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Şedinţă ordinară de lucru. Caransebeş, 16 martie 2007
(continuare din nr.10/15.03.2007)

ţia facilit
ţilor de eliminare a de

ţean Cara ţia Programe,
Integrare European

ţul Cara ţional de Acţiune pentru
Protecţia Mediului.

Proiectul a fost selectat
ţat prin intermediul fondu-

rilor structurale (Fondul European de Dezvoltare Regional
ţie, Consiliul Judeţean Cara

ţie financiar ţia studiilor
topografice, geotehnice, hidrogeologice

ţia de licitaţie, necesar ţ
ţie.

În ţa din 16 martie a.c., Consiliul Judeţean a aprobat
finanţarea, din bugetul propriu, a studiilor premerg

ţul Cara

ţa infrastructurii (în cazul de faţ
ţi,

proiectul propune transformarea unui drum agricol, care
deserve ţile Ciudanoviţa

ţile
menţionate, cât ţiunea dintre drumurile judeţene DJ 573
(Oraviţa-Ciudanoviţa) ţa - Gr

ţional
ţie obligatorie pentru accesarea de

fonduri care permit pietruirea

ţe anterioare au fost aprobate întocmirea
ţarea unor proiecte de gestionare a de

ţi urbane

ţenia realizat
ţie pentru valorificarea potenţialului turistic al zonei.

Prin hot ţean devenea
asociat al Consilii Locale din localit ţile implicate în proiecte

ţeze costuri eligibile

ţinere a investiţiei.
Forma juridic

ţii sunt persoane juridice. În
contractele de asociere s-a stipulat c

ţeze societ ţi comerciale la care
vor fi singurii asociaţi sau acţionari, iar principalul obiect de

activitate îl constituie gestionarea de
ţa din 16 martie a fost aprobat

ţean Cara
ţilor comerciale implicate în gestionarea de

ţa (Oraviţa, Naid

ţa) ţ,
Iablaniţa, Mehadia, Mehadica, Cornea, Cornereva, Luncaviţa).

Capitalul social iniţial al fiec ţi va fi de 1.000 lei,
urmând s ţionate
în cadrul proiectului.

Au fost desemnaţi prin vot, cu reflectare a principalelor
formaţiuni politice din consiliu, reprezentanţii acestora în cadrul
celor trei societ ţi comerciale.

”Ecologica Hristache R.

”Ecologica Pascu Gh.

Conducerea celor nou ţii de asistenţ
ţean, înfiinţate, organizate
ţean Cara

ţi ai consiliului judeţean;
2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
1 reprezentant al consiliului local pe al c

ţioneaz ţia,
2 reprezentanţi ale ţiilor

neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale.
Atribuţiile acestui consiliu cuprind avizarea structurilor

organizatorice, num ţii,
salarizarea personalului, proiectul de buget.

Consiliul consultativ analizeaz ţiei
ţii pentru amendarea acesteia, asigurând un

registru de transparenţ
ţile locale.

Materialul prezentat ca informare s-a axat pe analiza gradului
de participare a reprezentanţilor beneficiarilor

ţele consiliilor consultative
ţii instituţiilor.

ţean a aprobat componenţa consiliilor
consultative ale unit ţilor furnizoare de servicii sociale:

- Complexul de Servicii Destinat Protecţiei Copilului Re ţa;
- Centrul de Servicii Sociale pentru persoanele cu

dizabilit ţi „Bunavestire” Caransebe
ţ

ţa;
- Centrul de plasament „Casa Noastr

ţa;
- Centrul de plasament „Speranţa” Re ţa;
- Centrul de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilit ţi

„Sfânta Maria” Re ţa;
- Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilit ţi Oraviţa;
- Centrul de Îngrijire ţ ţa.

Dup
ţa econo-

mic
ţean Cara ţie cu cea a ONG-urilor din judeţ,
având acela

ţa în fruntea celor mai scumpe servicii oferite beneficiarilor.
Nu aceea ţie o ocup

ţie îl constituie cheltuielile cu beneficiarii în care au fost
introduse

ţ ţa reprezint

ţiei copilului Re ţa - Centrul Maternal „Speranţa”
(72,25%) sau 65,87% la Centrul de Plasament pentru copii cu
dizabilit ţi „Bunavestire” Caransebe

ţii referitoarele la cheltuielile cu beneficiarii,

Proiect de hot

Proiect de hot

şi 22)

şi 32)

ărâre (nr .18)

ărâre (nr. 19)

Proiecte de hotărâre (nr. 20, 21

ărâre (nr . 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene obligă Româ-
nia să adopte politica acesteia în ceea ce prive

ă a gestionării de ă-
ă atât cu măsurile de

prevenire a producerii de

ă

ă, printre altele, că va fi finan
ă).

În această situa
ă, cu excep

ă finan ării propriu-
zise a proiectului de execu

ătoare
proiectului «Sistem integrat de management al de

Subliniind importan ă a celei
rutiere) ca element complementar în coeziunea dintre localită

ă

ă atât legătura între localită

ădinari).
Încadrarea acestui tronson într-o categorie func ă

superioară constituie o condi
ă asfaltare.

Proiectul a fost aprobat.

ă

ă fie asigura-
rea igienei în arealul respectiv, cură ă constituie

ărârile anterioare, Consiliul Jude
ă

ă cofinan
ărea

ă adoptată este cea de societate comercială cu
răspundere limitată, la care asocia

ă după semnarea acestora,
partenerii se angajează să înfiin ă

ă participarea Consiliu-
lui Jude

ă
ăliug (Văliug ă

ărădia, Vrani, Răcă ă, Ciuchici,
Ciclova Montană, Cărbunari, Grădinari, Ticvaniu Mare,
Ciudanovi ăile Herculane (Băile Herculane, Tople

ărei societă
ă fie majorat ulterior, în natură, cu bunurile achizi

ă

“Ecologica Spânu I.

ă institu ă socială la nivel
jude

ă de către un director,
sprijinit în activitate sa de către un consiliu consultativ.

Acest consiliu consultativ este alcătuit din 7 membri:
2 reprezentan

ărei rază adminis-
trativ-teritorială func ă institu

ătre

ărul de personal

ă activitatea institu

ă în ceea ce prive
ă

ă

ă

ă
ă al Copilului

Re
ă” Zăgujeni;

- Centrul de plasament „Apartamentul” Re

ă

ă
ă Oravi

ă solicitări repetate, venite din partea domnului consilier
Bălteanu, a fost prezentată informarea privind eficien

ă a centrelor de plasament din subordinea Consiliului jude-

ă comparativă, bazată exclusiv pe
cifre, plasează complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” din
Re

ă atunci când criteriul de
compara

ă Re ă 84,15% din total sau
72,25%, la Centrul de servicii sociale comunitare destinat
protec

ă

şte abordarea
integrat şeurilor, însemnând construc

şeurilor, coroborat
şeurilor, cât şi cu reciclarea acestora.

Consiliul Jude ş-Severin, prin Direc
şi Resurse Umane a propus includerea

proiectului «Sistem integrat de management al deşeurilor în
jude ş-Severin» în Planul Na

şi inclus în strategia ISPA, ceea ce
înseamn

ş-Severin, este
absolvit de orice obliga

şi altele, materiale
incluse în documenta

şedin

şeurilor în
jude ş-Severin».

şte localit şi Goruia, în drum comunal
de interes public.

Cei 4 km de drum fac posibil
şi jonc

şi DJ 581 (Reşi

şi, în viitor, o eventual

În cadrul unor şedin
şi cofina şeurilor din
principalele comunit şi rurale, adiacente acestora sau
zone turistice.

Complementar scopului prioritar, care trebuie s
şi o

condi

şi se
obliga s şi neeligibile din proiect,
precum şi costurile suplimentare care pot ap şi costurile de
operare şi între

şeurilor.
În şedin

ş-Severin, în calitate de asociat, la constituirea
societ şeurilor din
zonele V şi Brebu Nou), Oravi ş,
Berlişte, V şdia, Sasca Montan

şi B

şi în subordinea Consiliului
Jude ş-Severin, este asigurat

şi de c şi din cadrul organiza

şi statul de func

şi
propune solu

şte deciziile şi raportul
cu autorit

şi ai partenerilor
sociali la şedin şi efectele
absenteismului asupra activit

Consiliul jude

şi

ş;
- Centrul de Primire în Regim de Urgen

şi

şi
şi

şi

şiAsisten

ş-Severin în compara
şi profil. O analiz

şi
şi pozi

şi cele de personal, care, în cazul centrului de Primire
în regim de Urgen şi

şi

ş.
Singurele informa

Reprezentant C.J. înAGA
1.

3.
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V
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CFR C@l@tori anun]@ c@, începând din 23 martie
2007, se introduc în circula]ie trenurile:

Acc 1762/1763 Reşiţa Sud Timişoara Nord

Acc 1764/1761 Timişoara Nord Reşiţa Sud

-

-

, cu plecări
din staţiile: Reşiţa Sud la ora 07.00, Reşiţa Nord la ora 07.09,
Brebu la ora 07.31, Caransebeş la ora 08.00, Lugoj la ora
08.24, Recaş la ora 08.46 şi cu sosire în Timişoara Nord la
ora 09.06;

cu plecări
din staţiile: Timişoara Nord la ora 16.40, Recaş la ora 17.02,
Lugoj la ora 17.24, Caransebeş la ora 17.57, Brebu la ora
18.20, Reşiţa Nord la ora 18.44 şi cu sosire în Reşiţa Sud la
ora 18.51.

Înainte de efectuarea călătoriei, pasagerii sunt rugaţi să
solicite la staţiile şi agenţiile CFR din Bucureşti şi din ţară
informaţii privind rutele şi orariile trenurilor. Informaţii supli
mentare la telefon 9521 sau pe site-ul www.cfr.ro/calatori

-

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului -
23.03.2007

J a l b ă
Întrucât toate demersurile anterioare făcute de mine s-au

lovit de zidul nepăsării celor cărora m-am adresat, respectiv
administratorul asocia

ăria Re ă p adresez pe această
cale democratică pentru a sensibiliza factorii de decizie
abilita ătoarelor probleme:

Canalizarea în Mociur – personal mă interesează căminul
de la bl. 1Asc. 2;

Faptul că la Asocia ă
tabele pentru cheltuielile comune, scrise de mănă

ă rezulte clar cota parte ce trebuie plătită
pentru serviciile prestate.

Sesizez faptul că din chitan
ătesc. Am sesizat acest aspect din 2002, este o caren ă

ă, chitan ă nu
pot să o folosesc în instan ă pentru a proba necinstea unora.

Este indubitabil că este o inadverten ă între lege – spiritul
legii

ă
ă este un zid între mine

ătesc un om pentru a nu
putea ac ă în cazul în care serviciile nu
respectă Legea Protec

ător modul în care eu, cetă
ă optica unora dintre cei

plăti
ă a acestor probleme, am

dreptul, iar cei abilita ă
nici un leu

ţiei de proprietari nr. 432, Aqua Cara
ţa, Prim ţa, sunt nevoit s

ţi pentru a urgenta rezolvarea urm

ţia de Proprietari 432 se afi

ţele emise nu reiese clar ce
pl ţ

ţa este un act
ţ

ţ

ţiilor de proprietari
ţeanului.

Administratorul la ora actual

ţiona direct în instanţ
ţiei Consumatorului.

Este revolt ţeanul, sunt purtat
de la Ana la Caiafa, este intolerant

ţi de mine. Întrucât eu sunt clientul

ţi, obligaţia de a rezolva, altfel nu merit
ţ.

ş
Reşi şi

şeaz
şi nu

tipizate, din care s

şi
trebuie eliminat şi în forma actual

şi metodologia de aplicare a legii, respectiv Legea
Asocia şi chiriaşi şi dreptul meu al
proprietarului, al cet

şi
furnizorii de servicii, este aberant, pl

şi nu oaia sau mielul.
Solicit rezolvarea urgent

Re ţa, 26.03.2007 Helera Nicolae.şi

în cazul organizaţiilor neguvernamentale provin de
la Fundaţia „Humanitas Pro Deo” din Oţelu Ro

ţie de eficienţ

ţi parametri care in-
fluenţeaz ţionaţi:
particularizarea obiectului de activitate (natura

ţiile acestor instituţii cu organizaţii ţii
partenere, relaţii materializate în donaţii sau alt tip
de ajutoare, managementul coroborat cu alte activi-
t ţi, generatoare nu numai de beneficii materiale.

La invitaţia Prim ţ - Serbia, vicepre-
ţean Cara

ţean, Nicolae Dumitru Pârvulescu
au participat la inaugurarea C

ţ (13 ianuarie 2007).
Evenimentul cultural a prilejuit

ţiei dintre Consiliul
Judeţean Cara

ţiei pentru anul
2007

ţie
(dezvoltare rural

ţia Consiliului
Judeţean Cara

ţiei de
Monitorizare Protecţie Social

ţul nostru.
Au fost distribuite mape de prezentare a

judeţului ţean.
ARGE a solicitat desemnarea unor tineri

c

ţionale a Consiliilor
Judeţene din România, la Buxelles.

Acest stagiu i-a permis cunoa
ţii

diferitelor regiuni, instituţii ţii prezente la
Bruxelles, culegerea de informaţii utile pentru
diferite instituţii ţii din judeţ, promovarea
judeţului ţiul european.

În perioada 2-3 februarie 2007, o delegaţie a
Consiliului judeţean Cara

ţia prim
ţiei Culturale „Astra Român

ţile, cu
comunitatea de români ţiile acestora,
participarea la un spectacol folcloric, vizit

ţiei, domnul Nicolae
Vl ţiei locale
în reabilitarea unei cl

ţ
ţie realizat

ţelor ţ
ţii urgente.

Direcţia de administrare a Domeniului Public
ţului Cara

ţean nr. 254/28 decembrie 2006.

Raportul de activitate al colegiului director al
Direcţiei de Administrare a domeniului Public

ţului Cara
ţiile colegiului, aliniate la legislaţia în vigoare

ţi de personal.
De asemenea a fost modificat Regulamentul de

organizare ţionare a instituţiei, prin adaptarea
la noile realit ţi.

A fost prezentat programul privind lucr

ţene
ţare din sume defalcate din

TVA.
Vor beneficia de întreţinere curent

ţene

ţ Timi
ţa- Staţiunea Secu, DJ

582D V
ţiunea Secu, DJ 608A Caransebe

ţie Telescaun.

Va fi aplicat

ţiunea B

ţare din
fonduri PHARE.

Raportul de activitate pentru anul 2006,
prezentat de Biblioteca Judeţean

ţii de cultur -
ţie (amenajarea secţiei anglo-saxone, reorgani-

zarea secţie de carte în limba maghiar -
ţiuni culturale

ţii prin achiziţionarea de noi calculatoare
performante, prelucrarea pe calculator, în fi

ţile de bibliotec
ţene înseamn

ţine
ţa racordului

la sursa de gaz metan, facilitate care ar asigura
condiţii confortabile, normale pentru sala de lectur

ţ
ţa c

ţionale prioritare identificate în
programul de guvernare ţi al
MinisteruluiAdministraţiei

ţiei, ca instituţie

ţ ţia activit ţii poliţiei,
imaginea lucr ţie.

Ca r
ţiei Contabilitate,

Buget, Cultur ţ

ţean (6 automobile, c
ţia pe care le

deservesc, num

ţia c

ţii
Consiliului care

ţarea de noi Direcţii), la ora actual
(R.B.)

şu,
unde 18,34 lei/zi/beneficiar situeaz

şi
volumul serviciilor oferite), categoria de beneficiari,
rela şi funda

şedintele Consiliului Jude ş-Severin, Tilic
şi consilierul preşedintelui

Consiliului jude

şi
o detaliere a rela

ş-severin şi românii
din Voivodina.

La prima întâlnire a ARGE
Donaulander (Comu-nitatea de
luc ru a reg iun i l o r s ta te lo r
dun şurat

şi prezentarea noilor domenii
de activitate, propuse de asocia

şi ecologizare şi
schimb de bune practici în regiunile
dun

ş-Severin (doamnele
Elena Amzoi şi Ramona Cruceru) a
prezenta activitatea Direc

şi modalitatea de
coordonare a acesteia în jude

şi a turismului b

şeni, cu vârsta între 18 şi 25 ani, care vor
participa la Forumul de tineret (cu tematic

şi MinisterulAfacerilor Externe.

În perioada 30 septembrie 2006-31 decembrie
2006, domnul consilier juridic Andrei Szabo a
efectuat un stagiu de practic

şterea mediului
european, stabilirea de contacte cu reprezentan

şi organiza

şi organiza
şi a Banatului Montan în spa

ş-Severin a efectuat o
vizit ştei (Serbia-Voivodina), la
invita şi a
Asocia ştei.
Vizita a însemnat întâlniri cu oficialit

şi organiza

şi afectiv
şti din exteriorul

grani

şi
Privat a Jude ş-Severin a prezenta o
informare referitoare la îndeplinirea unei sarcini
scadente, prev

şi
Privat al Jude ş-Severin defineşte
atribu şi
modific

şi func

şi
comunale, prin finan

şi bretelele aferente (DJ 571, DJ
571A, DJ 571B, DJ 571C, DJ 571E, DJ 571F, DJ
571G, DJ571J, DJ 571K, DJ 572, DJ 573, DJ 573A,
DJ 573B, DJ 573C, DJ 573D, DJ 581, DJ 581A, DJ
582, DJ 582A, DJ 582B, DJ 582D, DJ 582 E, DJ
582F, DJ 583m DJ 585,DJ 586, DJ 586A, DJ 587,
DJ 608, DJ 608A, DJ 608B, DJ 608C, DJ 608D, DJ
608E, DJ 680A, DJ 684, DJ 684A, DC 91, DC 67,
DC7, DC112).

Va fi modernizat
ş-Izgar-limit

ş, DJ 582 Brebu Nou-Slatina Timiş-
traversare, DJ 582 Reşi

ş-Zerveşti-
Turnu Ruieni-Borlova-Sta

şi DJ 608E, Gar
şi Nera (Naid ş)

vor fi ref

şi edu
ca

şi
metodice, continuarea procesului de informatizare
a activit

şier
electronic, a % din unit

şi 8.722 cititori activi, în
anul 2006.

Raportul con şi problemele nespecifice cu
care este confruntat

şi-a prezentat planul strategic anual, derivat din
obiectivele na

şi în planul de activit
şi Internelor.

Planului i-au fost anexate rezultatele unei
anchete sociologice, al c

şi personal.
Cercetarea s-a desf şurat în perioada 3-27

ianuarie 2007 şi a avut ca obiective perceperea
gradului de siguran

şi Adminis-
trativ, domnul ing. Constantin Bâtea a prezentat o
informare care descrie parcul auto din dotarea
Consiliului Jude

şi
programul de lucru al acestora, respectiv modul de
remunerare.

A fost f

şur
şi-a diversificat domeniul (prin

înfiin

ă ONG-ul pe o
pozi ă economică majoră, iar ponderea
cheltuielilor cu personalul (31,65%) este o valoare
normală.

Dincolo de cifre, rămân al
ă costurile, dintre care trebuie men

ă

ăriei Voivodin
ă

Dumitru Pârvulescu

ăminului cultural din
Voivodin

ărene), desfă ă în 11
ianuarie 2007, la St. Pölten
(Austria), având pe agenda de lucru
calendarul asocia

ă

ărene), delega

ă

ănă

ără
ă legată

de Uniunea Europeană), organizat de landulAustria
Inferioară

ă la Biroul Permanent
de Reprezentare al Uniunii Na

ă în comuna Co
ăriei, a consiliului comunal

ă” din Co
ă

ă în
comuna Sânmihai-Lokve.

Membru al delega
ădulescu propune implicarea administra

ădiri care merită inclusă în lista
de patrimoniu a celor două ări: căminul cultural,
construc ă în anul 1911, cu valoare
artistică, dar ă, având în vedere că a fost
printre primele edificii române

ării. Stadiul avansat de degradare
necesită interven

ăzută la art. IX, al. 1 Din Hotărârea
Consiliului Jude

ările organizatorice derivate din noile
necesită

ă

ările care

se vor executa în anul 2007 pe drumurile jude

ă toate
drumurile jude

ă infrastructura tronsoanelor DJ
571C-DN57, DJ 572 Berzovia-Verme ă
jude

ăliug-Crivaia Vila Klaus, DJ 582 E Prislop-
Sta

ă îmbrăcăminte asfaltică pe
drumurile DJ 571C , tronsonul Ilidia-Socolari-Potoc

ă-sta ăile Herculane.
Podurile dalate peste Petrilova ă

ăcute.
Unele dintre lucrări beneficiază de finan

ă „Paul Iorgovici” a
relevat realizările acestei institu ă

ă, reorganiza
rea centrului de carte „Banatica”, ac

ă

ă ă.).
Patrimoniul bibliotecii jude ă

382.468 volume de carte

ă biblioteca: absen

ă,
scăderea numărului de cititori, consecin ă a unor
inventare, absen ăldurii în unele filiale, schimbări
de sedii.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)

ă

ărei scop este conturarea
imaginii poli

ă

ă, percep ă
ătorului de poli

ăspuns la o solicitare din partea consilierilor,
directorul executiv adjunct al Direc

ă, Sănătate, Învă ământ

ărora nu li se
specifică tipul), persoanele/func

ărul conducătorilor auto (6)

ăcută specifica ă numărul de
autoturisme, impus prin O.G. nr. 80/2001 nu mai
corespunde bunei desfă ări a activită

ă fiind
necesare 9 autoturisme.

Informare (nr. 35)

Informare (nr. 38)

Informare (nr. 39)

Raport de activitate (nr. 40)

Program (nr. 41)

Raport de activitate (nr. 42)

Informare (pct. 44)

Informare nr. 36

Informare (nr. 37)

Plan strategic anual (nr. 43)

Programe de perfec]ionare pentru
trimestrul al II - lea al anului 2007
Institutul Naţional de Administraţie a elaborat planificarea

programelor de perfecţionare pentru trimestrul al II - lea al
anului 2007, menită să asigure o pregătire în acord cu
cerinţele Uniunii Europene şi cu priorităţile reformei
administraţiei publice şi ale societăţii româneşti.

Programele INA se adresează funcţionarilor publici şi
personalului contractual, precum şi altor persoane interesate
şi au durata de cinci sau şapte zile.

Tematicile abordate de programele de perfecţionare sunt
deosebit de actuale, având în vedere realitatea din
administra ţia publică românescă. Astfel, o mare pondere o
au programele din domeniul atragerii fondurilor europene
precum „Pregăteşte-te azi pentru a atrage fondurile
europene mâine”, „Gestionarea proiectelor finanţate din
instrumentele struturale”, „Implementarea proiectelor
finanţate din instrumente structurale”. De asemenea în noua
grilă se mai regăsesc programe precum „Achiziţii Publice”,
„Managementul funcţiei publice”, „Dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici” şi alte programe la fel de interesante şi
de utile. Metodele de formare sunt moderne, accentul fiind
pus pe interactivitate şi pe aspectele practice (lucru in
echipe, simulări, joc de rol, etc.).

Institutul Naţional de Administraţie doreşte să vină în
întâmpinarea nevoilor de formare ale beneficiarilor, atât prin
organizarea programelor de perfecţionare propuse în Oferta
de programe cât şi prin organizarea de programe dezvoltate
la cererea instituţiilor direct interesate, în funcţie de nevoile
specifice ale fiecărui potenţial beneficiar. Programele
dezvoltate la cerere pot fi derivate din detalierea domeniilor şi
tematicilor abordate în Oferta de programe sau pot fi special
reate pentru beneficiari.

-

c
Institutul Naţional de Administraţie - 27.03.2007

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,
eventuale colaborări etc., referitoare la
conţinutul şi genul informaţiilor publicate.
Redacţia aşteaptă cu interes mesajele dvs, pe
adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17,
tel./fax: 0255-221134 sau e-mail: prisma@cs.ro
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Ioan ( 0 ani)
( ani) -

( C (80
ani) Friedrich Iona-Andrei

(32
(56 ani) Boanc

(72 ani) Ien (2007)
Vl

Raica
Vasile (53 ani) En

(88 ani) Rugaciu Maria
(88 ani) Albai Maria (73 ani)
Rachici Laz (70 ani) Chilcos
Dumitru (67 ani) Derlean
Pauna (52 ani) Galeanu Ioan
(48 ani) Hoffinger Constantin
(57 ani) Nicorescu Paulina
(72 ani) Suici Dobrina (66 ani)

(78 ani) Bilan
Maria (72 ani) Chiazna
Constantin (69 ani) Cânda
Petru (77 ani) Cojorean Elena
(56 ani) Merstorf Barbara (82
ani) C (61 ani)
Martinescu Sofia (85 ani)
Ursu Florin (48 ani) Vioar

ţia (68 ani) Suranyi
Editha-Maria (57 ani) Pan

(81 ani) Nani Stana (57
ani) Borza Dumitru (88 ani)
Costoc Dimitrie (68 ani)
Bohak Iosif (48 ani) S

(48 ani) Fancsali
Ferdinand (47 ani) Timbalist
Ioan (79 ani) Chiţe urica
(66 ani) Orza Viorel (62 ani)
Alexandru Traian (74 ani)
Hernea Maria (59 ani) Kuban
Vilhemina-Maria (88 ani)
Mocan Remus (81 ani) Mois

(50 ani) Feher Sorina-
Doina (58 ani) Ardelean
Romiţ (53 ani) Anecul

(54 ani) Cioanc
(54 ani) Rus Liviu (49 ani)
Feher Emeric (73 ani) Ritiu
Maria (58 ani) Gaspar
Paraschiva (83 ani)

Rambu 8
Boc Ioan 68 Toma Per
sida 83 Mostrogan Nelu
40 Uidil onstantinani)

ş Ioan
ş

Şerban Vasile

ş Ilie

ş A

( ani)
ă

(73
ani) Sas Cornelia (80 ani)
Croitor Cornel (64 ani)
Serafim Ion ani) Stroe
Dorel ă Aurel

ăsel Silvia
ădariu Gheorghe (59 ani)

Drago (68 ani)
ă ăscu

Maria

ăr

ăldăra

ă
Lucre

ă
aurica

ăvules-
cu Iosif

ă
Jan

ă ăiesei
Ioan ă Elena

�

�

�

�

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
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând mobilă. Tel. 0741-
519655.

nd urgent trei cai. Tel
0721 241287

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

ăr ă Jimbolia Leu.
Tel. 0255-219563, 0729-
930543.

ă

ă. Tel.
0729-077469.

Vâ .
- .
â ţ ţ ţ
,

T . -
ţigl

Vâ ţ ţ
Ţ

Tel. -
â 2 fotolii imitaţie piele

ş

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

0745 830085.
şi

transformator de sudur

Cump

V nd

Cump r herestea, stare
verde, tivit /dimensionat 29 x
170 x 2100 mm, din: tejar/ o
run, 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.

şi

ştiat îngr ş

ă
ă ă

ă

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

c

s g -
c f n

c
m

b
s g

â

50 ron
30 ron

â ţie de ierbicidat,
mulg

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.

Vineri, 23.03.2007

Sâmbătă, 24.03.2007

Sâmbătă, 31.03.2007

Miercuri, 04.04.2007

1.

1.

1.

1.

Canalo (32 ani)

Rus Iasmina-Gabriela (22 ani)

Cîmpeanu Florin-Emil(23ani)

4
Pîslaru Maria (47 ani)

4
Sîrbu Florina-Camelia (18 ani)

Gligor Daniel-Cristian (27ani)

Galan Ioan-Gabriel (37 ani)

ş Florin şi
Tâmpu Delia-Mihaela (16 ani)
Giurgea Andrei-Lucian

şi

şi Butoi Mariana-Monica(25ani)
Bancsik Valeriu-Mihai

şi
Laiu Gabriel şi

şi Moşteoru Linda (29 ani)

şi Glava Iuliana (36 ani)

2.

2.

3.

(20
ani)

(2 ani)

(2 ani)

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

3 ar. - 4 apr.

şi

2 m 2006

Matrimoniale
Pensionar

ţ ţii, doresc
prietenie pentru c

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

ân

ă 58 ani cu
locuin ă, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0721-217133.

ă ă
ă

ără pasională doresc
să te cunosc. Tel. 0746-323706.

T şi

Vând Dacia 1300.Tel. 0741-
519655.

ă

Vând 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

ădi

Cump r tractor U 445. Tel.
0721-241287.

Vând Ford Fiesta 1,complet,
pentru piese de schimb. Tel.
0744-675321.

ţionare. Preţ neg. Tel. 0721-
847622, 0742-612072.

ând anvelope second-
hand de toate tipurile -

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

V
şi dimen

siunile, pre
ştei nr. 7. Tel. 0721-

847422, 0742-612072.

Vând autoturism Oltcit, stare
perfect ţionare, + piese
de schimb. Preţ 250 € neg. Tel.
218625.

ă de func

Auto-Moto-Velo

Persoană fizică, cumpăr
urgent apartament 2 sau 3
camere, plata pe loc. Tel.
219947.

Persoană fizică cumpăr
urgent apartament cu 3-4
camere, banii pe loc. Tel. 0355-
409963.

Vând urgent apartament 2
camere conf. 1, par ă-
tă

Vând apartament conf. 1, 2
camere. Tel. 0741-519655.

Primesac în gazdă, Al.
Romani

ăr cameră cămin. Tel.
0741-519655.

Vând apartament 4 camere,
îmbunătă

ţial îmbun
ţit, ocupabil imediat. Tel.

0745-260652.

ţei bl. 4, sc. 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-519655.

Cump

ţit, str. M. Viteazu nr.
16. Preţ neg. Tel. 0723-092582.

Imobiliare
Vând teren arabil 7.162 mp

la Boc

ţit. Tel.
0722-453456.

Vând cas

ţ 10.000
€. Tel. 0256-410494, 0721-
215041.

ţ
150.000.000 lei. Tel. 0355-
409456, 0720-539198, 215035
interior 11 cu Manole Veselina.

Închiriez camer

ţie,
parţial utilat, parţial mobilat,
locuibil din 1 mai, 100 €/lun

şa Montan
şi p

ş-Severin. Pre

şeni, com. Ticvaniul Mare, cu
f â n t â n

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

Vând apartament o cameră,
zonă centrală, îmbunătă

ă mare, în stare
foarte bună, cu 1 ha teren lângă
casă în comuna Socol nr. 107,
jud. Cara

Vând casă în satul Secă-

ă î n c u r t e . P r e

ă pentru una
persoană. Tel. 0355-805625.

Închiriez apartametn 2
camere conf. 3, Luncă - Poli

ă.
Tel. 0727-746012.

Oferte-Cereri
de Serviciu

În Bra i Poiana Bra
ofer cazare de scurt durat în
garsoniere, la preţul de 80 lei pe
zi. Se factureaz . Tel. 0745-
668683.

Repar ţerii la domi-
ciliu. Tel. 0355-808794, 0729-
110040.

A solvent -
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la lb
român lb.
0355-412568

.
Meseria

T
ţ

ţuri avantajoase. Tel. 0355
412568, 0727-815760, 0748-
413548.

şov ş şov

şi francez

şi serioşi, nealcoo-
lici, execut

ă ă

ă

ăm tapi

ă română-france
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548

ăm amenajări inte-
rioare de calitate. Tel. 0726-
737559.

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

b

.

-

Montăm centrale termice,
executăm ins-talaţii de încălzire
şi sanitare în Cu, Henko şi
polietilenă. Înlocuim coloane de
apă. Tel. 0724-289953.

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

RE IŢAŞ

ŞA:

TOTAL GENERAL: 662

: ţioner îmbrCroitor confec ăcăminte după comanda:
60/0/0/33; Muncitor necalificat in constructii: 78/0/0/0; Casier: 1/0/0/0;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 20/0/0/0; Zugrav vopsitor:
19/0/0/1; Strungar la masini universale: 0/0/0/6; Electrician de
intretinere si reparatii: 29/0/0/0; 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: 36/0/0/0; Sofer autoturisme si camionete: 3/0/1/0;
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: 31/0/0/0; 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: 6/0/0/0; Contabil : 1/1/0/0;
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): 33/0/0/0;
Electrician auto: 2/0/0/0; Absolvent invat. preuniversitar fara atestat
profesional: 3/0/0/0; Functionar administrativ: 1/0/0/0; Maseur:
2/0/0/0; Inginer industria alimentara: 2/0/0/0; Inginer mecanic: 3/0/0/0;
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: 1/0/0/0; 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; Ajutor ospatar: 10/0/0/0; Vulcanizator : 1/0/0/0; Sudor manual
cu arc electric: 7/0/0/5; Sudor manual cu flacara de gaze: 0/0/0/1;
Vanzator: 8/0/0/0; Brutar: 3/0/0/0; Carmangier: 3/0/0/0; 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; Macelar: 2/0/0/0; Ospatar: 14/0/0/0;
Spalatoreasa lenjerie: 20/0/0/0;

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 28.03.2007

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 |29 ar ie - 4 Aprilie 2007

Contracte de munc@ în str@in@tate prin
intermediul A.O.F.M. în anul 2006

Potrivit datelor comunicate de către Inspecţia Muncii, anul
trecut, 14.742 de cetăţeni români au fost mediaţi şi plasaţi în
străinătate de către agenţii de ocupare privaţi, cei mai mulţi dintre
aceştia obţinând un loc de muncă în SUA (8.108 persoane),
reprezentând 54,99% din total, iar 35,25% din numărul total de
persoane, respectiv 5.197, au obţinut un loc de muncă în statele
membre ale Uniunii Europene. Principalele state de destinaţie din
Uniunea Europeană au fost Cipru (1.701 persoane), Italia (1.418
persoane), Germania (757 persoane), Marea Britanie (499
persoane) şi Ungaria (403 persoane).

Principalele meserii pentru care lucrătorii români au obţinut
contracte de muncă au fost: 1. muncitor necalificat - 1.787
persoane; 2. ospătar - 1.302 persoane 3. cameristă - 1.210
persoane 4. agricultor - 1.065 persoane 5. muncitor în construcţii
- 1.043 persoane 6. lucrător în turism - 933 persoane

În ceea ce priveşte gruparea în funcţie de vârstă a persoanelor
mediate în anul 2006 de către agenţii de ocupare a forţei de
muncă, s-a constatat că persoanele cu vârsta sub 25 de ani au
reprezentat ponderea cea mai mare în numărul total de persoane,
respectiv 45,99% (6.781 persoane).

;
; ;

; .
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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
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. M.O. nr. 160/ .03.2007)

M.O. nr. 160/ .03.2007)
H 87

M.O. nr. 161/ 7.03.2007)
H 188

M.O. nr. 162/ 7.03.2007)
Lege 2 pentru completarea O

M.O. nr. 163/ 7.03.2007)
Lege 5 privind cre

M.O. nr. 165/ 8.03.2007)
Circular 5

-
(M.O. nr. 166/ 8.03.2007)

-

.G. nr. 2 . .

ţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pt
tineri, destinate închirierii“, derulate prin intermediulAgenţiei
Naţionale pt Locuinţe, . .

ţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pt tineri,
destinate închirierii“, derulat prin intermediul Agenţiei
Naţionale pt Locuinţe ( 07

Ordinul nr. 345 al ministrului finanţelor publice privind
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
86/2005 pentru reglementarea datei pl ţii salariilor la
instituţiile publice ( 07

.G. nr. 1
ţi de implicare a angajaţilor în activitatea

societ ţii europene ( 0
.G. nr.

ţi de implicare a angajaţilor în activitatea
societ ţii cooperative europene ( 0

a nr. 4 .G. nr. 55/2002 privind
regimul juridic al sancţiunii prest ţi în folosul
comunit ţii ( 0

a nr. 3 ţei în unit ţile de
înv ţ ( 0

a nr. B ţionale a României
ţ ţionale a Ro

mâniei valabil în luna martie 2007 0
Ordinul nr. 164 al ministrului administraţiei

ţ
(M.O.

nr. 167/09.03.2007)
Legea nr. 44 pentru modificarea

ţa judiciar ţional
(M.O. nr. 174/13.03.2007)

Ordinul nr. 398 al ministrului transporturilor, construcţiilor
ţii I „Normele de

autorizare a
ţion

ţiilor
(M.O. nr. 175/13.03.2007)

Regulamentul nr. 3 al B ţionale a României privind
limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor
fizice (M.O. nr. 177/14.03.2007)

Ordinul nr. 153/430 al ministrului muncii, solidarit ţii
sociale ţiei

(M.O. nr. 177/14.03.2007)
Ordinul nr. 171/319 al ministrului administraţiei

ţiilor
ţiei din zonele

expuse riscului la cutremur (M.O. nr. 177/14.03.2007)
Ordinul nr. 435 al ministrului s ţii publice privind

prelungirea valabilit ţii Ordinului ministrului s ţii publice
nr. 1.535/2006 pentru ajustarea/revizuirea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţ

(M.O.
nr. 181/15.03.2007)

Ordinul nr. 41 al Consiliului Concurenţei privind punerea
în aplicare a Regulamentului pentru modificarea

ţa relaţiilor
financiare dintre autorit ţile publice

ţa financiar
(M.O. nr. 181/15.03.2007)

Ordinul nr. 174 al ministrului administraţiei
ţiei

ţean (M.O. nr. 182/16.03.2007)
Decizia nr. 28 a Autorit ţii Naţionale de Supraveghere a

Prelucr privind transferurile
datelor cu caracter personal c (M.O. nr.
182/16.03.2007)

Ordinul nr. 208 al ministrului agriculturii, p

ţiile de eligibilitate pentru activit ţile din
sectorul zootehnic, a

.u. .

ţile din sectorul
vegetal, zootehnic, al îmbun ţirilor funciare

ţiile
de eligibilitate (M.O. nr. 183/16.03.2007)

H.G. nr. 236

(M.O. nr. 184/16.03.2007)
O. .G. nr. 14

ţia
(M.O. nr. 187/19.03.2007)

O. .G. nr. 16
ţii administrative a României în vederea îndeplinirii

obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene (M.O. nr. 187/19.03.2007)

pentru modificarea H G nr. 182/2004 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective
de investi

G nr. 1.505/2004
pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de
investi

ă

privind procedurile de informare, consultare
ă

ă
privind procedurile de informare, consultare

ă
ă

ării unei activită
ă

ă
ă ământ

a ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

ă
profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu

ă interna ă în
materie civilă ă

ăr
ători auto“ din Normele de

autorizare a func ării centrelor de pregătire a personalului
din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor, construc

ăncii Na

ă
ării

privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care
se pot organiza programe finalizate cu certificate de
calificare

ăsuri pentru avertizarea popula

ănătă
ă ănătă

ă
în România, cu modificările ările ulterioare

ă
ă în cadrul anumitor

întreprinderi

ă
ării Datelor cu Caracter Personal

ătre alte state

ădurilor
ării rurale pentru modificarea

ă
ăzute la lit. a), b)

G nr. 123/2006“ la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 850/2006 pentru
aprobarea normelor metodologice privind modul de
acordare a sprijinului financiar pentru activită

ătă
ării ării teritoriului, precum

privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului
European

u pentru modificarea

u privind unele măsuri pentru întărirea
capacită

şi modificarea H

şi alte modalit

şi alte modalit

şterea siguran

şi internelor
pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului
de pompier specialist personalului serviciilor de urgen

şi completarea Legii nr.
189/2003 privind asisten

şi comercial

şi turismului pentru modificarea P
şcolilor de conduc

şi turismului nr.
1.856/2006

şi familiei şi al ministrului educa şi cercet

şi interne

lor şi al ministrului transporturilor, construc şi turismului
privind unele m

şi complet

şi
completarea Regulamentului privind transparen

şi întreprinderile publice,
precum şi transparen

şi internelor
pentru modificarea Ordinului ministrului administra şi
internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de
evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare,
aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul
rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic
jude

şi
dezvolt şi completarea anexei L
„Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului
financiar şi condi

şa cum sunt prev şi d)
din anexa nr. 3 la O

şi dezvolt

şi al
organiz şi sistematiz şi condi

şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000
privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice
comunitare

şi completarea Legii nr.
448/2006 privind protec şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
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Fortifierea f@inii cu fier }i
acid folic

Ministerul Agriculturii Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a formulat propunerile
sale în legătură cu proiectul Ministerului
Sănătăţii Publice privind fortifierea făinii cu
fier şi acid folic, aflat în prezent în
dezbatere publică. MAPDR precizează că
poziţia sa este una consultativă, proiectul
de hotărâre propus de MSP neavând
nevoie de avizul ministeruluiAgriculturii.

Poziţia de principiu a MAPDR este că
fortifierea făinii cu fier şi acid folic nu
trebuie să îngrădească dreptul consuma
torului de a opta pentru produsul pe care
doreşte să-l achiziţioneze. Ca atare,
MAPDR consideră că proiectul propus de
Ministerul Sănătăţii Publice, trebuie să
aibă o aplicare diferenţiată, care să ţină
cont de opiniile consumatorilor, dar şi a
experţilor de la nivelul tuturor sectoarelor
de producţie a pâinii.

Ţinând cont de aceste consideraţii şi
având în vedere faptul că fortifierea făinii
cu fier şi acid folic nu figurează în legislaţia
ţărilor membre UE, MAPDR a venit cu do
uă propuneri pe marginea acestui proiect.

Astfel, MAPDR propune ca fabricarea
făinii fortifiate să se realizeze într-un pro
cent din producţia totală de pâine, procent
care urmează să fie stabilit în urma dezba
terii publice a proiectului propus de MSP.

De asemenea, MAPDR propune ca
folosirea făinii fortifiate să se realizeze în
produsul de panificaţie din cadrul progra
mului naţional „Laptele şi cornul”, program
care urmăreşte susţinerea şi creşterea
nivelului de sănătate în rândul elevilor.

-

-

-

-

-

Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale - 21.03.2007

Programulul de stimulare a
^nnoirii parcului auto

„La initiativa Ministerului Mediului si Gospodaririi
Apelor, Guvernul Romaniei a aprobat continuarea
Programului si in anul 2007 si asta pentru ca in cei doi ani
de derulare, programul a inregistrat succese atat din punct
de vedere al protectiei mediului, prin reducerea emisiilor,
cat si la nivelul populatiei, care s-a aratat extrem de
interesata de a se inscrie in Program”.

In cadrul evenimentului de presa, ministrul a facut
referiri la schimbarile care intervin in derularea
Programului din acest an. Astfel, programul demareaza
mult mai repede decat in anii precedenti. Acest lucru
avantajeaza cetatenii, tinandu-se cont ca o mare parte a
beneficiarilor achizitioneaza noile autoturisme prin
intermediul creditelor bancare, aspect care presupune o
invariabilitate a perioadelor de achizitie, respectiv
termene mai lungi.

De asemenea, Programul din acest an se desfasoara
in trei etape: prima se va incheia la 31 august, cea de-a
doua se va derula in intervalul 1 septembrie 12 noiembrie
iar ultima intre 13 noiembrie si 12 decembrie.

Programului de innoire a parcului auto i se aloca anul
acesta suma de 49.500.000 RON, ceea ce inseamna ca
un numar de 16.500 de cetateni vor putea beneficia de
prima de casare de 3.000 RON. Participarea persoanelor
fizice la Program presupune parcurgerea mai multor
etape: inscrierea pe lista unui producator aprobat si
obtinerea notei de acceptare din partea acestuia,
predarea autoturismului uzat la un agent economic
autorizat si obtinerea certificatului de distrugere a masinii
uzate, radierea autoturismului vechi si achizitionarea unui
autoturism nou de la producatorul validat. In Program se
poate inscrie orice persoana fizica cu domiciliul sau
resedinta in Romania, care detine un autoturism cu o
varsta egala sau mai mare de 12 ani.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - 22.03.2007

Cre}terea siguran]ei în unit@]ile de
înv@]@mânt

Art. 1. - Siguran ă ă ământ se
realizează sub coordonarea prefectului

ă

ă
ărui jude

ă ă
de către reprezentan

ă
ă

ă, consiliul profesoral, cu
consultarea consiliului reprezentantiv al părin

ă, cu precizarea condi
ă al profesorilor, elevilor

ă, în limita
bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru
realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unită

ă ământ, pentru iluminat ăsuri prin care
cre ă

ă
ă

ărin
ă ă ământ

respective cel pu
ă, e ă sau altele asemenea.

Art. 6. - Prefec ă cu inspectoratul

ă trimestrial modul în
care se asigură protec ă ă ământ.

ţa în unit ţile de înv ţ

ţilor administraţiei publice locale, a
inspectoratelor ţene de poliţie

ţilor
ţ

ţii inspectoratului
ţean de poliţie ţii administraţiei publice

locale sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unit ţilor
ţei elevilor

ţilor, emite un
regulament de ordine interioar ţiilor de
acces în

ţene, Consiliul General al
Municipiului Bucure

ţilor de
înv ţ

ţa unit ţilor
ţie al unit ţilor

ţei unit ţilor

ţilor ţilor
elevilor, stabilesc pentru elevii unit ţii de înv ţ

ţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson,
uniform

ţii, împreun
ţean de poliţie

ţiei publice locale, analizeaz
ţia unit ţilor de înv ţ

şi este în
responsabilitatea autorit

şcolare, a inspectoratelor jude
şi a unit şcolare.

Art. 2. - La nivelul fiec şi al municipiului Bucu
reşti, în coordonarea prefectului, se elaboreaz şi se aprob

şcolar, ai inspectora
tului jude şi ai autorit

şcolare, a siguran şi a personalului didactic.
Art. 3. - În fiecare unitate şcolar

şcoal şi al vizitatorilor.
Art. 4. - (1) Consiliile jude

şti şi consiliile locale aloc

şi pentru alte m
şte siguran şcolare, la solicitarea consiliului

de administra şcolare.
(2) Cheltuielile privind creşterea siguran

şcolare nu pot fi puse pe seama acestora.
Art. 5. - Consiliile profesorale, cu acordul consiliului

reprezentantiv al p şi cu consultarea reprezentan

şarf
şcolar,

inspectoratul jude şi cu autoritatea
administra

-

-

Lege nr. 35 din 02 03 2007 Publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 165 din 08 03 2007
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. .

ă

14 localitati situate in judetul Cluj -
microregiunea Huedin - s-au declarat

. Cele 14 localitati au urmat exemplul
unei alte Regiuni Fara OMG, infiintata in
judetul Bistrita Nasaud.

Zone
Fara Organisme Modificate Genetic
(OMG)

O noua versiune a
(CAEN) este la INS. Aceasta ar

urma sa fie publicata in aproximativ doua luni,
iar la 1 ianuarie 2008 va intra in vigoare.
Contine 101 noi clase de activitate, fiind mult
mai detaliata decat versiunea actuala.

clasificarii activitatilor
economice

BNR a decis luni,
26 martie, reducerea
ratei de dobanda de
politica monetara de
la 8% pe an la 7,5%.

Înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologic@

Ministurul Agriculturii Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, Dan Motreanu a
semnat Ordinul nr. 219/2007 prin care se
aprobă regulile privind înregistrarea
operatorilor în agricultura ecologică.

Potrivit acestui ordin, producătorii care
produc, procesează, importă din terţe ţări,
distribuie sau depozitează produse
ecologice au obligaţia de a-şi înregistra
activitatea până la 1 iunie a fiecărui an.
Înregistrarea se va face prin completarea
fişelor de înregistrare puse la dispoziţia
producătorului de către MAPDR, prin
intermediul Direcţiilor Agricole de
Dezvoltare Rurală.

Aceste fişe de înregistrare conferă
operatorului calitatea de producător în
agricultura ecologică şi reprezintă
documente eligibile pentru obţinerea de
subvenţii naţionale în agricultura
ecologică, precum şi pentru accesarea
sprijinului destinat agriculturii ecologice ce
se va derula în cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală. Pentru
perioada 2007-2013, suma prevăzută în
PNDR pentru sprij inul agriculturii
ecologice se ridică la aproximativ 225
milioane euro.
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Liderii principalelor două formaţiuni din Irlanda de Nord au stabilit data de 8 mai pentru formarea unui guvern
regional în Irlanda de Nord În 11 aprilie 2008 expiră moratoriul privind federalizarea Irakului, structură stabilită în
octombrie 2006 şi valabilă 18 luni Rusia cere trimiterea unei misiuni a Consiliului de Securitate al ONU în Kosovo
Consiliul de Securitate al ONU a decis să aplice noi sancţiuni economice şi comerciale Iranului pentru refuzul său de
a-şi suspenda activităţile nucleare Premierii rus şi leton au semnat Tratatul de frontieră între cele două ţări

Conferinţa pentru găsirea de modalităţi
de

, companii şi stat, prin cercetare a
avut loc la Berlin. U.E. va aloca până în
2013 fonduri de 1,4 miliarde de euro pentru
cercetarea în domeniul siguranţei civile.

îmbunătăţire a securităţii pentru
cetăţeni

Miniştrii de externe ai UE se întâlnesc în 30-31 martie la
Bremen, Germania, pentru a discuta întărirea rolului politic al
Uniunii în Kosovo sub egida ONU, găsirea de soluţii pentru
reducerea tensiunilor cu Iranul, situaţia din Orientul Mijlociu
şi analiza "politicii de vecinătate" menită să întărească
legăturile cu statele din estul şi sudul graniţelur UE.

Prim ministrul
turc a cerut Uniunii
Europene să îşi
clarifice poziţia faţă
de candidatura sa
la aderare.

Cancelarul german
Angela Merkel,

invitat ^n România
Deputatul FDGR Ovidiu Victor

Ganţ a fost invitat de către
europarlamentarii CDU-CSU joi,
22 martie 2007, la o întâlnire de
lucru cu cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, pe teme de
politică europeană.

Subiectele abordate în cadrul
întâlnirii au fost legate, printre
altele, de Declaraţia de la Berlin,
Tratatul Constituţional European
şi Politica Externă şi de Securitate
Comună (PESC).

Totodată, europarlamentarul
Ovidiu Ganţ a reiterat invitaţia
adresată cancelarului german de
a vizita România, inclusiv Sibiu -
Capitala Culturală Europeană
2007 - oferindu-i şi un exemplar
din romanul "Cocoşul decapitat"
de Eginald Schlattner, o radio
grafie a societăţii multietnice şi
multireligioase transilvănene.

Doamna cancelar şi-a expri
mat disponibilitatea de a veni în
România.

-

-

Timp de două zile, Berli
nul, oraşul care timp de de
cenii a fost simbolul diviziunii,
a devenit, pentru două zile,
simbolul reunificării Europei.

Reuniunea extraordinară,
convocată pentru a celebra
50 de ani de la semnarea
Tratatelor de la Roma, a fost
deschisă sâmbătă cu un
concert al Filarmonicii, sub
bagheta lui Sir Simon Rattle,
în muyica lui Luciano Berio şi
Beethoven. Cancelarul

german a întâpinat şefii de stat şi de guverne ale celor 27 de state
membre UE care duminică au participat la semnarea, duminică,
a "Declaraţiei de la Berlin". La sfârşitul concertului, liderii
europeni au fost întâmpinaţi la Castelul Bellevue de preşedintele
german, care a oferit un dineu de gală în onoarea lor.

Cinci zeci de ani fără războaie, de pace şi stabilitate,
adoptarea valorilor comune ca libertate, oportunităţi egale şi
acces nediscriminatoriu la justiţie, sunt elemente sărbătorite la
sfâşitul săptămânii de europeni. Semnarea Tratatelor de la
Roma, 25 martie 1957, a însemnat naşterea familiei europene,
familie ce numără astăzi 27 de Naţiuni. Liderii EU au celebrat
jumătate de secol de integrare europeană participând în acelaşi
timp la adoptarea unei declaraţii comune ce marcheză obligaţiile
şi provocările Europei de mâine. "Declaraţia de la Berlin", un
document scurt şi accesibil, nu conţine cuvântul constituţie dar
este subliniată determinarea găsirii, până în 2009, unei soliţii
crizei instituţionale actuale. UE se află într-un impas instituţional
după ce Constituţia Europeană a fost respinsă în
referendumurile din Franţa şi Olanda. Euro şi extinderea
figurează printre succesele evidenţiate iar politica energetică şi
protecţia climei sunt printre priorităţi. "Dorim să punem în
evidenţă ce ne uneşte" a declarat cancelarul german. Ideea
declaraţiei aparţine Comisiei Europene, care, în urmă cu un an,
propunea ca toate statele membre să semneze un text solemn
de angajare pentru viitorul Europei.

Tratatele Cee şi Euratom, semnate de cele şase state
fondatoare, Italia, Franţa, Germania, Olanda, Belgia şi
Luxemburg, 25 martie 1957 în Campidoglio din Roma, au ca
principal obiectiv creerea unei Adunări parlamentare europene,

iniţial cu funcţie consultativă, care îşi ia ulterior, 1962, numele de
Parlament European. Tratatul Cee prevede constituirea unei
pieţe comune, cu libera circulaţie a persoanelor, bunurilor şi
serviciilor. Tratatul Euratom, ce îşi propune coordonarea
cercetărilor în domeniul nuclear civil, este şi acum în vigoare.

Rădăcinile Uniunii Europene se regăsesc în timpurile
Războiului II Mondial. Ideea integrării europene s-a născut
pentru a impiedeca repetarea unei tragedii similare.

De amintit aci Manifestul din Ventotene al lui Altiero Spirelli,
1941, ce a servit ca inspiraţie pentru consolidarea tratatelor în
anii de cumpănă 80-90 şi Planul Schuman din 9 mai 1950, aflat la
originea Comunităţii europene a cărbunelui şi oţelului, care
constituie rădăcina ideii cooperării europene.

1954 - proiectul Comunităţii deApărare a fost respins
1957 - Tratatele de la Roma
1965 - Comunitatea Economică (CE) este rarificată şi devine

activă în 1967. A absorbit Cee, Euratom şi Comunitate oţelului şi
a cărbunelui. In 1993 (Tratatul de la Maastricht) CE devine în fapt
fundamentul Uniunii Europene şi Comunitatea Economică
Europeană este redenumită Comunitatea Europeană.

Anii 60 - Comunitate introduce politica agricolă comună
1972 - apare ideea unei monede unice. In ianuarie 1999 este

introdus euro, înlocuind ecu (unitate monetară, 1979, coş format
din valori predeterminate ale unităţilor din statele Comunităţii,
mai puţin dinSpania şi Portugalia) pentru tranzaţii comerciale şi
financiare. 2002 aduce primele bancote şi monede euro.

1974 - apare Fondul European pentru Dezvoltare Regională
cu scopul transferului de fonduri din regiunile bogate spre cele
sărace şi favorizarea investiţiilor

1979 - cetăţenii UE aleg direct, pentru prima dată, membrii
Parlamentului European

1987 - Actul Unic European, prima revizuire majoră a
tratatelor de la Roma. In anii 80, pe fondul dorinţei armonizării
diferendelor politice şi a legilor din ţările mebre, o comisie a fost
formată pentru a analiza dacă existenţa unei pieţe comune este
pposibilă în Europa şi ce paşi sunt necesari pentru atingerea
acestui obiectiv. Propunerile au devenit Actul Unic European,
scopul urmărit fiind eliminarea barierelor între ţări, creşterea
competitivităţii, reformarea sau redefinirea procedurilor între
diferite instituţii.

1992 - Tratatul de la Maastricht Cee devine UE
Prima Constituţie europeană ia naştere în octombrie 2004
2005 - procesul de ratificare a Constituţie este suspendat,

după respingerea sa, prin referendum, în Franţa şi Olanda.

-
-

50 de ani de pace

Un drum departe de a se fi sfârşit

UE în 2057
- sondaj de opinie-

Sondajul, difuzat de canalul de
televiziune France 24, a fost
realizat în cinci ţări europene -
Franţa, Germania, Italia, Marea
Britanie, Spania - cu ocazia celei
de a 50-a aniversări a Tratatului
de la Roma, semnat la 25 martie
1957.

O Europă federală (model
american) condusă de un preşe-
dinte unic pare improbabilă: 56%
de spanioli, 53% italieni, 51% bri-
tanici, 50% francezi şi 46% de ger-
mani s-au exprimat în acest sens.

Jumătate dintre italieni şi 49%
dintre spanioli consideră că fron-
tierele europene vor îngloba
Rusia în 2057, opinie împărtăşită
de o treime dintre britanici,
germani şi francezi.

Despre extinderea către Tur-
cia, cei mai sceptici sunt francezii
(38% dintre ei prevăd această
evoluţie) şi spaniolii (36%), în timp
ce 56% din italieni, 46% dintre
britanici şi germani cred în
această posibilitate.

Euro va fi în vigoare în 2057 -
93% din spanioli, 89% din italieni
şi francezi, 76% dintre britanici
estimează că da.

Marja de eroare nu este
precizată.

Majoritatea persoanelor ches-
tionate sunt de părere că Uniunea
Europeană va exista şi peste 50
de ani. Francezii 85%, italienii
84%, spaniolii 82%, germanii 76%
şi britanicii 62%.

PRISMA | M t |29 ar ie - 4 Aprilie 2007

Reuniunea extraordinară de la Berlin

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/29 Martie /30 /31 /1 AprilieMartie Martie

ţi,Luni, 2 Aprilie Mar 3 Aprilie 4Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Aprilie 5 Aprilie 6 Aprilie 7 Aprilie 8 Aprilie

+12 C/+3 C +12 C/+3 C +13 C/+3 C +13 C/+6 C +18 C/+9 C +18 C/+11 C +18 C/+7 C

+16 C/+5 C +19 C/+4 C +20 C/+5 C +21 C/+6 C +21 C/+7 C +21 C/+9 C +18 C/+4 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Timişoara

+ º
º

16
+6

C
C

+ º
º

15
+3

C
C

+ º
º

12
+3

C
C

+ º
º

14
+5

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+ º
º

17
+5

C
C

+ º
º

14
+1

C
C

+ º
º

12 C
+1 C

+ º
º

13
+2

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+1 º
º

3
+4

C
C

+ º
º

11
0

C
C

+8 C
+1 C

º
º

+ º
º

10
+2

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+ º

º
17

+7
C

C
+ º

º
15

+3
C

C

+ º
º

12
+4

C
C

+ º
º

14
+5

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Reşi

şoara

ţa

Timi

Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă



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
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Vând apartament 2 camere confort 2
zona Lunc , etaj 1,ocupabil imediat, pre
21 800 . Tel. 0788-374146

Vând apartament 64 m ideal p ntru
privatizare, n bloc cu farmacia
Humanitas. Tel. 0788-388501

Vând apartament 2 camere conf 1
zon foarte bun , ocupabil imediat. Tel.
0748-119122

Vând apartament cu 2 camere, etaj
2, f r mbun t iri, pre 23 800 . Tel.
0748-118778

Vând apartament cu camer n bloc
de apartamente, zona Micro II, ocupabil
imediat. Tel. 0788-520899

Vând apartament 2 camere Lunc i
camer c min, ocupabile imediat. Tel.
0745-496620

Vând urgent apartament 2 camere,
zona Comisariat, central termic . Tel.
0748-118081

Vând apartament 2 camere etaj 2,
bloc 4 etaje, zona Lunc , ocupabil
imediat. Tel. 0748-119444

ă

ă ă

ă ă ă ă

ă

ă
ă ă

ă ă

ă

ţ
. € . (Tryo M)

p e
î

. (Tryo M)
ort

. (Tryo M)

î ţ ţ . €
. (Tryo M)

o î

. (Tryo M)

. (Tryo M)

. (Tryo M)

. (Tryo M)

ş

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,

19 0 53,0216
20 0 52,8805
21 0 53,4663
2 0 53,4644
2 0 53,5818
2 0 53,6905
2 0 53,9642
2 0 54,0404

Mar. 7
Mar. 7
Mar. 7

2 Mar. 7
3 Mar. 7
6 Mar. 7
7 Mar. 7
8 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

26 27 28 1 2 5 6 7 22 23 26 27 288 9 12 13 14 15 16 19 20 21

26 Februarie - 8 Martie 20072

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:
NATATIE: Campionatul Mondial de la Melbourne

Sambata TVR 2 ora 12:00
BASCHET MASCULIN: FINAL FOUR

SAmbata TV Sport ora 16:00
CICLISM: Campionatul Mondial pe velodrom, Spania, Ziua a III-a

Sambata Eurosport ora 20:45
SUPERBIKE: Campionatul Mondial, Marea Britanie, Mansa 1

Duminica Eurosport ora 14:00
FOTBAL: Liga Campionilor: AC Milan - Bayern Munchen

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor: AS Roma - Manchester United

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
18 mar-01 apr: NATATIE - Camp Mondial, Melbourne,Australia;
19 mar-01 apr: TENIS:ATP Master Series, Miami, Sony Ericson;
25 mar-01 apr: TENIS DE MASA- Camp European, Belgrad;
29 mar-01 apr: WRC - Raliul Portugaliei, Etapa a V-a.

HANDBAL - UCM RE I AŞ Ţ
Echipa de handbal masculin UCM Resita a remizat,

duminica, pe teren propriu, scor 32-32 (18-17), cu
formatia poloneza Zaglebie Lubin, în partida tur a
semifinalelor Challenge Cup, returul fiind programat peste
o saptamâna, în deplasare.

Polonezii au început tare meciul, desi jucau în
deplasare.Au surprins apararea resiteana si au condus în
primele cinci minute. Treptat, UCM s-a dezmeticit si a
trecut la conducere, la mijlocul reprizei având trei goluri
avantaj (9-6). Butulija si coechipierii nu s-au asteptat la o
replica atât de taioasa din partea handbalistilor de la
Lubin, care pâna la pauza s-au instalat de alte doua ori la
conducere (11-12, min. 20 si 16-17, min. 29). Scorul
pauzei foarte strâns: 18-17.

La reluare, partida a continuat sub semnul echilibrului.
Oaspetii au ripostat rapid la fiecare reusita a resitenilor,
apararea elevilor lui Aihan Omer negasind un antidot la
suturile interului Michal Kubisztal, care si-a spart capul
însa în minutul 38 (scor 22-22), dupa o ciocnire cu
Rohozneanu. În loc sa-i destabilizeze, incidentul parca i-a
adunat mai mult pe jucatorii de la Lubin, care au avut în
portarul Szymon Ligarzevski arma numarul 1 (24
interventii în total).

P O L O
Nationala de polo a Romani-

ei a ratat calificarea in sferturile
de finala ale CM ce se desfa-
soara in aceste zile la Melbour-
ne, in Australia. Jucatorii nostri
au fost invinsi in meci de baraj
de catre selectionata Greciei, cu
scorul de 8-7. Din pacate, Ro-
mania nu a mai reusit un meci la
fel de bun precum cel din partida
cu Ungaria si a platit de aseme-
nea tribut infrangerii surprin-
zatoare din fata Canadei.

Romania a ratat indeplinirea
obiectivului care ar fi insemnat
calificare in sferturi si apoi
obtinerea locului 6, sau chiar a
unei medalii care ar fi permis
calificarea directa la olimpiada.
Astfel, poloistii romani vor trebui
sa treaca prin turnee de
calificare pentru a ajunge la
Beijing in 2008, unul dintre ele
fiind gazduit chiar de Oradea.

În poarta UCM, Razvan Cenusa a
încercat sa stopeze ofensiva poloneza,
acumulând 17 interventii, dar insuficient,
coechipierii sai nereusind sa înscrie în
acelasi ritm în poarta adversa. Cu noua
minute înainte de final, 26-27 si 29-30, în
minutul 55. Resitenii nu au reusit decât
sa nu permita adversarilor sa se
detaseze, partida finalizându-se cu
scorul de 32-32. Pentru UCM Resita au
marcat: Butulija - 8, Irimescu - 6, Tucanu
- 5, Pârvan si Rohozneanu - câte 4,
Vaidasigan - 3, Ciubotariu si Cuciula 1.

RALIUL BANATULUI MONTAN
UCM RESITA 30-31 MARTIE 2007

Clubul Sportiv U.C.M. Re ţa organizeaz
ţa, a doua etap

ţie vor
participa cei mai buni piloţi ai României: TitiAur, Bogdan Mari

ţiei vor fi închise urm

ţiei: ora 15:54 - ora 17:30
Începerea probei speciale: ora 16 :54

ţie Cara
ţiei: ora 20:45 – ora 23:30

Începerea probei speciale: ora 21 : 45
(Stadion Mircea

Chivu - Intersecţie M
ţiei: ora 09:30 - ora 12:30

Începerea concursului: ora 10:01
Începerea probelor speciale: ora 10:32; 10:52

(Bifurcaţie
Anina, Oraviţa - Intersecţie drum centur ţa) Închiderea
circulaţiei: ora 10:26 - ora 13:00

Începerea probelor speciale: ora 11:26
(Intersecţie

Cara
ţiei: ora 11:56 - ora 14:30

Începerea probei speciale: ora 12:56
(Intersecţie

Cara
ţiei: ora 13:10 – ora 15:45

Începerea probei speciale: ora 14:10
(Oraviţa -

Intersecţie centur ţa - BifurcaţieAnina - Bozovici) Închiderea
circulaţiei: ora 15:55 - ora 18:30

Începerea probei speciale: ora 16:55
(Intersecţie

M
ţiei: ora 16:36 - ora 19:30

Începerea probei speciale: ora 17:36 - 18:00
Festivitatea de premiere va avea loc sâmb

ţa, unde piloţii î

ţi români
ţii

de un adev

şi
şi

şca şi
Dan Gârtofan.

Pe durata desf şur

Închiderea circula

(Stadion
Mircea Chivu - Intersec şova)

Închiderea circula

ş)
Închiderea circula

şova - Stadion Mircea Chivu)
Închiderea circula

şova -Anina)
Închiderea circula

ş - Stadion Mircea Chivu)
Închiderea circula

şi şi vor încheia
periplul de m şi vitez

şi cele mai tari maşini vor face un
show de zile mari. Vom felicita câştig şi ne vom bucura cu to

ă, în perioada 30 - 31
martie 2007, Raliul Banatului Montan UCM Re ă
din Campionatului de Raliuri al României. La competi

ă ării competi ătoarele
trasee:

ărghita

ă Oravi

ă Oravi

ărghita

ătă, 31 martie pe
stadionul Mircea Chivu din Re

ăiestrie ă într-un super spectacol de sunet si
lumina. Cei mai buni pilo

ătorii
ărat spectacol automobilistic.

Vineri - 30.03.2007 - Parcare Iulius Mall Timi

ătă - 31.03.2007 - DN 58 Re

ătă - 31.03.2007 - DN 57 B Anina - Oravi

ătă - 31.03.2007 - DN 58 - Anina - Re

ătă - 31.03.2007 - DN 58 - Re

ătă - 31.03.2007-DN57B-Oravi

ătă - 31.03.2007 - DN 58 - Anina - Re

şoara

şi şova

şi

şi

şi

şi

Vineri - 30.03.2007 - DN 58 Re ţa - Cara

Sâmb ţa - Anina

Sâmb ţa

Sâmb ţa

Sâmb ţa - Anina

Sâmb ţa - Anina

Sâmb ţa

Clasament etapa a 22-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 22 19 1 2 677 554 39p
Steaua Bucuresti MFA 22 18 0 4 733 626 36p

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

5. Uztel Ploiesti 22 14 1 7 626 601 29p
. Izometal Timisoara 22 11 3 8 635 603 25

7. Minaur Baia Mare
. CSM Medgidia 22 9 1 12 665 670 19

9. Univ. Bucovina Suceava 22 9 1 12 643 704 19
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 22 8 1 13 634 645 17

11. HCM Brasov 22 7 1 14 571 608 15
HCM CSM Bistrita 22 7 0 15 573 630 14

13. Armatura U Agronomia Cluj 22 2 2 18 530 664 6
Ploitehnica Iasi 22 0 1 21 574 748 1

2.

6 p
22 12 0 10 712 700 24p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

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

Etapa urmatoare: (23/26), 14.04.2007
HCM CSM Bistrita -

UCM Resita

: Suceava - Poli Iasi; Cluj -
HCM Constanta; Baia Mare - Pandurii Tg. Jiu;

; Dinamo - CSM Medgidia; Steaua - HCM Brasov; Poli
Timisoara - Uztel Ploiesti.

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

L I G A 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 21-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 21 13 6 2 32 13 45p
CSM Rm Valcea 21 12 2 7 26 19 38p

3. Dacia Mioveni 21 10 6 5 23 15 36p
4. Minerul Lupeni 21 11 2 8 25 22 35p

. FC Targoviste 21 9 5 7 17 16 32
7. ISCT
8. Poli II Timisoara 21 7 8 6 25 17 29p
9. FC Caracal 21 9 2 10 24 24 29

10. Apulum Alba Iulia 21 7 8 6 17 17 29p
11. CFR Timisoara 21 8 5 8 22 26 29p

Corvinul Hunedoara 21 6 10 5 30 21 28
13. FC Bihor 21 6 7 8 21 28 25

Building Vanju Mare 21 6 5 10 15 20 23
5. Gaz Metan Medias 21 6 4 11 22 25 22p

16. Unirea Dej 21 6 3 12 19 36 21p
17. FC Baia Mare 21 4 6 11 14 33 18p
18. CS Auxerre Lugoj 21 3 7 11 13 22 16p

2.

6 p
21 8 7 6 20 19 31p

p

12. p
p

14. p
1

5. FCM Resita 21 9 5 7 24 16 32p

Etapa urmatoare: (22/34), 24 martie 2007

FCM Resita -
FC Bihor Oradea.

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

EURO 2008
Romania a reusit la Rotter-

dam un rezultat de egalitate (0-
0) care ne mentine la 3 puncte
de Olanda, in conditiile in care
batavii au un meci in plus. Ro-
mania a facut un meci tactic ex-
celent anihiland perfect cei mai
periculosi adversari. Robben,
Sneijder, Huntelaar sau Babel
au fost redusi la o conditie de
fotbalisti medii de catre Rat, Ra-
doi, Goian, Tamas sau Contra.

Practic in contul Olandei nu
se poate trece nici o mare oca-
zie de joc, astfel de faze fiind
create in 2-3 randuri de jucatorii
nostri la poarta lui Stekelenburg

Miercuri s-au mai jucat
urmatoarele meciuri:

Urmatoarele meciuri care se
vor juca in grupa G:2 iunie 2007:

Albania - Luxembourg
Belarus - Bulgaria
Slovenia - Romania

Miercuri, 28.03., la Piatra
Neamt s-a desfasurat meciul
dintre Romania si Luxemburg,
partida incheiata cu scorul de 3-
0. Clasamentul dupa acest meci
fiind urmatorul:

Olanda 5 3 2 0 7-2 11
Bulgaria 5 2 3 0 7-3 9
Belarus 5 2 1 2 9-11 7
Slovenia 4 1 1 2 4-7 4
Albania 5 0 3 2 3-6 3
Luxembourg 5 0 0 5 1-9 0

Slovenia - Olanda
Bulgaria - Albania

1. Romania 5 3 2 0 10-3 11
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
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