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NATURA 2000 - ECHILIBRU ÎNTRE OM ŞI NATURĂ

În cadrul campaniei de comunicare iniţiate de Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor, în 10 noiembrie la Reşiţa s-a
desfăşurat un simpozion în care, în prezenţa primarilor din
localităţile judeţului Caraş-Severin şi a conducerii instituţiilor
implicate în protejarea mediului ambiant, doamna Sulfina Barbu,
ministru de resort, a lansat programul „Reţeaua Natura 2000”.
Prin acest proiect, la nivel european se constituie o reţea de
zone/arii protejate al cărei scop este conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice periclitate.
Dezvoltarea economică a Europei, căreia îi aparţinem,
induce activităţi care pot compromite, în anumite cazuri
iremediabil, zestrea naturală care ar trebui transferată
generaţiilor viitoare.
Pentru conservarea biodiversităţii în Europa se va crea un
lanţ de arii în care natura, în diversitatea ei, fie că e vorba de floră
sau faună, va fi protejată. În acest scop, legislaţia comunitară
conţine elementele de biodiversitate care trebuie protejate, iar
zonele în care acestea se regăsesc pot fi propuse drept situri
„Natura 2000”, de altfel o obligaţie pentru fiecare stat membru al
Uniunii Europene.
Această obligaţie, ca una dintre cerinţe a aderării, îi revine şi
României şi constituie astfel posibilitatea de accesare a
fondurilor comunitare post-aderare în domeniul protecţiei naturii.
Biodiversitatea, această varietate a organismelor (faună şi
floră) e vitală pentru om şi e necesară menţionarea câtorva
aspecte căror ignorare poate avea efecte catastrofale.
Biodiversitatea asigură produsele esenţiale vieţii noastre.
Retenţia de apă pe care o asigură pădurile înseamnă protecţie la
inundaţii, înseamnă stabilizarea terenurilor.
Pădurile sunt filtrul natural pentru noxele provenite din
activităţi umane şi industriale.
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a recunoscut că
tăierile iraţionale de păduri (şi cifrele sunt elocvente: peste
30.000 ha de pădure au fost tăiate şi aproape 100.000 ha au fost
rărite) au generat cele mai puternice inundaţii cu care s-a
confruntat România în decursul anilor.
Natura este însă şi cadrul în care există aşezări umane care
pot periclita existenţa unor specii, fie că e vorba de plante sau de
animale şi, în acest mod, Reţeaua „Natura 2000” îşi propune
protejarea habitatelor naturale în care activităţile umane sunt
permise în măsura în care nu poate fi distrus echilibrul natural al
ecosistemului..
Prin implementarea acestei reţele se asigură beneficii pentru
ecosistem (menţinerea rezervelor de apă şi evitarea pretratării
acesteia, reducerea eroziunii solului, evitarea inundaţiilor, a
viiturilor, a alunecărilor de teren, ş.a.), cu posibilitatea dezvoltării
socio-economice (noi investiţii, ecoturism şi alte activităţi
recreaţionale, infrastructură).
În prezent, în Uniunea Europeană au fost desemnate
aproximativ 20.000 de situri protejate, ceea ce reprezintă cca.
1/5 din suprafaţa UE.
În cadrul UE este recunoscută poziţia de lider pe care o
deţine România în privinţa biodiversităţii, dar reţeaua naţională
de arii protejate, alcătuită din 13 parcuri naţionale şi rezervaţii ale
biosferei, 13 parcuri naturale şi peste 900 de alte arii naturale
protejate, acoperă doar 8% din teritoriu (sub valoarea europea-

nă). Judeţul Caraş-Severin ocupă locul doi în ierarhia ariilor
protejate în ceea ce priveşte suprafaţa acestora. Până la sfârşitul
lunii decembrie, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din
România are obligaţia să transmită la Bruxelles o listă a
propunerilor privind siturile alese pe criterii legate de valori
ştiinţifice şi ale peisajului (valori naturale, culturale, istorice,
arheologice), situri care vor fi incluse în reţeaua „Natura 2000”.
Pentru judeţul Caraş-Severin sunt propuse 11 situri de
protecţie al căror statut urmează să fie recunoscut la nivel
european şi legiferat prin ordine şi hotărâri de guvern.
Ariile care au dobândit statutul de sit „Natura 2000” vor fi
gestionate astfel încât natura să nu fie afectată negativ, în
condiţiile desfăşurării unor activităţi economice (un exemplu
minor, dar elocvent l-ar putea constitui acceptarea pescuitului în
golful Pojejena, ocupaţie tradiţională pentru locuitorii zonei,
instituindu-se însă interdicţia clară a capturării „peştişorului de
aur”, o varietate declarată monument al naturii, al cărui habitat
este mâlul din golf).
La conferinţa de presă organizată de ministrul Mediului şi
Gospodăririi Apelor au fost abordate probleme colaterale, în
primul rând fiind cele legate de fondurile care au fost alocate
pentru infrastructura în protecţia mediului (refaceri şi consolidări
de maluri), de care a beneficiat judeţul nostru.
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Referitor la actualul management în gestionarea deşeurilor,
problema a fost transferată autorităţilor şi instituţiilor locale, care
trebuie să asigure depoluarea Bârzavei, de exemplu, dar şi să
aplice sancţiuni în cazul nerespectării unor hotărâri legale.
Pentru îmbunătăţirea activităţii prestate de Garda de
Protecţie a Mediului numărul comisarilor se va suplimenta cu
400, în prezent, la nivel naţional existând doar 700 de comisari.
În ceea ce priveşte deponeurile de gunoi de la Bocşa,
Caransebeş şi Reşiţa, halde care ard (cea din municipiul nostru
„aniversează” aproape douăzeci de ani!), poluând extrem de
periculos comunităţile urbane din vecinătate, se pare că la
nivelul ministerului nu au existat informaţii în acest sens, ceea ce
explică răspunsul doamnei ministru legat de rezolvarea situaţiei
pe care autorităţile care „nu o pot face peste noapte”. (R.B.)
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VIZITA AMBASADORULUI REPUBLICII CEHE
La începerea misiunii diplomatice în
ţara noastră, Excelenţa Sa, Petr
Dokladal, ambasadorul Republicii Cehe
a vizitat judeţul Caraş-Severin, regiunea
cu cea mai mare populaţie de etnie cehă
din România: cca. 2500 de locuitori, care
se regăsesc, în număr semnificativ în şase comune şi satele arondate (Coronini,
Gârnic, Berzasca, Şopotu Nou, Lăpuşnicel şi Socol), dar şi în centre urbane
(Reşiţa, Moldova Nouă, Caransebeş).
Întâlnirea dintre delegaţia Republicii
Cehe, alături de care a fost şi deputatul
Adrian-Miroslav Merka din Parlamentul
României, şi autorităţile din Caraş-Severin constituie o continuare a relaţiilor
dezvoltate în timp între cele două state şi
care, până la momentul actual au avut
dimensiunea unui parteneriat care a
vizat dezvoltarea infrastructurii, reabilitarea unor şcoli şi lăcaşe de cult,
asistenţă medicală şi asistenţă socială
acordată vârstnicilor sau investiţii care
permit stabilizarea forţei de muncă, un
sprijin real pentru localităţile în care
trăiesc etnici cehi.
Preşedintele Consiliului Judeţean,
domnul Iosif Secăşan, gazda întâlnirii
alături de prefectul judeţului, domnul
Ioan Anton Paulescu, şi-a expus convingerea legată de continuarea parteneriatului, în care partea română va rămâne la
fel de activă şi corectă.
Apropiata aderare a României la
Uniunea Europeană va şterge graniţele,
va redefini raporturile dintre cele două
state, iar colaborarea interregională va
îmbrăca alte forme.
Pe de-o parte, autorităţile publice din
Republica Cehă sunt deschise în
privinţa absorbţiei de forţă de muncă din
România, a investiţiilor româneşti şi a
circulaţiei produselor, dar, aşa cum a
remarcat domnul ambasador, potenţialul
turistic şi uman, precum şi zestrea
culturală a cehilor cărăşeni, conservată
cu demnitate, deschid şi alte perspective
pentru parteneriat, pentru dezvoltarea
economică şi socială a localităţilor
menţionate.
Cadrul natural deosebit al aşezărilor
ceheşti - fie că ne raportăm la un sat
izolat ca Sf. Elena, care, de la înălţimea
lui străjuieşte defileul Dunării sau ne
referim la Şopotul Nou, poarta de intrare

în fascinantele Chei ale Nerei - accesul
civilizat, din toate direcţiile, asigurat de
artere asfaltate sau în curs de modernizare şi recunoscuta hărnicie a gospodarilor, toate acestea pledează pentru
dezvoltarea agroturismului, iar tradiţiile
cehilor, fie că e vorba de îmbrăcăminte,
cântece sau obiceiuri de sărbători vor
constitui culoarea acestor zone.
Completarea activităţilor umane
poate veni şi din investiţii mici, investiţia
de la Gărnic, o întreprindere de produse
electrotehnice, cu 40 de angajaţi,
constituind un început.
După integrarea în Uniunea Europeană, România va putea beneficia de
alte forme ale fondurilor europene, iar
pentru accesarea şi absorbţia lor, Cehia
este dispusă să acorde sprijin logistic. În
acest sens a fost făcut un prim pas, prin
delegarea unui funcţionar public din
Cehia, a cărui experienţă în realizarea
de proiecte cu fonduri comunitare va fi
utilă administraţiilor locale interesate.
România va avea la dispoziţie 10
programe operaţionale pe care le va
putea folosi.
Republica Cehă a devenit membră a
UE la data de 1 mai 2004 şi a acumulat
experienţă în valorificarea fondurilor
comunitare puse la dispoziţie atât în
perioada de preaderare (considerată ca
fiind cea mai grea), cât şi după, iar în
prezent poate face o evaluare a situaţiei
economice şi sociale.
În primul rând s-a realizat o creştere
economică de 6 %, în paralel cu scăderea şomajului cu 2 %, iar salariu minim
este de 600 €.
Ambasadorul ceh a mai menţionat
investiţiile străine de care beneficiază
ţara sa, iar ca o pârghie a dezvoltării
economice a vorbit despre exportul de
produse care, în Cehia, a depăşit
dimensiunea importului.
În prezent, investiţiile de capital din
Cehia ocupă locul 15 într-o ierarhie a
investitorilor străini în România, poziţie
pe care Excelenţa Sa speră să o
corecteze la următoarea vizită în CaraşSeverin, când este posibilă organizarea
unui forum economic. România şi Cehia
au obiective sociale şi economice comune care pot fi implementate de investitorii
cehi care, speră, îl vor însoţi. (R.B.)

Registrul plantaţiilor viticole
Evidenţa plantaţiilor viticole se va
realiza prin Registrul plantaţiilor viticole,
conform unui proiect de lege pentru
modificarea şi completarea Legii viei şi
vinului în sistemul organizării comune a
pieţei vitivinicole, aprobat de Guvern.
„Am aliniat această lege la cerinţele
europene. Este vorba de unele precizări
care provin din Regulamentul de reformă
al vinului din UE, precizări privind
Registrul vinului şi carnetul de viticultor şi
astfel am aliniat legislaţia la legislaţia
europeană”, a afirmat ministrul Flutur.
Registrul plantaţiilor cuprinde datele
de identificare a tarlalelor, parcelelor
viticole şi suprafeţelor pe soiuri din
fiecare parcelă, pe persoană fizică şi
juridică deţinătoare. Registrul va fi
întocmit în baza cadastrului agricol şi a
planurilor cadastrale actualizate.
Registrul este ţinut la direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
şi a municipiului Bucureşti.
O altă noutate o reprezintă introducerea carnetului de viticultor, unde
producătorii de struguri pentru vin au
obligaţia de a ţine evidenţa producţiei şi a
modului de valorificare a acesteia.
Modelul carnetului de viticultor se aprobă
prin ordin al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale.
Tot prin ordin al ministrului agriculturii
se aprobă şi lista soiurilor de viţă de vie
admise în cultură pentru fiecare regiune
viticolă, podgorie, centru viticol şi direcţie
de producţie, pe baza propunerilor făcute de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului împreună cu Oficiul Naţional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri şi asociaţiile de
producători.
Proiectul de act normativ modifică şi
limitele amenzilor prevăzute pentru
nerespectarea prevederilor legii. Astfel,
limitele minime ale amenzile cresc de la
8 milioane lei vechi la 20 milioane lei
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vechi, pentru înfiinţarea de plantaţii mai
mari de 0,1 ha sau extinderea peste
această limită a celor existente, fără
autorizaţie de plantare. Aceleaşi amenzi
sunt prevăzute pentru defrişarea viţei de
vie din soiuri nobile admise în cultură, în
suprafaţă mai mare de 0,1 ha, fără
autorizaţie de defrişare.

Limitele maxime ale amenzilor cresc
de la 250 milioane lei vechi la 1 miliard lei
vechi şi se aplică pentru îmbutelierea
vinurilor DOC (vinuri cu Denumire de
Origine Controlată) în afara arealului
delimitat, pentru punerea în consum şi
comercializarea unor vinuri şi a altor
produse obţinute din must sau vin, care
nu corespund caracteristicilor calitative
şi de compoziţie, pentru livrarea sau
comercializarea vinurilor DOC fără
aplicarea însemnelor de certificare a
calităţii sau pentru vânzarea în spaţii
neautorizate a vinului de masă în vrac.
(Guvernul României- Biroul de presă-09.11.2006)

oportunităţile aderării

Fondurile structurale
(continuare în din numărul trecut)

Cum funcţionează fondurile?
La începutul fiecărei perioade de
programare (cadru financiar multianual
pe o perioadă de 7 ani), Uniunea
Europeană decide asupra bugetului
dedicat instrumentelor structurale sau de
tip structural şi defineşte regulile de bază
care se aplic ă în utilizarea lor.
Următoarea perioadă de programare
pentru UE şi în acelaşi timp prima pentru
România în calitate de stat membru va fi
2007 - 2013. Bugetul este împărţit pe
State Membre şi Obiective prioritare;
zonele care pot beneficia de finanţare din
Fonduri Structurale sunt definite de
Comisie în acord cu Statul Membru
implicat.
Obiectivele prioritare de intervenţie
ale Fondurilor Structurale pentru
perioada 2007 - 2013 vor fi:
Convergenţă - are ca scop sprijinirea
regiunilor rămase în urmă din punct de
vedere al dezvolt ă rii economice
(investiţii, inovare, protecţia mediului,
eficien ţă administrativ ă ). Fondurile
alocate la nivel UE: 252,35 miliarde Euro
(81,9% din total).
Competitivitate regionalăşi ocupare sprijină regiuni, altele decât cele rămase
în urmă ca dezvoltare, pentru atingerea
ţintelor Agendei Lisabona (UE să devină
cea mai competitiv ăş i dinamic ă
economie bazată pe cunoaştere până în
2010). Fonduri alocate la nivel UE: 48,37
miliarde Euro (15,7% din total).
Cooperare teritorială europeană promovând o dezvoltare echilibrată a
întregului teritoriu comunitar, prin
încurajarea cooperării şi schimbului de
bune practici între toate regiunile UE, pe
trei niveluri: cooperare transfrontalieră
prin programe comune; cooperare
transna ţ ional ă ; cooperare interregionala. Fonduri alocate la nivel UE:
7,39 miliarde Euro (2,4% din total).
România va fi eligibilă pentru două
obiective în perioada 2007 - 2013:
Convergenţă şi Cooperare teritorială
europeană.
Ca urmare a acestor decizii UE,
fiecare Stat Membru – stabile şte
propriile obiective strategice de
dezvoltare pentru a căror realizare se
elaborează un Plan Na ţional de
Dezvoltare (PND), în colaborare cu
actorii economici şi sociali relevanţi.
Statul Membru şi Comisia
Europeană discută asupra conţinutului
Planului Naţional de Dezvoltare şi, pe
baza acestuia, definesc cea mai
adecvat ă repartizare a fondurilor
na ţionale şi comunitare necesare
implementării lui. Documentul rezultat
este Cadrul Naţional Strategic de
Referinţa (CNSR). Documentele
similare pentru Agricultură şi Pescuit
sunt Planul National de Dezvoltare
Rural ă, respectiv Planul Na ţional
Strategic pentru Pescuit şi Acvacultură.
Ca urmare a negocierilor, Comisia
adoptă CNSR şi programele sale
operaţionale regionale sau sectoriale
(Programe Operaţionale) în funcţie de
concordanţa celor din urmă cu scopurile
şi priorităţile PND şi ale Directivelor
Strategice Comunitare referitoare la
coeziune.
Criterii de eligibilitate
Condiţiile de eligibilitate care trebuie
îndeplinite se referă atât la eligibilitatea
beneficiarilor, cât şi la eligibilitatea
activit ă ţilor efectuate în cadrul
proiectului pentru care se solicită
finanţare.
Autorităţile administraţiei publice
locale vor fi eligibile să depună proiecte –
singure sau în parteneriat - în cadrul
tuturor Programelor Operaţionale, cu
excepţia celui de Transport şi a celui de
Asistenţă Tehnică. În cazul în care
Programul Operaţional şi/sau Ghidul
Solicitantului prevede administraţiile
publice ca beneficiari eligibili pentru o
anumită axă prioritară / domeniu major
de intervenţie, atunci orice administraţie
publică va putea solicita finanţare în

cadrul acestor axe / domenii majore de
intreventie. Una dintre cele mai
importante obligaţii de eligibilitate pentru
autoritatea publică locală rămâne cea de
a asigura capacitatea tehnică şi
financiară (asigurarea co-finanţării)
necesară implementării proiectului.
Criteriile care trebuie îndeplinite de
proiectul pentru care se solicită finanţare
vor fi definite în Ghidul Solicitantului
pentru fiecare Program Operaţional /
axă prioritară / domeniu major de
intervenţie în parte. Proiectul trebuie să
răspundă obiectivelor definite prin
Programul Operaţional şi să fie coerent
cu strategia de dezvoltare locală şi
regională. Pe lângă relevanţa la nivel
regional şi local, solicitantul va trebui să
demonstreze sustenabilitatea
proiectului, atât din punct de vedere
financiar, cât şi instituţional, dar şi
posibilitatea de a asigura implementarea
eficientă a acestuia. Nu în ultimul rând,
orice proiect va trebui să demonstreze
impactul economic la nivel local şi/sau
regional.
Pentru proiectele de cooperare
teritorială beneficiarii eligibili vor fi din
ambele ţări, însă unul dintre parteneri va
avea rolul de „lead partner” responsabil
unic cu administrarea şi implementarea
pentru întregul proiect.
În general, conform regulamentelor
cadru de implementare pentru fondurile
structurale şi de coeziune, următoarele
cheltuieli nu sunt eligibile: achiziţiile de
terenuri a căror valoare depăşeşte 10%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
pentru respectivul proiect, TVA-ul
recuperabil, închiderea centralelor
nucleare, dobânzile la creditele bancare.
Statul membru poate decide şi asupra
altor categorii de cheltuieli neeligibile,
specifice.
În cazul constatării efectuării de
cheltuieli neeligibile Comisia Europeană
poate solicita rambursarea sumelor deja
plătite!!
Importanţa parteneriatului
Adesea finanţatorul încurajeaz ă
realizarea proiectelor în parteneriat,
pornind de la complementaritatea care
există sau care se poate dezvolta între
anumiţi actori sociali. În unele cazuri
finanţatorul solicită în mod expres
organizarea unui parteneriat.
Oricare ar fi situaţia – parteneriatul
obligatoriu sau facultativ – ceea ce
determin ă acordarea unui punctaj
maxim nu este simpla existenţă a
partenerului, ci calitatea parteneriatului.
Organizaţiile partenere care vor fi
implicate în realizarea proiectului trebuie
să fie identificate în mod clar, precizând
activităţile în care se vor implica şi modul
de colaborare cu organizaţia lider de
proiect.
În momentul alegerii unui partener
trebuie să aveţi în vedere următoarele:
- analizaţi cu atenţie activităţile pe
care doriţi să le realizaţi în parteneriat
pentru a putea identifica punctele tari şi
punctele slabe, avantajele şi
dezavantajele care caracterizeaz ă
organizaţia dumneavoastră;
- partenerul/partenerii trebuie să
compenseze punctele slabe şi
dezavantajele organizaţiei lider, astfel
încât să se poată răspunde necesităţilor
existente în mediul în care se va
desfăşura proiectul;
- selectaţi doar organizaţiile care pot
contribui în mod real la succesul
proiectului şi care răspund criteriilor de
eligibilitate din ghidul solicitantului; în
măsura în care este posibil, alegeţi
parteneri cu care aţi avut colaborări
anterioare reuşite care vă pot oferi un
anumit grad de siguran ţ ă că şi
parteneriatul viitor va fi unul de succes;
partenerii trebuie să participe şi la
elaborarea proiectului care va participa
la licitaţie.
Cum se pregăteşte un proiect
- Porniţi de la o idee sau o necesitate
identificată anterior şi...
(continuare în numărul următor)
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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 frigider Arctic mare,
stare bună. Tel. 0355-410523.
Vând două perechi de difuzoare, 180 waţi, 4 ohmi, marca
Pioneer, în stare foarte bună.
Tel. 216468, 0355-807491.
Ofer unor iubitori de animale
4 pisicuţi. Tel. 223805.
Vând 8 capre (Calea Caransebeşului).Tel. 0355-414602.
Vând cărţi (en-gros) circa
1.000 bucăţi,la 1 ron bucata;
cuier hol furnir, acordeon Meinel
Herold 32 başi. Tel. 0355Foto: Rodica Brebenariu
806310.
Cumpăr cherestea stare
verde, tivită/dimensionată: 29x
170x2.100 mm, calitate B/C/D,
din: stejar/gorun, frasin, salcâm,
nuc negru, cireş , buşteni furnir
clasa A, respectiv cherestea
netivită din cer, calitate A şi B.
Tel. 0722-921104.
Vând computer AMD 1700+,
1 Gb DDRAM, 40 Gb HDD,
GeForce 4, modem, preţ negociabil. Tel. 0723-905539
Cumpăr televizoare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0355-807748.

Vând bicicletă medicinală,
afişaj electronic pt. km parcurşi,
ardere calorii, viteza, timp. Preţ
150 ron. Tel. 0723-734098.
Vând goblene cusute şi
înrămate. Tel. 210857, 0720739212.
Vând uşă din parchet. Tel.
0355-412679.
Cumpăr pitt-bull, max. 4
săptămâni. Tel. 0726-741760.
Vând portbagaj de Dacie,
preţ neg. Tel. 0355-402630.
Vând frigider Arctic, 240l,
preţ 200 lei, calorifer electric,
preţ 100 lei, combină, preţ 500
lei. Tel. 0355-410371.
Vând cuier cu 8 agăţători, cu
suport pentru umbrele, căciuli,
pantofi şi cu oglindă, preţ 50 lei.
Tel. 0355-803014, 0724114815.
Vând cameră web Philips
pentru laptop, performantă, preţ
avantajos. Tel. 0723-495967.
Vând cameră de filamt Sony,
mididv, full accesorizată, digitală cu acumulator de rezervă şi 8
casete noi, preţ avantajos. Tel.
0723-495967.
Vând maşină de spălat automată, preţ 250 lei. Tel. 227525,
0740-822287, 0355-803015.

Vând TV color Grundich,
preţ 180 lei, diag. 72 cm, TV
Scneider, preţ 180 lei, antenă
parabolică, preţ 200 lei neg,
cărucior preţ 30 lei. Tel. 0355807748.
Vând două dune cu pene
noi, plapumă din pene de culoare muştar, mobilă din furnir din
rădăcină de nuc (servantă şi
vitrină). Tel. 0355-408650.
Vând cazan pentru palincă două vedre, integral din cupru,
14 kg. Tel. 0723-092582.
Vând imediat cărţi de astrologie şi chiromanţie la preţuri
liliputane. Tel. 0723-092582.
Vând TV 35, stare de
funcţionare. Tel. 0721-054682.
Vând servici de masă şi de
cafea, deosebit, nou, pentru 12
persoane. Tel. 0740-766514.
Vând tablouri semnate de
Gaidoş şi Vlădulescu. Tel. 0740766514.

Oferte-Cereri
de Serviciu

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

15,0 lei .................. 6 luni
30,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale

%ncep$nd cu 2007, colectarea selectiv@ a
de}eurilor va fi extins@ la nivel na]ional
Sunt extrem de importante cele trei etape de aplicare a
procesului de colectare selectiva. Astfel, in perioada
20042006, au fost implementate proiecte pilot, de
experimentare a sistemului de colectare si de constientizare a
populatiei. In etapa urmatoare, prevazuta pentru 2007-2017,
colectarea selectiva a deseurilor va fi extinsa la nivel national.
Aceasta este, conform spuselor ministrului, „etapa definitorie in
implementarea procesului de colectare selectiva a deseurilor”.
In perioada 2017-2022, colectarea selectiva va fi implementata
in zone mai dificile, greu abordabile (locuinte colective, mediu
rural dispersat, zone montane).
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - 02.11.2006

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Imobiliare
Cumpăr apartament 2 camere, confort I, sau cu 3 camere, chiar şi confort II, în Govândari, fără intermediari, ofer
18.000 €. Tel. 0744-375412.
Proprietar din Baia Mare,
vând teren ieftin, în Braşov, 5 ha
intravilan, vizibil pe internet la:
http://terenbrasov.e-service.ro
Tel. 0744 - 663145 , e -mail:
gheorghe.urs@e-service.ro
Vând casă zona Muncitoresc, str. Al. Vlahuţă nr. 14, 4 camere, bucătărie, baie, coridor,
garaj, curte. Tel. 0722-898152,
213962.
Vând casă spaţioasă, Reşiţa, str. Izvorului, preţ 52.000 €
sau închiriez cu 280 €/lună,
alăturat teren, preţ 8.500 €,
opţional construcţie rapidă, 4
camere, garaj, preţ 30.000 €.
Tel. 0355-414326.

Nume
Adresa

Vând casă, Str. Al. Vlahuţă,
4 camere, curte, grădină mare,
renovată exterior, preţ neg.
45.000 €. Tel. 0729-107651.
Cumpăr casă în Văliug sau
Crivaia. Tel. 0788-865191,
0741-969567, 0724-604206.
Vând apartament la casă cu
teren de construcţie. Tel. 0355408650.
Primesc în gazdă băieţi sau
fete, exclus cupluri. Tel. 0355409870.

Matrimoniale

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
18-22 noiembrie 2006
Sâmbătă, 18.11.2006
1. Lingurar SebastianAlexandru (21 ani)
şi Drăgan Aurica(21 ani)
2. Şerban Dorel (33 ani) şi
Vasici Simona (32 ani)
3. Avrămescu Alexandru-Virgil
(25 ani) şi
Negrea Raluca-Taviola (24 ani)
4. Filca Claudiu-Marius (24
ani) şi
Brezoi Marcela-Corina (23 ani)

Pensionar ă 56 ani cu
locuiţă, fără obligaţii, doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.
Simpatică 38 ani, 1 copil,
doresc căsătorie cu domn
simpatic, sincer, fără vicii, înalt,
Miercuri 22.11.2006
35-43 ani, cu situaţie bună. Tel.
1. Căldăraş Ionel (25 ani) şi
0740-848028.
Cîrpaci Simona (35 ani)

Auto-Moto-Velo

Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate
genurile. Tel. 0723-277475,
0743-672399
Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădiniţă sau la şcoală.
Tel. 0355-804513, 254445.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
pre ţuri minime. Tel. 0355 412568, 0727-815760, 0748413548.
Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
Absolventă română-franceză, meditez eficient la preţuri
elevi clasele V-XII la limba
Firmele abonate beneficiază de reducere mici,
română şi limba franceză. Tel.
0355-412568, 0727-815760,
33% - 40% la publicitate pe perioada
0748-413548.
abonamentului
Transfer casete video pe dvd
Tel.0723-277475, 0743-672399.
Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul
Caut să îngrijesc un copil sau
Caraş-Severtin un bătrân. Tel. 0721-217133.

Un abonament costă:

Anunturi
,

Vând microbuz Renault
Trafic benzină an 1991 stare
foarte bună 3.500 € neg. Tel.
0745-598441.
Vând Aro 243D, stare perfectă, preţ 2.300 € neg. motor
Braşov. Tel. 0740-014335.
Vând Ford Orion, cu numere
de Germania preţ 400 € neg.
Tel. 0355-807748.
Vând Renault Trafic, preţ
1.800 € neg. Tel. 0355-807748.
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând anvelope secondhand de toate tipurile şi
dimensiunile, pre ţuri neg,
Câlnic, str. Grădiştei nr. 7. Tel.
0721-847422, 0742-612072.
Vând Oltcit, stare foarte bună, preţ neg. Tel. 0721-054682.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0723-279321.

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 1-7 noiembrie

l Ciup Maria (71 ani) l
Simion Maria (79 ani) l Cîrpaci
Ioan (78 ani) l Rusu Gheorghe
(69 ani) l Iancu Ştefan (72 ani)
l Petri Ionel (39 ani) l Iancu
Alexandru (63 ani) l Sîrbu Ioan
(83 ani) l Becheanu Marin (46
ani) l Constantin Ioan (50 ani)
l Stevie Niculina (69 ani) l
Petrean Vasile (65 ani) l Dalea
Elena (75 ani) l Cîrpaci
Mihaela (20 ani) l Fota Maria
(83 ani) l Păleanu Maria (55
ani) l Adam Pavel (75 ani) l
Ursulescu Gheorghe (80 ani) l
Baica Nicolae (55 ani) l Vorogi
Rita (62 ani) l Linţa Petru (56
ani) l Oprea Ecaterina (77 ani)
l Şel Maria (87 ani) l Ţurcaş
Iosif (55 ani) l

PARC AUTOMOBILE IMPORT
Vânzări auto - cash, leasing
Intermedieri, înmatriculări, radieri auto
Note autentificare, verificare RAR etc.
Vindem şi preluăm autoturisme în regim de consignaţie
Aducem la comandă sau intermediem cumpărarea de
autoturisme şi autoutilitare. Facturi cu TVA deductibil

Traduceri, legalizări, xerox, asigurări: RCA, CASCO, clădiri

COSTI & FLAVIUS AUTOMOBILE SRL
Tel. 212085, 0723-501816; Reşiţa, str. Gratz nr. 10
(lângă Şcoala Generală Nr. 6 - intrarea Jandarmi)
Vând VW Golf IV, an fabricaţie 2000-2004 cu 4 sau 5
uşi. Tel. 212085, 0723-501816
(Parc Automobile Import).
Vând VW Passat, Audi,
limuzine, break, an fabricaţie
2000-2004.Tel. 212085, 0723-

Prenume

501816 (Parc Automobile
Import).
Vând Opel Astra, an
fabricaţie 2000-2004, limuzină
sau break. Tel. 212085, 0723501816 (Parc Automobile
Import).

Telefon

Textul anuntului:
,

Noiembrie
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
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De luna viitoare, Banca Nationala
a Romaniei urmează să pună în
circulaţie bancnota de 200 de lei.
Aceasta va avea, pe avers, portretul
lui Lucian Blaga, iar pe revers statutia
Gînditorului de la Hamangia

Republica Federală Germania a pus la dispoziţia României fonduri
nerambursabile în valoare de 5,9 mil. €. Printre proiectele care au primit
finanţare din asistenţa nerambursabilă acordata de RFG se numără:
renovarea centrelor istorice Sibiu şi Timişoara, consultanţă privind
identificarea potenţialului de energie regenerabilă (în special eoliană) în
judeţul Alba, promovarea turismului în judeţul Sălaj.

Guvernul a completat, printr-o Hotărâre, lista
locuinţelor de serviciu care trec din domeniul
public în domeniul privat al statului şi în
administrarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, pentru a putea fi vândute personalului
propriu.

Sprijin financiar la constituirea familiei
Art. 1. - Prezenta lege instituie sprijinul financiar la
constituirea familiei în care fiecare dintre soţi se află la
prima căsătorie şi au domiciliul sau reşedinţa în România,
indiferent de cetăţenia soţilor.
Art. 2. - Beneficiază de prevederile prezentei legi
familiile prevăzute la art. 1 care se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale
competente de pe teritoriul României;
b) căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale
competente de pe teritoriul altor ţări;
c) căsătoria a fost încheiată la misiunile diplomatice, la
oficiile consulare de carieră ale României sau ale statului
celuilalt soţ, în condiţiile legii;
d) căsătoria a fost încheiată de către comandanţii de
nave.
Art. 3. - (1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se
acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţiile pe
propria răspundere ale ambilor soţi că fiecare dintre ei se
află la prima căsătorie.
(2) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se
depune la:
a) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor al municipiului, sectorului municipiului
Bucureşti, oraşului sau comunei unde s-a încheiat
căsătoria, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. a);
b) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor al municipiului, sectorului municipiului
Bucureşti, oraşului sau comunei unde îşi are domiciliul sau
reşedinţa unul dintre soţi, pentru familiile prevăzute la art. 2
lit. b) şi c);
c) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti,
pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. d).
(3) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se
depune în termen de 30 de zile, după cum urmează:
a) de la data încheierii căsătoriei, pentru situaţiile
prevăzute la art. 2 lit. a);
b) de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de
stare civilă a actelor de căsătorie, pentru situaţiile
prevăzute la art. 2 lit. b) şi c);
c) de la data eliberării certificatului de căsătorie de către
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru situaţia
prevăzută la art. 2 lit. d).
(4) Sprijinul financiar se acordă numai în situaţiile în
care nu a intervenit desfacerea, desfiinţarea sau încetarea
căsătoriei până la data plăţii.
Art. 4. - Titularul dreptului privind sprijinul financiar este
oricare dintre soţii care a depus cererea, iar beneficiarul
dreptului este familia.
Art. 5. - Cuantumul sprijinului financiar reprezintă
echivalentul în lei a 200 de euro.
Art. 6. - Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului
financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în
termen de 5 zile de la data înregistrării cererii.

Art. 7. - Sprijinul financiar se acordă familiei solicitante
în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei scrise
a primarului, prin casierie, prin mandat poştal, în cont
curent personal sau prin cont de card.
Art. 8. - Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei
nu se impozitează, nu se ia în considerare la stabilirea altor
drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite, în
condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor
bugetare numai pentru recuperarea sumelor plătite
necuvenit cu acest titlu.
Art. 9. - Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum şi pentru cheltuielile cu
transmiterea drepturilor se plătesc prin bugetele locale ale
comunelor, ora şelor şi municipiilor, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, din transferurile de la
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această
destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
Art. 10. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei monitorizează şi evaluează aplicarea prevederilor
prezentei legi.
(2) Primarii au obligaţia să comunice semestrial, până
la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului,
direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, date privind numărul
familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta şi
cetăţenia soţilor şi sumele plătite cu acest titlu.
Art. 11. - (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează
de la titularul dreptului în termenul de prescripţie stabilit de
lege pentru creanţele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de
sprijin financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului
unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat
cererea, care se comunică debitorului în termen de 15 zile
de la emitere.
(3) Dispoziţia privind recuperarea sumelor încasate
necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicării.
Art. 12. - (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar şi dispoziţia
primarului referitoare la recuperarea sumelor încasate
necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la
sprijinul financiar sunt scutite de taxă de timbru.
(3) Divergenţele dintre solicitanţii sprijinului financiar şi
primari se pot clarifica de către comisiile de mediere
socială, conform art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr.
1.615/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
de mediere socială.
Art. 13. - În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit
instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei
şi internelor.
Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2007 şi se aplică pentru familiile constituite
începând cu această dată.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 719 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pt. modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantităţilor de carne, de peşte şi de produse zootehnice,
pe specii, pentru care se acordă subvenţii în conformitate cu
prevederile H.G.nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor
agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei
animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale
(M.O. nr. 883/30.10.2006)
l Legea nr. 391 pt. modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân (M.O. nr. 892/02.11.2006)
l Legea nr. 392 pentru abrogarea unor acte normative
(M.O. nr. 892/02.11.2006)
l Legea nr. 394 pentru completarea art. 3 din Legea nr.
32/1994 privind sponsorizarea (M.O. nr. 892/02.11.2006)
l 396. - Lege privind acordarea unui sprijin financiar la
constituirea familiei (M.O. nr. 892/02.11.2006)
l Legea nr. 397 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din
O.u.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicată (M.O. nr. 892/02.11.2006)
l Legea nr. 400 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale (M.O. nr. 893/02.11.2006)
l H.G. nr. 1.524 privind stabilirea datei alegerilor locale
parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii
electorale (M.O. nr. 893/02.11.2006)
l Criterii nr. 1 de bonitare privind aprecierea cabalinelor de
reproducţie, emise de Autoritatea Hipică Naţională (M.O. nr.
894/02.11.2006)
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l Ordinul nr. 155 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică (M.O. nr. 894/02.11.2006)
l Ordinul nr. 1.706 al ministrului finanţelor publice pentru
aprobarea Procedurii de solicitare a verificării valabilităţii
codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de
identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în
celelalte state membre, de către persoane înregistrate în
scopuri de TVA în România (M.O. nr. 894/02.11.2006)
l Ordinul nr. 1.193 al ministrului sănătăţii publice pentru
aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei
generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 Ghz
(M.O. nr. 895/03.11.2006)
l O.u.G. nr. 83 pentru completarea art. 10 din O.u.G. nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români (M.O. nr. 897/03.11.2006)
l Legea nr. 390 pentru completarea Legii apiculturii nr.
89/1998 (M.O. nr. 898/06.11.2006)
l Ordinul nr. 728 al ministrului economiei şi comerţului
privind instituirea procedurii de administrare specială şi de
supraveghere financiar ă la Societatea Comercială
„Moldomin“ - S.A. Moldova Nouă (M.O. nr. 903/07.11.2006)
l Ordinul nr. 26 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind durata de valabilitate a declaraţiilor pe propria răspundere ale consumatorilor
casnici care beneficiază de tarif social (M.O.904/7.11.2006)
l H.G. nr. 1.527 privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 905/07.11.2006)
l H.G. nr. 1.528 privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane (M.O. nr. 905/07.11.2006)

Gestionarea a câinilor f@r@ st@pân
- Modificare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
227/2002, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - Câinii fără stăpân vor fi capturaţi
şi transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor
fi cazaţi o perioadă de 7 zile, cu respectarea
normelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2."
2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea
următorul cuprins:
“(3) Câinii nerevendicaţi în termen de
două zile pot fi adoptaţi de persoane fizice
sau de centrele de adopţie special
amenajate şi organizate în acest scop."

Legea privind sponsorizarea
- completare Articol unic. - La articolul 3 din Legea nr.
32/1994 privind sponsorizarea, publicată în
M.O.nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările
şi completările ulterioare, se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu următorul
cuprins:
"(2) Instituţiile şi autorităţile publice,
societăţile comerciale cu capital majoritar de
stat şi regiile autonome nu pot efectua
activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale
care îşi desfăşoară activitatea conform Legii
nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
fizice şi a asocia ţiilor familiale care
desfăşoară activităţi economice în mod
independent, precum şi societăţi comerciale
cu capital privat.”

Drepturi sociale
- modificarea şi completarea Guvernul a adoptat, în şedinţa din 8
noiembrie 2006, o Ordonanţă de Urgenţă
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative prin care se acordă drepturi
sociale, precum şi unele măsuri în domeniul
cheltuielilor de personal.
Contribuţia plătită de angajator din
fondul de salarii pentru asigurarea sănătăţii
salariaţilor va fi de 6 la sută în anul 2007, iar
aplicarea acesteia se face începând cu 1
ianuarie 2007.
Actul normativ prevede, de asemenea,
ca plata contribuţiei la fondul de sănătate să
se facă pentru toate pensiile, începând cu 1
ianuarie 2008.
Ordonanţa stabileşte şi că Legea 578 din
2004 privind acordarea unor ajutoare lunare
pentru soţul supravieţuitor intră în vigoare în
anul 2008, la o dată hotărâtă de Guvern.
Tot din 2008 pensionarii vor beneficia de
o compensare în bani pentru tichetele de
călătorie pe calea ferată neutilizate.
Informaţii de background
Executivul a aprobat, prin proiectul de
buget pentru 2007, scăderea cotelor de
contribuţii de asigurări sociale cu două
puncte procentuale potrivit angajamentelor
din Programul de Guvernare.
Reducerea a fost determinată de scăderea cu 0,25 puncte procentuale la contribuţiile la asigurări sociale de stat, 0,50 puncte
procentuale la contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
0,25 puncte procentuale la contribuţiile de
asigurări de şomaj şi cu un punct la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate.
(Guvernul României - Biroul de presă 10.11.2006)

l Asigurarile pentru locuinte vor
deveni obligatorii din 2007 l Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat
documentele specifice mişcării
personalului didactic pentru anul
şcolar 2006-2007 l

Serbia va organiza alegeri anticipate anul viitor pe 21 ianuarie, a
anunţat preşedintele sârb Boris
Tadici. Scrutinul va influenţa şi data
la care va fi discutat viitorul provinciei separatiste Kosovo

Berlin. Raportul anual al unificarii arata
ca, desi cresterea economica in landurile din
fostul RDG este la ora actuala comparativ mai
mare decat in restul Germaniei, va mai dura
circa 20 de ani pana se va ajunge la o
egalizare a puterii economice intre Est si Vest.

Bush, Jintao şi Putin la Hanoi
Vineri, 17 noiembrie, începe Forumul de Cooperare Asia
- Pacific (APEC) la Hanoi, Vietnam. APEC este primul
forum ce îşi propune să faciliteze creşterea economică,
cooperarea, schimburile şi investiţiile în regiunea AsiaPacific. Spre deosebire de OMC sau alte structuri de
schimburi multilaterale, APEC nu presupune impunerea

respectării unor tratate prealabile viitorilor săi membrii.
Deciziile sunt luate prin consens iar angajamentele
asumate de fiecare stat sunt luate din iniţiativă proprie.
APEC are 21 de membrii, la care se face referinţă ca
"Economii membre", care cuprind aproximativ 40% din
populaţia globului, 56% din produsul intern brut şi 48% din
schimburile comerciale mondiale. Economiile membre sunt
Australia; Brunei; Canada; Chile; Republica Populară
China; Hong Kong, China; Indonesia; Japonia; Republica
Coreea; Malaezia; Mexic; Noua Zealandă; Papua Noua
Guinee; Peru; Republica Filipine; Federaţia Rusă;
Singapore; China, Taipei; Thailanda; SUA; Vietnam.
Forumul Cooperări Asia-Pacific fondat în 1989 şi-a
propus de la început creşterea economică şi prosperitatea
din regiune împreună cu apropierea legăturilor dintre state.
Pe agenda reuniunii se află iniţiative menite să deblo-

cheze impasul din interiorul OMC, propunerea unei zone de
liber schimb care să acopere întreaga regiune, continuare a
iniţiativei de la Bangok, Indonezia, care formula în 1994
ideea unei zone de liber schimb în Pacific cu 2010 termen pt.
ţările dezvoltate şi 2020 pentru cele în curs de dezvoltare.
Pe parcursul recentelor reuniuni APEC, terorismul şi
securitatea au fost temele dominante, Coreea de Nord şi
testele nucleare va intra şi ea pe agenda întâlnirii. Dar
majoritatea membrilor sunt determinaţi să readucă atenţia
spre principalele scopuri ale organizaţiei: promovarea
creşterii economice prin investiţii şi schimburi comerciale
între ambele părţi ale Pacificului.
Comerţul din Pacific a conoscut un adevărat boom după
crearea APEC în 1989. La acea vreme SUA şi Japonia
dominau scena regională. Nu exista OMC, SUA aplica o
politică de embargou Vietnamului, Laos şi Cambogiei,
Taiwan bloca investiţiile în China. Coreea de Sud exporta de
două ori mai mult pe piaţa americană comparativ cu
exporturile pe piaţa Chinei. Acest raport era valabil pentru
cele mai multe ţări din Sud-estul Asiei.
Acum, China a devenit destinaţia preferată a exporturilor. Lăsând în urmă disputele teritoriale şi maritime din
1970 şi 1980, Vietnamul discută acum despre construcţia
unui coridor economic cu vecinul său comunist.
Pentru Vietnam, găzduirea lucrărilor din acest an ale
forumului reprezintă cel mai important eveniment
internaţional din istoria naţională, ocazie cu care marchează
ultimul pas în transformarea sa, dintr-o ţară devastată de
război şi izolată economic în noul tigru economic al Asiei. În
aceste condiţii, admiterea Vietnamului în Organizaţia
Mondială a Comerţului cu câteva zile înaintea reuniunii, ca
al 150-lea membru, nu este întâmplătoare, mulţi analişti
referindu-se la ea ca la noua Chină.

Referendum în Oseţia de Sud
Osetia de Sud şi-a votat independenţa faţă de
Georgia. Majoritatea covârşitoare a alegătorilor din
regiunea separatistă Osetia de Sud au votat duminică în
favoarea separării de Georgia, transmit aenţiile de ştiri.
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a anunţat că
99% dintre alegători au votat în favoarea independenţei,
participarea la vot fiind de aproape 95%. Mica republică
are o populaţie de 100,000 de locuitori.
În paralel, 96% dintre alegători au votat în favoarea
realegerii lui Eduard Kokoity în funcţia de preşedinte al
regiunii separatiste. Autorităţile văd referendumul ca fiind
un prim pas către ţelul lor final, independenţa sau alipirea
de Oseţia de Nord, sau, potrivit mai multor comentatori,
unirea cu Rusia . Referendumul a fost condamnat de
Consiliul Europei, dar şi de Guvernul Republicii Moldova.
Mişcarea autorităţilor separatiste din Oseţia de Sud
vine la aproape două luni de la referendumul transnistrean. Atunci, o majoritate covârşitoare a populaţiei
transnistrene s-a pronunţat în favoarea alipirii regiunii
separatiste de Rusia. Referendumul a fost condamnat de
România, SUA şi UE, în timp ce Rusia s-a mulţumit doar
să anunţe că nu va recunoaşte referendumul.
Rusia, care susţine de fapt Oseţia de Sud fără a o
recunoaşte juridic, a declarat prin purtătorul de cuvânt al
Ministerului său de Externe că referendumul şi alegerile
prezidenţiale sunt conforme cu legislaţia internă sudoseţiană, în timp ce referendumul este şi efectul liniei
dure adoptate de autorităţile georgiene.

Platforma Civică, formaţiune liberală
aflată în opoziţie, a obţinut un avans
important faţă de conservatorii din
formaţiunea Dreptate şi Adevăr, din care
fac parte şi fraţii Kaczynski, aflaţi la
conducerea Poloniei de peste un an.

Preşedintele Autorităţii
Palestiniene, Mahmud Abbas, a
fost desemnat oficial ca succesor
al lui Yasser Arafat în fruntea
partidului Fatah, la doi ani de la
decesul fostului lider palestinian.

Georgia acuză Rusia, vecinul său de la nord, de
sprijinirea separatiştilor, între altele prin prezenţa trupelor
ruse, numite de "menţinere a păcii", pe teritoriul său. Sub
preşedinţia lui Vladimir Putin, Federaţia Rusă s-a
implicat mai activ în sprijinirea celor două regiuni,
atribuind paşapoarte ruseşti multor cetăţeni şi plătind
pensii de stat. Şi din acest motiv, relaţiile dintre Georgia,
condusă de preşedintele Mihail Saakashvili, şi Rusia
sunt extrem de încordate.

Consiliul de Securitate ONU
Panama a fost aleasă în Consiliul de
Securitate al Naţiunilor Unite după al 48-lea
vot. Panama a intrat în cursă ca un candidat
de compromis, după o luptă strânsă, ce a
durat mai mult de două săptămâni şi a
presupus 47 tururi de vot, de Venezuela şi
Guatemala.
Consiliul de Securitate are 5 membrii
permanenţi, cu drept de veto, Marea
Britanie, SUA, Rusia, Franţa, China şi 10
membrii nepermanenţi, aleşi pe doi ani.
După distribuţia geografică, Africa are 3
locuri, Asia 2, America Latină 2, Europa de
Vest 2 şi Europa de Est 1 loc. Statele arabe
sunt reprezentate în blocul Asia sau Africa.
Configuraţia la 1 ianuarie 2007
Africa de Sud (a înlocuit Tanzania),
Ghana, Congo, Qatar, Peru (a înlocuit
Argentina), Panama, Indonezia (a înlocuit
Japonia), Italia, Belgia (au înlocuit Grecia şi
Danemarca), Slovacia.

Grupuri de interven]ie
rapid@ UE
Din 2007 devin operaţionale două
grupuri tactice de intervenţie rapidă,
fiecare compus din 1500 de oameni, gata
să intervină, în caz de urgenţă, în cel mai
scurt timp unde situaţia o cere. Decizia a
fost luată de miniştrii europeni de externe
şi ai apărării.
Sistemul grupurilor tactice operative,
care prevede o rotaţie semestrială, a fost
lansat în 2004. În primul semestru al 2007
vor fi mobilizate o echipă franco-belgiană
şi germano-olandezo-finlandeză. În al
doilea semestru grupurile italiano-ungarosloven şi greco-bulgaro-româno-cipriot.

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice

l Raportul Moscovici susţine aderarea României şi Bulgariei la 1 ianuarie 2007 l Polonia s-a
opus încă o dată începerii negocierilor privind un nou parteneriat cu Rusia l Preşedinţii
George Bush şi Vladimir Putin au convenit semnarea unui acord bilateral privind aderarea
Rusiei la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). l

Joi/16 Noiembrie

Vineri/17 Noiembrie

Timişoara
+18ºC
+5ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 20 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+9ºC

Oraviţa +15ºC
+9ºC

Marţi, 21 Noiembrie

+18ºC
+9ºC

Reşiţa
Oraviţa +15ºC
+9ºC

+16ºC
+10ºC

+17ºC
+10ºC

Miercuri, 22 Nov.

Sâmb@t@/18 Noiembrie

Duminic@/19 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş

+17ºC
+6ºC

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

+17ºC
+6ºC

Timişoara
Caransebeş

+18ºC
+8ºC

Reşiţa

+13ºC
+6ºC

Oraviţa +15ºC
+8ºC

Oraviţa

+17ºC
+9ºC

Joi, 23 Noiembrie

Vineri, 24 Noiembrie

Caransebeş
+15ºC
Reşiţa
+5ºC

+2ºC
+4ºC

+14ºC
+6ºC

Sâmbătă, 25 Nov.

Duminică, 26 Nov.

Reşiţa

+9ºC/+2ºC

+3ºC/-4ºC

+1ºC/-4ºC

+3ºC/-2ºC

+5ºC/0ºC

+5ºC/0ºC

+6ºC/+1ºC

Timişoara

+11ºC/+1ºC

+9ºC/-3ºC

+6ºC/-5ºC

+6ºC/-4ºC

+10ºC/+2ºC

+7ºC/+3ºC

+6ºC/+1ºC
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Agentii
, imobiliare

comercial, Luncă, preţ negociabil. 0355404462, 0788-021439, (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Timişorii,
etaj 2, confort 2, centrală, termopane,
îmbunătăţiri, preţ 21.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând urgent apartament 3 camere,
Micro 2, conf. 1, îmbunătăţit, semimobilat,
suprafaţă mare, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021438 (Banat Expert)
Ocazie! Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 120 mp, superîmbunătăţit, centru, preţ avantajos. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813
Vând apartament 3 camere, centrala,
etaj intermediar, Zona Intim, preţ 26.000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând ap. 3 camere, semidecomandat,
centru, superamenajat, suprafaţa 100 mp,
etaj intermediar, 2 bai, 2 balcoane, merita
văzut. Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând apartament 3 camere, Micro3,
etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021439 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, preţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând ap. 4 camere, decomandat, 2 băi,
2 balcoane, Micro 3, centrală, climă,
termopane, îmbunătă ţiri. Tel. 0355-

404462, 0788-021442, 0728-625813
VANZARE CASE
Vând casă, centru, 3 camere, 250 mp
locuibil, 23.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând casă Muncitoresc, 2 camere,
superîmbunătăţită, termopane, rigips,
parţial mobilată, baie amenajată, 21.000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021438
Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, îmbunătăţită, 2 bucătării, camera mobilată pt. magazin acces auto, garaj, terasa, 3 intrări, bun privatizare, preţ bun. Tel.
0355-404462, 0788-021438
Vând casa 4 camere, utilată complet,
îmbunătăţiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)
Vând casă mare, îmbunătăţită, zona
Muncitoresc, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788-021438 (Banat Expert)
Vând casa mare, 10 camere îmbunătăţită, renovată, zona Muncitoresc, preţ
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând casă 4 camere îmbunătăţită,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788-021439 (Banat Expert)
Vând casă zona centru, 5 camere,
teren 500 mp. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând casă cu 5 camere, Bocşa
Montană, Centru, complet utilată, teren

S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

Vânzãri

VANZARE TERENURI
Vând 2 parcele de teren alăturate, în
suprafaţă de 68 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilităţile, posibilitate construcţie garaje sau locuinţă, Făgăraşului, în
spate bloc 20, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021440, 0740-956337
Vând terenuri Calea Caransebeşului,
parcelate sau neparcelate, diferite suprafeţe, cu acte la zi. Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Vând terenuri Văliug, Crivaia şi case
Gărâna. Tel. 0355-404462, 0788-021440,
0740-956337 (Banat Expert)
VANZARE GARSONIERE
Vând apartament cu o cameră, amenajat, utilat, transformat din 2 camere,
Lunca, 40 mp, 17.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0728-625813
Vând garsonieră, amenajată, balcon,
baie cu vană, termopane, preţ bun. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsonieră, amenajată, etaj 2,
10.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)
Vând cameră cămin, etaj 2, preţ 5.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsonieră Micro 1, confort 1,
mobilată, apometre, faianţă, locuibilă. Tel.
0355-404462, 0788-021439
VANZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Micro 3, locuibil, preţ
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021438
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, Micro 2, amenajat.
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Tel. 0355-404462, 0788-021438
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Micro 3, 21.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021438 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
conf. 1, Micro 1, termopane, balcon închis,
îmbunătăţiri. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, etaj 3,
Lunca, suprafaţa 70 mp. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
parter, superamenajat, termopane, logie,
boxă. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere Luncă,
semidecomandat, etaj 3, îmbunătăţit,
rigips, preţ 19.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, etaj 2 , boxa, Luncă,
îmbunătăţiri, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788-021438 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Moroasa, termopane, mobilat preţ
22.000. Tel. 0355-404462, 0788-021438
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Moroasa, preţ neg. Tel. 0355404462, 0788-021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, zona
Intim, etaj 1, îmbunătăţit, 22.000 €. Tel.
0355-404462, 0788-021438
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, centrală, termopane, preţ 26.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, parter, ideal privatizare, vad

Vând apartament 2 camere, confort
II, etaj II/IV, zona Luncă, preţ 22.000 €
fix.Tel.221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, semidecomandat, îmbunătăţit,
zona Valea Domanului, preţ 36.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
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 I,
semidecomandat, etaj V/X, parţial
mobilat, Govândari, preţ 28.700 € 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 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govândari, îmbuntăţit, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp, construibilă, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, parter înalt, zona
Valea Domanului, preţ 27.500 € neg.
Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând vilă 12 camere, suprafaţă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Bocşa Montană. Tel.221529,0724302616.(Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru construcţie, aproape de şosea, localitatea
Brebu Nou, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.500 mp , toate utilităţile,
zona Calea Timişoarei, preţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră, etaj III/IV, convertor, Govândari, preţ 13.500 € fix.
Tel.221529, 0724-302616.(Magister)
Vând 11.500 mp teren la km 8 lângă
şosea, preţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caransebeşului, lângă Dacia Service, preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
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.
Vând 7.000 mp teren, Calea
Timişoarei, preţ 20 €/mp. 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)
Vând cabană, suprafaţă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Închirieri
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închirez spaţii comerciale pt. sedii firme, cabinete medicale, bd. Revoluţia din
Decembrie şi vis-a vis de Spitalul Judeţean. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
în Reşiţa Sud, suprafaţă de 120 mp,
amenajat pentru restaurant, preţ 1.200
€/lun ă. Tel.221529,0724-302616.
(Magister)

Agentii
, imobiliare

AJOFM: Locuri de munc@ PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
vacante la data de
la nivelul judeţului
15.11.2006
Caraş-Severin în

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

Meserie: nr. locuri/locuri pt.
absolvenţi/locuri pt. handicapaţi.
RESITA

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

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

Vând apartament, 2 camere, conf.1 incalzire centrala. Tel. 0748-118778.
cu imbunatatiri, ocupabil imediat. Tel. (Tryo M)
0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere in zona
Vând 2 camere, conf.1 complet Lunca cu mici imbunatatiri preţ 19.000 €
renovat, geamuri termopan, parchet Tel. 0788-520899. (Tryo M)
super finisat. Tel. 0788-374144. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1
Vând apartament 2 camere, conf.1, decomandat, zona ultracentrala ,
etajul 3, preţ 24.800 € Tel. 0788-374146. ocupabil imediat. Tel. 0788-494074.
(Tryo M)
(Tryo M)
Vând apartament, 3 camere conf.1
Vând apartament, 2 camere zona,
decomandat, Micro 1, ocupabil imediat, Piata de Sud, imbunatatit. Tel. 0788imbunatatit termopane complet renovat, 571780. (Tryo M)
preţ 25.000 €. Tel. 0788-388501. (Tryo
Vând urgent apartament, 2 camere,
M).
conf. 1, complet renovat, ocupabil
Vând garsoniera in Govandari, cu imediat. Tel. 0788-509283. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0728-696777 E-mail: broxana@mail.com
Vând terenuri în Reşiţa, pe Calea
Timişoarei, lângă Mănăstire, suprafaţă
totală 20.000 mp, loc drept, pe Drumul
Lupacului, vis-a-vis de Gerasis, parcelă
de 3.980 mp, bună pentru construcţie, la
strada principală şi teren pe Calea Caransebeşului, la km 7, suprafaţă totală
7.190 mp. Tel. 0722-411233, 0721081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

grădină mare, încălzită cu centrală
proprie, preţ 45.000 € neg. Tel. 0722411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

Croitor confecţioner îmbrăcăminte
după comanda 9/78/16; Muncitor
necalificat in constructii 34/14/0;
Vanzator 18/5/4; Muncitor necalificat in
industria confectiilor 21/41/0; Operator
centrala termica 0/0/4; Operator la
instalatiile
cazanelor din centrale
electrice 0/0/5; Operator la instalatiile
de turbine cu abur sau gaze 0/0/4;
Tâmplar universal 6/3/0; Zugrav vopsitor
2/0/0; Sudor 18/10/4; Masinist la masini
pentru terasamente 0/0/3; Strungar la
masini orizontale 0/0/11; Lucrator
comercial 1/3/0; Femeie de serviciu
1/0/0; Bucatar 5/0/0; Operator
confectioner industrial 10/0/15;
Camerista hotel 3/0/0; Facturist 1/0/0;
Lacatus mecanic 0/10/0; Agent vanzari
2/2/2; Magaziner 1/0/0; Barman 2/0/0;
Mecanic auto 0/2/0; Strungar universal
10/0/0; Inginer constructii civile
industriale si agricole 2/0/0; Muncitor
necalificat la intretinerea de drumuri
12/0/0; Operator fabricarea produselor
fainoase 21/0/0; Topograf 0/0/1;
Consilier 0/12/0; Functionar
administrativ 1/0/0; Dactilografa 1/0/0;
Jurisconsult 1/1/0; Reprezentant tehnic
comercial 0/3/0; Electrician de
intretinere si reparatii 10/31/0;
Electromecanic retele cabluri 0/1/0;
Proiectant inginer electrotehnic 2/0/8;
Maistru electrician in constructii 0/2/0;
Gestionar depozit 2/0/0; Ospatar 4/0/0;
Confectioner articole din piele 20/0/0;
Agent imobiliar 0/10/0; Inginer mecanic
0/4/0; Proiectant inginer energetic 0/0/3;
Receptioner de hotel 1/0/0; Agent paza
2/0/0; Muncitor necalificat la ambalat
produse solide 0/0/4; Strungar la masini
de prelucrat in coordonate 0/0/4; Sudor
in mediu protector 0/0/7; Inginer geodez
0/0/1; Tehnician/responsabil afacere
0/0/1; Contabil 2/0/0; Gunoier 8/0/0;
Maturator strada 4/0/0; Operator
fabricarea mezelurilor 0/0/3; Patiser
4/0/0; Spalatoreasa lenjerie 2/0/0; Sofer
autoturisme si camionete 1/0/0; Spalator
vehicule 1/0/0; Statistician medical
1/0/0; Tehnician sanitar 1/0/0; Fierar
betonist 0/0/7; Operator calculator
electronic si retele 2/1/4;

anul 2006, luna octombrie
1. TOTAL ŞOMERI ÎNREGISTRAŢI =
9.021 femei = 3.875 din care:
a) INDEMNIZATI = 3.667 / femei =
1.570
b) NEINDEMNIZATI = 5.354 / femei =
2.305
SOMERI INREGISTRATI LA
FURNIZORII DE SERVICII = 2.672
(someri care nu sunt inclusi in
numarul total de someri inregistrati,
respectiv in cei 9.021)
2. ŞOMERI INDEMNIZAŢI = 3.667
2.1. din care:
a) indemnizatie de şomaj (75 %) =
3.079
b) indemnizatie de somaj (50 %) =
588
2.2. din care:
- muncitori = 2.098
-studii medii = 1.261
- studii superioare = 308
3.TOTAL ŞOMERI INTRATI ÎN
CURSUL LUNII = 2.193
Din care:
- indemnizati = 421
- neindemnizati = 1.772
4.TOTAL ŞOMERI IESITI ÎN
CURSUL LUNII = 1.954
Din care; - Indemnizati = 504
- neindemnizati = 1.450
5.RAPORT NUMĂR
SALARIAŢI/NUMĂR ŞOMERI =
63.022/9021 = 7,0
6.RATA ŞOMAJULUI (total şomeri
inregistr. / populaţia activă ) = 6,9%
- raport intre: (1 / Populatia Activa =
129.900)

Vând urgent casă în zona Muncito7. NUMAR AGENTI ECONOMICI
resc, la strada principală, 5 camere, 2
CARE DEPUN DECLARATII
bucătării, pivniţă, anexe şi un spaţiu coLUNARE = 4.185
mercial cu autorizaţie de magazin, preţ
BOCŞA
49.000 € neg. Tel. 0722-411233, 0721- Număr agenţi economici care au
Asistent medical 1/0/0; Lacatus depus declaratia lunara = 3.873
Vând urgent teren în Băile Hercula- 081129, 0728-696777. (Grecu Haus)
mecanica fina 1/0/0; Sudor electric
ne, la strada principală, suprafaţă totală
Vând casă în Reşiţa, 4 camere, baie, 8/0/0; Lacatus mecanic 6/0/0; Strungar
de 1.439 mp, front stradal 10,5 mp, bun bucătărie, încălzire pe gaz, îmbunătăţiri,
universal 3/0/0;
pentru construcţie casă, cu utilităţi, 40 curte betonată şi grădină, preţ 46.000 €.
P e a d re s a p u b l i c a ţ i e i
MOLDOVA NOUĂ
€/mp neg. Tel. 0722-411233, 0721- Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728"Prisma" puteţi trimite părerile
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)
Zidar 5/0/0; Muncitor necalificat in
696777. (Grecu Haus)
constructii 8/0/0; Ospatar 1/0/0; dvs., puncte de vedere, idei,
Vând urgent casă în Reşiţa, zonă
Vând urgent apartamente 2 şi 3 Vanzator 2/0/0;
informaţii, eventuale colaborări
centrală, 5 camere, bucătărie, baie, camere, confort I, II şi situate în centru,
salon, încălzire pe gaz, curte mare Moroasa I şi Govândari. Tel. 0722TOTAL GENERAL 628
etc., referitoare la conţinutul şi
betonată şi grădină, preţ 110.000 € neg. 411233, 0721-081129, 0728-696777.
genul informaţiilor publicate.
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728- (Grecu Haus)
696777. (Grecu Haus)
angajează Redacţia aşteaptă cu interes
Vând urgent case în zona Muncitomesajele dvs, pe adresa: Reşiţa,
Vând urgent casă cu etaj în Caranse- resc, preţuri începând de la 20.000 €.
beş, zonă centrală, 5 camere, baie, Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728jurnalist
Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17,
bucătărie, curte betonată, grădină, 696777. (Grecu Haus)
asistent marketing tel./fax: 0255-221134 sau eîncălzire pe gaz, preţ 100.000 €. Tel.
Vând
urgent
cas
ţa,
zona
şi
ă
în
Re
0722-411233, 0721-081129, 0728mail: prisma@cs.ro
Condiţii: absolvent studii de
Luncă, bună pentru privatizare sau
696777. (Grecu Haus)
specialitate 2006
pentru cabinet medical. Tel. 0722Tel. 22.11.34
Vând urgent casă în Bocşa Română, 411233, 0721-081129, 0728-696777.
8 camere, 2 bucătării, baie, seră, curte şi (Grecu Haus)
CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.

PRISMA

Dacia

10 - 12 Noiembrie

Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

C Piraţii din Caraibe: Cufărul Omului Mort
I
N
E
M
A

Capitanul Jack Sparrow se trezeste din nou prins intr-o
intriga supranaturala. El afla ca are o datorie de sange in
contul legendarului Davey Jones, stapanul infam al
adancurilor oceanului si Capitanul corabiei-fantoma The
Flying Dutchman (Olandezul Zburator). Jack are o limita
de timp in care trebuie sa se achite de datorie, daca nu
vrea sa-si petreaca viata de dupa moarte blestemata in
servitudine. Si daca asta nu este de ajuns, problema lui
Jack ii atrage in incurcatura si pe Will Turner si...

Teatru
Luni, 13.11.2006 şi
marti 14.11.2006 orele
9.45 si 11.00, la Teatrul
National Timisoara,
spectacolul
„Povestea celor patru
diamante”
de Eugen Padureanu

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

6 Nov. 06
7 Nov. 06
8 Nov. 06
9 Nov. 06
10 Nov. 06
13 Nov. 06
14 Nov. 06
15 Nov. 06

55,5969
55,3825
55,1421
54,5565
55,4371
55,2067
54,7482
54,4612

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

USD 16 Octombrie - 15 Noiembrie 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

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

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

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

M V E
15 14 0
15 9 4
15 8 5
15 8 2
15 7 5
15 8 1
15 8 0
15 6 2
15 6 2
15 5 5
15 5 4
15 5 4
15 5 3
15 5 2
15 5 1
15 3 1
15 2 4
15 1 5

I
GM
1
34
2
31
2
27
5
32
3
14
6
21
7
21
7
16
7
14
5
15
6
20
6
18
7
17
8
12
9
10
11
10
9
11
9
6

GP
9
9
11
22
9
16
28
17
16
20
18
29
25
18
17
22
25
18

P
42p
31p
29p
26p
26p
25p
24p
20p
20p
20p
19p
19p
18p
17p
16p
10p
10p
8p

Etapa urmatoare (16/34), 17-19 noiembrie 2006: Vineri 17.11:
Otelul - Galati - Gloria Bistrita (14:00, Telesport); FC National - FC
Arges (18:00, Telesport); U Craiova - Farul Constanta (20:00, National
TV); Sambata 18.11: Unirea Urziceni - Dinamo (13:00, TVR 2); CFR
Cluj - Poli Iasi (14:00, Telesport); Pandurii Tg. Jiu - Steaua (14:00,
National TV); Poli Timisoara - UTA (20:45, Antena 1); Duminica 19.11:
Jiul Petrosani - FC Vaslui (13:00, Telesport); Ceahlaul - Rapid
Bucuresti (20:30, TVR 1).

PRISMA SPORT
TENIS

PRISMA SPORT

Henin castiga la Madrid Turneul Campioanelor.
Belgianca Justine Henin-Hardenne a câştigat duminică
Mastersul feminin de tenis de la Madrid, învingând-o în două
seturi, 6-4, 6-4, într-o oră şi 27 minute, pe deţinătoarea titlului,
franţuzoaica Amelie Mauresmo.
Henin-Hardenne, care îşi asigurase deja de sâmbătă primul loc
mondial, a încheiat în cel mai frumos mod posibil un sezon
excepţional, în care a disputat finala în patru turnee de Mare Şlem,
reuşind o victorie la Roland-Garros. Belgianca în vârstă de 24 ani a
câştigat la Madrid primul Masters din cariera sa, turneu la care în
ultimii doi ani a trebuit să renunţe din cauza accidentărilor.
Turneul Campionilor.
La Shanghai s-au stabilit cele doua grupe ale Mastersului masculin, concurs ce a debutat duminica in metropola chineza. Cei mai
buni opt jucatori ai lumii au fost impartiti in doua grupe a cate patru
jucatori, denumite dupa culorile drapelului chinez: rosie si aurie.
Grupa Rosie
Grupa Aurie
1. Roger Federer (ELV)
2. Rafael Nadal (SPA)
4. Ivan Ljubici (CRO)
3. Nikolay Davydenko (RUS)
5. Andy Roddick (SUA)
6. Tommy Robredo (SPA)
7. David Nalbandian (ARG)
8. James Blake (SUA)
Federer in semifinale. Liderul mondial a obtinut a doua
victorie la Masters, depasindu-l in trei seturi aprig disputate pe
americanul Andy Roddick, cu 4-6, 7-6 (8), 6-4, dupa 2 ore si
jumatate de joc.

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

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

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
10
9
7
8
7
7
5
6
5
5
5
6
4
3
3
3
3
3

E
4
1
5
2
3
2
7
4
6
6
5
2
3
6
5
5
4
2

I
1
5
3
5
5
6
3
5
4
4
5
7
8
6
7
7
8
10

GM
24
22
17
19
14
16
25
17
13
11
17
17
14
15
12
13
7
10

GP
10
14
9
14
10
16
16
13
13
11
12
23
19
22
16
22
15
28

P
34p
28p
26p
26p
24p
23p
22p
22p
21p
21p
20p
20p
15p
15p
14p
14p
13p
11p

Etapa urmatoare (16/34), 18 noiembrie 2006: Auxerre Lugoj Building Vanju Mare; FC Caracal - Industria Sarmei Campia Turzii;
Unirea Dej - Corvinul Hunedoara; Minerul Lupeni - CSM Rm. Valcea;
Poli II Timisoara - U Cluj; FC Baia Mare - FCM Resita; FCM Targoviste
- CFR Timisoara; Unirea Alba Iulia - FC Bihor; Dacia Mioveni - Gaz
Metan Medias.

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

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

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

V
7
7
7
4
5
5
4
4
4
3
3
2
1
0

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

I
1
1
2
1
3
3
3
4
5
5
6
6
7
9

GM
315
249
306
282
294
258
249
252
239
247
260
221
217
221

GP
252
225
269
257
274
250
240
271
252
261
267
233
275
284

P
15p
15p
14p
12p
11p
11p
10p
9p
8p
7p
6p
5p
3p
0p

Etapa urmatoare (11/26), 18 noiembrie 2006: Poli Izometal
Timisoara - Poli Iasi; Steaua MFA - Uztel Ploiesti; Dinamo Baumit HCM Brasov; HCM Bistrita - CSM Medgidia; Minaur Baia Mare - UCM
Resita; Armatura U Cluj - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Univ
Bucovina Suceva - HCM Constanta; Etapa a 10-a s-a desfasurat
miercuri 15.11.2006.

POLO

HANDBAL
Romania la Cupa Mondiala de handbal
Naţionala feminină de handbal participă în perioada 14-19
noiembrie la a 2-a ediţie a Cupei Mondiale, găzduită de oraşul
danez Aarhus, unde au fost invitate 8 echipe, dupa ce la prima
editie, organizata in 2005, fetele noastre au ocupat locul patru.
Faţă de prima ediţie, echipele Coreei de Sud, Norvegiei şi
Franţei nu mai participă, locul lor fiind luat de Olanda, Brazilia şi
Polonia. România face parte din Grupa A şi va juca în ordine cu
Polonia (14 noiembrie - ora 19,00), Suedia (15 noiembrie-ora
19,00) şi Danemarca (16 noiembrie - ora 21,45). Semifinalele sunt
programate pe 18 noiembrie, iar o zi mai târziu finala mare şi finala
mică. Toate meciurile se dispută la Aarhus.
Handbalistele românce participă, după Cupa Mondială din
Danemarca, la un turneu în Ucraina (24-27 noiembrie), înainte de
a ataca grupa preliminară de calificare la CM 2007 din Franţa,
acolo unde se câştigă biletele pentru JO 2008. România joacă la
Râmnicu Vâlcea într-o grupă alături de Portugalia, Islanda, Italia şi
Azerbaidjan.
Cupa Cupelor: duel HCM Constanta - Dinamo in optimi
Marti la Viena a avut loc tragerea la sorti pentru optimile cupelor europene la handbal masculin, sortii rezervand o disputa de
zile mari intre ultimele 2 campioane ale Romaniei, HCM Constanta
si Dinamo. Prima infruntare va avea loc la Constanta pe 2 sau 3
decembrie, pentru ca returul sa se dispute peste o saptamana la
Bucuresti. Cealalta reprezentanta a Romaniei in optimile cupelor
europene, UCM Resita, va juca in optimile Cupei Challenge cu
crotii de la Osijek, primul meci pe teren propriu.

WRC - RALIUL NOII ZEELANDE

Loeb nu va participa nici la Raliul Noii Zeelande.
Sebastien Loeb va lipsi de la Raliul Noii Zeelande,
programat weekendul viitor (15-17 noiembrie), întrucît nu
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
s-a recuperat complet după fractura de humerus care l-a
12-19 nov:
TENIS - Turneul Campionilor, Shanghai;
ţinut pe tuşă în ultimele două etape.
14-19 nov:
HANDBAL FEM - Cupa Mondiala, Danemarca;
Francezul de 32 de ani s-a încoronat deja campion în
16-19 nov:
RALIURI - WRC, Raliul Noii Zeelande;
acest sezon, avansul său în clasamentul general fiind
17nov-03dec:
VOLEI - C. M., (M) - Japonia;
imposibil de recuperat de către principalul rival, Marcus
18 nov:
SCHI FOND - 15 Km, masculin, Gaellivare, Elvetia. Gronholm. Lipsit de presiunea obţinerii de puncte, Loeb
(foto) preferă să nu rişte nimic pînă la recuperarea
DE VĂZUT LA TV:
medicală completă.
SANIE: C.M. de la Torino, Italia, Feminin, Prima mansa
Conform lui Marc van Dalen, boss-ul echipei Kronos
Sambata Eurosport ora 09:45
Citroen, maşinile vor fi conduse în Noua Zeelandă de
SCHI FOND: C. M. in Suedia, Masculin, Stafeta 4 x 10 Km mixt
spaniolii Xavier Pons şi Dani Sordo, la fel ca în etapa
Duminica Eurosport ora 13:00
precedentă din Australia. “Intenţionăm să folosim acelaşi
HAND. FEM.: Cupa Mondiala, Finala
echipaj ca în Australia. Sebastien nu poate pilota încă în
Duminica Eurosport ora 17:15
condiţii de raliu, dar va fi prezent probabil în ultima etapă”,
MOTORSPORT: Camp Mondial de Turisme, Etapa de la Macao
a declarat van Dalen.
Duminica Eurosport ora 21:00
Participarea lui Loeb în ultimul raliu al sezonului nu
FOTBAL: Liga Campionilor, Steaua Bucuresti - Dinamo Kiev
este, aşadar, sigură, existînd şi varianta ca francezul să se
Marti ProTV ora 21:45
păstreze pentru testele de anul viitor, care încep în
FOTBAL: Liga Campionilor, Levski Sofia - FC Barcelona
ianuarie cu pregătirea Raliului Monte Carlo.
Miercuri ProTV ora 21:45
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RUGBY
Reprezentativa de rugby a
Scoţiei a învins cu scorul de 486 (20-3) selecţionata României,
într-un meci-test desfăşurat
sâmbătă, pe stadionul
"Murrayfield" din Edinburgh.
Cele doua echipe se vor intalni
anul viitor in grupele Cupei
Mondiale din Franta.
Punctele echipei noastre au
fost înscrise de Vlaicu, care a
transformat 2 lovituri de penalizare. Pentru învingători au
punctat: Beattie, Southwell (2),
Hall, Cusiter - eseuri şi Godman
- un eseu, 5 transformări şi o
lovitură de penalizare.
Surpriza zilei s-a produs pe
stadionul Twickenham din Londra, unde campioana mondială
en titre, Anglia, a fost învinsă cu
25-18 de naţionala Argentinei.
Federico Todeschini a reuşit să
înscrie 22 din cele 25 de puncte
ale argentinienilor, care au
obţinut astfel prima lor victorie
în deplasare în faţa Angliei.

CSM Oradea si Steaua vor
participa, in perioada 19-22
octombrie, la turneele de
calificare in Euroliga, respectiv
LenTrophy. Ardelenii au obtinut
calificarea in cel deal doilea tur,
urmind sa evolueze la Berlin
(Germania) cu echipe din Croatia, Grecia, Rusia, Germania si
Muntenegru. Bucurestenii au
plecat spre Barcelona pentru asi juca sansele de calificare in
turul urmator al LenTrophy.

JUDO
Judoka Alina Dumitru,
categoria 48 kg, s-a clasat pe
primul loc la a VI-a editie a
turneului international de judo
de la Qingdao (China), la care
au participat 190 sportivi din 21
de tari.
Alina Dumitru a incheiat
neinvinsa turneul, intrecand pe
rand judoka din Germania,
China, Japonia si in finala o alta
reprezentanta a tarii gazda, se
arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Judo.
Ioana Aluas-Dinea s-a clasat pe locul III la categoria 52 kg,
iar Claudiu Bastea pe locul VII la
73 kg.

Rossi in Mondialul de Raliuri.
Valentino Rossi va folosi anvelopele
Pirelli in Raliul Noii Zeelande la care va
participa la sfarsitul acestei saptamani.
Italianul de 27 de ani va concura pe un
Subaru Impreza preparat de echipa
Prodrive. Rosii foloseste pneuri Michelin
care sunt produse de compania mamă Pirelli care in raliuri sunt rivalii lui BF
Goodrich. De asemenea Rossi foloseste, pe masina Subaru, numarul 46 pe
care il are si in Motogp inca din anul 2000
de la debutul in motociclism.

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

