
Pe firul apei şi al istoriei. Canalul Principal
Politica economică a StEG-ului, consorţiu internaţional care,

în Banatul Montan era proprietarul minelor de fier, cupru şi
cărbune, a topitoriilor, a forjelor, a furnalelor, a fabricilor, pădurilor
şi a unor terenuri arabile, a avut două direcţii prioritare:
dezvoltarea şi diversificarea activităţii.

La începutul secolului al XX-lea, acest consorţiu utiliza, ca
sursă de energie pentru capacităţile industriale din Reşiţa, Secu
(Sekul) şi Doman, exclusiv aburul, convertit, prin diferite sisteme,
în energia mecanică sau electrică.

Pentru a putea răspunde la cererea crescândă de energie
necesară noilor obiective industriale, edificate sau propuse, pen
tru reducerea costurilor de fabricaţie s-a apelat la o soluţie, de-
acum validată pe plan mondial şi anume obţinerea energiei elec
trice prin valorificarea potenţialului energetic al cursurilor de apă.

Reşiţa a beneficiat de o poziţie geografică avantajoasă, fiind
situată într-o zonă cu o reţea hidrografică densă şi cu potenţial
energetic.

În acest context a fost decisă realizarea unui canal de
aducţiune, care prelua o cotă
din debitul Bârzavei şi îl
descărca la Reşiţa.

Funcţia canalului a fost, în
prima etapă, asigurarea, în
continuare a transportului
lemnului, între exploatările fo
restiere şi locurile de utilizare
(prelucrare), completată cu
cea de aducţiune a apei la
centrala hidroelectrică (CHE)
de la Grebla.

Dezvoltarea urbană a
Reşiţei şi a transportului rutier
a modificat această funcţie,
Canalul Principal (denumire
care îl individulizaează în
cadrul reţelei construite) este
astăzi, în continuare aducţiu
ne pentru CHE Grebla, dar şi,
sursa de apă potabilă (cca. 50
% din necesar) pentru Reşiţa.

Extremitatea amonte a
canalului este bazinul de
liniştire (de priză) situat, în
prezent, în avalul barajului
Breazova (Văliug), la cota
518,7 mdM.

Din acest punct, canalul
străbate 14,2 km într-o zonă

de un deosebit pitoresc (oare au reuşit şi constructorii să se
bucure de peisaje?) ca să ajungă la castelul de apă (de echilibru)
amplasat pe versantul......al dealului Ranchina, la cota 460,8
mdM.

Canalul este deschis, cu o pantă constantă de 1‰, are o
secţiune trapezoidală variabilă în lungul traseului, săpată în
pământ, fundul este betonat, pereţii laterali sunt parte din piatră,
parte din beton, dar toată suprafaţa de curgere este acoperită cu
mortar de ciment Portland.

Pentru realizarea unui traseu, performant energetic, dar şi
financiar, a fost necesară per
forarea a şase tuneluri a căror
lungime ocupă 33,0 % din
aducţiune. Tunelurile sunt
săpate în stâncă, utilizând
tehnologii adecvate perioadei
respective, au forma ovoidală
a secţiunilor dictată de natura
rocilor străpunse, iar pe
partea dreaptă a secţiunii
este prevăzută o consolă pe
care a fost montată linia de
decovil,destinată transportu
lui materialelor de întreţinere
şi reparaţii.

Parcurgând traseul din
amonte spre aval, cele şase
tuneluri sunt: Barni Liscov
(1761 m), Coziuţa (825 m),
Cozia (792 m), Sekul (382 m),
Teiuş (820 m) şi Ranchina
(591 m).

Traversarea văilor a fost
rezolvată prin rambleuri (1100
m), opt apeducte din zidărie,
ocupând 65 m şi cinci ape
ducte metalice.

Apeductele metal ice,
soluţii inginereşti îndrăzneţe
şi adevărate aventuri pentru

tehnologia de montaj de la început de secol, sunt, în principiu,
grinzi cu zăbrele, asamblate prin nituire, un adevărat spectacol
pentru orice ochi dispus să se încline în faţa omului care a creat şi
a lăsat ceva în urma sa.

Cele cinci apeducte metalice şi deschiderile lor, pornind de la
Breazova, sunt:

Văran (138 m), Stârnic (28 m), RâulAlb (95 m), Sekul (216 m)
şi Cuptoare (226 m), cea mai adâncă traversare fiind de 38 m.
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Art. I.

Ajutoare pentru încălzirea locuin

ălzirea locuin

a)

b)

a)

b)

c) f

d)

e)

f)

g)

h)

i)

ălzirea locuin ă furnizată în sistem
centralizat

- Ordonan ă a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuin

ă
ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003,
cu modificările ările ulterioare, se modifică după
cum urmează: "CAPITOLUL II

ă pentru încălzirea locuin
ă furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor

lunar pentru încălzirea locuin
ă a valorii efective a facturii la energie termică,

denumită în continuare compensare.
(2) În func

ăzută la alin. (1) se acordă după
cum urmează:

în propor

ă până la 125 lei;
în propor

ă între 125 lei

ă între 170 lei

ă între 210 lei

ă între 250 lei

ă între 290 lei

ă între 345 lei

ă între 390 lei

ă între 440 lei
ăror venituri se situează în

limitele prevăzute la alin. (2) beneficiază de o compensare mai
mare de 10% fa ă de propor

ăzute la alin.
(2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările ările ulterioare, compensarea se
acordă în propor

ăzută la alin. (1) se acordă pe o peri
oadă de 12 luni în situa

ăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)
ăzută la alin. (1) se acordă pe o peri

oadă de 5 luni în situa
ăzute la art.1 alin.(1) lit.b)

ăzută la alin. (1) se acordă pe o
perioadă de 12 luni, diferen

ăzute la art. 1 alin. (1) lit. d).
(8) Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuin

ă în func ă la alin. (2)-
(7), ca procent din valoarea facturii calculată prin înmul

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează până la 125 lei li se acordă o sumă de 210 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 125 lei ă o sumă de 130 lei;

amiliilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 170 lei ă o sumă de 110 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 210 lei ă o sumă de 90 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 250 lei ă o sumă de 70 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 290 lei ă o sumă de 50 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 345 lei ă o sumă de 35 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 390 lei ă o sumă de 25 lei;

familiilor ăror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 440 lei ă o sumă de 15 lei.

Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuin

ăzute la art. 5 alin. (8), nu poate depă
ă prin înmul

ă cu pre
ă.

(2) În vederea stabilirii ajutorului lunar pentru încălzirea lo
cuin ă.

(3) Ajutorul pentru încălzirea locuin
ă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât

valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor
efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită
în perioada sezonului rece.

Art. 8. - Familiile
ăzute de Legea

nr. 416/2001, cu modificările ările ulterioare,
ă pentru încălzirea locuin ărbuni

ă de ajutor pentru încălzirea
locuin ă de 50 lei lunar.

Art. 9. - (1) În sensul art. 5
ă între acestea

există sau nu rela
ă ori care locuiesc ăresc împreună, sunt

înscrise în cartea de imobil

ă singură se în
ăre ă.

(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5
ă ă

ăini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, re
ă în condi

ălzirea locuin ă
familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuin

ă caz, de re ă a acestora.
(2) Prin locuin ă de domiciliu sau de re ă se în

ă la adresa înscrisă în actele de identitate ale
membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele
sunt înscrise în cartea de imobil

ălzirea locuin
ălzirea locuin ă în func

ă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuin

ă, nu se iau în calcul la
stabilirea altor drepturi

ă, prin
sezon rece se în ă între data
de 1 noiembrie a anului curent

ător, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.
(2) Perioada sezonului rece prevăzută la alin. (1) poate fi

prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Solidarită
ă

ălzirea locuin
ă perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Consiliile locale pot aproba din bugetele locale
ajutoare pentru încălzirea locuin

ălzirea locuin ă
pe bază de cerere, înso ă de declara
ăspundere privind componen

ălzirea locuin

ă prevăzută la art. 9.
(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuin

ă caz, reprezentantul legal al persoanei
singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 15. - (1) Formularele con
ăspundere sunt transmise de către primării

furnizorilor de energie termică ă la data
de 15 septembrie a fiecărui an.

(2) Furnizorii de energie termică ăzu

ă la data de 25 septembrie a fiecărui an.
(3) Formularul de cerere

ăspundere se stabile
ă.

Art. 16. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie
2007, direc ă, solidaritate socială

ă la data de 20
septembrie 2006 să transmită baza de date privind beneficiarii
de ajutor pentru încălzirea locuin

ării, precum
ă

ăzute la art. 5
ă

ăspundere
la primăria comunei, ora ă caz, a
sectorului municipiului Bucure ărei rază teritorială se
află locuin ă, până la data de 15
octombrie a fiecărui an.

ţa de urgenţ
ţei,

precum ţi populaţiei pentru plata energiei
termice, publicat

SECŢIUNEA 1

Art. 5. - (1) Familiile
ţei energie

termic
ţei prin compensarea

procentual

ţie de veniturile medii nete lunare pe membru de
familie, compensarea prev

ţie de 90% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 80% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 70% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 60% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 50% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 40% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 30% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 20% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţie de 10% pentru familie, în situaţia în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situeaz

ţ ţiile stabilite pentru familie.
(4) Pentru familiile

ţie de 100%.
(5) Compensarea prev

ţia în care beneficiarii au optat pt fac
turare în condiţiile prev

ţia în care beneficiarii au optat pt factu
rare în condiţiile prev

ţiat pentru perioada sezonului rece
ţia în care beneficiarii au optat

pentru facturare în condiţiile prev
ţei

se calculeaz ţie de compensarea stabilit
ţirea

consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local
al energiei termice facturate populaţiei.

Art. 6. -

ţei, calculat în

condiţiile prev
ţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip

de apartament ţie de zona de temperatur ţul
local de referinţ

ţei în condiţii de echitate se instituie zone de temperatur
ţei cu gaze naturale se

acord

ţiile prev

ţei lemne, c

ţei, în perioada sezonului rece, în sum
ţelege soţul,

soţia, precum
ţii de rudenie, care au acela

ţ

ţinere a locuinţei.
(2) Prin persoan ţelege persoana care a

împlinit vârsta de 16 ani, locuie

ţeni români, precum ţeni
str ţa în
România, stabilit ţiile legislaţiei române.

Art. 10. - (1) Ajutorul pentru înc ţei se acord
ţa

de domiciliu sau, dup ţ
ţ ţ ţelege

locuinţa situat

ţinere a locuinţei.
Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului

lunar pentru înc ţei, precum
ţei cu gaze naturale se corecteaz ţie

de evoluţia preţurilor
ţei, acordate în

condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţ
ţii.

Art. 12. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţ
ţelege perioada de 5 luni cuprins

ţii
Sociale ţii Naţionale de
Meteorologie. Condiţiile în care se prelunge

ţei în
aceast

ţei peste cele stabilite în
condiţiile art. 5

ŢIUNEA a 2-a

ţei se acord
ţit ţia pe propria

r ţa familiei
ţei este

persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este
familia sau persoana singur

ţei este
proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al
acesteia ori alt membru de familie major

ţei sau de titularul contractului de
închiriere ori, dup

ţinând cererile ţiile
pe propria r

ţi
la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract,

ţiilor de proprietari/chiria

ţie pe propria
r

ţe de urgenţ

ţiile de munc
ţene, respectiv a municipiului Bucure

ţii teritoriale, au obligaţia ca pân

ţei, înregistraţi în sezonul
rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, la prim

ţiile prev
ţiile de proprietari/chiria

ţiile pe propria r

ţa de domiciliu sau de re ţ

şi a unor facilit

şi complet

şi persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizeaz

şi 170 lei;
în propor

şi 210 lei;
în propor

şi 250 lei;
n propor

şi 290 lei;
în propor

şi 345 lei;
în propor

şi 390 lei;
în propor

şi 440 lei;
în propor

şi 500 lei.
(3) Persoanele singure ale c

şi persoanele singure prev

şi complet

şi la art. 11.
(6) Compensarea prev

şi c) şi la art. 11.
(7) Compensarea prev

şi pentru restul anului, în situa

şi persoanelor singure al c

şi persoanelor singure al c

şi 170 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 210 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 250 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 290 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 345 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 390 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 440 lei li se acord
şi persoanelor singure al c

şi 500 lei li se acord

şi o valoare
calculat

şi în func

şi persoanele singure care sunt benefi
ciare de ajutor social stabilit în condi

şi complet şi care
utilizeaz şi
combustibili petrolieri beneficiaz

şi 6, prin familie se în
şi alte persoane, indiferent dac

şi domiciliu sau
reşedin şi gospod

şi sunt luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de între

şte şi se gospod şte singur
şi 6 familiile

şi persoanele singure, cet şi cet
şedin

şedin
şedin

şi sunt luate în calcul la
stabilirea cheltuielilor de între

şi nivelul ajutorului pt
înc

şi se aprob

şi obliga

şi data de 31 martie a anului
urm

şi Familiei, cu avizul Autorit
şte perioada

sezonului rece, perioada de prelungire, precum şi procedura
de acordare a ajutoarelor pentru înc

şi 6, cu respectarea tranşelor de venituri.
SEC

Art. 14. - (1) Ajutorul pentru înc

şi veniturile acesteia.
(2) Titularul ajutorului pentru înc

şi legal împuternicit
de proprietarul locuin

şi declara

şi gaze naturale, pân

şi gaze naturale prev
şi anume

consumatorilor individuali şi asocia şi,
pân

şi declara
şte prin normele metodologice de

aplicare a prezentei ordonan

şi familie
jude şti, denumite în
continuare direc

şi
la furnizorii de energie termic şi gaze naturale.

Art. 16 . - Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc
condi şi 6 depun, individual, prin asocia

şi sau prin furnizorii de energie termic
şi gaze naturale, cererile şi declara

şului, municipiului sau, dup
şti în a c

şedin

-
. -

-
. -

-

-

.

ţei

Condiţii de acordare
ţei

Modul de stabilire
ţei cu energie termic

şi cuantumul ajutorului pentru
înc

c)

d)

e) î

f)

g)

h)

i)

şi acordare a ajutorului pentru
înc

şi cu gaze naturale

Familiile
ţei gaze naturale,

beneficiaz ţei pe
perioada sezonului rece, dup

ţa ţ p

şi persoanele singure cu venituri reduse,
care utilizează pentru încălzirea locuin

ă de ajutor lunar pentru încălzirea locuin
ă cum urmează:

de urgen ă nr. 57 din 30/08/2006 ublicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06/09/2006

1

-

(continuare în num )ărul viitor
Ordonan

2

P e a d re s a p u b l i c a ţ i e i

"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

Astfel, Ministerul Administraţiei şi
Internelor supune dezbaterii publice

proiectul Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Strategiei naţionale împo-
triva traficului de persoane pentru
perioada 2006-2010 şi proiectul Hotă-
rârii Guvernului pentru aprobarea
Planului naţional de acţiune 2006-
2007 pentru implementarea Strategiei
naţionale împotriva traficului de
persoane pentru perioada 2006-2010.

proiectul Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea categoriilor de construcţii
şi amenajări care se supun avizării
şi/sau autorizării privind securitatea
la incendiu.

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
adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro
sau la adresa poştală menţionată mai
sus.

Domnul Bogdan Pascu, ministru de
stat pentru coordonarea activităţilor din
domeniile mediului de afaceri şi
întreprinderilor mici şi mijlocii, supune
dezbaterii publice

începând d 14
septembrie.

Proiectul legislativ poate fi consultat
pe site-ul guvernului, la:

Sugestiile şi recomandările pot fi
t r imise la adresele de e-mai l :
office.pascu@gov.ro

sau cherata.carapit@gov.ro

Cabinet Ministru de Stat pentru
coordonarea activităţilor din domeniile
Mediului de Afaceri şi Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii - 14.09.2006

proiectul Legii
Invest i ţ i i lor, in

- P r o i e c t L e g e i n v e s t i ţ i i
www.gov.ro/obiective/dma/proiectle
geinvestitii140906.pdf

- E x p u n e r e d e m o t i v e
www.gov.ro/obiective/dma/expunere
motive140906.pdf

Acordarea de ajutoare pentru înc@lzirea locuin]ei, precum
}i a unor facilit@]i popula]iei pentru plata energiei termice
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Punctele de pe ordinea de
zi a {edin]ei ordinare a

Consiliului Local din data de
26 septembrie 2006

1. Proiect de hot

ţa pe anul 2006.

ărâre priv ind
rectificarea bugetului local al municipiului
Reşi

2.

3.

4.

5.

6.

8.

15.

Proiect de hot
de venituri

ţe Re ţa S.R.L.
Proiect de hot privind aprobarea

acordului de parteneriat dintre Consiliul
Local al municipiului Re ţa ţia de
Binefacere ProVitam Re ţa.

Proiect de hot privind aprobarea
acordului de parteneriat dintre Consiliul
Local al municipiului Re ţa ţia
“euroland Banat”

Proiect de hot privind aprobarea
documentaţiei de urbanism P.U.D. “Spaţiu
Comercial cu caracter definitiv” în muni
cipiul Re ţa, zona Pieţei din Lunca
Pomostului.

Proiect de hot privind aprobarea
documentaţiei de urbanism P.U.D. “Centru
Cultural

Proiect de hot privind darea în
folosinţ ţiei Umanitare
“Maria” a unui spaţiu situat administrativ în
Re ţa, str. Petru Maior, nr. 2 (Bloc 800),
camera 130.

Proiect de hot privind aprobarea
închirierii suprafeţei de 27.91 mp teren,
Piaţa Trandafirul - Micro I, pentru extinderea
construcţiei provizorii existente c

Proiect de hot privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ţa a
suprafeţei de 23.34 mp, Bd Republicii bloc
9, sc. 2, parter, ap. 2, în vederea concesio
n ţiei
existente c ţia
Gogoa

Proiect de hot privind apro
barea scoaterii din domeniul public

ţa a suprafeţei de

ţiei
existente c

ţia Laz
Proiect de hot privind

aprobarea scoaterii din domeniul public

ţa a suprafeţei de

ţiei
existente c

Proiect de hot privind
aprobarea

ţa cu
S.C.Aximar Prod Com S.R.L.

Întreb

ărâre privind rectifica
rea bugetului

ărâre

ărâre

ărâre

ărâre

ă Parohială”, str. Sportului nr.
15.

ărâre
ă gratuită Funda

ărâre

ătre S.C.
Prospero Jura S.R.L.

ărâre

ării pentru extinderea construc
ătre Gogoa

ărâre

ării pentru extinderea construc
ătre domnul Lazăr Walter

Nicolae ăr Marioara Olimpia.
ărâre

3.90 mp teren, Aleea
Gl diolelor, bloc 9, sc. 1, ap. 1, în vederea
concesionării pentru extinderea construc

ătre domnul Petrica Gheorghe.
ărâre

deplasării doamnei Lotoro

ări ări adresate
executivului. Diverse.

-

-

-

-

a

şi cheltuieli pe anul
2006 al S.C. Pie şi

şi şi Asocia
şi

şi şi Asocia

şi

şi Cas

şi

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşi

şe Toader şi so
şe Liliana Daniela.

şi
trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi 5.90 mp teren, Aleea
Tineretului, bl. 5, ap. 9, în vederea concesio
n

şi so

şi
trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şanu
Augustina înAustria.

Informare privind activitatea de
colectare a impozitelor şi taxelor locale pe
trimestrul II.

Informare cu privire la asocierea
Consiliului Local al municipiului Reşi

şi interpel

7.

9.

11.

12.

-

10.

13.

14.

Ap@rarea împotriva inunda]iilor
în zona Banat

Un număr de 11 obiective de investiţii privind
apărarea împotriva inundaţiilor în zona Banat vor fi
finanţate după ce Guvernul a adoptat, printr-o Hotă
râre, documentaţiile tehnico-economice aferente.

Lucrările constau în principal în închiderea
lucrărilor de apărare distruse de inundaţii şi refacerea
sau punerea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice
din Timiş şi Caraş-Severin, care asigură evacuarea
apelor din acumulările nepermanente.

Vor începe proiecte de consolidare şi reprofilare a
râului Timiş (pe sectorul Lugoj) şi a canalului Bega-
Timiş, precum şi lucrările de ecologizare a canalului
Bega (pe sectorul Timişoara) şi de amenajare a
râurilor Bega, Bistra, Bârzava şi a unor afluenţi ai
acestora.

Pentru refacerea lucrărilor hidrotehnice distruse,
pentru punerea în siguranţă a zonelor afectate,
precum şi pentru prevenirea inundaţiilor, Guvernul a
contractat, în cursul acestui an, un împrumut de 51,2
milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei.

De asemenea, Guvernul a aprobat, printr-o a doua
hotărâre, finanţarea a două obiective de investiţii în
continuarea proiectului de refacere în zona Banat.

Lucrările constau în refacerea liniei de apărare
Bârzava, pe sectorul Gherteniş-Bocşa, judeţul Caraş-
Severin, şi punerea în siguranţă a digului stâng al
râului Bega, judeţul Timiş.

În acest sens, Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor a formulat o cerere către Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, prin intermediul Ministerului
Finanţelor Publice, prin care s-a solicitat extinderea
perioadei de utilizare a sumelor economisite şi
necheltuite, rămase disponibile din împrumutul
acordat de această instituţie.

Costul total al proiectelor este amortizat integral
din economiile făcute în cadrul împrumutului iniţial de
la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în
scopul reabilitării unor lucrări hidrotehnice, situate în
judeţele Timiş şi Caraş-Severin, afectate de inundaţii
în anul 2005.

Cele două obiective vor fi finanţate tot dintr-un
împrumut contractat de la BDCE, în valoare de 8,8
milioane de euro.

Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice
aferente investiţiilor pentru proiectele din judeţele
Timiş şi Caraş-Severin este necesară în condiţiile în
care, potrivit Legii finanţelor publice, indicatorii
tehnico-economici aferenţi investiţiilor publice ce se
realizează pe bază de credite externe contractate sau
garantate de stat se supun aprobării Guvernului.

-

Guvernul României - Biroul de presă - 13.09.2006

După traversarea apeductului de la Cuptoare, în locul numit
Curmătură s-a creat un bazin, dintr-unul din pereţii acestuia
desprinzându-se jilipul Sodol, un canal cu pantă foarte mare, săpat
în pământ, iniţial căptuşit cu scândură, ulterior cu tole metalice şi
prin care buştenii părăseau canalul propriu-zis, fiind dirijaţi spre
locul de recuperare şi, ulterior, depozitare

Din bazinul de liniştire creat după tunelul Ranchina se
desprinde canalul de rezervă, construcţie în elevaţie, care, cu o
lungime de 1,5 km şi o secţiune de 10,0 mp asigură un stoc de apă
util în situaţii accidentale.

Castelul de apă constituie punctul terminus al aducţiunii, având
şi funcţia de preluare a unor suprapresiuni generate în timpul
funcţionării centralei. Din această cameră de încărcare porneau
cele trei conducte forţate. Castelul de apă este construit pe stâlpi
mari, unii din piatră brută, alţii dintre ei beton. Căderea (sarcina)
creată şi valorificată în CHE este de 216 m col. apă.

Trebuie menţionat că debitul de apă circulat prin Canalul
Principal (3,5 mc) beneficia şi de aportul unor cursuri de apă, altele
decât Bârzava. Putem nominaliza canalele colectoare Crainic
(1,05 km) şi Gropos-Bogat (10,0 km), ultimul având un traseu cu
lucrări complexe: trei tuneluri şi un apeduct.

Întreaga lucrare a fost realizată în trei ani (!!), interval în care,
pentru transportul materialelor care nu proveneau din zonele
adiacente a fost necesară construirea unor funiculare sau a acelei
linii înguste, menţionată deja. Fără B -uri sau R , acel
Sfarmăpiatră care utilizează laserul, totul a fost muncă şi
ingeniozitate.

În absenţa consemnărilor referitoare la autorii proiectului, la cei
care au construit şi pe care lucrarea inginerului Germani (Editura
„Geniului”, Bucureşti, 1925) nu îi menţionează, admiraţia sau
recunoştinţa scoate din anonimat nişte oameni, fie ei români,
italieni sau nemţi.

Canalul Principal a fost supus uzurii timpului şi tot timpul a fost
cel care l-a exclus din traseele turistice preferate de reşiţeni.

Noului administrator al Sistemulu Hidroenergetic îi revine
obligaţia să îl menţină în stare funcţională, să se împotrivească
accidentelor naturale (v. alunecarea versantului din avalul lacului
Breazova), dar şi să facă reabilitările de rigoare la un obiectiv care
tocmai a împlinit o sută de ani.

Nici edilii municipiului nu pot eluda potenţialele accidente care
ar elimina o sursă de apă de calitate superioară.

Iar pentru o ofertă turistică integrată poate că un prim pas l-ar
constitui mediatizarea traseului şi marcarea acestuia.

Având în vedere că o mare parte din timp tunelurile sunt
inundate, traversarea zonei presupune marcaje sau un ghid
experimentat.

În ceea ce îl priveşte pe noul administrator nu cred că ar avea
motive să fie îngrijorat de intruziunea în proprietatea privată. La
Artouste, în Pirineii francezi, în zilele de vară, mii de turişti, veniţi
din toate colţurile lumii să admire barajul, piscurile înzăpezite,
rododendronii sau caii sălbatici, se îmbarcă în trenuleţele care
rulează pe vechiul decovil situat la 2000 m, linie care a servit la
realizarea barajului şi a centralelor hidroelectrice. Lipseau
gardienii sau jandarmii...

elaz obins

i

Ing. Rodica Brebenariu

A N U N Ţ
S.C. Bârza

- -
-

va SA, cu sediul în Boc ţi nr. 5,
jud. Cara

ţie pentru
vânzarea imobilului “AUTOGARA”, situat administrativ în
Boc ţie P+3E, Sd
= 1200 mp, teren betonat 8440,50 mp, cu preţul de pornire
de 810.000 lei, f ţia va avea loc la data de
29.09.2006 orele 12 în Boc ţi nr. 5, jud. Cara

ţia de participare la licitaţie este de 10% din
preţul de pornire ţii
sau în contul nr. RO31RNCB0102022583010001 deschis

ţie, nerambursabil
ţii la tel./fax. 0255 525415, 0744 690324,

0744 178141.

şa, str. Carpa
ş-Severin, în baza încheierii Tribunalului Caraş-

Severin din data de 11.05.2006, organizeaz

şa, str. Autog

şa, str. Carpa ş-
Severin. Garan

şi se depune în numerar la caseria societ

şa pân

ă licita

ării nr. 6, compus din construc

ără TVA. Licita

ă
ă

la BCR Boc ă la data de 28.09.2006, iar taxa de
paticipare la licita ă, este de 500 lei fără
TVA. Informa

00

Reconstruc]ia ecologic@ a râurilor
În România există peste 4 800 cursuri de apă

interioare cu o lungime de 78.905 km, dintre care
pentru o lungime de 24.533 km se realizează monito
rizarea calităţii apelor în 736 secţiuni de control, de-a
lungul cursurilor de apă.

În funcţie de starea ecologică, cursurile de apă se
încadrează în cinci categorii. 1,9 % se încadrează în
clasa de calitate V (cu stare ecologică rea), 5,3 % se
încadrează în clasa de calitate IV (cu stare ecologică
nesatisfăcătoare), 7,9 % se încadrează în clasa de
calitate III (cu stare ecologică moderată), 85 % se
încadrează în clasa de calitate I şi II (cu stare
ecologică foarte bună şi respectiv bună), iar conform
Directivei cadru în domeniul apelor (2000/60/EC),
toate apele din România trebuie să atingă “starea
bună” (respectiv clasa de calitate I şi II).

.

-

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor-15.09.2006

Sistemul Hidroenergetic Complex Nera - Timi}
Superior - Bârzava Superioar@

(continuare din pagina 1)
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Finanţarea domeniului cercetării va atinge anul viitor, din surse publice şi private, 1% din P.I.B.
Parlamentul a adoptat legea privind statutul soldatilor Medicii români vor putea lucra în

spitalele europene Preţurile gazelor naturale rămân nemodificate până la sfârşitul anului 2006
Intrarea în vigoare a noului cod rutier amânată cu două luni Codul fiscal va fi republicat in

Monitorul Oficial la 1 noiembrie
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O.G. nr. 39
(M.O. nr. 722/23.08.2006)

(M.O. nr.
722/23.08.2006)

(M.O. nr. 722/23.08.2006)

(M.O. nr. 722/23.08.2006)

(M.O. nr. 722/23.08.2006)

privind prorogarea termenului de intrare în vigoare
a Legii tinerilor nr. 350/2006

H.G. nr. 1.048 privind cerin
ănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor

individuale de protec ă

1.342. - Ordin al ministrului finan

ă ătre organele fiscale competente

Ordinul nr. 113.125 ărilor
privind abrogarea Ordinului pre

ărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a
Normelor privind măsurile pruden

ării de răspundere civilă pentru pagube produse ter

ărilor
ă

pentru contribu ătorilor la Fondul de protec
ăzii pentru anul 2006

O.G. nr. 45 privind acordarea unor facilită
ătorilor agricoli care de
ă Lista cuprinzând asocia ărora li s-au

acordat subven
ă

ă, care înfiin ă ă unită ă
socială (M.O. nr 725/24.08.2006)

Ordinul nr. 586 al pre
ă pentru aprobarea Listei contribuabililor declara

(M.O. nr.
726/24.08.2006)

privind cerin
ă ănătă ătorilor din industria extractivă de

suprafa ă sau subteran
Ordinul nr. 252 al pre

ă
ă prin

Ordinul pre
(M.O. nr. 730/25.08.2006)

privind cerin
ănătate pentru locul de muncă

Ordinul nr. 7.100 al pre
ăsuri necesare organizării

ă ării concursurilor de recrutare pentru ocuparea func
(M.O.nr. 741/30.08.2006)

ării de credite
financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, produc

ădurilor ării
rurale pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de
plă

ănătă
ă

ă medicală

Ordinul nr. 1.346 al ministrului finan
ă

pentru persoanele fizice care desfă ă activită
ă profesii libere, a Procedurii de

modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile ă
ără personalitate juridică, precum
(M.O. nr. 744/31.08.2006)

pentru modificarea
ă

O.G. nr. 51 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr.
231/2005 privind stimularea investi ă

pentru modificarea Ordonan
(M.O.

nr. 746/31.08.2006)

ţele minime de securitate

ţie la locul de munc

ţelor publice pentru
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare
judiciar

ţiale pentru practicarea
asigur ţilor
prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României
(Carte Verde)

Ordinul nr. 113.126
pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentual

ţia asigur ţie a
victimelor str

ţi financiare
produc ţin suprafeţe de paji

ţiile ţiile c
ţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Muncii, Solidarit ţii Sociale

ţii asociaţiilor ţiilor române cu personalitate
juridic ţeaz ţi de asistenţ

ţiei Naţionale deAdminis-
trare Fiscal ţi
inactivi ţi

H.G. nr. 1.049 ţele minime pentru asigurarea
securit ţii ţii lucr

ţ (M.O. nr. 727/25.08.2006)
ţiei Naţionale pentru

Întreprinderi Mici ţie pentru modificarea

ţilor antreprenoriale în rândul tinerilor
ţare - START, aprobat

ţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici
ţie nr. 181/2006

H.G. nr. 1.091 ţele minime de securitate
(M.O. nr. 739/30.08.2006)

ţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici privind unele m

ţiilor
publice de execuţie temporar vacante

Ordinul nr. 2.335 al ministrului culturii
ţie a

proiectelor cinematografice în vederea acord
ţie

(M.O. nr. 742/31.08.2006)

ţi naţionale directe complementare
Ordinul nr. 1.044 al ministrului s ţii publice privind apro-

barea Nomenclatorului de specialit ţi medicale, medico-dentare
ţeaua de asistenţ

ţelor publice privind apro-
barea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscal

ţi economice în
mod independent sau exercit

ţi
f

ţiilor în agricultur

O.G. nr. 57 ţei Guvernului nr.
38/2003 privind salarizarea ţi

şi
s

şi faliment de c şi
propunerile de numire a lichidatorilor

a Comisiei de Supraveghere aAsigur
şedintelui Comisiei de Supra-

veghere a Asigur

a Comisiei de Supraveghere aAsigur

şti în zona
montan şi funda

şi Familiei în anul 2005, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subven şi funda

şi administreaz

şedinteluiAgen

şi a Listei contribuabililor reactiva

şi s

şedintelui Agen

şi Mijlocii şi Coopera şi
completarea Procedurii de implementare a Programului pentru
dezvoltarea abilit şi
facilitarea accesului acestora la finan

şedinteluiAgen
şi Mijlocii şi Coopera

şi
s

şedintelui Agen
şi

desf şur

şi cultelor pentru
aprobarea Regulamentului privind concursul de selec

şi
distribuire de filme

Ordinul nr. 607 al ministrului agriculturii, p şi dezvolt

(M.O. nr. 743/31.08.2006)

şi farmaceutice pentru re (M.O. nr.
743/31.08.2006)

şoar

şi alte entit
şi a modelului unor formulare

O.G. nr. 49 şi completarea Legii nr.
203/1999 privind permisele de munc (M.O. nr. 745/31.08.2006)

(M.O. nr.
745/31.08.2006)

şi alte drepturi ale poli ştilor
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Protec]ia chiria}ilor
evacua]i

„Guvernul a aprobat o
Ordonanţă de urgenţă referitoare
la acele familii care, nu din vina
lor, fiind chiriaşe în case naţio
nalizate care au fost retrocedate
proprietarilor iniţiali, trebuie să
părăsească locuinţele” a declarat
ministrul delegat pentru lucrări
publice şi amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely.

Actul normativ prevede
asigurarea unui fond de locuinţe
de închiriat pentru persoanele
menţionate, la nivelul primăriilor.

Astfel, fondul de locuinţe des
tinat închirierii, necesar pentru
protecţia chiriaşilor evacuaţi sau
care urmează să fie evacuaţi, va
fi constituit de către consiliile
locale din acele unităţi adminis
trativ-teritoriale care au înregis
trat peste 10 cereri formulate de
persoane evacua te , p r in
redistribuirea cu prioritate a unor
locuinţe destinate închirierii,
redistr ibuirea, cu această
destinaţie, a cel mult 20% din
numărul de locuinţe nou
construite şi construirea de
locuinţe sociale prin programe de
investiţii promovate pe plan local.

De asemenea, pentru a veni
în sprijinul chiriaşilor evacuaţi
sau care urmează a fi evacuaţi
din locuinţele retrocedate foştilor
proprietari, au fost reformulate
unele prevederi ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
40/1999 privind protecţia chiriaşi
lor şi stabilirea chiriei pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe.
Astfel, se asigură accesul la
locuinţele respective şi pentru cei
care nu îndeplinesc criteriile pt
repartizarea unei locuinţe sociale

„A doua prevedere a Ordo
nanţei se referă la locuinţele pe
care le-am reconstruit în urma
inundaţiilor” a anunţat ministrul
Borbely.

„Deşi am reconstruit la cheie
peste o mie de case anul trecut,
iar anul acesta avem de recons
truit alte 500 de case, deja au
apărut anunţuri prin care unii
dintre cei cărora le-am recons
truit locuinţele, vor să le vândă”, a
afirmat ministrul delegat pentru
lucrări publice şi amenajarea
teritoriului.

Potrivit actului normativ
adoptat de Guvern, beneficiarii
caselor reconstruite din fonduri
bugetare nu pot să le vândă, timp
de cinci ani, decât dacă
înapoiază statului banii care au
fost alocaţi pentru construirea lor.

O altă măsură constă în insti
tuirea obligativităţii beneficiarilor
de case reconstruite de a-şi
asigura locuinţele împotriva
calamităţilor.

-

-

-
-

-
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Concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie temporar vacante se organizeaz

ţile ţiile publice în al c ţii se afl
ţii publice, dac ţii:

funcţia public ţie este temporar vacant
ţin o lun

ţionari publici care s
ţele specifice pentru a fi redistribuiţi în

condiţiile legii.
Autorit ţile ţiile publice au obligaţia s ţe

Agenţia Naţional ţionarilor Publici cu cel puţin 15 zile
înainte de data propus

ţia Naţional ţionarilor Publici verific
ţionarilor publici exist ţionari

publici care îndeplinesc condiţiile pentru ocuparea funcţiilor
publice temporar vacante

ţionari publici care
îndeplinesc condiţiile pentru redistribuire, Agenţia Naţional

ţionarilor Publici va lua cuno ţ
ţii sau instituţiei publice ordinul pre

ţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind desemnarea
reprezentanţilor în comisia de concurs

ţionare a contestaţiilor.
Autoritatea sau instituţia public ţii se

afl ţia public ţie temporar vacant
ţia de a publica condiţiile de

desf
ţiilor publice de execuţie temporar vacante în Monitorul

Oficial al României, Partea a III-a,
ţie, cu cel puţin 8 zile înainte de data desf

ţia public
ţia de a afi

ţiile de desf ţiile de
participare la concurs, bibliografia ţilor
pentru dosarul de înscriere la concurs.

Comisia de concurs ţionare a contestaţiilor
se constituie cu cel puţin 8 zile înainte de data susţinerii
concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de 6 zile de la data public

ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de

concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs,
în termen de maximum 24 de ore de la data expir

ţiile comisiei de
concurs ţionare a contestaţiilor, precum

ţionarilor publici, publicat

ţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.

ă de către
autorită ăror stat de func ă
aceste func ă sunt îndeplinite următoarele condi

ă de execu ă pe o
perioadă de cel pu ă;

în corpul de rezervă nu există func ă
îndeplinească cerin

ă ă anun
ă a Func

ă pentru organizarea concursului de
recrutare.

În termen de 4 zile de la data primirii solicitării prevăzute mai
sus, Agen ă a Func ă dacă în
corpul de rezervă al func ă func

ă, după caz, redistribuirea
acestora.

Dacă în corpul de rezervă nu există func
ă a

Func ă de data propusă
ă

ă în al cărei stat de func
ă func ă de execu ă pentru care se

organizează concursul are obliga

ă

ă
circula ă ării
concursului.

În termenul prevăzut, autoritatea sau institu ă are
obliga ău ă, pe pagina
de internet condi ă

ării
anun

ării termenului
prevăzut mai sus.

Probele concursului de recrutare, atribu

ă
ărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea

ă în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.

Modelul pentru solicitarea se publică pe site-ul Agen

şi institu

şi institu

şi asigur

ştin şi va
comunica autorit şedintelui
Agen

şi în comisia de
solu

şurare a concursurilor organizate pentru ocuparea
func

şi într-un cotidian de larg
şur

şa la sediul s şi, acolo unde exist
şurare a concursului, condi

şi actele solicitate candida

şi comisia de solu

şi ale comisiei de solu şi
procedura de desf şurare a concursului sunt cele stabilite de
Hot şi
dezvoltarea carierei func

a)

b)

Ordin nr. 7100 din 22/08/2006 M.O. nr. 741 din 30/08/2006

Ocuparea func]iilor publice de execu]ie temporar vacante

Linia verde "Alo, Europa!"
L

,

inia verde "Alo, Europa!", va
putea fi accesată de către toţi cei
care vor dori informaţii despre
Uniunea Europeană sau despre
procesul de aderare a României.

Numărul de telefon al liniei
"Alo, Europa!" este 080 080
2007 este gratuită şi poate fi
accesată la nivel naţional.

Serviciul de call-center va
oferi răspunsuri la întrebările
adresate de public în perioada
18 septembrie - 20 decembrie
2006, timp de cinci zile pe
săptămână, de luni până vineri,
între orele 9:00 şi 17:00, prin
telefon, în scris sau prin e-mail,
conform informaţiilor reunite într-
o bază de date. Răspunsurile vor
fi postate şi pe site-ul MIE.
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Fâşia Gaza: greve şi violenţe pentru salarii Chirac cere negocieri cu Iranul, nu sancţiuni
Consiliul Europei va elabora un tratat privind protecţia copiilor Bulgaria se pregateste de
alegeri prezidentiale

Criza declanşată după alegerile din Mexic a lăsat după ea
trei preşedinţi: Vicente Fox, preşedintele la final de mandat,
Felipe Calderon, preşedintele ales şi Lopez Obrador,
autodeclarat "preşedintele legitim". Alegerile din 2 iulie au
divizat Mexicul. Adversarul lui Obrador, Felipe Calderon, a
câştigat la mai puţin de un procent fotoliul prezidenţial, având
doar puţin peste 240.000 de voturi avans. Lopez Obrador a
acuzat fraude masive în cadrul procesului electoral şi a cerut
re-numărarea tuturor voturilor. De atunci susţinătorii lui
Obrador s-au adunat în piaţa Zocalo din Mexico City, una
dintre cele mai mari din lume, autorităţile mexicane declarând
că se confruntă cu cele mai mari demonstraţii din istoria ţării.

Rezultatele alegerilor din 2 iulie, 2006, au fost
controversate şi contestate. Potrivit Institutului Electoral
Federal, Felipe Calderon, din partea grupării conservatoare
Partidul Acţiunii Naţionale, a câştigat cu o diferenţă de
243,934 voturi (sau 0.58%) adică 15,000,284 voturi. Andres
Manuel Lopez Obrador (14,756,350 voturi), din partea coaliţiei
de centru-stânga "Alianţa pentru Binele Tuturor" a contestat
imediat rezultatul, reclamând grave iregularităţi în procesul de
votare. Tribunalul a respins cererea de re-numărare a tuturor
voturilor acceptând o re-numărare parţială (9.2% din total).

De atunci şi până duminică, Mexicul, piaţa Zocalo din
Mexico City în special, au devenit "câmpul de luptă" al contes-
tatarilor. Mitinguri ce au adunat sute de mii de participanţi,
unele chiar peste un milion, dezobedienţă civilă, spre
exemplu, Fox a fost împiedecat să susţină discursul despre
starea naţiunii în congres, încălcând o tradiţie de 100 de ani.

Dar duminică, corturile, "popasul" din Zocalo a fost părăsit,
dar nu înainte ca suporterii să-l numească pe Obrador
"preşedintele legitim", stânga din Mexic lansând astfel sem-
nalul că va continua lupta. Deşi, la încheierea acestui ultim
miting, protestatarii au deblocat piaţa, ei au afirmat răspicat că
refuză să-l recunoască ca preşedinte pe Calderon. Din contră,
Lopez Obrador intenţionează să-şi formeze propriul guvern,
cu propriul său Cabinet, cu propriile sale fonduri şi propria sa
inaugurare prezidenţială, stabilită pe 20 noiembrie.

Această "guvernare din ilegalitate" pare uşor amuzantă,
detaliile prin care aceste lucruri vor fi posibile sunt neclare, mai
ales de unde vor venii banii şi ce va face exact acest Cabinet.

Dacă la nivel de limbaj sau de ton, pe parcursul acestei
perioade au fost deseori excese, tinerele instituţii democratice
din Mexic au manifestat o maturitate ce ne-a impresionat
plăcut. Armata şi poliţia au acţionat cu excesivă precauţie,
chiar preşedintele Fox a preferat să schimbe locul paradei
militare anuale sub un pretext oarecare pentru a evita orice
neînţelegere cu protestatarii, neînţelegere ce ar fi putut duce
la o schimbare dramatică a stării de lucruri.

Câte probleme va reuşi Lopez Obrador şi "guvernul de
rezistenţă" să-i facă lui Calderon vom vedea în perioada ce
vine. Preşedintele conservator s-a oferit să lucreze cu rivalii
săi, declarându-se gata cu orice formulă politică, cu condiţia
ca ea să aibă sens, indiferent cine o propune. Dar problemele
lui Calderon sunt mai adânci şi întrebările rămase după
victoria la limită reprezintă o provocare în plus.

Calderon a cerut ca voturile acordate lui să nu fie arse la
sfârşitul anului, cum stabilise comisia electorală. Până acum,
cererile jurnaliştilor sau a unor grupuri neutre din afară de a
avea acces la ele, pentru o completă re-numărare-lucru cerut şi
de Obrador dar respins de Curtea electorală-au fost respinse.

Mexic este o republică federală unde şeful executivului, al
statului şi al armatei, este preşedintele, ales direct pentru un
singur mandat de 6 ani. Parlamentul bicameral, format din
Senat, cu 128 de membrii pe un mandat de 6 ani şi Camera
Deputaţilor cu 500 de membrii aleşi pe 3 ani.

Din 1929 până la sfârşitul anilor 1990, Partidul Instituţional
Revoluţionar (PRI) a dominat scena politică din Mexic,
folosind o combinaţie de populism, corupţie şi o repartiţie
liberală a funcţiilor publice.

Alegerile din iulie 2000 au marcat prima victorie a unui
reprezentant al opoziţiei, de la revoluţia mexicană din 1910, în
faţa partidului de guvernământ, PRI. Vicente Fox, din partea
PartiduluiAcţiunii Naţionale, a fost numit în 1 decembrie 2000,
primul şef executiv ales prin alegeri libere şi corecte.

Sunt trei partide importante în Mexic:
PAN (Partido Acción Nacional)-Partidul Acţiunii Naţionale.

PAN este un partid conservator liberal. Preşedintele Fox este
membru al acestui partid. (Felipe Calderon Hinojosa)

PRI (Partido Revolucionario Institucional)-Partidul
Instituţional Revoluţionar. Când a fost fondat a fost cu tendinţe
socialiste, acum este liberal. (Roberto Madrazo)

PRD (Partido de la Revolución Democrática)-Partidul
Revoluţiei Democratice. (Lopez Obrador)

Majoritatea populaţiei este un amestec de spanioli şi
descendenţi ai indigenilor. Limba oficială fiind spaniola, Mexic
reprezintă ţara cu cei mai mulţi vorbitori de limbă spaniolă.

Rata extrem de ridicată a şomajului, polarizarea societăţii,
lipsa ajutoarelor în zonele locuite de amerindieni, venitul
extrem de scăzut, au condus la creşterea constantă a
numărului de imigranţi ilegali în SUA. Pe această realitate,
problema imigraţiei a atins noi dimensiuni după
implementarea acordurilor NAFTA în 1994. NAFTA a devenit
rapid un acord economic cu rezultate contradictorii care a dus
la creşterea şomajului şi slăbirea industriei mexicane.
Tradiţionala supapă de siguranţă pentru economia din Mexic a
fost cererea de mână de lucru ieftină venită din cealaltă parte a
graniţei. Acesta a devenit un punct delicat în relaţiile dintre
Bush şi Fox, nivelul critic al imigranţilor din prima decadă a
secolului 21. Organizaţii private americane din sud-est au
organizat patrule lângă graniţă. În decembrie 2005, Camera
Reprezentanţilor a iniţiat o lege în favoarea construirii unei noi
linii de graniţă întărită cu ziduri, sârmă ghimpată şi camere de
supraveghere.

Reper al istoriei noastre (se estimează că teritoriul a fost
locuit de 20.000 de ani), unde în epoca precolumbiană triburile
amerindienilor maya, ale olmecilor, zapotecilor, toltecilor, au
atins un înalt nivel de civilizaţie. Aztecii sunt alături de incaşii
din America de Sud, creatorii celei mai strălucite civilizaţii
precolumbiene. În diferite perioade de timp, trei oraşe din zonă
au fost cele mai mari din lume: Teotihuacan, Tenochtitlan, şi
Cholula.

Îndepărtându-ne de aceste repere magice, ajungem
cucerirea Mexicului de Spania, Cortes în 1521, până în 1821.
În 1845 SUA anexează Texasul şi iniţiază Războiul Mexican.
Prin Tratatul de pace de la Guadalupe Hidalgo, în 1848,
Mexicul cedează jumătate din teritoriul său: New Mexico,
California Superioară, Texas, regiunile nordice ale provinciilor
Sonora, Coahuila şi Tamaulipas-teritoriul actual din vestul şi
sud-vestul SUA.

Rezultatele alegerilor

Repere politice

Repere sociale

Repere istorice
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Schimbare de guvern
în Suedia

Suedia va avea în curând un nou
guvern şi un nou prim-ministru. Alianţa
de centru-dreapta condusă de Fredrik
Reinfeldt din Partidul Moderat a obţinut
victoria în faţa Partidului Social
Democrat şi a aliaţilor săi de stânga, la
recentele alegeri.

Rezultatul încheie 12 ani de
guvernare social-democrată şi cariera
politică a prim-ministrului Göran
Persson, care şi-a anunţat demisia.

Semnificativă a fost performanţa
Partidului Moderat, în special privind
rezultatele teribile de la alegerile anter
ioare. În 2002, Moderaţii au adunat
15% din voturi comparativ cu 40%
Social Democraţii. De această dată au
câştigat 26% din voturi, cea mai bună
performanţă din 1928. Alianţa are
împreună 178 de locuri în parlament
faţă de 171 ale blocului de stânga.

Performanţa Partidului Moderat
este apreciată de mai mulţi comentatori
politici suedezi ca fiind printre cele mai
formidabile performanţe obţinute de un
partid din opoziţie în democraţiile vest-
europene. "La o privire generală,
alianţa a identificat o slăbiciune, locul
de muncă, în programul Social
Democraţilor şi la exploatat într-un mod
foarte iscusit. În acelaşi timp, Partidul
Moderat a fost suficient de înţelept să
nu producă un program propriu
preferând să se exprime doar în
termenii alianţei" aprecia Peter
Esaiasson, profesorul de ştiinţe politice
de la Universitatea Gothenburg.

Temele dominante ale alegerilor au
fost legate de locurile de muncă şi de
beneficii, devenind, într-un sens
aproape didactic, un test de percepţie a
realităţii şi a situaţiei economice.

Social Democraţii s-au mulţumit să
constate că totul este bine în timp ce
Alianţa a atacat rata mare a şomajului
şi nevoia de schimbări în legea şomaju
lui în scopul de a crea locuri de muncă.

Câteva aspecte ale dezbaterilor au
avut în fundal viitorul aşa numitului mo
del suedez, care îmbină dezvoltarea
(creşterea economică angajaţii) cu pro
tecţia în sectorul medical şi a şomerilor.

Social Democraţii au guvernat
Suedia 65 din ultimii 74 de ani. Creşte
rea economică din al doilea trimestru
din 2005 a fost de 5,6%. Cu toate
acestea, problema locurilor de muncă
nu s-a schimbat. Şi în timp ce alianţa
ataca constant acest aspect Social
Democraţii au preferat să o ignore.

În general, comentatorii suedezi nu
se aşteaptă la schimbări în următoa
rele luni, apreciind că peste un an vor
începe să apară primele schimbări,
acordând facilităţi firmelor pentru
angajări de personal şi o reducere în
ajutoarele pentru şomeri.

Partidul Liberal i-a spionat în timpul
campaniei pe social Democraţi prin
interceptări de e-mail şi unii comen
tatori cred că acest scandal nu şi-a
încheiat încă ciclul, pe liderul acestui
partid ameninţându-l demisia.

Singura certitudine până acum este
numele lui Reinfeldt pentru funcţia de
prim-ministru.

Rezultatele alegerilor în cifre
Partidul de Stânga 5.8%
Social Democrat 35.2%
Partidul Verzilor 5.2%
Partidul de Centru 7.9%
Partidul Liberal 7.5%
Partidul Moderat 26.1%
Creştin Democrat 6.6%
Alţii 5.7%

Prezenţa la vot 80.4%, comparativ
cu 79.3% în alegerile din 2002 .
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Locurile de muncă au fost cheia

Creşterea economică solidă nu
ajută

Provocările alianţei

Prin orice mijloace?

Formarea guvernului

Cei trei preşedinţi ai Mexicului

A opta rundă de negocieri pentru delimitarea statului final
al provinciei Kosovo nu a adus nici un fel de rezultat. Şansele
de progres în tratativele dintre sârbi şi etnicii albanezi sunt
foarte slabe, a apreciat adjunctul emisarului ONU pentru
Kosovo,Albert Rohan.

S-a precizat că în cazul în care nu se va putea ajunge la un
acord, marile puteri vor impune o soluţie, urmând să susţină
cel mai probabil independenţa provinciei. Surse din Brussels
estimează o amânare a deciziei Consiliului de Securitate
asupra statutului regiunii Kosovo până după alegerile din
Serbia, pentru a nu afecta rezultatele alegerilor pe fondul
creşterii în sondaje a partidelor sârbe radicale. Partidul

Radical Sârb este cel mai popular partid în Serbia, conform
ultimului sondaj al agenţiei sârbe Medium Gallup. Sondajul,
realizat în ultima săptămână a lunii august, a fost efectuat pe
1.000 de respondenţi. Rezultatele arată că cel puţin 35% din
respondenţi ar vota cu Partidul Radical în alegerile parlamen-
tare. Partidul preşedintelui Tadic, Partidul Democrat, este pe
locul doi cu 23% din voturi iar pe trei, Partidul Democrat din
Serbia, al prim-ministrului Kostunica, cu 14% din voturi.
Partidul Socialist este preferat de 5,6%, G-17 cu 5,2% din
voturile respondenţilor. Sondajul mai arată că preşedintele
sârb Boris Tadic şi Secretarul şef al Partidului Radical
Aleksandar Vucic sunt cei mai populari politicieni din Serbia.

Soluţie impusă de sondaje în Kosovo ?
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

1700 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17ă
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro
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Imobiliare

Vând ieftin dou saltele
ortopedice 1x2 m. Tel. 0724-
092631.

Vând u
.

€

Vând pat dublu pentru
dormitor cu lad

ţ 500 lei neg. Tel.
0355-804513.

Vând vitrin ţ 200 lei,
dup

ţ 160 lei,
TV color Adison, preţ 200 lei,
c ţ
60 lei, dulap cu 2 u

ţ 150 lei. Tel. 0747-487859.
Cump

ţ
80 lei, instant cu tiraj natural,
second-hand, preţ 150 lei

ă

ă pentru lenjerie

ă, pre
ă ora 16. Tel. 0355-804513.
Vând u ă intrare apartament

ă de bucătărie. Tel.
0355-409870.

Vând combină cu sistem
audio mp3 Tvion, pre

ărucior sport pentru copii, pre
ă,

pre
ăr TV-oare color din

plastic, bune sau defecte. Tel.
0747-487859.

Vând convector mare, pre

ă termică. Tel. 0355-
804042.

Vând ma ă de cusut
Sienger. Tel. 0355-805625.

Vând 24 buc giurgiuvele
geam la comandă, parchet de
fag 16 mp, bicicletă damă Ste

şi din dezmembrare.
Tel 0726-092631

Vând Nokia 6610i (cu radio
FM şi camera foto) şi cablu de
date pentru Nokia. Pret 90 .
Tel. 0740175966.

şi o saltea, pre

ş
şi mobil

şi şi o vitrin

şi o
central

şin

-

Cump r apartament 2
camere, conf. 1, (semi)deco-
mandat, zona Poliţie-Lunc , cu
sau f r dot ri. Ofer pe loc
19.000 €. Tel. 0746-156546.

Vând urgent apartament 3
camere decomandat, mobilat,
îmbun ţit, central

ţ neg, 2 TV-oare. Tel.
0766-541464, 0355-803805.

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

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

Vând apartament 2 camere,
confort I, decomandat, superîm
bunt ţit, etajul III/IV, preţ neg.
Tel. 0744-316672, 251300.

Închiriez camer

ţi sau fete în
gazd

ţii ideale pen-
tru birouri sau cabinete medica-
le (Re ţa, vis-a+vis de Spitalul
Judeţean). Tel. 0744-558230.

Vând cas

ă

ă
ă ă ă

ătă ă, Micro IV,
etaj II, pre

ăi, 2
balcoane, boxă 96 mp, Pia

ă

ă de cămin
cu baie, Luncă. Tel. 0728-
389678.

Închiriez garsonieră în
Moroasa. Tel. 0728-389678.

Vând cameră de cămin cu
baie în Luncă. Tel. 0728-389678

Vând garsonieră în Moroa-
sa. Tel. 0728-389678.

Primesc fată sau băiat în
gazdă, Al. Breazova, bl. IV, sc.
B, ap. 16. Tel. 0355-802905.

Primesc băie
ă. Tel. 0355-409870.

Închiriem spa

ă Dognecea. Tel.
210345, 0729-357909.

-

şi

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

Meditez eficient la pre

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

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

ţ
ţuri minime.Tel.0355 412568,

0727-815760, 0748-413548
ţuri

rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

0355-412568

-
.

limbaşi francez

Joi 21.09.2006

âmbătă 23.09.2006

Duminică 24.09.2006

Marţi 26.09.2006

1.

2.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

10.

2.

Balamat Cornel-Constantin

şi

Avran Nicoleta Alina (21 ani)

Lembac Vasile şi

Gal Ramona-Mihaela

Murgu Iacob şi

Petru (36 ani)

Anjun Atif (23 ani) şi

Vida Silvana (26 ani)

şi

Mihalache Mariana (47 ani)

Iovan Petru-Corneliu

Draghia Cosmni-Claudiu

Gogoi Robert Dan (26 ani) şi

Josan Ion-Marian (22 ani) şi

Buşan Elena-Andreea

şi Iana Cristina-Elena

şi

şic Ilie şi

P (20 ani)

Ciuciun

şa Floarea (33 ani)

şor

şi Micşa Petru (36 ani)

şi

Ursu Lucian George

şi

Ghila Corina (37 ani)

i

(28 ani)

ani)

( ani)

Marinca Adrian (26 ani)

ăran Tudor Victor

(24 ani)

Dinu Cristian (24 ani)

Iano

ăun Anica-Mărioara

ă Adam

Neagu Nicu

Ursu Mircea

26

(29 ani)

40

ţ Maria

Ţunea Rodica (25 ani)

B (57 ani)

şi

(30an )

şi Rachici Laura-Mariana

(29

ani) şi

Bercea Melania-Nicoleta

Miclea Mirela (23 ani)

(21 ani)

Chimniuc Cristian (24 ani)

Rimovecz Adelina-Daniela

(22 ani)

(26 ani)

(38 ani)

şi Go

(37 ani)

ţa

(21 ani)

Budai Ramona (16 ani)

(29 ani)

şi Gligor Maria (17 ani)

Gheju Ioan (40 ani)

(

S

1.

8.

9.

1.

1.

2.

7.

3.

(24ani)

(28ani)Oferte-Cereri
de Serviciu

Matrimoniale
Pensionar ţ

f ţii,

Celibatar, 46/170/80, doresc
s

ţ i i b a z a t e p e
reciprocitate, nimic în plan
social. Tel. 0742-383969.

V
ţ

ţi cu detalii la
C.P. 25 O.P.2 Re ţa.

Simpatic
ţie.

Tel. 0724-458621.

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

ă cunosc o doamnă în vederea
u n e i r e l a

ăduvă, 53 ani, 157, 75 kg,
doresc cuno ă cu un bărbat
singur, fără vicii majore, vârstă
apropiată. Scrie

ă, caut domn
pentru prietenie, rog discre

ştin

şi

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 14 - 20
şi
Sept.

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ani)

şca Corneliu
Mihail

Br n ei Pavel 6
Tabl Dumitru 4 Iones
cu Iulian 58 Comora
Er sebet

â z ( 7 ani)
-

(
z (85 ani) Ragabeja

Tudor

ţ

(73 ani) Negrea Gheorghe
(74 ani) Ro

(51 ani) Egri Ladislau

ă (5 ani)

(77 ani) Curiac Marian-
Stefan (67 ani) Buha Doina
Adriana (63 ani) Radu Ioni ă
(60 ani) Hutterer Gheorghe

(79 ani) Vulcan Alexandra (75
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 3 anvelope Continen-
tal, second-hand, 185/55/R15
radial 85 HM.S Tubeles
Reinforced

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

ţie
2004, gri metalizat, pachet
drumuri grele, xenon, electric,
climatronic, 80.000 km, preţ
10.500 €. Tel. 0744-558230.

ând Dacia 1300 î
ţionare. Preţ neg.

Tel. 214871.
Vând urgent Dacia Break,

an fabricaţie 2000. Tel. 0723-
289941.

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

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

V â n d S k o d a O c t a v i a
Elegance, 1.9 TDI, an fabrica

n stare
bună de func

V

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

Execut lucr
ţii cu membran

Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatr

Ofer
-

ţar ţi, film

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

Acord asistenţ

Execut lucr
ţii cu membran

Ofer împrumut valut

ţ

ţ
.

î . -
dvd ţ

r dvd

ări de hidroizola
ă bituminoasă.

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.

ă juridică. Tel.
0727-505315.

Caut copii sau bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0355-808808,
0721-217133.

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

ă, rog
seriozitate. Tel. 0728-596356.

Tânără, 25 ani, serioasă,
curată, îngrijesc copil orice
vârstă la domiciliul clientului.
Tel. 0726-479693.

Execut lucrări interior-exte-
rior, gresie, faian ă, zugrăveli,
rigips. Tel. 0749-201248, 0727-
332452.

Prelucrător marmură 18 ani
experien ă, execut cruce
marmură cu sculptură 1 500 ron,
n loc de 2 000.Tel. 0765 342432

Copiez -ur i nun i ,
botezuri, evenimente speciale. 5
on/ . Tel. 0722-700595

-

-

-

uri mici
nun

ier, burete pentru canapea, ma
ă de cusut cu pedale Cas

nica. Tel. 216826, după ora 20.
Vând 2 u

ă. Tel. 216826,
după ora 20.

Vând jaluzele exterioare, 4
canaturi (geamuri), culoare ma
ro, plastic. Tel. 0355-803014,
0724-114815.

ă.
Pre

ă, 400 €.

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

-
-

-

V

.

şin

şi de parchet,
stânga-dreapta, 200/90 cm şi
un butoi varz

şin

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 plac

ţii). Tel.
216468, 0355-807491.

Vând congelator Arctic, preţ
avantajos. Tel. 223497.

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

| 1 - 27 200 |2 Septembrie 6 PRISMA

Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.

Vând urgent casă mare, preţ
foarte mic. Tel. 0723-289941.



Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VII/X, Bd.
Republicii, preţ 21.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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

Vând cas
ţ

35.000 € 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 3 camere, confort I,
decomandat, etaj II/IV, îmbun ţit, zona
Re ţa sud, preţ 30.000 €.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.

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

-

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

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

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

ătă

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

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.

şte. Pre

şi

şta Mare, pre

şpai

şi cas

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

Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, lâng catedral Micro 4.
Tel. 0788-374144. (Tryo M)

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

Vând apartament 3 camere, confort
1, zon superb , preţ 18.300 €. Tel.
0788-374146. (Tryo M)

Vând urgent apartament 3 camere,
etaj 1 din 4, complet mobilat la preţ de
23.500 € neg. Tel. 0788-388501.(TryoM)

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

ă ă,

ă ă ă ă

ă ă

ă ă

Vând cas 2 camere, hol, curte cu
gr .

ţ 20.000 €.Tel. 221529, 0788-657217
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)
Vând 3.300 mp teren, Calea

Caransebe
ţ 10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

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.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

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)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii
firme, cabinete medicale, Bd. Revoluţia
din Decembrie

ţean. Tel.221529, 0724-302616.
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.

Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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

ă Dacia Service,
pre

ăr farmacie în Caransebe

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

şa Român

şoarei, pre

şosea, pre

şosea, în
Doman, pre

şi gorun, în suprafa

şului, lâng

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

şi

ş vis-a-vis de şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul
Jude

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, cu
central termic i termopane, preţ
19.000 €. Tel. 0788-520899. (Tryo M)

Vând apartament 1 camere, etaj 3
din 4, îmbun t ţit, preţ 14.000 €. Tel.
0788-571780. (Tryo M)

Vând apartament 1 camer zon
ultracentral , dot ri, modernizat. Tel.
0788-494074. (Tryo M)

Vând urgent garsonier cu multiple
îmbun t ţiri, 6.500 € neg. Tel. 0788-
149849. (Tryo M)

Vând urgent apartament camere
decomandat, zon central , ocupabil
imediat i vând teren pe Calea Caran-
sebe ului. Tel. 0788-509283. (Tryo M)

ă ă

ă ă

ă, ă
ă ă

ă
ă ă

ă ă

ş

ş
ş

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

11 06 53,0547
12 06 53,0066
13 06 51,6377
14 06 52,6681
15 06 51,2954
18 06 51,8787
19 06 52,2166
20 06 51,6467

Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
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

21 22 23 31 1 4 5 624 25 28 29 30 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20

21 August - Septembrie20 2006

Cump r riã ã

PRISMA | 21 - 27 |Septembrie 2006

Codul lui Da Vinci
Vineri orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 22 - 24 Septembrie

Remake dupa filmul-catastrofa din 1972. ă
ă

ă ă î ţ
ă ă ţ ă

ă ă ă
ă ă ă

ă

O mas de
oameni de pe un vas de croazier de lux se trezesc din
s rb torirea Anului Nou n cel mai negru co mar al vie ii
lor. Nava se r stoarn i supravie uitorii trebuie s
g seasc un drum de ie ire. Acum vor ie i la lumin i
adev ratele caractere, m tile vor c dea din cauza fricii
animalice. De pe Poseidon, scap doar cei puternici.

ş
ş

ş ş ş
ş

Teatru
Duminc

ţie: Delia Laz

ă, .09.2006,
ora 19 :

de
ăr,

Eugen Drăghin
Regia: Ion Mircioagă
Scenografia: Ana Iulia

Popov

24
00

Talk-Show
Ştefan Caraman.

Distribu

intermediază 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

S.C. Magister Imobiliare



DE VĂZUT LA TV:
TENIS: CUPA DAVIS, ROMANIA - COREEA DE SUD

Vineri, Sambata, Duminica TVR 1 ora 12:00, 13:00, 12:00
GIMNASTICA: CAMPIONATELE NATIONALE

Vineri TVR 2 ora 18:00
GIMNASTICA RITMICA: CAMP. EUROPEAN LA MOSCOVA

Sambata Eurosport ora 19:15
MOTOCICLISM: MOTOGP, CURSELE DIN JAPONIA

Duminica Eurosport ora 06:00
CICLISM: C.M. PE SOSEA LA SALZBURG, AUSTRIA, MASC.

Duminica Eurosport ora 17:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR, STEAUA - LYON

Marti PRO TV ora 21:45
RALIURI: WRC, RALIUL CIPRULUI, RETROSPECTIVA

Marti Eurosport ora 23:45
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR, WERDER B. - FC BARCELONA

Miercuri PRO TV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
12-23 sept: BASCHET FEM. - CM - Brazilia;
18-24 sept: GIMNASTICA RITMICA- Camp European;
18-27 sept: BADMINTON - Camp Mondial, Madrid, Spania;
19-23 sept: KAIAC CANOE - CM de slalom, Seu de Urgell;
25sept -01 oct: TENIS -ATPTOUR, Thailanda Open, Bangkok.

BASCHET ROMANIA
Romania a invins si Elvetia

Dupa cum am anticipat la ince
putul campaniei de calificare
pentru Campionatul European,
Divizia B, nationala masculina
nu a avut rival in primele trei
intilniri din grupa A. Baietii
antrenati de Liviu Calin au invins
Elvetia, la Cluj, cu 68-59.

Romania obtine al treilea
succes consecutiv si priveste
acum catre turneul de promo
vare in prima liga de pe Batrinul
Continent.

. Nationala femini
na a fost invinsa simbata seara,
la Cacak, de Serbia si Muntene
gru cu 57-65. Romania ocupa
locul doi in grupa D, dar pas
treaza sanse mari de calificare
la Campionatul European din
Italia, de anul viitor. In cazul unei
victorii acasa, cu Finlanda, pe
23 septembrie, fetele noastre
vor fi prezente la turneul final din
2007, pentru ca vor avea un
procentaj de 75%, suficient
pentru prezenta la Europene.

-

-

FEMININ -

-

-

Etapa urmatoare: (9/34), 23-24 Septembrie 2006. 23 sept

sept

: Jiul
Pterosani - Ceahlaul Piatra Neamt (17:00); UTA - CFR Cluj Napoca
(17:00, TVR 2); Politehnica Timisoara - Unirea Urziceni (18:00,
National TV); Universitatea Craiova - Otelul Galati (20:00, Telesport);
Steaua Bucuresti - Gloria Bistrita ( :00, ); : FC Vaslui
- Poli Iasi (17:00, Telesport); Pandurii Tg. Jiu - FC National (17:00,
Telesport); FC Arges - Dinamo Bucuresti (17:00, National TV); Rapid
Bucuresti - Farul Constanta (20:30, TVR 1)

21 Antena 1 24

Clasament etapa a 7-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. Dinamo Bucuresti 7 7 0 0 15 3 21p
Steaua Bucuresti 7 5 2 0 14 2 17
CFR Cluj 7 5 1 1 16 7 16
Politehnica Timisoara 7 3 3 1 7 4 12
Otelul Galati 7 4 0 3 12 10 12

. Politehnica Iasi 7 3 2 2 10 9 11
7. Gloria Bistrita

Rapid Bucuresti 7 2 4 1 6 4 10
9. Farul Constanta 7 3 1 3 8 8 10

. UTA 7 3 1 3 8 9 10
11. Ceahlaul Piatra Neamt 7 3 0 4 6 10 9

Unirea Urziceni 7 3 0 4 5 9 9
13. Pandurii Tg. Jiu 7 2 1 4 5 9 7

FC National 7 2 0 5 6 11 6
5. U. Craiova 7 1 3 3 8 16 6p

16. Jiul Petrosani 7 1 2 4 5 7 5p
17. FC Vaslui 7 1 1 5 6 15 4p
18. FC Arges 7 1 0 6 2 9 3p

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

7 3 1 3 7 4 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

CICLISM - TURUL SPANIEI
Ciclistul kazah al echipeiAstana,Alexandre Vinokurov, in virsta

de 33 de ani, a cistigat a 61-a editiei a Turului Spaniei. Vinokurov,
care nu a putut participa la Turul Frantei din acest an, din cauza
numarului redus de ciclisti al echipei sale in urma afacerii de dopaj
"Puerto", se afla la prima victorie importanta din cariera intr-o cursa
pe etape.

Kazahul este nascut la Petropavlovsk, dar locuieste la Monte
Carlo, si este sportiv profesionist din anul 1997. De-a lungul
carierei, Vinokurov a evoluat la echipele Casino (1997-1999),
Telekom (2000-2003), T-Mobile (2004-2005) si Liberty (2006),
care a devenit intre timpAstana.

Vinokurov, care a devenit campionul Kazahstanului in 2005, a
mai cistigat cursele Amstel Gold Race (2003) si Liege-Bastogne-
Liege (2005) si s-a clasat pe locul doi in cursa de sosea de la
Jocurile Olimpice de la Sydney (2000).

Clasament final:
1. Alexandre Vinokurov (Kazahstan) 81 h 23:07
2. Alejandro Valverde (Spania) la 1:12
3. Andrei Kaseckin (Kazahstan) la 3:12
4. Carlos Sastre (Spania) la 3:35
5. Jose Gomez Marchante (Spania) la 6:51
6. Thomas Danielson (SUA) la 8:09
7. Samuel Sanchez (Spania) la 8:26
8. Vladimir Karpets (Rusia) la 10:36
9. Manuel Beltran (Spania) la 10:47

10. Luis Perez (Spania) la 11:32.
El l-a invins pe argentinianul Edgardo Massa cu 7-5 4-6 6-4.

CNR - Raliul “[ara Bârsei” - Bra}ov
Clasamentele generale inaintea ultimelor doua etape

(penultima etapa se va desfasura la sfarsitul acestei
sapta-mani) care mai sunt de disputat in Campionatul
National de Raliuri:

1 AUR CONSTANTIN/BERGHEAADRIAN 40
2 TEMPESTINI MARCO/PIRSCOVEANU M. 36
3 GARTOFAN DAN/PULPEADORIN 33
4 DAVID CLAUDIU/BELDIE MIHAELA 28
5 PITIGOIALEX/CSOMORTANI BOTOND 21
6 MARISCABOGDAN/ITU SEBASTIAN 19
7 PREDAROMULUS/SANDU MIHAI 14
8 CISMARU CATALIN/LAZAR GABI 9
9 LEU MIHAI/IANCU BOGDAN (UCM Resita) 7

10 TERZI VLAD/TERZI DAN 5

1 OMV Petrom RT 34
2 BKP RT 25
3 MOTORHOME RT 24
4 UCM Resita 23
5 Savu RT Cluj 8

Penultima runda a sezonului este una esentiala in
economia campionatului. Teoretic, patru piloti se afla
inca in lupta pentru titlul national, iar probele speciale
nu au fost folosite de ceva vreme.

Clasament general piloti:

Clasament general echipe:

HANDBAL
Etapa III-a, 22 - 23.09.2006 - Liga Nationala - masculin

HCM Brasov - HCM Constanta
Uztel Ploiesti - Univ Bucovina Suceava
U Poli Izometal Timisoara - U Agronomia Cluj
Steaua Bucuresti MFA - HC Minaur Baia Mare
Dinamo Baumit Bucuresti - HCM CSM Bistrita

Etapa a patra din Divizia A de handbal feminin: 24.09.2006:
HCM II Baia Mare - HC Milostars Severin

DWAR Craiova - CSM Sibiu

UCM Resita - Poli Iasi

CSM Medgidia - Energia Pandurii Tg Jiu
In ultima etapa, Pandurii Tg. Jiu - UCM Resita 28 - 28.

Viitorul Medias sta.

Universitatea Resita - LPS Slatina

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 7-a:

M V E I G GP PM
1. Dacia Mioveni 7 5 2 0 10 2 17p

FC Caracal 7 5 0 2 12 5 15p
3. U Cluj 7 4 2 1 5 5 14p

5. FC Targoviste 7 3 3 1 7 3 12p
. Poli II Timisoara 7 3 2 2 7 4 11

7. ISCT
. Apulum Alba Iulia 7 2 3 2 7 5 9

9. CSM Rm Valcea 7 3 0 4 8 9 9
. Minerul Lupeni 6 2 2 2 7 6 8

11. CS Auxerre Lugoj 7 2 2 3 6 7 8
Corvinul Hunedoara 7 1 4 2 11 10 7

13. Unirea Dej 7 2 1 4 6 9 7
CFR Timisoara 7 2 1 4 6 13 7

5. FC Baia Mare 7 2 1 4 6 15 7p
16. FC Bihor 7 1 3 3 5 8 6p
17. Gaz Metan Medias 6 1 2 3 5 7 5p

2.

6 p
7 2 3 2 5 4 9p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p
1

4. FCM Resita 7 3 3 1 9 4 12p

Etapa urmatoare: (8/34), 23 septembrie 2006

C.S.M. RAMNICU VALCEA- F.C.M. RESITA

:
F.C. UNIREADEJ -AUXERRE LUGOJ
MINERULLUPENI - F.C. TARGOVISTE
POLI II TIMISOARA- F.C.M.APULUM ALBAIULIA
INDUSTRIASARMEI CAMPIATURZII - F.C. BAIAMARE
DACIAMIOVENI - F.C. CARACAL
CORVINUL2005 HUNEDOARA- F.C. BIHOR ORADEA
GAZ METAN MEDIAS - BUILDING VANJU MARE
UNIVERSITATEACLUJ - C.F.R. TIMISOARA

T E N I S
Cupa Davis - Romania se pregateste pentru Coreea.
Calendarul competiţional de tenis este dominat în aceast

ţinerea în Grupa Mondial

ţa lui
Andrei Pavel, iar Victor Crivoi are toate

ţie oficial

ţ ţ

ţia - Serbia.

ă
săptămână de meciurile din semifinale, precum

ă. Romania are meci intre 22
si 24 septembrie cu Coreea de Sud.

Toate meciurile au loc la finalul săptămânii, în perioada 22-24
septembrie Meciul echipei României se va disputa pe terenul
central al Arenelor BNR. La simplu, este dată ca certă prezen

ă fie al doilea
jucător român pentru simplu.

În ceea ce prive ă despre posibila utilizare a
perechii Andrei Pavel/Horia Tecău de ă din
primul tur al Openului bucure ăptămâna trecută. Cei doi
sportivi au jucat o singură dată împreună într-o competi ă.

În zilele următoare, conducerea tehnică a echipei României de
Cupa Davis, alcătuită din Adrian Marcu ărceanu, va
oferi mai multe detalii despre acest meci.

Cele două semifinale vor pune fa ă în fa ă echipele Argentinei
ă se întâlnesc

Rusia ă

şi de partidele
pentru men

şansele s

şte dublu, se discut
şi ea a fost eliminat

ştean de s

şi Florin Seg

şi Australiei în primul joc, iar a în doua semifinal
şi SUA. Iat şi celelalte partide: Austria - Mexic, Germania -

Thailanda, Olanda - Cehia, România - Coreea de Sud, Slovacia -
Belgia, Spania - Italia, Brazilia - Suedia şi Elve

BCR OPEN ROMANIA
Duminică, 17 septembrie, a avut loc finala Turneului de tenis

BCR Open Romania.Austriacul Jurgen Melzer l-a învins pe Filippo
Volandri (Italia) în două seturi, 6-1,7-5.

Melzer, născut la 22 mai 1981, la Viena, cucereşte astfel primul
său titlu din cariera de jucător profesionist, începută în anul 1999.

H O C H E I
La finalul acestei saptamâni,

Steaua va disputa la Bucuresti
trei partide în turul I al Cupei
Continentale.

Ca o avanpremiera a parti
ciparii în Cupa Continentala,
campioana României, Steaua
Bucuresti, a luat parte la Cupa
‘’Lacul Rosu’’ de la Gheorghieni.
“Militarii” au pierdut duminica
finala în fata rivalilor de la Sport
Club Miercurea Ciuc, scor 3-1.

La Cupa Continentala, Stea
ua vizeaza locul întâi, singurul
care asigura promovarea în
turul II. “Nu vom avea meciuri
usoare. Totusi, cred ca ne vom
lupta pentru prima pozitie cu
slovenii de la Slavia Ljubljana”,
a explicat antrenorul stelistilor
Gliga, “militarii” urmând sa mai
joace cu Academica Sofia
(Bulgaria) si Uratu (Armenia).

-

-

B O X
Lucian Bute si-a pastrat

centur i le de campion la
categoria super-mijlocie in
versiunile NABF, NABA si WBC
Continental dupa ce l-a invins,
prin K.O. tehnic in repriza 8, pe
ghanezul James Obede Toney.

8
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