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O şedinţă fără tonus, în pofida duratei de optzeci sau
nouăzeci de minute care ar pleda pentru un ritm alert.
Şi o primă observaţie: s-a revenit la sistemul proiectelor de
hotărâre introduse în regim de urgenţă, în contradicţie cu
regulamentul de funcţionare al Consiliului Local şi, mai ales în
raport cu conţinutul unora dintre proiecte.
O a doua observaţie este legată de faptul că fiecare dintre
proiectele de hotărâre poartă, obligatoriu, girul Secretarului Primăriei municipiului, cel care verifică şi validează legalitatea unor
decizii în raport cu hotărâri anterioare, legi, ordine, ordonanţe. Şi
totuşi, invariabil, la fiecare şedinţă de consiliu unele dintre interpelările consilierilor vizează tocmai abaterile de la cadrul legal.
Un exemplu îl constituie dorinţa unor consilieri ca lucrările de
construcţie în care este angrenat Consiliul Local (reabilitări,
modernizări, infrastructură) să fie încredinţate S.C. Urban S.R.L.
Reşiţa, fără a lua în considerare valoarea lucrărilor, limitată
pentru încredinţări directe sau criteriile pe care trebuie să le
întrunească o societate de construcţii, pentru a putea deveni
eligibilă. Nu este exclus ca în acest mod să se spere realizarea
unor economii de fonduri, prin eliminarea fazei de proiectare.
Deocamdată, S.C. Urban funcţionează fără organigramă,
fără transparenţă faţă de Consiliul Local cu care este asociată.
În acest context, primul punct al Ordinii de zi, „Rectificarea
bugetului local al Municipiului Reşiţa” a fost votat fără nici o
discuţie. Suma de 2710,00 mii lei, provenită din sumele defalcate
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
municipiului, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din
instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat pe trim. IV/2006
(840,00 mii lei), sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale (620,00 mii lei) şi cotele defalcate din impozitul
pe venit (1250,00 mii lei) au fost redistribuite, principalii beneficiari fiind personalul din învăţământ (840,00 mii lei), cel al autorităţilor publice (550,00 mii lei) şi cel cuprins în instituţiile care
asigură ordinea publică şi siguranţa naţională (350,00 mii lei).
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al
S.C. Pieţe Reşiţa S.R.L. a constituit un bun prilej pentru aprecierea activităţii noii echipe manageriale care a realizat o creştere,
faţă de valoarea prognozată, de cca. 30% a veniturilor, justifi-

cată printr-un grad mai mare de colectare a taxelor, „un echilibru
financiar pe care pieţele nu l-au avut niciodată”, citându-l pe
domnul Spătariu.
Analiza obiectivelor de investiţii propuse pentru anul 2006 a
relevat însă discrepanţe faţă de evaluările iniţiale şi anume, o
supradimensionare a capitolului „Tehnică de calcul, mobilier şi
birotică”, în timp ce cheltuielile legate de refacerea acoperişului,
a meselor din interior şi exterior, a instalaţiilor electrice şi de
canalizare, precum şi a halei de comercializare a produselor
lactate în Piaţa Reşiţa Nord (de fapt esenţialul!) au fost
subdimensionate, cauze care au determinat rectificarea în
discuţie. Primarul municipiului a declarat că modernizarea pieţii
din vecinătatea gării Reşiţa Sud va începe în luna ianuarie a
viitorului an, perioadă în care se presupune că activitatea
specifică va fi diminuată.
Despre piaţa din cartierul Lunca Pomostului nu a putut oferi
detalii. Lucrările au fost începute de către viitorul administrator,
S.C. Agrokraft deja în această lună, dar placa de identificare nu
conţine şi o imagine a viitorului spaţiu comercial, spaţiu care are
implicaţii în diferite aspecte ale vieţii locuitorilor din zonă.
Consilierii au avizat PUD-ul pentru un „Spaţiu Comercial cu
caracter definitiv”, amplasat în imediata vecinătate a pieţei din
Lunca Pomostului.
Nici unul dintre proiectele discutate nu a avut menţiuni legate
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de poziţia locatarilor din zonele respective referitoare la viitoarele construcţii. De altfel, până în prezent nici o intervenţie a cetăţenilor legate de modul de utilizare a spaţiului adiacent locuinţelor lor, fie că e vorba de un supermarket, un hotel sau o zonă
verde nu a influenţat decizia consilierilor. În faţa Gării Reşiţa
Nord, un edificiu emblematic pentru oraş (chiar dacă nu este un
proiect unicat) se construieşte o ...”organizare de şantier”!!!!
Acesta este obiectivul menţionat pe placa de identificare.
Discuţiile cele mai aprinse au fost generate de hotărârea care
vizează mişcarea unei suprafeţe de teren, având dimensiunea
de 138,0 mp, din domeniul public al municipiului, în cel privat şi,
în final, darea în administrare Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Pe terenul respectiv, în prezent în proprietatea Asociaţiei
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EURO 5 }i EURO 6
Comisia Europeană a decis să
adopte noul Regulament pentru a asigura un standard unitar al pieţei interne.
Unele state membre şi-au anunţat deja
intenţia de a introduce unele norme
superioare standardului EURO 4, aflat în
vigoare la nivelul Uniunii de la 1 ianuarie
2005 (EURO 4 va fi introdus în România de la 1 ianuarie 2007). Conform
propunerii Comisiei, autoturismele noi,
care urmează să primească omologarea
de tip, vor trebui să respecte noile norme
EURO 5 în termen de 18 luni de la data
intrării în vigoare a Regulamentului.
Pentru autoturismele care au fost deja
omologate, dar nu au fost încă vândute,
termenul propus este de maxim 48 de
luni. Se estimează că Regulamentul ar
putea fi adoptat până la sfârşitul acestui
an şi va intra în vigoare la jumătatea
anului 2009. Aceasta nu înseamnă însă
că autovehiculele care circulă deja cu un
standard de emisii inferior trebuie modificate pentru a respecta noile norme sau
că circulaţia acestora va fi restricţionată.
Comisia Europeană propune ca, prin
acest Regulament să fie atinse mai
multe obiective:
l Reducerea cu până la 80% a
emisiilor de pulberi în suspensie pentru
autovehiculele pe motorină;
l Reducerea cu până la 20% a
emisiilor de oxizi de azot (NOx) pentru
autovehiculele pe motorină (s-a propus
ca valoarea limită minimă pentru emisiile
de NOx să ajungă până la 200 mg/km);
l Reducerea într-o măsură mai mare a
emisiilor de oxizi de azot (NOx) (până la
25%, cu o valoare limită de 60 mg/km) şi
hidrocarburi (HC) (până la 75%, cu o
valoare limită de 75 mg/km) pentru
autovehiculele pe benzină;
l Creşterea cerinţelor de durabilitate
pentru dispozitivele de control a poluării
de la 80 000 Km la 160 000 Km;
l Obligaţia producătorilor, dealerilor şi
service-urilor de a crea un sistem electronic cu informaţii privind repararea şi
întreţinerea vehiculelor;
l Renunţarea la excepţia care permitea vehiculelor grele (clasa M1, cu o
greutate mai mare decât 2.500 Kg) să
intre în categoria vehiculelor comerciale
uşoare;
EURO 6 este preconizat a fi introdus
la patru ani după EURO 5. În prezent,
propunerea de Regulament, redactată
de Comisie, a fost transmisă Consiliului
Uniunii Europene şi Parlamentului
European. Statele membre UE şi
Parlamentul European vor decide, în
cadrul procedurii de co-decizie, forma
finală a acestui act legislativ, inclusiv
termenele de aplicare a noilor
standarde. Regulamentul este un act
legislativ comunitar obligatoriu care se
aplică direct de către statele membre UE
fără a fi necesară transpunerea acestuia
în legislaţia naţională.
Propunerea de regulament este
disponibilă la: http://ec.europa.eu/
enterprise/automotive/directives/propos
als.htm
Ministerul Integrării Europene 13.09.2006
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Acordarea de ajutoare pentru înc@lzirea locuin]ei, precum
}i a unor facilit@]i popula]iei pentru plata energiei termice
(continuare din numărul trecut)
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 30/08/2006 publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06/09/2006
Art. 162. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se realizează în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului,
care va conţine compensarea procentuală, în funcţie de
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, precum şi valoarea calculată în condiţiile
art. 7 alin. (1).
(2) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu gaze naturale se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care va conţine
cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
(3) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit
o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.
(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de
familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate
veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară
depunerii cererii. Pentru stabilirea dreptului, primarul poate
solicita prezentarea de documente doveditoare privind
componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia
sau, după caz, de persoana singură.
(5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit până
la data de 1 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie
termică şi gaze naturale, precum şi prin asociaţiile de
proprietari/chiriaşi. Aceste dispoziţii se transmit, în copie, şi
direcţiilor teritoriale.
(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite
furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze
naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor şi compensarea procentuală şi valoarea calculată în condiţiile art. 5 alin. (8), respectiv art. 7 alin. (1), pentru beneficiarii
de ajutor pt. încălzirea locuinţei cu energie termică, sau cuantumul ajutorului, pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea
locuinţei cu gaze naturale stabilit în condiţiile art. 6, după caz.
(7) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor comunica
solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a
ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind
respingerea cererii.
(8) În situaţia în care consumatorii individuali îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pe parcursul sezonului rece,
stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
face începând cu luna depunerii cererii.
Art. 163. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în
termen de 5 zile de la data modificării.
(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizori.
(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor
emite noi dispoziţii, după cum urmează:
a) cu privire la modificarea compensării şi a valorii calculate în condiţiile art. 7 alin. (1) sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;
b) cu privire la modificarea cuantumului ajutorului sau,
după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea
locuinţei cu gaze naturale.
(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pt. încălzirea locuinţei, prevăzute la alin. (3), se fac începând
cu luna în care au intervenit modificările prevăzute la alin. (1), în
cazul în care acestea s-au produs în primele 15 zile ale lunii.
(5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen
de 5 zile de la data emiterii, direct sau prin intermediul
furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, precum şi prin
asociaţiile de proprietari/chiriaşi.
(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite
furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, asociaţiilor de
proprietari/chiriaşi, precum şi direcţiilor teritoriale situaţia
privind modificările sau, după caz, încetarea dreptului la
ajutor, prevăzute la alin. (3).
Art. 164. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii,
reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/
chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de energie
termică sau de gaze naturale.
(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui
model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal
constatator, asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul
general pe consumatori individuali.
(4) Până la data de 5 a fiecărei luni asociaţia de
proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor prevăzuţi la alin. (1)
situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate
pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
(5) Pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (4),
până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică
calculează cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în
conformitate cu dispoziţia prevăzută la art. 162 alin. (1).
(6) Situaţia cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu energie termică şi cuantumul acestuia
calculat potrivit alin. (5) este transmisă de furnizorii de energie
termică la primărie pentru certificare şi la asociaţia de proprietari/chiriaşi ca anexă la factura prevăzută la art. 166 alin. (1),
în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.
(7) Situaţia prevăzută la alin. (6) va fi întocmită potrivit
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modelului ce va fi aprobat prin normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(8) Situaţia prevăzută la alin. (6) reprezintă document de
plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori
sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu
energie termică.
(9) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de
energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura
reprezentând consumul general de energie termică la nivel de
asociaţie.
(10) În cazul furnizorilor de energie termică, factura va
cuprinde contravaloarea consumului general de energie
termică şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat potrivit
prevederilor alin. (5).
Art. 165. - (1) Furnizorii de energie termică în sistem
centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de
contracte, facturile reprezentând consumul de energie
termică şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între
valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei
calculat în condiţiile art. 164 alin. (5).
(2) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând
consumul de gaze naturale şi, după caz, suma de plată
calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul
pentru încălzirea locuinţei aprobat de primar.
Art. 166. - (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea
facturii, asociaţiile de proprietari/chiriaşi au obligaţia de a
defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori
individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei
stabilit în condiţiile art. 7 şi art. 164 alin. (5).
(2) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi care
utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată
în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin.
(1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.
(3) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a
evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.
Art. 167. - (1) Lunar, furnizorii de gaze naturale transmit
asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, titulare de contracte de
furnizare a gazelor naturale, factura reprezentând consumul
la nivelul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, însoţită de un
borderou cuprinzând consumatorii din cadrul asociaţiei şi
ajutoarele aprobate pentru aceştia de către primar.
(2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii,
asociaţiile de proprietari/chiriaşi au obligaţia de a defalca
cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali
şi de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de
plată calculate ca diferenţă între contravaloarea consumului şi
ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit pe primar.
(3) Furnizorii de gaze naturale au obligaţia să preia de la
asociaţiile de proprietari/chiriaşi borderoul prevăzut la alin. (2).
(4) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a
evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.
Art. 168. - (1) Pe baza facturilor emise în condiţiile art. 165
alin. (2) şi a borderoului prevăzut la art. 167 alin. (2), furnizorii
de gaze naturale întocmesc situaţia centralizatoare
cuprinzând beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu
gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) este transmisă la primării
pentru certificare şi reprezintă document de plată pe baza
căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele
reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.
Art. 169. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termică sau de
gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract
de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, sumele
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, achitate furnizorilor
de energie termică, precum şi ajutoarele pentru încălzirea
locuinţei achitate de direcţiile teritoriale se vor colecta în
conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii
şi producătorii de energie termică sau de gaze naturale.
SECŢIUNEA a 3-a
Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
Art. 1610. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an,
primarii au obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de
ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse
la stabilirea ajutorului social.
(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit
dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încălzirea locuinţei, pe care le transmit titularilor de ajutor
social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
Art. 1611. - (1) Dreptul la ajutorul pt. încălzirea locuinţei se
stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.
(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la
art. 8 se efectuează o singură dată, până la data de 30
octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.
(3) Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi
modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar
prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă titularilor.
Art. 1612. - (1) Pentru familiile şi persoanele singure care
au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie,
ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 se acordă
începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei stabilit în
condiţiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârşitul
sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care sa stabilit dreptul.
(continuare în numărul viitor)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A MIE identific@ nevoile de dezvoltare
TEATRUL
ÎN {EDIN[~ ORDINAR~ (26 septembrie 2006) din jude]ele Cara}-Severin, Timi} }i
“G.A. PETCULESCU” RE{I[A
(continuare din pagina 1)
Mehedin]i
În perioada 1-6 octombrie 2006, Teatrul
Culturale Reşiţa Română, evaluat la 13.800 €, (100 €/mp)
amplasat în spatele Palatului Cultural, spre râul Bârzava, va fi
construit un corp de clădire ale cărui spaţii sunt necesare
desfăşurării activităţii culturale (cabine, depozit decoruri, atelier
pentru montarea decorurilor, birouri şi grupuri sanitare) a Teatrului
G.A. Petculescu din Reşiţa.

Terenul propus la schimb, scos din domeniul public, este situat
în Reşiţa, pe parcela cu număr cadastral 203/1/3/1/2/2/b/3/2/2/2
din Reşiţa Română.
Palatul Cultural, redobândit în luna februarie 2005 de către
Asociaţia Culturală Reşiţa Română a devenit, în anul 2006,
obiectul unui contract de colaborare şi de comodat, încheiat cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru o perioadă de 25 ani,
ceea ce îl obligă pe acesta să efectueze lucrări de modernizare, o
investiţie de cca. 20,0 miliarde de lei.
Prin schimbul propus, Asociaţia Culturală Reşiţa Română rămâne proprietara întregului teren redobândit şi anume, o suprafaţă
de 1.295 mp.
O investiţie importantă pentru sportul reşiţean o constituie
reabilitarea bazinului de înot din cartierul Lunca Bârzavei care va
deveni „Complexul municipal de sport şi sănătate”.
Lucrările sunt finanţate printr-un program PHARE.
Se poate presupune că parcursul unor astfel de lucrări este
unul clasic: se realizează o documentare in situ, se evaluează, de
către specialişti, natura şi volumul intervenţiilor şi se realizează un
Caiet de Sarcini, material care stă la baza proiectării, fie că
proiectantul se stabileşte în urma unor licitaţii sau prin încredinţare
directă.
În cazul de faţă se poate conchide că evaluarea a fost incompletă din moment ce lucrări esenţiale necesare, cum este hidroizolaţii bazinului propriu-zis sau refacerea învelitorii acoperişului au
fost detectate ulterior accesării fondurilor PFARE, ceea ce determină găsirea de noi resurse financiare şi decalări de termene.
În acest context, în cadrul şedinţei de lucru a Consiliului Local a
fost votat proiectul tehnic elaborat de S.C. Abraxas S.R.L. Reşiţa
pentru lucrarea „Amenajări exterioare şi reparaţii la învelitoare la
Complexul municipal de sport şi sănătate în municipiul Reşiţa”.
Această suplimentare de investiţie este estimată la 396.454,7
RON, din care proiectarea, atribuită prin încredinţare directă a
însemnat 15.955 RON.
În regim de urgenţă au fost aprobate proiectele de hotărâre
care vizează strămutarea unor construcţii provizorii, amplasate în
zona Complexului Comercial Victoria, care se va extinde pe spaţiul
adiacent.
Strămutarea construcţiilor provizorii, administrate de S.C.
Viocris Impex S.R.L., S.C. L&A Dyanthus S.R.L. şi S.C. Fast Food
Flo & Gabi S.R.L se va face pe spaţiul proprietate a Statului
Român, situat între strada Progresului şi cinematograful Dacia,
închiriat pentru 10 ani.

Joi/28 Septembrie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 2 Octombrie

PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA
SERVICIUL DE INTEGRARE EUROPEANA,
PROIECTE EUROPENE SI RELATIA CU IMMURILE SI INVESTITORII
În cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa îşi
desfăşoară activitatea “Biroul pentru Relaţia cu IMMurile şi Investitorii”. Principalele priorităţi ale biroului
sunt îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici si
mijlocii la finanţare prin asigurarea fundamentelor
informaţionale necesare în vederea elaborării de
proiecte viabile de către întreprinzători, facilitarea
accesului la servicii de informare, consultanţă,
instruire, consiliere pentru potenţialii întreprinzători
care iniţiază o afacere, pentru întreprinderile nou
înfiinţate precum şi pentru cele existente, în
conformitate cu nevoile acestora. De asemenea un alt
obiectiv major al biroului îl constituie dezvoltarea
cooperării interne şi internaţionale prin stimularea
creării parteneriatelor de afaceri în domenii de interes
pentru firmele din Municipiul Reşiţa.
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 6 (Clădirea
CASE S.A.) Reşiţa, Caraş-Severin Telefon/fax:
(0040)255-255.001, e-mail: imm@primariaresita.ro

Festivalul Răchiei din Banat
Sâmbătă, 30 septembrie a.c., la Băile Herculane
va avea loc cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Răchiei
din Banat. Organizat de către C.C.I.A.C.S., împreună
cu Consiliul Judeţean C.S., Primăria Băile Herculane
şi Hercules S.A., festivalul va reuni producătorii de
răchie din Banat.
Deschiderea festivă va avea loc cu începere de la
ora 12.00 în Parcul Central din Băile Herculanese şi
se va încheia cu premierea celor mai buni producători
ce va avea loc cu începere de la ora 15.00.

Vineri/29 Septembrie

Timişoara
+22ºC
+15ºC

Ministerul integrării europene a iniţiat procesul de
consultare la nivel regional pentru a identifica nevoile
de dezvoltare din judeţele Caraş-Severin, Timiş şi
Mehedinţi în vederea stabilirii priorităţilor de finanţare
în perioada 2007-2013
În cadrul Programului de Cooperare România Serbia 2007-2013, finanţat prin Instrumentul de
Asistenţă pentru Preaderare (IPA), Ministerul
Integrării Europene a coordonat, în luna august a.c.,
procesul de consultare la nivel regional în vederea
identificării priorităţilor programului, precum şi a
activităţilor eligibile spre a fi finanţate din fonduri
europene în perioada 2007-2013. Consultările au fost
organizate de Biroul Regional de Cooperare
Transfrontalieră Timişoara cu toţi actorii relevanţi din
aria eligibilă din România. Judeţele vizate au fost
Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi. Acelaşi proces se
derulează şi pe aria eligibilă din Serbia.
În urma consultărilor, 33% dintre cei chestionaţi,
şi-au exprimat interesul pentru realizarea de proiecte
care au ca scop dezvoltarea economică şi socială
(realizarea sau modernizarea infrastructurii sau
sprijinirea iniţiativelor regionale pentru dezvoltarea
socio-economică), 36% au manifestat interes pentru
abordarea aspectelor de interes comun (sprijinirea
iniţiativelor pentru protecţia mediului şi valorificarea
patrimoniului natural şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor), iar 30% dintre respondenţi s-au arătat
interesaţi de promovarea activităţilor “people to
people” (sprijin pentru comunităţile locale şi
societatea civilă, cercetare, dezvoltare, inovare,
educaţie şi schimb intercultural, integrare socială şi
culturală şi cooperare între regiunile de graniţă).
Rezultatele chestionarelor au relevat faptul că
autorităţile locale au avut în vedere atât proiectele
strategice, cât şi dezvoltarea parteneriatelor în cadrul
proiectelor.
(Ministerul Integrării Europene - 19.09.2006)

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+21ºC
+7ºC

+23ºC
+13ºC

Oraviţa +17ºC
+8ºC

Marţi, 3 Octombrie

DUMINICĂ, 1 octombrie
00
l ora 17 - Muzeul Banatului Montan Vernisajul expoziţiei de fotografii a membrilor fotoclubului “Art Image” din Cluj-Napoca
şi a expoziţiei de Foto Grafii despre Florenţa, realizată de pictorul Nicolae Vlădulescu
l ora 1900 - Sala Teatrului - Zadarnicele
chinuri ale dragostei de William
Shakespeare
Teatrul “G.A. Petculescu din Reşiţa,
regia Dan Vasile
LUNI, 2 octombrie
l ora 1000 - Hotel Semenic - Discuţii pe
marginea spectacolului “Zadarnicele
chinuri ale dragostei”
l ora 1900 - Sala Teatrului - “Aşteptându-l
de Godot” de Samuel Beckott
Teatrul “Tamasi Aron” din Sf.
Gheorghe, regia Gabor Tompa
MARŢI, 3 octombrie
00
l ora 10 - Hotel Semenic - Discuţii pe
marginea spectacolului “Aşteptându-l de
Godot”
00
l ora 18 - Foaierul Teatrului - Lansare de
carte: “Conversaţie în şase acte cu
Tompa Gabor“ (interviu de Florica Ichim)
00
l ora 19 - Sala Teatrului - “Oraşul” de
Efgheni Grişcoveţ
Teatrul Act din Bucureşti, regia
Cristian Juncu
MIERCURI, 4 octombrie
00
l ora 10 - Hotel Semenic - Discuţii pe
marginea spectacolului “Oraşul”
00
l ora 18 - Foaierul Teatrului - Lansare de
carte: “În galaxia scenei” de Titus Crişcu
00
l ora 19 - Sala Teatrului - Proştii de sub
clar de lună de Teodor Mazilu
Teatrul “George Bacovia” din Bacău,
regia Ion Sapdaru
JOI, 5 octombrie
00
l ora 10 - Hotel Semenic - Discuţii pe
marginea spectacolului “Proştii de sub lună”
00
l ora 16 - Hotel Semenic - “Duelul cu
domnul Shakespeare. Patru restituiri ale
dramei prinţului Hamlet”. Comunicare
prezentată de criticul Ion Parhon, cu ilustraţii din spectacolele lui Liviu Ciulei, Vlad
Mugur, Gabor Tompa şi Andrey Zholdak
00
l ora 19 - Sala Teatrului - Premieră
absolută - “Talk Show” de Ştefan Caraman
Teatrul G.A. Petculescu, Reşiţa, regia
Ion Mircioagă
VINERI, 6 octombrie
00
l ora 10 - Hotel Semenic - Discuţii pe
marginea spectacolului “Talk Show”
00
l ora 15 - Hotel Semenic - “Lazlo
Bocsardi, un regizor moralist” - Comunicare prezentată de criticul Ion Parhon cu
ilustraţii din spectacolele “Romeo şi Julieta”,
“Othello”, “Nunta însângerată”. Dezbatere
cu tema “Regizorul contemporan faţă-n
faţă cu textul clasic”
00
l ora 19 - Sala Teatrului - “Pasărea
măiastră - Maria Tănase” , recital
extraordinar - Adriana Trandafir.
OFERIM ABONAMENTE PENTRU
TOATE CELE 6 SPECTACOLE. Informaţii
şi rezervări: 0255-215.080, 0728-303.813.

Sâmb@t@/30 Septembrie

Duminic@/1 Octombrie

Timişoara
Caransebeş

+22ºC
+8ºC

Reşiţa

+25ºC
+11ºC

Oraviţa +18ºC
+10ºC

+20ºC
+9ºC

“G.A. Petculescu” este gazda ediţiei a II-a a
Colocviului Naţional de regie

+21ºC
+10ºC

Miercuri, 4 Oct.

Timişoara
Caransebeş

+23ºC
+11ºC

Reşiţa

Caransebeş
+25ºC
Reşiţa
+12ºC

+26ºC
+12ºC

Oraviţa +22ºC
+12ºC

Oraviţa +24ºC
+14ºC

+24ºC
+15ºC

+22ºC
+13ºC

Joi, 5 Octombrie

Vineri, 6 Octombrie

Sâmbătă, 7 Oct.

Duminică, 8 Oct.

Reşiţa

+23ºC/+14ºC

+25ºC/+13ºC

+24ºC/+14ºC

+25ºC/+15ºC

+25ºC/+16ºC

+25ºC/+15ºC

+23ºC/+13ºC

Timişoara

+27ºC/+11ºC

+27ºC/+13ºC

+26ºC/+13ºC

+26ºC/+13ºC

+25ºC/+10ºC

+22ºC/+9ºC

+22ºC/+11ºC
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Tichete de creşă
Angajatorii vor putea acorda părinţilor sau tutorii copiilor
în vârstă de până la doi ani, respectiv a celor de până la trei
ani în cazul copilului cu handicap, tichete de creşă.
Valoarea tichetelor de creşă se stabileşte de ministrul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi se indexează
semestrial, potrivit Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 193/2006, aprobate de Guvern în şedinţa din 20
septembrie.
La intrarea în vigoare a acestui act normativ, valoarea
unui tichet va fi de 300 lei noi (3 milioane de lei vechi).
Valoarea tichetului se stabileşte ţinând cont de indicele
inflaţiei, respectiv de indicele preţurilor de consum realizat,
cu referinţă luna mai 2006 lună în care a intrat în vigoare
Legea nr. 193/2006, precum şi de valoarea sumei lunare
acordate sub formă de tichete de creşă, de 300 lei noi,
valabilă la data intrării în vigoare a aceleiaşi legi.
De asemenea, se are în vedere faptul că semestrul
începe cu luna iunie a.c.
Valoarea nominală a unui tichet de creşă, valabilă în
ultima lună a semestrului, se utilizează şi pentru
următoarele două luni calendaristice, având în vedere
datele calendaristice la care Institutul Naţional de Statistică
comunică indicii realizaţi ai preţurilor de consum.
Normelor metodologice stabilesc că valoarea sumei
lunare indexate rezultată din calcului pentru tichetele de
creşă se va rotunji din 10 în 10 lei noi.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, contravaloarea
tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă nu este impozabilă
în sensul impozitului pe venit. De asemenea, pentru sumele
corespunzătoare acestor tichete nu se calculează şi nu se
reţin, nici pentru angajat, nici pentru salariat, contribuţiile
obligatorii la asigurările sociale, la bugetul asigurărilor de
şomaj, la asigurările de sănătate şi nici contribuţia de
asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Tichetele de creşă sunt distribuite lunar, salariaţilor sau,
după caz, angajaţilor, pentru fiecare dintre copiii naturali,
pentru fiecare copil adoptat, încredinţat în vederea adopţiei
sau dat în plasament, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela. Nu se acordă tichete de creşă pentru copiii daţi în
plasament la asistentul maternal profesionist şi nici celor
pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgenţă.
Pentru a primi tichetele de creşă, părintele sau, după
caz, tutorele, are nevoie de următoarele documente:
l Cerere pentru acordarea tichetului
l Actul doveditor eliberat de unitatea educaţională unde
este înscris copilul
l Declaraţie pe proprie răspundere că celălalt părinte/
tutore nu primeşte tichete de creşă
l Declaraţie pe proprie răspundere că celălalt părinte/
tutore nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia care se
acordă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap
l Livretul de familie sau, în cazul în care acesta nu a fost
emis, cererea trebuie însoţită de copia certificatului de
naştere al copilului sau a extrasului de naştere
l Alte documente solicitate de angajator
Tichetele de creşă pot fi utilizate doar pentru achitarea
taxelor la creşele la care au fost înscrişi copiii şi cu care
unităţile emitente au încheiat contracte de prestări servicii,
precum şi la unităţile educaţionale care, potrivit Legii nr.
193/2006, sunt asimilate creşelor întrucât organizează
distinct servicii de îngrijire şi educaţie.
Normele metodologice prevăd, în cazul în care creşa
sau unitatea educaţională asimilată creşei nu are
personalitate juridică, că unităţile emitente vor încheia

Codul Rutier

contractele de prestări servicii cu persoana juridică în
structura căreia este organizată aceasta.
În cererea adresată creşei în vederea obţinerii actul
doveditor privind înscrierea copilului în structura
educaţională respectivă, salariatul trebuie să specifice
datele de identificare ale angajatorului şi ale unităţii
emitente de tichete de creşă de la care angajatorul
achiziţionează tichetele.
Cererile de acordare a tichetelor de creşă pot de
transmise creşelor/unităţilor educaţionale de către
angajatori şi nu de salariaţi. Acest lucru poate fi stabilit de
angajatori, împreună cu organizaţiile sindicale sau cu
reprezentanţii salariaţilor.
Pentru angajaţii din instituţiile din sectorul bugetar,
angajatorii vor stabili Regulamente interne de acordare a
tichetelor de creşă şi a tichetelor cadou.
Salariaţii care au cumul de funcţii pot primi tichete de
creşă doar de la angajatorul la care aceştia îşi au funcţia de
bază.
Dacă salariatul care primeşte tichete de creşă nu
prezintă angajatorului, în scris, informaţii privind prezenţa
copilului la creşă, angajatorul va recupera, din salariul
persoanei respective, contravaloarea tichetelor acordate
suplimentar, precum şi preţul imprimatelor acestora,
corespunzător cu numărul de zile în care copilul a absentat
de la creşă.
Creşele au următoarele obligaţii:
să elibereze operativ, pe bază cererii scrise a salariaţilor,
actul doveditor care atestă înscrierea copiilor la unitatea
educaţională respectivă
l să-l informeze operativ şi în scris pe angajatorul salariatului în cazul în care copilul nu mai este înscris la creşă
l să confirme, pe nota scrisă a salariatului adresată
angajatorului, prezenţa lunară a copilului la creşă
l să utilizeze sumele decontate de unităţile emitente
pentru creşterea şi educarea copiilor în vârstă de până la 3
ani, înscrişi la unitatea educaţională respectivă
l să organizeze o evidenţă operativă proprie
Potrivit normelor metodologice, angajatorul nu poate
returna unităţilor emitente tichetele achiziţionare de la
acestea şi neutilizate. Tichetele neutilizate într-o lună
calendaristică şi nedistribuite salariaţilor vor fi utilizate în
luna calendaristică următoare.
Tichetele cadou şi tichetele de creşă sunt bilete de
valoare şi pot fi utilizate de societăţile comerciale, regiile
autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din
sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane
juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează
personal pe bază de contract individual.
Tichetele se emit pe suport de hârtie, pe care sunt
imprimate valoarea nominală şi elementele obligatorii
pentru a asigura circulaţia în condiţii de siguranţă.
Unităţile emitente trebuie să transmită lunar, până pe
data de 20 a lunii următoare, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, informări privind modul de acordare a
tichetelor cadou şi a tichetelor e creşă, precum şi copia formularului cu datele centralizatoare la nivelul ţării şi, separat,
pentru fiecare judeţ în parte şi pentru municipiul Bucureşti.
Sumele decontate de unităţile emitente şi neconsumate
de creşă până la sfârşitul lunii calendaristice se reportează
în contul lunii următoare. La sfârşitul anului calendaristic,
soldul contului bancar deschis pentru operaţiunile cu
tichetele de creşă va fi reportat pentru anul următor.
(Guvernul României - Biroul de presă - 21.09.2006)

l Limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate elevilor şi
preşcolarilor a fost actualizată, fiind stabilită la 10.400 lei vechi (1,04 lei/elev).
Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri majorarea acestei limite de la 0,97 lei la
1,04 lei/elev. Măsura se va aplica începând cu luna septembrie 2006. l

Agricultura }i
dezvoltarea rural@
După integrarea României în Uniunea Europeană,
fondurile care vor fi destinate agriculturii şi dezvoltării
rurale se estimează la circa
12 miliarde euro pentru
primii şapte ani de la data
aderării.
Aceste fonduri vor fi
derulate de către Agenţia de
Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (APDRP
fosta Agenţie SAPARD) şi
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA), câte şapte, respectiv
cinci miliarde de euro.
(Guvernul României - Biroul
de presă - 21.09.2006)
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instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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Precizare

Pana la intrarea în vigoare a noului Cod
Rutier, nu se vor produce modificari in
®
ceea ce priveste examinarea, inmatricularea si emiterea permiselor si certificatelor
de inmatriculare
SISTEME DE TÂMPLĂRIE
Directia Regim Permise de Conducere
FERESTRELE VIITORULUI
şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul
Ministerului Administratiei si Internelor preMeidert, Pleşa & Partenerii S.A. cizeaza faptul ca, pana la data prevazuta
pentru intrarea in vigoare a noului Cod
¨ - izolare termică şi Rutier (1 decembrie a.c.), examinarea
candidatilor pentru obtinerea permisului
fonică impresionantă;
¨ - protecţie antie- de conducere, inmatricularea vehiculelor
si emiterea permiselor si certificatelor de
fracţie;
¨ - durata de viaţă inmatriculare, se vor desfasura cu respectarea normelor de lucru aflate in vigoare,
lungă;
¨ - eliminarea vopsirii fara nicio modificare.
De asemenea, Direcţia Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a VehiculeVARIETATE DE FORME ŞI CULORI
lor asigura opinia publica ca va intreprinde
toate demersurile necesare pentru elaboCALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
rarea si aprobarea reglementarilor
conexe, astfel incat, la intrarea in vigoare a
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI noilor prevederi legale, activitatea de lucru
cu publicul sa se deruleze intr-un climat de
Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441 normalitate.

KBE

s.r.l.

Codul Rutier va intra în vigoare la data
de 1 decembrie 2006. Guvernul a aprobat
prorogarea, până la data menţionată, a
termenului de intrare în vigoare a noilor
reglementărilor rutiere. "Decizia a fost
luată la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a arătat că este
necesară o perioadă pentru asigurarea
pregătirii profesionale şi un exerciţiu de
comunicare pentru a aduce la cunoştinţa
opiniei publice modificările legislaţiei
rutiere". Actul normativ aprobat include şi
modificările aduse de Executiv, în urmă cu
două săptămâni, şi care vizau simplificarea unor proceduri în domeniu.
Alte noutăţi aduse de Ordonanţa de
Urgenţă aprobată de Executiv vizează
introducerea procedurii constatării amiabile a accidentului de circulaţie din care au
rezultat numai pagube materiale. Această
procedură se poate aplica dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a) s-au produs pagube materiale a
căror despăgubire este asigurată prin
poliţa de asigurare obligatorie de
răspundere civilă;
b) accidentul nu s-a produs ca urmare
a săvârşirii unei fapte de natură penală
sau pentru care se aplică sancţiuni
complementare;
c) cel puţin unul dintre conducătorii
vehiculelor implicate în accident şi-a
recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie şi deţine asigurare
obligatorie de răspundere civilă;
d) cei doi conducători de autovehicule
implicate în accidentul de circulaţie au
completat şi semnat fără obiecţiuni formularul de constatare amiabilă de accident.
Formularul completat, fără obiecţiuni,
şi semnat de ambii conducători de autovehicule, se predă societăţii de asigurare
care a eliberat poliţia, aceasta fiind
obligată să verifice îndeplinirea condiţiilor
cerute de lege pentru o astfel de procedură, atestând, după caz, validitatea sau
nulitatea constatării amiabile de accident.
Formularul de înţelegere se distribuie de
către societatea de asigurare odată cu
asigurarea de răspundere civilă.
Actul normativ stabileşte şi sancţiuni
pentru nerespectarea interdicţiilor de circulaţie de către conducătorii de vehicule
cu tracţiune animală. Este interzisă
circulaţia acestor vehicule pe drumurile
europene şi autostrăzi. Sancţiunile merg
de la două-trei puncte amendă (un punct
amendă reprezintă 10% din salariul minim
brut pe economie) până la confiscarea
vehiculului.
O altă prevedere nouă se referă la
reglementarea utilizării, pe autostrăzi, a
benzii de urgenţă. Astfel, este interzisă
utilizarea acesteia pentru circulaţia sau
staţionarea nejustificate. Sancţiunile sunt
patru-cinci puncte amendă, la care se
adaugă trei puncte penalizare pe carnet.
(Guvernul României - Biroul de presă -

Cartier Moniom

Ce trebuie să ştie omul modern?
Comunicarea în limba maternă; capacitatea de a
comunica în limbi străine, cunoştinţe de bază în
matematică, ştiinţă şi tehnologie; abilităţi de lucru cu
calculatorul; deprinderea celor mai eficiente tehnici de
învăţare; competenţe de comunicare interpersonală,
socială şi abilităţi civice; spirit de iniţiativă şi capacitate de
comunicare a culturii proprii.
Acestea sunt, în viziunea Comisiei Europene,
competenţele de bază pe care ar trebui să le posede un om
al secolului XXI şi pe care statele membre ar trebui să le
asigure prin sistemele lor de educaţie, dar şi prin învăţarea
continuă. Propunerea Comisiei este în discuţia statelor
membre UE, ale Parlamentului European şi al Comitetului
Economic şi Social. România lucrează, în prezent, la
formularea unei poziţii privind acest act comunitar.
Propunerea a fost discutată de ministerele de resort în
cadrul reuniunii săptămânale de coordonare a elaborării
poziţiilor României în cadrul instituţiilor comunitare.
Comisia Europeană consideră că aceste competenţe
necesită mai multe abilităţi, printre care creativitate,
gândire critică, dimensiune europeană şi participare civică
activă. Toate acestea contribuie la creşterea capacităţii
unei persoane de a-şi găsi un loc de muncă. În plus,
crearea mai multor locuri de muncă, de calitate mai bună
este esenţială pentru dezvoltarea Uniunii Europene,
conform Strategiei Lisabona.
În condiţiile în care populaţia Uniunii Europene îmbătrâneşte, este necesar ca vârsta activă să fie mai cât ridicată.
În consecinţă, învăţarea continuă este o necesitate. De
asemenea, dobândirea de noi abilităţi este esenţială pentru
găsirea unui loc de muncă. În plus, persoanele care au mai
multă educaţie au, în general, şi salarii mai bune. În
general, o mai bună educaţie duce la creşterea economică.
Un raport realizat sub coordonarea lui Wim Kok arată
că, la nivelul Uniunii Europene, există o serie de probleme
privind învăţarea continuă. Astfel, 150 de milioane de europeni nu au atins un nivel de bază al educaţiei secundare,
conform raportului Kok. În Uniunea Europeană, doar 20%
dintre cetăţeni au studii universitare, faţă de 39% în Statele
Unite. În plus, în faţa educaţiei continue, există mai multe
bariere. Pe de o parte, este vorba despre timpul, banii şi
disponibilitatea oamenilor de a învăţa. Un sondaj de opinie
realizat în 2003 arată că europenii consideră că au învăţat
ceva în ultimul an stând acasă, întâlnindu-se cu prieteni
sau practicând activităţi recreative, în timp ce locul de
muncă, în biblioteci sau centre specializate figurează pe
locuri ulterioare, iar cursurile specializate figurează doar pe
locul nouă ca modalitate de învăţare. Unele studii au arătat
că educaţia iniţială creşte predispoziţia oamenilor pentru
educaţie continuă.

Totuşi, există o serie de măsuri de succes, aşa cum
sugera raportul Kok. În unele state, companiile trebuie să
cheltuiască o anumită sumă de bani pentru instruirea angajaţilor lor, iar aceste costuri sunt deduse din taxe. În alte
state, sunt acordate subvenţii pentru instruirea şomerilor.
Şi fondurile comunitare susţin o serie de programe de
instruire. În alte state membre, angajaţii au interesul să
urmeze cât mai multe cursuri de instruire. Astfel, ei primesc
granturi, acumulează timpul de instruire ca timp lucrat, îşi
pot deduce costurile pentru cursuri din impozitele pe care le
plătesc etc. Unele sindicate au negociat cu patronii ca o
parte din fondul de salarii să fie rezervat instruirii. De
asemenea, în unele cazuri, timpul pentru pregătire este
plătit ca şi timp lucrat. În plus, o atenţie specială este
acordată instruirii lucrătorilor în vârstă etc.
Pentru stimularea învăţării continue, Comisia Europeană urmăreşte:
l Promovare unei percepţii pozitive a învăţării, prin
campanii de informare
l Susţinerea cu fonduri a proiectelor de dezvoltare
continuă
l Susţinerea şi încurajarea companiilor pentru organizarea de eforturi pregătire continuă a angajaţilor lor
l Încurajarea serviciilor publice să desfăşoare măsuri de
pregătire continuă pentru diverse grupuri ţintă, inclusiv persoanele cu deficienţe etc.
Documente:
Comisia Europeană, Lifelong learning and key
competences for all: vital contributions to prosperity
and social cohesion, disponibil la http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1405&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
European Qualification Framework, disponibil la
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.
html
Comunicare a Comisiei Europene, Making a european area of lifelong learning a reality, disponibil la
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communicati
on/com_en.pdf
Comisia Europeană, Jobs, Jobs, Jobs. Creating
more employment in Europe. Report of the Employment Taskforce chaired by Wim Kok, November
2003, disponibil la http://europa.eu.int/comm/
employment_social/employment_strategy/pdf/etf_en.pdf
Comisia European Lifelong learning', citizens'
views, disponibil la http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_185_en.pdf
OECD, Education at a glance 2005. Summary
report, disponibil la www.oecd.org/dataoecd/20/25/
35345692.pdf
(Ministerul Integrării Europene - 20.09.2006)

l Comisia Europeană a făcut recomandarea finală ca România să adere la UE pe 1
ianuarie 2007. Aderăm la Uniunea Europeană exact în aceleaşi condiţii ca şi celelalte 10 ţări
care au aderat în anul 2004 şi fără clauze de salvgardare l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.G. nr. 58 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 746/31.08.2006)
l O.G. nr. 56 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
(M.O. nr. 746/31.08.2006)
l O.G. nr. 61 pentru modificarea anexei nr. 2 la O.G. nr.
24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor
percepute pt. prestarea acestora (M.O. nr. 746/31.08.2006)
l H.G. nr. 1.094 pentru prorogarea termenului prevăzut la
art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006
privind întocmirea şi completarea registrului general de
evidenţă a salariaţilor (M.O. nr. 746/31.08.2006)
l O.G. nr. 62 pentru modificarea şi completarea O.u.G. nr.
115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
(M.O. nr. 747/1.09.2006)
l Ordinul nr. 5.001 al ministrului educaţiei şi cercetării
privind aprobarea calendarului, a programelor şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale,
în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a
IX-a a anului şcolar 2007-2008 (M.O. nr. 748/01.09.2006)
l Ordinul nr. 5.002 al ministrului educaţiei şi cercetării
privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2007 (M.O. nr. 748/01.09.2006)
l Ordinul nr. 5.003 al ministrului educaţiei şi cercetării
privind disciplinele şi programele pentru examenul de
bacalaureat - 2007 (M.O. nr. 748/01.09.2006)
l H.G.nr.1120 privind aprobarea Normelor metodologice pt.
aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pt. bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de
război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 febr. 1947, cu

modificările şi completările ulterioare (M.O. 753/05.09.2006)
l H.G. nr. 1.121 pentru modificarea unor poziţii din anexa
la H.G. nr. 348/2006 privind acordarea cetăţeniei române
unor persoane (M.O. nr. 755/05.09.2006)
l H.G. nr. 1.093 privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau
mutageni la locul de muncă (M.O. nr. 757/06.09.2006)
l Ordinul nr. 213 al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea
Ghidului privind cerinţe tehnice pentru proiectarea, amplasarea, construcţia, funcţionarea, închiderea şi dezafectarea incintelor amenajate pt. depozitarea minereurilor de
uraniu şi/sau toriu şi a deşeurilor rezultate de la prepararea
minereurilor de uraniu şi/sau toriu (M.O. 757/06.09.2006)
l Circulara nr. 17 a Băncii Naţionale a României privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede
din aur, dedicată aniversării a 350 de ani de la ctitorirea
Catedralei Patriarhale (M.O. nr. 758/06.09.2006)
l O.u.G. nr. 57 pentru modificarea O.u.G. nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei
termice (M.O. nr. 759/06.09.2006)
l H.G. nr. 1.092 privind protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă
(M.O. nr. 762/07.09.2006)
l O.u.G. nr. 58 privind modificarea şi completarea Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M.O. nr. 763/07.09.2006)
l Ordinul nr. 1.076 al ministrului sănătăţii publice pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
comisiei de avizare a donării de la donatorul viu (M.O. nr.
763/07.09.2006)
l Circulara nr. 18 a Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R., valabil în luna
septembrie 2006 (M.O. nr. 763/07.09.2006)
l O.u.G. nr. 60 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor
legi (M.O. nr. 764/07.09.2006)

Migra]iei for]ei de munc@
pe pia]a Uniunii Europene
Marţi, 12 septembrie a.c., la Ministerul
Integrării Europene a avut loc o reuniune a
grupului de lucru privind analiza migraţiei
forţei de muncă în scopul definirii unei poziţii
oficiale a Guvernului României cu privire la
posibila aplicare de restricţii de către statele
membre UE pentru lucrătorii provenind din
Bulgaria şi România, după data aderării
acestor ţări la Uniune.
Ca urmare a adoptării în şedinţa de Guvern din data de 30 august 2006 a Memorandumului cu tema „Analiza migraţiei forţei
de muncă din România în contextul aderării
la Uniunea Europeană”, grupul de lucru
înfiinţat va elabora un document tehnic ce
va contribui la formularea demersului
României privind dezbaterile din statele
membre, precum şi la eventuala aplicare a
principiului reciprocităţii în restricţionarea
accesului forţei de muncă din statele membre care aplică prevederi tranzitorii.
Libera circulaţie a persoanelor reprezintă una din libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor Uniunii Europene, garantată prin
art. 39 al Tratatului Comunităţilor Europene.
Statele membre ale Uniunii au dreptul,
conform Tratatului de aderare a României şi
Bulgariei la UE, să introducă măsuri tranzitoriii care să limiteze sau să interzică
accesul cetăţenilor români şi bulgari pe
piaţa muncii din ţările respective pentru o
perioadă de maximum 7 ani aşa numitul
„aranjament de 2+3+2 ani”.
O măsură similară a fost aplicată şi
statelor care au aderat la UE la 1 mai 2004
(cu excepţia Ciprului şi Maltei), când, dintre
cele 15 vechi state membre, doar Marea
Britanie, Irlanda şi Suedia au permis
accesul lucrătorilor din noile ţări membre UE
pe piaţa muncii imediat după aderare.
Conform aranjamentului convenit, la
sfârşitul primei perioade de doi ani,
respectiv în luna mai 2006, a fost reevaluată
poziţia celor 15 în domeniul liberei circulaţii
a forţei de muncă faţă de statele care au
aderat în 2004, în modul următor:
1. Austria, Germania şi Italia vor păstra
restricţiile actuale cel puţin până în 2009;
2. Belgia, Danemarca, Franţa, Luxemburg şi Olanda vor ridica gradual restricţiile
în următorii trei ani;
3. Finlanda, Grecia, Portugalia, Spania
au înlăturat barierele, deschizând piaţa
forţei de muncă;
4. Anglia, Irlanda, şi Suedia îşi menţin
decizia de a nu aplica restricţii pe piaţa
muncii.
În cazul României şi Bulgariei statele
membre ale UE nu au luat o decizie privind
aplicarea sau nu de restricţii pe piaţa muncii,
cu excepţia Finlandei care a declarat că va
permite accesul neîngrădit al lucrătorilor din
cele două ţări. Marea majoritate a ţărilor
Uniunii vor adopta o poziţie cu privire la
această temă, după prezentarea de către
Comisia Europeană a raportului de
monitorizare din 26 septembrie.
Ministerul Integrării Europene - 13.09.2006

Câ]i euro-parlamentari va avea
România, dup@ aderare?
Începând cu 2009, când vor avea loc alegeri la nivel european, numărul euro-parlamentarilor români va fi de 33 sau de 35, în
funcţie de aplicarea Tratatului de la Nisa sau a
Constituţiei Europene. Numărul euro-parlamentarilor este stabilit, pentru fiecare stat
membru UE, proporţional cu populaţia statului
respectiv, avându-se în vedere ca fiecare stat
să dispună de un număr minim de 6 locuri,
numărul maxim de locuri admise pe ţară fiind
de 96. Numărul total de membri pe care îi
poate avea PE, la un moment dat, nu poate
depăşi 750. Aleşii României pentru PE, forul
democratic al UE, vor reprezenta interesele
cetăţenilor români în cadrul Uniunii. Atribuţiile
euro-parlamentarilor vor fi aceleaşi cu ale reprezentanţilor celorlalte state membre, anume
de a elabora, împreună cu Consiliul, legislaţia
UE. De asemenea, parlamentarii europeni
aleg preşedintele Comisiei Europene. “Ştiri
europene” www.mie.ro/index.php?p=97
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând obiecte antice, ceasuri, tablouri, candelabre, bibelouri, preţuri minime, negociabil,
ofer şi cer seriozitate. Tel. 0723092582.
Vând pene în stare foarte
bună, preţ 80 lei. Tel. 216468,
0355-807491.
Vând tv color Loewe, diagonala 70 cm, cu telecomandă,
stare foarte bună. Tel. 216468,
0355-807491.
Vând tv Diamant (albnegru), diagonala 61 cm cu
circuite integrate şi tv Sport (albnegru), diag. 31 cm, stare foarte
bună. Tel. 216468.
Vând convector mare, preţ
800 lei, instant cu tiraj natural,
preţ 150 lei şi centrală termică.
Tel. 0355-804042.
Vând maşină de scris tip
diplomat, preţ 50 lei. Tel. 0355803014, 0724-114815.
Vând tv Ultracolor Saba,
diag. 80 cm cu telecomandă,
preţ 300 lei. Tel. 0355-803014,
0724-114815.
Vând tv color Saba sport,
preţ 100 lei. Tel. 0355-803014,
0724-114815.
Cumpăr televizoare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0747-487859.
Vând maşinuţe pe baterie
pentru cărat copii, preţ 100 lei.
Tel. 0747-487859.
Vând dulap şi vitrină, preţ
150 lei, televizoare color, diferite
modele, preţ 150-250 lei/buc,
combine mp3 cu sistem audio,
preţ 170 lei/buc. Tel. 0747-

487859.
Vând vitrină (bibliotecă),
preţ 200 lei. Tel. 0355-804513,
254445.
Vând pat dublu de dormitor
cu ladă pentru lenjerie şi saltea,
preţ 500 lei neg. Tel. 0355804513, 254445.
Vând colţar, canapea, stare
foarte bună. Tel. 0355-808205.
Vând cal, 1 an, localitatea
Şopotu Vechi. Tel. 0742928830.
Vând dormitor, stare foarte
bună. Tel. 0744-696581, 0355807476.
Vând congelator Linde, 7
sertare, 300 l, stare foarte bună.
Tel. 0744-696581, 0355807476.
Vând maşină spălat automată, preţ 250 lei. Tel. 0355803015, 0740-822287.
Vând convector pe gaz modern, LampaArt pentru încălzire
locuinţe, preţ inf. 500 lei neg şi
instant apă caldă Ariston, preţ
250 lei. Tel. 0744-897459.
Vând ferestre şi uşi termopan second hand import Germania. Tel. 226631, 0744550996.
Vând cruce marmură albă
1.600 ron, marmură neagră
3.500 ron, scris, montat şi
gravat fotografie. Tel. 0765342432, 0727-464388.
Vând Nokia 6610i (cu radio
FM şi cameră foto) şi cablu de
date pentru Nokia. Preţ 90 €.
Tel. 0740-175966.
Vând combin ă muzical ă
firma Onkyo, cd, casetă şi radio,
2 boxe şi 2 faxuri unul cu telefon
unul fără. Tel. 210491.

Anunţ angajare
Firma de curăţenie angajază personal pt.
locaţia Spar Reşiţa. Salar motivant, tichete de
masă. Pt. informaţii suplimentare apelaţi:
0722-373551, 0729-998418.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
pre ţuri minime. Tel. 0355 412568, 0727-815760, 0748413548.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 0355-412568 , 0727815760, 0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Construiesc cuptoare de
covrigi, pâine, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate genurile. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Acord asistenţă juridică. Tel.
0727-505315.
Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădiniţă sau la şcoală.
Tel. 0355-804513, 254445.
Caut doamnă fără obligaţii
să ajute doi bătrâni la gospodărirea casei. Ofer casă de locuit şi
salariu. Tel. 0728-007943.
Închiriez limuzină de epocă,
decapotabilă, replică 1948,
pentru nunţi, ocazii, preţ 150 €/
2,5 h. Tel. 0355-411748, 0742773016.
Electrician autorizat execut
lucrări de proiectare şi execuţie
în instalaţii electrice de utilizare
(interioare). Tel. 0727-355173.
Efectuăm zilnic curse în
Italia, Spania, Belgia, Franţa,
Portugalia, Germania cu microbuze climatizate şi maşini mici,
rapid şi ieftin! Asigurăm necesarul pt. o ieşire sigură. Ieşirea garantată 100%! Informaţii şi rezervari:0723-329600, 0742-035553
Zilnic transport internaşional
în/din Spania, Italia, Belgia, Portugalia, Franţa şi Germania cu
microbuze, autocare şi maşini
mici, garantăm ieşirea. Reduceri
pentru grupuri organizate! Asigurăm absolut tot necesarul. Tel.
0726-500804, 0744-203965.
Ofer împrumut valută, rog
seriozitate. Tel. 0728-596356.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. Magna Trading S.R.L. Reşiţa, J11/628/1993, CUI:
R4287106, anunţă licitaţie publică pentru vânzarea
bunurilor mobile, proprietatea societăţii. Preţul de pornire
conform caietului de sarcini. Preţuri fără TVA. Licitaţia va
avea loc la data de 03.10.2006, orele 1200, în Reşiţa, str.
Libertăţii nr. A4. Garanţia de participare la licitaţie este de
10% din preţul de pornire, conform caietului de sarcini şi se
depune în numerar la caseria societăţii până la data
licitaţiei, orele 1000. Taxa de participare la licitaţie, nerambursabilă, este de 25 lei, fără TVA. În caz de neadjudecare,
licitaţie se va repeta de două ori pe săptămână în fiecare
marţi şi vineri până în data de 10.11.2006. Informaţii la
telefon 0255-211552 sau 0744-178141.

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

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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Imobiliare
Vând grădină, zona Renk,
preţ neg. Tel. 0355-802997.
Vând cas ă, tehnologie
americană, cadre din lemn sau
metalice, pere ţi sandwich,
izolanţi, aspect zidărie, aprox.
250 €/mp, la cheie. Tel. 0355411748.
Vând casă, Vlahuţă, 4 camere, acoperiş Lindab, termopane, 2 grădini, preţ 50.000 €,
negociabil. Tel. 0729-107651.
Vând urgent casă, pre ţ
foarte mic. Tel. 0723-289941.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Ofer spre închiriere apartament 2 camere cu centrală
termică, nemobilat în zona
Moroasa 1. Tel. 0727-355173.
Cumpăr teren mare, Reşiţa,
front stradal, utilităţi, fără pantă
sau schimb cu casă solidă
D+P+M, 270 mp, teren 430 mp,
Muncitoresc, str. Izvorului, preţ
60.000 €. Tel. 0355-414326,
0742-773016.
Vând apartament 2 camere,
parter, balcon închis, centrală,
gresie, centrală, Moroasa II,
preţ 21.000 € neg. Tel. 0724907793, 0355-806439.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Caut elev pentru gazdă,
Aleea Breazova, bl. IV, sc. B,
ap. 16. Tel. 0355-802905.
Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 0355-804513, 254445.
Vând casă 3 camere, salon,
bucătărie, sufragerie, terasă +
mansardă. Tel. 0726-834261,
0742-844393.
Închiriez apartament 2
camere în Timişoara, zona
Complex Studenţesc, preţ 150
€/lună, garanţie 1 lună. Tel.
0744-663522.
Vând urgent apartament 4
camere, decomandat, 2 băi, 2
balcoane + boxă 96 mp, centru.
Tel. 216468, 0355-807491.

Auto-Moto-Velo
Vând Mercedes 230 E,
1990, servo central, ABS, alarmă, vopsea originală neagră,
maşină de garaj, preţ 5.800 €.
Tel. 0724-788505
Vând 3 anvelope Continental, second-hand, 185/55/R15
radial 85 HM.S Tubeles Reinforced şi 4 jante VW cu 5 orificii.
Tel. 527935.
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.
Vând Mercedes 240 D, an
fabricaţie 1980 cu piese de
schimb. Tel. 0742-553630.
Vând urgent Dacia Break,
an fabricaţie 2000, preţ 1.800 €
sau dau la schimb cu maşină
străină + diferenţă. Tel. 0723289941.
Vând Skoda Octavia Elegance, 1.9 TDI, an fabricaţie
2004, gri metalizat, pachet
drumuri grele, xenon, electric,
climatronic, 80.000 km, preţ
10.500 €. Tel. 0744-558230.

Matrimoniale
Pensionară, cu locuinţă, 57
ani, f ără obliga ţii, doresc
partener pentru prietenie,
căsătorie. Tel. 0721-217133.
Simpatică şi atrăgătoare
doresc cunoştinţă cu domn. Tel.
0724-458621.
Domn, 51 ani, aspectuos,
1.75/75, doresc cuno ştin ţ ă
doamnă, vârstă apropiată pentru o relaţie durabilă. Scrisoare
la O.P. 2 C.P. 10, Reşiţa.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
30 Sept.- 3 Oct. 2006
Sâmbătă 30.09.2006
1. Olaru Emanuel (32 ani) şi
Badescu Violeta Maria (24 ani)
2. Panait Silviu (30 ani)
şi Marta Carina-Maria (32 ani)
3. Reichert Cristian-Petru (27
ani) şi
Belinţan Emanuela-Maria(34ani)
4. Kessel Jakob (45 ani) şi
Olariu Elena-Simona (37 ani)
5. Burghină Constantin (27 ani)
şi Bogdan Roswitha-Karine(22)
6. Popovici Dan-Alexandru (22
ani) şi
Popescu Maria-Cristina (21ani)
7. Hegyi Zoltan (23 ani) şi
Dăcilă Ilidiko-Simona (19 ani)
8. Oprea Mihai-Florea (27 ani)
şi Adoculesei Carmen-Lidia
(30 ani)
9. Pleşca Mihai (23 ani) şi
Stan Alina-Florina (20 ani)
10. Gurici Alin (25 ani)
şi Galbenu Adelina (23 ani)
11. Gheju Ion (36 ani) şi
Simeon Adina-Iraida (30 ani)
12. Lupşa Bogdan-Tiberiu (30
ani) şi
Crişan Claudia-Cristina (23ani)
13. Iancovici Sârgean (29 ani)
şi Filip Camelia Elena (27 ani)
14. Todoran Daniel-Emil (25
ani) şi
Pop Adriana-Ramona (24 ani)
15. Adam Adrian-Aurelian (28
ani) şi
Buţiuc Cornelia-Crişana(25ani)
16. Ilinoiu Sorin (29 ani) şi
Suliman Nicoleta Laura (32ani)
17. Athamneh Ahmad (24 ani)
şi Costache Maria-Ofelia (23ani)
Marţi 03.10.2006
1. Iacob Pavel (37 ani) şi
Cîrpaci Lămîiţa (37 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 20 - 27 Sept.

l Szkiss Ştefan (77 ani) l
Cornianu Petru (70 ani) l Peteanu Valeria (71 ani) l Vincze
Gavril ă (66 ani) l Fulep
Gheorghe (84 ani) l Tufă Ana
(78 ani) l Orbulescu Petru (54
ani) l Lingurar Elisabeta (72
ani) l Ioniţă Aglaia (85 ani) l
Aciu Florian (42 ani) l Ivaşcu
Trifu (85 ani) l Fota Dumitru (83
ani) l Trifa Edit (51 ani) l Săpunaru Maria (62 ani) l Văleanu Emiliana (82 ani) l Nimirceag Ionel (70 ani) l Bucateş
Petru (78 ani) l Adam Magdalena (83 ani) l Borcilă Petruţa (76
ani) l Marişescu Costa (61 ani)
l Şeitan Elena (56 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

Septembrie
1700 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

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

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

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

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VII/X, Bd.
Republicii, preţ 21.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie,
curte, centrală, zona Valea Domanului,
preţ 55.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând casă 5 camere, 2 băi, bucătărie, curte comună, zona Catedralei, preţ
35.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă cărămidă arsă, 4 camere,
baie, bucătărie, hol, scară interioară,
grup sanitar, superîmbunătăţită, zonă
centrală, preţ 65.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârlişte. Preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj II/IV, îmbunătăţit, zona
Reşiţa sud, preţ 30.000 €.Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govândari, îmbuntăţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 5 camere, 2 coridoare, o
baie, bucătărie, garaj, îmbunătăţită,
zona Poşta Mare, preţ 70.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp, construibilă, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timişoarei, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând teren 17.000 mp la Km 8 lângă
staţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ
4 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 11.500 mp teren la km 8 lângă
şosea, preţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând 2.877 mp teren, lângă şosea, în
Doman, preţ 0,75 €/mp + pădure de
stejar şi gorun, în suprafaţă de 3.237 mp
în localitatea Driglovăţ, preţ 1 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caransebeşului, lângă Dacia Service, preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

18 Sept. 06
19 Sept. 06
20 Sept. 06
21 Sept. 06
22 Sept. 06
25 Sept. 06
26 Sept. 06
27 Sept. 06

51,8787
52,2166
51,6467
51,8083
52,9605
52,6481
52,9230
53,2842

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

Vânzãri

Agentii
, imobiliare

Vând casă în Bocşa Română, 6
camere, superîmbunătăţită, grădină 200
mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea
Caransebeşului, în spate la Dacia
Service, preţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 11 garsoniere cu o cameră,
preţ 5.000 € fiecare şi 18 garsoniere cu 2
camere, preţ 7.200 € fiecare; cu
contracte de închiriere pe termen lung.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 3.000 mp teren, zonă foarte
bună, pentru construcţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 7.000 mp teren, Calea
Timişoarei, preţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IX/X, zona Intim,
preţ 19.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând garsonieră, etaj III/IV, Calea
Caransebeşului, preţ 12.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră, etaj IV/IV, 36 mp,
centrală, instalaţii elecrice şi sanitare
noi, zona Mociur, preţ 8.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Cumpãrãri

Vând apartament, 2 camere conf. 1,
cu îmbunătăţiri ocupabil imediat. Tel.
0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1,
uşă de metal, recent renovat, ocupabil
imediat, preţ 20.400 € neg. Tel. 0788374144. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1
cu îmbunătăţiri, preţ 15.000 €. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1
decomandat, micro 1, zona Trandafiru,
complet renovat, la preţ de 24.000 €. Tel.
0788-388501. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 2.

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Tel. 0788-388502. (Tryo M)
Vând apartament, 1 cameră, etajul 3,
bloc de apartamente. Tel. 0788-571780.
(Tryo M)
Vând apartament, cu o cameră,
ultracentral, 47 mp, superamenajată.
Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1
decomandat, la parter, fără îmbunătăţiri
preţ 21.000 €. Tel. 0788-520899. (Tryo
M)
Vând urgent apartament, 2 camere,
conf. 1, ocupabil imediat, zonă foarte
bună. Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
House)

Cumpăr farmacie în Caransebeş şi
Lugoj. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
(Magister)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA"

Închirieri

Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)
dul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în CaranFirmele abonate beneficiază de:
sebeş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
Închirez spaţii comerciale pt. sedii
calificare şi specializare etc.
firme, cabinete medicale, Bd. Revoluţia
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
din Decembrie şi vis-a vis de Spitalul
Judeţean. Tel.221529, 0724-302616.
(Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Abonamentele se pot face la factorii poştali
din judeţul Caraş-Severtin

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

USD

28 August - 27 Septembrie 2006 EURO

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

28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27

C
I
N
E
M
A

Dacia

22 - 24 Septembrie

Codul lui Da Vinci
Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

Remake dupa filmul-catastrofa din 1972. O masă de
oameni de pe un vas de croazieră de lux se trezesc din
sărbătorirea Anului Nou în cel mai negru coşmar al vieţii
lor. Nava se răstoarnă şi supravieţuitorii trebuie să
găsească un drum de ieşire. Acum vor ieşi la lumină şi
adevăratele caractere, măştile vor cădea din cauza fricii
animalice. De pe Poseidon, scapă doar cei puternici.

Teatru
Dumincă, 24.09.2006,
ora 1900:

Talk-Show
de Ştefan Caraman.
Distribuţie: Delia Lazăr,
Eugen Drăghin
Regia: Ion Mircioagă
Scenografia: Ana Iulia
Popov
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LIGA 1
M
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1

E
0
2
1
0
4
3
3
1
1
1
0
2
1
1
3
3
2
0

I
0
1
2
3
1
2
2
4
4
4
5
4
5
6
5
5
6
8

GM
19
16
21
15
11
8
12
11
9
7
8
11
7
8
5
9
7
5

GP
5
4
9
10
7
5
10
6
10
10
10
12
11
14
10
23
19
14

P
27p
20p
19p
18p
16p
15p
15p
13p
13p
13p
12p
11p
10p
7p
6p
6p
5p
3p

Etapa urmatoare, (10/34), 29 sept - 1 oct 2006: Vineri 29 sept:
Gloria Bistrita - FC arges (17:00, Telesport); Farul - Pandurii Tg Jiu
(19:00, Telesport); Ceahlaul - Politehnica Timisoara (21:00, National
TV); Sambata 30 sept: CFR Cluj - FC Vaslui(17:00, TVR 2); Otelul UTA (17:00, Telesport); FC National - Jiul (21:00, Antena 1); 1 oct:
Urziceni - U Craiova (16:00, Telesport); Poli Iasi - Steaua (17:00,
National TV); Dinamo Bucuresti - Rapid Bucuresti (20:30, TVR 1)

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

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

M
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
5
5
4
3
3
4
3
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1

E
2
2
0
2
3
3
0
3
2
4
4
1
2
2
2
1
3
2

I
0
1
3
2
2
2
4
2
3
2
2
4
4
4
4
5
4
5

GM
13
7
12
10
10
8
10
5
7
16
5
7
8
6
6
7
6
2

GP
2
6
8
7
6
5
10
5
5
11
4
9
8
8
15
15
13
8

Olympique Lyon a învins pe
Steaua Bucureşti cu scorul de
3-0 (1-0), marţi seara, pe
Stadionul din Ghencea. Lyon sa impus prin golurile marcate de
Fred (44), Tiago (56), Karim
Benzema (90).
Steaua a revenit cu acest
prilej dupã aproximativ 10 luni
pe Stadionul Ghencea, care a
suferit un proces de refacere a
terenului, gazonul prezentându-se impecabil. O victorie
meritatã a francezilor, care au
sancþionat greşelile comise se
stelişti la maximum. Steaua a

jucat bine, dar Lyon a fost mai
valoroasã. În celãlalt meci al
grupei, Real a surclasat pe
Dinamo Kiev cu 5-1 (van
Nistelrooy 2, Raul 2, Reyes,
respectiv, Milesvki).
Clasament Grupa E
2 2 0 0 5-0 6
1. O. Lyon
2. Real Madrid 2 1 0 1 5-3 3
3. Steaua Buc. 2 1 0 1 4-4 3
4. Dinamo Kiev 2 0 0 2 2-9 0
Etapa urmatoare se va
desfasura in 17 octombrie 2006
(marti):
Steaua Buc. - Real Madrid
Dinamo Kiev - Olympique Lyon

27 septembrie 2006, miercuri
GRUPA A
Levski Sofia - Chelsea 1-3
Werder B - Barcelona 1-1
GRUPA B
Spartak Mos. - Sporting 1-1
Inter Milano - Bayer M. 0-2
GRUPA C
Liverpool - Galatasaray 3-2
Bordeaux - PSV
0-1
GRUPA D
Sahtior - Olimpiakos P. 2-2
Valencia - AS Roma
2-1

26 septembrie 2006, marti
GRUPA E
Real Madrid- Dinamo Kiev 5-1
Steaua B - O. Lyon
0-3
GRUPA F
Benfica - M. United
0-1
Celtic - Copenhaga
1-0
GRUPA G
Arsenal - FC Porto
2-0
TSKA Mos - Hamburg
1-0
GRUPA H
AEK Atena - Anderlecht
1-1
Lille - AC Milan
0-0

P
20p
17p
15p
14p
12p
12p
12p
12p
11p
10p
10p
10p
8p
8p
8p
7p
6p
5p

HOCHEI
Steaua s-a calificat în turul
2 din Cupa Continentală la
hochei. Echipa Steaua Bucureşti s-a calificat în turul 2, după
ce s-a impus cu scorul de 5-4 (21, 1-1, 2-2) în faţa formaţiei
slovene Slavia Ljubljana, duminică, în ultima partidă din cadrul
turneului preliminar găzduit de
patinoarul "Mihai Flamaropol"
din Capitală. Sâmbătă,
campioana României reuşise
să învingă formaţia bulgară
Academica Sofia cu scorul de
12-0 (4-0, 4-0, 4-0),

BASCHET
Nationala Romaniei s-a
calificat la turneul final al CE
din 2007
Tricolorele au invins, simbata, pe teren propriu, cu scorul de
76-52, reprezentativa Finlandei,
performanta ce i-a adus locul
secund in grupa D si, implicit,
biletele pentru competitia
europeana.
Jucatoarele antrenate de
sirbul Predrag Vasici au inceput
in forta partida cu nationala nordica. Dupa 24-14, scor inregistrat la prima pauza, romancele
au avut totusi o cadere. In
primele trei minute ale sfertului
secund, Finlanda a fortat si s-a
apropiat la 24-20. N-a reusit sa
puna insa prea multe probleme,
pentru ca Romania a revenit
puternic in ofensiva, ducind
rapid scorul la 34-20 (min. 17) si
apoi la 44-24, la pauza mare.
Partida a continuat in
aceeasi nota de dominare a formatiei gazda, avind in extrema
Ildiko Vass (24 puncte si 4
recuperari) si in pivotul Florina
Pascalau cele mai bune jucatoare. Pascalau a realizat un
"double-double", adica peste 10
puncte si tot atitea recuperari,
incheind meciul cu Finlanda cu
un bilant de 19 puncte, 12
recuperari si o pasa decisiva.
Punctele echipei Romaniei
au fost reusite de Vass 24,
Pascalau 19, Parau 12, Toma 8,
Stoenescu 4, Nagy 3, Mandache si Cutas, cite 2, Morosan si
Ciocan, cite 1. De la oaspeti s-a
remarcat Piipari, cu 19 puncte si
12 recuperari, autoare si ea a
unui "double-double".

Etapa urmatoare: (9/34), 30 septembrie 2006: Auxerre Lugoj CUPA DAVIS: ROMANIA - COREEA DE SUD 4-1
- Poli II Timisoara; FC Caracal - Unirea Dej; Building Vanju Mare Echipa de Cupa Davis a Romaniei a reusit sa treaca in barajul
Dacia Mioveni; FCM Targoviste - FC Baia Mare; Alba Iulia - Minerul pentru ramanerea in Grupa Mondiala de echipa similara a Coreei
Lupeni; CFR Timisoara - Corvinul Hunedoara; FC Bihor - Gaz de Sud cu scorul general de 4 la 1. Dupa partida de dublu, Andrei
Metan Medias; CSM Rm. Valcea - ISCT; FCM Resita - U Cluj.
PAVEL l-a infruntat in cel de-al patrulea meci al intalnirii pe HyungTaik LEE, liderul echipei coreene. Meciul a fost foarte tensionat,
HANDBAL MASC. - LIGA NATIONALA
compatriotul nostru pierzand primul set cu 6-4, dand emotii celor
Clasament etapa a 3-a:
circa 4000 de suporteri care au venit la Arenele BNR sa sustina
M V
E I GM
GP
P
echipa tarii noastre. In urmatoarele 3 seturi, Andrei si-a revenit si a
1. Steaua Bucuresti MFA
3
3 0 0
102
91
6p
reusit sa se impuna cu 6-4 6-3 6-2, aducand Romaniei cel de-al
3
3 0 0
86
77
6p
2. HCM Constanta
treilea punct si o data cu el bucuria pentru ramanerea in Grupa
3. CSM Medgidia
3
2 0 1
99
79
4p
Mondiala a Cupei Davis pentru anul 2007. Cel de-al cincilea meci
4. Dinamo Baumit Bucuresti
3
2 0 1
106
87
4p
s-a disputat intre Florin MERGEA (care l-a inlocuit pe Victor
5. Uztel Ploiesti
3
2 0 1
86
81
4p
CRIVOI) si Woong-Sun JUN si s-a jucat dupa sistemul cel mai bun
3
2 0 1
75
78
4p
6. Univ. Bucovina Suceava
din 3 seturi. Romanul a castigat cu 6-2 2-6 6-3 obtinand si cel de-al
7. UCM Resita
3
1 1 1
81
79
3p
patrulea punct pentru echipa noastra.
Lignitul Pandurii Tg. Jiu
3
1 1 1
89
88
3p
8
Rezultate complete:
9. Izometal Timisoara
3
1 0 2
84
83
2p
1. Andrei PAVEL - Woong-Sun JUN, 6-0;6-4;6-3
3
1 0 2
69
74
2p
10. HCM Brasov
2. Victor CRIVOI - Hyung-Taik LEE, 1-6;1-6;0-6
11.
Minaur Baia Mare
3
1 0 2
88
97
2p
3. Andrei PAVEL/Horia TECAU - Hee-Seok CHUNG/Hyung3
1 0 2
83
101 2p
12. HCM CSM Bistrita
Taik LEE, 2-6;6-2;6-3;7-5
13. Armatura U Agronomia Cluj 3
0 0 3
72
82
0p
4. Andrei PAVEL - Hyung-Taik LEE 4-6;6-4;6-3;6-2
3
0 0 3
72
95
0p
14. Ploitehnica Iasi
5. Florin MERGEA - Woong-Sun JUN, 6-2;2-6;6-3
Etapa urmatoare: (4/26), 30 septembrie 2006:
Poli Iasi - HCM CSM Bistrita; HC Minaur Baia Mare - Dinamo
Clasament constructori:
Baumit Bucuresti; Armatura U Agronomia Cluj - Steaua Bucuresti
1
Scuderia Ferrari
MFA; Univ Bucovina Suceava - Poli Izometal Timisoara; HCM
2
Renault F1 Team
Clasament piloti inaintea Marelui Premiu al Chinei de la
Constanta - Uztel Ploiesti (27.09, ora 18.00); Energia Lignitul Shanghai din 1 octombrie 2006:
3
Team McLaren Mercedes
Pandurii Tg. Jiu - HCM Brasov; UCM Resita - CSM Medgidia.
4
Honda Racing F1 Team
1 Fernando Alonso (E), (RENAULT)
108
5
BMW Sauber F1 Team
2 Michael Schumacher (D), (FERRARI)
106
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
6
Panasonic Toyota Racing
3 Felipe Massa (BR), (FERRARI)
62
26sept-01oct:
LUPTE - Campionatul Mondial - Guangzhou;
7
Red Bull Racing
4 Giancarlo Fisichella (I), (RENAULT)
57
28sept-01oct:
VITEZA PE TRASEU MONTAN - Rasnov, et 13,14;
8
Williams F1 Team
5 Kimi Räikkönen (FIN), (McLAREN)
57
29sept-07oct:
SCRIMA - Campionatul Mondial - Torino;
9
Scuderia Toro Rosso
6 Jenson Button (GB), (HONDA)
40
29sept-01oct:
FORMULA 1 - MP al Chinei, Shanghai;
10
MF1 Racing
7 Juan Pablo Montoya (COL), (McLAREN) 26
02-08 oct:
TENIS - ATP TOUR, Japonia Open, Tokyo.
11
Super Aguri Formula 1
8 Rubens Barrichello (BR), (HONDA)
25
9
Nick
Heidfeld
(D),
(BMW)
20
DE VĂZUT LA TV:
10 Ralf Schumacher (D), (TOYOTA)
18
FORMULA 1: Marele premiu al Chinei, Cursa
11 Pedro De La Rosa (ESP), (McLAREN)
14
Duminica TVR 1 ora 08:55
12 David Coulthard (GB), (RED BULL)
14
HAND. MASC.: Liga Campionilor: Banik Karvina - HCM Constanta 13 Jarno Trulli (I), (TOYOTA)
12
Duminica TV Sport ora 11:30
14 Jacques Villeneuve (CAN), (BMW)
7
VOLEI: Campionatul Mondial in Bulgaria, Finala
15 Robert Kubica(POL), (BMW)
6
Duminica Eurosport ora 19:30
16 Mark Webber (AUS), (WILLIAMS)
6
FOTBAL: LIGA 1: DINAMO BUCURESTI - RAPID BUCURESTI
17 Nico Rosberg (D)
, (WILLIAMS)
4
Duminica TVR 1 ora 20:30
18 Christian Klien (A), (RED BULL)
2
SCRIMA: Campionatul Mondial, in Italia, ziua a II-a
19 Vitantonio Liuzzi (I), (TORO ROSSO)
1
Luni Eurosport ora 19:30
, (TORO ROSSO)
0
HALTERE: Campionatul Mondial in Rep. Dominicana, masc, 77 kg 20 Scott Speed (US)
21 Tiago Monteiro (P), (MIDLAND)
0
Marti Eurosport ora 21:00
22 Christijan Albers (NL), (MIDLAND)
0

FORMULA 1 - M.P. AL CHINEI

8
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168
165
97
65
33
30
16
10
1
0
0
Rubricăă realizată
sport realizată
de Adrian
de Adrian
Popa Popa

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

PRISMA SPORT

LIGA CAMPIONILOR: STEAUA - LYON 0-3

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