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PUBLICITATE

{edin]a din 29 august 2006 a Consiliului Local al municipiului Re}i]a
Municipiul Reşiţa va avea un administrator public
O oportunitate legislativă, coroborată cu dimensiunea şi
diversitatea investiţiilor asumate şi demarate de către Consiliul
Local al municipiului Reşiţa a determinat hotărârea înfiinţării
postului de administrator public, un city-manager ale cărui
atribuţii vor fi :
l coordonarea S.C. Prescom S.A. şi S.C. Urban Reşiţa S.R.L.
şi propunerea unor măsuri, avizate în prealabil de către Consiliul
Local, care să vizeze îmbunătăţirea activităţii acestor societăţi;
l informarea periodică a Consiliului Local referitor la activitatea
celor două societăţi;

reprezentat de înfiinţarea unui astfel de post şi, pe de-altă parte,
modul de redistribuire, între primar, cei doi viceprimari şi
administrator, a atribuţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului.
Nici implicarea administratorului în probleme specifice activităţii
sindicale nu a fost agreată de către o parte dintre consilieri.
Atitudinea aleşilor locali nu este singulară în peisajul comunităţilor locale, o situaţie similară regăsindu-se şi la primăria capitalei. Garanţiile asumate de primar, în legătură cu activitatea
specifică prestată de către cei doi viceprimari, precum şi asigurarea că se va ocupa personal, în continuare, de reabilitarea
centrului civic al oraşului - un proiect de suflet, o promisiune
făcută reşiţenilor - a schimbat complet direcţia votului.
Având în vedere că zona centrală a oraşului nu trădează o
activitate asiduă, o succesiune logică a lucrărilor, „fugit irreparabile tempus” ar trebui să fie un memento pentru un constructor
care va trebui să onoreze termenul de execuţie stipulat în
contract.
Proiectul de reabilitare a centrului civic al municipiului Reşiţa
a fost votat în şedinţa Consiliului Local din 29 noiembrie 2005.
Probleme care trebuie rezolvate în cadrul acestei investiţii, al
cărei buget a fost estimat la 4 milioane RON sunt:
l revizuirea gospodăriei subterane, principalii proprietari sau
utilizatori de infrastructură fiind Electrica, Romtelecom,
Aquacaraş, Distrigaz); completarea cu hidranţi şi prize pentru
circuitele de forţă,
l renovarea pavajului, din punct de vedere funcţional şi estetic;
l iluminatul general şi cel al pasajelor; iluminatul ornamental al
clădirilor şi al fântânii cinetice;
l rezolvarea parcărilor şi a circulaţiei în jurul pieţii,
l refacerea jardinierelor şi mici intervenţii la vegetaţia scundă;
l refacerea mobilierului urban; amplasarea a două surse de
l conceperea unor strategii şi politici de dezvoltare a
apă potabilă;
societăţilor menţionate, aprobate de Consiliul Local;
l participarea la selecţia, angajarea sau concedierea
personalului de care dispun cele două societăţi;
l participarea la negocierea contractului colectiv de muncă,
respectiv a contractelor individuale de muncă a salariaţilor din
cele două unităţi economice;
l coordonarea aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes local;
l atribuţii derivate din calitatea de ordonator de credite, prin
delegare de către primar.
Acest post va putea fi ocupat, prin promovarea unui concurs,
de către orice persoană care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele criterii:
l are cetăţenia română şi domiciliul în România;
l cunoaşte limba română (scris şi vorbit);
l are capacitate deplină de exercitare a funcţiei;
l are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată prin acte
medicale;
l este absolvent de studii superioare de lungă durată şi are o
vechime, în specialitatea absolvită, de minimum 5 ani;
l are experienţă în administraţia publică locală sau centrală;
l refacerea finisajelor fântânii cinetice;
l nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică , astfel cum este l amplasarea unui monument de cinstire a eroilor căzuţi în
definită prin lege;
timpul Revoluţiei din Decembrie;
l are aptitudini legate de procesul decizional;
l realizarea „Aleii Personalităţilor” şi a însemnului „Cruce”;
l are abilităţi de comunicare;
l amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii;
l nu a suferit condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni de
Între timp a fost hotărâtă şi amplasarea unui panou care să
serviciu sau în legătură cu serviciul.
monitorizeze şi să afişeze principalele caracteristici ale mediului
Nu toţi consilierii au îmbrăţişat, de la început, iniţiativa ambiant.
primarului, având în vedere, pe de-o parte, efortul financiar
(continuare în pagina 3)
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"Formare Pilo]i de Avioane
pentru Transport Public" }i
"Formare Pilo]i de Elicoptere"
Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie
care funcţionează în subordinea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
organizează, în perioada 1-2 noiembrie 2006,
examen de admitere pentru cursul de pregătire
de specialitate "Formare Piloţi de Avioane pentru
Transport Public"şi"Formare Piloţi de Elicoptere".
Scopul cursului este de a asigura pregătirea
la nivelul de competenţă necesar operării în
calitate de copilot pe aeronave multi-pilot, multimotor, avioane şi respectiv elicoptere destinate
transportului aerian comercial şi de a obţine
Licenţă CPL/IR.
Durata cursurilor de pregătire este de 3 ani.
Sunt scoase la concurs 10 locuri de piloţi avioane
pentru transportul public şi 10 locuri pentru piloţi
de elicoptere.
Pentru a se înregistra la concurs un candidat
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
l cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
l vârsta minimă 18 ani;
l vârsta maximă 27 ani;
l studii minime liceul cu diplomă de bacalaureat.
Înscriererile la concurs se pot face până în
data de 17 octombrie 2006, la sediul Şcolii
Superioare de Aviaţie Civilă, str. Graţioasa nr.13,
sector 1, Bucureşti.
Detalii privind documentele necesare
înscrierii, metodologia şi probele de concurs sunt
disponibile la numărul de telefon 021-232.11.43,
pe site-ul www.aviationacademy.ro sau prin
e-mail la info@aviationacademy.ro .
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 03.09.2006

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.
l M.A.I. supune dezbaterii publice proiectul
Legii privind asigurarea securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor.
Textul actului normativ amintit este afişat şi
poate fi consultat pe pagina de Internet a
instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la
Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piata
Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor
interesate cu privire la acest proiect de act
normativ sunt aşteptate la adresa de e-mail
jandarmerie@mai.gov.ro sau la adresa poştală
menţionată mai sus.
(Ministerul Administraţiei şi Internelor - 01.09.2006)
l M.A.I. supune dezbaterii publice proiectul
de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru
modificarea si completarea Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalităţilor la inregistrarea în registrul comerţului a persoanelor
fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice.
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 11
septembrie 2006 la adresa de e-mail
legislatie@mai.gov.ro sau la adresa poştală
menţionată mai sus.
(Ministerul Administraţiei şi Internelor - 31.08.2006)

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi
trimite părerile dvs., puncte de vedere,
idei, informaţii, eventuale colaborări
etc., referitoare la conţinutul şi genul
informaţiilor publicate. Redacţia
aşteaptă cu interes mesajele dvs, pe
adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii bloc A3
apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau email: prisma@cs.ro
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ANIMMC derulează Programul START
Înscrierile încep luni - 4 septembrie şi se vor finaliza
vineri - 29 septembrie
Cursurile de pregătire antreprenorială se vor
desfăşura în Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj, Iaşi,
Timişoara şi Craiova.
Se acordă sprijin financiar sub formă de credit bancar
în limita maximă a 10.000 euro sau echivalent în lei de
către Banca "CARPATICA" desemnată câştigătoare în
urma achiziţiei publice şi ajutor financiar nerambursabil
(AFN) în limita a 20.000 RON
Prin Ordinul nr. 181/2006 al Preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, publicat în Monitorul Oficial al României nr
543/23.06.2006, cu completările ulterioare care au fost
publicate în Monitorul Oficial nr 730/25 august 2006, se va
derula Programul START pentru dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului
acestora la finanţare
Obiectivul urmărit este acela de a promova un sistem
formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între
sistemul de învăţământ şi piaţa forţei de muncă, precum şi
dezvoltarea aptitudinilor lor antreprenoriale, în scopul
implicării active în structuri economice private.
Bugetul alocat este de 1.350.000 RON
Beneficiarii eligibili sunt: Persoanele fizice;
Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale;
Persoanele juridice.
Beneficiarii potenţiali trebuie să îndeplinească,
cumulativ, la data depunerii formularelor de înscriere
următoarele criterii de eligibilitate:
Pentru persoanele fizice:
a) sunt cetăţeni români; b) au vârsta cuprinsă între 18
şi 35 de ani neîmpliniţi; c) au studii medii sau superioare
definitivate; d) au obţinut un număr de minimum 50 de
puncte, ca urmare a evaluării datelor din Formularul de
înscriere.
Pentru persoanele fizice autorizate şi asociaţiile
familiale:
a) persoana fizică autorizată sau membrul asociaţiei
familiale să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani
neîmpliniţi; numai un singur membru al asociaţiei familiale
poate beneficia de acest curs; b) persoana fizică
autorizată, respectiv membrul asociaţiei familiale
participant la program este cetăţean român; c) au cel mult
1 an de la autorizare/înfiinţare la data depunerii
Formularului de înscriere prevăzut în Anexa nr. 2 la
prezenta procedură.
Pentru persoanele juridice:
a) sunt microîntreprinderi conform prevederilor art. 2 şi
ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) au
capital social integral privat; c) asociatul ori acţionarul
solicitant să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani
neîmpliniţi; numai un singur asociat/acţionar al persoanei
juridice eligibile poate beneficia de acest curs; în situaţia
în care solicitantul nu este asociat majoritar este
obligatoriu să fie administratorul numit al societăţii. Este
permisă asocierea cu persoane care au mai mult de 35 de
ani, dacă procentul acţiunilor deţinut de acestea nu este
decisiv în luarea deciziilor în cadrul societăţii.
b) Asociatul, acţionarul majoritar este cetăţean român;
c) au cel mult 2 ani de la înfiinţare la data depunerii
Formularului de înscriere şi la data depunerii planului de
afaceri corespunzătoare celei de-a II-a etape a
programului;
d) au ca obiect de activitate producţia de bunuri
materiale şi/sau prestarea de servicii;
Nu beneficiază de prevederile programului: societăţile
bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare,
societăţile de administrare a fondurilor financiare de
investiţii, societăţile de valori mobiliare, agenţii economici
cu activitate principală de comerţ, activităţi de intermedieri

financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare,
activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă,
consultanţă în domeniul fiscal, selecţie şi plasare a forţei
de muncă, precum şi furnizorii de instruire, de servicii de
consultanţă de orice gen, servicii de publicitate şi servicii
IT, activităţile de închiriere (maşini, biciclete, etc), sectorul
alimentar servicii de catering, fast-food, organizarea de
evenimente, agricultura. De asemenea sunt excluse
serviciile oferite de agenţiile imobiliare, serviciile de
transport şi activităţile de export, precum şi activităţile
care prezintă risc pentru societate (alcool, tutun, arme).
Nu beneficiază de alocaţii financiare nerambursabile
acele întreprinderi care au beneficiat de ajutor de stat în
valoare de peste 400.000 lei (RON) cumulat în ultimii trei
ani sau care vor atinge acest prag în urma obţinerii
alocaţiei financiare nerambursabile prin acest Program.
Activităţile neeligibile prevăzute la alin. (1) şi (2), vor fi
incluse în contractul de intermediere financiară încheiat
între ANIMMC şi banca selectată.
Tipurile de ajutor financiar
Prin Program se organizează şi finanţează în etapa I
cursuri de pregătire destinate beneficiarilor eligibili în
domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor
teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi
dezvoltării unei afaceri, conform tematicii prevăzute în
Anexa nr. 1 la prezenta procedură.
În vederea implementării primei etape a Programului,
ANIMMC va încheia parteneriate cu instituţii publice
şi/sau private şi va contracta furnizori specializaţi pentru
prestarea serviciilor de instruire specifice Programului.
Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăşura pe parcursul a patru zile lucrătoare consecutive, în
Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj, Iaşi, Timişoară şi
Craiova. Prezenţa la cursuri este obligatorie, neparticiparea atrăgând după sine excluderea din Program.
La sfârşitul cursurilor de pregtătire antreprenorială,
fiecare participant care a participat la cursuri, având o
frecvenţă de cel puţin 90%, poate elabora un plan de
afaceri în vederea participării la cea de-a doua etapă.
În etapa a II-a a Programului, se acordă sprijin financiar sub formă de credit bancar în limita maximă a 10.000
euro sau echivalent în lei de către banca desemnată
câştigătoare în urma achiziţiei publice, în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 şi ajutor
financiar nerambursabil (AFN) în limita a 20.000 RON de
către ANIMMC, pentru finanţarea celor mai bune planuri
de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregătire
antreprenorială.
Alocaţia financiară nerambursabilă în cuantum de
maximum 40% din valoarea estimată a investiţiei, fără
TVA, prevăzută în planul de afaceri, nu va depăşi, însă
suma de 20.000 de RON pe plan de afaceri selectat.
Contribuţia personală va fi în cuantum de 15% din
valoarea estimată a investiţiei, fără TVA, nu se acceptă
contribuţia în natură.
Planurile de afaceri vor fi selectate de către o Comisie
de evaluare constituită din specialişti din cadrul băncii
selectate, ai ANIMMC şi Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
(FNGCIMM), care are ca scop evaluarea primară a
planurilor de afaceri depuse în cadrul programului.
Evaluarea primară a planurilor de afaceri reprezintă
evaluarea din punct de vedere a criteriilor de eligibilitate
specifice stabilite de banca selectată, ANIMMC şi
FNGCIMM.
Perioada de înscriere şi de depunere a Formularului
de înscriere, însoţit de documentele justificative este 04 29 septembrie 2006. Punctajul obţinut, necesar pentru
participarea la prima etapă a programului, trebuie să fie
de minim 50 de puncte din maxim 100 puncte posibil.
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie - 31.08.2006

Teste naţionale şi Bacalaureat - 2007
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a operat o serie de
modificări care să optimizeze atât
organizarea şi
desfăşurarea în sine a examenelor, cât şi gradul de
accesibilitate a metodologiilor pentru toate categoriile de
persoane interesate.
Prezentate sintetic, schimbările efectuate de către
MEdC sunt următoarele:
1. Au fost eliminate 4 zile din calendarul examenului de
Bacalaureat (numărul de zile pentru probele orale a fost
redus de la 6 la 4; la acestea se adaugă eliminarea altor
două zile din cele alocate evaluării lucrărilor candidaţilor).
2. Atât la Testele naţionale, cât şi la examenul de
Bacalaureat, subiectele pentru toate probele scrise vor fi
publicate pe site-ul MEdC, www.edu.ro, până la data de
15.01.2007. Dintre aceste subiecte, în ziua aferentă
susţinerii fiecărei probe, va fi extrasă varianta pentru
rezolvarea căreia va fi elaborat, în cursul aceleiaşi zile,
baremul de corectare.
3. Va fi acordată nota maximă pentru toţi candidaţii
care au obţinut premii la olimpiadele internaţionale la
disciplinele la care aceştia susţin probe.
4. Candidaţii au posibilitatea să-şi vadă lucrarea, la
cerere, după afişarea rezultatelor finale.
5. Recorectarea lucrărilor contestate se va efectua la
nivelul judeţului de care aparţine centrul de examen.

6. În cazul în care sunt contestate lucrări care au
obţinut note iniţiale cuprinse între 4,50 şi 4,99 sau o notă
cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă va fi cea obţinută în
urma recorectării.
7. În cazul examenului de Bacalaureat, numărul
disciplinelor de examen a fost redus la probele E (de la
116 la 111) şi F (de la 71 la 11).
8. După finalizarea corectării lucrărilor pentru fiecare
disciplină în parte, acestea vor fi desigilate imediat pentru
trecerea notelor în catalog.
9. Au fost revizuite programele şcolare pentru cele
două examene şi implicit bibliografia necesară.
10. A fost introdus în cele două metodologii un capitol
distinct privind răspunderea disciplinară. Toate cadrele
didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea
examenelor naţionale (membri ai comisiilor, evaluatori,
supraveghetori etc.) vor semna cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării un contract în care vor fi precizate explicit
drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. Menţionăm că MEdC
va reglementa în timp util prin ordin de ministru cuantunurile şi modalitatea de plată a tuturor celor implicaţi în
desfaăşurarea examenelor.
Ambele metodologii au fost publicate în 31 august
2006, pe site-ul MEdC, www.edu.ro (secţiunea Noutăţi).
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 31.08.2006

{edin]a din 29 august 2006 a Consiliului Local al municipiului Re}i]a Conferin]a de pres@ sus]inut@ de c@tre domnul Sorin
Frunz@verde, pre}edintele Consiliului Jude]ean

(continuare din pagina 1)

Domnul Liviu Spătaru, primarul municipiului, a prezentat stadiul lucrărilor de infrastructură ca fiind rezolvate în proporţie de 80 %, iar
dalele din granit, a căror principală calitate este
că sunt antiderapante urmează să fie livrate
din China în timp util. Termenul de finalizare a
lucrării este 27 noiembrie 2006.
În ceea ce priveşte perioada în care se
realizează lucrările de reabilitare a Sălii
Polivalente suntem informaţi că lucrarea se va
finaliza după 12 luni... (R.B.)
Noi repere edilitare pe harta Reşiţei
Reşiţa îşi îmbogăţeşte zestrea edilitară cu
noi spaţii comerciale care îşi vor pune
amprenta nu numai pe aspectul estetic al
oraşului, ci şi pe cel social.
Cu girul forului de specialitate şi anume
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism, cele patru planuri urbanistice de
detaliu (PUD-uri), realizate la cererea unor
investitori, au întrunit votul consilierilor, acordat
cu o apatie greu de înţeles atunci când e vorba
de amploarea şi ambiţiile unor proiecte.
Discuţiile de la finalul şedinţei Consiliului Local
nu au calitatea de a marca direcţia votului.
În „oraşul vechi” se continuă valorificarea
unor spaţii meschine din punct de vedere al
suprafeţelor disponibile.
Astfel, pe spaţiul adiacent imobilului situat
pe Bd. Revoluţia din Decembrie, dispus spre
Piaţa Traian Vuia se va realiza un front unitar,
modern, care va îngloba spaţiile comerciale
provizorii existente, sediul PSD-ului şi birouri
pentru firme.
Complexul comercial Victoria se va
dezvolta pe orizontală (o suprafaţă totală de
cca 11.000 mp) şi verticală, în direcţia
amplificării spaţiilor comerciale, completate cu
spaţii de agrement, respectiv a reorganizării
circulaţiei carosabile şi pietonale şi a parcărilor.

Pe strada Făgăraşului se va realiza un
spaţiu comercial, o construcţie desfăşurată pe
orizontală şi verticală (D+P+2E+M), închizând
latura arterei carosabile cuprinsă între
blocurile de locuinţe şi Bazinul de Înot.
La extremitatea nordică a municipiului, pe
un teren cuprins între depoul de tramvaie al
Prescom-ului , staţia GPL Tismănari şi pârâul

Câlnicel se va construi un Atelier de Roţi Auto,
Cara}-Severin (6 septembrie 2006)
Spaţii Comerciale şi Spălătorie Auto, investiţie
Rectificare
bugetară
care presupune modificarea parcelării
Următoarea rectificare a bugetului judeţului, punct prioritar al ordinii
spaţiului, aprobată anterior de către Consiliul
de zi la viitoarea şedinţă a Consiliului Judeţean (12 septembrie 2006)
Local al Municipiului Reşiţa.
vizează principalele sectoare de activitate tutelate de acest for.
O nouă majorare a capitalului social al
Se vor aloca:
S.C. Fotbal Club Municipal S.A. Reşiţa
l 25 mld, pentru protecţia copilului;
Nici un reprezentant al S.C. Fotbal Club l 1 mld, pentru învăţământul special;
Municipal S.A. Reşiţa în sala în care avea loc l 35 mld, pentru învăţământ;
şedinţa Consiliului Local al municipiului Reşiţa, l 60 mld, pentru echilibrarea bugetelor locale, cu menţiunea că
acolo unde se hotăra majorarea de capital a fiecăreia dintre localităţile judeţului i se vor aloca sume al căror
clubului cu suma de 603.960 RON, prin aportul cuantum va porni de la 400 milioane lei.
Realizarea tuturor obiectivelor propuse este posibilă după o nouă
acestui Consiliului Local.
Nici un bilanţ al activităţii contabile (deşi, la rectificare bugetară, preconizată în luna octombrie a acestui an.
Artere rutiere modernizate
insistenţele primarului, după aproape un an
Reabilitarea infrastructurii rutiere a fost şi rămâne una dintre
acest post a fost ocupat), nici o organigramă a
acestei societăţi nu a fost prezentată preocupările majore ale Consiliului Judeţean, având în vedere
consilierilor, celor care le-au solicitat în implicaţiile economice şi sociale ale legăturilor dintre comunităţile
repetate rânduri, documente care ar elimina umane, precum şi accesul spre şi în zonele cu potenţial turistic.
În acest an se derulează numeroase proiecte de reabilitare sau
astfel suspiciunile legate de salarii
modernizare
de drumuri, existând o ierahizare a acestora, transpusă în
supradimensionate, prime de joc sau contracte
încheiate de club. Calitatea de acţionar a termene de finalizare. Au început lucrările de asfaltare a următoarelor
Consiliului Local îndreptăţeşte cererile drumuri judeţene:
l DJ 571C, pe tronsoanele Lescoviţa - Zlatiţa şi Zlatiţa - Socol;
menţionate.
În aceste condiţii s-a votat participarea l DJ 571, Cărbunari - Sasca Montană;
Consiliului Local al municipiului Reşiţa la l DJ 684, Voislova - Rusca Montană, până la limita cu judeţul Timiş;
majorarea, în numerar, a capitalului social al l DJ 608, Tronsonul Telescaun - Staţiunea Muntele Mic, 13,8 km ai
S.C. Fotbal Club Municipal S.A. Reşiţa, cu unui traseu dificil. Se speră că până la data de 14 octombrie
suma de 603.960 RON, aportul total al (sărbătoare religioasă - Sfânta Paraschiva, care, chiar dacă nu
consiliului fiind de 604.610 RON, reprezentând reprezintă hramul bisericii, va aduna la munte mulţi credincioşi),
604.610 acţiuni cu o valoare nominală de 1 leu asfaltarea, inclusiv porţiunea pietonală de la platou la cruce să fie
finalizată. Porţiunea de drum dintre Caransebeş şi Telescaun va
(RON).
Dovada majorării de capital, emisă de beneficia, în măsura în care condiţiile meteorologice le vor permite, de
Registrul Comerţului va fi depusă la Consiliul lucrări de modernizare care vor fi efectuate după această dată.
Şi câteva drumuri comunale sunt în atenţia Consiliului Judeţean,
Local al municipiului de către reprezentantul
accesul la aşezări rurale sau obiective turistice fiind asigurat de căi
acestuia în A.G.A. de la Fotbal Club Municipal
rutiere modernizate.
(noul ales fiind domnul Dan Pătruică).
În acest obiectiv sunt cuprinse:
Prin această majorare de capital, Consiliul l DC care leagă Sat Bătrân de DN6 (E 94).
Local îşi va asigura un procentaj comparabil cu l DC Iabalcea - Canton Padina Seacă, ramificaţie din DN 58 B ;
cel al altor acţionari.
l DC Iaz - Var, derivaţie din DN 68;

Proiectul de hotărâre nu a întrunit votul
tuturor consilierilor, dar a trecut, cu obligaţia ca
în termenul legal de 10 zile să fie prezentat un
material care să cuprindă toate datoriile
onorate sau neonorate de primărie, în principal
faţă de societăţile Energoterm, Prescom şi Urban, o posibilă justificare a „generozităţii” Consiliului Local pentru fotbalul reşiţean. (R.B.)

Joi/7 Septembrie

Vineri/8 Septembrie

Timişoara
+29ºC
+12ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 11 Septembrie

l DC ramificaţie din DN 57 spre Radimna;
Modernizarea drumului Plugova - Cornereva – Feneş – RuscaTeregova va fi realizată după finalizarea lucrărilor de la barajele RuscaTeregova şi Cornereva, investiţie executată de Hidroconstrucţia,
Sucursala Caransebeş, beneficiar fiind Hidroelectrica, Filiala
Caransebeş. Deocamdată se asigură asfaltarea drumurilor în interiorul
Cornerevei, comună ale cărei peste patruzeci de sate sunt diseminate
pe un areal mai mare decât Bucureştiul.
Palatul Cultural din Reşiţa
După Paris şi Timişoara, a venit rândul Reşiţei să asocieze stiluri
arhitecturale, într-o combinaţie insolită, dar funcţională şi care are
amprenta secolului în care am păşit.
Palatului Cultural, monument de artă brâncovenească i se va anexa
o construcţie realizată din metal şi sticlă, destinată sediului Teatrului
Municipal G.A. Petculescu (birouri şi depozite).
Cu această construcţie, care se va desfăşura pe o suprafaţă de 150
mp, frontul clădirii spre Bârzava va fi închis.
În ceea ce priveşte restaurarea acestui monument de arhitectură,
preşedintele Consiliului Judeţean a precizat că finalizarea Caietului de
Sarcini permite organizarea licitaţiei prin care va desemna firma de
construcţii care îşi adjudecă lucrarea. Trebuie menţionată complexitatea lucrării care impune conservarea stilului, dar şi intervenţii de
consolidare, atât la infrastructura construcţiei, cât şi la suprastructură,
expertiza relevând grave deficienţe de stabilitate a clădirii.
Casa Muncitorească
Simbol al for ţei Sindicatului în viaţa re şi ţenilor, Casa
Muncitorească, inaugurată în anul 1936, considerată, în epoca
respectivă, cea mai mare sală din zona Banatului Montan, cu cele 888
de locuri de care dispunea, este astăzi un perete în echilibru labil şi un
loc în amintirile reşiţenilor.
După soluţionarea unor probleme legate de legalitate unei implicări,
Consiliul Judeţean va sprijini financiar reconstrucţia acestui edificiusimbol, care este protejat.
Statutul de monument impune reconstrucţia faţadei iniţiale, dar
funcţia dorită pentru noua clădire este cea de componentă a instituţiilor
administrativ-teritoriale, ca de exemplu, un Birou Unic pentru Evidenţa
Informatizată a Persoanei, Serviciul Paşapoarte, Serviciul pentru
permise de conducere auto. (R.B.)
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Acordarea despăgubirilor în
baza Legii 290/2003, pentru
cetăţenii români ale căror bunuri au
fost sechestrate sau reţinute în
Basarabia, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa va fi accelerată.

Angajatorilor le este interzis să solicite
unei candidate, în vederea angajării, să
prezinte un test de graviditate şi să semneze
un angajament că nu va rămâne însărcinată
sau că nu va naşte pe durata de valabilitate
a contractului individual de muncă.

Extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia
în aceast@ iarn@ de ajutoare pentru înc@lzirea locuin]ei
„Vom acorda ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu lunar pe
membru de familie este de până la 5
milioane lei vechi. Am decis creşterea
plafonului veniturilor obţinute de persoanele care beneficiază de acest sprijin”, a
anunţat primul-ministru Călin PopescuTăriceanu.
Pragul de venit obţinut de persoanele
cărora li se adresează această măsură
creşte astfel de la 3.100.000 de lei vechi la
5.000.000 lei vechi, pentru fiecare
membru de familie.
Premierul Tăriceanu a arătat că vor
beneficia de sprijin pentru plata facturii la
încălzire, în această iarnă, aproximativ
2.700.000 familii şi persoane singure,
ceea ce înseamnă peste 6 milioane de
persoane.
Efortul bugetar estimat pentru acordarea acestor ajutoare, pentru întreg sezonul rece, este de peste 10.000 de miliarde
de lei vechi, a adăugat şeful Executivului.
Încălzirea cu energie termică
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică furnizată în sistem
centralizat vor fi acordate prin compensarea procentuală a valorii efective a
facturii la energia termică. În acest fel,
indiferent de preţul local al gigacaloriei,
sunt asigurate condiţiile de echitate.
„Existând preţul de referinţă locală şi
preţuri de facturare a energiei termice
aprobate de consiliile locale, compensaţiile nu se mai acordă în sumă fixă, ci
valoare din factură. Preţurile de facturare
sunt diferite, în funcţie de localitate”, a explicat ministrul Muncii, Gheorghe Barbu.
Compensarea se va acorda în funcţie
de venitul obţinut pe membru de familie şi
va avea valori cuprinse între 10% şi 100%
din valoarea facturii. Pentru familiile care
beneficiază de ajutor social în baza Legii
nr. 416/2001 (legea privind venitul minim
garantat) compensarea va fi de 100%.
Pentru prima dată persoanele singure
vor beneficia de un ajutor mai mare cu
10% decât tranşa în care se încadrează o
familie, în funcţie de venit, a arătat
ministrul Muncii.
Ajutoarele vor fi calculate în conformitate cu tipul apartamentului (1, 2, 3, 4
camere) şi de zona de temperatură. Actul
normativ stabileşte trei zone de temperatură (rece, temperată şi caldă) întrucât
consumul de energie termică este diferit

pe teritoriul ţării, în funcţie de zonă. (vezi
anexa).
Încălzirea cu gaze naturale
Cuantumurile ajutoarele pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor fi
majorate cu aproximativ 14% în
comparaţie cu cele acordate până acum.
Ajutoarele se stabilesc în funcţie de
venitul mediu lunar pe membru de familie.
Ajutoarele care se acordă sunt de
maximum 210 lei (2.100.000 lei vechi),
pentru familiile şi persoanele singure al
căror venit mediu lunar pe membru de
familie este de până la 125 lei noi
(1.250.000 lei vechi) şi de minimum 15 lei
noi (150.000 lei vechi) pentru familiile şi
persoanele singure care realizează un
venit lunar cuprins între 440 lei noi
(4.400.000 lei vechi) şi 500 lei noi
(5.000.000 lei vechi).
Încălzirea cu lemne, cărbuni şi alţi
combustibili
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei
cu lemne cărbuni şi alţi combustibili se
acordă în cifră fixă, de 50 lei lunar
(500.000 lei vechi) familiilor şi persoanelor singure care beneficiază de ajutor
social stabilit în condiţiile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.
Dreptul la ajutor, pentru cele trei tipuri
de încălzire a locuinţei, se stabileşte o
singură dată pentru toată perioada
sezonului rece (noiembrie 2006 - 31
martie 2007).
Prin noul sistem de acordare a
ajutorarelor pentru încălzirea locuinţei se
va institui un regim echitabil pentru toţi
beneficiarii şi se va extinde sprijinul
pentru plata facturii la încălzire pentru o
categorie mai extinsă a populaţiei cu
venituri reduse.
Anexa
Repartiţia judeţelor pe zone de
temperatură:
Zona rece : Harghita, Suceava,
Covasna, Braşov, Bistriţa Năsăud,
Bacău, Botoşani, Cluj, Vaslui, Neamţ,
Mureş, Sibiu, Hunedoara, Iaşi, Alba.
Zona temperată: Vrancea, Satu
Mare, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Sălaj,
Dolj, Maramureş, Galaţi, Prahova, Brăila,
Buzău, Olt, Bihor, Teleorman, Ilfov, Gorj.
Zona caldă: Giurgiu, Tulcea, Vâlcea,
Arad, Caraş - Severin , Bucureşti,
Călăraşi, Timiş, Mehedinţi, Constanţa.
Guvernul României - Biroul de presă
- 30.08.2006

l Cărţile de muncă vor fi predate salariaţilor până în 2009 l Moneda
naţională este pe deplin convertibilă de la 1 septembrie l Comisia
Naţională de Prognoza crede într-o creştere economică de 6,7% l
Depunerea registrelor generale de evidenţă a salariaţilor se va putea
face până la data de 31 decembrie 2006 l

Taxele si impozitele pe proprietati, pe piata muncii si cele din
agricultura vor creste semnificativ
in urmatorii ani, se arata in strategia fiscal-bugetara elaborata de
Ministerul Finantelor.

În numai doi ani, 2004 şi 2005, aproape
5.000 de oameni au murit, în România, în
accidente de circulaţie, iar peste 11.000 au
fost răniţi grav. Adică în fiecare zi şi-au pierdut
viaţa 6 sau 7 oameni, iar alţi 15 au suferit răni
care le-au schimbat viaţa în mod radical.

Principalele modific@ri aduse Codul Muncii
Potrivit noilor prevederi, tuturor
salariaţilor care prestează o muncă le
sunt recunoscute dreptul la negocieri
colective, dreptul la protecţia datelor
cu caracter personal, precum şi dreptul
la protecţie împotriva concedierilor
nelegale.
Orice discriminare între bărbaţi şi
femei cu privire la stabilirea veniturilor
salariale acordate pentru muncă egală
sau de valoare egală este interzisă,
potrivit modificărilor la Codului Muncii
Concedierile colective
Încă din momentul în care angajatorul are intenţia să facă concedieri
colective, trebuie să notifice angajaţilor
acest lucru, în scris, a precizat ministrul Muncii, Gheorghe Barbu. Consultările cu sindicatul sau reprezentanţii
salariaţilor vor viza metodele şi
mijloacele de evitare a concedierilor
colective sau de reducere a numărului
de salariaţi care vor fi concediaţi,
precum şi atenuarea consecinţelor
concedierii prin măsuri de sprijin.
În perioada în care au loc consultări, pentru a permite sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri, în timp util, angajatorul
are obligaţia să le furnizeze toate
informaţiile relevante.
Aceste obligaţii se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către
angajator sau de către o întreprindere
care deţine controlul asupra angajatorului.
În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii
salariaţilor, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă,
acesta are obligaţia de a notifica în
scris inspectoratul teritorial de muncă
şi agenţia teritorială de ocupare a forţei
de muncă, cu cel puţin 30 de zile
calendaristice anterioare datei emiterii
deciziilor de concediere.
Munca pe durată determinată
Salariaţii cu contract individual de
muncă pe durată determinată vor
beneficia de aceleaşi drepturi ca şi
salariaţii angajaţi permanent comparabili, cu excepţia cazurilor în care
tratamentul diferit este justificat de
motive obiective.
Salariatul permanent comparabil
este cel al cărui contract individual de
muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi
activitate sau una similară, în aceeaşi
unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
Munca cu fracţiune de normă
Au fost aprobate o serie de preve-

deri noi referitoare la munca cu
fracţiune de normă. Astfel, pentru
încadrarea unor angajaţi cu fracţiune
de normă nu mai este necesar un
minim de 2 ore pe zi sau de 10 ore pe
săptămână.
Salariatul de noapte
În ceea ce priveşte salariaţii care îşi
desfăşoară activitatea noapte, durata
normală a timpului de lucru nu va
depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată
pe o perioadă de referinţă de maxim 3
luni calendaristice, cu respectarea
prevederilor legale cu privire la
repausul săptămânal.
Durata normală a timpului de lucru,
pentru salariaţii de noapte a căror
activitate se desfăşoară în condiţii
speciale sau deosebite de muncă
stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu
va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei
perioade de 24 de ore, în care
prestează muncă de noapte.
Stabilirea vechimii în muncă
Vechimea în muncă stabilită până
la data de 31 decembrie 2008 se
probează cu carnetul de muncă.
După data abrogării Decretului nr.
92/1976 privind carnetul de muncă, cu
modificările ulterioare, vechimea în
muncă stabilită până la data de 31
decembrie 2008 se reconstituie, la
cererea persoanei care nu posedă
carnet de muncă, de către instanţa
judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza
înscrisurilor sau a altor probe din care
să rezulte existenţa raporturilor de
muncă. Cererile de reconstituire
formulate anterior datei abrogării
Decretului nr. 92/1976, cu modificările
ulterioare, se vor soluţiona potrivit
dispoziţiilor acestui act normativ.
Angajatorii care păstrează şi
completează carnetele de muncă le
vor elibera titularilor în mod eşalonat,
până la data de 30 iunie 2009, pe bază
de proces-verbal individual de
predare-primire.
Inspectoratele teritoriale de muncă
ce deţin carnetele de muncă ale
salariaţilor le vor elibera până la data
de 30 iunie 2009, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei.
Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
cu modificările şi completările aduse
prin prezenta ordonanţă de urgenţă a
Guvernului, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
după aprobarea acesteia prin lege,
dându-se textelor o nouă numerotare.
(Guvernul României - Biroul de
presă - 30.08.2006)

Începand cu data de 04.09.2006 noua adresă a paginii de
internet a Consulatului Republicii Federale Germania la
Timişoara este www.temeswar.diplo.de

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 994 privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 676/07.08.2006)
l H.G. nr. 995 privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 676/07.08.2006)
l Legea nr. 356 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
(M.O. nr. 677/07.08.2006)
l H.G. nr. 965 privind sprijinul direct al statului, sub formă
de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun în
anul 2006 în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului
(M.O. nr. 677/07.08.2006)
l Ordinul nr. 1.230 al ministrului finanţelor publice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii de către reprezentanţe (M.O. nr. 677/07.08.2006)
l Ordinul nr. 840/4.845 al ministrului sănătăţii publice şi al
ministrului educaţiei şi cercetării privind modalitatea de
eliberare a certificatelor şi diplomelor de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (M.O. nr.
680/08.08.2006)
l Ordinul nr. 527 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind recunoaşterea Consiliului pe
produs „Alcool şi distilate, băuturi spirtoase, ţuică, rachiu şi
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vinars“ (M.O. nr. 681/08.08.2006)
l H.G. nr. 996 pentru redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane (M.O. nr. 682/09.08.2006)
l H.G. nr. 971 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă (M.O.
nr. 683/09.08.2006)
l Ordinul nr. 922 al ministrului sănătăţii publice privind
aprobarea modelului contractului de management al
spitalului public (M.O. nr. 685/10.08.2006)
l H.G. nr. 1.004 pt. modificarea şi completarea H.G. nr.
2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul
de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi
costuri în transportul feroviar public de călători (M.O. nr.
687/10.08.2006)
l Ordinul nr. 461 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul
seminţelor şi materialului săditor (M.O. nr. 688/10.08.2006)
l Decizia nr. 108 privind numirea membrilor Colegiului pt.
Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor(M.O.689/11.08.2006)

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

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române
În perioada 30 august - 1 septembrie 2006 a avut loc, la Bucureşti, Reuniunea
Anuală a Diplomaţiei Române. Desfăşurată sub motto-ul "Noi realităţi, noi
răspunderi, noi perspective", obiectivul principal al Reuniunii l-a constituit
evaluarea politicii externe a României, ca viitor stat membru al Uniunii Europene.
Cu acest prilej, au fost dezbătute: proiectul unei strategii de politică externă postaderare şi un pachet de proiecte de legi referitoare la activitatea diplomatică,
respectiv Legea diplomaţiei, Legea românilor de pretutindeni şi Legea votului prin
corespondenţă.
Urmând tradiţia, la lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române au fost
invitaţi membri ai Guvernului şi ai Parlamentului, reprezentanţi ai Administraţiei
Prezidenţiale, şefii de misiuni diplomatice ai României, consuli generali, directorii
institutelor culturale româneşti, reprezentanţi ai Corpul Diplomatic străin acreditat la
Bucureşti, reprezentanţi ai societăţii civile, mediului academic şi de afaceri, massmedia. Şefii de misiuni au fost primiţi de către Preşedintele României, în cursul zilei
de 30 august, la Palatul Cotroceni, şi de către Prim-ministrul României, în data de
31 august, la Palatul Victoria.
Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române a fost onorată de prezenţa unor înalţi
oaspeţi, precum: Miguel Angel Moratinos, ministrul afacerilor externe şi cooperării
din Spania, Abdelelah Al-Khatib, ministrul iordanian al afacerilor externe, Anand
Sharma, ministrul de stat pentru afaceri externe al Indiei, Guenter Gloser, ministru
de stat pentru Europa din Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.
Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române s-a încheiat cu celebrarea, la 1
septembrie, a Zilei Diplomaţiei Române.

În deschidere, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a susţinut un
discurs în faţa ambasadorilor români şi a invitaţilor străini: "...Cu un an în urmă, neam propus să ne mobilizăm resursele pentru a continua efortul pregătirii pentru
aderare la acelaşi ritm, fără sincope, spre a elimina orice alternativă la data de 1
ianuarie 2007. Ne-am propus, în egală măsură, să demonstrăm că vocaţia
europeană a diplomaţiei romaneşti decurge nu numai din energia cu care urmărim
obiectivul aderării noastre la Uniune, dar şi din maniera în care dorim să configurăm
şi să construim identitatea şi obiectivele României în etapa post-aderare. Ne-am
propus să regândim cu inteligenţă şi pragmatism raporturile noastre cu vecinătatea,
în mod special Balcanii de Vest, Republica Moldova şi regiunea Mării Negre. Am
urmărit de asemenea iniţierea procesului de revalorizare a unor spaţii în care
România a fost consistent implicată în trecut: Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia
de Sud Est, America Latină... A fost un an de care, personal, sunt mulţumit...
Discreţia deliberată cu care am articulat şi am consolidat, după caz, marile linii ale
politicii externe a României, poate fi privită şi ca exerciţiu critic. În era democraţiei, a
economiei de piaţă sau a marketingului dar şi într-o epocă de ubicuitate a
mijloacelor de comunicare - calitatea oricărui produs şi utilitatea oricărei politici
publice, inclusiv cea externă, se judecă în raport cu percepţia mai largă referitoare
la ea. Iată de ce politica externă are şi vocaţia transparenţei interne, chiar dacă ea
vizează relaţiile cu interlocutori internaţionali... În paralel cu eforturile pentru
aderarea la 1 ianuarie 2007, am continuat şi demersurile tradiţionale în forurile
multilaterale, atunci când România şi-a asumat responsabilităţi internaţionale,
precum preşedinţia SEECP şi preşedinţia Consiliului de Securitate în cursul anului
2005, respectiv preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, simultan
cu Preşedinţia OCEMN, în prima parte a anului 2006. Activitatea din domeniul
promovării francofoniei s-a intensificat semnificativ, astfel încât pregătirile pentru
summit-ul din septembrie, de la Bucureşti, au intrat în linie dreaptă. Sperăm că
acesta va fi un succes organizatoric şi de imagine. Pe plan regional, ne-am
concentrat cu precădere atenţia asupra problematicii Mării Negre, care a inspirat
unul dintre cele mai complexe proiecte de construcţie diplomatică românească de
după 1989. Am demarat Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat, al cărui
certificat de naştere a fost «emis» cu ocazia summit-ului de la Bucureşti din 5 iunie.
Am lansat procesul de formare a unei euro-regiuni a Mării Negre, sub auspiciile
Consiliului Europei. Am reuşit instituirea unui nou program de cooperare
transfrontalieră la graniţele externe ale UE - Programul Marea Neagră ce va
funcţiona începând cu 1 ianuarie 2007, sub egida Instrumentului European de
Parteneriat şi Vecinătate (ENPI). Continuăm eforturile pentru consolidarea
sprijinului regional şi internaţional pentru aceste iniţiative, pentru a genera primele
proiecte cu dividende concrete. Balcanii de Vest, R. Moldova şi Georgia, dar şi
Orientul Mijlociu, Irak şi Afganistan, reprezintă celelalte spaţii care au beneficiat de
atenţia constantă a diplomaţiei române, pe parcursul ultimului an. Relaţia strategică
de parteneriat cu SUA a continuat să constituie un reper privilegiat al politicii externe
a României, altfel spus, un instrument eficient de sprijinire a reformelor interne pe
plan politic, economic, militar şi administrativ. Aceeaşi relaţie de parteneriat a definit

l Rusia vrea control total pe ruta balcanică a petrolului l FMI va
revizui în creştere previziunile privind evoluţia economiei globale l
Organizarea în primăvara viitoare a alegerilor anticipate - obiectivul
principal al noului premier din Cehia l Vladimir Putin - important
turneu diplomatic cu etape în Grecia, Maroc şi Africa de Sud l Rundă
de negocieri tehnice în zilele de 7 şi 8 septembrie, la Viena, privind
statutul provinciei Kosovo şi Metohija l 16 septembrie "Ziua Europei
fără maşini" l

în continuare şi raporturile României cu Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania,
Italia, Ungaria... Cred că putem admite fără dificultăţi faptul că interesul primordial al
României este modernizarea şi dezvoltarea pentru valorificarea maximă a
potenţialului său politic, economic, social, cultural şi uman. România promovează
acest interes în contextul mai general al Europei unite, aflată într-un parteneriat real
cu SUA, într-o lume paşnică, stabilă, caracterizată prin extinderea proceselor
democratice, respectarea drepturilor omului, supremaţia legii şi progresul bunei
guvernări. Interesul naţional, astfel definit, nu s-a schimbat de-a lungul ultimilor
ani...
Primul „segment” asupra căruia se proiectează definirea intereselor României
este realitatea europeană...
l Uniunea are nevoie de o reconfigurare instituţională şi juridică pentru a-şi spori
eficienţa, în pas cu evoluţiile noului mileniu şi cu aşteptările existente în interiorul
sau în afara ei.
l UE va trebui să identifice modalităţile cele mai eficiente pentru a difuza idealul
european în ansamblul ţesutului social şi a consolida vocaţia democratică a
guvernării din spaţiul continentului nostru.
l UE trebuie să ajungă rapid la opţiunile cele mai adecvate cu privire la viitoarele
sale graniţe, în ceea ce priveşte propria vocaţie în raport cu vecinătatea apropiată,
dar şi la nivelul interacţiunilor sale cu SUA, Federaţia Rusă şi puterile emergente din
Asia de Sud Est.
l Uniunea trebuie să îşi consolideze avantajul economic pe plan global, prin
cultivarea inovaţiei, cercetării, informaţiei şi cunoaşterii, ceea ce presupune
anumite modificări în funcţionarea modelului european „tradiţional”.
În ceea ce priveşte realităţile globale pe fundalul cărora vom construi profilul
internaţional al României, ca stat membru al UE...:
l În secolul XXI, politicul, economicul şi aspectele de securitate sunt inseparabile
atât la nivel naţional, cât la scară globală.
l Securitatea statelor implică, mai mult ca oricând, securitatea cetăţenilor.
l Ritmul globalizării economice creşte continuu, datorită progresului informatic şi
comunicaţional. Fluxurile internaţionale de resurse, capital, servicii, idei, deschid
perspective pentru progresul economic şi social al multor categorii şi zone. Nu
avem încă un răspuns definitiv dacă ele produc simultan dezechilibre, discriminare
şi perdanţi, dar ştim că trebuie să acordăm toată atenţia diferenţelor economice
între state şi regiuni, excluderii sociale, discrepanţelor economice.
l Problematica energetică, adusă tot mai frecvent în centrul atenţiei, va rămâne
una dintre preocupările fundamentale ale statelor, inclusiv în relaţiile lor externe.
Construirea de noi conducte, încheierea parteneriatelor, chiar identificarea şi
exploatarea unor surse alternative vor dobândi o conotaţie politică tot mai
pregnantă.
l Ameninţările şi riscurile sunt difuze, omniprezente, inerente opţiunilor politice şi
„multisectoriale”: terorism, risc de pandemii, dezastre naturale sau produse de om,
deteriorarea mediului, fluxurile migraţioniste, toate au devenit deopotrivă domenii
ale politicii interne şi externe ale fiecărui stat.
l Pe viitor, sursele de divergenţă cu potenţial conflictual vor decurge mai puţin din
litigiile teritoriale sau etnice, cât din competiţia pentru resurse, pentru performanţa
economică şi prosperitate, punând în contrast diferite opţiuni de dezvoltare, bazate
pe ideologii sociale şi religioase concurenţiale.
l Factorii religioşi şi culturali joacă un rol tot mai consistent în peisajul global
actual, ceea ce sporeşte complexitatea mediului internaţional şi diversifică
aşteptările la adresa performanţei diplomatice. Mă alătur acelor lideri de astăzi care
văd în ideile şi valorile umane cea mai importantă sursă de conflict, dar şi de
reconciliere, în anii următori...
Analiza noului decor european şi global are o evidentă miză pentru reflecţia
strategică. Acesta este contextul în care se cuvine să evaluăm noile răspunderi pe
care România şi le asumă, începând cu 1 ianuarie 2007.
...România va adopta cel mai probabil o linie de conduită care să îmbine proatlantismul lucid cu multilateralismul eficace al Europei... În calitate de viitor
membru al UE, ne vom afirma dorinţa de a consolida oferta politică şi strategică
făcută Republicii Moldova. Ne interesează o vecinătate stabilă, democratică,
prosperă, conectată la circuitele europene. Avem un interes special generat de
multiplele noastre afinităţi şi vom reflecta acest interes în poziţia adoptată la nivelul
Uniunii Europene...
Dacă analizăm distribuţia geografică a prezenţei noastre diplomatice,
observăm că regiunile în care concentrăm cele mai importante eforturi
administrative şi financiare, sunt, după zona UE, Balcanii, spaţiul CSI, Orientul
Mijlociu şi America de Nord. O consecinţă logică este faptul că expertiza
românească pentru politica externă şi de securitate a UE se manifestă cu
precădere în spaţii precum Balcanii de Vest, bazinul Mării Negre, Orientul Mijlociu /
lumea arabă. Aceste zone de expertiză trebuie întărite, prin regândirea necesităţilor
aferente spaţiului comunitar...
Integrarea în Uniunea Europeană oferă o nouă gamă de instrumente pentru
diplomaţia română şi va genera resurse organizaţionale preţioase. Una dintre
categoriile noi de resurse rezultă din reprezentarea României la nivelul instituţiilor
comunitare. În baza tratatelor existente, datorită ponderii geografice, România va
beneficia în cadrul Consiliului Uniunii Europene de 14 voturi şi 35 euro-parlamentari, 1 comisar european, 1 judecător în cadrul Curţii de Justiţiei a Comunităţii
Europene şi un judecător la Tribunalul de Primă Instanţă, 15 reprezentanţi în
Comitetul Economic şi Social şi 15 în Comitetul Regiunilor...
În plan internaţional, România de după 2007 va fi un stat european cu potenţial
de specializare în anumite domenii de politică externă şi pe anumite spaţii, o
Românie care poate juca rolul de liant între Occident şi anumite regiuni aflate în
proximitatea strategică a spaţiului euro-atlantic. România europeană, cu o vocaţie
globală bine ponderată şi selectivă, este însăşi ţara pe care am visat-o cu toţii şi pe
care, împreună, avem datoria istorică de a o transforma în realitate".
La finalul reuniunii anuale a diplomaţiei române, ministrul de externe, Mihai
Răzvan Ungureanu, a atras atenţia asupra importanţei adoptării legii diplomaţiei şi
a celei privind diaspora. El a amintit ca activitatea diplomatică s-a reglementat până
acum prin ordonanţe de urgenţă, ordonanţe simple şi hotărâri.

Standard de securitate U.E.
Uniunea europeană a început consultări menite să eficientizeze detectarea
ameninţărilor teroriste şi introducerea unui standard de securitate pentru toate
cele 25 de state membre. Se discută măsurile de detecţie şi supraveghere,
siguranţa aeroporturilor, noi metode de securizare a documentelor ştiinţifice.
Miniştrii de interne vor analiza propunerile făcute, într-o reuniune informală, în
20-22 septembrie, următorul pas fiind implementarea lor blocului celor 25.
PRISMA | 7 - 13 Septembrie 2006 |
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând convenabil uşă intrare
apartament. Tel. 0355-409870.
Vând TV Normende, diagonala 31 cm (alb-negru) pentru
piese şi baterie maşină la 12 v.
Tel. 216468.
V â nd sufragerie unicat,
stejar masiv, absolut noua, 11
piese, sculptură manuală deosebită. Tel. 555560, seara.
Vând telefon Sonny Z800I:
video 1.3 MP, mp3, mp4,
infrared, bluetooth, card de
64MB, USB, handsfree, pret
100 €. Tel. 0747-127630.
Vând ferestre şi uşi termopan second hand import Germania. Tel: 0255-226631; 0355412485; 0744-550996.
Vând combină muzicală cu
mp3 cu sistem audio, preţ 180
lei, neg, combină cu cd Soundwave, pikup şi 2 casete, preţ
100 lei neg. Tel. 0355-807748.
Vând bicicletă MountainBike, preţ 180 lei şi bicicletă
normală, preţ 100 lei neg. Tel.
0355-807748.
Cumpăr televizoare color,
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0355-807748.
Vând pian de concerte,
coadă scurtă Wagner şi un
aragaz 2 ochiuri, model vechi.
Tel. 0355-405147.
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 comodă, preţ 250 lei.
Tel. 0742-079989.
Vând dulap bucătărie cu 2
corpuri suspendate, congelator
şi dulap vechi cu vitrine şi oglindă de cristal. Tel. 0749-263110.
Vând pui rasa caniche,
vaccinaţi, carnet de sănătate,
preţ 45 €. Tel. 0747-353516.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Ofer limuzină decapotabilă
de epocă 1948, impecabilă, unică în ţară, pentru nunţi, filmări,
etc. www.dekaroso.ro Tel.
0742-773016, 0355-414326
Economist cu experienţă ţin
evidenţ ă financiar-contabil ă.
Asigur depunerea lunară a
declaraţiilor aferente firmei. Tel.
0744-523052.
Angajez personal calificat în
construcţii. Se oferă salariu
atractiv şi cazare. Se cere şi se
oferă seriozitate. Tel. 0723281945.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate genurile. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri minime.Tel.0355-412568,
0727-815760, 0748-413548.
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.
Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
Intermediem locuri de muncă în străinătate. Cerem şi
oferim seriozitate maximă. Tel.
0721-380209.

Imobiliare
Schimb apartament 2 camere cu apartament 3 camere sau
cumpăr apartament 3 camere în

Emisiunil de titluri de stat
Ministerul Finantelor Publice anunta anularea licitatiilor
programate in datele de 7 si respectiv 18 septembrie conform
Calendarului emisiunilor de titluri de stat pe anul 2006 si anuntului
aferent trim.III a.c.
Decizia a avut in vedere evolutia in luna august a.c., a
cheltuielilor si veniturilor bugetare concretizata prin inregistrarea
unor disponibilitati semnificative in contul general al trezoreriei
statului, in conditiile unei prognoze care indica in perioada imediat
urmatoare un trend similar al acestor disponibilitati.
(Ministerul Finanţelor Publice - 01.09.2006)

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

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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zona Trezoreriei. Tel. 0723925050.
Cumpăr teren pt. construcţie
casă în Reşiţa în zona de sud:
Luncă, Moroasa , Zona Coloniei
Oltului, Centru. Exclus Muncitoresc. Tel. 0729-801374, mail:
ascomputer_ro@yahoo.com
Casa P+E, cărămidă, 5 camere, bucătărie, spais, apă
curentă, curte, grădină. Preţ
25.000 €. Tel. 0727-354797.
Vând, apartament 2 camere,
zona Luncă, parter, centrală,
preţ 20.000 € negociabil. Tel.
0748-215844.
Caut să închiriez apartament cu o cameră sau garsonieră. Tel. 0746-605733.
Vând casă mare în stare
foarte bună, loc bun cu 1 ha pământ lângă casă în com. Socol
nr. 107, jud Caraş-Severin. Tel.
0256-410494, 0721-215041.
Primesc elevă în gazdă pe
termen lung. Tel. 0721-465512.
Vând casă 3 dormitoare,
salon, sufragerie, terasă +
mansardă. Tel. 0726-834261.
Vând casă pentru 2 familii în
Câlnic. Tel. 0742-203348.
Vând apartament la casă cu
garaj, teren de construit la stradă şi grădină cu pomi fructiferi.
Tel. 0355-408650.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Vând casă în Reşiţa cu
grădină, central. Tel. 253824.
Cumpăr apartament 4 camere lîngă Poliţie, exclus parter,
ultimul etaj şi blocul cu “Rebel”.
Tel. 0355-412458.
Vând casă 5 camere, preţ
28.000 € sau schimb cu apartament 2-3 camere, str. Rândul III
nr. 36. Tel. 224409.
Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, etaj IV, în
Luncă, preţ 18.000 € fix. Tel.
0355-804949.
Primesc elevi în gazdă. Tel.
0355-409870.
Vând apartament 3 camere
cu îmbunătă ţiri. Tel. 0355804374, 0729-843010.
Vând apartament 2 camere,
confort I, cu îmbunătăţiri, zonă
centrală. Tel. 0355-804374,
0729-843010.
Închiriez spaţiu 300 mp, vad
bun, front stradal 30 m. Tel.
0724-212740.
Primesc în gazdă o doamnă
sau o domnişoară, preţ neg. Tel.
0355-804471.

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.
Vând Mercedes 240, an
fabricaţie 1980, stare foarte
bună. Tel. 0742-553630.
Vând Dacia Break, recarosată în 2000, maşină de garaj,
întreţinută, verificare tehnică
2008. Tel. 0723-289941.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,

Nume
Adresa

Anunturi
,

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.

Matrimoniale
Pensionară, cu locuinţă, 57
ani, fără obligaţii, doresc partener pentru prietenie, căsătorie.
Tel. 0721-217133.
Caut prieten gay serios şi
discret. Tel. 0744-106080.
Tânără discretă şi atrăgătoare doresc cunoştinţă cu un
domn. Tel. 0721-424592.

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 30 Aug. - 6 Sept.

l Pal Estera (95 ani) l
Trandafir Alexandru (77 ani) l
Stanciu Agripina (68 ani) l Varga Ianoş (85 ani) l Dumitrescu
Aura-Florica-Lelia (83 ani) l
Kosa Maria (83 ani) l Cucu
Valeria (93 ani) l Petculescu
Boldea Mihai (58 ani) l
Krischer Maria (79 ani) l Miloş
Alin-Doru (27 ani) l Farca
Elena (87 ani) l Rain Ana (72
ani) l Jurma Hermina (86 ani)
l Căldăraş Ana (69 ani) l
Trandafir Maria (85 ani) l

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
7-12 Septembrie 2006
Joi 07.09.2006
1. Gheorghe Irinel-Valentinn
(26 ani) şi
Oprea Cristina (27 ani)
2. Mateiaş Ioan (56 ani)
şi Telişcă Anica (62 ani)
3. Şerban Claudiu-Telu (35 ani)
şi Graur Ramona-Valentina
(27 ani)
Sâmbătă 09.09.2006
1. Marta Mihai (25 ani) şi
Ciulu Cristina-Florina (24 ani)
2. Ciati Istvan (34 ani) şi
Bălănescu Iuliana (26 ani)
3. Ienea Adrian (24 ani) şi
Munteanu Ramona-Cosmina
(27 ani)
4. Secoşan Laurenţiu-Ciprian
(27 ani)
şi Croitoru Andreea (27 ani)
5. Constantin Sorin-Daniel (31
ani) şi
Nicolae Alina-Cristina (26 ani)
6. Roiban Florin (23 ani)
şi Filip Ionela-Cristiana (24 ani)
7. Gugea Ioan-Florin (26 ani) şi
Pauliuc Corina (16 ani)
8. Ciurea Răzvan-Constantin
(20 ani)
şi Bobeică Roxana (21 ani)
9. Bilanin Sebastian-Vasile (27
ani)
şi Şneapotă Alina (25 ani)
10. Micu Ion (28 ani)
şi Andraşi Florica (21 ani)
11. Cîrciumariu Cristian (25ani)
şi Cuzma Ramona (21 ani)
12. Coadă Vasile (32 ani) şi
Volosciuc Oana-Cristina(32ani)
13. Scăiuşan Constantin (28
ani) şi
Silaghi Claudia-Veronica (27ani)
14. Cojocaru Nicolae-Valentin
(27 ani) şi
Adam Ionela-Florina (28 ani)
Duminică 10.09.2006
1. Toader Ionuţ (23 ani)
şi Ilia Angela-Florina (19 ani)
Marţi 12.09.2006
1. Diaconiţă Sorin (34 ani) şi
Postu Gabriela-Elena (30 ani)
2. Oroş Adrian (40 ani) şi
Stoian Ionela-Anişoara (30 ani)

Actele de stare civilă
Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor informează
că, începând cu data de 08.09.2006 intră în vigoare Legea nr. 117 din 4
mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 410 din 11 mai 2006.
Au fost modificate art. 22 şi 23 cu privire la înregistrarea naşterii
copilului găsit sau abandonat în maternitate, avându-se în vedere
corelarea cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Principala modificare a fost adusă de art. 57^1, care prevede că
procedura judecătorească în soluţionarea cererilor de rectificare a
actelor de stare civilă va fi înlocuită de una administrativă, de
competenţa autorităţilor administraţiei publice autonome locale, în
baza verificărilor efectuate de serviciile publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor.
(Ministerul Administraţiei şi Internelor - 05.09.2006)

Prenume
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apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:
l Acordăm consultanţă gratuit pentru obţinerea în regim de
urgenţă a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

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

Vânzãri
Vând casă 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

28 Aug. 06
29 Aug. 06
30 Aug. 06
31 Aug. 06
1 Sept. 06
4 Sept. 06
5 Sept. 06
6 Sept. 06

55,1522
54,6042
54,4276
54,9079
55,1702
55,2590
55,6325
56,1834

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

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)
Vând garsonieră, etaj 3, îmbunătăţiri,
termopan, în bloc cu 4 etaje. Tel. 0788374144. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
contor gaz, 15.000 €. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere, bloc 4
etaje, et. 1, 15.000 € neg. Tel. 0788571780. (Tryo M)
Vând apartament 3 cam confort 1,
preţ avantajos, ocupabil imediat. Tel.
0788-149849. (Tryo M)
Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, zona Victoria la preţ de 18.500
€ negociabil. Tel. 0788-388501. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament 3 camere ultracentral. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament cu 2 camere, cu
îmbunătăţiri, preţ 15.900 €. Tel. 0788388502. (Tryo M)
Vând apartament cu 3 camere cu
îmbunătăţiri multiple, ocupabil imediat,
18.500 € neg.Tel. 0788-374143.(Tryo M)
Vând apartament 3 cam confort 1,
preţ 18.500 € neg. Tel. 0788-374146.
(Tryo M)
Vând urgent apartament cu 4
camere, confort 1 decomandat, zonă
centrală, ocupabil imediat, suprafaţa
100 mp. Tel. 0788-509283. (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

7 August - 6 Septembrie 2006

EURO

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6

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

Programul farmaciilor

COMUNICAT DE PRESĂ
În cadrul activităţii prilejuite de sărbătorirea
Zilei Pompierilor din România şi a patronului
lor spiritual - Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, se va
desfăşura în data de 08 septembrie 2006, ora
10.00, la sediul Inspectoratului, inaugurarea
“Colţului de mineralogie estetică Constantin
Gruescu”, fost militar în termen între anii 19481949 la fosta Companie de Pompieri Reşiţa.
Alături de personalul instituţiei şi de invitaţi,
vă rugăm să participaţi la această activitate.

Duminică 10 Septembrie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

LIGA 1
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

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

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

M
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3

V
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

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

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

GM
9
9
5
5
5
4
4
3
4
9
4
4
2
1
4
3
3
1

GP
2
4
2
2
3
3
3
5
6
7
4
4
2
3
12
7
8
2

P
13p
9p
8p
8p
8p
8p
8p
8p
7p
6p
6p
5p
5p
4p
4p
3p
3p
2p

Etapa urmatoare: (6/34), 9 septembrie 2006:
FC UNIREA Dej - FC Târgoviste
FCU POLI II Timişoara - FC Baia Mare
ISCT - MINERUL Lupeni
DACIA Mioveni - APULUM SAAlba Iulia
CORVINUL 2005 Hunedoara - FC Caracal
GAZ METAN Mediaş - AUXERRE Lugoj
UNIVERSITATEA Cluj - BUILDING Vânju Mare
CSM Râmnicu Vâlcea - FC BIHOR Oradea
FCM Reşiţa - FC CFR Timişoara

HANDBAL
Incepe Liga Nationala de handbal masculin.
Etapa I-a, 09.09.2006
Lignitul Pandurii Tg Jiu - Poli Iasi
CSM Medgidia - Univ Bucovina Suceava
HCM Brasov - Armatura U Agronomia Cluj
Uztel Ploiesti - HC Minaur Baia Mare
U Poli Izometal Timisoara - HCM CSM Bistrita
Steaua Bucuresti - Dinamo Bucuresti ora19:00,TVSPORT direct
UCM Resita - HCM ConstantaIn 13.09. 19:00, TV SPORT direct
Prima etapa din Divizia A de handbal feminin: 10.09.2006:
DWAR Craiova sta
Universitatea Resita - HCM II Baia Mare
LPS Slatina - Viitorul Medias
CSM Sibiu - HC Milostars Dr. Tr. Severin

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
26 aug - 17 sept:
28 aug - 10 sept:
08 - 10 sept:
11 - 17 sept:
12 - 23 sept:

CICLISM - Turul Spaniei - La Vuelta;
TENIS - ATP TOUR - US OPEN - New York;
MOTOGP: Marele Premiu al Malaeziei;
TENIS -BCR OPEN ROMANIA;
BASCHET FEM. - CM - Brazilia.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: STEAUA - DINAMO
Sambata TV Sport ora 19:00
TENIS: US OPEN: FINALA FEMININA, NEW YORK
Duminica Eurosport ora 03:00
MOTOCICLISM: MOTOGP, MP AL MALAEZIEI, CURSELE
Duminica Eurosport ora 06:45
FORMULA 1: MP AL ITALIEI, CURSA
Duminica TVR 1 ora 14:55
ATLETISM: IAAF CONCURSUL DE LA STUTTGARD, GERMANIA
Duminica Eurosport ora 16:00
TENIS: US OPEN: FINALA MASCULINA, NEW YORK
Duminica Eurosport ora 23:30
HANDBAL MASC.: UCM RESITA - HCM CONSTANTA
Miercuri TV Sport ora 19:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: DINAMO KIEV - STEAUA
Miercuri Pro TV ora 21:45
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Selectionata Spaniei a trecut la pas de reprezentativa Greciei,
campioana europeana en titre, pe care a invins-o cu un incredibil
70-47, cistigind Mondialele din Japonia. Jorge Carbajosa, JuanCarlos Navarro si Felipe Reyes au marcat impreuna 50 de puncte
si au declansat isteria in rindul fanilor din Saitama Center. Elenii au
condus o singura data, 6-4 in minutul 5, dupa care au fost de
nerecunoscut.
Dupa ce a pierdut in fata
Greciei dreptul de a evolua in
marea finala, reprezentativa
Statelor Unite a facut spectacol
in finala mica de simbata, disputata in fata selectionatei
Argentinei, pe care a invins-o
cu 96-81. Vedetele de peste
Ocean au controlat partida
imediat dupa pauza si nu au
dat impresia ca pot pierde
medaliile de bronz. Mai mult,
alley-up-urle dintre Dwyane
Wade si LeBron James sau
slam-dunk-urile lui Carmelo
Anthony au incintat asistenta
de la Saitama Center.

FOTBAL - EURO 2008
Romania vs Bulgaria 2-2. Naţionala de fotbal a României a
terminat la egalitate cu echipa Bulgariei, 2-2 (1-0), sâmbătă seara,
la Constanţa, în primul joc de calificare la EURO 2008, în cadrul
Grupei G. Laurenţiu Roşu (40) şi Ciprian Marica (54) au marcat golurile echipei noastre, dar bulgarii au reuşit să restabilească egalitate în descurs de numai două minute, prin Martin Petrov (82, 83).
Piţurcă s-a dovedit inspirat prin introducerea lui Roşu şi a lui
Marica, jucători care au marcat golurile echipei noastre. Bulgarii au
jucat numai două minute (82-83), profitând de lipsa de concentrare
a formaţiei noastre, pe final de meci. Bulgaria a câştigat norocos
un punct şi încă o dată s-a confirmat labilitatea formaţiilor
româneşti pe final de meci, când s-au ratat atâtea calificări.
România a jucat foarte bine timp de 80 de minute, timp în care
adversara sa nu s-a văzut decât arareori. În alte meciuri jucate
sâmbătă seara, Belarus şi Albania au terminat la egalitate, 2-2 si
Luxemburg - Olanda 0-1.
Miercuri (06.09.2006) s-au desfasurat urmatoarele meciuri:
Albania - Romania (0-2); Olanda - Belarus; Bulgaria - Slovenia
(3-0). Naţionala de fotbal a României a câştigat ultimele 9 partide
cu Albania, dintr-un total de 13 meciuri jucate.

POLO
Nationala de polo a Romaniei a invins la Campionatul
European de la Belgrad, echipa
Slovaciei, cu scorul de 7-6 (1-2,
4-2, 1-1, 1-1), in cea de-a patra
partida a grupei A.
Elevii lui Vlad Hagiu au
invins la limita nationala Slovaciei, desi au inceput, din nou,
mai slab. Condusi dupa prima
repriza, poloistii romani au
stabilit soarta partidei in repriza
secunda, pe care au cistigat-o
cu scorul de 4-2. Ultimele doua
runde s-au incheiat la egalitate,
cu acelasi scor, 1-1.
Marti, in ultimul meci din grupa A, Romania a intilnit echipa
gazda, Serbia, dar este deja
calificata in sferturile de finala
ale CE de la Belgrad. Chiar si cu
o infringere, Romania nu mai
poate pierde locul trei, principala urmaritoare, Rusia, urmind
a acumula doar 6 puncte, daca
va trece de Slovacia.
In sferturile de finala ale
Campionatului European de la
Belgrad, echipa Romaniei va
intilni echipa clasata pe locul trei
in grupa B, pozitie ocupata in
prezent de nationala Germaniei, dupa trei meciuri disputate,
cu 6 puncte.

Rom$nia - Cipru 79-64
Romania a debutat cu dreptul
in preliminariile Campionatului
European, grupa A, Divizia B,
invingand duminica seara, la Cluj,
selectionata Ciprului cu 79-64.
Baschetbalistii antrenati de Liviu
Calin nu au avut probleme prea
mari in partida de debut, Catalin
Burlacu, Brice Kabengele, Virgil
Stanescu, Paul Helcioiu sau
Marcel Tenter facind un joc
aproape perfect. Pentru prima
oara dupa multi ani am vazut
nationala tarii noastre practicind o
Clasamentul dupa a doua etapa si meciurile urmatoare:
aparare apropiata celor din lumea
J
V
E
Î
PCT
buna a baschetului, tricolorii
2
2
4-0
6
1. Olanda
0
0
inscriind de multe ori pe
2. Bulgaria
2
1
5-2
4
1
0
contraatac sau pe atacuri rapide.
3. Romania
2
1
4-2
4
1
0
Urmatorul meci al reprezentativei tarii nostre va fi sambata
4. Belarus
2
0
1
0
2-2
1
viitoare, pe 9 septembrie, in
5. Albania
2
1
0
1
2-4
1
deplasare, la Dublin, in compania
1
1
6. Slovenia
0
0
0-3
0
selectionatei similare a Irlandei.
7. Luxembourg 1
0
0
1
0-1
0
În data de 07.10.2006: Romania - Belarus; Bulgaria - Olanda; Intr-o alta partida din grupa A,
Elvetia - Irlanda 59-57.
Slovenia - Luxembourg.

F1 - Marele Premiu al Italiei (15)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fernando Alonso (E) (RENAULT)
108
Michael Schumacher (D)(FERRARI)
96
Felipe Massa (BR) (FERRARI)
62
Giancarlo Fisichella (I) (RENAULT)
52
Kimi Räikkönen (FIN) (McLAREN)
49
Jenson Button (GB) (HONDA)
36
Juan Pablo Montoya (COL) (McLAREN) 26
Rubens Barrichello (BR) (HONDA)
22
Nick Heidfeld (D) (BMW )
19
Ralf Schumacher (D) (TOYOTA)
18
Pedro De La Rosa (E) (McLAREN)
14
David Coulthard (GB) (RED BULL)
14
Jarno Trulli (I) (TOYOTA)
10
Jacques Villeneuve (CAN) (BMW)
7
Mark Webber (AUS) (WILLIAMS)
6
Nico Rosberg (D)
(WILLIAMS)
4
Christian Klien (A)
(RED BULL)
2
Vitantonio Liuzzi (I) (TORO ROSSO)
1
Scott Speed (US)
(TORO ROSSO)
0
Tiago Monteiro (P) (MIDLAND)
0
Christijan Albers (NL) (MIDLAND)
0
Takuma Sato (J) (SUPER AGURI)
0
Robert Kubica(POL) (BMW)
0
Yuji Ide(J) (SUPER AGURI)
0
Franck Montagny(FRA)
0

CLASAMENT CONSTRUCTORI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Renault F1 Team
160
Scuderia Ferrari Marlboro 158
Team McLaren Mercedes 89
Honda Racing F1 Team
58
Panasonic Toyota Racing 28
BMW Sauber F1 Team
26
Red Bull Racing
16
Williams F1 Team
10
Scuderia Toro Rosso
1
MF1 Racing
0
Super Aguri Formula 1
0
Rubricăă realizată
sport realizată
de Adrian
de Adrian
Popa Popa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

PRISMA SPORT

SPANIA CAMPIOANA LA BASCHET

Clasament etapa a 5-a:
M
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PRISMA SPORT

