
saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul XI Nr. 10I22 - 28 Martie 2007 Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 8

Patinaj artistic
Tenis Formula 1

Tel./Fax: 0 55-21.52.832

Reşiţa Bd I.L. Caragiale Nr. 20, .

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

Anunţuri,
publicitate

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii imobiliare

Agenţii imobiliare

...pag. 4

Sistemul public de
pensii i alte drepturi
de asigur ri sociale

ş
ă

Dreptul la prestaţia de
omaj în baza prevederilor

Regulamentelor (CEE)
ş

Meteo
perioada

mar 722 . - 1 apr. 200

Timişoara

0
-5

o

o
C
C

-1 C
-7 C

o

o

-2 C
-8 C

o

o

0 C
-6 C

o

o

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Consiliul Judeţean
Sara Sş- everin

şedinţă ordinară de
lucru - Caransebeş,

16 martie 2007

Sport

Foto: Brebenariu Rodica

Foto: FRANCISC HIPP

Bazinul de liniştire şi tunel

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

www.cs.ro/presa/prisma
E-mail: prisma@cs.ro
Tel. 0255-221134

“PRISMA”

Şedin ş, 16 martie 2007ţ Total cheltuieli: 11.535.000 lei, din care:ă ordinară de lucru - Caransebe

Total venituri 11.535.000 lei

Şedin
Şedin

şi lumin
şi-a s şi care

poarta amprenta înaintaşilor, într-un oraş cu edili responsabili şi
care sigur îi marcheaz şi viitorul.

În cadrul şedin

şurarea şedin
şi aprob şedin

ş-Severin din data de 1 februarie 2007.
(Pct.1) Ca urmare a stabilirii valorii subven

şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate,
la suma de 1.350.000,0 lei, bugetul propriu al Consiliului
Jude

şte atât la partea de venituri, cât şi la cheltuieli.
La cap. S

Ş, societate la care Spitalul Jude
şi exist

şi dezvoltare public
şi servicii se aloc

şi dirijate spre capitolul anterior, solu

şurare, este scadent

şte investi

şi interpel
Ştef
şi a sumelor alocate, a necesit

şi drumul jude

ş-Severin nr. 7/1 februarie 2007, referitoarea la bugetul Di-
rec şi Privat al jude

şi Privat al jude

şi
comunale 8.685.000 lei
- subven

ş-Severin a contractat
un împrumut în cuantum de 62.100.000 RON, necesar pentru
finalizarea cheltuielilor unor obiective de investi

şi exe-
cu

şi
şi

dot

şi

şi Cultelor,
câştig

şi execu

ş - Muntele
Mic 14.071.344 lei;

b) - Modernizarea DJ 571 C, Socol - Naid ş 7.846.676 lei;
c) - Modernizarea DJ 571, Sasca

Montan
şi podurile jude

şi execu

şi modernizarea la
Palatul Cultural 2.050.000 lei;

g) - Finalizarea lucr Şedin
şi extindere, reabilitare şi modernizare

parter şi subsol CorpAşi Corp B 3.100.000 lei.

Hot ş-Severin
stabileşte taxele speciale percepute pentru activit şi/sau
servicii prestate de c

şi constituie o surs

şi de circula
şi/sau gabaritul peste

limita admis

şi prevederile O.u.G. nr.
109/2006, situa

şi de Consiliul Jude

ş-Severin.
Asigurarea drepturilor salariale şi a contribu

şi 12 - pentru Biserica Greco-Catolic

ţa Consiliului Judeţean, ultima în periplul impus de
lucr ţ

ţului, a beneficiat de o sal

ţei a fost propus

ţei a fost alocat
ţei ordinare a

Consiliului Judeţean Cara
ţiilor primite de la

bugetul de stat pentru finanţarea programului privind pietruirea,
reabilitarea

ţean pe anul 2007 este afectat de o rectificare, ce se
reg

ţean
are o datorie de 250.000 lei

ţe, servicii

ţa de 500.000 lei,pentru
întreţinerea infrastructurii de drumuri judeţene.

La cap. Alte acţiuni economice au fost disponibilizate
650.000 lei ţie posibil

ţie, în
curs de desf

ţi indicatori.
În ceea ce prive ţiile Consiliului Judeţean, o ofert

ţul laptopurilor care vor deveni instrumente
de lucru pentru consilieri, face posibil ţionarea a 7
calculatoare care vor fi atribuite noilor direcţii din cadrul
aparatului propriu al Consiliului.

Votul dat proiectului de c ţeni a fost însoţit
de observaţii

ţii achiziţion

ţiunea
B ţean DJ 608B spre Baia de
Aram

ţean
Cara

ţiei deAdministrare a Domeniului Public ţului.
Structura bugetului Direcţiei de Administrare a Domeniului

Public ţului se prezint

ţie bugetar
ţene

ţii pentru programul de pietruire 1.350.000 lei

- de personal 500.000 lei
- salariale 385.000 lei
- contribuţii 115.000 lei
- reparaţii curente 10.535.000 lei (Proiect nr.3)

În anul 2005, Consiliul Judeţean Cara

ţii proprii.
Dou ţii se g

ţia „Proiectarea
ţia unei extinderi la imobilul Sala Polivalent

ţa este necesar un fond în valoare de 1.474.900 lei, care va fi
destinat unor lucr

ţie de sonorizare) reclamate de
Federaţiile sportive implicate. Pentru reabilitarea Palatului
Cultural din Re ţa, iniţial a fost alocat

ţia organizat

ţionarea acestei situaţii litigioase, banii
alocaţi pentru Palatul Cultural sunt disponibili, consilierii deci-
zând dirijarea unei cote (1.474.900 lei) spre Sala Polivalent

ţia unei extinderi la imobilul Sala Polivalent
ţa urmând s

ţean, a menţionat directorul executiv, ec. Dorin Buda.
În aceste condiţii, împrumutul de 62.100.000 lei, contractat

de Consiliul Judeţean, are urm ţie:
a) - Reabilitarea zon Ţerovei 653.962 lei;

- Reabilitarea infrastructurii turistice a
zonei Semenic 19.131.687 lei;

- Reabilitare DJ 608A, Caransebe

ţene,
calamitate de inundaţiile din anul 2005 7.017.503 lei;

e) - Proiectarea ţia unei extinderi la imobilul Sala
Polivalent

ţe a
Consiliului Judeţean

ţean Cara
ţi

ţiile (serviciile) de sub autoritatea
Consiliului Judeţean, pentru anul 2007

ţinerii reţelei de drumuri
din judeţul nostru. Infrastructura rutier ţului nostru este
afectat ţile naturale, cât ţia pe
aceste drumuri a unor vehicule cu masa

ţia în vigoare(un exemplu fiind DJ 582,
care, la ora actual

ţele dintre taxele propuse pentru
autorizaţiile speciale de transport (prin nota existent

ţie generat ţa neintenţionat
ţionat

ţile de
cult din judeţ, cât ţean, prin Legea nr.
486/2006, anexa 6 a fost aprobat un num

ţiile de cult
din Cara

ţiilor prev

ţean pe anul 2007. (Proiect nr.7)

ările de reabilitare a Sălii de ă din Sediul Administrativ
al jude ă întinerită prin culoare ă,
într-o primărie care ărbătorit centenarul în anul 2003

ă prezentul

ă o ordine de zi cu 45 de
puncte.

O primă etapă în desfă ă
prezentării ării procesului verbal al

ăse
ănătate se alocă 150.000 lei pentru achitarea unor

facturi către AQUACARA
ă riscul întreruperii furnizării

apei către această unitate sanitară.
La cap. Locuin ă, pentru bunuri

ă 1.850.000 lei, din care 1.350.000 lei pentru
programul de pietruire, iar diferen

ă
având în vedere că plata pentru unele proiecte de investi

ă ă în cel de-al doilea trimestru
al anului, perioadă când se fac încasări la al

ă
favorabilă privind pre

ă achizi

ătre consilierii jude
ări, de consemnat fiind solicitarea

domnului ănescu, legată de necesitatea identificării
drumurilor ă ării unui
modem pentru conectarea laptopurilor la Internet (consilier
Spânu), a alocării de fonduri pentru aniversarea a 230 de ani de
ortodoxie la Moldova Nouă sau a celor pentru reabilitarea unui
tronson de drum de cca. 800m care face legătura între sta

ăile Herculane
ă. (Proiect nr. 2)

A fost înlocuită anexa nr. 25 a Hotărârii Consiliului Jude

ă astfel:
constituite astfel:

- aloca ă 1.500.000 lei
- sume defalcate din TVApentru drumuri jude

ă dintre aceste investi ăsesc în stadii în care
sumele estimate suportă modificări, fără ca valoarea totală a
împrumutului să fie afectată.

Pentru finalizarea lucrărilor la investi
ă” din municipiul

Re
ări suplimentare, unor lucrări noi, dar

ărilor (mobilier, instala

ă suma de 3.524.000 lei.
La licita ă pentru selectarea constructorului s-au

prezenta două firme, acreditate de Ministerul Culturii
ătoare fiind desemnată cea care a evaluat lucrările la

1.950.000 lei, rezultat contestat însă de către firma care a
pierdut. Până la solu

ă.
Acest transfer nu acoperă în totalitate suma reclamată de

proiectarea ă,
diferen ă fie acoperită din bugetul Consiliului
Jude

ătoarea destina
ă industrială Valea

ă

ă - Cărbunari 2.987.828 lei;
d) - Finalizarea unor lucrări la drumurile

ă 5.041.000 lei;
f) - Proiectarea

ărilor la obiectivul Sala de

ărârea nr.243/2006 a Consiliului Jude
ă

ătre direc
ă

suplimentară de fonduri necesare între
ă a jude

ă atât de calamită

ă de legisla
ă a devenit un adevărat drum forestier).

Având în vedere inadverten
ă în anexa

nr. 2 a HCJ nr. 243/28.12.2007)
ă de interferen ă a unor

termene, nota men ă se radiază. (Proiect nr.6)
Ca urmare a demersurilor efectuate, atât de către unită

ăr de 24 de posturi
suplimentare, pentru personalul neclerical din institu

ăzute
de O.G. nr. 827/2001) pentru personalul neclerical suplimentar
(6 - pentru Biserica Ortodoxă, 6 - pentru Biserica Ortodoxă
Ucraineană ă) a fost luată în
considerare la dimensionarea bugetului propriu al Consiliului
Jude

(Proiect nr. 4 şi 5)

CONSILIUL JUDEŢEAN CARA -Ş SEVERIN

(continuare )în pagina 2
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Organigrama ţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Cara

ţean va avea 197 de posturi, dintre care 152 – funcţii publice
ţii contractuale. (Proiect nr.8)

Proiectul de hot ţiat de vicepre ţean, domnul
Horia Irimia sublinia necesitatea adapt

ţionarea unei st
ţie (dar care nu pare direct legat

ţia de
Administrare a Domeniului Public ţului Cara

ţii publice ţii contractuale), conform HCJ nr. 104/2004, cu
modific

ţiei de
Administrare a Domeniului Public

ţionare, a organigramei ţii, datorit
ţii la nivel de judeţ.

Structurile din cadrul acestei Direcţii administreaz
ţiile, promoveaz

ţiatorul proiectului, vicepre
ţie nu s-au f

ţinute pentru activitatea prestat
ţieze atât di-

mensiunea
ţii actualului Consiliu, materialul ur-

mând s ţ ţen
ţean Cara

ţiuni, deţinute la S.C. „Aeroportul” Caransebe
ţional” S.A. Bucure

ţiei a
fost înlocuit

ţie/aport de capital în valoare total
ţa total ţ

ţ

ţ
ţean, timp de 30 de ani, dup

ţia
Consiliu tor, domnul viceprimar Dumitru Tilic ţia fiind viciile de
procedur

ţiile f

ţia în leg ţii Unit ţii de
elicoptere, c ţean i-a fost
concesionat teren în zona adiacent

ţean Cara ţarea proiectului
„Reabilitare zon Ţerovei”(proiect declarat eligibil la finanţare
european ţie pentru selectarea executantului), a suportat
modific ţie la asocierea cu Consiliul Local al
municipiului Re ţa.

Proiectul urm
Ţerovei, respectiv a Aglomeratorului din Mociur, ulterior,

restrâns la zonaAglomerator.
Cheltuielile de cofinanţare sunt distribuite astfel între cei doi asociaţi:

Suma totală a proiectului este de 4.567.454 € şi a suportat modificări prin
majorarea cheltuielilor eligibile ce cad în sarcina Consiliului Local, conform
reglementărilor impuse de Ministerul Integrării Europene.

Suma de 230.800,5 € (193.950 + 36.850,5 TVA) reprezintă următoarele
cheltuieli din bugetul proiectului:

Investigaţii de teren 9.000 € (plus TVA)
Studiu de fezabilitate 59.700 € (plus TVA)
Documentaţii pentru permise şi aprobări 100.250 € (plus TVA)
Activităţi de marketing şi promovarea proiectului 5.000 € (plus TVA)

A fost aprobată asocierea Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu Consiliul Local
al municipiului Reşiţa în vederea realizării unui centru de promovare turistică, situat
în centrul municipiului (înscris în CF nr. 4945 Reşiţa română, nr. top R/203/8- trotuar
şi loc de parcare.

Proiectul acestui centru de informare a traversat mai multe încercări de
promovare de către Consiliul Local, în parteneriat cu o societate privată, dar se pare
că noua formulă de asociere va conduce la realizarea lui.

Centru va corespunde standardelor europene şi va avea următoarele funcţii
spaţiu general de informare turistică;
spaţiu de prezentare şi promovare a afertei turistice a judeţului;
spaţiu de prognoze şi programe a turismului prin programe transfrontaliere, în

cadrul euroregiunii DKMT;
paţiu pt expoziţii, seminarii, colocvii, work-shopuri, formare profesională, ş.a.;

birouri pentru personal;
laboratoare de practică p absolvenţii cursurilor de formare în domeniul

turismului;
spaţii anexe.
Proiectul are o motivaţie, existenţa unei hotărâri guvernamentale prin care se

impune ca în fiecare staţiune să existe, până la sfârşitul lunii iulie, un astfel de centru
şi, în acest mod, solicitările unor consilieri judeţeni referitoare la edificarea unor
obiective similare la Băile Herculane (domnul Silaşi) sau Caransebeş (domnul
Rotaru) se pot materializa.

Importanţa proiectului a fost acceptată, dar au fost cerute informaţii suplimen
tare legate de efortul financiar pe care urmează să-l suporte Consiliul Judeţean, la
numărul de angajaţi care va deservi centrul, la implicarea în noul proiect a
personalului din serviciile existente, informaţii al căror răspuns a fost promisă, de
către domnul Imbrescu, pentru o altă şedinţă a Consiliului Judeţean. (Proiect nr. 13)

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCJ nr.47/25.04.2005,
privind aprobarea programelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate
pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, precum şi cele din judeţele limitrofe
Timiş, Mehedinţi şi Hunedoara, pentru perioada 1 iulie 2005- 30 iunie 2008 a primit
girul consilierilor judeţeni.

Modificările operate vizează traseele
Poiana Buchin Caransebeş (suplimentare curse)

aransebeş Zorile (schimbare ore de circulaţie)
Caransebeş- Oţelu Roşu (schimbare ore de circulaţie şi

suplimentare număr de curse)
Pârvova Iablaniţa - Caransebeş (schimbare ore de circulaţie)
Anina Reşiţa (reducere număr de curse)
Băile Herculane Caransebeş Reşiţa (schimbare ore de circulaţie)
Zorile Ohaba Mâtnic Caransebeş (schimbare ore de circulaţie)
Domnul Ştefănescu a propus reintroducerea traseului Reşiţa Staţiunea

Semenic. (Proiect nr.14)
A fost aprobată asocierea Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu Consiliile Locale

ale oraşului Oţelu Roşu şi ale comunelor Sacu, Glimboca, Constantin Daicoviciu,
Obreja, Zăvoi, Rusca Montană, Marga şi Băuţar la cofinaţarea şi implementarea
proiectului „Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind gestionarea deşeurilor
menajere pe Valea Bistrei, judeţul Caraş-Severin.

Asocierea decurge din obiectivul global al Programului PHARe 2005 Coeziune
Economică şi Socială - Schema de granturi pentru sectorul public pentru Pregătirea
de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului.

În cadru acestei asocieri, Consiliul Judeţean va suporta costuri în valoare de
5.520 € (Proiect nt.15)

În staţiunea Semenic se vor construi două cabane, una dintre ele ca sediu al
Serviciului Salvamont dispecerat Dezastre şi cealaltă - Centru de Informare
Turistică.

Având în vedere că terenul unde urmează să fie amplasate cele două cabane
este arondat comunei Prigor, prin proiectul de hotărâre iniţiat de Consiliul Judeţean
se solicită Consiliului Local al comunei Prigor transferarea imobilului (terenului) din
domeniul public al comunei şi administrarea Consiliului Local în domeniul public al
judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean. (Proiect nr.16)

Cercul Militar din Caransebeş, imobil în stare de conservare, face parte,
împreună cu un Cămin de Garnizoană (două blocuri tip cămin şi dependinţe
specifice vechii Comenduiri de Garnizoană şi amenajările pentru o Popotă Militară),
din Cazarma 1836.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi-a propus obţinerea cadrului legal pentru
transferul acestor imobile - teren şi clădiri din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul Public al judeţului Caraş-
Severin şi administrarea Consiliului Judeţean. În imobilul respectiv (1334 mp
suprafaţă construită şi 3245 mp suprafaţă totală a terenului) s-au gândit activităţi
care cad în competenţa Consiliului Judeţean: dezvoltarea şi promovarea turismului,
înfiinţarea unei unităţi de învăţământ, structuri de cultură, instituţii şi servicii publice,
asociaţii şi fundaţii, spaţii de cazare în regim hotelier, diverse.

După preluarea în domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului
Judeţean a bunurilor solicitate, ar fi fost posibil un parteneriat cu Consiliul Local al
municipiului Caransebeş, parteneriat nestipulat însă în proiectul de hotărâre.

Momentul dezbaterii s-a suprapus unei situaţii speciale care a survenit în
Caransebeş şi anume iminenta evacuare a unor instituţii (locale sau filiale ale celor
judeţene) din clădiri care urmau să fie retrocedate vechilor proprietari. În plus s-a
menţionat şi situaţia altor instituţii care îşi desfăşoară activitatea în spaţii improprii
sau pentru care nu deţin titluri de proprietate.

Dacă poziţia consilierilor PSD nu s-a vrut o sancţiune la adresa PD-ului, atunci
se poate conchide că indiferent de culoarea politică sau de alianţele politice, în
cazul Centrului Militar de la Caransebeş a primat responsabilitatea civică,
maturitatea politică şi, cu doar 8 voturi împotrivă, s-a decis solicitarea transferului în
direcţia administraţiei din Caransebeş.

Dezbaterea proiectului de hotărâre a beneficiat de raţionalitatea şi eleganţa cu
care preşedintele Consiliului Judeţean a gestionat o situaţie conflictuală.

La toate acestea se adaugă promisiunea de onoare a primarului că, în cazul în
care imobilul va fi transferat în domeniul public al municipiului Caransebeş şi
administrarea Consiliului Local, această instituţie va realiza parteneriatul cu
Consiliul Judeţean, astfel încât Centrul de Informare Turistică şi Salvamontul să
beneficieze de spaţii adecvate. (Proiect nr.17)

şi statele de func
ş-Severin suport

şi 45 –
func

şedintele Consiliului Jude

şi contabil şef.
Proiectul a fost retras, pân

şi identificarea
punctului de vedere al conducerii teatrului. (Proiect nr.9) Pentru Direc

şi Privat a jude ş-Severin, provenit

şi 58 - func
şi complet

şi Privat referitor la modificarea Regulamentului
de organizare şi func şi a statelor de func

şi drumurile,
organizeaz

şi dispecerat dezastre, compartiment Salvaspeo, birou Complex Cultural
şi Sportiv. Ini şedintele Dumitru Tilic

şi dinamica de personal aferent aparatului propriu şi a serviciilor din
subordine, cât şi descrierea explicit

şedin . (Proiect nr.10)
În anul 2002, Consiliul Jude ş-Severin a vândut întreg pachetul de

ac ş, cump
şti.

Prin contract, cump

şi 107,6 ha – suprafa

şi Rotaru, prin interven
ş,

respectiv au atras aten şurare a activit

ş-Severin la finan

şi în faza de licita

şi

ă modificări minore, care decurg fie din rezultatul
unor examene de promovare pentru personalul existent, fie din prevederile unor
normative. Prin suplimentarea cu un singur post, Aparatul de specialitate al
Consiliului Jude

ărâre ini
ării formulei de management de la Teatrul

„G.A. Petculescu” la noile proiecte artistice, ceea ce însemna includerea în
organigramă a unor posturi, de director adjunct

ă la solu ări conflictuale existente în
această institu ă de acesta), ceea ce impune analiza
stării de fapt, prezentată nu numai de către o parte dintre actori, dar

ă din
reorganizarea Serviciului respectiv, a fost aprobat un număr total de 92 de posturi
(34 - func

ările ările ulterioare.

Proiectul de hotărâre răspunde solicitării venite din partea Direc

ă
diversificării activită

ă patrimoniul
ă licita ă turismul, au servicii de Salvamont (Salvator

Montan)
ă Pârvulescu a

precizat că în cadrul Direc ăcut angajări, iar promovările se realizează la
finalizarea studiilor sau pe baza calificativelor ob ă.

Domnul consilier Zaberca a solicitat o informare, care să eviden

ă a activită
ă fie prezentat în viitoarea ă a Consiliului Jude

ărător fiind S.C. „ARGIROM
Interna

ărătorul se obliga să efectueze, pe o perioadă de 4 ani care
curgea din momentul semnării contractului (ulterior data de începere a investi

ă cu momentul în care se semnează contractul de concesionare a
terenurilor), o investi ă de 2.023.300 USD.
Suprafa ă a terenurilor vizate este de 126 ha, din care 18,4 ha – suprafa ă
betonată ă înierbată.

În baza rapoartelor de evaluare efectuate de către două firme specializate, la so-
licitarea vânzătorului, respectiv a cumpărătorului, prin negociere directă s-a stabilit
o redeven ă anuală de 178.000 RON pe care ARGIROM urma să o achite Consi-
liului Jude ă încheierea contractului de concesiune.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii a fost retras de către ini
ă Pârvulescu, motiva

ă, în lumina noilor norme privind concesionarea.
Amânarea votului pentru acest proiect nu a exclus propunerile făcute de către

consilieri. Domnii Bălteanu ăcute au propus includerea
în comisia de negociere a domnului Marcel Vela, primarul municipiului Caransebe

ătura cu buna desfă ă ă
ăreia, printr-o hotărâre, din anul 2003, a Consiliului Jude

ă. (Proiect nr.11)
Participarea Consiliului Jude

ă industrială Valea
ă

ări legate de cota de contribu

ărea reabilitarea a două terenuri distincte din zona Fostei Uzine
Cocsochimice din Valea

�

�

�

�

s .

entru

-

C

-

(Proiect nr. 12)

Prezentarea celorlalte proiecte de hotărâre şi a informaţiilor va fi continuată în
următoarea ediţie a publicaţiei Prisma. (R.B.)

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Consiliul
Judeţean

Consiliul
Local

Procent(%)din totalul
contribuţiei locale
(eligibile şi neeligibile),
respect

5,05 94,95Cotă de cofinanţare
(cheltuieli eligibile şi
neeligibile)

Suma (euro) 230.800,5 4.336.653,5
Participarea la împărţirea
veniturilor generate de valo-
rificarea terenului reabilitat

(%) 5,05 94,95

CONSILIUL JUDEŢEAN CARA -Ş SEVERIN
( )continuare din pagina 1
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

8 - 14 martie
� �

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

�

�

� �

�

Both Ioan (70 ani)
(54 ani)

Sp
B (87 Pop
Valer-Marin (50 ani) Cosmin
Neculai

ţa Maria
(71

(52 ani) Muţiu
Maria (90 ani) Lupuleţ Ida (87
ani) Negru Florica

Rambu
Ioan (80 ani) Boc Ioan (68 ani)

Toma Persida (83 ani)
Mostrogan Nelu (40 ani)

Cheazna Gheorghe

ani)

ş Vasile

ătaru Gheorghe(58 ani)
ăran Aurelia

(79 ani) Fritea
Floarea (82 ani) Rădu
(77 ani) Balcu ani)

Vasile Ilie

(74 ani)
Meda Iconia (88 ani)

�

�

�

�

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

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

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

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Martie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

V nd

V nd tv colorAlfa diagonala
61 cm, merge de reparat, cu 8
butoane radio Philips
cu baterii . Tel. 0355-
807491. Cer seriozitate.

V nd instala

724-467054.

â 2 fotolii imitaţie piele

â

50 ron
30 ron

â ţie de ierbicidat,
mulg

â
ţa

şi
transformator de sudur

şi

ştiat îngr ş

şi servant
şi maşin

ă. Tel.
0729-077469.

ătoare pt. vaci Vestfalia,
mic pt. împra ă ăminte,
toate în stare perfectă. Tel.
0

V nd vitrină ă
Topli ă de cusut. Tel.
0355-805819.

V nd ă. Tel. 0741-
519655.

V nd tv Alfa pt. piese de
schimb, 2 paturi cu saltele, plăci
de bază, radio Philips în stare
bună. Tel. 0355-807491.

V nd 2 fotolii + măsu ă, 380
lei. Tel. 0722-820078.

V nd ieftin cameră video
Sony mini DV, cu accesorii. Tel.
0723-495967.

V nd tv color Loewe, pre

ă ora 17.
Vând vană din fontă, colec-

ăr ă, filo-
sofie, drept). Tel. 0727-869557.

â mobil

â

â ţ

â

â ţ
2,5 mil. neg.

ţia Tehnium 1970-1989, 30 bani/
buc. + alte c ţi (beletristic

şi tv Grundig pt.
piese schimb, 500.000 neg. Tel.
0355-801206 dup

Matrimoniale
Pensionar

ţ ţii, doresc
prietenie penru c

ţii, caut partener
antialcoolic pân

ţ

ţa
po ţa.

Tân r, 33 ani, caut doamn
discret cu loc de refugiu, ofer
40 $/întâlnire. Tel. 0722-730052
dimineaţa.

ă 58 ani cu
locuin ă, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0721-217133.

Doamnă singură, 57 ani,
fără obliga

ă la 65 ani. Tel.
0355-410423.

Domn de 51 ani, 185/85 kg,
fără vicii, doresc cuno ă
doamnă peste 50 ani, pentru
prietenie ăsătorie. A
ăspuns pe adresa OP 2 căs

ă 10, Re
ă ă
ă

ştin

şi c ştept
r u

ştal şi

Miercuri, 21.03.2007

1.

3.

Sau Marin (22 ani)

(27 ani)

Dobrea George-Sebastian

(30 ani)

şi

Stancu Camelia-Ana (26 ani)

Dr şi

C ş Mirela

şi

Breaz Dorina-Geanina (27 ani)

2. ăgan Florea (32 ani)

ăldăra

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

ar ie

şi

21 m t 2006

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Vând autoturism Oltcit, stare
perfect ţionare, piese
de schimb. Preţ 300 € neg. Tel.
218625.

Cump r Volvo 460 GLE,
1720 cmc, benzin , an fabri-
caţie 1994-1996, stare tehnica
i optic impecabil . Tel. 0744-

438 669.
Vând Dacia 1300 an 1980

preţ 300 €. Tel. 0742-062245.
Vând pompe electrice de

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

Vând motociclet IJ de 3.50
la preţul de 200 €. Tel. 0742-
003677.

Vând Dacia 1300. Tel. 0741-
519655.

Vând Dacia Nova GT 1999,
1557 cmc, aprindere electroni
c , închidere centralizat , mp3.
Preţ 2.170 €. Tel. 0723-661981.

ă de func

ă
ă

ă ă

ă

ă

ă ă

ş

-

V nd piese VW Golf II
(capotă, hazon, aripi, bare, set
motor, 1,5 diesel)

V nd Mercedes 8+1 diesel,
a.f. 1987, Fiat Ducato 8+1
diesel, a.f. 1984, Renault 18 TV,
a.f. 1987, acte la zi, stare de
func

ă 2008, pre

ădi

â

â

ţ ţ neg. Tel. 0721-
847622, 0742-612072.

Vând Dacia 1310, an 1988,
verificare tehnic ţ 500
€. Tel. 223471, 0726-148345.

ând anvelope second-
hand de toate tipurile -

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

şi vibrochen.
Tel. 0723-054615.

ionare. Pre

şi dimen
siunile, pre

ştei nr. 7. Tel. 0721-
847422, 0742-612072.

V

Auto-Moto-Velo

Vând teren arabil 7.162 mp
la Boc

â

â
ţ

â ţ

ţ neg. 50.000 €. Tel.
0729-107651.

â
ţit, str. M. Viteazu nr.

16. Preţ neg. Tel. 0723-092582.
â

â

ţiri,
12.000 € neg. Tel. 0355-
807748, 0720-593180.

Cump

şa Montan
şi p

iri,
mobil

ş

ă, între
Bârzava ădure. Tel. 0049-
01626961444.

Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 219947.

Cumpăr apartament 3-4
camere. Tel. 0355-409962.

V nd teren agricol în comu-
na Târnova. Tel. 0727-869557.

V nd apartament 2 camere,
decomandate, îmbunătă

ă dormitor Gerasis, came-
re spre soare, termopan, u ă
metalică, fără intermediari. Tel.
0355-804600, 0724-467099,
0727-766724. Govândari, et. 7
din 8 etaje.

V nd casă pe str. Vlahu ă, 4
camere, 2 grădini, renovată
exterior, pre

V nd apartament 4 camere,
îmbunătă

V nd garsonieră conf. 1,
compusă din cameră, bucătă-
rie, baie, coridor + debara. Tel.
223471, 0726-148345.

V nd garsonieră cu 2
camere (la cămin) proprietate
personală, fără îmbunătă

ăr apartament cu 3-4
camere, în Govândari, fără
intermediari. Tel. 0355-809355
după ora 16.

Imobiliare
V nd ă Re

ădină, sau schimb cu aparta-
ment 2 camere, diferen ă. Tel.
0740-861324.

fer spre nchiriere spa iu
comercial n pia a esita ud,
fost magazin de p ine. ontact:
0723 089697

V nd ămin 2 camere,
centrală termică, vană, parchet
laminat, u ă metalică, gaz. Str.
Căminelor nr. 11a, et. 2. Tel.
0741-519655.

Primesc în gazdă. Tel. 0741-
519655.

V nd apartament 2 camere
conf. 1, pre

V nd apartament 3 camere
decomandat, conf. 1, centru,
centrală termică, zona primă-
riei. Tel. 0724-152634, 0355-
405088.

Închiriez apartament 2
camre, parter, gresie, faian ă,
centrală termică, 100 €/lună +
100 € garan

â cas ţa, curte,
gr

ţ

O î ţ
î ţ R S

â C
- .
â c

â
ţ 33.000 €. Tel. 0741-

519655, Al. Romaniţei bl. 4, sc.
3, et. 3, ap. 15.

â

ţ

ţie. Contract minim
6 luni. Tel. 0740-369836.

şi

ş

Oferte-Cereri
de Serviciu

Meseria

Primesc fat

ţ
ţur i

avantajoase. Tel. 0723-054615.

şi serioşi, nealcoo-
lici, executăm amenajări inte-
rioare de calitate. Tel. 0726-
737559.

ă în gazdă. Tel.
0355-805819.

Echipă de constructori exe-
cutăm zidărie, zugrăveli, placări
gresie, faian ă, modificări
case/apartamente pre

Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45
ani/handicapaţi.

RE IŢAŞ

ŞA:
TOTAL GENERAL: 537

: ţioner îmbrCroitor confec ăcăminte după comanda:
60/0/0/33; Muncitor necalificat in constructii: 59/0/0/0; Casier: 1/0/0/0;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 15/0/0/0; Zugrav vopsitor:
19/0/0/1; Strungar la masini universale: 0/0/0/4; Electrician de
intretinere si reparatii: 24/0/5/0; Agent de asigurare: 2/0/0/0; Strungar
universal: 1/0/0/0; Inginer constructii civile industriale si agricole:
3/0/0/0; Femeie de serviciu: 2/0/0/0; Tamplar universal: 11/0/0/0;
Inginer constructii hidrotehnice: 1/0/0/0; Agent vanzari: 4/0/0/0; Zidar
rosar tencuitor: 31/0/0/0; Sofer autoturisme si camionete: 4/0/1/0;
Lacatus constructii metalice: 7/0/0/0; Electromecanic reparator
obiecte de uz casnic: 1/0/0/0; Asistent medical: 5/0/0/0; Sudor:
5/0/0/0; Inginer retele electrice: 2/0/0/0; Magaziner: 1/0/0/0; Instalator
apa, canal: 10/0/0/0; Vopsitor auto: 1/0/0/0; Zidar pietrar: 11/0/0/0;
Bucatar: 1/0/0/0; Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene:
10/0/0/0; Tinichigiu carosier: 1/0/0/0; Topograf: 0/0/0/1; Vanzator
ambulant : 0/0/0/1; Barman: 2/0/0/0; Cofetar: 1/0/1/0; Consilier:
4/0/0/0; Secretara: 3/0/0/0; Operator confectioner industrial
imbracaminte: 0/0/0/15; Lacatus mecanic: 44/0/0/0; Contabil : 2/0/0/0;
Faiantar: 2/0/0/0; Montator, reglor, depanator aparate electronice:
1/0/0/0; Sofer autocamion: 2/0/0/0; Fierar betonist: 10/0/0/6; Gunoier:
0/0/0/9; Lucrator comercial: 6/1/0/0; Masinist la masini pentru
terasamente: 2/0/0/3; Maturator strada: 0/0/0/4; Farmacist: 1/0/0/0;
Spalator vehicule: 1/0/0/1; Consultant in management: 1/0/0/0; Agent
comercial: 1/0/0/0; Dulgher (exclusiv restaurator): 28/0/0/0;
Electrician auto: 2/0/0/0; Electrician depanator utilaje calcul: 1/0/0/0;
Functionar administrativ: 1/0/0/0; Maseur: 2/0/0/0; Inginer industria
alimentara: 2/0/0/0; Inginer mecanic: 2/0/0/0; Inginer topograf miner:
1/0/0/0; Ingrijitor animale: 1/0/0/0; Instalator instalatii tehnico-sanitare:
3/0/0/0; Maistru industria textila si pielarie: 5/0/0/0; Masinist la instalatii
de preparare si turnat beton: 2/0/0/0; Mecanic auto: 5/0/0/0; Operator
calculator: 2/0/0/0; Operator fabricarea produselor fainoase: 0/0/0/22;
Patiser: 3/0/0/0; Tehnician echipamente de calcul: 3/0/0/0; Tehnician
in industrializarea lemnului: 1/0/0/0; Electrician montator instalatii :
10/0/0/0; Vulcanizator : 1/0/0/0; Sudor manual cu arc electric: 9/0/0/0;
Sudor manual cu flacara de gaze: 0/0/0/1; Vanzator: 3/0/0/0; Sef
centru control local comunicatii: 1/0/0/0; Sudor in mediu protector:
30/0/0/0; Inginer de cercetare in tehnologia constr de masini: 2/0/0/0;
Inginer geodez: 2/0/0/0; Manipulant marfuri: 1/0/0/0; Paznic: 2/0/0/0;
Tehnician topometrist: 1/0/0/0;

Vânzător: 2/0/0/0; Bucătar: 7/0/0/0;
Ospătar: 12/0/0/0; Barman: 2/0/0/0; Muncitor necalificat: 2/0/0/0;

BĂILE HERCULANE:

BOC Asistent medical: 1/0/0/0; Muncitor necalificat: 1/0/0/0;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 21.03.2007

V nd 2 fotolii pat, pre

ă orele 17.
V nd butelie mare ruseas-

că. Tel. 224894.
V nd sistem audio la 180 lei

Therion, sta
ă 120 lei, radiocasetofon

Grundig 80 lei. Tel. 0355-
807748, 0720-593180.

Cumpăr televizoare bune

V nd arc (pătu ) i căru
copii 300 lei sau separat 170 lei
bucata. el 0723 661981.

ă
ă ă

ă

ă ă

ă

ă
ă

ă

â ţ 2
milioane neg. ambele. Tel.
0355-805099, dup

â

â
ţie Sharp 100 W de

camer

â ţ ţ ţ
,

T . -

c

s g c f n
c

m
b
s g

â

Tel.
- .

Vâ ţ B ţ
€ Tel. - .
Vâ

î
Tel. - .

Vâ ţ ţ
Ţ

Tel. -

şi
defecte color de plastic. Tel.
0355-807748, 0720-593180.

ş

Vând congelator cu 7 ser-
tare. Tel. 0740-243889.

Cump r herestea, stare
verde, tivit /dimensionat 29 x
1 7 0 x 2 1 0 0 m m , d i n :
tejar/ orun, er, rasin, uc

negru (Juglans nigra), ireş,
calitate A/B/C şi D, cherestea

olid netivit calitate A şi
uşteni furnir şi gater A din
tejar/ orun. Tel. 0744-438669.

V ndAMD Duron 700 MHz, hdd
20 g, agp 32 mb, sunet, cdrom,
cu/f r monitor 15" sau 17".
0722 741255

nd c ei oxer la pre ul de
70 . 0745 830085

nd urgent 2 geamuri lemn
cu sticl şi rulou n stare foarte
bun . 0742 003677

nd uic la pre ul de 10
lei/litru. uica este de 40 grade.

0745 830085.

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

JUCREBEST SRL
Vindem şi mont şchet şi

l
ăm parchet, ra ăm

ăcuim, recondi ăm parchet vechi.ţion
Str. P ţa
Tel. 0722-804658, 0726-184347.

ăcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşi

PRISMA | M t |22 - 28 ar ie 2007



4

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

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României

�

�

�

�

�

Ordin 93 al ministrului agriculturii, p

M.O. nr.
144/28.02.2007)

Legea nr. 61/1993 privind aloca
M.O. nr. 145/28.02.2007)

H 13

M.O. nr.
153/ 2.03.2007)

H 95

M.O. nr. 156/ 5.03.2007)
Ordin 148 al ministrului muncii, solidarit

(M.O. nr.
159 /6.03.2007)

ul nr.

ţii în conformitate cu prevederile H.

ţii, în anul 2006, produc
(

ţia de stat pentru copii
(republicare) (

.G. nr. 2

. . (
0
.G. nr. 1 . .
ţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului

Românesc ( 0
ul nr. ţii sociale

0

ădurilor
ării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului

agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 219/2006 privind
aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se
acordă subven G nr.
1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven ătorilor agricoli din
sectorul animalier

pentru modificarea

G nr. 44/2004

pentru modificarea H G nr. 656/2003 privind
înfiin

ă

ă pentru semestrul I 2007

şi
dezvolt

şi dezvolt

şi din sectorul piscicol

şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin H

şi
familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui
tichet de mas

�

� �

�

Numărul falimentelor companiilor româneşti a crescut anul trecut cu peste 45 la sută faţă de
2005 Preţul energiei electrice pentru consumatorii casnici va cre te cu pân la 4% de la 1 aprilie
Preţul gazelor, în 2007, va creşte cu maximum 4%

ş ă

| M t |22 - 28 ar ie 2007 PRISMA

Statutul func]ionarilor publici
Guvernul a aprobat, în şedinţa de

astăzi, o Ordonanţă de Urgenţă privind
prelungirea unor derogări de la Statutul
funcţionarilor publici şi de la Hotărârea
privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, a anunţat Adrian Cio
cănea, secretar de stat la Departamentul
pentruAfaceri Europene.

Derogările au în vedere scurtarea ter
menelor necesare ocupării unor posturilor
vacante, precum şi stabilirea condiţiilor de
desfăşurare a concursurilor pentru
posturile din structurile responsabile cu
integrarea europeană.

Modificarea procedurii de desfăşurare
a concursurilor pentru funcţiile publice s-a
făcut, la începutul anului 2006, prin adop
tarea Ordonanţei de Urgenţă 1/2006, în
vederea ocupării într-un timp cât mai scurt
a posturilor din structurile responsabile cu
integrarea europeană.

„Programele operaţionale sectoriale şi
programul operaţional regional se află în
momentul de faţă în circuitul directoratelor
generale de la Comisia Europeană şi e
posibil ca în luna mai să existe acordul final
pe acestea, astfel ca e posibil ca luna mai
să fie luna în care să se poată depune
proiecte” a declarat Adrian Ciocănea. „Ne
aşteptăm la multe proiecte, în special pe
programul operaţional regional, unde
există o anumită experineţă, şi pentru a
putea să existe o bună gestionare a
acestora e nevoie de personal” a precizat
secretarul de stat Ciocănea.

Intră sub incidenţa prevederilor actului
normativ posturile aferente structurilor cu
sarcini privind gestionarea fondurilor
comunitare, inclusiv pentru Autorităţile de
management, şi posturile din aparatul
sistemului judiciar şi alte categorii de
personal din autorităţile şi instituţiile
publice cu atribuţii în implementarea
angajamentelor asumate prin Strategia
naţională anticorupţie pe perioada 2005-
2007 şi a Planului de acţiune aferent,
precum şi prin Strategia de reformă a
sistemului judiciar pe perioada 2005-2007
şi a Planului de acţiune aferent.

Secretarul de stat Adrian Ciocănea a
precizat că actul normativ nu face referire
la o salarizare specială a personalului
calificat, ci numai la termenele necesare,
potrivit legislaţiei, pe care le implică
procedurile de angajare.

De exemplu, se reduce de la 45 la 13
zile termenul în care autorităţile şi institu
ţiile publice în organigrama cărora se află
postul scos la concurs au obligaţia să soli
cite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţiona
rilor Publici, înainte de data susţinerii con
cursului. De asemenea, se reduce de la 5
zile la 24 de ore termenul în care comisia
de concurs trebuie să selecteze dosarele
de concurs ale candidaţilor, pe baza înde
plinirii condiţiilor de participare la concurs.

Pentru funcţiile publice din cadrul com
partimentelor implicate în implementarea
angajamentelor asumate prin negocierile
pt aderarea României la UE care necesită
un nivel ridicat de cunoaştere a unei limbi
de circulaţie internaţională, poate fi stabi
lită, la solicitarea justificată a autorităţii sau
instituţiei publice şi cu avizul ANFP, o
probă suplimentară de limbă străină.

-

-

-

-

-
-
-

-

-

. ,

-

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 14.03.2007

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Art. I

1.

2.
3.

4.

a)

b)

c)

Art. II

a)

b)

c)

Art. III

Reformarea sistemului public de pensii, obiectiv cuprins
în cap. 7 „Politica de protecţie socială” din Programul de
guvernare 2005 2008, necesită măsuri de îmbunătăţire a
standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice, în
principal prin eliminarea inechităţilor din sistemul public de
pensii, existente între diferite categorii de pensionari.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, au fost recalculate
pensiile persoanelor pensionate anterior datei de 1 aprilie
2001, astfel încât toate pensiile sunt stabilite pe baza
aceloraşi principii.

Pe parcursul desfăşurării procesului de recalculare, s-a
constatat că un număr însemnat de pensionari nu au înre
gistrate salariile în carnetele de muncă pentru perioadele de
până în anul 1963, iar în cele mai multe cazuri, posibilitatea
dovedirii acestora, prin adeverinţe, este imposibilă.

Acest aspect nu se datorează persoanelor în cauză, ci
legislaţiei în vigoare în acea perioadă, precum şi faptului că
multe unităţi s-au desfiinţat, iar în unele cazuri arhivele au
fost distruse. Situaţia creată influenţează cuantumul
pensiilor şi produce reale nemulţumiri pensionarilor.

Drept urmare, se impune modificarea cadrului juridic
necesar calculării punctajului mediu anual pt perioadele în
care nu sunt înregistrate salarii în carnetele de muncă.

Pentru a răspunde solicitării pensionarilor, au fost diver
sificate modalităţile de plată a pensiilor, prin introducerea
conturilor curente şi a conturilor de card, deschise la bănci.

Procedurile tehnice, specifice operaţiunilor bancare, în
special în cazul conturilor de card, permit ca drepturile de
pensie să fie încasate şi de către alte persoane, decât cele
îndreptăţite de lege, chiar şi după data la care acestea din
urmă nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare.

Evidenţa încasării pensiilor de către titulari, efectuată pe
baza taloanelor de plată transmise, prin poştă, la domiciliul
acestora, precum şi suspendarea pensiei în caz de neconfir-
mare a taloanelor, sunt de natură a genera grave nemulţu-
miri în rândul pensionarilor, cu impact social nedorit. Astfel,
în cursul lunii ianuarie 2007, un număr semnificativ de
pensionari, dintre cei care au optat pentru plata pensiei prin
cont bancar, s-au aflat în situaţia de suspendare a pensiei.

În condiţiile în care, până în prezent, s-au încheiat
convenţii pentru plata pensiilor cu şapte bănci, fenomenul
prezentat se poate amplifica, cu atât mai mult cu cât
pensionarii îşi manifestă preferinţa pentru a încasa
drepturile de pensie prin conturi bancare.

Întrucât modificările intervenite în starea civilă a
persoanei, de natură a conduce la încetarea plăţii pensiilor,
vor fi obţinute de la instituţiile care au ca atribuţii evidenţa
persoanelor, respectiv de la Centrul Naţional de Adminis
trare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, se
impune abrogarea prevederilor referitoare la suspendarea
plăţii pensiei în situaţia în care timp de trei luni, consecutiv,
pensionarul nu confirmă încasarea acesteia.

Luând în considerare că situaţiile expuse mai sus consti-
tuie situaţii extraordinare, ce vizează elemente de interes
public,se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie
2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează :

După alineatul (2) al articolului 91, se introduce un nou
alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei,
de natură a conduce la încetarea plăţii pensiilor conform
alin.(1) lit.a), vor fi furnizate de către Centrul Naţional de Ad-
ministrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.”

Articolele 921, 931 şi 932 se abrogă.
Alineatul (2) al articolului 161 se modificăşi va avea

următorul cuprins:
“(2) -În condiţiile în care, pentru o anumită perioadă care

constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă nu sunt
înregistrate salarii, asiguratul poate prezenta acte
doveditoare ale acestora. În caz contrar, la determinarea
punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe ţară,
în vigoare în perioada respectivă.”

După alineatul (2) al articolului 161 se introduc trei noi
alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:

“(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2), perioadele
anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la
determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:

un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare
realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947,
indiferent de nivelul salariilor înregistrate în carnetul de
muncă sau dovedite;

un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare
realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie
1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pt. care, în carnetul de
muncă, nu sunt înregistrate salarii şi nici nu sunt dovedite;

un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare
realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie
1947 şi data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care prin
valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare
rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr
de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit.b).

(4) - În situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei
de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt
înregistrate salarii nedenominate, acestea vor fi denominate
în funcţie de reformele monetare.

(5) - Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică pentru toate
perioadele care constituie stagiu de cotizare în sistemul
public, cu excepţia perioadelor asimilate prevăzute de lege.”

- (1) - Prevederile alin. (3) - (5) ale art. 161 se
aplicăşi persoanelor:

ale căror drepturi de pensie au fost stabilite până la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în
temeiul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;

ale căror drepturi de pensie au fost recalculate
conform dispoziţiilor O G nr. 4/2005 privind recalcularea
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr. 78/2005;

cărora, la stabilirea drepturilor de pensie, conform
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, le-au fost
valorificate perioade de vechime în muncă, respectiv
vechime în serviciu, realizate în sisteme neintegrate în
sistemul public de pensii.

(2) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării alin.
(1) se acordăîncepând cu luna următoarea celei în care
prezenta ordonanţă de urgenţăîntră în vigoare.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) cota parte din
punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată aferent
perioadelor contributive anterioare datei de 1 ianuarie 1963
se înlocuieşte cu cota parte din punctajul mediu anual
aferent aceleiaşi perioade, calculat conform prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.

- La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă se abrogă prevederile alin.(2) al art. 15 dinAnexa
la Hotărârea Guvernului nr. 1550/2004 privind efectuarea
operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor
din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie
2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 897 din 1
octombrie 2004, cu completările ulterioare.

"Necesitatea adoptării acestui act normativ se datorează
faptului că, până în 1962, nu exista obligaţia legală ca
salariul să fie înscris în cartea de muncă. Calculul se realiza
pe baza salariului minim", a declarat Barbu. Atunci când
pensionarii vor putea aduce acte doveditoare pentru
perioada până în 1962 inclusiv, calculul punctajului se va
realiza pe baza acestora, a adăugat Barbu.

Ministrul Muncii a precizat că actul normativ va intra în
vigoare începând cu luna iulie a acestui an, întrucât este
necesară asigurarea unei perioade de timp în care Casa
Naţională de Pensii să ia măsurile organizatorice pentru
calcularea pensiilor.

De noile prevederi va beneficia un număr de 1,6 milioane
pensionari, iar creşterea medie a pensiilor va fi de 14-15%, a
mai spus ministrul Muncii.

-

-

.

-

-

.u. .

Salariul mediu va fi utilizat la calculul punctajului
mediu anual pentru perioade anterioare datei de

1 ianuarie 1963

Guvernul Romaniei - - 21.03.2007actualizare
Executivul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă pentru

modificarea Legii nr. 19/2000, a anunţat ministrul Muncii,
Gheorghe Barbu. Potrivit actului normativ, pentru perioade
anterioare datei de 1 septembrie 1947, la determinarea
punctajului mediu anual se va utiliza salariul mediu, iar
pentru perioadele cuprinse între 1 septembrie 1947 şi 1
ianuarie 1963, în locul salariului minim va fi utilizat, de
asemenea, salariul mediu.
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Zona euro: inflaţia se menţine la 1,8% Israelul nu recunoaste noul guvern palestinian SUA şi UE nu
recunosc noul guvern palestinian În China, Parlamentul a aprobat o nouă lege care conferă protecţie împotriva
confiscărilor sau distrugerilor de proprietate UE izolează Belarusul prin prelungirea sancţiunilor diplomatice 20
martie, Ziua Internationala a Francofoniei Anul 2007 - an european al egalitatii intre femei si barbati

Senatul american a apro
bat un proiect care furnizează
sprijin şi finanţare pt.

a cinci state,
respectiv Georgia,Ucraina, Al
bania, Croaţia şi Macedonia.

-

-

viitoarea
aderare la NATO

ONU a aprobat propunerea de a scinda
actualul
(DPKO) într-unul pt. operaţiuni de pace (DPO),
care se ocupă de strategie şi de situaţia de pe
teren, şi unul de sprijin logistic (DFS), care se
ocupă de problemele financiare şi administrative.

departament de menţinere a păcii

PRISMA | M t |22 - 28 ar ie 2007

Fran]a: 12 candida]i în
alegerile preziden]iale

În Franţa a început oficial
campania electorală pentru primul
tur de scrutin al alegerilor
prezidenţiale din 22 aprilie, ca
urmare a validării de către Consiliul
Constituţional a tuturor celor 12
candidaturi depuse.

Preşedintele Consiliului Consti
tuţional, Jean Louis Debre a dat ci
tire listei celor 12 politicieni care au
strâns cel puţin 500 de semnături
de susţinere din partea unor aleşi.

Ultimul candidat, despre care
exista un dubiu că ar fi strâns 500
de semnături, Jose Bove, a fost
validat de Consiliul Constituţional.

Consiliul Constituţional a anun
ţat că din totalul de 16900 de
semnături prezentate de cei 12
candidaţi, au fost validate 16615,
iar 275, adică 1,7% au fost
declarate nevalabile.

Un total de 42000 de aleşi - de
putaţi, senatori, deputaţi europeni,
consilieri regionali, consilieri
departamentali şi primari (aceştia
din urmă circa 36000) au drept de
semnătură de susţinere.

Numărul de candidaţi este mai
mic decât în 2002, când fuseseră
16, un număr record.

Dintre cei 12 candidaţi, patru
sunt femei, cel mai ridicat număr
din istoria alegerilor prezidenţiale
din Franţa.

Potrivit sondajelor de opinie,
lupta pentru calificarea în turul doi,
care se desfăşoară pe 6 mai se va
da între Nicolas Sarkozy, candidat
al Uniunii pentru O Mişcare Popu
lară (UMP, centru dreapta), Sego
lene Royal, care reprezintă Partidul
Socialist (PS, centru stânga) şi
liderul Uniunii pentru Democraţia
Franceză (UDF, centru), Francois
Bayrou.

Cei trei sunt înşiraţi în sondaje
în intervalul dintre 20 şi 30 la sută,
cu Nicolas Sarkozy în mod cons
tant în frunte, urmat de Segolene
Royal şi Francois Bayrou.

Veteranul Jean Marie Le Pen,
reprezintă pentru a cincea oară
într-un scrutin prezidenţial Frontul
Naţional (FN, dreapta naţionalistă)
şi este creditat cu scoruri între 11 şi
14 la sută.

În rest, niciunul dintre candidaţi
nu depăşeşte în sondaje cinci la
sută

Ca de obicei, stânga şi extrema
stângă sunt foarte bine reprezen
tate: Marie George Buffet (Partidul
Comunist, PC), Olivier Basancenot
(Liga Comunistă Revoluţionară,
LCR, troţkist), Arlette Laguiller
(Forţa Muncitorească, LO, troţkist),
Gerard Schivard i (Par t idu l
Muncitorilor, PT, troţkist), Jose
Bove (militant anti-globalizare) şi
Dominique Voynet (Verzi).

În sfârşit, Philippe de Villiers
(Mişcarea pentru Franţa, MPF,
dreapta populistă) şi Frederic
Nihous (CNPT, vânători şi pescari)
completează plutonul candidaţilor.

-
-

-

-

-
-
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Trei favoriţi pentru turul doi

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a
devenit direct aplicabil Regulamentul (CEE) 1408/71 privind
aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi,
lucrătorilor independenţi şi membrilor lor de familie care se
deplasează în interiorul comunităţii, precum şi Regulamentul
574/72 pentru aplicarea acestuia. Deschiderea, durata şi
menţinerea dreptului la prestaţiile de şomaj acordate lucrătorilor
migranţi, vor fi subordonate principiilor generale impuse de
regulamentele comunitare privind coordonarea legislaţiilor de
securitate socială. Politica comunitară în domeniu urmăreşte ca
lucrătorul migrant, resortisant al unui Stat Membru, care circulă în
interiorul UE să beneficieze de protecţie socială
corespunzătoare permiţând, în vederea deschiderii dreptului la
prestaţia de şomaj, cumularea perioadelor de asigurare realizate
în mai multe State Membre şi, atunci când este cazul,
transferarea indemnizaţiei de şomaj dobândite într-un anumit
Stat Membru în alt Stat Membru în care şomerul se deplasează
pentru a-şi căuta un loc de muncă.

Pentru aplicarea prevederilor Regulamentelor comunitare
referitoare la prestaţia de şomaj, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă este organism de legătură (asigură
comunicarea între instituţiile competente sau între beneficiari şi
instituţiile competente), iar agenţia municipiului Bucureşti şi
agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sunt instituţii
competente (instituţia la care persoana este asigurată în
momentul solicitării prestaţiei sau instituţia de la care ar avea
dreptul la prestaţii, dacă ar avea domiciliul pe teritoriul statului în
care este situată această instituţie).

Art. 67 al Regulamentului 1408/71 prevede, în vederea
deschiderii dreptului şi stabilirii duratei de acordare a prestaţiei
de şomaj, totalizarea perioadelor de asigurare realizate în mai
multe State Membre. În raport cu legea 76/2002, aceasta
înseamnă că, atunci când perioada de asigurare realizată în
România nu este suficientă pentru constituirea stagiului minim de
cotizare prevăzut de legislaţia română, vor fi valorificate şi
perioadele de asigurare în sistemul asigurărilor pentru şomaj
realizate în alte State Membre, ca şi cum ar fi perioade de
asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din
România.

Principul totalizării perioadelor de asigurare realizate în
România şi în alt Stat Membru se aplică doar dacă lucrătorul
migrant a realizat, înaintea solicitării prestaţiei, perioade de
asigurare în România şi în măsura în care aceste perioade de
asigurare nu se suprapun.

Principiul totalizării perioadelor de asigurare se aplică, de
asemenea, pentru stabilirea duratei perioadei în care se acordă
prestaţia de şomaj. Totalizarea perioadelor de asigurare şi
îndeplinirea condiţiei referitoare la stagiul minim de cotizare nu
conduc automat la deschiderea dreptului la prestaţie, aceasta
fiind subordonată verificării îndeplinirii celorlalte condiţii
prevăzute de Legea 76/2002.

Cuantumul prestaţiei de şomaj va fi stabilit conform legislaţiei
în materie de şomaj din România. Dacă perioada de asigurare
realizată în România este mai mare de 4 săptămâni, la stabilirea
cuantumului prestaţiei se va avea în vedere salariul obţinut în
România pentru ultima activitate exercitată. Dacă perioada de
asigurare realizată în România este mai mică de 4 săptămâni,
cuantumul prestaţiei se va calcula pe baza unui salariu
echivalent, mai exact salariul care corespunde în România
meseriei exercitate de şomer în Statul Membru în care şi-a
desfăşurat activitatea precedentă.

Art. 71 al Regulamentului 1408/71 specifică excepţii de la
aplicarea prevederilor art. 67 al aceluiaşi Regulament, care
vizează şomerii care, pe durata exercitării ultimei activităţi

profesionale, îşi aveau domiciliul într-un Stat Membru, altul decât
statul competent , respectiv:

Lucrătorii frontalieri. În sensul definiţiei date de
Regulamentul 1408/71, lucrătorul frontalier este lucrătorul care
are domiciliul într-un Stat Membru şi îşi desfăşoară activitatea
profesională într-un alt Stat Membru de unde revine acasă în
fiecare seară sau cel puţin odată pe săptămână.Potrivit art. 71,
paragraf 1, lit. a)ii, condiţia exercitării ultimei activităţi
profesionale în statul în care se solicită acordarea prestaţiei de
şomaj nu se aplică în cazul lucrătorului frontalier aflat în şomaj
complet. Prin urmare, lucrătorul frontalier aflat în şomaj complet,
care are domiciliul în România, va solicita acordarea prestaţiei de
şomaj conform legislaţiei în materie de şomaj din România, dar
deschiderea dreptului se va face în baza perioadelor de
asigurare realizate în Statul Membru în care şi-a desfăşurat
activitatea profesională, după verificarea îndeplinirii condiţiei
privind stagiul minim de cotizare şi a celorlalte condiţii prevăzute
de legea 76/2002. La calcularea cuantumului prestaţiei se va
avea în vedere salariului obţinut de lucrătorul frontalier în Statul
Membru în care şi-a exercitat ultima dată activitatea
profesională.

Lucrători alţii decât lucrătorii frontalieri . Potrivit art. 71,
paragraf 1, lit. b)ii, o persoană, alta decât un lucrător frontalier,
aflată în şomaj complet, care se pune la dispoziţia serviciilor de
ocupare ale Statului Membru pe teritoriul căruia domiciliază, va
beneficia de prestaţia de şomaj conform legislaţiei în materie de
şomaj din statul de domiciliu. Ca şi lucrătorul frontalier, o astfel de
persoană, care are domiciliul în România, poate să solicite, în
anumite condiţii, acordarea prestaţiei de şomaj în România, în
baza perioadelor de asigurare realizate în Statul Membru în care
şi-a desfăşurat activitatea profesională şi după verificarea
îndeplinirii condiţiei privind stagiul minim de cotizare şi a
celorlalte condiţii prevăzute de legea 76/2002. Aceste prevederi
sunt, de regulă, aplicabile categoriilor de lucrători stabilite prin
decizia nr. 160/28.11.1995 a Comisiei Administrative pentru
Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, respectiv:

lucrători sezonieri, conform definiţiei prevăzute de art. 1 lit.
c) din Regulament;

persoane care îşi exercită activitatea la bordul unei nave
sub pavilionul unui stat membru al Spaţiului Economic European,
prevăzute de articolul 13 alin. (2) lit. c) din Regulament ul
1408/71;

personal rulant şi navigant din transporturile internaţionale,
prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulament;

lucrători, care nu fac parte din personalul rulant şi navigant
din transporturile internaţionale şi care îşi exercită în mod normal
activitatea pe teritoriul mai multor state membre, prevăzuţi la art.
14 alin. (2) lit. b) din Regulament;

lucrători care îşi desfăşoară activitatea într-o întreprindere
frontalieră, prevăzuţi la art. 14 alin. (3) din Regulament, atunci
când îşi au domiciliul sau reşedinţa în cursul exercitării ultimului
lor loc de muncă într-un alt stat membru decât statul competent;

membri ai personalului de serviciu din misiunile diplomatice
şi consulare şi servitori privaţi aflaţi în serviciul agenţilor aflaţi la
post în cadrul acestor misiuni, prevăzuţi de art. 16 alin. (2) din
Regulament;

lucrători cărora li se aplică un acord derogatoriu, prevăzut
de art. 17 din Regulament, atunci când îşi au reşedinţa în cursul
exercitării ultimului loc de muncă într-un alt stat membru decât
statul competent.

Perioadele de asigurare realizate în sistemul asigurărilor de
şomaj dintr-un alt Stat Membru, precum şi celelalte informaţii
necesare în vederea aplicării prevederilor art. 67 şi 71 ale
Regulamentului 1408/71 sunt atestate în formularul european E
301, emis de instituţia competentă în materie de asigurări de
şomaj a Statului Membru respectiv.

Totalizarea perioadelor de asigurare

Excepţii

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Dreptul la presta]ia de }omaj în baza prevederilor Regulamentelor (CEE)

Romania prim de la Bruxelles o scri-
soare de notificare in care se cere modifica-
rea legislatiei privind -

a autovehiculelor Notificarea este
prima parte a procedurii oficiale de
constatare a incalcarii tratatului Uniunii.

e

.

şte

taxa de prima inma
triculare



Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, modificat, cen
trala, termopane, bucatarie marita, pret
neg Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, confort 1,
zona Lunca, termopane, centrala, buca
taria modificata, etaj 2, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, Micro 1, etaj bun, amenajat, pret
neg Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, pret 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, pret 18500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 1, parter,
centrala, posibilitati privatizare, pret neg
Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, zona
Micro1, parter, posibilitati privatizare,
termopane, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, supra
fata mare, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, pret 19900 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, mici imbunatatiri, zona Micro
3. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, termopane, com
plet mobilat, zona Micro 4, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, semide
comandat, Micro 3, amenajat, etaj 1/4 ,
pret 28000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 3, centrala,
amenajat, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, zona Centru, 2 bai,
centrala,pret 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, zona Cen
tru, confort 1, decomamdat, 2 bai, centrala,
amenajat, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, 2 bai, 2 balcoane, amenajat, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând apartament 3 camere, Micro 3,et
1, conf 1, semidecomandat, imbunatatiri,
centrala, termopane, pret 34500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament, 3 camere, Micro 3,
semidecomandat, imbunatatiri, centrala,
termopane modificat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
decomandat, confort 1, centrala, modifi
cari, amenajat, etaj 1, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, zona Micro 2,
pret 32000 €. Tel. 0355-404462,

0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, zona

Lunca, confort 1, decomandat, centrala, 2
bai, amenajat, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane,
centrala, termopane, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ocazie! Vând apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, conf 1, decomandat, centrala, bal
con inchis, 2 bai, 2 balcoane, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 4 camere, decoman
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, icro 4,
confort 1, decomandat, centrala, termopa
ne, 2 bai, amenajat, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior, pret
neg Tel. 0355-404462, 0788021442,

Vând casa 3 camere, zona Centru,
garaj, suprafata locuibila si teren 550 mp,
pret bun. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând casa 5 camere, zona Moroasa,
cu etaj, 3 bai, terasa, garaj, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa 4 camere, zona Muncito
resc, 2 antreuri, suprafata locuibila 110 mp,
pret 38000 €. Tel. 0355-404462, 0788
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere Muncitoresc,
mansarda, centrala, 2 garaje, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând casa mare zona Centru, 10
camere, 1 etaj, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând casa zona Centru, 3 camere,
amenajata, garaj, centrala, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa, 4 camere, zona Muncito
resc, amenajata, instant, suprafata mare ,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând casa, 4 camere, zona
Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2
bai, curte acoperita, gradina terasata, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 35000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera mo
bilata pt magazin acces auto, garaj, tera
sa, 3 intrari, bun privatizare, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren la soseaua E70, la 25 km de
Lugoj spre Caransebes, 8 ha, mai multe
parcele, front la sosea. Tel. 0355-404462,
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VANZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CAS

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE
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Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

Â .

Vând camera de camin, imbunatatita,
termopane, locuibila, pret 6500 € nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent garsoniera
compusa din 2 camere de camin, centrala,
termopane, baie cu vana, podele laminate,
totul nou amenajat, pret 13000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând garsoniera compusa din 2 ca-
mere camin, usa metalica, convector, pret
11500 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert

Vând apartament 2 camere, confort 1,
zona Micro 3, imbumatatit, centrala, termo
pane, complet amenajat, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 2,
semidecomandat, zona Micro 3, parter,
amenajat, pret 23000 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, centrala, cu sau
fara mobila, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, centrala, termopane, complet
mobilat, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, centrala,

amenajat, bucatarie modificata, pret nego
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 3, amenajat,
rigips, termopane, etaj 3, pret 27500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, conf 1, se
midecomandat, zona Micro 2, centrala, ter
mopane, pret 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 1, parter,
pret 26500 €. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
zona Moroasa, imbunatatit, centrala,
termopane, balconul modificat cu camera,
pret neg Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, centrala, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, imbunatatit, centrala, termopane,
zona Micro 2, pret neg Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, zona
Moroasa, mici imbunatatiri, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1 decomandat, centrala, termopa
ne, amenajat, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
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V NZARE APART 2 CAMERE
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Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439
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Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

| M t |22 - 28 ar ie 2007 PRISMA



Vând apartament 2 camere. Tel.
0788-374146. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
îmbun t ţit, renovat, termopane, preţ
25.000 € neg. ocupabil imediat. Tel.
0788-388501. (Tryo M)

Vând urgent apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat în zona Central , cu
termopane, central termic , gresie i
faianţ modern , preţ avantajos. Tel.
0748-119122. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, cu
central , etajul 3, preţ 24.500 €. Tel.
0748-118778. (Tryo M)

Vând garsonier , în bloc de
apartamente, zona Micro 2, ocupabil
imediat. Tel. 0788-520899. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, zona
Lunc i camer de c min, ocupabile
imediat. Tel. 0745-496620. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere conf. 1,
zon bun , u de metal, central termi-
c , ocupabil imediat. Tel. 0748-118081.

Vând apartament 2 camere, etajul 2,
Lunc , bloc 4 etaje, preţ 22.000 € neg i
apartament cu o camer , etajul 3, zona
Intim, bloc de apartamente. Tel. 0748-
119444. (Tryo M)
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Vând urgent apartament

zona Complex Hehn,
la preţuri avantajoase. Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0723-484780.
(Grecu Haus)

Vând urgent apartamente cu 2
camere, conf. 1

ţ Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0723-484780.

Vând urgent apartamente cu 2
camere confort 1 semidecomandat,
etajul 1 Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0723-
484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament3 cu 3
camere conf. 2 semidecomandat, în
Micro III, îmbun ţite, cu central

ţuri avantajoase. Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0723-
484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament confort 3
modificat, compus din 2 camere, buc

ţ

ţ 25.000 € negociabil. Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0723-484780.
(Grecu Haus)

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1

ţei. Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0723-484780.
(Grecu Haus)

Ocazie! Vând urgent apartamente
confort 1 decomandat, complet mobilat

ţuri superavan-
tajoase. Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament confort 1
decomandat, 102 mp plus box

Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0723-484780.
(Grecu Haus)

ţa
Intim. Tel. 0722-411233, 0721-081129,
0723-484780. (Grecu Haus)

Vând case în Re ţa, zona Muncito-
resc, Câlnic, Boc

Tel. 0722-411233, 0721-081129,
0723-484780. (Grecu Haus)

2 e cu 2
camere, confort 1 semidecomandat,
etajele 3 i parter,ş

şi 2,
uri avanajoase.

şi 3, zona Intim şi Micro III.

şi
finisaje, la pre

şi baie cu van
ş

şi
instant de ap

şi 2 şi garsonier

şi utilat, etaj 3/10, la pre

Ştefan cel Mare.

Închiriez urgent 2 apartamente,
dintre care unul complet renovat, situate
unul pe bd. Republicii şi unul lâng

şi
şa Român şi Valea

Deni.

ăn Moroasa II, la
pre

ătă ă

ă-
tărie mare ă, superfinisat,
cu termopane, podele, u ă metalică,
gresie, faian ă, rigips, convector

ă caldă, zona Luncă, etaj

4/4, pre

ă în
Bpile Herculane, zona Pie

ă, pe
strada

ă Pia

ă

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Re e-mail: broxana@mali.comşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780, 0721-081129
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

ă, suprafa ă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, pre

ă foarte
bună, pentru construc

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Vând caban ţ
ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 3.000 mp teren, zon

ţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 7.000 mp teren, Calea Timi
ţ 20 €/mp. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)

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

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

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

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

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.

şorii, zona depozitelor, pre 70
€/mp.

şoa-
rei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 570 mp teren intravil
ţ 45.000 €.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,

decomandat, etaj II/II, îmbun ţit, zona
Lunc ţ 35.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, îmbun

ţit, zona Lunc ţ 28.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, deco-
mandat, parter/IV, central

ţa Sud, preţ fix
40.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj II/IV, îmbun ţit,
zona Universitate, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbun ţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţ

ţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas ţit

ţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 15 h teren arabil în loc.
M ţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ 180.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2000 mp teren intravilan +

spaţiu comercial zona Autog ţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere confort I
semidecomandat, etaj 4/10, central

ţ 30.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I
semidecomandat, etaj III/X, îmbun ţit,
Bd. Republicii, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lâng

ţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând teren 1.500 mp, toate utilit ţile,
zona Calea Timi ţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan, zona
Universalul Vechi, preţ 200 €/mp fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas ţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând hal
ţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând hal

ţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere restaurant zona
Re ţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

an + cas

şi

şi utilat

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

şi

ă
veche, zona Policlinica. Pre

ătă
ă, pre

ă-
tă ă, pre

ă, pretabil
privatizare, zona Re

ătă

ătă

ă 117 mp, Universalul Vechi.
Pre

ă superîmbunătă ă,
mobilată ă complet + teren 1.000
mp. Str. Carpa

ăureni. Pre

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

ării, pre

ă,
zona Ada, pre

ătă

ă hotel Gozna,
pre

ă

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

Vânz riã

Închirieri

intermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

12 0 53,6314
13 0 53,5560
14 0 52,8256
15 0 5 ,0274
16 0 52,8058
19 0 53,0216
20 0 52,8805
21 0 53,4663

Mar. 7
Mar. 7
Mar. 7
Mar. 7 3
Mar. 7
Mar. 7
Mar. 7
Mar. 7

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,60
2,59
2,58
2,57
2,56

55
4

2,53
2,52
2,51
2,50

2,
2,5

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,40
39

3,38
3,37
3,36
3,35

,34
3,33
3,32
3,31
3,30

3,

3

USD

19 20 21 22 23 26 27 28 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21
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ANUNŢ PUBLIC
S.C. SANAMEDPHARM S.R.L, din localitatea RE ŢA Bulevardul

Republicii bloc 3 scara 2 apartament 3, titular al PLANULUI URBANISTIC
ZONAL „EXTINDERE POLICLINICA SMF", anunţ

ţinerea avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile planului PUZ propus pot fi consultate la

sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa, str. Petru
Maior, num ţa

ŢA Bulevardul Republicii bloc 3 scara 2
apartament 3, în zilele de luni - vineri între orele 09:00 - 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cara

ŞI

ş

ş-Severin, Reşi
şi şi la sediul S.C.

SANAMEDPHARM S.R.L., REŞI

ş-Severin pân

ă publicul interesat asupra
elaborării primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declan ării
etapei de încadrare pentru ob

ărul 73, la sediul Primăriei Re

ă la 09.04.2007

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006



DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Preliminarii EURO 2008: Olanda - Romania

Sambata TVR 1 ora 21:25
PATINAJ ARTISTIC: Campionatul Mondial, Gala Laureatilor

Duminica TVR 2 ora 09:00
HANDBAL MASC.: Cupa Challenge, UCM Resita - Zaglebie Lubin

Duminica TV Sport ora 11:00
MOTOCICLISM: MotoGP, Etapa a II-a, Spania, Cursele

Duminica Eurosport ora 11:30
INOT: Campionatul Mondial, Australia, Ziua 2

Luni Eurosport ora 12:00
FOTBAL: Preliminarii EURO 2008: Romania - Luxemburg

Miercuri TVR 1 ora 18:25

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
18 mar-01 apr: NATATIE - Camp Mondial, Melbourne,Australia;
19-25 mar: PATINAJARTISTIC - Camp. Mondial, Tokyo, Jap;
25 mar: MOTOCICLISM - Motogp, Etapa 2, Spania;
25 mar-01 apr: TENIS DE MASA- Camp European, Belgrad.

FORMULA 1 2007
Victorie pentru Raikkonen la Antipozi

Kimi Raikkonen a castigat Marele Premiu de Formula
1 al Australiei, cursa disputata duminica pe circuitul Albert
Park din Melbourne. Pilotul finlandez de la Ferrari a
condus cu autoritate pe intreaga durata a intrecerii, depa-
sindu-i pe ambii piloti de la McLaren-Mercedes. Plecat
ultimul in cursa, Felipe Massa a realizat o extraordinara
cursa de recuperare, terminand in pozitia a sasea.

Cursa din Australia a fost una linistita, singurul acrosaj
petrecandu-se cu noua tururi inainte de final, cand
Alexander Wurz (Williams-Toyota) si David Coulthard
(Red Bull-Renault) au iesit spectaculos in decor, veteranul
scotian fiind nevoit sa abandoneze.

Raikkonen a mentinut ritmul in fruntea cursei, obtinand
o dubla frumoasa la debutul sub culorile echipei Ferrari
(pole + victorie), aceasta fiind a 10-a victorie din cariera
pentru finlandez. Un alt performer al zilei a fost britanicul
Lewis Hamilton, care a reusit o clasare meritorie pe
podiumul de premiere, dupa ce l-a tinut multe tururi in
spatele sau pe mult mai titratul sau coechipier, Fernando
Alonso. Ultimul 'rookie' care s-a clasat pe podium in chiar
cursa de debut a fost Jacques Villneuve in 1996, cand a
terminat pe doi, in spatele coechipierului Damon Hill
(Williams-Renault), tot in cursa de la Melbourne.

T E N I S
Nadal a triumfat la Indian

Wells. Numarul doi mondial,
Rafael Nadal, l-a invins pe sar-
bul Novak Djokovic in finala pri-
mului turneu al anului din seria
Masters, Pacific Life Open, de la
Indian Wells, scor 6-2, 7-5.

De-a lungul intregului tur-
neu, Nadal nu a cedat niciun set
la Indian Wells, si a incheiat o
saptamana foarte buna, trecan-
du-si in palmares al saptelea
titlu de Masters Series din carie-
ra si al treilea pe teren rapid.

Nadal, 20 de ani, este primul
spaniol, dupa Alex Corretja in
200, care castiga pe cimentul
californian de la Indian Wells.

Circuitul ATP isi muta
cartierul general in Florida, la
Key Byscayne, langa Miami.

OLANDA - ROMANIA
Na

u-

ţionala de fotbal a României s-a reunit luni pentru partidele
cu Olanda

ţ dar ţionerul Victor Piţurc
ţ

ţionerul Victor Piţurc

ţi sear ţurc ţi la înmormântarea
tat

ţionale este una echilibrat
ţin de o s

ţurc ţat deja c ţi s
ţi starea selecţionerului dar

ţiu Ro ţat la
unison c

ţin
ţat c

ţi precum Huntelaar, Robben, Kuyt sau Van
Der Vaart, ţi j
c ţi precum Van Nistelrooy, Van Bommel sau Makaay.

şi Luxemburg din preliminariile lui Euro 2008 f
ş, Florentin Petre, Ciprian

Marica, R şi f
De departe

şi va ajunge la Bucureşti abia
mar

şi a c

şu şi R ş au anun

şi indiferent de numele celor care vor intra
pe teren, România trebuie s

şi care îşi permite chiar luxul de a l

ără
căpitanul Cristian Chivu, Gabriel Tama

ăzvan Ra ără selec ă.
cea mai importantă absen ă de la reunirea lotului a

fost selec ă, cel care a suferit o grea pierdere
duminică după ce tatăl său a decedat

ă, Pi ă urmând să ia parte mar
ălui său.
Atmosferă în lotul echipei na ă cu mai

pu ăptămână înaintea unui meci extrem de dificil iar elevii
lui Victor Pi ă au anun ă sunt hotărâ ă dea totul pe
teren pentru a îmbunătă ăpitanului
Cristi Chivu.

Dani Coman, Lauren ăzvan Coci
ă jocul din Olanda este unul extrem de dificil dar nu decisiv

pentru soarta calificării
ă ob ă un rezultat pozitiv.

Cei trei au mai anun ă Olanda are un lot extrem de puternic
cu jucători importan

ăsa pe dinafară al
ători importan

Urmatoarea cursa a Campionatului
Mondial este programata pe 8 aprilie in
Malayezia, pe circuitul de la Sepang.

Kimi Raikkonen (Ferrari)
F. Alonso (McLaren-Mercedes)
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)
Nick Heidfeld (BMW)
Giancarlo Fischella (Renault)
Felipe Massa (Ferrari)
Nico Rosberg (Williams-Toyota)
Ralf Schumacher (Toyota)

Clasament cursa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RALIUL BANATULUI MONTAN

UCM RESITA 30-31 MARTIE 2007

Mar

-
-

ţi, 20 martie 2007, la Hotelul ROGGE din Re ţa, s-a
desf ţa de pres

ţa - ediţia 2007, etapa a 2-a a
Campionatului de Raliuri al României.

Cei care au prezentat

ţa, c
ţean de Jandarmi Cara

ţiei Rutiere Cara
ţa - în persoana viceprimarului Dorinel

Hotnogu ţerul de pres ţiei Sergiu Taban.
Raliul Banatului Montan UCM Re ţa, propune o serie de not ţi

în competiţiile automobilistice din România: Superspeciala din
parcarea Iulius Mall din Timi

ţei. Raliul va avea 12 probe speciale.
La finalul întâlnirii cu presa, organizatorii ţii auto

rit ţilor locale au lansat un apel comun pentru atenţionarea specta
torilor, cu privire la m

ţii
de siguranţ ţi cât

şi
şurat conferin

şi

şi 31 martie 2007, organizatorii Adriana
Neacşu, C şi Ion Zamfirescu din partea UCM
Reşi

ş-Severin, subcomisar Viorel Iana din
partea Serviciului Poli ş-Severin, reprezentantul
Consiliului Local Reşi

şi ofi
şi

şoara, care aduce la start dou şini
în paralel, prima prob

şoar şi
proba de noapte pe un traseu cu totul şi cu totul nou în C.R.R. dar
extrem de cunoscut pentru viteziştii în coast

şi
şi reprezentan

şoare în cele mai bune condi
şi pentru spectatori.

ă ă premergătoare startului Raliului
Banatului Montan UCM Re

evenimentul automobilistic ce se va
desfasura în zilele de 30

ătălin Negreanu
ăpitanul Lucian Săndulescu din partea Inspectoratului

Jude

ă al competi
ă

ă ma
ă de acest gen din Romania care se

desfă ă pe asfalt (ca de altfel întregul traseu al Raliului), cât

ă: Valea Domanului
din apropierea Re

ă
ăsurile de securitate care trebuie respectate

astfel încât evenimentul să se desfă
ă atât pentru concuren

Clasament etapa a 21-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 21 18 1 2 634 529 37p
Steaua Bucuresti MFA 21 17 0 4 708 602 34p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 21 16 1 4 721 602 33p

5. Uztel Ploiesti 21 13 1 7 592 571 27p
. Minaur Baia Mare 21 12 0 9 687 657 24

7. Izometal Timisoara
. CSM Medgidia 21 9 1 11 641 645 19

9. Univ. Bucovina Suceava 21 8 1 12 609 680 17
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 21 7 1 13 605 618 15

11. HCM Brasov 21 7 1 13 551 581 15
HCM CSM Bistrita 21 7 0 14 546 601 14

13. Armatura U Agronomia Cluj 21 2 2 17 506 630 6
Ploitehnica Iasi 21 0 1 20 544 714 1

2.

6 p
21 10 3 8 608 583 23p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 21 12 5 4 691 630 29p

Etapa urmatoare: (22/26), 24.03.2007
UCM Resita -

Dinamo

: Poli Iasi - Uztel Ploiesti;
HCM Brasov - Poli Timisoara; CSM Medgidia - Steaua;

; Pandurii Tg. Jiu - Bistrita; HCM Constanta - Minaur Baia
Mare; Suceava - U. Cluj

Clasament etapa a 23-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. Dinamo Bucuresti 23 18 4 1 44 12 58p
CFR Cluj 23 14 4 5 43 25 46
Steaua Bucuresti 23 12 8 3 40 12 44
Rapid Bucuresti 23 12 8 3 40 15 44
Gloria Bistrita 23 12 4 7 30 21 40

. Politehnica Timisoara 23 9 7 7 22 19 34
7. FC Vaslui

Otelul Galati 23 10 3 10 36 42 33
9. Politehnica Iasi 23 8 7 8 28 28 31

. Pandurii Tg. Jiu 23 8 5 10 18 24 29
11. Unirea Urziceni 23 8 4 11 20 23 28

Farul Constanta 23 6 9 8 23 23 27
13. UTA 23 7 6 10 18 25 27

U. Craiova 23 6 9 8 23 35 27
5. Ceahlaul Piatra Neamt 23 6 4 13 18 35 22p

16. FC Arges 23 4 5 14 14 29 17p
17. FC National 23 3 5 15 16 39 14p
18. Jiul Petrosani 23 3 5 15 9 32 14p

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

23 9 7 7 29 32 34p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (24/34), 30.03.-01.04.2007: :
Unirea Urziceni - Pandurii Tg. Jiu, (Telesport, ora 16:00); Ceahlaul
Piatra Neamt - FC National, (Telesport, ora 20:00); :
Gloria Bistrita - UTA, (National TV, ora 15:30); Politehnica Iasi -
Universitatea Craiova, (Kanal D, ora 16:00); Otelul Galati - Jiul
Petrosani, (Telesport, ora 16:30); Dinamo Bucuresti - FC Vaslui,
(Antena 1, ora 20:45); : CFR Cluj - Poli Timisoara,
(National TV, ora 16:00); Rapid Bucuresti - Steaua Bucuresti, (Kanal
D, ora 20:00); Farul Constanta - FCArges, (Telesport, ora 21:00).

Vineri, 30.03.

Sambata, 31.03.

Duminica, 01.04.

Clasament etapa a 20-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

.

1. U Cluj 20 12 6 2 31 13 42p
CSM Rm Valcea 20 11 2 7 24 19 35p

3. Dacia Mioveni 20 9 6 5 22 15 33p

5. Minerul Lupeni 20 10 2 8 24 22 32p
. ISCT 20 8 7 5 19 15 31

7. FC Caracal
8 FC Targoviste 20 8 5 7 16 16 29p
9. CFR Timisoara 20 8 5 7 22 25 29

10. Corvinul Hunedoara 20 6 10 4 29 19 28p
11. Poli II Timisoara 20 6 8 6 21 16 26p

Apulum Alba Iulia 20 6 8 6 15 16 26
13. Gaz Metan Medias 20 6 4 10 22 24 22

FC Bihor 20 5 7 8 20 28 22
5. Unirea Dej 20 6 3 11 19 35 21p

16. Building Vanju Mare 20 5 5 10 13 19 20p
17. FC Baia Mare 20 4 6 10 14 32 18p
18. CS Auxerre Lugoj 20 3 7 10 13 21 16p

2.

6 p
20 9 2 9 24 22 29p

p

12. p
p

14. p
1

4. FCM Resita 20 9 5 6 23 14 32p

Etapa urmatoare: (21/34), 24 martie 2007

Building Vanju
Mare - FCM Resita

: Minerul Lupeni -
Unirea Dej; FC Bihor - CFR Timisoara; Poli II Timisoara - Industria
Sarmei Campia Turzii; FC Baia Mare - Dacia Mioveni; Apulum Alba
Iulia - Corvinul Hunedoara; FCM Targoviste - Gaz Metan Medias;
Auxerre Lugoj - U Cluj; FC Caracal - CSM Rm. Valcea;

.

Patinaj artistic
O nou -

-

-

.

ă edi

ă, în
Japonia, la Tokyo, competi

ă se încheie duminică,
25 martie, cu gala laurea

ări participă la o
nouă edi

ă nu se a ă
mari rezultate, patinatorul
Adrian Kelemen

ării în finală.
Ca de obicei, cei mai mul

ă fanii acestui
sport vor putea să urmărească
la lucru 14 ru

ţie a Campiona
telor Mondiale de patinaj artistic
au inceput luni dimineaţ

ţia
urmând s

ţilor.
Peste 100 de sportivi din
aproape 50 de ţ

ţie a Campionatelor
Mondiale de patinaj artistic la
Tokyo, în Japonia.

România a deplasat la com
petiţia din Asia doar doi sportivi
de la care îns

ţinerea
calific

ţi
sportivi provin din cele trei mari

şteapt

şi patinatoarea
Roxana Luca, obiectivele maxi
me ale celor doi fiind ob

şcoli, Rusia, Statele Unite şi
Canada, astfel c

şi, printre care
Elena Sokolova, Alexander
Smirnov, Maria Petrova, Alexei
Tikhonov, Oxana Domnina sau
Maxim Shabalin, 16 americani,
printre care Ryan Bradley,
Alissa Cziny, Kimmie Meissner,
Brooke Castile, Benjamin
Okolski sau Denis Petukhov, şi
17 canadieni, printre care
Christopher Mabee, Mira
Leung, Marie France Dubreuil
sau Patrice Lauzon
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