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Întâlnire de suflet la Iam
Banatul istoric, acest conglomerat de etnii, unde, într-un spaţiu restrâns, limbile
vorbite şi culturile convieţuiesc într-o interdependenţă complexă poate fi considerat
un model al Europei Unite spre care ne îndreptăm.
Suntem români, germani, sârbi, maghiari, ucrainieni, evrei, bulgari, italieni, care
avem o istorie comună, avem idealuri comune şi familii mixte.
Dintre aceste naţionalităţi, sârbii, cea mai veche diasporă din ţară şi românii din
Valea Caraşului au fost când de-o parte, când de alta a unei graniţe politice, au
hotărât, chiar dacă numai pentru o zi-lumină să desfiinţeze o „fâşie” care taie un drum
de ţară dintre două ţări.
La Iam, în 25 august, frontiera a fost simbolizată de o barieră, deschisă pentru
rudele sau prietenii din Dobricevo, Voivodinţi, Grebenaţ sau Coştei ai locuitorilor din
Iam, Milcoveni sau
Berlişte.
Mulţi dintre ei
s-au revăzut după
ani îndelungaţi sau
chiar niciodată.
La Iam, în 25
august, 350 de cetăţeni sârbi, de etnie
română, sârbă sau
maghiară au venit
să-şi întâlnească
rudele sau să le
cunoască sau doar
să vadă cum se
trăieşte în România.
Evenimentul,
onorat de oficialităţi
române şi sârbe la
nivel înalt a avut
momentul solemn al slujbei religioase, oficiată în ambele limbi de către reprezentanţii
bisericilor ortodoxe din cele două ţări. Partea mai puţin oficială a întâlnirii s-a
consumat pe terenul de fotbal şi la Casa de Cultură din Berlişte.
Berlişte, sat din mănoasa câmpie a Caraşului, cu uliţe largi şi case care
adăpostesc orgolii de bănăţeni, cu biserica a cărei înălţime rivalizează cu cea din
capitala spirituală a zonei, Oraviţa, a fost gazdă ospitalieră pentru sârbi, români sau
maghiari din satele sârbeşti.
Primarul localităţii, domnul Ioan Viorel Ohn a avut satisfacţia împlinirii unei
promisiuni făcute locuitorilor comunei Berlişte.
Formaţia din Coşteiul sârbesc şi-a delectat auditoriul cu „Omul bun şi pomul copt”
al lui Jurchela, iar „Loza”, ţuica adusă de oaspeţi a desfiinţat barierele lexicale.
În acelaşi mod frontiera va fi deschisă şi în 24 septembrie, când sârbii organizează
„balul strugurilor” la Coştei.
Dacă pragmatismul, justificat în bună măsură, al Consulului Republicii Serbia la
Timişoara, domnul
Ucerbrca poate fi
anulat de optimismul
preşedintelui Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, care
poate deţine date
despre o catalizare
politico-administra tivă şi, având toate
motivele să investim
în promisiunile
făcute, atunci
locuitorii celor două
ţări se vor putea
întâlni traversând şi
viitoarele puncte de
frontieră de la Socol
şi Grădinari. (R.B.)
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{edin]a din 29 august 2006
a Consiliului Local al
municipiului Re}i]a
Colectarea selectivă a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice (DEEE)
pe raza municipiului Reşiţa
Colectarea selectivă a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice este
reglementată prin acte normative româneşti
(H.G. 448/2005), aliniate la cele europene
(Directiva UE 2002/96/CE), dar implementarea acesteia este urgentată de data de 1
ianuarie 2007.
Până la finele anului 2006 România s-a
angajat să facă o colectare de 2 kg
DEEE/locuitor/an.
Preluarea, de la populaţie şi de la agenţii
economici, se face de către S.C. Prescom
S.A., cu titlu gratuit, în fiecare zi de vineri.
Echipamentele electronice ale căror
deşeuri fac obiectul acestei hotărâri sunt, în
principal:
l aparatele de uz casnic de mari dimensiuni
(frigidere, congelatoare, maşini de spălat
rufe, maşini de gătit, ş.a.);
l aparate de uz casnic de mici dimensiuni
(aspiratoare, râşniţe de cafea, friteuze,
ceasuri deşteptătoare,cântare, ş.a.);
l echipamente informatice şi de
telecomunicaţii (unităţi centrale, imprimante,
calculatoare personale, fotocopiatoare,
faxuri, telefoane, etc.);
l echipamente de larg consum (aparate
radio, televizoare, camere video, instrumente
muzicale, ş.a.);
l echipamente pentru iluminate (lămpi
fluorescente, lămpi cu vapori de sodiu, lămpi
cu halogen, ş.a.);
l maşini electrice şi electronice, cu excepţia
celor industriale fixe, de mari dimensiuni
(maşini de găurit, maşini de cusut, dispozitive
de sudură, unelte de tuns iarba, etc.);
l jucării, echipamente sportive şi de
agrement (trenuri electrice sau maşini de
cursă, în miniatură; jocuri video, automate cu
monede, calculatoare pentru ciclism sau
scufundări, ş.a.);
l dispozitive medicale (cu excepţia celor
infectate; echipamente de radiologie şi
cardiologie, dializoare, etc.);
l instrumente de supraveghere şi control
(detectoare de fum, termostate, etc);
l distribuitoare automate.
Punctele de precolectare de la populaţie a
DEEE-urilor vor fi amplasate astfel:
l Micro I - în PT 17, Aleea Tineretului;
l Micro II în PT 19, Aleea Felix ;
l Micro III în PT 23, Aleea Breazova;
l Micro IV în PT 28, Str. Rodnei;
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Fumatul interzis în tren
CFR Călători anunţă publicul că, în perioada
următoare va desfăşura o campanie privind
prevenirea şi combaterea consumului produselor
din tutun.
Conform prevederilor Legii nr. 349/2002, cu
completările şi modificările ulterioare, fumatul
este interzis în orice spaţiu închis şi mijloc de
transport în comun, astfel că pe durata călătoriei
cu trenul fumatul nu va mai fi permis.

Urmare sesizărilor călătorilor, recomandărilor
ANPC şi conform reglementărilor generale de
transport pe calea ferată., CFR Călători va
realiza campania de combatere a fumatului la
nivelul întregii reţele feroviare. Această
campanie va avea un caracter permanent,
organizându-se acţiuni de control în scopul
respectării legii.
De asemenea, în trenuri şi la casele de bilete
vor exista avertismente afişate la loc vizibil,
conform art. 5, din legea sus menţionată,
scrumierele vor fi demontate, prin instalaţiile de
sonorizare din trenuri şi gări vor fi difuzate
anunţuri iar pe legitimaţiile de călătorie va fi
imprimat mesajul: “Fumatul interzis în tren”
CFR Călători mulţumeşte publicului călător
pentru înţelegere, menţionând totodată că
măsurile care se iau, au ca principal scop
realizarea unui transport feroviar nepoluant,
sigur şi cu un grad sporit de confort.
Pentru alte informaţii privind circulaţia
trenurilor şi ofertele tarifare, CFR Călători vă stă
la dispoziţie prin serviciile specializate din staţiile
şi agenţiile CFR din Bucureşti şi din ţară sau la
numărul de telefon 9521 sau e-mail:
marketing.calatori@cfr.ro.
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi

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.
Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor
supune dezbaterii publice proiectul Legii
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.
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 pe data de 28
septembrie 2006 la adresa de e-mail: mail
legislatie@mai.gov.ro sau la adresa poştală
menţionată mai sus.
Ministerul Administraţiei şi Internelor -

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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România trebuie s@ creasc@ investi]iile
în energia regenerabil@ }i biocombustibili
România trebuie să încurajeze companiile şi
cetăţenii pentru a investi în surse alternative de energie,
astfel ca ponderea energiei electrice produse din
resurse regenerabile de energie, faţă de consumul
naţional brut de energie electrică să ajungă la 33% până
în anul 2010, valoare echivalentă cu un total de 21,4
TWh. Aceasta a fost principala concluzie a reuniunii de
la sediul Agenţiei pentru Conservarea Energiei (ARCE)
la care au participat reprezentanţi ai Ministerului
Integrării Europene şi ai Ministerului Economiei şi
Comerţului. Discuţiile au avut loc marţi, 29 august 2006.
Experţii ARCE consideră că, pe lângă faptul că acest
tip de energie nu este poluantă şi, practic, inepuizabilă,
pe termen mediu şi lung, costurile sale sunt mult mai
reduse, în special în condiţiile în care preţul produselor
petroliere creşte vertiginos. Principalele surse de
energie regenerabilă din România ar putea fi energia
solară, eoliană, biomasa şi energia geotermală.
În cadrul discuţiei s-a arătat că o soluţie care ar
putea fi dezvoltată în România ar fi corelarea investiţiilor
din turism care folosesc fonduri europene cu utilizarea
de instalaţii de energie regenerabilă (solară, eoliană
etc.). De exemplu, în Mangalia, mai mulţi operatori au
construit panouri solare, cu care asigură, cel puţin în
timpul verii, o mare parte din apa caldă necesară. În
plus, agricultorii pot fi încurajaţi să cultive anumite
plante tehnice, precum rapiţa, floarea soarelui, din care
se extrag biocombustibili.
Cea mai mare parte a energiei regenerabile din
România este produsă în acest moment în domeniul
hidroenergetic. Energia solară reprezintă cea mai
sigură sursă de energie. Pe teritoriul României, pe o

suprafaţă orizontală de 1m2, este posibilă captarea
unei cantităţi anuale de energie, cuprinse între 900 şi
1450 kWh, în funcţie de anotimp. Energia eoliană este
mai scumpă decât cea solară. În România, a început
deja un proiect lângă Parcul Industrial Ploieşti.
Rezervele de biomasă sunt în special deşeurile de
lemn, deşeurile agricole, gunoiul menajer şi culturile
energetice. Producerea de biomasă reprezintă o
oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea rurală. În
prezent, în Uniunea Europeană, 4% din necesarul de
energie este asigurat din biomasă. La nivelul UE, se
estimează crearea a cca. 300.000 de noi locuri de
muncă în mediul rural, prin exploatarea biomasei. În
România au fost finalizate cinci lucrări de investiţii
promovate prin cofinanţare asigurată de Programul
PHARE 2001 al Uniunii Europene.
O altă sursă de energie este cea geotermală, care
poate fi exploatată în special în staţiuni. În 1998, a fost
deja finalizat programul PHARE UE, la Călimăneşti,
Căciulata, Cozia.
Statele Uniunii Europene au luat o serie de măsuri
pentru încurajarea cetăţenilor şi a companiilor să
investească în energii regenerabile. De exemplu, în
Marea Britanie se acordă subvenţii pentru cetăţeni şi
pentru companii, astfel încât aceştia să instaleze
panouri solare, iar energia este utilizată pentru
activităţile domestice. Energia solară este utilizată şi
subvenţionată parţial în Spania, Grecia şi Suedia. În
Germania, energia eoliană este una dintre principalele
surse de energie regenerabilă.
Ministerul Integrării Europene - 29.08.2006

Rom$nia va avea obliga]ia de a
respecta regulamentele comunitare

Dezbatere pe tema
radia]iilor electromagnetice

Romania va avea obligatia de a respecta regulamentele
comunitare, de la 1 ianuarie 2007, iar orice alta facilitate fiscala
suplimentara va fi abrogata. Totodata, tara noastra se va retrage
din orice acord de liber schimb incheiat cu parti terte si va respecta
numai acordurile agreate de Uniunea Europeana, conform unui
proiect de ordonanta a Ministerului Finantelor Publice. De la 1
ianuarie 2007, nu vor mai fi acordate scutiri de la plata taxelor
vamale pentru investitiile cu impact direct in economie, care reprezinta utilaje tehnologice, echipamente, instalatii, aparate de masura si control, produse de software cu o valoare de peste un milion
de euro. Si importurile de echipamente, utialeje, materii prime
realizate pentru anumite obiective industriale nu vor mai beneficia
de scutiri vamale. Sunt vizate investitii din tara si din strainatate.
Adrian Botea, director in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor:
Este vorba de o seama de acte normative prin care pana in prezent
se acorda facilitati, cum ar fi: protectia civila, Banca Nationala a
Romaniei, obiectivul de la Krivoirog pentru imbogatirea
minereurilor acide, sursele de finantare pentru Combinatul de la
Camariocas, Republica Cuba. Este vorba despre pevederi privind
produsele de uz fito-sanitar, pentru combaterea bolilor daunatorilor
si buruienilor, activitatea de transport maritim international. As mai
aminti despre Centrala nuclear-electrica Cernavoda.
Bunurile aduse in Romania de catre persoanele care isi
schimba resedinta sau care vin in tara in urma casatoriei cu un
cetatean roman nu vor mai fi scutite de la plata taxelor vamale timp
de un an.
Adrian Botea: Vor fi scutite bunurile care vin in Romania ca
parte a teritoriului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, de catre
cetatenii care se intorc in Romania, din afara Uniunii Europene.

Ieri, 31 iulie 2006, la sediul Ministerului
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a avut
loc o noua intalnire din seria de intalniri, initiate de
MCTI, intre reprezentantii ministerului, ai
Institului de Sanatate Publica, Asociatiei pentru
Protectia Consumatorilor, o organizatie nonguvernamentala, si reprezentanti ai operatorilor de
telefonie mobila, care a avut drept scop lamurirea
unor aspecte legate de amplasarea antenelor
GSM in vecinatatea imobilelor de locuinte.
Anterior acestor reuniuni, Ministerul
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a
demarat un program prin intermediul caruia intr-o
prima etapa se va realiza o campanie de
informare a cetatenilor asupra presupuselor
efecte pe care antenele GSM le-ar putea avea
sau nu asupra sanatatii prin amplasarea lor in
vecinatatea imobilelor de locuinte. In acest
context, MCTI a dorit sa informeze APC asupra
prevederilor legale in domeniu si asupra datelor
stiintifice existente in acest moment, astfel incat
orice potentiala nelamurire sa aiba un raspuns,
subliniind totodata intentiile din cadrul
programului mai sus mentionat cu privire la
realizarea unui studiu referitor la impactul pe care
echipamentele radio de emisie/receptie (antene,
radio-relee, telefoane mobile etc) le pot avea
asupra sanatatii umane.
Reprezentantii MCTI au insistat asupra
faptului ca orice afirmatie facuta in mijloacele de
informare in masa trebuie sustinuta cu argumente stiintifice validate de organisme recunoscute
si acreditate. Toate studiile efectuate pana in
prezent nu au demonstrat existanta pe termen
lung a unor efecte nocive ale undelor
electromagnetice asupra sanatatii umane.
Reglementarile in domeniu sunt foarte clare,
Romania fiind si in aceasta privinta aliniata la
normele europene.
Pana la aceasta data au avut loc mai multe
intalniri intre reprezentantii MCTI, specialistii din
cadrul Institutului de Sanatate Publica si
reprezentantii operatorilor de telefonie mobila,
care au stabilit mai multe etape si actiuni ce vor fi
intreprinse pentru informarea corecta si obiectiva
a cetatenilor si pentru evitarea raspandirii unor
zvonuri nefondate.
Primul pas pe care il va face MCTI va fi
publicarea in toamna acestui an a unei brosuri
care va cuprinde toate informatiile legate de
undele electromagnetice, rezultatele studiilor
efectuate pana in prezent, precum si detaliile de
contact aleinstitutiilor abilitate sa se implice in
rezolvarea reclamatiilor privind echipamentele
de comunicatii.
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei - 01.08.2006

Ac]iuni }i obliga]iuni pe pia]a
româneasc@ de capital
Volumul cumpărărilor de acţiuni şi obligaţiuni efectuate de
către străini în primele şapte luni pe piaţa românească de capital a
totalizat 541,25 milioane euro, respectiv 1,92 miliarde lei (RON),
conform datelor centralizate de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM).
Capitalurile care au intrat în piaţă s-au cifrat la 400,18 milioane
euro (1,42 miliarde RON), sumele care au ieşit din piaţă în
perioada analizată au depăşit nivelul de 390,1 milioane euro (1,38
miliarde RON), iar volumul vânzărilor pe piaţa de capital s-a cifrat
la 440,68 milioane euro (1,56 miliarde RON).
În intervalul analizat au intrat pe piaţa românească de capital
522 investitori străini, din care 414 persoane fizice şi 108 persoane
juridice, şi au ieşit din piaţă 165 de investitori, din care opt
persoane juridice.
În luna iulie, capitalurile care au intrat în piaţă s-au cifrat la
41,89 milioane euro (149,65 milioane RON), sumele care au ieşit
din piaţă au depăşit nivelul de 61,54 milioane euro (219,84
milioane RON), volumul cumpărărilor a fost de 48,26 milioane
euro (172,41 milioane RON), iar volumul vânzărilor pe piaţa de
capital s-a cifrat la 51,86 milioane euro (185,28 milioane RON).
Au intrat pe piaţa românească de capital în luna iulie 87 de
investitori străini, din care 72 persoane fizice, şi au ieşit din piaţă 44
de investitori, din care 42 persoane fizice.

{edin]a din 29 august 2006 a Consiliului Ordinea de zi a }edin]ei Consiliului Local din data de 29 august 2006
Local al municipiului Re}i]a
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea municipiul Reşiţa, B-dul Republicii, lot. U1-U2.
(continuare din pagina 1)

l Str. Căminelor în PT 33;
l Calea Timişoarei în PT 55;
l Lunca Pomostului în PT 12, Str. Pomostului;
l Lunca Pomostului în PT 5, Str. N. Titulescu;
l Moroasa în PT II- 31;
l Centru în PT 39, Piaţa 1 Decembrie 1918 Sala
Polivalentă;
l Centru în PT 45, Piaţa Agroalimentară Reşiţa Sud;
l Centru în PT 50, Str. Independenţei Str. Romanilor;
l Piaţa Republicii - pubele cu roţi, barate cu două linii în
formă de XX;
l S.C. Plastomet pubele cu roţi, barate cu două linii în
formă de XX.
Observaţie: PT punct termic.
Data la care aceste puncte de precolectare vor deveni
operaţionale nu a fost precizată. (R.B.)

Reşiţa are un nou consilier
În şedinţa din 29 august, domnul Ioan Balanescu,
membru PSD a depus jurământul în calitate de consilier al
municipiului Reşiţa.
Schimbarea survine demisiei din partid şi din funcţia
administrativă a domnului Claudiu Pasăre.
Trei proiecte de hotărâre, în regim de urgenţă
Demisia consilierului Claudiu Pasăre a impus, pentru
funcţionarea legală a Consiliului Local, modificări legate de
componenţa consiliului, respectiv de a comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
comisie din care făcea parte.
Cele două proiecte de hotărâre, legate de această
demisie au fost votate.
Cel de-al treilea proiect, privind darea în folosinţă
gratuită a unui teren către Parohia Ortodoxă Română
Moroasa - Luncă a fost respins.
În absenţa reprezentanţilor bisericii, fie că este vorba
de preotul paroh, fie de reprezentantul laic, domnul Tiberiu
Pădurean, cererea Parohiei Ortodoxe Române MoroasaLuncă prin care solicita atribuirea în folosinţă gratuită a
terenului cu o suprafaţă de 612 mp, situat la intersecţia bd.
Al. Ioan Cuza cu strada Sportului a fost respinsă, singurul
motiv invocat şi neclarificat a fost statutul zonei respective:
spaţiu liber, în PUG-ul existent, parc în zona de atribuţii a
S.C. Urban S.R.L. (R.B.)

bugetului local al municipiului Reşiţa pe anul 2006.
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea funcţiei
de administrator public, aprobarea criteriilor,
procedurilor şi atribuţiilor specifice acestei funcţii.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului.
4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea
reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Reşiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
“Fotbal Club Municipal Reşiţa” S.A.
5. Proiect de hotărâre privind participarea
Consiliului Local al municipiului Reşiţa la majorarea
capitalului social al S.C. “Fotbal Club Municipal
Reşiţa” S.A. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei sociale de analiză a
solicitărilor de locuinţă aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 107/2005, modificată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2006 şi 158/2006.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 265/27.09.2005 privind
înfiinţarea şi organizarea Centrului de Zi “Maria”
Reşiţa din subordinea şi autoritatea Consiliului Local
al municipiului Reşiţa.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al
municipiului Reşiţa şi Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi Asociaţia Sportivă “Gold Ring Reşiţa”.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al Serviciului Public “Poliţia Comunitară” din subordinea Consiliului Local Reşiţa.
11. Proiect de hotărâre privind colectarea
selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) pe raza municipiului Reşiţa.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului
Reşiţa în comisia pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice
pentru obiectivul de interes local “Realizare front
stradal I.L. Caragiale”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare
sistem termoficare - minipuncte termice zona PT 26,
PT 15, PT 13, PT 14 şi PT 39 în municipiul Reşiţa”.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării anexei 1 a H.C.L. nr. 198/12.07.2005,
privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului ei
de funcţionare.
15. Proiect de hotărâre privind imposibilitatea
concesionării terenurilor pentru realizarea de construcţii cu caracter provizoriu în municipiul Reşiţa.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 165/29.06.2005 privind
“Reglementări urbanistice pentru amplasarea şi modernizarea construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu
caracter provizoriu”, în municipiul Reşiţa, modificată
ulterior prin H.C.L. nr. 220/30.08.2005 şi H.C.L. nr.
341/21.12.2005.
17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor
facilităţi deţinătorilor de construcţii provizorii.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD Centru Comercial D+P
+2E+M”, în municipiul Reşiţa, str. Făgăraşului f.n.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism “PUD Construire Atelier
Roţi Auto, Spaţii Comerciale şi Spălătorii Auto”, în
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism “PUD Construire
Birouri”, în municipiul Reşiţa, zona Universitate, colţ
P-ţa Traian Vuia cu B-dul Revoluţia din Decembrie.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism “PUD Modernizare
Complex Comercial Victoria Center”, în municipiul
Reşiţa, cartier Lunca Bârzavei, Micro I, B-dul
Republicii colţ cu str. Progresului.
22. Proiect de hotărâre privind amplasarea unui
totem în Reşiţa, B-dul Republicii f.n. - Poştă şi
închirierea terenului prin licitaţie publică.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 132 mp
teren, B-dul Republicii nr. 2, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către
SC Jumbo Com SRL.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 70.75 mp
teren Bd. Republicii nr. 6, în vederea concesionării
pentru extinderea construcţiei existente către SC
Coda Serv SRL.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 60 mp
teren Bd. Republicii nr. 20, bloc 20, sc. B, C, parter, în
vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către SC R & A Junior Puzzle SRL.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 10 mp
teren, str. Rodnei bloc 13, sc. A, ap. 1, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei existente către doamna Apostu Elena şi soţul Apostu Pavăl.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 120 mp
teren, Calea Caransebeşului bloc 22, sc. 3, ap. 3, în
vederea concesion ării pentru extinderea
construcţiei existente către domnul Păducel Grigore
şi soţia Păducel Rodica Elisabeta.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 41 mp
teren, Bd. Revoluţia di Decembrie nr. 5, în vederea
concesion ării pentru extinderea construc ţiei
existente către doamna Florescu Mariana-Cristina.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 10 mp
teren, Bd. Republicii nr. 20, bloc 20, sc. B, C, parter,
în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către domnul Balulescu Eugeniu şi
soţia Balulescu Eugeniu şi soţia Balulescu Marusia.
30. Proiect de hotărâre privind concesionarea
unui teren pentru extinderea construcţiei existente
către domnul Guran Nicolae-Daniel şi soţia Guran
Kaiser-Senta.
31. Proiect de hotărâre privind concesionarea
unui teren pentru extinderea construcţiei existente
către domnul Kolati Mihai Călin.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de 32,76 mp
teren, Bd. Republicii, nr. 9-11, în vederea concesionării către S.C. R.D. Nord Vest Trade S.R.L.
33. Întrebări şi interpelări adresate executivului.
Diverse.
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Firmele, asociatiile familiale si persoanele
fizice nu vor mai fi obligate sa prezinte
cazierul fiscal cind solicita inregistrarea la
Registrul Comertului, pentru ca informatiile
vor fi comunicate electronic de catre
Ministerul Finantelor

Pentru romanii care lucreaza in
strainatate cu forme legale si contracte
de munca pe perioade nedeterminate, o
parte dintre bancile de acasa ofera
accesul la gama de credite inclusa in
portofoliu.

Consiliul Concurentei a
anuntat, joi, ca analizeaza
operatiunea de concentrare
economica realizata de catre
Rompetrol Holding prin preluarea
controlului asupra societatii

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Decizia nr. 91 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind cazurile în
care este permisă notificarea simplificată a prelucrării
datelor cu caracter personal (M.O. nr. 654/28.07.2006)
l Ordinul nr. 113.121 a Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.
3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind
aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente
de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru
practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de autovehicule (M.O. nr.
654/28.07.2006)
l Legea nr. 343 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 662/01.08.2006)
l H.G. nr. 946 privind intensitatea maximă a ajutorului de
stat regional pentru investi ţii iniţiale (M.O. nr.
663/02.08.2006)
l Ordinul nr. 1.262 privind stabilirea conturilor deschise la
unităţile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele
prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 251/2004
privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea
mandatului sau a funcţiei (M.O. nr. 663/02.08.2006)
l H.G. nr. 945 pentru aprobarea Normelor privind
determinarea valorii în vamă pentru bunurile aparţinând
călătorilor şi altor persoane fizice (M.O. nr. 665/02.08.2006)
l Ordinul nr. 1.238 al ministrului finanţelor publice privind
modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe
valoarea adăugată pentru exporturi şi alte operaţiuni
similare, pentru transportul internaţional şi pentru
operaţiunile legate de traficul internaţional de bunuri,
prevăzute la art. 143 alin. (1) şi la art. 144 alin. (1) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.846/2003 (M.O. nr.
665/02.08.2006)
l Ordinul nr. 1.745/C al ministrului justiţiei privind
aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a
posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul
Justiţiei (M.O. nr. 666/02.08.2006)
l O.G. nr. 33 privind unele măsuri pentru finalizarea
privatizării Băncii Comerciale Române - S.A (M.O. nr.
668/03.08.2006)
l Ordinul nr. 301/1.268 al preşedintelui Comisiei Naţionale
de Prognoză şi al ministrului finanţelor publice privind
completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice,
instalaţiile, echipamentele, aparatele de măsură şi control,
automatizări şi produse software, achiziţionate din import,
care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin
Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului
finan ţelor publice nr. 228/1.437/2001 (M.O. nr.
668/03.08.2006)
l Ordinul nr. 503 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile
autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi

ovine, cu completările ulterioare (M.O. nr. 669/03.08.2006)
l Ordinul nr. 528 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006
privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru
care se acordă subvenţii în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli
din sectorul animalier şi din sectorul piscicol (M.O. nr.
669/03.08.2006)
l O.u.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (republicare) (M.O. nr. 670/03.08.2006)
l H.G. nr. 978 pentru modificarea art. 6 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,
aprobate prin H.G. nr. 94/2006 (M.O. nr. 672/04.08.2006)
l Ordinul nr. 917 al ministrului sănătăţii publice pentru
aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau
excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri
comune internaţionale ale medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a
documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea
includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de
lucru a Comisiei de strategie terapeutică (M.O. nr.
672/04.08.2006)
l Ordinul nr. 174 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 100/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului
de specialitate, angajat al direcţiei sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, în unităţile de prelucrare, procesare,
depozitare, transport şi valorificare a produselor şi
subproduselor de origine nonanimal ă (M.O. nr.
673/04.08.2006)
l Ordinul nr. 829/4.724 al ministrului sănătăţii publice şi al
ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea art. 5
din Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 546/4.260/2004 privind stabilirea specialităţilor
înrudite, care pot fi obţinute ca a doua specialitate fără
sus ţinerea concursului de rezidenţiat (M.O. nr.
673/04.08.2006)
l O.G. nr. 34 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a
comunica date despre pasageri (M.O. nr. 674/04.08.2006)
l O.G. nr. 35 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.
675/07.08.2006)
l H.G. nr. 997 pentru redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane (M.O. nr. 675/07.08.2006)
l Ordinul nr. 586 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui
tichet de masă pentru semestrul II 2006 775. - Ordin al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea
Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile
municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la
respectarea unor prevederi ale H.G. nr. 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor (M.O. nr. 675/07.08.2006)

România şi Bulgaria vor grăbi
instituirea controlului unic la toate
punctele de trecere a frontierei
comune, care ar putea fi
generalizat chiar înainte de data
aderării la Uniunea Europeană.

Avize de recunoa}tere a
grupurilor de produc@tori
Conform Ordonanţei de Guvern nr.
37/2005 privind recunoaşterea si
funcţionarea grupurilor de producători,
pentru comercializarea produselor
agricole si silvice şi Ordinului Ministrului
nr.171/2006, Direcţia Generală Dezvoltare
Rurală
Autoritatea de Management
pentru Planul Naţional de Dezvoltare
Rurala eliberează avize de recunoaştere a
grupurilor de producători.
Pe baza acestor avize de
recunoaştere, grupurile de producători pot
accesa fonduri din Programul SAPARD
Măsura 3.2 „Constituirea grupurilor de
producători” pentru comercializarea si
valorificarea in comun a producţiei
obţinute de către membrii grupului.
Astfel, până în prezent au fost
recunoscute opt grupuri de producători cu
următoarele domenii de activitate:
l 3 avize - grupuri de producători din
sectorul lapte şi produse lactate;
l 3 avize - grupuri de producători din
sectorul legume şi fructe;
l 1 aviz - grup de producători pentru
carne de ovine şi caprine;
l 1 aviz - grup de producători pentru
miere şi produse apicole.
Aceste avize au fost acordate pentru
judeţele Covasna, Constanţa, Arad şi
Sălaj, ca urmare a verificării documentaţiilor de către Direcţiile pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală.
Din cele opt grupuri de producători
recunoscute, 5 au solicitat recunoaşterea
in vederea solicitării de fonduri SAPARD.
In prezent sunt depuse la Centre
Regionale ale Agenţiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit 3 cereri de
finanţare pentru măsura grupuri de
producători.
In vederea solicitarii de fonduri
SAPARD grupurile de producători
recunoscute pot depune cereri de
finanţare in lunile august, septembrie,
octombrie 2006.
Informaţii detaliate pot fi primite de la
Direcţiile Judeţene Agricole si Dezvoltare
Rurala, Oficiile Judeţene de Consultanta
Agricola, Oficiile Judeţene de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale - 16.08.2006

l Gata cu scutirile vamale dupa aderare l În perioada 30 august - 1 septembrie 2006 are loc la Bucureşti, Reuniunea Anuală a
Diplomaţiei Române l România şi Bulgaria au semnat, după patru ani de negocieri, Acordul privind frontiera dintre cele două state
l Unitatea 2 de la CNE Cernavoda va atinge capacitatea maxima de productie in luna iulie a anului viitor l Ambasada Marii Britanii
anunta lansarea de la 1 septembrie a serviciului online de aplicare pentru toate categoriile de viza l Ministrul educatiei declara ca in
2007 s-ar putea renunta la proba sportiva la bacalaureat l

Logistică necesară administrării eficiente a pădurilor
Decizia adoptată de Guvern urmăreşte susţinerea
proprietarilor particulari de pădure, în situaţia în care, prin
aplicarea Legii nr. 247/2005 privind retrocedarea integrală
a proprietăţilor funciare, se majorează semnificativ
suprafaţa pădurilor în proprietate privată.
Actul normativ stabileşte că sprijinul financiar se
acordă în funcţie de suprafaţa de pădure deţinută, astfel:
l Asociaţiile de 100 hectare 500 lei noi (cinci milioane lei
vechi)
l Asociaţiile între 100-200 hectare 1.500 lei noi (15
milioane lei vechi)
l Asociaţiile între 200 şi 500 hectare 2.500 lei noi (25
milioane lei vechi)
l Asociere de peste 500 hectare 3.500 lei noi (35
milioane lei vechi)
Asociaţiile de proprietari primesc acest sprijin o
singură dată după înscrierea în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor aflat la judecătoria în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul.
Reglementarea este inclusă în Normele metodologice
pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate
proprietarilor de păduri pentru gestionarea durabilă a
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acestora, adoptate de Guvern printr-o Hotărâre.
Folosirea acestor sume în alte scopuri decât cele
prevăzute de lege constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de
către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul
inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
competente teritorial.
De asemenea, proprietarii de păduri vor fi susţinuţi
financiar să efectueze lucrări de refacere a pădurilor şi a
căilor forestiere afectate sau distruse de calamităţi
naturale sau de incendii, să aplice programe de
combatere a bolilor şi dăunătorilor pădurilor. Calculul
sumelor acordate în sprijinul proprietarilor de păduri se
face luând în considerare documentele de constatare şi
evaluare a pagubelor. Decontarea finanţării lucrărilor se
face pe baza documentelor justificative.
Sumele necesare decontării se transmit prin dispoziţii
bugetare către Inspectoratele de Regim Silvic şi de
Vânătoare de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Guvernul României - Biroul de presă - 16.08.2006

Forum economic
româno-ungar
O conferinţă de cooperare economică
"România - Ungaria 2006" va avea loc în
perioada 21-22 septembrie la Oradea.
Forumul de la Oradea îşi propune să se
constituie într-o interfaţă de comunicare între
mediul economic ungar şi român şi factorii
politici decizionali, pentru a dezbate aspecte şi
probleme ce influenţează relaţiile economice
dintre cele două ţări la nivel transfrontalier şi
regional.
Oamenii de afaceri români vor avea
posibilitatea să afle, prin intermediul unei
delegaţii a oamenilor de afaceri din Ungaria,
care au fost consecinţele integrării în Uniunea
Europeană şi cum au fost ele resimţite de mediul
de afaceri din ţara vecină. Totodată, prin
prezenţa unor reprezentanţi ai guvernelor din
ambele ţări, se va analiza ce trebuie făcut ca
mediul de afaceri român şi ungar să colaboreze
mai eficient, după integrarea României în UE.

Mahmoud
Ahmadinejad, a

La cîteva zile de la reuniunea de
reconcilere naţională la care au
participat peste 600 de şefi ai diverselor
clanuri şi provincii din Irak violenţele
inter-religioase continuă cu aceiaşi
intensitate.

Parlamentul bulgar a decis, în principiu, deschiderea
definitivă a dosarelor Securităţii. S-a stabilit deja că vor fi
făcute publice numele agenţilor şi ale colaboratorilor serviciilor
secrete, de spionaj şi contra-spionaj, civile şi militare, care
ocupă în prezent posturi importante în viaţa politică,
administraţie, presă, magistratură şi mediul universitar.

Administratia Alimentelor si Medicamentelor
(FDA) din Statele Unite a decis ca femeile cu varste
de peste 18 ani pot cumpara contraceptive de urgenta
din farmacii, fara reteta medicala. Decizia marcheaza
sfarsitul unei controverse care dureaza de trei ani in
SUA, in legatura cu "pilula de a doua zi".

Ivanov }i Rumsfeld în Alaska
Pentagonul ia în calcul înlocuirea focoaselor nucleare de la un
numâr de rachete balistice intercontinentale cu încărcături
convenţionale pentru a le folosi în lovituri preventive împotriva
teroriştilor, a declarat Secretarul american al apărării, Donald
Rumsfeld, duminică. Rumsfeld, după o întrevedere cu uşile
închise cu omologul său rus, Serghei Ivanov, în oraşul Fairbanks
din Alaska şi-a exprimat speranţa că Rusia va considera planul
viabil. Ivanov a exprimat unele rezerve în faţa reporterilor,
considerând că există şi alte soluţii pentru atacuri preventive. A
precizat totuşi că experţi ruşi şi americani vor studia noua
strategie.
In perioada celui de-al doilea război mondial, oraşul
Fairbanks din Alaska a fost punctul de transbordare a tehnicii
aviatice americane în Uniunea Sovietică. Guvernatorul statului
Alaska a decretat ziua de 2 septembrie ca zi a comemorării
aviatorilor ruşi şi americani decedaţi în cel de-al doilea război
mondial.

15 ani de la
separarea a Republicii
Moldova de URSS
Fairbanks

Redesf@}urarea For]ei interimare a Na]iunilor Unite în Liban
Rezoluţia 1701 adoptată în Consiliul de
Securitate al ONU prin care
s-a pus capăt celor 34 de
zile ale conflictului
Hezbollah-Israel prevede,
între altele, redesfăşurarea
Forţei interimare a
Naţiunilor Unite în Liban
(UNIFIL 2) lărgite, ale cărei
prime elemente sunt
aşteptate în următoarele zile. Ţările Uniunii Europene au acceptat
până acum să trimită între 5600 şi 6900 de soldaţi. Mai multe ţări
asiatice au făcut oferte semnificative, care se adaugă celor 7000
de militari promişi de ţările Uniunii Europene. Potrivit purtătorului
de cuvânt ONU, o ofertă substanţială a fost făcută de Turcia, ceea
ce, potrivit lui Edward Mortimer (purtător de cuvânt ONU), este
extrem de important, dată fiind istoria Turciei şi poziţia sa
geografică. În total, ONU a acceptat trimiterea unui contingent de
15 mii de militari, pentru a păstra încetarea focului între Israel şi
mişcarea islamistă şiită Hezbollah. Politicienii şi comentatorii
israelieni s-au declarat uluiţi de oferta unor ţări precum Indonezia,
Malaezia şi Bangladeş de a trimite trupe. Nu din cauză că sunt ţări
musulmane, ci din cauză că sunt ţări care nu au relaţii diplomatice
cu Israelul. Forţa va fi condusă de Franţa până în februarie anul
viitor, când comanda va fi preluată de un general italian.
Compoziţia prefigurată
Germania va participa cu nave, care vor putea intercepta livrări
de arme pe mare, potrivit cancelarului Angela Merkel.
Belgia va furniza într-o primă etapă 302 "căşti albastre".
Contribuţia belgiană se va ridica apoi la aproape 400 de persoane.
Danemarca propune trimiterea a trei nave de război.
Spania anunţă între 1.000 şi 1.200 de persoane.
Finlanda ar putea trimite până la 250 de persoane.
Franţa a anunţat trimiterea a 2.000 de soldaţi în total.
Marea Britanie nu va furniza forţe terestre, ci unităţi
"specializate".
Grecia va participa cu o fregată, un elicopter şi forţe speciale.
Italia a promis între 2.000 şi 3.000 de militari. Ea va prelua
comanda forţei cu începere din februarie 2007.

Finlanda, Suedia şi Norvegia vor participa cu un "batalion
nordic" care ar putea depăşi 500 de persoane.
Polonia va trimite până la 400 de soldaţi.
Bangladesh s-a declarat pregătit să trimită două batalioane,
adică 1.500 de persoane, dar aşteaptă precizări în legătură cu
mandatul forţei şi regulile de angajare.
Indonezia propune până la 1.000 de militari şi poliţişti.
Malayezia s-a angajat cu 1.000 de persoane.
Nepalul a propus cel puţin un batalion.
SUA se angajează să aducă un sprijin logistic.
Bulgaria - aproximativ 100 de oameni. Este posibila trimiterea
de echipe de medici, a unor unităţi de infanterie, de genişti sau a
unei nave militare. Forma concreta a participării bulgarilor urmează a fi stabilită în cadrul unor consultări cu aliaţii şi partenerii.
Participarea Turciei ar consta într-un efectiv de 600 - 1.200 de
militari.
România oferă un ajutor umanitar de aproximativ 500.000 €.
Mai multe guverne nu sunt întru totul relaxate în legătură cu
trimiterea de trupe, dar - în acelaşi timp - îşi dau seama că neimplicarea ar putea avea consecinţe şi mai grave în ce priveşte menţinerea încetării focului în Liban. În acelaşi timp, ar risca pierderea
credibilităţii Occidentului şi - în particular a UE - în regiune.

l Romania are un plan de solutionare a problemei transnistrene l Bulgaria are şanse bune să evite clauzele de
salvgardare l Presedintele iranian a inaugurat o instalatie de apa grea l Rusia avertizează asupra efectelor acceptării
independenţei provinciei Kosovo l Demersuri pentru formarea unui guvern palestinian de uniune nationala l Proiect
de tratat international privind persoanele cu handicap, convenit la ONU l Convorbiri Tadic-Jiaxuan, la Belgrad l

Ungaria - adoptarea monedei unice
între 2011 }i 2013

Republica Moldova a aniversat, pe 27 august, 15 ani de
la separarea oficiala de fosta
Uniune Sovietica. Cu acest
prilej preşedintele Vladimir
Voronin s-a arătat mulţumit de
performanţele ţării sale în
primii 15 ani de existenţă ca
stat independent, singurul
neajuns fiind faptul că nu s-a
obţinut integritatea teritorială,
referindu-se la regiunea separatistă Transnistria. Republica
Moldova a demonstrat că
poate funcţiona ca stat independent, a spus liderul de la
Chişinău în cadrul unei
adunări festive. Chiar dacă
Republica Moldova se confruntă încă cu probleme
economice, sociale şi politice,
totuşi preşedintele Voronin
crede că ţara sa poate deveni
o poveste de succes şi cel mai
confortabil loc din Europa
datorită poziţionării sale intre
Est si Vest. Integrarea europeana este noua idee naţională în Republica Moldova. Si
cu Occidentul, dar şi cu Rusia
pare să fi ales Vladimir
Voronin, care nu a uitat să
menţioneze atât relaţiile de
parteneriat cu Bruxellesul şi
Washingtonul, dar şi prietenia
seculară cu Rusia. Destul de
optimist, Vladimir Voronin
speră că peste următorii 15 ani
cetăţenii moldoveni vor putea
să spună că sunt cetăţeni ai
Europei.
Potrivit agenţiilor ruse de
presă, domnul Voronin ar fi
declarat că "Moldova nu se va
uni niciodată cu România".
"Nici întreaga Moldova, nici o
parte a ei nu se va integra
niciodată în România - nu
pentru aceasta am ales calea
independenţei" - a subliniat
Vladimir Voronin, comentând
recentele declaraţii ale preşedintelui României, Traian
Băsescu, cu privire la posibila
unire a României cu Moldova
în cadrul Uniunii Europene.
Între timp pregătirile din
Transnistria pentru refe rendumul din 17 septembrie
continuă.

®

KBE

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

FERESTRELE VIITORULUI
Ungaria a anunţat, vineri (25
august), pentru prima dată, anul
2013 ca termen pentru aderarea la Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
zona euro, cu doi ani mai târziu
decât data estimată recent.
¨ - izolare termică şi
A fost prezentat noul plan fiscal
fonică impresionantă;
pentru reducerea deficitului bugetar
¨ - protecţie antiepână în 2009. Deficitul bugetar din
fracţie;
2006 va fi de peste 10% din Produ¨ - durata de viaţă
sul Intern Brut, cea mai mare cotă de
lungă;
deficit din Uniunea Europeană.
¨ - eliminarea vopsirii
În aceste condiţii, Ungaria ar
trebui să prezinte, la începutul lunii septembrie, un plan în faţa Comisiei
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
Europene, pentru a reduce deficitul până la 3% din PIB, în conformitate cu
una dintre prevederile Tratatului de la Maastricht, care, odată îndeplinită, va CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
permite aderarea Ungariei la spaţiul monetar unic.
Cu toate că noul plan nu are fixată o dată oficială pentru aderare, după ce
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
anul trecut guvernul a renunţat la estimarea iniţială pentru 2010, ministrul de CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI
finanţe Janos Veres a declarat că adoptarea monedei unice ar putea avea
loc între 2011 şi 2013. Noul plan bugetar, prevede un procent de 3,2% din Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom
PIB pentru deficitul bugetar, până în 2009.

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
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Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând convenabil uşă intrare
apartament şi mobil ă de
bucătărie. Tel. 0355-409870.
Vând frigider mic, stare bună
de funcţionare, preţ 200 lei.
Vând hotă de bucătărie, stare
perfectă, preţ 100 lei. Tel. 0722895306.
Cumpăr cazan baie din
cupru. Tel. 555592, e-mail:
elena.bojinca@resita.rdsnet.ro
Vând Nokia 6610i cu radio
FM şi cameră foto, Nokia 3220
cu cameră video şi cablu de
date compatibil pt. majoritatea
modelelor de Nokia. Pret 180 €
tot pachetul. Tel. 0740-175966..
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.
Vând convector german
mare, preţ 500 lei. Tel. 0722895306.
Vând combină frigorifică Privileg, stare bună de funcţionare,
preţ 400 lei. Tel. 0722-895306.
Vând frigider, stare foarte
bună, preţ 400 lei. Tel. 0722895306.
Vând congelator Arctic, 3
corpuri de buc ătărie, pre ţ
avantajos. Tel. 223497.
Vând congelator cu sertare.
Tel.0355-809355, 0740-243889
Vând vacă gestantă luna a
V-a, prima fătare, rasă bălţată
românească, în comuna Vărădia nr. 151. Tel. 0721-426890.
Vând mobilă cu furnir din
rădăcină de nuc, plapumă nouă
din pene şi pene noi. Tel. 0355408650.
Vând bancă cu halteră şi
greutăţi, preţ 500 lei. Tel. 0355408650.
Vând pat, preţ 250 lei neg., 2
fotolii pat, preţ 200 lei neg.,
covor 3/2 m, preţ 100 lei neg,
măsuţă de cafea, preţ 50. Tel.
254445, 0355-804513.
Vând 2 corpuri bucătărie,
măsuţă, preţ 150. Tel. 254445,
0355-804513.
Vând covor 3/4, preţ 150 lei
neg. Tel. 0355-804533.
Vând 2 butelii de aragaz şi
un ţambal. Tel. 0355-408650.
Vând aparat de tricotat manual, preţ 100 lei, cazan ţuică,
preţ 200 lei, role, mărimea 42,
preţ 35 lei. Tel. 0355-804949.
Vând caniche 2 luni, carnet
de sănătate, preţ 45 €. Tel.
0355-803376, 0744-848993.
Vând prune pentru ţuică la
preţul de 0,60 lei/kg. Tel. 0721261867 (jud. Timiş).

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajez personal serios în
construcţii amenajări interioare.
Ofer cazare în Timişoara şi
salarii atractive 150 € - 400 €.
Tel. 0723-281945.
Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Caut copii sau bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0355-808808,
0721-217133.
Ofer limuzină decapotabilă
de epocă 1948, impecabilă, unică în ţară, pentru nunţi, filmări,
etc. www.dekaroso.ro Tel.
0742-773016, 0355-414326
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.
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Doamnă serioasă, îngrijesc
copii. Tel. 254445.

Imobiliare
Din 2007, vom avea noi
reguli si taxe pentru
vanzarea proprietatilor.
Introducerea platii TVA
pentru persoanele fizice nu
va scumpi locuintele, dar
va disciplina piata. In acest
moment, peste 80% din
locuintele noi destinate
vanzarii se realizeaza de
catre persoane fizice.
Vând casă în Cuptoare, pământ la Caransebeş şi fâneţe.
Tel. 0749-312329.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere cu centrală
termică nemobilat. Tel. 0727355173.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, confort III, lângă

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
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Poliţie, utilat, mobilat, preţ 90
€/lună. Tel. 0727-746012.
Închiriez garsonier ă în
Govândari pentru eleve sau
studente. Tel. 0355-809355,
0740-243889.
Vreau o fată serioasă în
chirie în timpul anului şcolar. Tel.
224890.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Vând apartament la casă, cu
garaj şi 1200 mp teren. Tel.
0355-408650.
Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 254445, 0355-804513.
Vând casă în Secăşeni, nr.
214, comuna Ticvaniu Mare,
Caraş-Severin. Tel. 0355409456, 0720-539198, 215035
(interior 11).
Cumpăr casă în Reşiţa,
stare bună. Tel. 0355-804600.
Vând apartament în Luncă,
2 camere, neîmbunătăţit, preţ
18.000 € fix. Tel. 0355-804949.
Vând apartament 2 camere,
etaj IV. Tel. 0744-420926.
Închiriez cameră de cămin
cu baie în Luncă. Tel. 0726125935.
Vând garsonieră în Moroasa. Tel. 0726-125935.
Vând cameră de cămin în
Luncă, Blocul Funcţionarilor.
Tel. 0726-125935.
Vând casă D+P+M, 270 mp,
6 camere, dependinţe, 2 garaje,
teren 430 mp, Muncitoresc, Str.
Izvorului, preţ 60.000 € (închiriat
300 €/lună). Tel. 0355-414326,
0742-773016.
Primesc în gazdă o fată sau
un băiat, Aleea Breazova, bloc
IV, scara B, ap 16. Tel. 0355802905.
Primesc în gazdă 2 elevi.
Tel. 0355-409870.
Schimb apartament 2
camere cu apartament 3
camere şi cumpăr apartament 3
camere în zona Trezoreriei. Tel.
0723-925050.

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.
Vând Dacia Break, ultimul
tip, verificare tehnică 2008, preţ
2.000 €. Tel. 0723-289941.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.
Vând ieftin 4 jante de aluminiu şi 3 anvelope second-hand
de 185/55/R15. Tel. 527935.
Vând Opel Omega 2,3
diesel, an 1991, 2.850 € neg.
Tel. 0729-074521.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Matrimoniale
Pensionară, cu locuinţă, 57
ani, fără obligaţii, doresc partener pentru prietenie, căsătorie.
Tel. 0721-217133.
Domn 1.75/75, plăcut, 51
ani, doresc cuno ştin ţ ă cu
doamnă, vârstă apropiată
pentru prietenie, ulterior,
căsătorie. Aştept răspuns pe
adresa O.P. 2, C.P. 10, Reşiţa.
Tânără discretă şi atrăgătoare doresc cunoştinţă cu un
domn. Tel. 0721-424592.
Domn bun la suflet, doresc
să cunosc o doamnă fără
obligaţii pentru relaţii serioase.
Tel. 0724-411117.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri
de aniversări
felicitări
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 9-23 August

l Balica Maria (65 ani) l
Ferk Robert (49 ani) l Ciurariu
Elena (58 ani) l Baierle Virginia
(71 ani) l Buiţa Rozalia (72 ani)
l Dărăban Maria (72 ani) l
Mateş Petru (86 ani) l Lupu
Nicolae (49 ani) l Moştioru
Zavastiţa (87 ani) l Bobaru
Alexandru (70 ani) l Bizău
Anuţa (51 ani) l Cîrligeru
Dumitru (71 ani) l Goiţi Remus
(57 ani) l Cioancă Ludovica (77
ani) l Seewald Zorina (62 ani)
l Popiac Eugen (70 ani) l
C ăldăra ş Ana (69 ani) l
Trandafir Maria (85 ani) l

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
17-29 August 2006
Joi 31.08.2006
1. Ianăş Daniel-Ioan (29 ani) şi
Sofroni Svetlana (23 ani)
2. Perian Dumitru-Mihai (25 ani)
şi Borlovan Maria-Floarea
(21 ani)
3. Căldăraş Dumitru (20 ani) şi
Băeş Teodora-Maria (19 ani)
4. Savu Viorel (40 ani) şi
Căpraru Silvia-Liliana (37 ani)
Sâmbătă 02.09.2006
1. Cimpoae Marius-Cosmin (21
ani) şi
Meilă Daniela-Mariana (21 ani)
2. Ardeiu Emanoil (40 ani) şi
Kozak rozalia (38 ani)
3. Tasits Luigi-Paul (25 ani) şi
Atinge Loredana-Alina (23 ani)
4. Rămneanţu Petru Daniel (32
ani)
şi Bogdan Lidia (19 ani)
5. Terteci Florin (41 ani) şi
Călin Doina (46 ani)
6. Dimcea Ion (29 ani)
şi Daia Ruja (21 ani)
7. Brînzei Mihail-Alin (25 ani) şi
Dan Daniela-Ramona (25 ani)
8. Izvernar Matei-Alexa (27ani)
şi Paloş Loredana-Alina (21ani)
9. Zărie Cristian-Marian (30ani)
şi Goruian Aurora-Petronela
(28 ani)
10. Moraru Claudiu-Alexandru
(20 ani)
şi Guduleasa Mariana (19 ani)
11. Strec Marius-Gabriel (28
ani) şi
Cotelea Delia-Ramona (23 ani)
12. Boboş Daniel (26 ani) şi
Ţăran Aniţa (26 ani)
13. Drobot Adrian (38 ani) şi
Cădariu Loredana-Ileana (36ani)
14. Rus Ionel (23 ani) şi
Hossu Rozalia-Constanţa
(19 ani)
15. Şiel Daniel-Cosmin (27 ani)
şi Radu Andreea-Dorina (22 ani)
16. Şobache Ciprian-Daniel
(28 ani) şi
Lăzărescu Simona-Adriana
(21 ani)
17. Sireca Virgil (30 ani) şi
Belinche Lavinia-Loredana
(22 ani)
18. Boru Dumitru (36 ani)
şi Pinte Mihaela-Iustina (27ani)
19. Chesec Iulian-Adrian (28
ani) şi
Şutac Ana-Marinela (28 ani)
20. Gligu Ovidiu (37 ani) şi
Stoianovici Olivera (27 ani)
21. Mitran Costel (20 ani) şi
Lazăr Simona (21 ani)
22. Belea Victor (28 ani) şi
Arpec Emilia-Ramona (24 ani)
Marţi 05.09.2006
1. Perian Mihai (34 ani) şi
Ţupra Mihaela (32 ani)
2. Pîrjan Ilarie (48 ani)
şi Bobocel Mioara Cuţa (37ani)

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:

...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 4 camere, baie, bucătărie,
curte, centrală, zona Valea Domanului,
preţ 55.000 € fix. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând casă 5 camere, 2 băi, bucătărie, curte comună, zona Catedralei, preţ
35.000 € fix. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând apartament cu o cameră, etaj
II, îmbunătăţit, zona Renk, preţ 13.500 €
fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă cărămidă arsă, 3 camere,
baie, bucătărie, scară înterioară, hol,
grup sanitar, îmbunătăţită, zonă centrală, preţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând casă cărămidă arsă, 4 camere,
baie, bucătărie, hol, scară interioară,
grup sanitar, superîmbunătăţită, zonă
centrală, preţ 65.000€ fix. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
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 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 casă 2 camere, str. Castanilor,
posibilităţi de privatizare, preţ 22.000 €
neg.Tel.221529,0788-657217(Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

21 Aug. 06
22 Aug. 06
23 Aug. 06
24 Aug. 06
25 Aug. 06
28 Aug. 06
29 Aug. 06
30 Aug. 06

54,7222
55,3196
55,1506
55,1756
55,2524
55,1522
54,6042
54,4276

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

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

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 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 apartament la casă, 2 camere,
salon 30 mp, baie, bucătărie, preţ 15.000
€ fix, zona Catedralei. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, parter, centrală termică,
zona Reşiţa Sud, preţ 35.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (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 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.

Închirieri
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în
Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall
şi spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

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

Vând apartament 3 camere conf.1,

Vând apartament. Tel. 0788-149849.

preţ 18.000 €.Tel. 0788-374146.(Tryo M) (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. 1 în

Vând apartamente de 2 camere,

Micro 1, fără îmbunătăţiri, preţ 20.500 € diferite conforturi, diverse zone şi
neg. Tel. 0788-520899. (Tryo M)

diverse etaje de la preţuri de 13.000 €

Vând apartament 3 camere deco- până la preţuri superioare în funcţie de
mandat, zonă ultracentrală. Tel. 0788- confort. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
571780. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, etaj 1,
preţ 21.000 €.Tel. 0788-388502.(Tryo M)

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
- reducere 25% 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.

Sunaţi la 0255-22.11.34 !

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

USD

31 Iulie - 30 August 2006

EURO

31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

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

4 - 6 August

Instinct Primar 2
Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

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

Programul farmaciilor
Duminică 13 August
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676
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LIGA 1
Clasament etapa a 5-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
5
5
4
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

E
0
0
1
1
0
2
1
3
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0

I
0
0
0
1
2
1
2
1
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4

GM
14
11
12
8
7
4
7
3
8
5
3
4
3
2
4
5
4
2

GP
3
2
1
6
6
3
7
3
9
8
8
9
4
3
7
11
9
7

P
15p
15p
13p
10p
9p
8p
7p
6p
6p
6p
6p
5p
4p
4p
4p
4p
3p
3p

Etapa urmatoare: (6/34), 08 - 10 Septembrie 2006: 08 sept:
Farul Constanta - Ceahlaul Piatra Neamt (20:00, Telesport); 09
sept: FC Arges - Steaua Bucuresti (17:00, National TV); CFR Cluj Jiul Petrosani (17:00, TVR 2); Otelul Galati - Pandurii Tg. Jiu
(17:00, Telesport ); Rapid Bucuresti - FC Vaslui (21:00, Antena 1);
10 sept: Gloria Bistrita - U Craiova(16:00, Telesport); Poli Iasi - Poli
Timisoara (17:00, National TV); Unirea Urziceni - FC National
(17:00, Telesport); Dinamo Bucuresti - UTA (20:30, TVR 1).

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

Dacia Mioveni
FC Targoviste
U Cluj
CS Auxerre Lugoj
FCM Resita
CFR Timisoara
FC Caracal
Corvinul Hunedoara
ISCT
Apulum Alba Iulia
FC Bihor
Minerul Lupeni
Poli II Timisoara
CSM Rm Valcea
Unirea Dej
Gaz Metan Medias
Building Vanju Mare
FC Baia Mare

M
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
2
4
4

V
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

E
1
2
2
1
1
1
0
2
2
2
2
1
1
0
0
2
1
1

I
0
0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
0
3
3

GM
7
4
3
4
3
4
5
8
3
3
3
4
2
3
2
1
0
2

GP
1
0
1
2
2
4
4
6
2
3
3
4
2
6
6
1
3
11

P
10p
8p
8p
7p
7p
7p
6p
5p
5p
5p
5p
4p
4p
3p
3p
2p
1p
1p

PRISMA SPORT
TENIS - US OPEN

PRISMA SPORT

US Open isi deschide din nou portile si incheie turneele de
Grand Slam din acest an. Cei mai buni tenismeni ai lumii se vor
duela pe terenurile din Flushing Meadows timp de doua saptamini.
La celebrarea celor 125 de ani de cind a fost organizata prima
competitie aici si la aproximativ patru decenii de la Open Era
(1968), US Open a fost socotit cel mai scump turneu. Si a ramas la
fel. Daca la inceput a avut premii in valoare de 100.000 de dolari,
astazi, competit ia din New York ofera recompense de peste 18
milioane. Editia de anul acesta este marcata si de introducerea
LIGA CAMPIONILOR
unei noi tehnologii, Instant Replay. Aceasta inseamna ca atit
oficialii, cit si jucatorii si spectatorii pot vedea pe un ecran special
Iata cele 8 grupe ale Ligii
amplasat traiectoria si caderea mingii cu o eroare de aproximativ Campionilor, asa cum au fost
trei milimetri. Din pacate, noua inovatie va fi pusa in aplicare pe decise prin tragere la sorti la
doar doua terenuri, cele mai importante, si anume, pe Arthur Ashe Monaco:
si Louis Armstrong. Toti ochii vor fi atintiti spre Andre Agassi, deoaGrupa A: Barcelona,
rece este ultimul turneu al americanului, care a anuntat ca se va
Chelsea,
retrage din activitatea competitionala acum doua luni. Totusi, marii
Bremen,
favoriti ai intrecerii din America sint Roger Federer, campionul en
Levski.
titre, si Rafael Nadal, numarul doi mondial. La feminin, lupta va fi
GrupaB: Inter,
mai strinsa. Kim Clijsters, cistigatoarea de anul trecut, Maria
Bayern Munchen,
Sarapova, Serena Williams, Lindsay Davenport si Amelie
Sporting,
Mauresmo isi impart sansele la obtinerea trofeului.
Spartak Moscova
Andrei Pavel nu a reusit marti dimineata sa puna capat
Grupa C: Liverpool,
carierei lui Andre Agassi. Americanul l-a invins pe roman la US
PSV,
Open in patru seturi. Pavel a ratat sansa de e ramane in memoria
Bordeaux,
colectiva ca fiind jucatorul care a oprit cariera prestigioasa a lui
Galatasaray.
Agassi. In varsta de 36 de ani, Agassi a castigat cu 6-7 (4-7) 7-6
Grupa D: Valencia,
(10-8) 7-6 (8-6) 6-2 pe arena de la Arthur Ashe .
AS Roma,
TITLURI MASCULIN
TITLURI FEMININ
Olympiakos,
2000 - Venus Williams
2000 - Marat Safin
Sahtior.
2001 - Venus Williams
2001 - Lleyton Hewitt
Grupa
E:
Real Madrid,
2002 - Serena Williams
2002 - Pete Sampras
Lyon,
2003 - Justine Henin-Hardenn
2003 - Andy Roddick
Steaua,
2004 - Svetlana Kuznetova
2004 - Roger Federer
Dinamo Kiev.
2005 - Kim Clijsters.
2005 - Roger Federer
Grupa F: Man. United,
Celtic,
Benfica,
Copenhaga.
Grupa G: Arsenal,
Porto,
TSKA Moscova,
Hamburg.
Grupa H: AC Milan,
Lille,
AEK Atena,
Anderlecht.

Iata programul complet
al Stelei, in grupele Ligii
Campionilor:

Etapa urmatoare: (5/34), 2 septembrie 2006: C.S. Auxerre
Lugoj - Corvinul Hunedoara; FC Caracal - U Cluj; Building Vanju
Mare - CSM Rm Vâlcea; Minerul Lupeni- Politehnica II Timisoara;
FC Baia Mare - FC Unirea Dej; FC Târgovişte - Dacia Mioveni;
Apulum Alba Iulia - Gaz Metan Medias; CFR Timişoara - CS ISCT;
FC Bihor - FCM Reşiţa.

CICLISM - TURUL SPANIEI
Ultima cursa importanta pe etape din acest sezon, Vuelta, a inceput, in sudul Spaniei, la Malaga, printr-un contratimp pe echipe,
programat pe un traseu plat in lungime de 7,2 km. Desi Pirineii nu
fac parte dupa multi ani din itinerar, organizatorii au pregatit un
intreg repertoriu de ascensiuni, dintre cele 21 de etape, cinci terminindu-se in catarare, alte doua avind un parcurs puternic valonat.
Din diverse motive, pentru unii ciclisti, Turul Spaniei reprezinta
ultima posibilitate de a salva un sezon compromis. Este cazul
liderului clasamentului Protour, Alejandro Valverde, care, desi a
stralucit in clasicele de primavara, inca traieste cu dezamagirea
abandonului prematur din Turul Frantei. Alte nume "grele"
prezente la startul Vueltei din acest an sint ocupantii locurilor doi,
patru si sase din Turul Frantei, in speta Oscar Pereiro, Carlos
Sastre si Denis Menchov. Dintre vitezistii plutonului, Robbie
McEwen, Alessandro Petacchi si Thor Hushovd vor tine, cu
siguranta, capul de afis al etapelor cu final pe plat.

FOTBAL - EURO 2008
Victor Piturca a anuntat luni dimineata lotul
Romaniei pentru partidele
cu Bulgaria,
precum si pentru meciul cu Albania din
preliminariile EURO 2008

Meciul România - Bulgaria va avea loc,
sâmbata, la ora 21.00, la Constanta, iar
partida cu Albania se va disputa, miercuri, 6
septembrie, la ora 21:00, la Tirana.

Grupa G:
Albania
Bulgaria
Luxemburg
Olanda
Romania
Belarus
Slovenia

F1 - Marele Premiu al Turciei (14)

Pilotul brazilian al echipei Ferrari, Felipe Massa, a cistigat
Marele Premiu de Formula 1, din Turcia, in cea de-a 14-a etapa a
Campionatului Mondial. Massa, care a plecat din pole-position, a
condus cursa de la un capat la celalalt, cedind prima pozitie doar in
momentul cind a intrat la boxe. Brazilianul nu a avut nicio emotie de-a
lungul celor 58 de tururi si a adus Ferrari la doar doua puncte in spatele
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
celor de la Renault in clasamentul constructorilor.
19 aug-03 sept: BASCHET - Campionatul Mondial - Japonia, masc;
Coechipierul lui Massa, germanul Michael Schumacher a rezistat
26 aug-17 sept: CICLISM - Turul Spaniei - La Vuelta;
atacului declansat de spaniolul Fernando Alonso (Renault) in debutul
28 aug-10 sept: TENIS - ATP TOUR - US OPEN - New York;
cursei, mentinindu-si pozitia secunda in clasament. In turul 14, dupa
31 aug-03 sept: RALIURI - WRC - Raliul Japoniei;
ce italianul Vitantonio Liuzzi a ramas pe pista in urma unui tete-a-tete
03 septembrie: ATELTISM - Golden League - Berlin, Germania.
si cursa a fost anihilata de safety-car, cele doua masini Ferrari si
Alonso au intrat la boxe in acelasi timp.Schumacher a trebuit sa astepDE VĂZUT LA TV:
te dupa Massa si a fost depasit de spaniol, care a trecut pe locul doi.
BASCHET: Campionatul Mondial - Semifinale, masculin
Din acest moment si pina la finalul cursei,Schumacher l-a presat consVineri TV Sport ora 13:30
tant pe campionul mondial en-titre, dar nu a reusit sa-l depaseasca,
VOLEI: Marele Premiu mondial, in China, Cuba - Azerbaidjan
terminind cursa in
Sambata Eurosport ora 10:00
pozitia a treia.
BASCHET: Campionatul Mondial - finala mica, masculin
In urma cur-sei
Sambata TV Sport ora 13:30
de la Istanbul, FerFOTBAL: CALIFICARI EURO 2008: ROMANIA - BULGARIA
nando Alonso si-a
Sambata TVR 1 ora 20:50
marit la 12 puncte
BASCHET: Campionatul Mondial - finala mare, masculin
avansul fata de
Duminica TV Sport ora 13:30
Michael SchumaTENIS: US OPEN - NEW YORK, ZIUA A SAPTEA
cher in clasamenDuminica Eurosport ora 18:45
tul pilotilor, iar
BASCHET: Preliminarii CE 2007, Romania - Cipru, masculin
Ferrari s-a apropiMiercuri Eurosport ora 16:00
at la doua puncte
FOTBAL: CALIFICARI EURO 2008: ALBANIA - ROMANIA
de Renault, la
Miercuri TVR 1 ora 21:00
constructori.
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13 septembrie
Dinamo Kiev - Steaua
Lyon - Real Madrid
26 septembrie
Steaua - Lyon
Real Madrid - Dinamo Kiev
17 octombrie
Steaua - Real Madrid
Dinamo Kiev - Lyon
1 noiembrie
Real Madrid - Steaua
Lyon- Dinamo - Kiev
21 noiembrie
Steaua - Dinamo Kiev
Real Madrid - Lyon
6 decembrie
Lyon - Steaua
Dinamo - Real Madrid

CUPA UEFA
UEFA a stabilit vineri, la
Monaco, componenta turului 1
al Cupei UEFA.
Conform tragerii la sorţi care
a avut loc vineri, la Monte Carlo,
Dinamo Bucureşti va întâlni
formaţia greacă Skoda Xanthi
(primul joc în deplasare), în
primul tur al Cupei UEFA.
Rapid Bucureşti, cealaltă
reprezentantă a României în
această competiţie, va juca cu
echipa portugheză Nacional
Madeira (primul joc pe teren
propriu).
Meciurile primei manşei vor
avea loc pe 14 septembrie,
partidele retur fiind programat
pe 28 septembrie.
Rubrica de sport realizată de
Adrian Popa

