
Guvernul a aprobat în acest sens o Ordonanţă pentru
modificarea şi completarea O.u.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, modificări care reduc birocraţia şi asigură
un serviciu de calitate, rapid şi transparent.

O primă noutate, a spus Oana Marinescu, este
implementarea conceptului de înmatriculare continuă, respectiv
un vehicul va fi înmatriculat permanent, pe numele proprietarilor
succesivi, de la prima înscriere în circulaţie a acestuia până la
scoaterea definitivă din circulaţie.

21 septembrie
Actuala procedură în cazul înstrăinării unui vehicul presu-

pune trei demersuri, respectiv radiere, autorizare provizorie şi
reînmatriculare, iar potrivit noului act normativ, acestea vor fi
comprimate într-una singură.

Procedeul înmatriculării continue înseamnă că autoturismul
nu va mai trece prin faza de radiere, ci vor fi transcrise doar
datele noului proprietar.

Numărul de înmatriculare va rămâne acelaşi în cazul în care
vânzătorul şi cumpărătorul sunt din acelaşi judeţ, sau se va
atribui unul nou, în cazul în care vechiul şi noul proprietar sunt din
judeţe diferite.

Vechiul proprietar nu va mai putea însă să îşi păstreze
vechiul număr decât în cazul în care ajunge la o înţelegere în
acest sens cu noul proprietar. Dacă se ajunge la această
înţelegere, atunci numărul devine număr preferenţial şi trebuie
achitate taxele aferente pentru preluarea acestuia.

Regimul acordării de numere preferenţiale rămâne acelaşi ca
şi până acum. Proprietarii de autoturisme vor putea opta pentru
un număr preferenţial, urmând să plătească contravaloarea
certificatului de înmatriculare şi tariful pentru atribuirea unei
configuraţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

Actul normativ nu modifică prevederile referitoare proce-
durile pentru înmatriculările temporare, înmatriculări specifice, în
general, firmelor de leasing.

Prevederile privind înmatricularea continuă intră în vigoare
începând cu 21 septembrie, odată cu noul Cod rutier.

Comercianţii autorizaţi de vehicule noi vor putea, în baza
noilor prevederi legislative, să ofere clienţilor, odată cu vehiculul
achiziţionat, şi plăcuţele şi certificatul de înmatriculare, a precizat
Oana Marinescu.

Acest fapt va fi posibil cu ajutorul unei aplicaţii informatice
securizate, prin care dealerii auto vor putea implementa datele
aferente unei înmatriculări direct în baza de date a vehiculelor
înmatriculate.

Dealerii vor avea acces la această bază de date în baza unui
protocol care se va încheia cu MAI. Un test al aplicaţiei infor-
matice va avea loc în luna octombrie, după care se va trece la
semnarea contractelor cu dealerii auto, la instalarea aplicaţiilor şi
la pregătirea personalului care va opera modificările în baza de
date, urmând ca procedura să devină operaţională până la
sfârşitul anului.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, actul normativ modifică şi
procedura de achitare a taxelor aferente înmatriculării. Purtă-
torul de cuvânt al Guvernului a precizat că aceste taxe vor putea
fi achitate la ghişeele de înmatriculare iar cetăţenii nu vor mai fi

obligaţi să se deplaseze la diferite bănci, trezorerii, direcţii de
impozite şi taxe locale pentru plata taxei.

Acest serviciu va fi operaţional până la sfârşitul anului, după
ce MAI va încheia protocoale care să îi permită încasarea aces-
tor taxe; este vorba despre taxa pentru certificatele de înmatri-
culare, taxa de înmatriculare şi impozitul auto pentru primul an.

O altă modificare se referă la simplificarea procedurii de
examinare a persoanelor în vederea obţinerii permisului de
conducere. Oana Marinescu a spus că se va renunţa la prezen-
tarea dovezii de absolvire a cursurilor primare de învăţământ
obligatoriu, precum şi la examinarea psihologică. Aceasta din
urmă va fi menţinută totuşi, însă va fi efectuată înainte de înscrie-
rea la o şcoală de şoferi, deoarece concluziile unei examinări psi-
hologice sunt mai utile procesului de învăţare decât examinării.

Aceste prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.
Pe lângă avantajele acestei simplificări a procedurilor admi-

nistrative, se va realiza o mai bună colectare a impozitelor locale.
Măsurile vor contribui, de asemenea, la prevenirea circulaţiei pe
drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, faptă care poate
fi sancţionată penal cu închisoare de la unu la trei ani.

Totodată, se are în vedere reducerea numărului de acte
solicitate la înmatriculare, înlocuindu-se verificarea îndeplinirii
unor obligaţii legale pe bază de documente, cu verificarea
efectuată pe cale informatică. În prima etapă procedura va fi
disponibilă pentru verificarea efectuării inspecţiei tehnice perio-
dice şi a încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Aplicaţia informatică prin care se va derula această
procedură va fi testată la sfârşitul lunii octombrie şi va deveni
operaţională la începutul anului viitor, după ce Registrul Auto
Român şi Comisia de Supraveghere aAsigurărilor vor încheia un
protocol cu MAI pentru preluarea bazelor de date.

Modificările propuse prin ordonanţa adoptată de Guvern vor
avea un impact pozitiv asupra a aproximativ 5,5 milioane de
conducători auto, la un parc auto de 4 milioane vehicule, a
precizat Oana Marinescu.

Noile prevederi vor intra în vigoare gradual, începând din 21
septembrie 2006.

Guvernul României - Biroul de presă - 06.09.2006
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"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 e-mail:

prisma@cs.ro
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TRANSPAREN[~
DECIZIONAL~

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizio
nală în administraţia publică, Ministerul
Administraţiei şi Internelor este profund
interesat în participarea activă a cetă
ţenilor la luarea deciziilor administrative
şi în procesul de elaborare a proiectelor
de acte normative:

Ministerul Administraţiei şi Internelor -
29.08.2006

-

-

�

�

Astfel, Ministerul Administraţiei şi
Internelor supune dezbaterii publice

Textul actului normativ amintit este
afişat şi poate fi consultat pe pagina de
In te rne t a ins t i t u ţ i e i noas t re :
www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de
Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piata
Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile
persoanelor interesate cu privire la acest
proiect de act normativ sunt aşteptate
până pe data de 28 septembrie 2006 la
a d r e s a d e e - m a i l : m a i l
legislatie@mai.gov.ro sau la adresa
poştală menţionată mai sus.

proiectul Legii privind asigurarea
obligatorie a locuinţelor.

Astfel, Ministerul Administraţiei şi
Internelor supune dezbaterii publice
proiectul Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea categoriilor de construcţii
şi amenajări care se supun avizării
şi/sau autorizării privind securitatea
la incendiu.

Barometru Rural

Agenţia pentru Strategii Guverna-
mentale face publice rezultatele primului
Barometru Rural, realizat împreună cu
Gallup Organization, în luna august
2006, pe un eşantion de 1500 de per-
soane, reprezentativ pentru populaţia
adultă din mediul rural. Marja de eroare a
sondajului este de ± 2.6%.

Barometrul Rural, parte integrantă a
programului „Spre o guvernare efic-
ientă”, va fi realizat periodic şi va furniza
un set de date sociale care vor sta la
baza elaborării şi implementării politicilor
publice în domeniul agriculturii şi dezvol-
tării rurale, oferind o descriere cât mai
limpede a realităţii satului românesc şi a
mijloacelor adecvate de suport pentru
dezvoltarea acestuia în contextul inte-
grării României în Uniunea Europeană.

Potrivit Baromterului Rural, pământul
reprezintă mai mult decât o resursă
economică, este o resursă a întregii
familii ce nu trebuie înstrăinată. 41%
dintre cei care afirmă că nu doresc să-şi
vândă terenul agricol îşi motivează
decizia prin faptul că doresc să lase
pământul copiilor sau rudelor. 25%
afirmă că terenul pe care-l deţin este
principala sursă de trai.

Activitatea agricolă este considerată
în acest moment ca fiind neprofitabilă
sau generând un profit foarte scăzut, în
timp ce doar 21% consideră că s-ar
putea obţine mai mult profit.

Analizând individual profitul activi-
tăţilor agricole, se constată că mai bine
de jumătate din intervievaţii care au
vândut produse agricole a cheltuit mai
mult decât a obţinut din comercializare.

Trebuie remarcat că numai 13%
dintre gospodării comercializează
produsele agricole obţinute, cei mai
mulţi dintre respondenţi consumând în
gospodărie (65% consumă aproape tot,
iar 14% între jumătate şi trei sferturi).

De asemenea, o mică parte din
produsele obţinute (sub un sfert) este
consumată în familia extinsă (copiii care
locuiesc în afara gospodăriei părinţilor).
Astfel, media veniturilor obţinute în
ultimul an de gospodăriile intervievate
(28.3 milioane lei) este aproape egală cu
suma totală investită în ultimul an în
activitatea agricolă (26.9 milioane lei).

Un alt factor ce conduce la profitabi-
litatea scăzută a agriculturii este frag-
mentarea terenului agricol. Terenul
arabil este împărţit în medie în 3 parcele,
iar o parcelă are o dimensiune medie de
0.73 ha. Această fărâmiţare a terenului
are drept consecinţă creşterea consu-
mului de combustibil pentru utilajele
agricole folosite, deci o creştere a
resurselor investite, în condiţiile scăderii
preţurilor de comercializare a produselor
agricole.

Există o deschidere din partea
agricultorilor către obţinerea de credite
pentru investiţii în agricultură, nivelul de
informare cu privire la programele de
finanţare fiind încă unul scăzut, 57%
dintre intervievaţi au auzit despre
programul „Fermierul”, iar dintre aceştia
doar 8% afirmă că îl cunosc foarte bine.
În ceea ce priveşte programul „Renta
viageră agricolă” (un program destinat
persoanelor de peste 62 ani din mediul
rural care deţin în proprietate până la 10
ha de teren agricol) 34% dintre
respondenţi au auzit despre el.

Atitudinea faţă de integrarea
României în Uniunea Europeană este
una pozitivă în rândul a 61% dintre
respondenţi, 16% afirmă că intrarea
României în Uniunea Europeană nu este
un lucru bun, în timp ce 23% nu au o
opinie formată în acest sens.

Rezultatele integrale ale cercetării
sunt disponibile pe website-ul Agenţiei
pentru Strategii Guvernamentale:
www.publicinfo.ro

(Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale - 07.09.2006)

Campania de vaccinare antigripal@ gratuit@
- din 15 octombrie -

În acest sens, au fost achiziţionate 1 850 000 de doze de vaccin gripal, în valoare
de aprox. 28 milioane lei RON.

Prin achiziţiile realizate, anul acesta s-a dublat practic cantitatea de vaccin gripal
(în 2005 au fost achiziţionate 1 050 000 de doze) achiziţionate de către MSP.

Vaccinarea antigripala se realizeaza cu prioritate la grupele la risc inalt de
complicatii datorate gripei: persoane vârstnice cu vârste mai mari de 65 de ani,
copii, persoane din institutii de ocrotire sociala, precum si pacientii unitatilor care
gazduiesc persoane de toate varstele cu afectiuni medicale cronice, adulti si copii
cu afectiuni medicale cronice pulmonare sau cardiovasculare, inclusiv copii cu
astmă, adultii si copiii care au necesitat dispensarizare medicala in ultimul an
datorita unor boli metabolice cronice (inclusiv diabetul zaharat), disfunctii renale,
etc., precum şi la grupele care pot transmite gripa: medicii, cadrele sanitare medii si
personalul auxiliar, atat din spitale cat si din unitatile sanitare ambulatorii, salariatii
institutiilor de ocrotire si ai unitatilor de bolnavi cronici, care prin natura activitatii vin
in contact respirator cu pacientii sau asistatii etc.

Anul acesta, Ministerul Sănătăţii Publice a achiziţionat o cantitate de 5 394 445
doze de vaccin în valoare de aprox. 39 milioane lei RON. În premieră, a fost
organizată o licitaţie la nivel centralizat care a adus o economie la achiziţionarea
vaccinurilor de peste 4, 3 milioane lei RON (până în prezent vaccinurile erau
achiziţionate de către Institutele de Sănătate Publică).

Pe lângă vaccinarea antigripală, din cele peste 5 milioane de doze de vaccin
achiziţionate, 3 544 445 doze vor fi utilizate la realizarea imunizărilor conform
calendarului naţional de vaccinare anual.

În anul 2006, calendarul recomandat de Ministerul Sanatatii Publice prevede, la
fel ca în fiecare an, administrarea, in maternitate, a vaccinului antihepatic B (24 de
ore) si a vaccinului impotriva tuberculozei (4-7 zile), iar dupa externare, la medicul
de familie:

vaccinul hepatitic B, poliomielitic si diftero-tetano-pertussis (2 luni);
vaccinul poliomielitic si diftero-tetano-pertussis (4 luni);
vaccinul hepatitic B, poliomielitic si diftero-tetano-pertussis (6 luni);
vaccinul rujeolic sau rujeolic, rubeolic si urlian (9-15 luni);
vaccinul diftero-tetano-pertussis si antipoliomielitic (12 luni);
vaccinul diftero-tetano-pertussis (30-35 luni)
De asemenea, şi anul acesta, copiii cu varsta cuprinsă între 12 si 15 luni vor fi

vaccinaţi cu vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion pentru a fi protejati împotriva celor trei
boli ale copilariei: rujeola, rubeola si oreion.

Datorită evoluţiei epidemiei de rujeolă, cu debut în 2004, începând din noiembrie
2005 a fost introdusă o campanie suplimentară de vaccinare antirujeolică pentru
sugarii cu vârsta între 7 şi 11 luni. Dacă va fi cazul, această măsură va fi menţinută şi
anul acesta.

Calendarul vaccinarilor cuprinde şi campaniile şcolare. Astfel, in clasa I se
administrează vaccinul antirujeolic si cel diftero-tetanic, în clasa a III-a se face
vaccinul poliomielitic si hepatitic B, in clasa a VIII-a vaccinul diftero-tetanic si
rubeolic (doar pentru fete), iar în clasa a XII-a vaccinul hepatitic B.

�

�

�

�

�

�

(Ministerul Sănătăţii Publice - 07.09.2006)

A fost lansat site-ul
http://curriculum.edu.ro

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii
de informare a cadrelor didactice,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat
un site web dedicat documentelor de
curriculum şcolar.

Acesta funcţionează la adresa
http://curriculum.edu.ro şi conţine
informaţii legate de planuri-cadru,
programe şcolare, curriculum la decizia
şcolii, standarde de evaluare, criterii de
notare, curriculum şi standarde de
pregătire profesională.

Informaţia este structurată pe cinci
domenii principale: învăţământ primar,
învăţământ gimnazial, învăţământ liceal,
învăţământ profesional şi tehnic şi învă
ţământ postliceal, existând şi o secţiune
specială în care sunt publicate proiectele
de curriculum şcolar. Pentru a fi regasite
cu uşurinţă în site, documentele sunt
grupate pe arii curriculare şi pe clase.

Documentele de curriculum şcolar
care nu mai sunt în vigoare pot fi
consultate în arhiva noului site.

-

(Ministerul Educaţiei şi Cercetării -
08.09.2006)

Protecţia mediului
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 6 septembrie, o hotărâre prin care stabileşte

procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele
publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Sunt vizate proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului
datorită naturii, dimensiunii sau localizării lor şi care fac obiectul evaluării impactului
asupra mediului înainte de emiterea acordului de mediu.

Sunt avute în vedere proiecte din domeniul agriculturii (de exemplu instalaţiile
mari pentru creşterea intensivă a porcilor, a păsărilor), din industria extractivă a
petrolului, gazelor naturale, cărbunelui şi turbei, din industria energetică, produce-
rea şi prelucrarea metalelor, industria materialelor de construcţii, industria chimică
şi petrochimică, industria lemnului şi hârtiei, proiecte de infrastructură (precum
construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă durată, construirea de autostrăzi
şi de drumuri noi cu cel puţin patru benzi, etc).

Informarea publicului se face prin afişe pe o anumită zonă teritorială, publicaţii în
presa centrală şi locală, organizarea unor expoziţii cu planuri, schiţe, tabele, grafice,
modele referitoare la proiectul respectiv. Consultarea publicului se face prin
informări sau dezbateri publice.

Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în faza de pregătire a
studiului de fezabilitate a proiectului. Procedura de evaluare este condusă de
autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor
publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în
domeniul protecţiei mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu consultarea colectivului de
analiză tehnică, ia decizia de emitere sau respingere a acordului de mediu pe baza
analizării raportului evaluării impactului asupra mediului, a comentariilor şi opiniilor
exprimate de publicul interesat şi a altor informaţii relevante, după caz. La emiterea
acordului de mediu, autorităţile percep taxe în cuantum de 100 lei noi.

În cazuri excepţionale, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
poate excepta de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului un anumit
proiect, dar are obligaţia de a informa publicul asupra motivelor acordării excepţiei
şi, de asemenea, de a informa Comisia Europeană înainte de acordarea excepţiei.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de
contencios administrativ pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau
substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţilor publice competente pentru
protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare
a impactului asupra mediului.

Înainte de a se adresa instanţei, persoana respectivă trebuie să solicite, în
termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei contestate, revocarea acesteia.
Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângere în termen de 30
de zile de la data înregistrării acesteia. Această procedură administrativă este
gratuită şi trebuie să fie echitabilă şi corectă.

Autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor actului normativ sunt,
după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională
pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale şi locale pentru protecţia mediului.

Prin adoptarea acestui act normativ se urmăreşte realizarea obligaţiilor asumate
în timpul negocierilor cu Uniunea Europeană şi transpunerea în legislaţia
românească a prevederilor legislaţiei comunitare din domeniu.

(Guvernul României - Biroul de presă - 08.09.2006)
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Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din data

de 13 septembrie 2006
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din data de
02.08.2006.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin pe anul 2006.

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

Proiect de hotărâre privind modificare anexelor 1, 2, 3, 4, 5,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 23 la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 177/29.12.2005 privind adoptarea buge-
telor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, a instituţiilor publice de
sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţarea de către
acesta cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 172/2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut de 62.100.000 RON pentru finalizarea
unor obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
modificată şi completată.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 10/24.02.2006 privind aprobarea Progra-
mului lucrărilor de drumuri pe anul 2006, finanţat din sume
defalcate din TVA.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Caraş-Severin nr. 32/2006 privind aprobarea organi-
gramei şi statului de funcţii ale Teatrului G.A. Petculescu Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
contractuale ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat a judeţului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004 cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 167/29.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin cu modificările
şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin cu SC Carpatina SA Bucureşti pentru valorificarea
şi punerea în valoare a unei licenţe de exploatare minieră.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 140/2006 privind asocierea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin cu SCApollini Company SRL pentru valorificarea şi
punerea în evidenţă a unei licenţă de exploatare minieră.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de
cooperare dintre Consiliul Judeţean şi consiliile locale interesate
din judeţul Caraş-Severin pentru reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de iluminat public.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 99/26.04.2006 privind utilizarea fondului
de rulment pentru finanţarea unor investiţii, modificată ulterior.

Informare privind activitatea Serviciului de Taxe Locale din
cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a
judeţului Caraş-Severin.

Informare privind stadiul proiectelor pentru programe de
finanţare europeană depuse de Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Informare privind participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la Torac, Republica Serbia, la invitaţia
Consiliului Naţional al Minorităţilor Naţionale Române în perioada
25-26 august 2006.

Informare privind participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la Festivalul Internaţional de tineret
“Banat fără frontiere”, în perioada 28-30 iulie 2006 la Biserica Albă
(Serbia).

Informare privind participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la o vizită la Alibunar-Serbia, în perioada
17-19 august 2006.

Informare privind participarea unui delegat al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la Jubileul localităţii Seleus, în perioada
12+13 august 2006, la Seleus, Serbia.

Informare privind participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la o vizită în perioada 31.08 - 02.09.2006
la Zrenjanin şi Novi-Sad, Serbia.

Întrebări. Interpelări.
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Sprijin grupurilor de produc@tori de
legume }i fructe în anul 2006

Măsura vizează stimularea creării unor structuri
comerciale proprii ale producătorilor, capabile să le
apere şi să le reprezinte interesele şi în acelaşi timp
să permită pătrunderea pe piaţă a produselor
acestora.

Un grup de producători este o asociaţie benevolă
de producători de legume şi/ sau fructe, care
realizează producţie specifică şi o valorifică în
comun. Legislaţia care permite recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor de producători a fost
adoptată în 2005, iar pasul următor este finanţarea
acestora.

Banii se acordă prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi vor putea fi folosiţi pentru
amenajarea şi chiria sediului grupului de producători,
pentru plata chiriei spaţiilor de expunere a mărfurilor,
pentru cumpărarea de utilaje frigorifice şi ambalaje.
Două dintre condiţiile primirii sprijinului sunt:
angajamentul scris al grupului de producători de a
valorifica în comun produsele realizate pe o perioadă
de cinci ani de zile şi promisiunea scrisă de a nu
înstrăina, tot timp de cinci ani, eventualele mijloace
fixe dobândite prin sprijinul acordat de stat.

Sprijinul se adresează organizaţiilor de
producători nou-înfiinţate. Organizaţiile de
producători recunoscute nu beneficiază de acest
ajutor, întrucât condiţiile de recunoaştere prevăd
existenţa dotărilor necesare pentru funcţionarea în
cele mai bune condiţii a acestor forme de organizare.

Activitatea grupurilor de producători va asigura,
pe lângă structurarea producţiei de legume şi fructe
în corelare cu cerinţele pieţei, şi introducerea şi
extinderea unor tehnologii de producţie moderne şi a
unor practici comerciale care să contribuie la
creşterea veniturilor producătorilor.

(Guvernul României - Biroul de presă - 30.08.2006)

Rambursarea investi]iilor în agricultur@
realizate prin credite bancare

Fermierii care contractează credite bancare
pentru investiţii în agricultură, pot primi din partea
statului, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale (MAPDR), granturi de până la 50%
din valoarea proiectului.

Guvernul a aprobat majorarea, de la 20% la 50%,
a nivelului maxim al rambursării investiţiilor în
agricultură realizate prin credite bancare.
Rambursarea se face din Fondul pentru creditarea
investiţiilor în agricultură.

Ministerul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a precizat
în cadrul şedinţei de Guvern că această măsură este
folosită ca instrument de orientare a politicii agrare,
astfel încât să stimuleze transformarea gospodăriilor
ţărăneşti în ferme agricole cu caracter comercial, a
mai declarat Oana Marinescu. Astfel, investitorii vor fi
stimulaţi să contracteze credite bancare pentru a
implementa proiecte agricole.

Vor putea primi finanţări fermierii care desfăşoară
activităţi în sectoarele de producţie, depozitare,
conservare şi valorificare a produselor, precum şi în
alte sectoare legate de specificul activităţilor agricole.

Condiţia sine qua non pentru primirea grantului de
până la jumătate din investiţia făcută este ca fermierii
să respecte „planul de afaceri iniţial, pentru care le-a
fost acordat creditul bancar pentru implementarea
proiectului lor”, a spus Purtătorul de cuvânt.

Guvernul României - Biroul de presă - 30.08.2006

Pl@]i directe complementare
în 2007

În Monitorul Oficial nr. 743/31.08.2006
a fost publicat Ordinul ministrului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
pentru aprobarea culturilor agricole şi a
speciilor de animale care beneficiază de
plăţi naţionale directe complementare
după data aderării României la Uniunea
Europeană.

Grâu şi secară, orz şi orzoai
că, ovăz, porumb şi sorg, floarea soarelui,
rapiţă, leguminoase pentru boabe

Sfeclă de zahăr, orez, hamei,
tutun, soia, in şi cânepă

vaci pentru lapte, vaci care alăp
tează, tăuraşi la îngrăşat (peste 500 kg),
bovine adulte pentru sacrificare, ovine şi
caprine.

Culturile agricole care beneficiază de
plăţile naţionale directe complementare
sunt:

În sectorul zootehnic se vor acorda
plăţi naţionale directe complementare
pentru:

(Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale - 01.09.2006)

-

Grupa I:

Grupa II:

-

Condi]iile subven]iei de 1
RON / litrul de motorin@

Se va acorda un sprijin financiar de 1
leu /litru pentru achiziţionarea de motorină
şi/sau biodiesel, în vederea executării
lucrărilor mecanizate de înfiinţare a
culturilor care se însămânţează în toamna
anului 2006.

Acordarea sprijinului financiar se face
pe baza de adeverinţe, eliberate de
Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală, în condiţii asemănătoare celei
aplicate pentru acordarea sprijinului
financiar de 0,7 lei/litru de motorină în
prima parte a anului 2006.

Etapele obţinerii motorinei şi/sau
biodieselului subvenţionate:

Solicitantii depun o cerere la primaria
pe a cărei rază se află terenul agricol;

Cerer i le se ver i f ică de către
reprezentantul sucursalei judeţene al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură şi de şeful centrului agricol
comunal sau de şeful serviciului comunitar
pentru cadastru şi agricultură ori de
agentul agricol şi se aprobă de primar;

Cererile aprobate se depun la DADR,
iar acestea eliberează beneficiarilor
adeverinţe pentru cantităţile de motorină
şi/sau biodiesel aprobate; adeverinţele
pentru achiziţionarea motorinei şi/ sau
biodieselului cu subvenţie de 1 leu/ litru
poarta denumirea de “Adeverinţă pentru
achiziţionarea de motorină şi/sau
biodiesel pentru înfiinţarea culturilor ce se
însămânţează în toamna anului 2006”.

Cu aceste adeverinte beneficiarii îşi pot
cumpăra motorina şi/ sau biodieselul de la
agentii economici producători, importatori
şi/ sau distribuitori, achitând un pret mai
mic cu 1 leu/litru.

Data limită de livrare a motorinei către
beneficiari este 15 noiembrie 2006, după
această dată adeverinţele pierzându-şi
valabilitatea. Data limită de depunere a
deconturilor justificative către DADR este 5
decembrie 2006.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale - 01.09.2006
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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rdin 1.319 al ministrului finanţelor publice privind
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
86/2005 pentru reglementarea datei pl ţii salariilor la
instituţiile publice

H 1.010

(M.O. nr. 690/11.08.2006)
ţiei

ţiilor
de înv ţ

ţurilor locale de referinţ
ţiei prin sisteme

centralizate
O 38 G nr. 43/1997 privind

regimul drumurilor
Decizi Oficiului Român pentru Drepturile

Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea
Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin
comunicare public

Oficiului Român pentru Drepturile
Autor

ţia public

ţii de acordare a avizelor
anuale pentru prelungirea activit ţii medicilor care au îm-
plinit vârsta legal

ţul Cara

Regulament ţionale a României
privind modificarea

ţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu
modific

ţionale a României nr. 5/2005 privind
autorizarea operaţiunilor valutare

Circular ţionale a României
ţ ţionale a

României, valabil în luna August 2006

Ordin 1.303 al ministrului transporturilor, construc-
ţiilor

ţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor
economici care desf ţi de transport naval
(M.O. nr. 698/15.08.2006)

Ordin 575 al pre ţiei Naţionale de
Administrare Fiscal ţiilor -

(M.O. nr. 701/16.08.2006)

ţ ţiilor publice (M.O. nr.
701/16.08.2006)

Ordin 901 al ministrului finanţelor publice privind

aprobarea Procedurii de modificare a codului de
înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice
înregistrate ca pl ţinutului
formularelor „Notificare“

(M.O. nr. 703/16.08.2006)

ţiei

ţionale armonizate pentru materialele forestiere de
reproducere

Circular B ţionale a României

ţarea
Comisiei Europene a Dun

B ţionale a României
ţii

sau renunţarea la calitatea de acţionar semnificativ la
asigur

ţiilor
Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor,
stabilirea ţiei de stat pentru copii

H 1.074

ţinând structurilor Ministerului de
Interne, c ţistului (M.O. nr.
713/21.08.2006)

O 41 G nr.
44/2004 privind integrarea social

ţinut o form ţie în România (M.O. nr.
714/21.08.2006)

Ordin 828 al ministrului s ţii publice privind
achiziţia de aparatur (M.O. nr. 714/21.08.2006)

Hot ţionale a României
ţie a HVB

Bank România - S.A. de c
ŢIRIAC“ - S.A.

Hot ţionale a României

ţii de auditor financiar,
sesiunea septembrie-octombrie 2006

Ordin 1.484 al ministrului transporturilor, construc-
ţiilor

ţiilor
-

ţii (M.O. nr.
719/22.08.2006)

ă
(M.O. nr. 689/11.08.2006)
pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările ările ulterioare

Ordin 4.843 al ministrului educa ării
privind domeniile pentru studii universitare de doctorat,
sistemul de criterii

ă ământ superior pentru aprobarea organizării
studiilor universitare de doctorat (M.O. nr. 691/11.08.2006)

O 36 privind instituirea pre ă
pentru energia termică furnizată popula

(M.O. nr. 692/14.08.2006)
pentru completarea O

(M.O. nr. 692/14.08.2006)

ă
(M.O. nr. 692/14.08.2006)

ă a operelor
muzicale prin proiec ă a operelor cinematografice
(M.O. nr. 692/14.08.2006)

Decizi Colegiului Medicilor din România privind
modificarea organizării activită

ă
ă de pensionare (M.O. nr. 692/14.08.2006)

H 975 privind aprobarea stemelor comunelor
Târnova ăliug, jude (M.O. nr.
694/14.08.2006)

ăncii Na
ăncii

Na
ările ările ulterioare, precum

ăncii Na

ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

ărilor publice, transporturilor

ă ă activită

ă privind stabilirea condi

ării muzeelor

ătitori de TVA

ădurilor
ării rurale pentru modificarea

ădurilor ării
rurale nr. 315/2006 privind aprobarea cotelor de recoltă
pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care
vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai
2006 - 14 mai 2007

Ordin 4.868 al ministrului educa ării
privind suplimentul la diplomă

Ordin 557 al ministrului agriculturii, pădurilor
ării rurale privind aprobarea Listei standardelor

na
(M.O. nr. 709/18.08.2006)

ăncii Na privind
realizarea

ării a 150 de ani de la înfiin
ării Acte Ale Comisiei de

Supraveghere aAsigurărilor (M.O. nr. 709/18.08.2006)
Ordin 113.124 ăncii Na pentru

punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calită

ători/reasigurători persoane juridice române (M.O. nr.
709/18.08.2006)

H 1.026 pentru modificarea G nr.
591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozi

(M.O. nr.
710/18.08.2006)

pentru modificarea anexei la H G nr.
65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de
pace, ale personalului apar

ăruia i se aplică Statutul poli

pentru modificarea
ă a străinilor care au

ob ă de protec

ănătă
ă medicală

ărâre Băncii Na privind
autorizarea procesului de fuziune prin absorb

ătre Banca Comercială „ION
(M.O. nr. 718/22.08.2006)

ărâre Băncii Na privind
prelungirea perioadei de înscriere la examenul de aptitudini
profesionale pentru atribuirea calită

(M.O. nr.
718/22.08.2006)

şi complet

şi cercet

şi metodologia de evaluare a institu

şi drepturile patrimoniale cuvenite
autorilor de opere muzicale

Decizi
privind constituirea Comisiei pentru negocierea

Metodologiei privind comunicarea public

şi V ş-Severin

B
şi completarea Regulamentului B

şi complet şi abrogarea
Normei B

(M.O. nr. 695/15.08.2006)
B

(M.O. nr.
695/15.08.2006)

şi turismului pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului lucr şi
locuin

şoar

şedintelui Agen
şi decla

rarea contribuabililor inactivi
Ordin 2.297 al ministrului culturii şi cultelor pentru

aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în
vederea înfiin şi colec

şi a modelului şi con
şi „Certificat de înregistrare în

scopuri de TVA“
Ordin 558 al ministrului agriculturii, p şi

dezvolt şi completarea anexei
nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, p şi dezvolt

(M.O. nr. 705/17.08.2006)
şi cercet

(M.O. nr. 705/17.08.2006)
şi

dezvolt

şi lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni
monetare dedicate anivers

şi completarea H

şi plata aloca

şi completarea O

şi turismului pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, construc şi turismului nr.
1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunos
cute în domeniul produselor pentru construc
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1,5 milioane lei sprijin pentru vacile de
lapte din zona de munte

MinistrulAgriculturii, Gheorghe Flutur, a anunţat, în conferinţa de presă
susţinută joi, că în această toamnă va fi acordată o subvenţie pentru vacile
de lapte aflate în zona de munte. Ministrul Agriculturii a precizat că Legea
Muntelui, existentă din 2004, prevede posibilitatea ca statul să acorde
sprijin locuitorilor din zona montană, în scopul compensării unor
handicapuri naturale specifice zonei.

Subvenţia va fi 1,5 milioane lei vechi pe cap de animal pentru vacile de
lapte şi bivoliţe, iar numărul estimat de animale eligibile pentru acest sprijin
este de circa 400.000.

De asemenea, ministrul Gheorghe Flutur a precizat că, tot în această
toamnă, ministerul va acorda o subvenţie de 3.000 lei vechi/ litrul de lapte,
subvenţie care se va acorda doar pentru laptele conform, adică cel care
îndeplineşte normele europene de calitate. Această măsură este menită
să stimuleze calitatea laptelui livrat la procesare şi va încuraja producătorii
care au aparate de muls şi tancuri de răcire a laptelui. Controalele pentru
respectarea normelor europene de calitate a laptelui vor fi realizate de
către laboratoarele judeţene, prin probe prelevate periodic, în mod
inopinat.

(Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 31.08.2006)
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Cotele anuale de vân@toare
în sezonul 2006 - 2007
În sezonul 2006-2007 vor putea fi

vânate 300 de exemplare de urs, 500 de
exemplare de lup, 120 de exemplare de
râs şi 500 de exemplare de pisică sălba
tică, conform unei Ordonanţe aprobate în
acest sens de Executiv.

Vânătoarea pentru lup, râs şi pisică
sălbatică este permisă în perioada 15
septembrie 2006 31 martie 2007, prin
metodele „la goană”, „la pândă”, „la dibuit”.

Vânătoarea pentru urs este permisă în
perioada 15 septembrie 2006 31 decem
brie 2006 şi 15 martie 2007 14 mai 2007,
prin metodele „la pândă” şi „la dibuit”.

Prin excepţie, lupii şi urşii aflaţi în afara
habitatului natural şi care frecventează
locurile special amenajate pentru adăpos
tirea animalelor domestice, punând în
pericol siguranţa acestora şi/sau a perso
nalului de deservire, precum şi cei care se
află lângă cadavrul unui animal pe care l-
au ucis, pot fi vânaţi pe tot timpul anului.

Numărul de exemplare care se poate
recolta, pe gestionari şi fonduri de
vânătoare, se aprobă prin ordin comun al
conducătorului autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului şi al autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură, în baza propunerilor rezultate
din studiul de estimare a efectivelor şi a
celor primite din partea gestionarilor
fondurilor de vânătoare.

-

-

- -
-

-

-

Guvernul României - Biroul de presă -
31.08.2006

România îşi va desemna
,

scrutinul pentru alegerea celor 33 de
europarlamentari urmând să fie
organizat până cel târziu la data de
31 decembrie 2007.

repre
zentanţii în Parlamentul European

-

Agen]ia Na]ional@ pentru
Pescuit }i Acvacultur@

Înfiinţarea şi componenţa Consiliului
Consultativ al Agenţiei Naţionale pentru
Pescuit şi Acvacultură a fost aprobat prin
ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 174/14.03.2006.
Consiliul Consultativ este format din repre
zentanţi ai administraţiei centrale şi locale,
administrator şi gestionari ai resurselor
acvatice vii, institute de învăţământ supe
rior şi cercetare, asociaţii de producători,
patronate şi sindicate din sectorul piscicol.
Consiliul Consultativ se reuneşte de două
ori pe an şi ia decizii asupra liniilor
directoare de dezvoltare a sectorului pes
căresc, asupra Planului naţional Strategic
şi asupra Programului Operaţional, de
asemenea cu privire la proiectele de acte
normative în domeniu. Hotărârile Consiliu
lui au caracter consultativ şi pot fi puse în
practică la decizia preşedintelui Consiliului
Consultativ.

Scopul primei întâlniri a Consiliului
Consultativ l-a reprezentat discutarea
proiectului de lege cu privire la resursele
acvatice vii, pescuitul şi acvacultura,
proiect propus deAgenţie.

Dintre obiectivele esenţiale s-a f
referi :

importanţa inventarierii fondului pisci
col şi a dialogului cu asociaţiile de pescari
şi fermieri, care vor putea accede la
finanţările prin Fondul European de
Pescuit. Aceste asociaţii trebuie să se
întărească şi să găsească modalităţile de
a-şi face cunoscute interesele, inclusiv la
Bruxelles.

importanţa înfiinţării Fondului pentru
dezvoltarea sectorului piscicol, prin care
banii obţinuţi din piscicultură se vor
întoarce, în proporţie mare în sector.

desfiinţarea Companiei Naţionale
pentru Pescuit şiAcvacultură, în termen de
patru luni de la promulgarea noii legi.

-

-

-

-

re la
-

ăcut
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Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale - 11.09.2006

Investi iile str ine directeţ ă (ISD) in
Romania vor atinge o valoare record de
circa 8,9 miliarde de dolari in acest an, insa
acestea vor scadea treptat la mai putin de
jumatate pina la sfirsitul deceniului, reiese
dintr-un raport dat publicitatii de catre EIU.

Capacitatea fizic a tinerilor rom niă â s-a
redus dramatic in ultimii 20 de ani si continua
sa se degradeze. Aceasta evolutie afecteaza
starea de sanatate a natiunii si capacitatea de
munca a romanilor, dupa cum arata studiile
Institutului pentru Sanatate şi Sport.

Absolventii institutiilor de
invatamant superior vor primi
un ,
document care le va spori
sansele pe piata internatio-
nala a muncii.

supliment de diplomă
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Acord privind un guvern palestinian de uniune naţională usia creşte exporturile de petrol
şi gaze naturale către Asia Uniunea Europeană a solicitat Israelului să sisteze construcţia
planificată a mai multor aşezăminte evreieşti în Cisiordania

R
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Lideri ai Ţărilor Nealiniate din 116 ţări în curs de dezvoltare,
se întâlnesc în această săptămână în Cuba, la un summit ce
adună unii din cei mai fervenţi critici ai Statelor Unite, la doar
145 km depărtare de coastele americane. Dar cel mai longeviv
critic al Washingtonului, Fidel Castro, nu pare refăcut suficient
pentru a participa. Oficialii cubanezi au afirmat duminica
trecută că cel mai probabil Castro, care este în convalescenţă
în urma operaţiei din iulie, va primi în cadru privat o parte din
cei 50 de lideri aşteptaţi la Havana la sfârşitul acestei
săptămâni. "Pot să confirm că va primi o parte din demnitarii
străini şi aproape sigur pe Kofi Annan (Secretarul General al
Naţiunilor Unite)" a declarat agenţiilor de presă ministrul de
externe Felipe Perez Roque.

O intervenţie chirurgicală de urgenţă efectuată în iulie
pentru o afecţiune ce nu a fost dezvăluită presei, l-a forţat pe
Castro, 80 de ani, să predea temporar puterea fratelui său
Raul.

Principalul său aliat, preşedintele Hugo Chavez, este
văzut ca politicianul ce va prelua rolul lui Castro în "asaltul"
împotriva capitalismului occidental în numele săracilor lumii.
"Chiar dacă Chavez va fi cel mai probabil starul prin retorica sa
anti-americană, va lipsi farmecul discursurilor pline de
culoare, de trei, patru ore, ale lui Fidel" aprecia înaintea
reuniunii un specialist în relaţii internaţionale din Washington.

Sunt aşteptaţi şi preşedinţii din Iran şi Siria, ţări pe care
administraţia Bush le vede ca sponsori ai terorismului,
împreună cu o delegaţie de rang înalt din Coreea de Nord, ţară
pe care Bush a inclus-o în "axa răului" (axis of evil).

Mişcarea Nealiniată,The Non-Aligned Movement, care
grupează aproape două treimi din statele membre ale
Naţiunilor Unite, va sprijini, se estimează, programul nuclear
al Iranului, după ce Teheranul a ignorat termenul limită stabilit
de Consiliul de Securitate, 31 august, termen la care ar fi
trebuit oprit procesul de îmbogăţire a uraniului, proces ce

poate fi folosit şi la construcţia de arme nucleare.
Perez Roque, a afirmat că summitul nu a fost organizat

pentru a ataca Statele Unite dar ţările în curs de dezvoltare vor
denunţa singura "super putere" a lumii pentru politica
"atacurilor preventive" şi a "schimbării regimurilor politice"
(familiarul regime change), ocupaţia ilegală a altor ţări şi
existenţa centrelor de detenţie secrete din lume.

Mişcarea Nealiniată a fost fondată la Belgrad în 1961de
lideri din Lumea - Treia, spre exemplu Jawaharlal Nehru din
India, Gamal Abdul Nasser din Egipt sau Achmad Sukarno din
Indonezia, la stăruinţa liderului Yugoslaviei, Josip Broz Tito, în
determinarea de a evita alinierea la Statele Unite sau Uniunea
Sovietică.

După sfârşitul Războiului Rece, mişcarea are dificultăţi în
a-şi defini rolul şi rostul în societatea actuală, având
handicapul unor diferenţe istorice, culturale şi religioase. În

plus, a fost umbrită de alte alianţe între grupuri de
state membre, focalizate pe probleme stringent
actuale, spre exemplu G20, care s-a întâlnit la
sfârşitul săptămânii trecute cu SUA şi EU la Rio de
Janeiro, în încercarea de a debloca discuţiile
privind schimburile comerciale.

Cuba, care preia preşedinţia de la Malayesia
pentru următorii trei ani, speră să revitalizeze
mişcarea prin gruparea naţiunilor membre sub
criticile aduse Statelor Unite pentru rolul lor de
"jandarm mondial" şi invazia Afganistanului sau
Irakului. Dar ţări moderate ca India, de exemplu,
sunt mai interesate de ocazia de a relansa, după
un an de zile, discuţiile cu Pakistanul în umbra
evenimentelor de la Mumbay din iulie.

Dar, ilustrează cel mai bine impasul, dacă nu
sfârşitul acestei mişcări mai puţin mediatizate dar
cu meritele ei în urmă cu câteva decenii, un
fragment de "fotografie de grup" din 1979, când, tot
la Havana, avea loc a şasea Conferinţă a ţărilor
Nealiniate şi erau prezenţi şefi de stat sau guvern

din, printre multe alte,Afganistan, Burundi, Congo, Liban, Irak,
Iran, Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, Pakistan,
Somalia, Sudan, Sri Lanka.

Statele alese spre prezentare mai sus se regăsesc astăzi,
în raportul lunar CrisisWatch N°37, din 1 Septembrie 2006. În
Sri Lanka conflictele militare la scară largă din regiunile estice
şi de nord s-au soldat cu sute de morţi şi 200.000 de refugiaţi.
Drama din regiunea Darfur, Sudan, îşi continuă trendul,
aducând, după cifrele furnizate de Agenţia Naţiunilor Unite,
500.000 de oameni în incapacitatea de a avea acces la
ajutoarele minime de urgenţă alimentară. Şi în Burundi situaţia
a cunoscut o deteriorare constantă. Pentru septembrie se
prognozează posibilă deteriorare a situaţiei în Congo, Liban,
Pakistan, Somalia.

În această conjunctură este greu de presupus că la
Havana, 2006, statele prezente vor găsi energia sau motivaţia
pentru a face mai mult decât declaraţii.

Relicvă a Războiului Rece?

CONFERINŢA ŢĂRILOR NEALINIATE Înc@ 2.500 de solda]i
pentru Afganistan

La reuniunea şefilor militari din
ţările NATO s-a facut apel la statele-
membre să trimită rapid trupe
suplimentare şi echipamentul promis-
în special avioane- pentruAfganistan.
Participanţii la întrunirea din capitala
Poloniei, Varşovia, au ajuns la
concluzia că sunt necesare mai multe
trupe, cifra estimată este de 2.500 de
soldaţi, pentru a lupta împotriva insur
genţilor angajaţi în cele mai intense
confruntări cu trupele străine de la
intrarea acestora în Afganistan, în
2001, însă nu s-au luat angajamente
privind trimiterea de militari.

Oficiali din Turcia, Germania şi
Italia au dat de înţeles că ţările lor
ezită să mute trupele pe care le-au
trimis înAfganistan de la proiectele de
reconstrucţie din zonele mai sigure
ale ţării către regiunea sudică unde
s-au înregistrat violenţe.

NATO a preluat comanda în sudul
Afganistanului de la forţele americane
la sfârşitul lunii iulie.

De atunci, peste 20 de militari şi-
au pierdut viaţa. Numărul civililor ucişi
de talibani, de forţele coaliţiei ame
ricane sau de forţele NATO nu poate fi
precizat din surse independente.

La ora actuală în Afganistan sunt
în jur de 18.000 de militari printre care
şi soldaţi români.

-

-

Irak
Premierul irakian Nouri al-Maliki şi

generalul american George Casey au
semnat un acord potrivit căruia Bagda
dul va prelua în mod gradual comanda
forţelor armate irakiene, care era asi
gurată anterior de Forţa multinaţiona
lă. Armata irakiană va controla astfel
toate structurile militare, forţele teres
tre, marina şi forţele aeriene, repre
zentând în total 115.000 de militari. Tot
la sfârşitul acestei luni, forţele de
securitate vor prelua controlul asupra
provinciei sudice Dhi Qar, acolo unde
acţionează Batalionul 811 Infanterie
Dragonii transilvani. Aceasta este şi
explicaţia realocării unor trupe româ
neşti din Irak pe alte teatre de opera
ţiuni. Dhi Qar este a doua provincie
sudică irakiană ce va fi transferată
forţelor de securitate irakiene după
Muthana. Se aşteaptă ca tranziţia să
dureze circa jumătate de an. Washing
ton-ul a descris transferul de respon
sabilitate drept un pas gigantic pe
calea transformării Irakului şi o etapă
obligatorie înainte de retragerea celor
150 de mii de soldaţi americani. De
când trupele Statelor Unite au înlăturat
regimul lui Saddam Hussein, în 2003,
liderii lor au recrutat şi au antrenat con
tinuu noua armată a Irakului. Însă ca
pacitatea acesteia este departe de cea
necesară pt combaterea cu succes a
insurgenţei. Trupele irakiene rămân
dependente din punct de vedere logis
tic de forţa de coaliţie. Oficialii militari
americani estimează că în circa un an
sau un an şi jumătate trupele irakiene
se vor putea descurca singure, cu un
ajutor minimal din partea celor străine.
Analiştii se tem însă că eficienţa lor ar
putea fi subminată de neîncrederea
din zonele sunite, ţinând cont că arma
ta irakiană este dominată covârşitor de
şiiţi. Soldaţii unei divizii din Basra au
refuzat recent să fie deplasaţi la
Bagdad, într-o zonă foarte sensibilă, în
cursul unui incident calificat de unii
observatori drept o rebeliun

Între timp, insurgenţii continua
seria atacurilor cu bombă la Bagdad,
oferind un semnal că rezistenţa
rămâne extrem de activă.

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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Potrivit agenţiilor de presă din Rusia, ministerul de Externe
al Federaţiei Ruse a lansat o nouă iniţiativă de deblocare a
tratativelor pe marginea crizei transnistrene. Ambasadorul cu
misiuni speciale al Ministerului de Externe rus, Valeri
Keneaikin, a declarat că în prezent trebuie adoptate toate
măsurile pentru reluarea dialogului între Chişinău şi Tiraspol.

Keneaikin a spus că Moscova vine cu un nou plan de
deblocare a negocierilor care constă din trei puncte.

Primul punct, potrivit ambasadorului Keneaikin, ar fi
ajungerea la o înţelegere de principiu între mediatori, fără
participarea reprezentanţilor Chişinăului şi Tiraspolului
deocamdată. „E nevoie de elaborat un nou statut al statului
transnistrean”, a subliniat diplomatul rus. El a menţionat că
există deja modele care ar putea fi utilizate în acest sens
Memorandumul Kozak, planul Iuşcenko şi planul Primakov.

Două dintre aceste proiecte, Memorandumul Kozak şi
planul Primakov au fost respinse anterior de Chişinău pe motiv
că, de facto, ar acorda Transnistriei dreptul de a fi recunoscută
pe plan internaţional.

Celelalte două puncte din planul rusesc par a fi cu totul
surprinzătoare. Ele prevăd retragerea armamentului rusesc
din Transnistria şi „revizuirea operaţiunii ruseşti de menţinere
a păcii” în regiunea nistreană, în cazul în care se va ajunge la
un numitor comun.

Noul plan rusesc a fost făcut public la o lună de la
întrevederea de la Moscova a preşedintelui Vladimir Voronin
cu omologul să rus, Vladimir Putin. Detaliile vizitei au rămas
necunoscute până în prezent.

Cu numai şase zile înaintea referendumului de duminică, a

început campania electorală oficială pentru alegerile
prezidenţiale programate spre sfârşitul anului. Nici un
candidat nu şi-a anunţat încă intrarea în competiţie, dar, liderul
de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că se va retrage de la
putere atunci când regiunea nistreană va fi recunoscută pe
plan internaţional.

Igor Smirnov este preşedinte al Transnistriei din 1990 şi a
fost reales prin vot direct în 1996 şi 2001.

Liderii Oseţiei de sud, regiunea separatistă din Georgia, au
anunţat convocarea unui referendum privind independenţa pe
data de 12 noiembrie.

Oseţia de sud urmează calea regiunii separatiste nistrene,
care pe 17 septembrie organizează un referendum privind se-
pararea de Republica Moldova şi aderarea la Federaţia Rusă.

Ambele regiuni s-au separat de fostele republici sovietice
la începutul anilor '90 în urma unor conflicte civile şi
beneficiază de sprijinul Rusiei, care are o prezenţă militară pe
teritoriul celor două regiuni.

Ca şi în Transnistria, în Osetia de sud acesta este al doilea
referendum privind independenţa, primul fiind organizat în
1992, după conflictul armat cu Georgia.

Autorităţile Georgiei nu au reacţionat încă la anunţul
convocării referendumului în Osetia de sud.

Recent, liderul autoproclamatei republici moldoveneşti
nistrene Igor Smirnov a declarat că, potrivit unor înţelegeri
anterioare, Osetia de Sud şi Transnistria sunt în proces de
constituire a unor forţe comune de menţinere a păcii.

Dacă, în diferite intervenţii referitoare la situaţii similare din
alte zone, preşedintele Putin a părut că susţine implicit poziţia
Oseţiei de Sud, el nu a făcut referiri la Transnistria.

În Transnistria nu se cunosc presupusele planuri ale
Moscovei

Sezonul referendumurilor

Franco Frattini a anunţat un nou
grup de lucru privind

, care urmează să le prezinte
miniştrilor de interne ai ţărilor membre
ale UE "o primă propunere strategi
că", în zilele de 21 şi 22 septembrie.

imigraţie
ilegală

-

Rusia şi Statele Unite ale
Americii vor continua coopera-
rea bilaterală în sfera acordării
de inundaţii-
lor, cutremurelor, actelor teroris-
te şi ale altor catastrofe globale.

ajutor victimelor

S-a deschis a 61-a sesiune a
, în timpul căreia şefi de

stat, de guvern sau miniştri de externe din
cele 192 de state membre ale ONU se vor
adresaAdunării Generale.Dezbaterea gene-
rală se va desfăşura între 19 şi 27 sept.

Adunării
Generale a ONU

O reuniune ministerială a opt state din
sudul Europei (Spania, Franţa, Italia, Portu-
galia, Grecia, Cipru, Malta şi Slovenia) va fi
organizată în cursul acestei luni la Madrid,
vizând examinarea mijloacelor de luptă
împotriva dinAfrica.imigraţiei clandestine

Statutul Transnistriei rămâne neclar
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V

V

lei

-

ând congelator Linda, 7
sertare, 300 l, stare foarte bun

ţ 500 lei. Tel. 0744-696581,
0355-807476.

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

Vând 2 fotolii, Tv color,
frigider. Tel. 226996.

Vând congelator 7 sertare
Arctic. Tel. 0355-809355, 0740-
243889.

Vând 10 familii albine,
dadant sau multietajat, cu lad

ţul de 180 lei/buc. Tel.
0723-889186, 0355-808530.

Vând comod ţ 250 lei.
Tel. 0742-079889.

ând vac
ţat

ţi. Tel.
0355-408650.

Vând TV Sharp, diagonala
75cm, preţ 300 lei, TV Adison,
diagonala 51 cm, preţ 220 ,
biciclet

ţ 150 lei, combin

ă.
Pre

ă, 400 €.

ă
la pre

ă, pre

ă gestantă, prima
fătare, luna a V-a, rasă băl ă
românească, comuna Vărădia,
Cara

ă din
furnir rădăcină nuc, bancă cu
haltere ă

ă Mountain-Bike cu
suspensii, pre ă
muzicală cu mp3

ş-Severin nr. 151. Tel.
0721-426890.

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408650.

Vând pene noi, mobil

şi contragreut

şi sistem au

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

ţa 1
Decembrie 1918. Tel. 216468,
0355-807491.

Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere cu central
termic nemobilat, în zona
Moroasa I. Tel. 0727-355173.

Vând (schimb) apartament 3
camere, conf. I, decomandat,
îmbun t ţiri multiple, Micro IV,
etaj I/IV, 34.000 €. Tel. 0721-
860282.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat. Tel.
226996.

Primesc în gazd

ţi în gazd

ţie, preţ 90
€/lun

ţi în gazd

ţiri, preţ 12.000 €. Tel.
0794-013124.

Închiriez camer

ţie 1 200
mp, str. Nera. Tel. 0355-408650.

Închiriez demisol pentru ate
liere diverse. Tel. 0355-408650.

Primesc în gazd

ţ

ţiri,
preţ neg. 8.000 €. Tel. 210225.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat,
îmbun t ţit, preţ 21.000€ neg.
Tel. 0355-802548.

ăi, 2
balcoane, boxă 96 mp, Pia

ă
ă

ă ă

ă elevă pe
termen lung. Tel. 0721-465512.

Primesc 2 băie ă.
Tel. 0355-801410, 0724-
407933, seara.

Închiriez apartament 2 ca
mere, confort III, utilat, mobilat,
Lucă, lângă Poli

ă. Tel. 0727-746012.
Primesc 2 băie ă.

Tel.0355-409870, 0355-805582
Vând garsonieră, Calea

Caransebe ără
îmbunătă

ă pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

ând apartament la casă,
garaj, teren construc

ă fată sau
băiat. Tel. 0355-802905.

Schimb apartament confort
I, decomandat, str. Făgăra

ă, exclus inter
mediari. Tel. 0722-895420.

Primesc în gazdă 2 eleve.
Tel. 224890.

Vând garsonieră, zona Mo
ciur, centrală, mici îmbunătă

ă ă

-

-

V
.

-

-

-

şului, etaj III, f

şului
cu apartament confort II, et. I
sau II + diferen

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

Meditez eficient la pre

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

Electrician autorizat execut
lucrări de proiectare i execu ie
n instala i electrice de utilizare
(interioare). Tel. 0727-355173

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

ări de hidroizola
ă bituminoasă.

ţ
ţuri minime.Tel.0355 412568,

0727-815760, 0748-413548
ţuri

rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

0355-412568

ţ
î ţi

.

Execut lucr
ţii cu membran

-
.

limba

-

şi francez

ş

Joi 14.09.2006

âmbătă 16.09.2006

Duminică 17.09.2006

Marţi 19.09.2006

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

13.

2.

B şi
Oprea Stela Maria (31 ani)

Roşian Ion-Lucian
şi Peptan Georgiana-Mariana

Micloşin
şi

Oncia Simona-Maria (23 ani)

şi

Roman Gabriela (32 ani)
Galben Ionel

(22 ani)
Vit Lucian-Lauren

Tismonariu Liviu-Samuel (28
ani) şi

Corcan Julien-Ionel (35 ani)
şi Pavel Ionela-Cristina

şi

şi
Sofronie Ramona-Mariana

şi Dumitraş Cristina (16 ani)
P

(29 ani)
Şourec Valentin şi

Ciungu Veronica-Monica
şi

Protea Raluca-Tatiana (19 ani)
Chirc

şi Simion Maria (35 ani)

ş
şi

Musta

ărboni Dorel-Artur (30ani)

ani)

ă Călin-Octavian
( ani)

Ungureanu Dan-Valentin (28
ani)
Balogh Andreea-Simona

Botici Lucia-Elena (24 ani)
Stuparu Ionu (22

ani)

Padinean

ăun Adrian

Florican Adrian (26 ani)

ă Petru-Cătălin

Constantin Daniel

Costan Sergiu-Drago

ă Flavius

i

23

(19 ani)

32

Jurma Ion (38 ani) şi

(27 an ) şi
Sfetcu Adelina-Cristina

ţiu (25 ani)
şi Roman Alina-Elena (24 ani)

Bica Alexandra Camelia (25 ani)

(30ani)
Pavel Emilian-Marius

ţ-Cristian

(21 ani)
ţ Marius-Ionel

(33 ani)
şi Stuleanic Daniela

(25 ani)

(26
ani) şi

Orbulescu Nicoleta-Loredana
(25 ani)

(34 ani)

(19
ani)

Nicola Teodora (20 ani)
ţ (19 ani) şi

Colisnic Amalia-Georgiana
(16 ani)

(

S
1.

8.

9.

12.

1.

1.

(27ani)

(25 ani)

(23ani)

(24ani)

2.

7.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Matrimoniale
Pensionar ţ

f ţii,

ţ
2

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

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

cu un domn. Tel. 0721-4 459 .2

ş i
atr ştin

DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada -13

şi
6 Sept.

� �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� �

�

� �

�

�

� �

�

Surdu Ioan

ani)
şca Dimitrie

şan Gheorghe

Arsene Petru (50 ani)
Dr

(74 ani) Pre
otescu Mihai Chiodan
Vasile (63 Maran Rusalin
(74 ani) Ro

(75 ani) Gher
ghi (69 ani)
Ivan Iulica (71 ani) V

Coroiu Gheorghe Vasile (48 ani)
Ţunea Moise (58 ani) On

Moise (48 ani) Cosma Corne
lia (78 ani) Noretu Gheorghe
(74 ani) Toth Etelca (86 ani)
Popa Victoria (71 ani)

(85 ani)

(81
ani) Istratoaie Silvestru (83
ani) Munea Pavel (77 ani)
Stancu Pnanghia (79 ani)
Uros Zagorca

ăcaru Ion
(57 ani) Stoenescu Marin (74
ani)

ăganovici Desanca (71 ani)

-

-

-

Auto-Moto-Velo

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Vând Trabant Combi, stare
perfect

ând Dacia 1300 î
ţionare. Preţ neg.

Tel. 214871.
Vând 3 anvelope Continen

tal, second-hand, 185/55/R15
radial 85 HM.S Tubeles
Reinforced

Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.

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

ă, verificare tehnică
2006-2007. Tel. 0724-457933.

n stare
bună de func

Vând ambreiaj ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.

ă

V

-

şi 4 jante VW cu 5
orificii. Tel. 527935.

| 200 |14 - 20 Septembrie 6 PRISMA

Duminic Septembrieă 17
REFARM

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

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Vând apartament 3 camere,
confort I, Govândari, Intim,
ocupabil imediat, preţ 20.500 €
neg. Tel. 0749-027673.

Cumpăr apartament 2 ca-
mere, Govândari. Tel. 0749-
027673.

Tel. 0743-733252.

ă.
Tel. 0721-812422.

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

Sonorizez la pre

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

ătrâni.
Tel. 0721-217133, 0355-
808808

Firmă din Timi
ă reprezentant vânzări în

Cara

Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatr

Ofer
-

ţar ţi, film

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

Îngrijesc copii sau b

eurobrain.ro

uri mici
nun

şoara anga
jeaz

ş-Severin. Tel. 0356-
435158, 0745-971625. CV-urile
se pot trimite la

office

-

.
-

e-mail
@

dio, pre

şin

şi II,
manete, memory card pt I şi II.
Tel. 0721-798604.

ţ 175 lei, c
ţ 600 lei, preţuri neg. Tel.

0355-807748, 0747-487859.
Cump

ţii). Tel. 216468,
0355-807491.

Vând 2 jocuri Sony Play
Station, preţ 120 lei/buc neg.,
jocuri originale de Sony I

ărucior pt co
pii, pre

ăr TV-oare color, bune
sau defecte, din plastic. Tel.
0355-807748, 0747-487859.

ând placă de bază, motor
de ma ă de spălat Albalux
(1 400 rota

. -

V

.

Firma de cur nie angajaz personal pt.
loca ia Spar Re i a. Salar motivant, tichete de
mas . Pt. informa ii suplimentare apela i:
0722 373551, 0729 998418.

ă ă

ă

ţe
ţ ţ

ţ ţ
- -

ş

Firm

office@eurobrain.ro

ă din Timi ă repre
zentant vânzări în Cara

şoara angajeaz
ş-Severin. Tel. 0356-

435158, 0745-971625. CV-urile se pot trimite
la e-mail

-

Anunţ angajare

Anunţ angajare

PRISMA
angajează

-jurnalist

-agent vânzări

Tel. 22.11.34



Vând cas

-

ă 4 camere, baie, bucătărie,
curte, centrală, zona Valea Domanului,
pre

ă 5 camere, 2 băi, bucătă-
rie, curte comună, zona Catedralei, pre

ă, etaj
II, îmbunătă

ă cărămidă arsă, 3 camere,
baie, bucătărie, scară înterioară, hol,
grup sanitar, îmbunătă ă, zonă centra-
lă, pre

ă cărămidă arsă, 4 camere,
baie, bucătărie, hol, scară interioară,
grup sanitar, superîmbunătă ă, zonă
centrală, pre

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

ă, neîmbunătă

ătă

ă

ă

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

ă
ătărie, garaj, îmbunătă ă,

zona Po

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

ă ătărie,
terasă,

ătă ă, zona Muncitoresc, pre

ţ 55.000 € fix. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând cas
ţ

35.000 € fix. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând apartament cu o camer
ţit, zona Renk, preţ 13.500 €

fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)
Vând cas

ţit
ţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0788-

657217. (Magister)
Vând cas

ţit
ţ 65.000€ fix. Tel. 221529,

0788-657217. (Magister)
Vând cas

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

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

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj II/IV, îmbun ţit, zona
Re ţa sud, preţ 30.000 €.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort
II, semidecomandat, etaj III/IV, zona
Govândari, neîmbunt ţit, preţ 15.000€
fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)

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

Vând cas
ţit

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

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

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

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

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

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

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

şte. Pre

şi

şta Mare, pre

şpai

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

Închiriez garsonier cu utilit ţi i
mobilat, preţ 70 € pe lun . Tel. 0788-
520899. (Tryo M)

Vând apartament cu o camer 40
mp, bloc de 4 etaje, etajul 2, cu central
termic , ocupabil imediat. Tel. 0788-
374144. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, cu
îmbun t ţiri, preţ 15.900 €. Tel. 0788-
388502. (Tryo M)

Vând urgent apartament, 2 camere,
conf. 1, ocupabil imediat, de bloc de 4
etaje, lâng Artima. Tel. 0788-509283.
(Tryo M)

Vând apartament cu o camer , zon
ultracentral .Tel. 0788-494074.(Tryo M)

ă ă
ă

ă
ă

ă

ă ă

ă

ă ă
ă

ş

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

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

Vând cas
ţi de privatizare, preţ 22.000 €

neg.Tel.221529,0788-657217(Magister)
Vând în B

ţ, în suprafaţ

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

Vând cas 2 camere, hol, curte cu
gr .

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

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

Vând apartament la cas
ţ 15.000

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

Vând cas

ţ 30.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

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

Vând teren 17.000 mp la Km 8 lâng
ţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)
Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ

4 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 11.500 mp teren la km 8 lâng

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

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

ţ
ţ, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)

Cump

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

Închiriez spaţii comerciale în
Caransebe

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

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

ă 2 camere, str. Castanilor,
posibilită

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

ă
ădină 2 000 mp, zona Boc ă,

pre

ă, termopane, rigips, pere

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

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

ă
sta

ă

ă
ădure de

stejar ă de 3.237 mp
în localitatea Driglovă

ăr farmacie în Caransebe

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

şi cas

şa Român

şoarei, pre

şosea, pre

şosea, în
Doman, pre

şi gorun, în suprafa

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

şi

ş vis-a-vis de
şi spa

şa, Oravi
şu, practic

V

Magazinul Mall

Vânz riã

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

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

Închirieri

7

Vând apartament 2 camere conf. 1,
zon excelent în Republicii, bl. 3,
ocupabil imediat, complet renovat. Tel.
0788-388501. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, etajul 1,
preţ 15.000 € neg. Tel. 0788-571780.
(Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 2,
contor de gaz, preţ 13.500 €. Tel. 0788-
149849. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
cu îmbun t ţiri, ocupabil imediat, zon
central . Tel. 0788-374143. (Tryo M)

Vând apartament, 3 camere, conf. 1,
preţ 18.500 €, ocupabil imediat. Tel.
0788-374146. (Tryo M)

ă ă

ă ă ă
ă

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
calificare şi specializare etc.

20 30
25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !2 - . .

Abonamentele se pot face la factorii po

ţul Cara

ştali

din jude ş-Severtin

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA"

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA"

Un abonament pentru 3 luni cost
tariful

ă 7,5 lei
6 luni - 15 lei ( include ziarul taxele poştale)şi

06 5 ,
06 5 ,
06 5 ,

7 06 5 ,2210
8 06 54,4525

11 06 53,0547
12 06 53,0066
13 06 51,6377

4 Sept. 5 2590
5 Sept. 5 6325
6 Sept. 6 1834

Sept. 6
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,44

USD

14 15 16 17 18 21 22 23 31 1 4 5 624 25 28 29 30 7 8 11 12 13

14 13 2006August - Septembrie

Cump r riã ã

PRISMA | 14 - 20 |Septembrie 2006

Codul lui Da Vinci
Vineri orele 18, 20
Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 4 - 6 August

De la regizorul Ron Howard, producatorul Brian
Grazer si scenaristul Akiva Goldsman, echipa castiga-
toare a unui Premiu Oscar pt. filmul A Beutiful Mind, si
producatorul John Calley (nominalizat la Premiul Oscar
pentru filmul The Remains of the Day), vine versiunea
pentru cinema a Codului lui Da Vinci, scris de Dan Brown,
unul din romanele cele mai populare si dezbatute ale
timpului nostru.

Teatru
Duminc

ţie: Delia Laz

ă, 17.09.2006,
ora 19 - PREMIERĂ:

de
ăr,

Eugen Drăghin
Regia: Ion Mircioagă
Scenografia: Ana Iulia

Popov

00

Talk-Show
Ştefan Caraman.

Distribu



DE VĂZUT LA TV:
GIMNASTICA: GALA GIMNASTICII ROMANESTI

Sambata TVR 1 ora 15:30
MOTOCICLISM: MASTERS-UL DE ANDURANTA, FRANTA

Sambata Eurosport ora 16:00
ATLETISM: CUPA MONDIALA IAAF, IN GRECIA

Sambata Eurosport ora 18:00
FOTBAL: POLI TIMISOARA - CFR CLUJ, DIVIZIA A

Sambata Antena 1 ora 20:45
BASCHET MASCULIN: ROMANIA - ELVETIA

Sambata TV Sport ora 21:00
CICLISM: TURUL SPANIEI - ULTIMA ETAPA

Duminica Eurosport ora 14:30
HANDBAL FEM.: Rulmentul Brasov - Madeira Andebol-Liga Camp.

Duminica TV Sport ora 19:00
CICLISM: CM pe sosea la Salzburg, Austria, fem., Contratimp ind.

Miercuri Eurosport ora 13:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
26 aug - 17 sept : CICLISM - Turul Spaniei - La Vuelta;
11 - 17 sept : TENIS -BCR OPEN ROMANIA;
12 - 23 sept : BASCHET FEM. - CM - Brazilia;
13 - 16 sept : TIR CUARCUL- Camp European,Atena, Grecia;
15 - 16 sept : CNR - Raliul Bucurestiului.

. .
.
.
.
.

UEFA Champions League
Meciurile care s-au desfa-

surat in prima etapa din cadrul
grupelor:

Barcelona - Levski Sofia -0
Chelsea - Werder Bremen -0

Bayern M. - Spartak M. -0
Sporting L. - Inter Milan -0

Galatasaray - Bordeaux 0-0
PSV Eindhoven - Liverpool 0-0

AS Roma - Sahtior D. -0
Olympiakos P. - Valencia -

Dinamo Kiev - Steaua B. -
Lyon - Real Madrid -0

FC Copenhaga - Benfica 0-0
Manchester U. - Celtic -

FC Porto - TSKA Moscova 0-0
Hamburger SV - Arsenal -

AC Milan - AEK Atena -
Anderlecht - Lille -

12 septembrie 2006
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

13 septembrie 2006
Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

5
2

4
1

4
2 4

1 4
2

3 2

1 2

3 0
1 1

Etapa urmatoare: (7/34), 15 - 17 Septembrie 2006 15 sept

16 sept

17 sept

: :
UTA - Gloria Bistrita (17:00, Telesport); Universitatea Craiova -
Politehnica Iasi (20:00, National TV); : Pandurii Tg. Jiu -
Unirea Urziceni (17:00); FC Arges - Farul Constanta (17:00, TVR
2); Jiul Petrosani - ( :00, );

(21:00,Antena 1); : FC Vaslui - Dinamo Bucuresti
(17:00, National TV); Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti (20:30,
TVR 1); FC National - Ceahlaul Piatra Neamt (20:30, Telesport).

Otelul Galati 17 Telesport Poli Timisoara -
CFR Cluj

Clasament etapa a 6-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. Dinamo Bucuresti 6 6 0 0 13 2 18p
Steaua Bucuresti 6 5 1 0 13 1 16
CFR Cluj 6 5 1 0 15 4 16
Politehnica Iasi 6 3 1 2 7 6 10
UTA 6 3 1 2 8 8 10

. Rapid Bucuresti 6 2 3 1 5 3 9
7. Otelul Galati

Politehnica Timisoara 6 2 3 1 4 3 9
9. Ceahlaul Piatra Neamt 6 3 0 3 6 8 9

. Unirea Urziceni 6 3 0 3 5 8 9
11. Gloria Bistrita 6 2 1 3 6 4 7

Farul Constanta 6 2 1 3 7 8 7
13. Jiul Petrosani 6 1 2 3 4 5 5

U. Craiova 6 1 2 3 5 13 5
5. Pandurii Tg. Jiu 6 1 1 4 4 9 4p

16. FC Vaslui 6 1 1 4 5 13 4p
17. FC Arges 6 1 0 5 2 8 3p
18. FC National 6 1 0 5 4 11 3p

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

6 3 0 3 10 9 9p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

CUPA UEFA
Meciurile echipelor romanesti

Dinamo si Rapid in Cupa UEFA in
prima mansa a turului I, sunt
programate joi, 14 sept. 2006:

(ora 19:00), TV Sport

(ora 19:55), TVR 1
Man -

Xanthi Skoda - Dinamo

Rapid - Nacional Madeira

şa a doua este progra
mată pe 28 septembrie 2006.

Publicatia lusitana Expresso a
anuntat ca FIFA a dispus ca toate
reprezentantele Portugaliei sa fie
excluse din cupele europene.
Masura va intra in vigoare la 14
septembrie.

Astfel, rapidistii, care trebuie
sa intalneasca pe Nacional
Madeira in primul tur al Cupei
UEFA, ar putea avea parte de alt
adversar, venit dintre formatiile
eliminate in tururile preliminare.

TENIS - US OPEN
Numarul 1 mondial, , l-a invins duminica

dimineata pe Andy Rodick in finala de la US Open si a castigat al
treilea sau titlu consecutiv la Flushing Meadows. Elvetianul a
invins cu 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 si a devenit primul jucator de tenis care a
reusit sa obtina trei victorii la rand la US Open si Wimbledon.

a castigat duminica dimineata turmeul de
Mare Slem de la US Open, in fata lui Justine Henin-Hardenne, 6-4,
6-4. In varsta de 19 ani, rusoaica pune titlul de la US Open langa
cel cucerit la Wimbledon in 2004.

Cuplul romanesc a reusit sa castige proba de dublu junioare,
invingand in finala favoritele nr. 1. Mihaela Buzarnescu si Raluca
Olaru, desemnate favorite nr. 2 ale competitiei de dublu junioare la
US Open, au reusit sa isi adjudece titlul chiar in fata favoritelor nr. 1,
cuplul Sharon Fichman (CAN) /Anastasia Pavlyuchenkova (RUS).
Scorul finalei a fost 7-5 6-2 completand un turneu perfect pentru
cele doua romance care nu au pierdut nici un set in cele 5 meciuri
disputate, cedand doar un total de 24 de game-uri.

Roger Federer

Maria Sarapova

Junioarele Buzarnescu si Olaru, castigatoare la US Open!

TENIS - BCR Open Romania
A început BCR Open România, a 11-a editie, cel mai important

turneu de tenis organizat în

Andrei Pavel a castigat
cu 6-3, 6-1 impotriva sârbului Boris Pa

ţara noastr

ţi. Urmatorul adversar este Carlos Moya.

ă. Tenismanul Răzvan
Sabău a fost eliminat din primul tur, fiind învins de argentinianul
Martin VassalloArguello, scor 6-3, 1-6, 6-3.

ă din
turul 1 disputată mar

El l-a invins pe argentinianul Edgardo Massa cu 7-5 4-6 6-4.

şanski, într-o partid

F1 - Marele Premiu al Italiei (15)
Germanul Michael Schumacher, cel mai titrat pilot din

istoria Formulei 1 a anunţat, duminic

ţinut cea de-a 90-a sa victorie într
un Mare Premiu, în faţa lui Raikkonen. În cadrul conferinţei
de pres

ţi fanii au dreptul s

ţumesc familiei, datorit

ţilor Formulei 1 de spaniolul Fernando
Alonso, când mai sunt doar 3 curse pân

ă, după ce a câ
ă Marele Premiu al Italiei, că se va retrage din

activitate la sfâr

ă, la Monza, pilotul german, de

ă desfă ă cursa de la Monza, Schumi a
declarat: "To ă

ă la Monza. La sfâr
ă mă retrag. Ace

ău. Mul ă căreia am reu ă
rezist atât de mult în acest sport. A fost o decizie foarte grea,
dar acesta e momentul potrivit pentru luarea unei asemenea
decizii".

Michael Schumacher a debutat în carieră în 1991, la
Jordan, în Belgia, după care a ajuns la Beneton

ă 16 sezoane în Formula 1,
germanul se află în cursă pentru a 8-a coroană mondială.

După Monza, Schumacher se află la doar 2 puncte în
clasamentul pilo

ă la finalul sezonului.
Cea mai mare parte a succeselor în Formula 1, pilotul le-a

ştigat
duminic

şitul acestui sezon şi va fi înlocuit la scuderia
Ferrari de finlandezul Kimi Raikkonen.

Duminic şapte ori campion
mondial de Formula 1, a ob

şurate dup
ştie ce se va întîmpla în viitor.

Aceasta a fost ultima mea curs şitul anului
am decis s şti 15 ani au fost extraordinari
pentru mine, m-am bucurat la maximum de fiecare moment,
bun sau r şit s

şi a fost
recrutat de Flavio Briatore. Dup

ob
ă decizia a fost luată, mă

simt trist", a comentat la rândul său
pre

ăugat el.
Clasamentul cursei din Italia,Monza este

Michael Schumacher (GER), Ferrari
Kimi Räikkönen (FIN), McLaren
Robert Kubica (POL), BMW Sauber
Giancarlo Fisichella (ITA), Renault
Jenson Button (GBR), Honda
Rubens Barrichello (BRA), Honda

ţinut în cei 11 ani în care a alergat pentru
Ferrari. "Acum, c

ţi angajaţii, precum ţi
suporterii lui Ferrari îi mulţumesc lui
Michael", a ad

şedintele scuderiei Ferrari, Luca di
Montezemolo. "To şi to

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HANDBAL
Etapa II-a, 16.09.2006 - Liga Nationala - masculin

Poli Iasi - Dinamo Baumit Bucuresti
CM CSM Bistrita - Steaua Bucuresti MFA

HC Minaur Baia Mare - U Poli Izometal Timisoara
Armatura U Agronomia Cluj - Uztel Ploiesti
Univ Bucovina Suceava - HCM Brasov
HCM Constanta - CSM Medgidia,(19:00),TVSPORT, dir

A doua etapa din Divizia A de handbal feminin: 14.09.2006:
Viitorul Medias - CSM Sibiu
HCM II Baia Mare - LPS Slatina

In prima etapa, sportivele de la Universitatea Resita s-au impus
cu scorul de 25 - 24 ,acasa,impotriva echipei HCM II Baia Mare.

H

ect.
Energia Lignitul Pandurii Tg Jiu - UCM Resita

DWAR Craiova - Universitatea Resita

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 6-a:

M V E I G GP PM

.

1. Dacia Mioveni 6 4 2 0 9 2 14p
FC Caracal 6 4 0 2 11 5 12p

Poli II Timisoara 6 3 2 1 7 3 11
5. U Cluj 6 3 2 1 4 5 11p

. FC Targoviste 6 2 3 1 6 3 9
7. Apulum Alba Iulia

Minerul Lupeni 5 2 2 1 6 4 8
9. ISCT 6 2 2 2 5 4 8

. CS Auxerre Lugoj 6 2 2 2 6 6 8
11. CFR Timisoara 6 2 1 3 5 11 7

Corvinul Hunedoara 6 1 3 2 10 9 6
13. CSM Rm Valcea 6 2 0 4 6 8 6

FC Bihor 6 1 3 2 5 7 6
5. Gaz Metan Medias 5 1 2 2 5 6 5p

16. Building Vanju Mare 6 1 1 4 1 4 4p
17. Unirea Dej 6 1 1 4 4 9 4p
18. FC Baia Mare 6 1 1 4 4 14 4p

2.

4. p

6 p
6 2 3 1 4 3 9p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p
1

3. FCM Resita 6 3 2 1 9 4 11p

Etapa urmatoare: (7/34), 16 septembrie 2006

FCM RESITA- INDUSTRIASARMEI CAMPIATURZII

:
AUXERRE LUGOJ - C.S. DACIAMIOVENI
F.C. CARACAL- GAZ METAN MEDIAS
BUILDING VANJU MARE - CORVINUL2005 HUNEDOARA
F.C. BAIAMARE - MINERULLUPENI
F.C. TARGOVISTE - POLITEHNICAII TIMISOARA
APULUMALBAIULIA- F.C. UNIREADEJ
C.F.R. TIMISOARA- C.S.M. RAMNICU VALCEA
F.C. BIHOR ORADEA- UNIVERSITATEACLUJ

VTM RE{I[A, ETAPELE 11 {I 12
Datorita faptului ca etapele 11 si 12 nu s-au putut disputa la Ranca,

Federatia a hotarat ca cele doua etape sa se desfasoare pe traseul de
la Resita de pe Valea Domanului.

Ultima dubla desfasurata la Resita a cam “rezolvat” titlurile de
campion la mai toate grupele Campionatului de Viteza in Coasta al
Romaniei. Pilotii din Resita sunt deja virtuali campioni la echipe,
Mircea Padureanu si-a adjudecat titlul la grupa N, Eugen Peteanu pe
cel de la grupa A. Lucien Hora insa mai are ceva emotii pentru titlul de
campion absolut. Resiteanul poate pierde titlul daca termina cele doua
etape la trei locuri distanta de Victor Baldescu. La Rasnov (29
septembrie - 1 octombrie) premizele unui spectacol sunt asigurate pe
de o parte de cei care au scapat de stresul clasamentului - si aici la
armada resiteana se adauga si brasoveanul Bogdan Brabu, virtual
campion la debutanti - iar pe de alta parte de greii “open”-ului Lucien
Hora, Victor Bladescu, Puiu Rusu, Gunther Graef si de ce nu Heniz
Gollner. Iata si rezultatele inregistrate in cele doua etape de la Resita:

Vineri, 8 septembrie 2006:
1.
2.
3.
4.
Duminica, 10 septembrie 2006:
1.
2.
3.
4.

HORALUCIEN - UCM RESITA- 01:59.365
PETEANU EUGEN - UCM RESITA- 02:03.686
BALDESCU VICTOR - 02:04.612
PADUREAN MIRCEA- UCM RESITA- 02:04.903

HORALUCIEN - UCM RESITA- 01:54.622
BALDESCU VICTOR - 01:56.503
PETEANU EUGEN - UCM RESITA- 01:59.787
PADUREAN MIRCEA- UCM RESITA- 02:00.957

POLO
Romania a egalat, dar din

pacate nu a putut depasi cea
mai buna performanta a
poloului romanesc la CE. In
finala mica Spania s-a impus
clar impotriva Romaniei cu 10-
4, intrand astfel in posesia
medaliilor de bronz. Titlul
continental i-a revenit pentru a
treia oara consecutiv Serbiei.
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