilor militare anul acesta, până la 35 de
miliarde de dolari (420 de miliarde-bugetul
armatei americane pe anul acesta).

Răspunsul Rusiei: Guvernul Rusiei a făcut
public proiectul de buget pe anul viitor, care
prevede cheltuieli generoase pentru programe-
le de protectie socială şi pentru apărare. Forţele
armate, poliţia, procuratura şi aparatul judecă-
toresc vor beneficia de creşteri financiare în
valoare de aproximativ 25 la sută. Armata va
avea în total un buget de 30 de miliarde de
dolari, la actuala rată de schimb a rublei. Rusia
ocupă, astfel, locul trei în lume, în materie de
cheltuieli militare, după Statele Unite ale
Americii şi China.

Politica administraţiei Bush de a slăbi Rusia
şi a "tempera" China nu aduce un element de
noutate (Paul Wolfowitz, fost sub-secretar al
apărării a pus bazele Doctrinei Americane de
Apărare).

În acest context mai trebuie reamintit poziţia
geopolitică a Iranului. Este singurul stat cu
acces la Golful Persic şi Marea Caspică, fără a
uita de ruta pe unde trec zilnic un sfert din
producţia mondială de petrol-strâmtoarea
Hormuz.

11,1% din rezervele mondiale cunoscute de
petrol, 15,3 din rezervele de gaz, statul cu cele
mai mari rezerve cumulate de gaz şi petrol,
poziţia faţă de Rusia şi China (creşterea
economică a adus după ea şi o nevoie uriaşă de
resurse energetice), influenţa crescândă a
şiiţilor în Irak, Bahrain, Kuweit, Liban şi zonele
predominant şiite din Arabia Saudită sunt date
în plus care accentuează miza reală a rezolvării
diplomatice a situaţiei din Iran. Pentru că Iranul
nu este în ultimă instanţă decât un simplu
(alături de multe altele), dar cu mare greutate,
câmp de luptă între Washington, Moscova şi
Beijing pentru influenţa globală şi controlul
resurselor energetice. Iar o lovitură militară
limitată la instalaţiile nucleare iraniene, chiar
dacă nu se soldează cu schimbare de regim la
Teheran, ar constitui o victorie importantă a SUA
în contextul geopolitic global actual.

Din Liban, violenţele dintre israelieni şi „islamişti” s-au
întors în teritoriile palestinene. Tensiunile se accentuează
galopant şi la nivel diplomatic.

Premierul palestinian Ismail Haniyeh, membru al gru
pării Hamas, a pus o serie de condiţii ce riscă să compro
mită încă odată eforturile de formare a unui guvern de
unitate naţională. El a cerut insistent Israelului eliberarea
tuturor miniştrilor şi deputaţilor formaţiunii sale. În urmă
cu aproximativ două luni, forţele israeliene au arestat mai
mulţi miniştri şi parlamentari ai grupării Hamas. Motivul:
răpirea unui soldat evreu de către un comando islamist,
printre care se aflau şi militanţi ai braţului armat al Hamas.
Peste 180 de palestineni au murit în confruntările cu

armata israeliană, în această ofensivă.
În acelaşi timp, la Tel Aviv, premierul israelian Ehud

Olmert a admis că planul unilateral de retragere din
Cisiordania nu se mai află pe ordinea de zi. Premierul
israelian a declarat cabinetului şi liderilor partidului său,
Kadima, că relansarea planului de retragere din
Cisiordania este inoportună, şi că se va da prioritate
înlăturării pagubelor provocate în nordul Israelului de
rachetele Hezbollah. Planul prevede retragerea armatei
israeliene din părţi largi ale Cisiordaniei, evacuarea a zeci
de aşezări izolate, precum şi strămutarea a circa 80.000
de colonişti, din cei 240.000 câţi populează la ora de faţă
aceste teritorii palestiniene.

-
-

Conflictul Israel-Palestinian
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pre şi
Rifamipicin pre

şi 2
fotolii, pre

şi
ghiuvet

şi un
dulap. Tel. 0355-802548.

Vând vac

şi dulap vechi din lemn de cireş
cu vitrine de cristal. Tel. 0749-
263110.

Vând covor 3/4, pre

Al

-

Vând canichi albi
ţ

150 lei. Tel. 0355-401227,
0747-353516.

şi bej, 2
luni, cu carnet de s , preănătate

Persoan fizic , ofer spre
nchiriere apartament 2 camere,
aproape de universi tate,
decomandat, mobilat, utilat,
central termic , frigider, tv,
cablu, aragaz, gresie, faian .

re foarte avantajos. 0748
658270

-

-

-

-

ă ă

ă ă
ă

Vând casă 5 camere, pre
sau schimb cu

apartament 2-3 camere +
diferen ă, str. Rândul III nr. 36.
Tel. 224409.

Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, confort III în
Luncă, lângă Poli

ă o fată în
timpul anului

ă o elevă.
Tel. 254445.

Doresc să închiriez urgent o
garsonieră. Tel. 0741-685278.

Închiriez garsonieră în
Moroasa. Tel. 0740-674288.

Închiriez cameră de cămin
cu baie în Blocul Func

ă. Tel. 0740-674288.
Vând cameră de cămin cu

baie în Blocul Func
ă. Tel. 0740-674288.

Dau în chirie apartament 2
camere, parter, îmbunătă

ă termică, pre
ă + garan

ătă

ăliug, 2700
mp. Tel. 226996, 0742-920420.

Particular, vând garsonieră,
str. Albăstrelelor, centrală
termică, termopane, pre

ă.
Tel. 0355-408650.

Vând apartament 2 camere,
confort II, Micro I, parter, centra
lă ătă

ăi, 2 balcoane, boxă, 96 mp.
Tel. 216468.

Vând garsonieră îmbunătă
ă. Tel. 0765-577810.

Primesc în gazdă o fată sau
un băiat. Tel. 0355-802905,
între orele 16

ă mare, 3 dormi
toare, salon, sufragerie, terasă

ă, toate facilită

Vând casă mare în stare
foarte bună, loc bun, cu 1 ha
pământ lângă casă, în comuna
Socol nr. 107, jude

î

ţ
P ţ Tel. -

.
ţ

28.000 €

ţ

ţie, preţ 90 €.
Tel. 0727-746012.

Primesc în gazd

ţionarilor
în Lunc

ţionarilor, în
Lunc

ţit,
central ţ 100
€/lun ţie 100 €. Tel.
0740-369836.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, mici
îmbun ţiri, preţ 21.500 € neg.
Tel. 0355-802548.

Vând teren pentru cons
trucţii, intravilan, V

ţ 8.500
€ neg. Tel. 0355-807776.

Vând apartament la cas

ţiri, preţ neg.
Tel.0355-805951, 0727-754971

Vând apartament 2 camere,
confort III, parter, Micro II, preţ
neg. Tel. 0720-012111.

Vând urgent apartament 4
camere, confort I, decomandat,
2 b

ţit

ţile.
Tel. 0726-834261.

ţul Cara
ţ 6.000 €. Tel. 0256-

410494, 0721-215041.

şcolar. Tel. 251780
Primesc în gazd

şi mici îmbun

şi 17.
Vând cas

şi mansard

ş-
Severin, pre

Efectuez masaj pt circulaţia
sângelui

ţ 3 lei/ ţa. Tel.
0355-807111, 0740-603153.

Ofer
-

ţar ţi, film

Efectu m zilnic curse în
Italia, Spania, Belgia, Franţa,
Portugalia, Germania cu micro-
buze climatizate i ma ini mici,
rapid i ieftin! Asigur m nece-
sarul pentru o ie ire sigur .
Ie 100%! Pentru
informaţii i rezerv ri: 0723-
329600, 0742-035553.

Zilnic transport internaţional
în/din Spania, Italia, Belgia,
Portugalia, Franţa i Germania
cu microbuze, autocare i
ma ini mici, garant m ie irea.
Reduceri pt. grupuri organizate!
Asigur m absolut tot necesarul.
Tel.0726-500804; 0744-203965

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

ţ
ţuri minime. Tel. 0355

412568, 0727-815760, 0748-
413548

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

0355-412568

ţ

Execut lucr
ţii cu membran

Doamn

.
. -

-

.

limba

r -

-

şi pt echilibrare ener
getic şedin

ş ş
ş

ş
şire garantat

ş

ş
ş

ş ş

uri mici
nun

şi francez

ă, pre

limuzină decapotabilă
de epocă 1948, impecabilă, uni
că în ă, pentru nun ări,
etc. www.dekaroso.ro Tel.
0742-773016, 0355-414326

ă

ă
ă

ă
ă

ă

ă

Sonorizez la pre

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

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

Meditez eficient la pre

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

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

Caut să îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0721-217133.

Căutăm ospătare cu minim
de experien ă pentru st ăinăta
te. Tel. 0721-380209.

ări de hidroizola
ă bituminoasă.

Tel. 0743-733252.
ă serioasă, îngrijesc

copii. Tel. 254445.

Joi 24.0 .2006

âmbătă 25.08.2006

Duminică 27.08.2006

Marţi 29.08.2006

8

S

1.

2.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

2.

Marcovici Otto şi
Inoşel Stela-Ana (23 ani)

Badea Raul-Daniel
şi

Blidariu Marius şi
Maicariu Lumini (29 ani)

Zaharia Aurel (49 ani) şi
Alm (47 ani)

şi

Drejoi Claudia-Simona (22 ani)
Balog Adrian-Ştefan
Popescu Gina-Alina (22 ani)
Slusar Cristian

Caracuda Viorel (27 ani) şi

Hanachiuc Paul-Dan (21ani)
şi

şi
Ciut

şi
P

şi Copocean Cristina-Veronica
(29 ani)

Lepa Claudiu Gabriel
Gherghinescu Mihaela (29)
Fi şi

Du
şi

Boghiu Andreea-Elena (21 ani)
Cîşlaru Marcel-Sorin

Cerbulescu Maria-Nadia
Brabete Lauren

şi
Wandrasch Monica (24 ani)
Muntean Ioan-Samuel (22)

şi Cini Loredana-Florina
Balanura George-Daniel

(23 ani) şi
Schinteie Ancu

şi
Bunea Sorina-Monica (29 ani)

Jarcu Nicu-Adrian (22 ani)
şi Motrescu Mihaela (21 ani)
Matei Ion (27 ani) şi
Chincea Valentina (28 ani)

Chiril
şi Boru Ramona-Mariana

(24 ani)

şi
Dalea ana-Cristina (22 ani)

şi

i

(30 ani)

( ani)

( ani)

ăjan Vioara

Dragomir Ioan (23 ani)
Gherghina Ruxandra

ănel Ramona

ă Liana-Maria (23 ani)
Stan Maricel (30 ani)

ănescu Alina-Daniela (27 ani)
Iordache Ionel Ovidiu

ă Mariana (25 ani)
Both Andrei (21 ani)

ă Iulian-Gabriel (23
ani)

Măran Ilie-Ciprian (27 ani)

Sultan Ion-Liviu
ăciun Nicoleta-Florica

ău Cristian-ciprian

( ani)

26
Păun Delia-Marcela (28 ani)

35
ţa

(19 ani)
Manciu Florin-Aurel

(33 an )
şi

(24 ani)
şi Dabega Adriana 28 ani

Faricea Mariana-Marieta (32ani)

Iov (22 ani)
Popescu Eugen (23 ani)

ţa Manuel-Alin (28 ani)
ţ

(27)
ţiu-Petronel

(26 ani)

ţa (23 ani)
Luca Sebastian (29 ani)

(27 ani)
Cr

Ţicl
Roşu Niculina-Ecaterina (24)
Peru Valentin 30 şi

Motântău constantina-Andrada
(20 ani)

1.

8.

9.

12.

1.

1.

2.

7.

17.

3.

(30 ani) şi

( )

(28 ani)

(40ani)
şi

(27 ani)
şi

(16 ani)

(25 ani)
(22 ani)

şi

Oferte-Cereri
de Serviciu

Joi 7.0 .2006

Duminică 20.08.2006

Marţi 22.08.2006

1 8
1.

2.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

2.

Brie Flavius-Florin şi
Pusok Olga-Melinda (28 ani)
Popescu Cornel şi

Laz şi
Paulescu Domnica (27 ani)

Constantin Dorin (46 ani) şi
Sofa Sorina-Nicoleta (36 ani)
Cîmpeanu Gheorghe

Mioşcu Otilia-Cristiana
şor (34

ani) şi P

şi
Ignat Lenu

şi
Boba Nicoleta-Mariana (25 ani)

Marchiş Cristian-Nicolae
Boba Petronela-Borca (33 ani)

Roth Sandi-Giani

Tudosie Ion-Lucian (24 ani)
şi

Maghe (31 ani) şi

şi
Neam

şi Botici Maria-Georgeta
Oanc şi

Mircea Marinela-Adriana
Jdean Petru (27 ani) şi

Romî Florentina Sofia
Goia Marius Vasile (26 ani)

S
şa Alexandru (25 ani) şi

Cîrstioc Teodora Alina (25 ani)
David Lucian Petru (27 ani)

şi Nicolae Ramona-Violeta (19)
Miu Marius-Remus (27 ani)
şi Croitoru Marinela (24 ani)
Pani şi

P

şi Scînteie Corina (31 ani)
Tîmpu Mircea-David

şi C ş Ana-Maria (17 ani)
Li

şi Cojocaru Alina (23 ani)
Gherghe Gicu (39 ani) şi

Lauren

şi
Jurchescu Simona (24 ani)

Anason Daniel (28 ani) şi
Fiat Simona-Iuliana (23 ani)
Sporea Daniel-Flavius (26)

şi Nicolescu Andreea (26 ani)
Belcea Cristian-Traian (27)

şi Oprea Nicoleta (25 ani)

şi Nov

şi Dumitru Maria-Cristina
Roşca Petru-Eugen şi

Tomoioag

)

(31 ani)

( ani)

ăr Marius ( ani)

ă-Petri
ălean Elena (27 ani)

Raicu Raul-Valentin
Castro Garcia Beatriz-Berenice

ănaru Ciprian

ă Ovidiu (29 ani)

nu

ălăjan AnaMaria-Nicoleta
Lup

ă Marian (28 ani)
ăpădie Adela-Alexandra (22)
Borlovan Titi Florin (24 ani)

ăldăra

Samfira Sorin-George (30)
ăcescu Andreea (24 ani)

Rădulicea Răzvan-Dumitru

(38ani)
ă Iuliana-Dana

37
Negrea Ioana (36 ani)

36

28 an
Peica Petric

Maftei Cristian (30 ani) şi
Bot Graţiela-Lorena (26 ani)

Cojocariu Mihai (34 ani)
ţa (24 ani)

(22 ani)
Bl (23 ani)

(28)

(28 ani)
şi Tudor Ileana (28 ani)

Piescu Floarea (22 ani)
ţi Ion

Maldea Lorena (24 ani)
Ignat Mihai Marcel (30 ani

ţu Mariana-Evilina
Nistor Nicolae-Daniel

ţ

ţcanu Alin-Ionel (31 ani)

ţiu Lupu Maria-
Magdalena (38 ani)

Secrieru Ion (26 ani)

(25 ani)
(25)

(37ani)şi
( i)

(29 ani) şi

(35 ani)
(25 ani)
(27ani)

(20ani)

(40ani)

(19)

(21ani)

(29ani)

6.

7.

8.

âmbătă 19.08.2006

2.

7.

8.

20.

S
1.

12.

16.

1.

1.
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Matrimoniale
Pensionar ţ

f ţii,

E

ţ

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

ă, dezamăgită,
dore ărat? Tel.
0723-572941.

T â n ă r ă d i s c r e t ă
ăgătoare doresc cuno ă

cu un domn. Tel. 0721-4 4592.5

şti singur
şti un prieten adev

ş i
atr ştin



Vând cas

ţ 40.000 €. 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 apart. 2 camere conf I,
semidecoman-dat, etaj IV/IV, zona
Lunc neîmbu n ţit. 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 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 .

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

ând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
central ţi
termo-izolaţi, preţ 24.800 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

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

ă, neîmbunătă

ă, ătă

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,

pre

ă, termopane, rigips, pere

şte. Pre

şi

şta Mare, pre

şpai

şi cas

şa Român

ort

-

-

V

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

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 apartament 4 camere, confort I,
decomandat, parter, central

ţa Sud, preţ 37.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând cas

ţ 30.000 €. Tel. 221529,
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
(Magister)

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

ţ
ţ, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)

Cump

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)

ă 2 camere, str. Castanilor,
posibilită

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

ă termică,
zona Re

ă 3 camere, baie, bucătărie,
cu 200 mp grădină, singur în curte, zona
Stavila, pre

ă
sta

ă

ă localitatea Buchin, pre

ă
ădure de

stejar ă de 3.237 mp
în localitatea Driglovă

ăr farmacie în Caransebe

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

.

.

şi

şoarei, pre

şosea, pre

şosea, lâng

şosea, în
Doman, pre

şi gorun, în suprafa

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

şi

ş vis-a-vis de
şi spa

şa, Oravi
şu, practic

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

14Aug.
15Aug.
16Aug.
17Aug.
18Aug.
21Aug.
22Aug.
23Aug.

06 55,8269
06 55,7142
06 55,4726
06 55,6744
06 54,3027
06 54,7222
06 55,3196
06 55,1506

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

24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23

24 - 23 AugustIulie 2006

Cump r riã ã

PRISMA | 24 - 30 |August 2006

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

Vând Opel Omega 2,3
diesel, an 1991, 2.850 € neg.
Tel. 0729-074521.

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650, 214781.

Vând Dacia 1310 Berlin
ţ

550 € neg. Tel. 0720-015585.
Vând Mercedes 240 diesel,

stare foarte bun

ă

ă, an
1989, motor 1400, 5 viteze, pre

ă. Tel. 0742-
553630.

Auto-Moto-Velo DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada Aug
şi

9-23 ust
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Puia Ana
ani)

şan tiberiu-Aloisiu (78 ani) Jigmul
Alexandrina-Marta (51 ani) Ieva Gheorghe (71
ani) Bou lescu Vasile (84 ani) Str

(83 ani) Gher-man Bianca-
Elena Giura Emilia (63 Musteţi
Octavian (59 ani) Nicorici Gheorghe
Borcean Stanka

Matula Maria (57 ani)
Butnaru Mircea (42 ani) Hadaci Maria (62 ani)
Voil

(1 an)
(73 ani)

(95 ani) Furdui Nicolae (76 ani)
Sas Ana (55 ani)

ă Elena (71 ani) Bana Ana-Rodica (44 ani)
Marie

ăin Nicolae
(50 ani) Kegyes Irina (92 ani) Broinea Angela
(79 ani) Bulucea Elena (78 ani) Stanciu
Gabriel-Alexandru (31 ani)

-



Liga I
Clasament etapa a 2-a:

M V E I G GP PM
1 CFR Cluj 4 4 0 0 11 2 12
2 Dinamo 4 4 0 0 7 2 12
3 Steaua 4 3 1 0 9 1 10
4 Poli Iasi 4 3 0 1 6 3 9
5 Farul 4 2 1 1 7 4 7
6 UTA Arad 4 2 1 1 7 6 7
7 Unirea Urziceni 4 2 0 2 2 6 6
8 Rapid 4 1 3 0 3 2 6
9 Poli Timisoara 4 1 2 1 3 3 5

10 Univ. Craiova 4 1 2 1 4 5 5
11 Gloria Bistrita 4 1 1 2 2 2 4
12 Pandurii 4 1 1 2 3 4 4
13 FC National 4 1 0 3 3 6 3
14 Otelul 4 1 0 3 5 8 3
15 Ceahlaul 4 1 0 3 3 7 3
16 FC Arges 4 1 0 3 2 6 3
17 FC Vaslui 4 0 1 3 4 11 1
18 Jiul Petrosani 4 0 1 3 0 3 1
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COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:

19 aug.-3 sep.: BASCHET Campionatul Mondial Masculin(Japonia)

20 : CANOTAJ - Campionatele Mondiale (Eton, Marea
Britanie)

25 august: GOLDEN LEAGUE ATLETISM-Brussels
27 august: IAAF Grand Prix - Rieti, Italia
27 august: FORMULA 1 - M.P. al Turciei

august

26 aug.-17sep.: CICLISM Turul Spaniei
28 aug.-10sep.: TENIS US Open (New York, SUA)

DE VĂZUT LA TV:
CANOTAJ Campionatele Mondiale

Vineri Eurosport ora 13.00
FOTBAL - Cupa UEFA tragerea la sorţi

Vineri Eurosport ora14.00
ATLETISM - Golden League Brussels

Vineri TV Sport ora 21.00
BASCHET - Campionatul Mondial Masculin (optimi).

Sâmbătă-Duminică TV Sport ora 11.00/14.00/00.00
RUGBY - Tri Nations (Africa de S.-Noua Zeelandă)

Sâmbătă TV Sport ora 16.00
CICLISM - Turul Spaniei (”Vuelta”-prima etapă)

Sâmbătă Eurosport ora 20.45
FORMULA 1 - Marele Premiu al Turciei

Duminică TVR1 ora 14.55

Clasament etapa a 2-a:
M V E I G GP PM

1. Corvinul Hunedoara 2 1 1 0 7 2 4
2. Auxerre Lugoj 2 1 1 0 3 1 4
3. Dacia Mioveni 2 1 1 0 3 1 4
4. Industria S rmei 2 1 1 0 2 0 4
5. Universitatea Cluj 2 1 1 0 2 1 4
6. FCM Targoviste 2 1 1 0 1 0 4
7. FC Caracal 2 1 0 1 2 2 3
8. Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 2 2 3
9. FC Bihor Oradea 2 0 0 2 1 1 3

10. CFR Timisoara 2 1 0 1 2 3 3
11. Minerul Lupeni 1 0 1 0 2 2 1
12. Politehnica II Timisoara 1 0 1 0 1 1 1
13. Building Vanju-Mare 2 0 1 1 0 1 1

15. CSM Ramnicu-Valcea 2 1 0 1 2 2 0
16. Gaz metan Medias 0 0 0 0 0 0 0
17. Unirea Dej 2 0 0 2 0 4 0
18. FC Baia-Mare 2 0 0 2 1 7 0

â

14. FCM Resita 2 0 1 1 1 2 1

Liga II - Seria 2

Urm

Clasamentul piloţilor.

ătoarea etapă se va des
ă, 27

august 2006.

faşura
în Turcia, în ziua de duminic

1 F.Alonso 100
2 M.Schumacher 90
3 F.Massa 52
4 K.Raikkonen 49
- G.Fisichella 49
6 J.Button 31
7 J.Montoya 26
8 R.Barrichello 21
9 N.Heidfeld 19

10 R.Schumacher 15
11 D.Coulthard 14
12 P.De La Rosa 10
- J.Trulli 10

14 J.Villeneuve 7
15 M.Webber 6
16 N.Rosberg 4
17 C.Klien 2
18 V.Liuzzi 1

Constructori
1 Renault 149
2 Ferrari 142
3 McLaren 85
4 Honda 52
5 BMW 26
6 Toyota 25
7 Red Bull 16
8 Williams 10
9 Toro Rosso 1

Capirossi, victorie la pas în Marele Premiu al
Cehiei

Loris Capirossi a cî
ă ă pe circuitul de la Brno,

italianul de la Ducati trecînd linia de sosire cu 4,9

secunde înaintea următorului clasat, Valentino
Rossi. Capirossi a condus cursa de la început

ă la sfîr ăsîndu-i pe Rossi ă se

dueleze pentru locurile 2-3.
De

ău de la Ducati a reu

ă numai patru
tururi, Capirossi avea deja un avans de peste
două secunde. Italianul a continuat în acela

ă la final, reu
ă.

Spectacolul a fost dat de duelul pentru locul
doi dintre Rossi
ăcînd schimb de locuri tur după tur. Pînă la urmă,
italianul a avut cî ă, terminînd pe locul
al doilea. Mai mult decît atît, liderul clasamentului
general, Nicky Hayden, a încheiat cursa doar pe
locul al nouălea. Motiv de bucurie pentru Rossi,
care reduce diferen

ă
lupta pentru titlu.

Americanul Nicky Hayden rămîne lider în
clasamentul general, avînd 201 puncte, cu 25
mai multe decât colegul său, spaniolul Dani
Pedrosa,

ştigat detaşat cursa de
MotoGP desf şurat

şi
pîn şit, l şi Pedrosa s

şi Rossi a plecat din pole-position,
cona şit un start
formidabil, intrînd în primul viraj cu mult înaintea
„Doctorului” şi a lui Hayden. Dup

şi ritm
pîn şind a doua sa victorie din acest
sezon şi a 27-a din carier

şi excelentul Pedrosa, cei doi
f

ştig de cauz

şi
american de la 51 la 38 de puncte şi relanseaz

şi cu 38 mai multe decât Valentino
Rossi.

ţionalul s

ţa de puncte dintre el

Marcus Gronholm a castigat duminica Raliul
Finlandei pentru a sasea oara in cariera sa,
devenind liderul clasamentului WRC.

WRC 2006: Clasament piloti/constructori
Forum: Raliu | Motorsport
Marcus Gronholm a reusit in Finlanda sa

termine in fata liderului Sebastien Loeb, clasat al
doilea. Pilotul Ford, Gronholm, a reusit sa se tina
departe de probleme in ziua finala a Raliului
Finlandei, terminand competitia cu un avans de un
minut si sapte secunde fata de francezul Loeb.

Un alt pilot de la Ford, tot finlandez, Mikko
Hirvonen a sosit pe locul al treilea.

CM de Motociclism viteză

CM de Raliuri Gronholm, a sasea victorie in Finlanda

WRC 2006 - CLASAMENTUL PILOTILOR

S. Loeb 92
M. Gronholm 61
D. Sordo 41
M. Hirvonen 25
M. Stohl 23
P. Solberg 20

1 Citroën Kronos 96
2 Ford 91
3 Subaru 63
4 Peugeot Bozian 41
5 Stobart VK Ford 17
6 Red Bull Skoda 14

2006 CLASAMENTUL CONSTRUCTORILOR
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Etapa 3 - 23.08.2006

FCM Resita
C.S. Auxerre - CSM Rm Vâlcea
FC Caracal -
Building - CFR Timisoara
Minerul - Dacia Mioveni
Politehnica - FC Unirea Dej
FC Baia Mare - Gaz Metan
FC Târgovişte - Corvinul
Unirea Alba Iulia - U Cluj
FC Bihor - CS ISCT

Etapa 5 - vineri 25 august: Ceahlaul - Unirea Urziceni (ora
19,00 - Telesport); Poli Timisoara - Gloria (ora 20,00 - National TV)
sambata 26 August; Pandurii - CFR Cluj (ora 17,00-TVR 2); FC
Vaslui - FCArges (ora 18,00 - Telesport); Steaua - Farul Constanta
(ora 21,00 - Antena 1) duminica 27 august; FC National - Otelul
(ora 17,00 - Antena 1); Jiul Petrosani - Poli Iasi (ora 17,00 -
Telesport); UTA - FC Rapid (ora 18,00 - National TV); Craiova -
Dinamo (ora 20,30 - TVR 1)

Formula 1 - Marele Premiu al Turciei (14)

Alonso şi Schumi, motiva

şi Michael Schumacher,
merg la Istanbul cu gîndul doar la victorie. Deşi a
pierdut mult din avansul în clasament, Alonso
înc

şina este înc

şte maşinii noastre, iar Michelin

va aduce pneuri bune. Trebuie s

şi s şeli. Vom vedea apoi ce va
aduce cursa”, a încheiatAlonso.

De cealalt

ş fi avut nimic împotriv

şi
abia aştept s şin

ştig

ţi la maximum
pentru cursa din Turcia. Principalii candidaţi la
titlu, Fernando Alonso

ţ

ţine victoria.
“Sînt foarte optimist. Sînt în poziţia în care

toat

ţ

ţinerea acestora”, a
mai spus Schumi.

ă mai are zece puncte în plus fa ă de Schumi.
Pilotul de la Renault crede că monopostul R26
este suficient de puternic pentru a ob

ă lumea vrea să fie – la conducerea
campionatului, cînd mai sînt cinci curse de
disputat”, a declarat Alonso. “S-a pus ceva
presiune pe noi după MP al Germaniei, dar cursa
din Ungaria a arătat că ma ă foarte
competitivă”, a mai spus ibericul.

“Turcia va fi o cursă nouă, cu propriile ei
provocări, dar mă simt încrezător. Acest tip de
circuit se potrive

ă ne concentrăm
pe misiunea noastră, să punem lucrurile cap la
cap ă nu facem gre

ă parte, Michael Schumacher este
foarte motivat să continue lupta pentru titlu. “Am
avut o scurtă vacan ă, ceea ce a fost foarte
plăcut. Oricum, nu a ă să
sar peste această pauză.Am fi putut merge direct
în Turcia. Lupta pentru titlu este foarte incitantă

ă mă urc în ma ă în Turcia”, a
declarat germanul.

“Au mai rămas încă cinci curse pînă la
deciderea titlului. Vom continua cursa de
urmărire a lui Fernando. Facem în continuare tot
ce putem să cî ăm cele două titluri, iar Istanbul
va fi următorul pas spre ob

FORMULA 1

Miercuri, 23 August 2006

Joi, 24 August 2006
Steaua Bucure ti - Standard Liege 2 - 1 (2 - 2 în tur)

Beitar Ierusalim (ISR) - Dinamo Bucure

ş

şti (ROM) (0 - 1 în tur)
Rapid Bucureşti (ROM) - FK Sarajevo (BOS) (0 - 1 în tur)




