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Colectivul Consulatului German din Timişoara şi invitaţii
acestuia a beneficiat, pentru aniversarea a şaisprezece ani
de la data reunificării celor două Germanii, de cadrul festiv
oferit de o instituţie emblematică pentru oraşul de pe Bega Opera Naţională.
La 3 octombrie 1990, două state ale aceleaşi naţiuni,
Republica Federală Germania, în plină ascensiune
economică şi politică economică social-liberală şi Republica
Democrată Germană, eliberată din blocul statelor comuniste,
au hotărât formarea unui stat german unic, landurile
răsăritene aderând la sistemul politic şi economic al vestului,
ceea ce a însemnat, implicit, opţiunea pentru constituţia
statului federal.
„Marea linie roşie a căzut” a fost metafora la care a apelat
preşedintele Hardtmann referindu-se la data de 3 octombrie
1990, zi importantă pentru toţi europenii, incluzându-i pe
români.
Gazdelor evenimentului, Domnul Rolf Mahrun, în calitate
de consul şi colectivul acestei misiuni diplomatice li s-au
alăturat domnii Hardtmuth Nassauer, membru al Parlamentului European şi preşedinte al grupului parlamentar CDU şi
Norbert Hardtmann, preşdintele Landului Hessen.
Oficialităţile române prezente la întâlnirea amprentată de
prietenie şi solidaritate au fost preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, domnul Ostaficiuc, prefectul judeţului Timiş,
domnul Ovidiu Drăgănescu, primarul Timişoarei, domnul
Gheorghe Ciuhandu şi domnul Ovidiu Ganz, deputat în
parlamentul României.
Au fost prezenţi în sală oficiali din judeţele cu populaţie

germană Timiş, Satu Mare,
Mehedinţi (din Caraş-Severin a
p a r t i c i p a t d o m n u l Ti l i c ă
Pârvulescu, vicepreşedintele
Consiliul Judeţean), reprezentanţi ai bisericii catolice,
reprezentanţi ai instituţiilor de
cultură şi învăţămînt, dar şi ai
societăţilor comerciale, şi ai
mass-media.
Ambasadorii statului german, fie că e vorba de diplomaţi
sau politicieni, au relevat
legătura existentă între cele
două state prin populaţia de
etnie germană care a trăit sau
trăieşte în România, un stat a
cărui politică referitoare la
minorităţile naţionale (Banatul
fiind exponentul acestui
comportament interetnic) poate
constitui un model pentru alte
ţări europene.
Germania priveşte cu
bunăvoinţă aderarea României
la UE, salută intrarea acestei
ţări în marea familie europeană, „reîntoarcerea la
comunitatea popoarelor europene libere”.
Germania acordă României sprijin politic şi practic.
Relaţiile dintre cele două state şi, în mod special dintre
Germania şi Banat au condus la materializarea unor proiecte
din economie, învăţământ sau alte domenii sociale.
Oficialităţile române, adresându-se gazdelor şi invitaţiilor
în limba româna sau germană, au descris etapele colaborării
germano-române: ajutoare umanitare parteneriate proiecte
comune şi au subliniat că „noua Românie a renăscut la
Timişoara, fiindcă am fost împreună şi am avut prieteni”.
Urarea finală a fost „Ad multos anos Germania, România,
Europa!”.
Festivitatea a început cu cele trei imnuri al Germaniei, al
României şi al Uniunii Europene - intonate de corul Operei
Naţionale Române din Timişoara şi a continuat cu un spectacol de gală oferit de acest colectiv şi invitaţii săi, arii celebre
din repertoriul clasic de operă şi momente coregrafice.
Aniversarea a fost salutată de către directorul operei,
Corneliu Murgu, printr-o surpriză: programul spectacolului nu
conţinea această aria paiaţei lui Leoncavallo, iar
interpretarea ei magnifică a bucurat întregul auditoriu, a fost
un omagiu adus prietenilor germani.
Evenimentul a fost „înţeles” şi de natura care a dăruit
sărbătoriţilor şi oaspeţilor o seară frumoasă de toamnă, iar
atmosfera din jurul operei sugera imaginea unui oraş din
Mitteleuropa: iluminat fermecător, terase, muzică bună.
(R.B.)
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Recrutarea }i selec]ia pentru
efectuarea serviciului militar
Recrutarea şi selecţia pentru
efectuarea serviciului militar în calitate
de soldat şi gradat de către instituţiile din
sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională se vor organiza pe
bază de voluntariat, conform unui proiect
de Hotărâre aprobat de Guvern.
Fiecare dintre instituţiile menţionate
va avea, pe timp de pace, propriul sistem
de promovare a profesiei militare şi
propria bază de date privind evidenţa
militară, pe plan local şi central, a
cetăţenilor care optează să urmeze o
carieră militară.
Fondurile financiare necesare activităţilor de promovare a profesiei militare,
recrutare, selecţie şi pregătire a cetăţenilor pe bază de voluntariat se asigură de
de la bugetul de stat prin bugetul
instituţiilor din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională.
Una din ţintele Programului de
guvernare, prevăzută în cadrul
Capitolului 27 (Politica de securitate
naţională) o reprezintă desfiinţarea
serviciului militar obligatoriu.
Un prim pas, în acest sens, a fost
făcut prin adoptarea, la finele anului
trecut, a legii potrivit căreia, de la 1
ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu pe timp de pace se suspendă, trecându-se la cel bazat pe voluntariat. Legea
instituie, între altele, şi necesitatea
reglementării aspectelor ce ţin de
organizarea şi funcţionarea recrutării şi
selecţiei cetăţenilor pentru efectuarea
serviciului militar pe bază de voluntariat.
În sprijinul îndeplinirii obiectivului
privind renunţarea la serviciul militar
obligatoriu şi trecerea la deplina
profesionalizare a structurilor militare din
cadrul sistemului de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, Guvernul
a aprobat şi a trimis spre dezbatere
Parlamentului, în luna martie a.c.,
proiectul de Lege privind statutul
soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
Prin acest act normativ se stabilesc
regulile de bază privind selecţia,
drepturile şi obligaţiile, cariera,
provenienţa şi trecerea în rezervă a
soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi
bărbaţi sau femei cu vârsta între 18 şi 26
de ani. Aceştia semnează, la angajare,
un contract pentru o perioadă determinată, ce poate fi de până la patru ani, iar
următoarele contracte pot avea durata
de 2-3 ani fiecare, până la limita de vârstă în grad, prevăzută a fi de 40 de ani.
Principalele avantaje pe care le vor
avea tinerii care doresc să devină soldaţi
şi gradaţi voluntari, potrivit proiectului
noii legi, care a fost deja adoptat de cele
două camere şi trimis spre promulgare
Preşedintelui României, sunt:
l în afară de solda lunară, vor avea
dreptul la echipament şi hrană gratuite,
precum şi la asistenţă medicală şi
medicamente, de asemenea gratuite, în
condiţiile legii;
l vor putea beneficia de documente
militare de transport pentru efectuarea
concediului de odihnă sau pentru
mutarea dintr-o garnizoană în alta,
precum şi de locuinţă de intervenţie sau
de compensaţie lunară pentru chirie;
l vor putea urma studii în ţară sau în
străinătate;
l vechimea în serviciu a acestora se va
lua în calcul la stabilirea pensiei şi a altor
drepturi de asigurări sociale;
l această categorie de militari va
reprezenta principala sursă pentru
formarea subofiţerilor; indiferent de
gradul pe care îl au, soldaţii şi gradaţii
voluntari vor putea fi selecţionaţi, până la
împlinirea vârstei de 30 de ani, pentru a
urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă ale subofiţerilor;
l proiectul de lege prevede, de
asemenea, posibilitatea ca militarii
voluntari să participe la misiuni
internaţionale.
Guvernul României - Biroul de presă 27.09.2006
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Acordarea unor facilit@]i financiare produc@torilor agricoli
care de]in suprafe]e de paji}ti în zona montan@
Art. 1. - (1) Producătorii agricoli din zona montană care
deţin suprafeţe de pajişti beneficiază, în anul 2006, de sprijin
direct al statului, denumit în continuare sprijin direct, de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 50.000 mii lei, în cadrul
programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a
sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe
care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
trebuie să le pună în aplicare".
(2) Beneficiarii sprijinului direct sunt persoane fizice,
persoane juridice, asociaţii ale crescătorilor de bovine, ovine
şi caprine sau asociaţii composesorale, constituite conform
legislaţiei în vigoare, care deţin în proprietate/arendă/concesiune suprafeţe de pajişti în zona montană, în vederea
asigurării bazei furajere pentru animalele din speciile bovine,
ovine şi caprine.
(3) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli
prevăzuţi la alin. (2) sub formă de bonuri valorice, al căror
model este prevăzut în anexa nr. 1, care se utilizează pentru
achiziţionarea de seminţe certificate de leguminoase şi
graminee perene în amestec, cu excepţia seminţelor de
lucernă şi trifoi, pentru achiziţionarea de îngrăşăminte chimice
(azot, fosfor şi potasiu), în scopul sporirii fertilităţii solului şi
producţiei vegetale, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de
amendare a solului.

până la utilizarea în întregime a fondului alocat fiecărui judeţ
corespunzător suprafeţelor de pajişti pe care le deţine.
Art. 6. - (1) Persoanele desemnate din cadrul sucursalelor
judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei, după caz,
întocmesc Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin
direct, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin direct se
afişează la sediul primăriilor comunelor, oraşelor, municipiilor
sau sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de
la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului direct.
(3) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct,
care au fost omişi din lista producătorilor care au solicitat
sprijin direct pot depune contestaţii la persoanele desemnate
din cadrul sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale
Agenţiei, după caz, în termen de 5 zile de la data afişării listei.
(4) Persoanele desemnate din cadrul sucursalelor
judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei, după caz,
soluţionează contestaţiile în termen de 5 zile de la data
depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor
suplimentare.
Art. 7. - .............................................................................
(14) Sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale
Agenţiei au obligaţia să păstreze timp de minimum 5 ani
facturile decontate şi bonurile valorice depuse de furnizori,
precum şi matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice.

(4) Sprijinul direct este în valoare de 100 lei/ha pajişte şi se
acordă în limita suprafeţei de pajişti de până la 100 ha inclusiv.
(5) Beneficiarii spijinului direct sunt producătorii agricoli
care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană delimitată
conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.
328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, cu modificările ulterioare.
Art. 2. - Bonurile valorice se vor completa de către
persoanele desemnate din cadrul sucursalelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, după caz, denumită în continuare Agenţie,
în prezenţa beneficiarului.
Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, pajiştea reprezintă
suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie ierboasă, alcătuită
în cea mai mare parte din plante perene ce aparţin diferitelor
familii botanice, a căror producţie este utilizată în alimentaţia
animalelor, prin păşunat şi/sau cosit.
Art. 4. - Producătorii agricoli pot beneficia o singură dată de
acordarea sprijinului direct şi trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de eligibilitate:
1. Persoanele fizice:
a) să facă dovada deţinerii în proprietate/arendă/concesiune a unei suprafeţe de minimum 1 ha de pajişti;
b) să asigure o încărcătură minimă de 1,0 unităţi vită mare
(UVM)/ha pajişte.
2. Persoanele juridice şi/sau asociaţiile de crescători de bovine,ovine şi caprine şi/sau asociaţiile composesorale de pajişti:
a) să facă dovada deţinerii în proprietate/arendă/concesiune a unei suprafeţe de minimum 30 ha de pajişti;
b) să asigure o încărcătură minimă de 1,0 UVM/ha pajişte.
3. Pot obţine sprijin direct numai producătorii agricoli,
crescători de bovine, ovine şi caprine, care nu înregistrează
datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local.
Art. 5. -(1) Sprijinul direct se acordă beneficiarilor prevăzuţi
la art. 1 alin. (2), pe baza cererii-tip al cărei model se stabileşte
prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.
(2) Cererile solicitanţilor sprijinului direct sunt înregistrate
de reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti ale Agenţiei, după caz, într-un Registru
special pentru evidenţa beneficiarilor de sprijin direct pentru
pajişti, şi se depun însoţite de următoarele documente:
a) copie de pe buletinul/cartea de identitate pentru
persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare
şi certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice;
b) declaraţie pe propria răspundere că asigură încărcătura
minimă de 1,0 UVM/ha pajişte, calculată conform coeficientului de transformare în UVM de 0,80 pentru bovine total şi de
0,15 pentru ovine/caprine total;
c) copie de pe actul de proprietate/concesionare/arendare
a suprafeţei de pajişte pentru care se solicită sprijinul;
d) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat
de consiliul local, în care se va menţiona numărul de animale
deţinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;
e) adeverinţă de la direcţiile generale ale finanţelor publice
judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, precum şi de
la consiliile locale, din care să rezulte că nu au datorii restante
către bugetul de stat ori bugetul local.
(3) Atribuirea bonurilor valorice se face în ordinea
depunerii cererilor, în limita sumei totale de 50.000 mii lei,

(15) Beneficiarii bonurilor valorice şi furnizorii de
produse/lucrări care primesc bonuri valorice pentru plata
acestora au obligaţia de a le păstra în stare perfectă; bonurile
valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită,
nu sunt valabile şi nu pot fi plătite.
(16) Bonurile valorice pentru achizi ţionarea de
produse/lucrări îşi pierd valabilitatea după data limită
prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanţe, devenind nule.
Art. 8. - Bonurile valorice tipărite conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind
sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din
sectorul vegetal în anul 2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 264/2006, şi nedistribuite, existente
în stoc la Agenţie, se pot folosi pentru acordarea sprijinului
direct potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
Art. 9. - Sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti
ale Agenţiei au obligaţia de a înregistra şi a monitoriza toţi
beneficiarii sprijinului direct pentru suprafeţe de pajişti.
Art. 10. - Data limită de depunere a documentaţiilor în
vederea accesării sprijinului direct reglementat de
prezenta ordonanţă este 30 noiembrie 2006.
Art. 11. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se
sancţionează după cum urmează:
a) înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea Registrului
special pentru evidenţa beneficiarilor de sprijin direct pentru
pajişti, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
b) încasarea sumelor de la bugetul de stat, în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale
pe documentele de decontare, cu amendă de la 10.000 lei la
30.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea sumelor
încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflaţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi
persoanelor juridice.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se
fac de persoanele cu atribuţii de control împuternicite de
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de
48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de
contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia
jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 12. - Dispoziţiile art. 11 referitoare la contravenţii se
completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13. - Persoanele împuternicite de Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale verifică permanent
modul de acordare şi utilizare a sumelor alocate potrivit
prezentei ordonanţe.
Art. 14. - Normele metodologice privind condiţiile de
acordare a sprijinului direct pentru culturile care se înfiinţează
şi/sau se exploatează în anul 2006 se aprobă prin ordin al
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
Art. 15. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta
ordonanţă.
Art. 16. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(O.G. nr. 45/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 725 din 24/08/2006)

Parteneriat avem, nu şi specialişti

Pa}ii medica]iei antidiabetice orale
De la 1 octombrie 2006, medicamentele orale
împotriva diabetului zaharat sunt disponibile în farmaciile
cu circuit deschis. Judeţul Caraş-Severin a primit, pentru
asigurarea medicaţiei necesare diabeticilor, 124.000
RON. Suma a fost calculată în funcţie de valoarea medicamentelor primite până acum de judeţul Caraş-Severin.
Din declaraţia lui Sorin Stanciu, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Caraş-Severin, reţinem că banii au fost repartizaţi în mod egal farmaciilor din
judeţ. În viitor, sunt posibile ajustări ale fondurilor în funcţie
de numărul bolnavilor care se adresează fiecărei farmacii.
Pentru a putea beneficia de medicaţia necesară,
bolnavii se vor adresa, mai întâi, medicului specialist în
diabet şi boli metabolice. De aici, bolnavii vor pleca cu o
scrisoare medicală care va cuprinde schema de tratament
şi medicaţia necesară fiecărui bolnav. Conform acestei
scrisori, medicul de familie va prescrie medicaţia necesară
şi va urmări evoluţia bolnavilor.
Pentru a evita aglomeraţia la farmacii, directorul CJAS
ţine să îi asigure pe bolnavi de faptul că cei 124.000 RON
sunt suficienţi pentru a răspunde tuturor cererilor.

SPECIALI{TI PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT
AL CALIT~[II CONFORM STANDARDULUI
INTERNA[IONAL ISO 9001:2000
Această instruire este deosebit de utilă atât angajaţilor
firmelor care lucrează la implementarea unui sistem de
management al calităţii şi pregătirea acestuia pentru
certificare cât şi firmelor deja certificate, unde prioritatea se
axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui
sistem.
Subiecte abordate: Iniţiere în calitate, definirea
conceptului de calitate, istoricul calităţii, costurile calităţii,
terminologia calităţii, prezentarea ISO 9001:2000 şi a
familiei sale de standarde, cerinţe ale unui sistem de
management al calităţii, elaborarea unui sistem de
managementul calităţii, documentarea unui sistem de
managementul calităţii.
Tariful de curs este de 150 Euro + TVA / participant, în
care intră suportul de curs pentru fiecare participant, băuturi răcoritoare şi cafele în pauze, masa de prânz pentru
cele patru zile. Participanţii la curs primesc dreptul de a
susţine examenul de certificare personală “Specialist
pentru sisteme de managementul calităţii” (în ultima zi de
desfăşurare a cursului). Preţul pentru susţinerea examenului şi emiterea certificatului este de 50 euro + TVA/
participant. Participanţilor care promovează examenul li se
acordă certificate recunoscute internaţional în limbile
română şi germană din partea organismului de certificare
personal TÜV Rheinland InterCERT, divizia Akademia,
oferindu-le titlul de „Specialist pentru sisteme de management al calităţii” şi confirmând competenţele sale în
elaborarea şi documentarea unui sistem de management
al calităţii. Acest certificat oferă totodată titularului său
dreptul de a urma în decurs de trei ani cursurile de „Reprezentantul Managementului pentru Calitate” şi „Auditori
Externi (TAR ZERT)” pentru sisteme de management ale
calităţii. Participanţii care nu promovează sau nu doresc să
susţină examenul primesc o „Confirmare de participare”
din partea TÜV Rheinland România S.R.L., păstrând
dreptul de a participa în decurs de trei ani la examenul
susnumit, ori de câtre ori acesta va fi organizat, conform
programului de instruire al Akademiei TÜV Rheinland în
România.
Dacă consideraţi că oferta noastră corespunde
nevoilor de instruire ale organizaţiei dumneavoastră sau
ale dumneavoastră personal, vă rugăm să transmiteţi
după completare talonul anexat la fax: 0256-293226.
Programul complet de cursuri si alte detalii găsiţi în internet
la adresa www.tuv.ro .
Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la :
tel: 0256- 293 216, mobil. 0728- 777 854 – Daniel
Matieş , Director Vânzari Regional.
Reşiţa, 17.10.2006-20.10.2006

După ce, recent, a fost semnat, la Timişoara,
parteneriatul regional pentru ocuparea forţei de
muncă şi incluziune socială, un parteneriat similar a
fost semnat la nivelul judeţului Caraş-Severin ieri, 4
octombrie 2006. Cei 22 de semnatari au subliniat
importanţa planificării forţei de muncă, adică
sincronizarea procesului de pregătire a forţei de
muncă din judeţ cu cerinţele pieţei muncii.
Şomajul ridicat, cauzat de continua restructurare,
fac din Caraş-Severin un judeţ eligibil pentru absorbţia fondurilor europene pe care România le va primi
începând de anul viitor. Din declaraţia subprefectului
Petru Sereş, am reţinut că este vorba despre suma
de 500 de milioane de euro care vor lua, anual,
drumul României.
Sorin Muşat, directorul Agenţiei Judeţene de
Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) a judeţului, a
atras atenţia asupra lipsei specialiştilor care să scrie
proiecte cu finanţare europeană. “Până acum, România a avut acces la fonduri PHARE însă a fost scris
un singur proiect. Firme din alte judeţe scriu proiecte
în Caraş-Severin pentru că judeţul nu dispune de
specialişti în domeniu“, a declarat Sorin Muşat.
Pregătirea acestor specialişti, care ar trebui să fie
prezenţi în fiecare primărie din judeţ, se poate
constitui într-un prim obiectiv al parteneriatului

SPAR - Un nume care
se va impune în comer]ul re}i]ean

Trebuie remarcat faptul că cca. 35% din mărfurile expuse sunt
produse proaspete şi de bucătărie.
SPAR îşi o propune o diferenţiere pozitivă faţă de piaţa de retail
din România şi pentru realizarea acestui deziderat, un loc important
îl va avea excelenţa în serviciile asigurate.
Politica managerială a companiei SPAR se bazează pe respectarea unor valori primordiale:prietenie,pasiune,dedicare, încredere.
Supermarketul din Reşiţa, o investiţie de 2,1 mil. euro, se desfăşoară pe o suprafaţă de 1.000 mp, din care 780 mp reprezintă sala
de vânzare.
Materia primă pentru produsele preparate provine din judeţul
nostru sau din surse externe, iar domnul Rino Tizzani, Directorul
General pentru SPAR România şi-a manifestat deschiderea pentru
noi surse locale de aprovizionare.
Investiţia reşiţeană este deservită de 48 de salariaţi care vor
asigura fluenţa activităţii, un punct forte promis fiind cele 7 (şapte)
case de marcare operaţionale. (R.B.)

Vineri/6 Octombrie

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 9 Octombrie

Caransebeş

+20ºC
+16ºC

+25ºC
+13ºC

Oraviţa +18ºC
+17ºC

Marţi, 10 Octombrie

Duminic@/9 Octombrie

Timişoara
Caransebeş

+21ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +18ºC
+10ºC

+19ºC
+18ºC

În conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2006,
în vederea acordării ajutorului de
încălzire a locuinţei precum şi a
unor facilităţi pentru plata energiei
termice rugăm cetăţenii care au
venitul net pe membru de familie
între 125-500 RON şi cei care
beneficiază de ajutor social, să se
prezinte la caseriile S.C. Cet Energoterm S.A. situat în Reşiţa, str.
Fântânilor, nr. 5 şi Aleea Liliacului
(PT 15), Govândari - Micro I, precum şi la caseriile S.C. EON GAZ
situate în Reşiţa, str. Fânânilor, nr. 2
şi Aleea Tineretului, nr. 1 în vederea
ridicării formularelor până la data de
10.10.2006, necesare pentru a
putea beneficia de acest ajutor.
Aceste formulare completate
se vor depune la furnizorii de
energie termică respectiv
caseriile S.C. Cet Energoterm
S.A. menţionate mai sus, până la
data de 20.10.2006 iar pentru
persoanele care beneficiază de
ajutorul de încălzire cu gaze naturale formularele completate se
vor depune până în data de 20.10.
2006 la Primăria Municipiului
Reşiţa - Serviciul Public “Direcţia
de Asistenţă Socială”, situat în Pţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A,
corpul 1 parter, în baza cărora se
stabileşte dreptul ajutorului de
încălzire a locuinţei prin
dispoziţia Primarului.
În cazul nedepunerii în termen a
formularelor completate, Primarul
Municipiului Reşiţa nu va putea
stabili în termenul legal cuantumul
ajutorului de încălzire, iar
persoanele în cauză nu vor putea
beneficia de acest ajutor.
PRIMAR, SPĂTARU LIVIU

Sâmb@t@/7 Octombrie

Timişoara

Reşiţa

ANUNŢ

În dimineaţa zilei de 5 octombrie, pe bulevardul Republicii din
cartierul Lunca Bârzavei se va deschide un nou supermarket din
lanţul celor peste 15.000 de magazine SPAR, companie olandeză
de retail, cu tradiţie, fondată în anul 1932.
Compania, cu o cifră de afaceri de 29,7 miliarde EURO,
dispunând de locaţii, situate în 34 de ţări din patru continente, şi-a
făcut intrarea în România prin deschiderea, în luna august a acestui
an, a magazinului din Arad.
Compania comercializează produse având marca privată
SPAR, sigla fiind bradul de Crăciun, dar în magazine se vor găsi
produse indigene sau din surse externe.

Joi/5 Octombrie

+21ºC
+17ºC

semnat ieri. Cel puţin aceasta a fost ideea vehiculată
de subprefectul Sereş. De altfel, în cadrul întâlnirii de
ieri, a fost subliniată necesitatea organizării unei
întâlniri viitoare la care să participe toţi primarii din
judeţ în vederea instruirii asupra acestei probleme.
Trebuie menţionat faptul că, în data de 9
octombrie 2006, urmează a fi semnat, la nivel
naţional, un parteneriat similar celui semnat ieri la
nivelul judeţului Caraş-Severin. Dintre cei 22 de
semnatari, amintim:
l Instituţia Prefectului Caraş-Severin
l Consiliul Judeţean Caraş-Severin
l Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Muncă Caraş-Severin
l Inspectoratul Şcolar Judeţean
l Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin
l Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
l Filiala Caraş-Severin a Blocului Naţional Sindical
l Filiala Caraş-Severin a C.N.S. Cartel „ALFA”
l Filiala Caraş-Severin a C.N.S. „Meridian”
l Casa Corpului Didactic
l Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa
l Fundaţia „Activity”
l Oficiul Patronal Caraş-Severin
l Consiliile Locale Bocşa, Caransebeş, Moldova
Nouă

+20ºC
+11ºC

Miercuri, 11 Oct.

+20ºC
+7ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+8 º C

Caransebeş
+15ºC
Reşiţa
+4ºC

+21ºC
+10ºC

Oraviţa +20ºC
+10ºC

Oraviţa +13ºC
+6ºC

+21ºC
+11ºC

Joi, 12 Octombrie

+14ºC
+7ºC

Vineri, 13 Octombrie Sâmbătă, 14 Oct.

Duminică, 15 Oct.

Reşiţa

+12ºC/+5ºC

+14ºC/+5ºC

+15ºC/+6ºC

+15ºC/+5ºC

+13ºC/+6ºC

+15ºC/+7ºC

+16ºC/+6ºC

Timişoara

+21ºC/+7ºC

+21ºC/+6ºC

+20ºC/+5ºC

+20ºC/+5ºC

+19ºC/+6ºC

+18ºC/+5ºC

+20ºC/+5ºC
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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)
13
Art. 16 . - Pentru familiile şi persoanele singure cărora le
încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie,
dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează în
luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se
recuperează în condiţiile legii.
SECŢIUNEA a 4-a
Finanţare, verificare şi monitorizare
........................................................................................
15
Art. 16 . - Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru
încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8, precum şi pentru
cheltuielile administrative se suportă din bugetele locale.
16
Art. 16 . - (1) Pentru verificarea veridicităţii datelor
înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind
componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii pot
dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
(2) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile pe propria
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile
acesteia poate fi verificată şi de către direcţiile teritoriale prin
efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
(3) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea
anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite
necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
..................................................................................
18
Art. 16 . - Pentru primele două luni ale sezonului rece 1
noiembrie 2006 - 31 martie 2007, termenele prevăzute la art.
15 alin. (1) şi (2), art. 161, art. 162 alin. (5) şi la art. 164 alin.
(1), (4) şi (5) se prelungesc cu maximum 15 zile."
2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi
(2), art. 162 alin. (5)-(7), art. 163 alin. (1), (5) şi (6), art. 164
alin. (1), (2), (4)-(6) şi (9), art. 166, art. 167, art. 168 alin. (1),
art. 1610 alin. (1) şi ale art. 1611 alin. (2) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la
10.000 lei.
...............................................................................
Art. II. - (1) Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin.
(1) din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Repartiţia judeţelor pe zonele de temperatură
prevăzute la art. 7 alin. (2) din cuprinsul art. I este prezentată
în anexa nr. 2.
...............................................................................
ANEXA Nr. 1
CONSUMUL MAXIM LUNAR
stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de
temperatură

Tipul
apartamentului

Zone

Zona caldă

Zona
temperată

Zona rece

1 cameră
2 camere
3 camere
4 camere
1 cameră
2 camere
3 camere
4 camere
1 cameră
2 camere
3 camere
4 camere

Consumul
maxim lunar
(Gcal)
0,82
1,22
1,59
2,21
0,91
1,36
1,76
2,45
1,01
1,49
1,94
2,70
ANEXA Nr. 2

REPARTIŢIA
judeţelor pe zone de temperatur
Zona rece: Harghita, Suceava, Covasna, Braşov, BistriţaNăsăud, Bacău, Botoşani, Cluj, Vaslui, Neamţ, Mureş, Sibiu,
Hunedoara, Iaşi, Alba
Zona temperată: Vrancea, Satu Mare, Dâmboviţa, Argeş,
Ialomiţa, Sălaj, Dolj, Maramureş, Galaţi, Prahova, Brăila,
Buzău, Olt, Bihor, Teleorman, Ilfov, Gorj
Zona caldă: Giurgiu, Tulcea, Vâlcea, Arad, Caraş-Severin,
Bucureşti, Călăraşi, Timiş, Mehedinţi, Constanţa

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.133 pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului
specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de
legitimare pentru poliţişti (M.O. nr. 765/07.09.2006)
l O.u.G. nr. 56 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
(M.O. nr. 768/08.09.2006)
l H.G. nr. 1.156 pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului
financiar pentru înfiinţarea de plantaţii viticole, pomicole şi
de arbuşti fructiferi (M.O. nr. 768/08.09.2006)
l H.G. nr. 1.157 pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat
producătorilor de legume de seră şi ciuperci de cultură în
anul 2006 (M.O. nr. 768/08.09.2006)
l Ordinul nr. 708 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală privind condiţiile şi modalităţile de
suspendare a inspecţiei fiscale (M.O. nr. 768/08.09.2006)
l Norma nr. 16 a B.N.R. privind fondurile proprii ale
instituţiilor financiare nebancare (M.O. nr. 770/11.09.2006)
l Ordinul nr. 529 al ministrului economiei şi comerţului
privind aprobarea Manualului de operare pentru programul
„Schema de granturi mici“ (M.O. nr. 772/12.09.2006)
l Ordinul nr. 627 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a O.G. nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe
de pajişti în zona montană (M.O. nr. 772/12.09.2006)
H.G. nr. 1.167 pt. aprobarea organizării Forumului de dialog şi parteneriat româno-german (M.O. 773/12.09.2006)
l H.G. nr. 1.174 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004 (M.O. 773/12.09.2006)
l H.G. nr. 1.176 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului
permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care
se eliberează străinilor (M.O. nr. 773/12.09.2006)
l H.G. nr. 1.177 pentru completarea H.G. nr. 532/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului CaraşSeverin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Caraş-Severin (M.O. nr. 773/12.09.2006)
l Ordinul nr. 1.604 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunos-

cute în domeniul produselor pentru construcţii (M.O. nr.
776/13.09.2006)
l Ordinul nr. 396 al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei privind modificarea Tabelului naţional de
atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul
ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr.
232/2003 (M.O. nr. 777/13.09.2006)
l Ordinul nr. 1.459 al ministrului finanţelor publice privind
înfiinţarea Registrului naţional al operatorilor de produse
accizabile armonizate şi aprobarea procedurii de înfiinţare
şi actualizare a acestuia Consiliului Superior al Magistraturii (M.O. nr. 777/13.09.2006)
l H.G. nr. 535 pentru modificarea Regulamentului privind
modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau
examenului pentru definitivarea în funcţie, promovare în
grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi
instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de
execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi
parchete superioare (M.O. nr. 777/13.09.2006)
l Ordinul nr. 580 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea
anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor
şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea
Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
agricole (M.O. nr. 780/14.09.2006)
l O.u.G. nr. 65 privind unele măsuri de sprijin financiar
care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea
culturilor din toamna anului 2006 (M.O. nr. 781/14.09.2006)
l Ordinul nr. 1.058 al ministrului sănătăţii publice privind
prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii nr. 621/
2006 pt. ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România (M.O. 781/14.09.2006)
l O.u.G. nr. 66 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din
O.u.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului (M.O. nr. 782/15.09.2006)
l H.G. nr. 1.212 pentru modificarea şi completarea anexei
la H.G. nr. 200/2006 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de
mărfuri pentru anul 2006 (M.O. nr. 782/15.09.2006)
l Ordinul nr. 644/964 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor pentru aprobarea numărului de exemplare din
speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta, pe
gestionari şi fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de
vânătoare 2006-2007 (M.O. nr. 784/15.09.2006)

l Nici o universitate din Romania in Top 500 mondial si Top 100 european l Legea privind asigurarea
obligatorie a locuintelor va deveni operabila la mijlocul anului viitor l Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului are in vedere o lege a chiriilor l Ministerul Justitiei va supune dezbaterii
publice un proiect de Lege privind condamnarile cu caracter politic pronuntate in perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989 l
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Certificatul de cazier fiscal
Asociaţiile familiale şi persoanele fizice
nu vor mai fi obligate să prezinte
certificatul de cazier fiscal când solicită
înregistrarea în Registrul Comerţului,
întrucât informaţiile înscrise în cazierul
fiscal vor fi transmise electronic de către
Ministerul Finanţelor, a anunţat Oana
Marinescu, Purtătorul de Cuvânt al
Guvernului.
Proiect de lege adoptat astăzi de
Guvern modifică şi completează OG
nr.75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal.
O altă modificare stipulată în actul
normativ vizează organizarea şi
gestionarea cazierului fiscal la nivelul
administraţiilor fiscale.
Astfel, la nivelul Ministerului Finanţelor
Publice se organizează cazierul fiscal
naţional, în care se ţine evidenţa
contribuabililor din toată ţara. La nivelul
unităţilor teritoriale competente din
teritoriu şi cele 6 sectoare ale Capitalei se
organizează cazierul fiscal local, în care se
ţine evidenţa contribuabililor care au
domiciliul fiscal în raza teritorială a
acestora.
Această măsură a fost luată pentru a
descongestiona activitatea structurilor de
gestionare a cazierului fiscal şi va duce
implicit la diminuarea perioadei de
eliberare a acestor certificate.
Totodată, actul normativ scurtează
termenul de eliberare a certificatului de
cazier fiscal în regim de urgenţă, de la 5 la
maxim 2 zile lucrătoare, contra unei taxe
de urgenţă de 100 lei noi.
Pentru eliberarea certificatului de
cazier fiscal în regim normal, precum şi
pentru transmiterea electronică a
informaţiilor din cazierul fiscal, se va
percepe o taxă de 5 lei noi.
Instanţele judecătoreşti şi celelalte
organe competente să constate faptele
care se înscriu în cazierul fiscal şi să aplice
sancţiuni sunt obligate, conform noilor
prevederi, să transmită organului fiscal
competent în gestionarea cazierului fiscal
toate deciziile rămase definitive şi
irevocabile referitoare la sancţionarea
faptelor care se înscriu în cazierul fiscal.
În cazierul fiscal se ţine evidenţa
contribuabililor, persoanelor fizice şi
juridice, precum şi a asociaţiilor,
acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai
persoanelor juridice, care au săvârşit fapte
sancţionate de legile financiare, vamale,
precum şi cele care privesc disciplina
financiară.
Guvernul României - Biroul de presă 27.09.2006

®

KBE

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

FERESTRELE VIITORULUI

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.
¨ - izolare termică şi
fonică impresionantă;

¨ - protecţie antiefracţie;

¨ - durata de viaţă
lungă;

¨ - eliminarea vopsirii
VARIETATE DE FORME ŞI CULORI
CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

Alegerea reprezentan]ilor României în Parlamentul European
România îşi va desemna reprezentanţii în Parlamentul
European, scrutinul pentru alegerea celor 33 de
europarlamentari urmând să fie organizat până cel târziu la
data de 31 decembrie 2007.
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru alegerea
reprezentanţilor României în Parlamentul European, care
stabileşte cadrul normativ privind organizarea scrutinului:
depunerea candidaturilor, procedura de vot şi de atribuire a
mandatelor, incompatibilităţile, a anunţat primul-ministru,
Călin Popescu-Tăriceanu.
„Principiul fundamental pe care se bazează actul normativ este cel al listei naţionale, cu sistem de vot proporţional şi
prag electoral de 5%”, a afirmat şeful Executivului.
Conform proiectului, primele alegeri pentru Parlamentul
European (PE) vor fi organizate până cel târziu la 31 decembrie 2007, data exactă urmând a se stabili prin Hotărâre de
Guvern.
În cazul în care alegerile vor fi organizate după data
aderării, de la momentul aderării la UE şi până la organizarea primelor alegeri pentru desemnarea europarlamentarilor, reprezentanţii României în PE vor fi desemnaţi din rândul
senatorilor şi deputaţilor, conform Tratatului de Aderare
Tratatul de Aderare: “în cazul în care alegerile sunt
organizate după data aderării, membrii Parlamentului
European care reprezintă popoarele Bulgariei şi României
sunt numiţi, pentru perioada dintre data aderării şi data
fiecăreia dintre alegerile prevăzute la alineatul (2), de către
parlamentele acestor state, din rândurile lor”.
Reprezentanţii României în PE se aleg prin vot direct. Au
dreptul să participe la scrutin cetăţenii români care, conform
Constituţiei, au drept de vot, respectiv cei care au împlinit
vârsta de 18 ani şi nu li s-a restricţionat acest drept printr-o
hotărâre judecătorească.
Cetăţenii români cu drept de vot, care au împlinit 23 ani
până la data alegerilor, pot să candideze pentru mandatul de
parlamentar european.
După data aderării, cetăţenii UE cu reşedinţa în România
au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români cu
domiciliul în România.
Potrivit proiectului, candidaturile pentru PE se depun de
către partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi
organizaţii ale minorităţilor naţionale. Votul este pe liste, în
cadrul unui singur tur de scrutin, indiferent de prezenţa la
urne. De asemenea, vor putea fi înscrise candidaturi din
partea unor independenţi.
Pentru a-şi exercita dreptul de a fi ales ca reprezentant al
României în Parlamentul European, un cetăţean al Uniunii
Europene este obligat ca, pe lângă actele necesare candidaţilor care sunt cetăţeni români, să prezinte Biroului Electoral Central o declaraţie în care să precizeze: cetăţenia şi adresa la care locuieşte pe teritoriul României, localitatea sau
circumscripţia electorală pe ale cărei liste electorale este
înscris şi menţiunea că nu candidează pentru obţinerea unui
mandat de parlamentar european în alt stat membru al UE.
De asemenea, cetăţenii UE care îşi depun candidatura,
trebuie să prezinte un document valabil de identitate sau
orice alt document care le atestă identitatea şi un certificat în
traducere oficială, eliberat de autoritatea competentă din
statul al cărui cetăţean este, care să ateste că nu a fost lipsit
de dreptul de a fi ales în acel stat.
Listele, care se depun la Biroul Electoral Central (BEC)
cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor, trebuie
susţinute de semnăturile a minimum 200.000 de alegători,
respectiv a minimum 100.000 de alegători, în cazul candidaţilor independenţi.
Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi cu
maximum 10 mai mare decât numărul mandatelor repartizate României în PE.
Candidaturile se afişează la BEC în termen de 24 de ore
de la înregistrare şi pot fi contestate cu 20 de zile înainte de
data alegerilor.
Contestaţiile se soluţionează de către tribunalul pe raza
căruia au domiciliul/reşedinţa contestatarii în cel mult două
zile de la depunerea contestaţiei.
Hotărârea tribunalului poate fi atacată la Curtea de Apel
în cel mult 24 de ore de la pronunţare, decizia acestei din
urmă instanţe, care se pronunţă în cel mult 48 de ore, fiind
definitivă şi irevocabilă.
Alegerile propriu-zise se desfăşoară similar cu cele
pentru Parlamentul naţional şi sunt supuse aceloraşi reguli
de finanţare prevăzute de legea 334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă 5%
din voturile valabil exprimate la nivel naţional.
Repartizarea mandatelor se face în două etape:
I. BEC stabileşte coeficientul electoral naţional, prin
împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate la
numărul de mandate de parlamentari; fiecărei liste i se repartizează atâtea mandate de câte ori coeficientul naţional
se include în voturile valabil exprimate pentru acea listă
II. În cazul în care au mai rămas mandate de atribuit
acestea se repartizează participanţilor la scrutin care au
obţinut cele mai mari resturi.
BEC repartizează apoi candidaţilor aleşi un certificat
constatator al alegerii.
Candidaţii care nu au fost aleşi sunt declaraţi supleanţi
pe listele respective, iar în caz de vacanţă a unor mandate
acestea revin supleanţilor, în ordinea în care au fost aleşi.
Proiectul stabileşte şi funcţiile incompatibile cu
mandatul de parlamentar european:

Incompatibilităţi stabilite de dreptul comunitar (conform
Actului din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului
European prin vot universal direct, cu modificările ulterioare): membru al parlamentului naţional, membru al guvernului unui stat membru, membru al Comisiei Comunităţii
Europene, judecător, avocat general, grefier al Comunităţilor Europene, membru al Curţii Europene de Conturi,
membru al consiliului director al Băncii Centrale Europene,
ombudsman al Comunităţilor Europene, membru al
Comitetului Economic şi social al Uniunii Europene sau al
Comunităţii Economice Europene sau al Comunităţii
Europene a Energiei Atomice, membru al comitetelor sau
organismelor create în virtutea sau în aplicarea Tratatelor
constitutive în vederea administrării fondurilor comunitare
sau a unei sarcini permanente şi directe de gestiune
administrativă, membru al Consiliului de Administraţie,
Colegiului Director sau personalului Băncii Europene de
Investiţii, funcţionar sau angajat activ al instituţiilor
Comunităţilor Europene sau al organismelor specializate
care le sunt ataşate sau al Băncii Centrale Europene
Incompatibilităţi stabilite de legislaţia naţională: se
aplică aceleaşi incompatibilităţi precum în cazul deputaţilor
şi senatorilor, aşa cum sunt prevăzute de art. 81 şi 82 din
legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei: exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate,
respectiv funcţiile din administraţia publică asimilate celor
de ministru, funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat
şi funcţiile asimilate celor de secretar de stat şi subsecretar
de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea
Guvernului sau a ministerelor, funcţiile din Administraţia
Prezidenţială, din aparatul de lucru al Parlamentului şi al
Guvernului, funcţiile de conducere specifice ministerelor,
celorlalte autorităţi şi instituţii publice, funcţiile de consilieri
locali şi consilieri judeţeni, de prefecţi şi subprefecţi şi
celelalte funcţii de conducere din aparatul propriu al
prefecturilor, funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai
unităţilor administrativ-teritoriale, funcţiile de conducere şi
execuţie din serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe din unităţile administrativ-teritoriale
şi din aparatul propriu şi serviciile publice ale consiliilor
judeţene şi consiliilor locale, precum şi funcţiile care, potrivit
legii, nu permit persoanelor care le deţin să candideze în
alegeri (judecători ai Curţii Constituţionale, avocaţii
poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţişti şi
alte categorii de funcţionari publici, inclusiv cei cu statut
special, stabilite prin lege organică), funcţia de preşedinte,
vicepreşedinte, director general, director, administrator,
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit,
societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la
instituţiile publice; funcţia de preşedinte sau de secretar al
adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. a); funcţia de reprezentant
al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale
prevăzute la lit. a); funcţia de manager sau membru al
consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale; calitatea de comerciant
persoană fizică; calitatea de membru al unui grup de interes
economic; o funcţie publică încredinţată de un stat străin
În termen de 30 de zile de la data validării rezultatului
alegerilor pentru Parlamentul European, persoanele aflate
în situaţia de incompatibilitate vor trebui să opteze între
mandatul de parlamentar european şi funcţia care generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre acestea.
După expirarea
acestui termen dacă starea de
incompatibilitate continuă să existe, persoanele aflate în
situaţia de incompatibilitate sunt considerate demisionate
din funcţia de parlamentar european.
Cetăţenii Uniunii Europene votează în aceleaşi condiţii
ca şi cetăţenii români, cu respectarea următoarelor
proceduri:
Cetăţenii Uniunii Europene sunt înscrişi, la cerere, de
către primăria unităţii administrativ-teritoriale în care au
reşedinţa, într-o listă electorală specială.
Cererea se depune cu cel puţin 30 de zile înaintea
alegerilor însoţită de un document valabil de identitate sau
orice alt asemenea document care atestă identitatea
precum şi de o declaraţie pe proprie răspundere, care
conţine următoarele precizări:
a) cetăţenia şi adresa la care solicitantul locuieşte pe
teritoriul României;
b) localitatea sau circumscripţia electorală, după caz, din
statul membru de origine, pe ale cărei liste electorale acesta
este înscris;
c) menţiunea că îşi va exercita dreptul de vot numai în
România;
d) menţiunea că nu este lipsit de dreptul de a alege în
statul membru de origine printr-o hotărâre judecătorească
definitivă.
Autoritatea Electorală Permanentă le analizează
cererea şi emite un aviz, însoţit de o dovadă care le permite
exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul
European organizate în România.
Prin acest act normativ se realizează alinierea legislaţiei
naţionale la cea comunitară, permiţând exercitarea în
România a unui drept ce decurge din cetăţenia Uniunii Europene şi asigurând cadrul juridic necesar pentru ca reprezentanţii cetăţenilor români, dar şi ai cetăţenilor Uniunii rezidenţi
în România să fie prezenţi în Parlamentul European.
Guvernul României - Biroul de presă - 06.09.2006

Consilii de Export la nivel jude]ean
Consiliul de Export a dezbatut la
initiativa ministrului delegat pentru comert,
Iuliu Winkler, extinderea repre-zentativitatii
in profil teritorial a acestui organism.
Ministerul Economiei si Comertului a initiat
deja discutii cu mediile de afaceri judetene
si autoritatile locale pentru crearea unor
consilii de export judetene. Pana in prezent
18 structuri asociative din mediile de
afaceri judetene, in special camere de
comert, au anuntat participarea la
constituirea retelei de reprezentare
teritoriala a Consiliului.
Ministrul delegat pentru comert a
subliniat ca reprezentarea la nivel judetean
a Consiliului si stimularea parteneriatului
public privat la nivel local pe problematica
de export va contribui la promovarea
ofertei de export locale, atragerea de
investitori straini, dar si la cresterea
numarului de firme din tara care vor accesa
fondurile guvernamentale de sustinere si
promovare a exporturilor.
De asemenea, aceste consilii de export
vor actiona in teritoriu pe obiective precise
ale Strategiei Nationale de Export, precum
extinderea bazei de exportatori, managementul calitatii produselor de export, participarea la actiuni promotionale si marketing teritorial activ al ofertei de export.
Actiunea se inscrie pe linia initiativelor
anterioare ale Ministerului Economiei si
Comertului de finantare de la buget a ofertei de export judetene si va conduce la procesul de descentralizare teritoriala a exportului la nivel local tintit in strategia de export
Consiliul de Export (CE) a aprobat in
sedinta din 26 septembrie 2006, si programul de misiuni economice specializate
pentru anul 2007. Reprezentantii mediului
public si privat au inclus in calendarul
pentru anul viitor un numar de 36 de misiuni
in tari din spatiul Uniunii Europene, dar si
din afara acestuia.
Misiunile propuse si aprobate de
Consiliul de Export urmaresc, in principal,
diversificarea actiunilor de promovare a
ofertei romanesti de export pe piete din
afara UE, cum ar fi: China, Federatia Rusa,
tarile CSI, Orientul Mijlociu, India etc.
Ministrul delegat pentru comert, care
este si co-presedinte al CE, a propus
membrilor acestui organism introducerea
unui nou instrument de sustinere legat de
organizarea de misiuni ecomomice in tara
pentru importatori din strainatate, cu
scopul de a prezenta si comercializa oferta
romaneasca de export. Acest gen de
misiuni de achizitii in tara cu finantare de la
buget vor fi concentrate pe pietele tinta de
export de mare potential.
Ministerul Economiei şi Comerţului 26.09.2006

l Infringere zdrobitoare pentru
guvernul ungar l Criza rusogeorgiana ia amploare l Vizele
pentru Marea Britanie vor fi
eliminate pana la sfarsitul anului
l Romania are intarzieri mari la
punerea in executare a hotararilor
CEDO l UE se opune taxei de
inmatriculare a autoturismelor l

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
PRISMA | 5 - 11 Octombrie 2006 |

5

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

V\nd trei ieduţe de 8 luni. Tel.
223805.
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 (alb-negru), diagonala 61 cm cu circuite integrate şi tv Sport (alb-negru), diag. 31 cm, stare foarte
bună. Tel. 216468.
Vând dormitor, stare foarte
bună. Tel. 0744-696581, 0355807476.
Vând congelator Linde, 7
sertare, 300 l, stare foarte bună.
Tel.0744-696581, 0355-807476
Vând uşi şi ferestre termopan cu 2 şi 3 canate, noi, din
Germania, preţ neg direct. Tel.
0723-092582.
Vând aspirator Ajax, stare
foarte bună, preţ 60 lei neg. Tel.
216468, 0355-807491.
Vând frigider, preţ 80 lei,
frigider Arctic, preţ 140 lei neg şi
vană fontă, preţ 180 lei. Tel.
0727-869557.
Vând butelie aragaz. Tel.
224894.
Vând convector mare, preţ
800 lei, instant cu tiraj natural,
preţ 150 lei şi centrală termică.
Tel. 0355-804042.
Vând tv Ultracolor Saba, diagonala 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 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 dulap 2 uşi, vitrină, tip
bibliotecă, preţ 130 lei neg.,
combină muzicală cu mp3 şi sistem audio, preţ 160 lei, sistem
audio 5+1, preţ 160 lei, maşinuţă pt. copii cu baterie, preţ 100
lei, cărucior sport pentru copii,
preţ 60 lei. Tel. 0747-487859.
Cumpăr TV-oare color bune
sau defecte din plastic. Tel.
0747-487859.
Vând 25 bucăţi teste glicemie F5 pentru aparat Ellit, preţ
neg. 25 € şi covor din lână
2.30/3.30. Tel. 0355-801254.
Vând Nokia 6610i (cu radio
FM şi cameră foto) şi cablu de
date pentru Nokia. Pret 90 €.
Tel. 0740-175966.

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.
Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădiniţă sau la şcoală.
Tel. 0355-804513, 254445.
Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
Consilier bancar, ofer credit
nevoi personale în condiţii
avantajoase. Tel. 0729-816910.

Modificari privind modalit@]ile de plat@ a pensiilor
In Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006 a fost publicata
O.u.G.nr. 69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Astfel, pensia si alte drepturi banesti care se stabilesc si se platesc de
catre casele teritoriale de pensii, potrivit legii, se platesc, in functie de
optiune, prin mandat postal, cont curent sau cont de card, in conditiile
negociate prin conventiile incheiate de CNPAS cu C.N. Posta Romana
- S.A., respectiv cu banci.
Casele teritoriale de pensii vor transmite lunar la domiciliul
beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana S.A., taloanele de plata a drepturilor mentionate, indiferent de
modalitatea de plata pentru care s-a optat. Beneficiarii care nu au
domiciliul in Romania pot opta pentru transferul in strainatate al
acestor drepturi. Cheltuielile generate de transferul in strainatate,
inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de catre beneficiari
si se deduc de catre banci din sumele cuvenite titularilor.

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
Om de afaceri fără vicii, doresc să închiriez urgent garsonieră sau apartament 2 camere
mobilate în stil occidental. Tel.
0723-682577.
Vând garsonieră în blocul
funcţionarilor, preţ 3.500 € fix.
Tel. 0728-017075.
Vând urgent apartament 4
camere, decomandat, 2 băi, 2
balcoane + boxă 96 mp, centru.
Tel. 216468, 0355-807491.
Vând teren Calea Caransebeşului, zona Castilio, 6 €/mp
neg., suprafaţa mare şi teren
Valea Ţerovei, 4 €/mp. Tel.
0749-027673.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere,ofer plata pe loc.
Tel. 0745-260652.
Cumpăr apartament 2
camere. Tel. 0355-412757.
Cumpăr apartament 2-3
camere, decomandat sau semidecomandat, zona Govândari,
fără intermediari. Tel. 0744375412.
Caut eleve pentru gazdă,
Aleea Breazova, bl. IV, sc B, ap.
16. Tel. 0355-802905.
Primesc 2 eleve în gazdă.
Tel. 224890.
Vând apartament 2 camere,
73 mp, 2 balcoane. Tel. 0355409155.
Cumpăr apartament 2 camere, Govândari, fără intermediari, ofer 14.000 €. Tel. 0355803014, 0724-114815.
Persoană fizică, cumpăr
apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj IV inculsiv,
Govândari. Tel. 210225, 0749013124.
Vând casă, str. Al. Vlahuţă, 4
camere, etaj, renovat exterior,
curte, 2 grădini, preţ 50.000 €
neg. Tel. 0729-107651.
Vând urgent apartament 2
camere, centrală termică, bloc
IV etaje. Tel. 219947.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.
Vând casă cu grădină în
Reşiţa. Tel. 253824.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Vând urgent casă. Tel. 0723289941.
Primesc în gazdă 2 băieţi
elevi. Tel. 0355-409870.
Vând apartament 2 camere,
Micro IV, 2 balcoane, 73 mp sau
schimb cu apartament 3 camere
+ diferenţă. Tel. 0355409155.
Schimb apartament 1 cameră, etaj I, toate utilităţile, lângă
Parcul Siderurgistului cu apartament 2-3 camere în aceeaşi
zonă. Tel. 0355-803426, 0749027673.
Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 254445, 0355-804513.
Schimb sau vând apartament 2 camere, confort I, decomandat, centrală termică cu
apartament confort II +
diferenţă, str. Făgăraşului. Tel.
0722-895420.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând casă mare în comuna
Socol, grădină. Tel. 0256410494, 0721-215041.
Vând casă în comuna Secăşeni nr. 214 cu grădină mare.
Tel.0355-409456, 0720-539194
Vând teren 20.000 mp, 6
€/mp, deasupra Mănăstrii de pe
Calea Timişoarei. Tel. 0726609661, 0744-118342.
Vând teren Calea Caransebeşului, zona Castilio, preţ 6
€/mp, suprafaţă mare şi teren
pe Valea Ţerovei, preţ 4 €/mp.
Tel. 0749-027673.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere, ofer plata pe loc.
Tel. 0745-260652
Vând casă, tehnologie americană, cadre din lemn sau metalice, pereţi sandwich, izolanţi,
aspect zidărie, aprox. 250 €/mp,
la cheie. Tel. 0355-411748.

Auto-Moto-Velo
Vând portbagaj Dacia, preţ
neg. Tel. 0355-402630.
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 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.
Vând Renault Megane, an
fabricaţie 2000, stare foarte
bună, comenzi la volan, numere
noi, preţ neg. direct. Tel. 0723092582.
Vând Dacia Solenza, an
fabricaţie 2004, motor 1.400, pe
benzină, 110.000 km, preţ 4.000
€ neg. Tel. 0744-532525.
Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 2000, cauciucuri noi,
jante late, maşină de garaj,
verificare tehnică 2008. Tel.
0723-289941.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0723-279321.

Matrimoniale
Vâduvă, 53 ani, 157/75
doresc cunoştinţă cu un bărbat
singur, fără vicii. Vârstă
apropiată. Scrieţi detalii la CP
25, OP 2 Reşiţa.
Tânără discretă şi atrăgătoare doresc cunoştinţă domn.
Tel. 0724-458621.
Pensionară, cu locuinţă, 57
ani, f ără obliga ţii, doresc
partener pentru prietenie,
căsătorie. Tel. 0721-217133.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
5-10 Octombrie 2006
Joi, 05.10.2006
1. Pio Mario Maurizio (47 ani)
şi Iacob Elena (48 ani)
2. Mociu Emil (51 ani)
şi Popescu Veturia (48 ani)
3. Ghidel Constantin (52 ani) şi
Bărbulescu Luminiţa (46 ani)
Joi, 07.10.2006
1. Rusen Cristian (26 ani) şi
Jigane Emilia (19 ani)
2. Secăşan Cosmin-Ciprian
(26 ani) şi
Osman Elena-Maria (28 ani)
3. Vlad Ioan-Lucian (26 ani) şi
Afronie Maria-Raveca (24 ani)
4. Kertesz Levente-Csaba (26
ani) şi
Matei Ilinca-Violeta (25 ani)
5. Batki Zoltan-Daniel (27 ani)
şi Vieru Ioana-Dorina (23 ani)
6. Bogdan Cristian-Flavius (32
ani) şi
Popa Monica (31 ani)
7. Bălan Dumitru (33 ani) şi
Sauca Simona (28 ani)
8. Struţ Răzvan-Mihai (25ani)
şi Bărbulescu Oana-Corina
(23 ani)
9. Bleoancă Ionuţ-Aurelian (30
ani) şi
Telescu Adina (32 ani)
10. Lina Ioan (37 ani)
şi Schneider Adriana-Simona
(33 ani)
Duminică 08.10.2006
1. Bănucă Viorel-Constantin
(31 ani) şi
Bănucă Carmen-Oana (30 ani)
Marţi 10.10.2006
1. Tina Trifu (42 ani) şi
Potîrcă Camelia (40 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 28 Sept. - 4 Oct.

l Pascal Daria-Oana (25
ani) l Băban silvia (56 ani) l
Boltean Maria (72 ani) l
M ănescu Ioan (82 ani) l
Grigorescu Eugenia (71 ani) l
fuicu Eugenia (74 ani) l Ionele
Cornel (76 ani) l Peia Iuliu (79
ani) l Petri Maria (81 ani) l
Vucea Ana (57 ani) l Kis Ioan
(63 ani) l Voina Ioan (70 ani) l
Fechete Gheorghe-Dorel (39
ani) l Linţă Gheorghe-Pupu (60
ani) l Cîrpaci Ana (79 ani) l
Nagzari Benedek (80 ani) l
Todor Doichiţa (77 ani) l
Stanciu Răzvan (născut 2006)
l Măcincă Petru (54 ani) l
Gruescu Marius (42 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

Octombrie
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 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Reşiţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort
II, etaj VI, zona Intim, preţ 22.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
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)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

25 Sept. 06
26 Sept. 06
27 Sept. 06
28 Sept. 06
29 Sept. 06
2 Oct. 06
3 Oct. 06
4 Oct. 06

52,6481
52,9230
53,2842
54,0514
53,9411
53,9367
52,8535
51,8139

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

Vânzãri

Agentii
, imobiliare

Vând 3.300 mp teren, Calea Caransebeşului, lângă Dacia Service, preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
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, zonă
bună. Tel. 0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere în
Govândari, preţ 15.800 € neg. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1,
zonă excelentă, ocupabil imediat, preţ
20.000 €. Tel. 0788-374144. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 3 camere
decomandat, conf. 1, Micro 1, zona
Trandafiru, complet renovat, la preţ de
24.000 € neg.Tel.0788-388501. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, bloc de
4 etaje, cu convector, preţ 15.800 €. Tel.

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
0788-388502. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 2 camere,
conf. 1, ocupabil imediat, zonă foarte
bună şi vând teren diverse suprafeţe.
Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând teren parcelat, suprafeţe 8001.400 mp, Calea Caransebeşului, preţuri
neg. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând apartament cu o cameră, etajul
3, bloc de apartamente, urgent. Tel.
0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere în zonă
ultracentrală, cu 2 balcoane şi boxă la
subsol de 9 mp, cu îmbunătăţiri în
suprafaţă de 70 mp. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)

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

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

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

abonaţi-vă la "PRISMA"

Închirieri

Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei

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

4 Septembrie - 4 Octombrie 2006 EURO

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4

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

C
I
N
E
M
A

Dacia

6 - 8 Octombrie

X-Men 3: Ultima Infruntare
Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

Descoperirea unui leac capabil să "vindece" mutaţiile
genetice riscă să schimbe cursul istoriei şi ameninţă
insuşi viitorul omenirii. Pentru prima dată, mutanţii au de
ales între a-şi păstra puterile supranaturale, care îi
izolează şi îi alienează de restul omenirii şi a renunţa la
ele pentru a se reîncadra în societate.

Teatru
În perioada 1-6
octombrie 2006 Teatrul
G.A. Petculescu este
gazda ediţiei a doua a
Colocviului Naţional de
regie.
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LIGA 1
M
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
10
6
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1

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

I
0
1
3
2
2
4
2
2
4
5
5
6
6
5
6
5
6
9

GM
22
17
17
23
10
14
13
12
13
10
8
9
7
11
8
5
9
6

GP
6
5
11
11
6
7
11
10
12
12
12
12
13
24
14
10
21
17

P
30p
21p
21p
20p
18p
16p
16p
16p
14p
13p
13p
12p
10p
9p
8p
7p
6p
3p

Componentii reprezentativei Romaniei s-au reunit luni la centrul sportiv de la Mogosoaia, in vederea meciului cu Belarus, care
se va disputa sambata, la ora 20.15, pe stadionul "Steaua", in Grupa G a preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2008.
Obiectivul tricolorilor in aceasta toamna a fost obtinerea a noua
puncte. Romania a scapat insa printre degete doua puncte, dupa
2-2 cu Bulgaria. Meciul cu Belarus se anunta unul dificil, chiar daca
viitorii adversari ai romanilor au terminat la egalitate cu Albania,
scor 2-2, si au pierdut cu 0-3 in Olanda.
Victor Piturca: “Belarus este o echipă care dă impresia că vom
avea un joc uşor, dar după ce a arătat în meciul cu Olanda, vom
avea un meci dificil”.

Clasament GRUPA G
J V E I
1. Olanda
2 2 0 0
2. Bulgaria
2 1 1 0
3. Romania
2 1 1 0
4. Albania
2 0 1 1
5. Belarus
2 0 1 1
Etapa urmatoare - (11/34), 13-15 oct. 2006: Politehnica 6. Luxemburg
1 0 0 1
Timisoara - FC National; Universitatea Craiova - Ceahlaul Piatra 7. Slovenia
1 0 0 1
Neamt; Jiul Petrosani - Pandurii Tg. Jiu; UTA - Unirea Urziceni;
Steaua Bucuresti - CFR Cluj; FC Arges - Politehnica Iasi; Rapid
Bucuresti - Gloria Bistrita; FC Vaslui - Otelul Galati; Dinamo
Bucuresti - Farul Constanta. Zilele si orele de disputare ale
partidelor si televizarile nu s-au stabilit inca.

GOL
4-0
5-2
4-2
2-4
2-5
0-1
0-3

P
6
4
4
1
1
0
0

Rezultate, program Grupa G:
Romania - Bulgaria
2-2
Albania - Romania
0-2
07. 10.2006
Romania - Belarus
Bulgaria - Olanda
Slovenia - Luxembourg
11.10.2006
Romania sta

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 9-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
FC Targoviste
ISCT
FCM Resita
Poli II Timisoara
CSM Rm Valcea
Apulum Alba Iulia
Corvinul Hunedoara
Unirea Dej
CS Auxerre Lugoj
FC Bihor
Gaz Metan Medias
CFR Timisoara
FC Baia Mare
Building Vanju Mare

M
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

E
3
2
0
2
3
4
3
3
0
3
5
1
3
3
2
2
2
3

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

GM
13
10
15
12
10
7
11
8
10
5
16
7
7
10
8
7
7
2

GP
2
7
8
7
6
4
9
6
12
7
11
12
9
13
12
15
17
8

P
21p
20p
18p
17p
15p
13p
12p
12p
12p
12p
11p
10p
9p
9p
8p
8p
8p
6p

Etapa urmatoare - (10/34), 7 oct. 2006: Unirea Dej - Building
Vanju Mare; Minerul Lupeni - Auxerre Lugoj; Poli II Timisoara - FC
Caracal; FC Baia Mare - Apulum Alba Iulia; ISCT - FC Targoviste;
Dacia Mioveni - FC Bihor; Corvinul Hunedoara - FCM Resita;
Gaz Metan Medias - CFR Timisoara; U Cluj - CSM Rm. Valcea.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NAŢIONALĂ
Clasament etapa a 4-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
Steaua Bucuresti MFA
Dinamo Baumit Bucuresti
CSM Medgidia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu
Izometal Timisoara
UCM Resita
Univ. Bucovina Suceava
Uztel Ploiesti
HCM CSM Bistrita
HCM Brasov
Minaur Baia Mare
Armatura U Agronomia Cluj
Ploitehnica Iasi

M
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

GM
119
134
141
133
115
114
115
101
107
106
96
118
99
91

GP
98
118
117
113
112
109
113
108
114
120
100
132
114
118

P
8p
8p
6p
5p
5p
4p
4p
4p
4p
4p
2p
2p
0p
0p

HANDBAL - LIGA CAMPIONILOR
Campioana masculină de handbal HCM Constanţa a învins în
deplasare formaţia cehă HC Banik OKD Karvina cu scorul de 34 31 (14-16), duminică, în prima etapă a Ligii Campionilor, Grupa E.
HCM a început slab meciul fiind condusă cu 11-6 şi 13-8 (20),
dar la mijlocul primei reprize a reuşit să se redreseze şi să egaleze,
după o serie de cinci goluri consecutive, 13-13 (25). Rămasă în
inferioritate, după eliminarea lui Mircea Muraru, Constanţa intră la
vestiare cu un pasiv de două goluri, 16-14 pentru Banik. Şi
începutul părţii secunde este foarte slab pentru elevii lui Lucian
Râşniţă, Karvina conducând 20-14 în min. 35, cea mai mare
diferenţă de scor. În acest moment, HCM începe cursa de urmărire
şi de la scorul de 23-18 pentru gazde constănţenii au o perioadă
magică, reuşind să marcheze nu mai puţin de 9 goluri consecutive,
astfel că în min. 51 conduceau cu 27-23. Cehii îşi mai revin, dar
resimt şocul şi nu pot face faţă, astfel că HCM obţine o victorie
extraordinară cu 34-31.
Următoarea partidă pentru HCM Constanţa va avea loc
sâmbătă 7 octombrie, pe teren propriu, cu GOG Svendborg TGI
Gudme.

GRUPELE CUPEI UEFA
Iata grupele Cupei UEFA,
asa cum au fost trase la sorti
marti, la Nyon, in Elvetia.
Grupa A:
Grupa E:
Auxerre,
Feyenoord,
Rangers,
Basel,
Partizan,
Wisla,
Livorno,
Blackburn,
Maccabi.
Nancy.
Grupa B:
Leverkusen,
Brugge,
Besiktas,
DINAMO,
Tottenham.

Grupa F:
Ajax,
Sparta Praga,
Espanyol,
Austria Viena,
Zulte.

Grupa C:
FC Sevilla,
Alkmaar,
Liberec,
Grasshopers,
Braga.

Grupa G:
Patathinaikos,
PSG,
RAPID,
Hapoel,
Mlada.

Grupa D:
Parma,
Lens,
Heerenveen,
Osasuna,
Odense.

Grupa H:
Newcastle,
Celta,
Palermo,
Fenerbahce,
Eintracht.

Programul grupei B:
Prima etapă, 19 octombrie:
Dinamo stă
Etapa a doua, 2 noiembrie:
Dinamo - Beşiktaş
Etapa a treia, 23 noiembrie:
FC Bruges - Dinamo
Etapa a patra, 29/30 noiembrie:Dinamo -Bayer Leverkusen
Etapa a cincea, 13/14 dec.:
Tottenham - Dinamo.
Programul grupei G:
Prima etapă, 19 octombrie:
Rapid - Paris Saint-Germain
Etapa a doua, 2 noiembrie:
Hapoel Tel Aviv - Rapid
Etapa a treia, 23 noiembrie:
Rapid - Mlada Boleslav
Etapa a patra, 29/30 noiembrie: Panathinaikos Atena In cadrul unei ceremonii la Foro Italico din Roma s-au tras la Rapid
sorti meciurile din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis, Romania
Etapa a cincea, 13/14 dec.:
urmand a juca in deplasare impotriva Frantei, probabil la Paris. Rapid stă.
Formaţiile clasate pe primeTabloul complet al tragerii la sorti este urmatorul:
le trei locuri vor accede în 16Franta (s) (c) v Romania
Rusia (s) v Chile (c)
imile de finală ale Cupei UEFA.
Croatia (s) v Germania (c)
Australia (s) v Belgia (c)
La aceste 24 de formatii se vor
Cehia (c) v SUA (s)
Elvetia (c) v Spain (s)
adauga si cele clasate pe locul
Suedia v Belarus (s) (c)
Austria v Argentina (s)
trei in grupele Ligii Campionilor
Legenda: (s) - cap de serie, (c) - gazda.
si vor forma 16-zecimile UEFA.
Meciurile se vor juca in perioada 9-11 februarie 2007.

CUPA DAVIS

Etapa urmatoare - (5/26), 07 octombrie 2006: CSM Medgidia
Clasament constructori:
- Poli Iasi; HCM Brasov - UCM Resita; Uztel Ploiesti - Energia
1. Mild Seven Renault F1 Team
Lignitul Pandurii Tg Jiu; U Poli Izometal Timisoara - HCM ConstanClasament piloti inaintea Marelui Premiu al Japoniei de 2. Scuderia Ferrari Marlboro
ta; Steaua Bucuresti MFA - Univ Bucovina Suceava; Dinamo
Baumit Bucuresti - Armatura U Agronomia Cluj; HCM CSM Bistrita la Suzuka din 8 octombrie 2006:
3.Team McLaren Mercedes
1 Michael Schumacher (D), (FERRARI)
116
- HC Minaur Baia Mare.
4. Honda Racing F1 Team
2 Fernando Alonso (E), (RENAULT)
116
5. BMW Sauber F1 Team
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
3 Giancarlo Fisichella (I), (RENAULT)
63
6. Panasonic Toyota Racing
29sept-07oct:
SCRIMA - Campionatul Mondial - Torino;
4 Felipe Massa (BR), (FERRARI)
62
7. Red Bull Racing
06-08 oct:
FORMULA 1 - MP al Japoniei, Suzuka;
5 Kimi Räikkönen (FIN), (McLAREN)
57
8. Williams F1 Team
08 oct:
CICLISM - UCI Pro Tour - Cursa Paris Tours;
6 Jenson Button (GB), (HONDA)
45
9. Scuderia Toro Rosso
09-15 oct:
TENIS - ATP Tour, Kremlin Cup, Moscova;
7 Rubens Barrichello (BR), (HONDA)
28
10.
Spyker MF1 Team
09-15 oct:
TENIS - WTATOUR, Thailanda Open, Bangkok.
8 Juan Pablo Montoya (COL), (McLAREN) 26
11. Super Aguri Formula 1
9 Nick Heidfeld (D), (BMW)
22
DE VĂZUT LA TV:
10 Pedro De La Rosa (ESP), (McLAREN)
18
HALTERE: Campionatul Mondial in Rep. Dominicana, masc, 94 kg
11 Ralf Schumacher (D), (TOYOTA)
18
Vineri Eurosport ora 21:30
12 David Coulthard (GB), (RED BULL)
14
RUGBY.: Campionatul Mondial 2007,Calificari Romania - Georgea
13
Jarno
Trulli
(I),
(TOYOTA)
12
Sambata TV Sport ora 15:00
14 Mark Webber (AUS), (WILLIAMS)
7
FOTBAL: Euro 2008, Preliminarii: Romania - Belarus
15 Jacques Villeneuve (CAN), (BMW)
7
Sambata TVR 1 ora 20:15
16
Robert
Kubica(POL),
(BMW)
6
FORMULA 1: Marele Premiu al Japoniei, Suzuka, Cursa
17 Nico Rosberg (D) , (WILLIAMS)
4
Duminica TVR 1 ora 07:55
18 Christian Klien (A), (RED BULL)
2
TENIS: Turneul feminin de la Stuttgard
19 Vitantonio Liuzzi (I), (TORO ROSSO)
1
Duminica Eurosport ora 14:00
20 Scott Speed (US) , (TORO ROSSO)
0
HAND. MASC: Liga Campionilor: HCM Constanta - Svendborg
21 Tiago Monteiro (P), (MIDLAND)
0
Duminica TV Sport ora 17:20
22 Christijan Albers (NL), (MIDLAND)
0

FORMULA 1 - M.P. AL JAPONIEI
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179
178
101
73
35
30
16
11
1
0
0
Rubrică realizată
sport realizată
de Adrian
de Adrian
Popa Popa

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

PRISMA SPORT

PRELIMINARII EURO 2008

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