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“PRISMA”

Şedinţa a avut o desfăşurare amplă, atât sub aspect
temporal, cât şi din punct de vedere al diversităţii problemelor
abordate (de interes comunitar sau doar punctuale): ordinea de
zi a cuprins 35 (treizecişicinci) de puncte, cărora li s-au adăugat
alte 10 (zece), în regim de urgenţă.

Consilierii şi-au dat girul pentru marea majoritate a
proiectelor de hotărâre.

Au fost retrase, de către iniţiatori, proiectele nr. 7, 12 (datorită
absenţei reprezentanţilor societăţiiAQUACARAŞ, proiectului i s-
a acordat un nou termen de dezbatere) şi 25, iar proiectele nr. 21,
22, 24 şi 25 au fost respinse.

În urma unor interpelări ale consilierilor, care au analizat,
profesionist şi responsabil, viaţa Reşiţei şi a reşiţenilor, Raportul
privind starea economică şi socială a municipiului Reşiţa a fost
însuşit de consilieri.

Dacă cei doi consilieri PD, domnii Pădurean şi Secăşan au
subliniat ieşirea din imobilitate a unui oraş, dezvoltarea
economică a acestuia, „întâmplările” care se consumă, adică
abordarea unor investiţii importante de tipul reabilitării sistemului
de apă-canal, a centrului civic sau a unor edificii emblematice
pentru cetate, reprezentanţii opoziţiei (domnul Purec fiind un
exponent) au analizat critic statutul unor societăţi asociate
consiliului sau stadiul angajamentelor făcute locuitorilor.

Răspunsurile, acceptate sau nu, au venit din partea
primarului, domnul Liviu Spătar (Pct. nr. 1)

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
municipiului Reşiţa pe anul 2007 a constituit prilejul enumerării
unor nerealizări ale administraţiei sau al analizei pertinente a
unor situaţii care reclamă rezolvare urgentă.

În cadrul discuţiilor, un loc aparte a ocupat situaţia grădiniţei
nr. 7, cu program prelungit, din Moroasa, a cărei clădire urmează
să revină, din luna iunie 2007, proprietarului, UCM Reşiţa.

În pofida anulării datoriei pe care această societate o avea la
bugetul local, gest calificat de către primar ca fiind destinat celor
3500 de reşiţeni, salariaţi ai uzinei, UCMR îşi revendică dreptul
de a intra în posesia clădirii care deserveşte grădiniţa şi pe copiii
reşiţenilor, clădire a cărei valoare este cu mult sub nivelul datoriei
şterse

Pentru o nouă clădire a fost identificat un teren, s-a elaborat
iun studiu de fezabilitate, dar pentru construcţia propriu-zisă,
primăria poate aloca 4-5 miliarde, o contribuţie mult prea mică
faţă de valoarea totală a investiţiei. Soluţiile la care se poate
apela sunt fie finanţarea guvernamentală, fie accesarea de
fonduri europene.

Nu au fost evitate nici problemele legate de absorbţia unor
fonduri din buget pentru cheltuieli disproporţionate, un exemplu
în acest sens fiind Centrul de Zi „Maria”, care, beneficiind de un
personal numeros, deserveşte doar 50 de copii.

Bugetul a fost votat cu şapte voturi „împotivă” (Pr. nr. 2)
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, corespunzător

anului 2006, document prezentat de S.C. PIEŢE REŞIŢAS.R.L.,
pe anul 2006, are următoarea structură:

otal capital 74.455 RON
Venituri totale860.686 RON (obţinute exclusiv din colectarea

taxelor, în perioada mai-decembrie 2006)
Cheltuieli totale 771.923 RON
Profit brut 86.763 RON
Profit net 73.455 RON
Referitor la stadiul proiectului de modernizare a pieţei Reşiţa

Sud, directorul societăţii a informat Consiliul despre scrisorile de
intenţie prezentate de o societate din Bacău şi o alta din Lituania.
(Pr.nr.3)

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C PIEŢE S.R.L., pentru
anul 2007, a fost aprobat. Societatea şi-a propus următoarele
limite pentru parametrii financiari ai activităţii:

Venituri totale 1.236.00 RON
Cheltuieli totale 1.023.500 RON
Profit brut 212.500 RON(Pr. nr.4)
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pieredere ale S.C.

„URBAN REŞIŢA” S.R.L., pe anul 2006 au fost aprobate.
S.C. URBAN a realizat:
Total capital 4.003.826 RON
Venituri totale 6.709.254 RON (realizate în proporţie

de 124,45 %, prin executarea lucrărilor din programul cadru
aprobat şi a investiţiei „km 7”

Cheltuieli totale 5.722.481 RON
Profit brut 986.773 RON
Profit net 828.889 RON
URBAN a realizat profitul în sectoarele de Drumuri, Siguranţa

circulaţiei, Reparaţii clădiri, Spaţii verzi, Gestionarea câinilor fără
stăpân. (Pr.nr.5) Bugetul de venituri şi cheltuieli, propus de
URNBAN în anul 2007 şi aprobat de Consiliu, înseamnă

Venituri totale 15.600.200 RON
Cheltuieli totale 13.260.170 RON
Profit brut 2.340.030 RON (Pr.nr.6)
Transmiterea către S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. a dreptului de

uzufruct asupra bunurilor mobile şi imobile ale obiectivului c
„Parc de Agrement şi Grădină Zoologică- Prof- Ion Crişan” a fost
un proiect de hotărâre retras de către iniţiator (Comisia de
analiză şi control a activităţii societăţii respective). (Pr.nr.7)

A fost aprobat studiul de fezabilitate al proiectului „Pod peste
pârâul Ţerova, strada Pogăniciului, municipiu Reşiţa”, elaborat
de S.C. APECC S.R.L. Timişoara (studiu care ar mai putea
suporta o reactualizare). Podul va rezolva fluidizarea circulaţiei
în zona cartierul Ţerova, circulaţie care se desfăşoară, în
prezent, cu dificultate, din cauza strangulării induse de gabaritul
necorespunzător al podului existent.

Investiţia este estimată la 718.826,33 RON. (Pr.nr.8)
Investiţia se va realiza în cadrul programului guvernamental

de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, ceea ce înseamnă
că administraţia locală va finanţa maximum 10% din valoarea
proiectului, adică 71.882,60 RON, contribuţie aprobată de
Consiliul Local al municipiului Reşiţa. (Pr.nr.9)

Reabilitarea Zonei industriale Valea Ţerovei Reşiţa Aglome
rator rămâne, prin obiectivele propuse, un proiect de maximă
importanţă pentru dezvoltarea economică a oraşului, pentru
ecologizarea mediului afectat de activităţile industriale care s-au
desfăşurat şi pentru decontaminarea celor două platforme
industriale. Proiectul se încadrează în Programul PHARE 2004-
2006, Coeziune Economică şi Socială-Dezvoltarea Infrastruc
turii Regionale.

Au fost aprobate costurile eligibile (3.450.000 €) şi cele
neeligibile (886.653,5 €).

Pentru a putea semna contractul cu constructorul selectat,
Ministerul Integrării Europene a solicitat modificarea cofinanţării
asigurate de Consiliul Local al municipiului Reşiţa (20%, faţă de
16%),având în vedere depăşirea valorii lucrărilor aprobate iniţial.

Domnul consilier Marşalik a solicitat condiţionarea decontă
rilor pentru lucrările suplimentare şi neprevăzute şi anume
obţinerea avizului Consiliului Local. (Pr.nr.10)

A fost aprobată actualizarea „Strategiei locale privind alimen
tarea cu energie termică a municipiului Reşiţa”, etapă impusă de
noi reglementări guvernamentale şi de soluţii tehnice
performante care se impun.

.

T

.

o

-

-

-

-

Proiecte de hotărâre aprobate

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:

{edin]a ordinar@ de lucru a Consiliului Local al municipiului Re}i]a
27 februarie 2007

(continuare )în pagina 2



2 | M t |8 - 14 ar ie 2007 PRISMA

Strategia, în varianta actuală, se bazează pe datele
statistice privind cererea de energie termică, în perioada
2006-2007, pe efectele reabilitării termice a clădirilor, pe
soluţiile alternative de alimentare cu energie termică şi pe o
analiză a eficienţei economice a soluţiilor tehnice posibile.

La elaborarea strategiei s-au luat în considerarea
tendinţele din legislaţia europeană în domeniu, evoluţia
preţurilor externe ale combustibililor, disponibilitatea
resurselor pe pieţele externe, siguranţa în alimentarea cu
energie termică. (Pr.nr.11)

Proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor şi
tarifelor pentru apa potabilă şi canalizarea în municipiul
Reşiţa, practi cate de S.C. AQUACARAŞ S.A., sau… aceeaşi
apă, alt tarif!

Preţurile/tarifele propuse şi beneficiind de aprobarea
ANRSC sunt:

apă potabilă 1,84 1,55
canalizare 0,44 0,37
Preţurile/tarifele solicitate decurg din modificările survenite

în structura producţiei, din costurile medii rezultate di
exploatarea activităţii în perioada iunie 2006 decembrie 2006
şi din influenţele viitoare în costurile de energie electrică şi
salarii, ca urmare a majorării salariului minim pe economie (de
a 330 RON la 440 RON).

Parametrii care caracterizează activitate societăţii,
preconizaţi pentru anul 2007, sunt

cantitatea procesată, inclusiv consum propriu apă 600
l/lună, ceea ce înseamnă o reducere cu 10% faţă de 2005,
diminuarea pierderilor

canal 430 l /lună (71,66% din apă)
număr prognozat de personal, la finele anului 336 (identic

cu cel din 2005)
salariul mediu lunar 1.103 RON
pondere salarii în calculul tarifelor apă 29,5 %
canal 45,9%
În absenţa unui reprezentant al S.C. AQUACARAŞ (direc

tor general, directori, ingineri şefi, specialişti) proiectul de
hotărâre a fost retras.(Pr.nr.12)

În Consiliul Consultativ al Centrului de Plasament „Speran
ţa” din Reşiţa, în locul domnului Claudiu Pasăre, fost consilier
municipal, a fost ales domnul consilier Bălănescu. (Pr.nr.13)

Un număr de opt sute de persoane adulte ( persoane cu
handicap accentuat şi grav, însoţitorii acestora sau asistenţii
personali) beneficiază, în anul 20007, de abonamente gratuite
pe mijloacele de transport în comun, contravaloarea acestora
fiind suportată de bugetul local.

De aceeaşi facilitate beneficiază 194 de minori cu gr. I de
handicap şi 94 de minori încadraţi în gr. II de handicap.
(Pr.nr.14)

A fost aprobată lista nominală cu ordinea de prioritate a
persoanelor (350) care, în anul 2007 au acces la repartizarea
unei locuinţe, proprietate de stat. (Pr.nr.15)

Un număr de 189 persoane cuprinde lista nominală cu
ordinea de prioritate a celor care au acces la locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, în anul 2007 (Pr.nr.16)

Organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Public
„Direcţia de Impozite şi Taxe” din cadrul Consiliului Local a fost
redimensionată (prin suplimentarea cu trei posturi), faţă de
cea existentă, astfel încât să poată asigura şi colectarea
sumelor reprezentând amenzile contravenţionale aplicate
persoanelor fizice, activitate derivată din noile atribuţii
preluate de către acest serviciu. (Pr.nr.17)

În cadrul Serviciului Public Poliţia Comunitară a fost
operată modificarea statului de funcţii (fără afectarea organi
gramei) ca urmare a finalizării studiilor medii de către unii
dintre salariaţi (Pr.nr.18)

Fără a obţine votul unanim al consilierilor, domnului Marius
Tobă, gimnast, născut la Reşiţa, stabilit în anul din anul 1990 în
Germania, la Hanovra, i-a fost acordat titlul de „Cetăţean de
onoare” al Reşiţei.

Titlul acordat se vrea o recunoaştere a rezultatelor sportive
obţinute, atât ca reprezentant al sportului românesc, cât şi a
celor realizate după stabilirea în Germania.(Pr.nr.19)

Proiectul de hotărâre, iniţiat de consilierul Gelu Bălan,
referitor la stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gos
podărire a municipiului Reşiţa, cu ţintă - modul de staţionare a
autovehiculelor în spaţiile de parcare existente, a fost
dezbătut, dar nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru
validare. (Pr.nr.20)

Documentaţia de urbanism „PUD- Sediu administrativ şi
agenţie de turism” (elaborat de un investitor privat, S.C.
B&CIMPORT EXPORT S.R.L.), referitor la spaţiul determinat
de intersecţia Bd. Revoluţia din Decembrie cu Str. I.L. Cara
giale, o nouă variantă pe care o prezintă iniţiatorul proiectului,
primarul Liviu Spătaru, nu a obţinut votul majoritar al
consilierilor

Destinaţia spaţiului constituie un punct de analiză, la fel ca
şi asocierea care defineşte profilul edificiului, în condiţiile în
care mai multe societăţi private din municipiu oferă informaţii
cu acelaşi profil.(Pr.nr.21)

Firma menţionată anterior a obţinut aprobarea documen
taţiei de urbanism „PUD Sediu administrativ şi agenţie de
turism” pentru spaţiul situat în Reşiţa, la intersecţia dintre Bd.
Republicii şiAleea Narcisei.(Pr.nr.22)

DomnuluiGhilea Gabriel Iosif, Luptător pentru victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 i se concesionează,
fără licitaţie (conform legii), pe o durată de 49 ani ( cu clauză de
neînstrăinare timp de 10 ani), o suprafaţă de teren de 100 mp,
situată în strada Libertăţii, zona podului „de la Cultural”. Pe
terenul respectiv se va construi un fast - food.

Având în vedere poziţia construcţiei faţă de Palatul
Cultural, obiectiv de patrimoniu de arhitectură, proiectul
necesită avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional. (Pr.nr.23)

A fost readus în discuţie Proiectul de hotărâre care se
referă la un schimb de terenuri din localitatea Moniom, realiza
bil între domnul Costel Burneci, în calitate de proprietar al
terenului (cu destinaţie variabilă, fără utilităţi, în suprafaţă de
11.510 mp, situat la Obârşia Moniomului) şi Primăria Reşiţa,
proprietară (după scoaterea terenului din domeniul public şi
trecerea în cel privat al oraşului) a 9.500 mp, izlaz în extra
vilanul localităţii Moniom, pe Valea Locai. Ambele terenuri au
fost evaluate la 285 €, de către ing. Sorin Tătucu, membru
ANEVAR Familia Burneci intenţionează să realizeze pe
terenul respectiv o fermă de melci, cu fonduri europene.

Proiectul, supus dezbaterii în luna octombrie 2006, a fost
respins, printre argumentele luate în considerare pentru
această decizie fiind chiar poziţia reprezentantului populaţiei
din cartierul Moniom.

Cu o poziţie radical modificată, repre zentantul cartierului
pledează acum pentru realizarea schimbului

Trebuie menţionat că terenul vizat pentru realizarea fermei
se găseşte într-o zonă relativ accesibilă populaţiei din Moni
om, beneficiază de drum de acces şi prin amenajarea unui lac,
de către constructorii care au efectuat lucrări în zonele adia
cente, a devenit un loc de agrement nu numai pentru localnici.

Având în vedere posibilităţile multiple de valorificare a
terenului, proiectul de hotărâre nu a fost votat.

S-a mai făcut şi menţiunea că terenul respectiv ar fi solicitat
şi de către o persoană cu statut de revoluţionar. (Pr.nr.24)

În urma respingerii proiectului de hotărâre nr.21, domnul
primar Liviu Spătaru şi-a retras iniţiativa referitoare la asocie
rea dintre Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi S.C. B & C
IMPORT-EXPORT. Asocierea viza construirea unei agenţii de
turism şi punct de informare turistică în centrul civic al
municipiului.(Pr.nr.25)

A fost aprobată cererea de strămutare a unei construcţii
provizorii, situată în Piaţa 1 Decembrie 1918 - pod Cultural,
aparţinând S.C. COLUMNA COM S.R.L., pe un amplasament
situat la intersecţia Bd. Republicii cu Aleea Buziaş şi
închirierea terenului pentru o perioadă de 10 ani.

Societăţii respective, care intenţiona să modernizeze
chioşcul, nu i s-a prelungit contractul de închiriere a terenului
pe care este încă amplasată construcţia (20 mp) datorită
poziţiei de risc pe care o ocupă (sub estacada destinată
cândva funicularului care transporta calcar de la cariere spre
Aglomerator) şi a noului statul al zonei. (Pr.nr.26)

Beneficiază de acord de strămutare a unor construcţii
provizorii (chioşcuri) societăţile S.C. MATCOM S.R.L. şi S. C.
MIRBOG S.R.L., de pe vechile amplasamente în zona de
intersecţie Bd. Republicii Aleea Buziaş. Acestor societăţi li s-a
aprobat închirierea noilor terenuri (20 mp) pe o durată de 10
ani.(Pr.nr.27 şi 28)

S.C. GOLD & SILVER a obţinut concesionarea pe o durată
de 49 ani, a unei suprafeţe de teren (3,67 mp), situat în Reşiţa,
Str. Horea, nr.4. Pe terenul astfel obţinut urmează să se
extindă construcţia existentă.(Pr.nr.29)

În vederea extinderii spaţiului comercial existent, situat în
Str. Domogled, nr.1, s-a aprobat scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
unei suprafeţe de teren (31,2 mp).

Terenul urmează a fi concesionat, pe o durată de 49 ani,
S.C. BLUES ELENAS.R.L. (Pr.nr.30)

Un proiect de hotărâre care a provocat discuţii, aparent
fără finalitate, este cel referitor la amplasarea unui panou
publicitar în Reşiţa, Calea Timişoarei FN zona Bucla Bârzavei.

La o şedinţă anterioară, societăţii SPOREA COM S.R.L.,
cea care a amplasat panoul publicitar înainte de obţinerea
acordului Consiliului Local, urma să i se aplice o amendă
contravenţională, în acelaşi timp cu desfiinţarea construcţiei.

Se pare că decizia primarului a fost ignorată de personalul
din subordine, astfel că la sfârşitul şedinţei Consiliului Local nu
se ştia exact dacă panoul este montat sau nu, dacă s-a aplicat
sau nu amenda sau dacă e bine sau nu să se anuleze bunele
intenţii ale unui investitor important pentru zonă, chiar dacă
acesta ignoră legislaţia.(Pr.nr.31)

Cei doi viceprimari ai municipiului Reşiţa, domnii Tiberiu
Pădurean şi Dorinel Hotnogu şi-au prezentat raportul de acti
vitate desfăşurată în anul 2006.Cei doi viceprimari coordonea
ză următoarele domenii de activitate din portofoliul primăriei

Domnul Pădurean Serviciul de gospodărire comu
nală şi mediu; S.C. ENERGOTERM Reşiţa şi Direcţia pentru
întreţinerea şi reparare patrimoniului Con iliului Local;

Domnul Hotnogu Compartimentul învăţământ,
sport, cultură şi administrarea domeniului şcolar; Comparti
mentul pentru comerţ şi control comercial; Direcţia pentru
administrarea domeniului public şi privat al primăriei Reşiţa.
(Punctele nr.32 şi 33)

Raportul Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe”
pentru anul 2006 conţine gradul de realizare a veniturilor
(RON) la bugetul local:
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Decontarea cheltuielilor de
transport pentru elevii

care nu pot fi }colariza]i în
localitatea de domiciliu

Art. 1. -(1) Elevilor români din învă ă
mântul de stat

ă
cheltuielile de transport,pe perioada cur
surilor

ării, prin unită
ă ământ la care sunt
ă de abonament, în limita a 50 km.
(2) Pentru distan

ă decontarea sumei reprezen
tând contravaloarea a 8 călătorii dus-
întors pe semestru.

Art. 2. -(1) Elevii care se află în situa
ăzută la art. 1 alin. (1) decontea

ză la unitatea ă unde sunt înscri

ămâne la unitatea de învă ământ
preuniversitar.

(2) Elevii care se află în situa
ăzută la art. 1 alin. (1) se pot adresa

în scris secretariatelor unită
ă ământ preuniversitar unde sunt

înscri

ă în situa
ăzută la art. 1 alin. (2) primesc lunar,

pe bază de decont, contravaloarea
biletelor de călătorie aferente călătoriilor
efectuate în luna respectivă, cu condi

ării în numărul de 8 călătorii
prevăzute pe semestru.

Art. 3. -(1) Unită ă ământ
preuniversitar care au în eviden ă elevii
prevăzu ăsurile nece
sare pentru ca decontarea biletelor/abo
namentelor să se facă operativ.

(2) Consiliul de administra
ă ă ământ preuniversitar sta

bile ă ă
mânt face decontarea biletelor/abona
mentelor pentru elevii prevăzu

ă ă ământ pre
universitar transmit lunar inspectoratelor

ă la data de 20 a lunii
curente, pentru luna următoare, numărul
de beneficiari

ă

ărilor
lunare de credite pe care le transmit
Ministerului Educa ării să
includă

ă ă ământ preuniversitar
care se referă la decontarea cheltuielilor
de transport al elevilor care beneficiază
de acestea.

Art. 6. - Ministerul Educa
ării, pe baza necesarului de credite
transmis lunar de către inspectoratele

ă acestora
fondurile necesare prevăzute la capitolul
65.01 "Învă ământ", titlul 57 "Asisten ă
socială".

Art. 7. - Inspectoratele

ă, la rândul lor, fondurile pri
mite cu această destina ărei unită

ă ământ preuniversitar din raza lor
teritorială, conform necesarului pe care
unită ă ământ l-au solicitat.

Art. 8. - Până la data de 30 aprilie a
fiecărui an, inspectoratele

ării situa ărul de
beneficiari

ării de la
bugetul de stat pentru anul următor.

ţ

ţi în
localitatea de domiciliu li se deconteaz

ţiei ţile de
înv ţ ţi, pe
baz

ţe mai mari de 50 km
se asigur

ţia prev

ţionat de ei. La efectuarea decon
tului, abonamentul lunar al elevului va
r ţ

ţia
prev

ţilor de
înv ţ

ţionarea abonamentului lunar.
(3) Elevii care se afl ţia

prev

ţia
încadr

ţile de înv ţ
ţ

ţi la art. 1 vor lua m

ţie al
unit ţii de înv ţ

ţ

ţi la art. 1.
Art. 4. - Unit ţile de înv ţ

ţene, respectiv al municipiu
lui Bucure

ţilor de
transport menţionate la art. 1.

Art. 5. - Inspectoratele
ţene, respectiv al municipiului Bucure

ţia ca în cadrul solicit

ţiei

ţile de înv ţ

ţiei

ţene, respectiv al municipiu
lui Bucure

ţ ţ

ţene, respectiv al municipiului Bucure

ţie fiec ţi
de înv ţ

ţile de înv ţ

ţene, respectiv al municipiului Bucure
ţiei

ţiile estimative cu num

ţiei

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

şi particular acreditat,
cursuri de zi, care nu pot fi şcolariza

şcolare, din bugetul Ministerului
Educa şi Cercet

şcolariza

şcolar şi
contravaloarea abonamentului lunar
achizi

şi, pentru a solicita acordarea în
avans a sumelor necesare pentru
achizi

şte data la care unitatea de înv

şcolare jude
şti, pân

şi necesarul de credite
pentru decontarea facilit

şcolare jude
şti,

au obliga

şi Cercet
şi necesarul de credite primit de

la unit

şi Cerce
t

şcolare jude
şti, repartizeaz

şcolare jude
şti,

repartizeaz

şcolare jude
şti,

transmit Ministerului Educa şi Cerce
t

şi contravaloarea abonamen
telor aferente acestora, în vederea
stabilirii fondurilor care trebuie alocate
Ministerului Educa şi Cercet

Ordin nr. 329 din 13/02/2007, publicat
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din

26/02/2007

{edin]a ordinar@ de lucru a Consiliului Local al municipiului Re}i]a
27 februarie 2007

( )continuare din pagina 1
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

28 febr. - 7 mar.

�

� �

� �

�

�

� �

�

�

� �

�

�

Radu Dumitru-Cristian (30

ani) (68 ani)

Rittsteuer Heinz-Dietrich

Hotomega Ion (73

Mayer Ilona (90 ani) Petrica

Pascu

(79

(71 ani)

Lechea-Vichente-Ioan (54 ani)

Cîrpaci Antoniu (73 ani)

Cârlea Horea

Bunescu Maria

C ş Iosif

ani)

ăldăra

(68

ani)

(52 ani) Hoble Floare

(82 ani) Kollo Mihail (52 ani)

Pârvulescu Grigore ani)

Ianosevici Ilia

(65 ani)

(64 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

Vând borcane de capacită

ăverii 15. Tel. 213315.
Vând urgent că i boxer. Tel.

0745-830085 sau 0742-
003677.

Vând cameră Sony minidv,
foarte ieftină. Tel. 0723-495967.

Vând componente electroni-
ce, tranzistori, circuite integrate,
pre

ţi
diferite la preţuri mici, Re ţa,
str. Prim

ţe

ţuri minime. Tel. 0723-
092582.

şi

Vând PS 1 manet
ţ de

copii demontabil

Vând monitor de 14 color,
radio Philips cu baterii 3 volţi.
Tel. 0355-807491.

Vând congelator Arctic, 5
sertare, în stare foarte bun .
Tel. 0355-801535.

Vând goblene cusute

ţ
300 lei. Aleea Romaniţei. bl. IV,
sc. III, et. III, ap. 15, tel. 0741-
349440.

ţ
ţ

î

ă, pedală,
volan, 3 jocuri 70 mg ătru

ă

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

Vând mobilă, stil vechi, pre

Vând uică de 40 grade la
pre ul de 10 lei/litru. Tel. 0745-
830085.

Vând urgent 2 geamuri din
lemn, n stare foarte bună, cu
rulou i sticlă. Tel. 0742-
003677.

şi p
şi pentru voiaj,

nou, din Germania. Tel. 0355-
407614.

şi
înr

ş

.

Matrimoniale
T â n ă r ă p a s i o n a l ă

ă, doresc să te cunosc.
Tel. 0746-323706.

ş i
discret

Vineri, 09.03.2007

Sâmbătă, 10.03.2007

Miercuri, 14.03.2007

1.

A

Tâplar Lucian-Emanuel (36

ani) şi
Selejan Monica (20 ani)

(26 ani)

Aniţei Ioan-Iulian (19 ani)

ţu Cosntantina
(52 ani)

1. Ursu Miahi- urelian (23 ani)

ă (60 ani)

şi Florea Claudia-Mihaela
(19 ani)

Strama Amad-Marius

(27ani) şi
Buda Gina-Paula

şi
Iordache Mirabela-Mariana

(16 ani)
Lehner Costic şi

Doroban

2.

2.

1.

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

ar ie

şi

9 - 14 m t 2006

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Vând Ford Escort 1,6 an "81,
stare de funcţionare, verificare
mai 2008, plus piese i motor de
schimb. Tel. 0721-237277

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

Vând jante de aliaj 15"
echipate cu cauciucuri de var
pentru Seat (4 buc ţi). preţ 200
€. Tel. 0721237277

Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.

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

ş

ă

ă
ă

ă

V

.

-

-

-

ând anvelope second-
hand de toate tipurile -

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

Vând Dacia 1300, verificare
tehnic noiembrie 7

, preţ 700 lei, ţei,
bl. 4, sc. 3, et. 3, ap. 15. Tel.
0741-349440.

Vând Dacia, an fabricaţie
1995, stare foarte bun

ţ
10.500 €. Tel. 0726-741764.

Vând BMW 524 TD, an
fabricaţie 1988, stare bun preţ
600 € neg. tel. 0355-804519,
0720-146001.

Vând Mercedes 8+1, diesel,
an fabricaţie 1997, stare de
funcţionare

ţie 1987, acte la zi, preţ neg.
Tel.0742-612072, 0721-847422

Vând anvelope second-
hand, toate tipurile

ţie 1988, 5 viteze, inspecţie
2008, preţ 500 € neg. Tel. 0726-
148345.

Vând microbuz de persoane
Mercedes

şi dimen
siunile, pre

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

şie, acte la zi. Tel. 0740-
861324

Vând Ford Mondeo din
2005, full extrase, la super pre

şi Fiat Ducato 8+1
diesel, Renault 18 TD, an fabri
ca

şi toate di
mensiunile. Tel. 0742-612072,
0721-847422.

Vând Dacia 1310, an fabri
ca

şi Mercedes Cobra.
Tel.0742-834393, 0726-834261

ădi

ă 200 , acte la
zi Aleea Romani

ă, culoare
ro

ă,

Auto-Moto-Velo

curte . Tel. 0355-
409456, 0720-539198, 215035,
int. 11, Manda Veselina.

ăr urgent apartament
3-4 camere, ofer banii pe loc.
Tel. 0355-409962.

Persoană fizică, cumpăr
apartament 2-3 camere. Tel.
219947.

Vând apartament 2 camere,
confort I, decoamandat, îmbu-
nătă ă, str. Făgăra

ără comision. Tel.
0355-416395, 0722-895420.

Cumpăr apartament 2 ca
mere sau garsonieră. Tel. 0355-
804374.

Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Vând apartament 4 camere,
str. Mihai viteazu, pre

ătă
ă. Tel.

0355-805819.

, preţ 15.000 lei

Cump

ţiri: central
ţ neg, f

ţ neg,
îmbun ţit. Tel. 0723-092582.

Primesc fete în gazd

şu-
lui, pre

-

Imobiliare
Vând cas ţa, curte,

gr

ţ

ţa Republicii, la strad

Vând p ţ

i

Închiriez (vând) camer

Închiriez (vând) apartament
2 camere în Moroasa. Tel. 0728-
389678.

Vând apartament 2 camere,
confort I, preţ 33.000 €, Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Primesc în gazd Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc. 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Vând cas

-
, preţ 10.000 €

ă Re
ădină, apă, gaz sau schimb

cu apartament 2 camere +
diferen ă. Tel. 0740-861324.

Vând 2 case, una în Luncă
ă

la Muncitoresc. Tel. 0742-
834393, 0726-834261.

ădure ă,
5.800 mp, în Caransebe

ă de
cămin cu baie în Luncă. Tel.
0728-389678.

Închiriez (vând) garsonieră
în Moroasa. Tel. 0728-389678.

ă.

ă mare, stare
foarte bună cu grădină aferentă,
comuna Socol nr. 107, jud. Ca
ra

ă în sat Secă

ădină mare, fântână în

şi

şi
una în Pia

şi fânea
ş, zona

Te uş. Tel. 0728-203084, 0747-
518998, 0749-312329.

ş-Severin . Tel.
0256-410494, 0721-215041.

Vând cas şeni
nr. 214, comuna Ticvaniul Mare
cu gr

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut s

Execut lucr
ţii cu membran

T
ţ

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

A solvent -
m ţuri

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

.

.

ă îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 0355-
410423, după ora 16.

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

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

ă română-france
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399

-

-

b

.

.

şi francez

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

RE IŢAŞ

Ş

: Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda:
60/0/0/35; Muncitor necalificat in constructii: 63/0/0/0; Casier: 2/0/0/0;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 15/0/0/0; Zugrav vopsitor:
12/0/0/1; Strungar la masini universale: 0/0/0/4; Electrician de
intretinere si reparatii: 12/0/5/0; Agent de asigurare: 8/0/0/0; Strungar
universal: 1/0/0/0; Inginer constructii civile industriale si agricole:
1/0/0/0; Femeie de serviciu: 4/0/0/0; Tamplar universal: 1/0/0/0;
Inginer constructii hidrotehnice: 1/0/0/0; Agent vanzari: 2/0/0/0; Zidar
rosar tencuitor: 20/0/0/0; Sofer autoturisme si camionete: 3/0/1/0;
Lacatus constructii metalice: 8/0/0/0; Electromecanic reparator
obiecte de uz casnic: 1/0/0/0; Asistent medical: 6/0/0/0; Sudor:
5/0/0/0; Inginer retele electrice: 2/0/0/0; Magaziner: 1/0/0/0; Instalator
apa, canal: 7/0/0/0; Vopsitor auto: 1/0/0/4; 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; Agent reclama publicitara: 1/0/0/0; Cofetar:
1/0/1/0; Consilier: 3/0/0/0; Secretara: 1/0/0/0; Operator confectioner
industrial imbracaminte: 0/0/0/15; Lacatus mecanic: 6/0/0/0; Contabil :
2/0/0/0; Manager zona: 2/0/0/0; Montator, reglor, depanator aparate
electronice: 1/0/0/0; Sofer autocamion: 2/0/0/0; Fierar betonist:
5/0/0/6; Gunoier: 0/0/0/9; Lucrator comercial: 0/1/0/0; Masinist la
masini pentru terasamente: 2/0/0/3; Maturator strada: 0/0/0/4;
Referent de specialitate in invatamant: 1/0/0/0; Spalator vehicule:
1/0/0/1; Consultant in management: 1/0/0/0; Director adjunct
societate comerciala: 2/0/0/0; Dulgher (exclusiv restaurator):
21/0/0/0; 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: 6/0/0/0; Operator calculator: 1/0/0/0; Operator fabricarea
produselor fainoase: 0/0/0/22; Patiser: 3/0/0/0; Tehnician
echipamente de calcul: 2/0/0/0; Tehnician in industrializarea lemnului:
1/0/0/0; Tamplar universal: 5/0/0/0; Vulcanizator : 1/0/0/0; Sudor
manual cu arc electric: 5/0/0/0; Sudor manual cu flacara de gaze:
0/0/0/1; Vanzator: 1/0/0/0;

: Mecanic utilaje: 10; Excavatorist: 5;
: Electrician: 1/0/0/0; Gaterist: 1/0/0/0; Sudor:

8/0/0/0; Lacatus: 4/0/0/0; Ospatar: 2/0/0/0; Publicist: 10/0/0/0;
Barman: 1/0/0/0; Dansator: 3/0/0/0; Muncitor necalificat: 2/0/0/0;

: Secretar dactilograf: 1/0/0/0;

BĂILE HERCULANE
MOLDOVA NOUĂ

BOC A
TOTAL GENERAL: 517

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 07.03.2007
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U n g a n d p i o s l a
plecarea, pentru totdeauna,
a unui prieten drag,

decedat in Germania.

Dumnezeu sa-l odihneasca!

Rodica si Tiberiu
Brebenariu

Dr. Ing. Fritz-Didolf Swoboda

Vând canapea cu 2 fotolii,
preţ 200 lei. Tel. 0355-808658.

Vând schiuri din fibră de
sticlă cu be e i clăpari nr
41/42. Tel. 0745-830085.

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

Vând moară de măcinat la
pre ul de 150 . Tel. 0742-
003677

Vând mobilă de tineret la
pre ul de 250 lei, culoare alb cu
ro u. Tel. 0745-830085.

V nd radiocd auto Clarion,
4x50 W, 170 . Tel. 0722-
700595.

V nd ferestre i u i termo
pan second hand import Ger
mania. Tel. 0744-550996, 0355-
412485.

ţ .

ţigl

ţ €

ţ

â
ron

â

ş

ş

ş ş

Cump

.

-
-

Pierdut legitima ie de
student i de e
c min

0748-864208.

ţ
legitimaţi de

pe numeleAlexandru
Vârd

ş
ă

ău. Declar nul. Tel.

Cump ţigl

ţa
. Tel. 0355-805819.

ăr ă. Tel. 219563,
0729-930543.

Vând canapea, vitrină
ă de Topli ă

de bucătărie

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

�
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H.G. nr.104
ţilor în cadrul prest

ţionale pe teritoriul României (M.O. nr. 111/14.02.2007)
Ordinul nr. 70 al ministrului agriculturii, p

ţile de asigurare

(M.O. nr. 111/14.02.2007)
Ordinul nr. 1.245 al pre ţii Naţionale

pentru Tineret privind aprobarea Structurii programelor
Autorit ţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului -
2007, a Metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret în
cadrul programelor Autorit ţii Naţionale pentru Tineret în
domeniul tineretului - 2007 ţare a
proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de
tineret (M.O. nr. 111/14.02.2007)

Lista cuprinzând asociaţiile ţiile care primesc
subvenţii de la bugetul local în anul 2006, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor ţiilor române cu personalitate
juridic ţeaz ţi de asistenţ

(M.O. nr. 111/14.02.2007)
Hot a nr. 1/2006 a Colegiului Psihologilor din Româ

nia ţio
narea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societ

ţilor civile profesionale de psihologie, precum

(M.O. nr. 112/14.02.2007)
O. .G. nr. 2 .u. .

ţia social

ţi naţionale, regii
autonome, companii naţionale ţi comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ţilor comerciale

ţilor administraţiei
publice locale (M.O. nr. 113/14.02.2007)

Ordinul nr. 186 al ministrului finanţelor publice privind
deciziile de impunere anual (M.O. nr. 115/15.02.2007)

Hot nr. 2

(M.O. nr. 117/16.02.2007)
Decizia nr. 2 a Colegiului Medicilor din România privind

stabilirea valorii minime asigurate pentru r
(M.O. nr. 118/16.02.2007)

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
(republicare) (M.O. nr. 123/20.02.2007)

Hot 80 a Consiliului Superior al Magistraturii

ţiile de judec
(M.O. nr. 126/21.02.2007)

pt reglementarea procedurii specifice privind
deta ării de servicii transna

ădurilor
ării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministru

lui agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 765/2006
pentru aprobarea Listei cuprinzând societă

ă asigurări pentru
culturi agricole, animale, păsări, familii de albine

ădurilor ării
Rurale, pt anul agricol 2006-2007

ă

ă

ă

ă, care înfiin ă ă unită ă
socială

ărâre
privind constituirea, declararea, înregistrarea

ă

ă practică în sectorul
public sau privat, în regim salarial

u pentru modificarea G nr.
116/2006 privind protec ă acordată persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare
a restructurării ării unor societă

ă
ă

ă

ă
ărârea Parlamentului României pt prelungirea

termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului
României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parla
mentare de anchetă pt investigări ări referitoare la
conturile lui Nicolae Ceau

ăspundere civilă
în domeniul medical

ărârea nr.
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea

ă ă,
precum ător

ără concurs

.
-

-
-

.

-
-
-

.

-
.

şarea salaria

şi dez
volt

şi dezvolt

şi asigurare-reasigurare care practic
şi peşti,

agreate de Ministerul Agriculturii, P şi Dezvolt

şedintelui Autorit

şi a Metodologiei de finan

şi funda

şi funda
şi administreaz

şi func

şi exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liber

şi completarea O

şi reorganiz
şi societ
şi a societ

şi regiilor autonome subordonate autorit

şi clarific
şescu

şi
desf şurarea concursului de admitere în magistratur

şi procedura de numire în func şi
procuror, f

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
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Motorina destinată
de primăvară va fi

subvenţionată într-un cuantum de 1
leu pe litru, ceea ce reprezintă circa
33% din preţul de achiziţie a acesteia
de la staţiile de benzină.

lucrărilor
agricole

Cetăţenii români pot călători în
baza cărţii de identitate în 26 din cele
27 de state ale UE Suedia a rămas
singurul stat al Uniunii Europene
care nu acordă cetăţenilor români
această facilitate

.

.

Programul de investi]ii

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) va
simplifica modul de accesare a finanţării
de 50 de milioane de lei prin "Programului
naţional multianual pe perioada 2006 -
2009 de susţinere a investiţiilor realizate
de către întreprinderi nou-înfiinţate şi
microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor
de modernizare/retehnologizare a
întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Prin Program, vor fi susţinute, prin alo
caţii financiare nerambursabile, de maxim
50.000 uro, investiţii realizate de benefi
ciarii eligibili, în procent de până la 60% din
valoarea proiectelor, la care se adaugă un
credit de 25% din contravaloarea totală,
contribuţia întreprinzătorilor fiind de 15%.

"Prin realizarea unor protocoale cu mai
multe instituţii bancare, se are în vedere ca
micii întreprinzători să aibă posibilitatea să
lucreze direct cu banca al căror client sunt
deja, pentru acordarea creditului, care
reprezintă 25% din contravaloarea totală a
investiţiei", a precizat, preşedintele
ANIMMC, domnul József Csáka, după o
primă discuţie întreprinsă, în acest sens,
cu 20 de bănci comerciale.

Spre deosebire de anii anteriori, când
componenta credit se acorda doar printr-o
bancă selectată prin licitaţie, se doreşte o
flexibilizare a modalităţilor de finanţare
care să asigure o transparenţă totală
asupra întregului proces de implementare
a Programului.

În plus, se are în vedere şi semnarea
unui protocol între băncile comerciale imp
licate, Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mij
locii (FNGCIMM) şi ANIMMC, preconizată
pentru data de 27 martie 2007.

"În felul acesta, dorim să reducem
perioada de derulare a programului,
întreprinzătorul obţinând creditul mai
rapid, ceea ce-i va permite să demareze
mai devreme investiţiile necesare creşterii
productivităţii şi competitivităţii firmei. Mai
mult, pentru confortul întreprinzătorului,
acesta poate depune documentaţia atât la
Agenţie, cât şi la unul din cele nouă oficii
teritoriale cu care avem legături
INTRANET", a mai precizat preşedintele
ANIMMC, domnul József Csáka.

Cel de-al nouălea centru teritorial al
ANIMMC este la Târgovişte şi va deveni
funcţional din aprilie 2007.

-
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*Se doreşte ca derularea Programului
să se realizeze prin mai multe banci

Agentia Nationala pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii si Cooperatie - 07.03.2007

Construc]iile de locuin]e în
perioada 2007-2010

Guvernul a aprobat printr-o Hotărâre, Pro
gramul de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe
în perioada 2007-2010, a anunţat Camelia
Spătaru, Purtătorul de Cuvânt al Guvernului.

„Programul are ca scop relansarea
construcţiilor de locuinţe, prin realizarea unor
spaţii de locuit moderne, accesibile unui număr
cât mai mare de cetăţeni. Programul va fi
derulat de Ministerul Transporturilor, Construc
ţiilor şi Turismului, prinAgenţia Naţională pentru
Locuinţe”, a precizat Camelia Spătaru.

Acest program are la bază inventarierea
acelor terenuri care sunt în momentul de faţă în
administrarea diferitelor instituţiilor publice ale
statului şi care nu sunt utilizate, a declarat
Laszlo Borbely, ministru delegat pentru lucrări
publice şi amenajarea teritoriului.

„Programul va cuprinde şi construcţia de lo
cuinţe în credit ipotecar, pe baza unor proiecte
tip,şi de locuinţe în chirie”,a spus Laszlo Borbely

Actul normativ prevede că autorităţile publi
ce vor asigura amplasamente pentru locuinţe,
cu terenuri care să beneficieze de apă curectă,
canalizare, energie electrică, gaz metan, siste
matizare pe verticală, drumuri şi căi de acces.

În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a Programului, ANL va organiza o bază
de date cu solicitările de locuinţe destinate
închirierii şi/sau dobândirii în proprietate care
au fost adresate consiliilor judeţene, respectiv
Consiliului General al municipiului Bucureşti, şi
consiliilor locale. La solicitarea MTCT, autorită
ţile publice vor pune la dispoziţie date în legă
tură cu terenurile disponibile pt construcţia de
locuinţe, în termen de 20 de zile de la solicitare.

Ministrul delegat Laszlo Borbely a precizat
că, în paralel, se lucrează la finalizarea
pachetului de legi privind locuirea. „Acesta se
referă la Legea locuinţei, Legea chiriilor, Legea
condominiului. Dorim să schimbăm noţiunea de
locuinţă socială, care acum răspunde unui seg
ment foarte restrâns. Conform Legii locuinţei,
au acces la locuinţă socială numai cei care sunt
aproape de venitul minim din economie, deci un
segment foarte restrâns. În urma discuţiei cu
Asociaţia primarilor, cu Asociaţia consiliilor
judeţene am ajuns la concluzia că trebuie să
lărgim conceptul de locuinţă socială şi trebuie
să dăm posibilitatea primăriilor să acorde
aceste locuinţe şi altor categorii de cetăţeni”, a
explicat ministrul delegat pentru lucrări publice
şi amenajarea teritoriului.
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Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
07.03.2007

Art. I. - Programul na

ă,
aprobat prin Ordonan ă
a Guvernului nr. 51/2006, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006,
aprobată cu modificări prin Legea
nr. 12/2007, se modifică

ă după cum urmează:
Litera a) a alineatului (1)

ătorul cuprins:
"a) tineri care, la data depunerii

cererii de subven
ă la 35 de ani;
...... ..............
(2) Subven ăzută la art. 1

alin. (1) se acordă la finalizarea
ătre benefi

ciari. Plata subven

ărilor, în contul
beneficiarului, deschis pentru
finan

ă care i-a acordat
creditul respectiv.

.................................................
(4) În stabilirea cuantumului

subven

ără a
cuprinde cheltuielile pentru ob

ă

ăre
ădire."

Alineatul (5) al articolului 2 se
abrogă.

La articolul 3 alineatul (1),
litera d) va avea următorul cuprins:

"d) de
ă asupra terenului pe care

se realizează construc

ătorul cuprins:
"(2) Listele persoanelor care pot

beneficia de subven ă
la sediul consiliilor locale; hotărârile

privind cererile de subven
ă solicitan

ă expirarea perioadei de contes
tare cererile respinse se clasează."

După alineatul (2) al artico
lului 4 se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Contesta

ăzute
la alin. (2) sau, după caz, de la data
luării la cuno ă de către
solicitant a respingerii cererii.
Primarul va asigura solu

ătorul
cuprins:

"Art. 5. - (1) Aloca

ă de
către consiliile locale

ăzută la art. 1 alin. (1) se
repartizează ă de către
Ministerul Transporturilor, Cons
truc

ă

ării în vigoare a
prezentei ordonan ă,
Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a Programului
na

ă, aprobate prin Ordinul minis
trului transporturilor, construc

ă în mod corespunzător.

ţional
privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personal

ţa de urgenţ

ţionare, au vârsta
pân

ţia prev

ţelor c
ţiei se face pe

baza procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucr

ţarea construcţiei locuinţei
prin credit ipotecar, la instituţia
financiar-bancar

ţiei se ia în calcul numai
valoarea locuinţei, conform devizu
lui general de cheltuieli, f

ţine
rea

ţilor,
garajele, indiferent de locul de
amplasare a acestora, precum

ţin un drept real sau de
folosinţ

ţia;".
Alineatul (2) al articolului 4 va

avea urm

ţii se afi

ţii respin
se se comunic ţilor

ţiile cu privire la
acordarea subvenţiilor se vor
adresa primarului, în termen de 7
zile de la afi

ţ

ţionarea
contestaţiilor în termen de 15 zile
de la primire, în condiţiile legii."

Articolul 5 va avea urm

ţiile de la
bugetul de stat pentru acordarea
subvenţiilor se fundamenteaz

ţiilor
ţia bugetului de stat,

alocaţiile pentru subvenţionarea
prev

ţiilor
ţilor

în care sunt amplasate locuinţele."
Art. II. - În termen de 30 de zile

de la data intr
ţe de urgenţ

ţional pentru sprijinirea constru
irii de locuinţe proprietate perso
nal

ţiilor

ţiei

şi se
completeaz

şi
alineatele (2) şi (4) ale articolului 2
vor avea urm

şi
predarea locuin

şi amenajarea terenului, cheltu
ielile pentru asigurarea utilit

şi
anexele gospod şti nelegate
structural de cl

şeaz

şi du
p

şarea listelor prev

ştin

şi se transmit
Ministerulu i Transportur i lor,
Construc şi Turismului.

(2) În execu

şi se acord

şi Turismului prin interme
diul consiliilor locale ale localit

şi turismului şi al ministrului admi
nistra şi internelor nr. 1.373/
1.413/2006, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
730 din 25 august 2006, se
modific

1.

2.

3.

5.

.............................

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

4.

6.

-

Ordonan aţ ţde urgen ă nr. 7 din
20/02/2007 Publicat în Monitorul

Oficial, Partea I nr. 129 din
22/02/2007

Ca urmare a aderării notarilor
români la

, unul din avantaje este
că testamentele încheiate în
România, pot fi consultate de
cetăţeni în Uniunea Europeană.

Consiliul Notariatelor
Europene
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EMAPDR continuă să aloce sume pentru creditarea investiţiilor în agricultură duca ie
ecologic în curricula scolar începand din septembrie 2007 Proiectul unui nou Cod Penal, lansat
în dezbatere public Profesorii pot solicita ajutorul financiar de 100 de euro destinat achizi ion rii
de c r i p n la 1 iunie

ă ă
ă

In 2005,
a variat intre 75,4 ani in Romania si 83,9
ani in Spania. In 2050, aceasta va fi de
peste 80 de ani in toate statele membre,
mai exact intre 82 de ani in Romania si
89,1 ani in Franta

speranta de viata a femeilor

.

Programului na]ional privind sprijinirea
construirii de locuin]e proprietate personal@
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Joi, 8 martie, începe summitul european de primăvară care
marchează totodată şi jumătatea mandatului german la
Preşedinţia UE. În mod tradiţional pe agenda Consiliului
European de primăvară se află probleme legate de dinamica
economică şi competitivitatea Europei pe plan global. Anul
acesta agenda se anunţă mai încărcată şi mai dificilă decât
deobicei. La Bruxelles se vor discuta stadiul de implementare
a Strategiei de la Lisabona privind dezvoltarea economică a
Europei, probleme legate de solidaritatea socială, de politica
energetică şi protecţia climei, de dezvoltarea pieţei interne şi
de reducerea birocratiei, respectiv a costurilor legate de
birocratie pentru intreprinderi, cu 25% pana in anul 2011.

Înaintea Reuniunii la nivel înalt a Uniunii Europene,
cancelarul Angela Merkel a dat o declaraţie guvernamentală
privind politica faţă de Europa. Cancelarul Angela Merkel
consideră că la 50 de ani de la semnarea Acordurilor de la
Roma, Uniunea Europeană este obligată să recupereze
decalaje dezvoltării economice, în condiţiile schimbărilor
rapide ale situaţiei mondiale. Agende Lisabona, prevedea ca
economia europeană să fie cea mai competitivă din lume până
în 2010, creşterea UE în acest domeniu prezentând azi
decalaje mari faţă de Statele Unite.

Merkel a mai afirmat că doreşte să accelereze ritmul pro
iectului european. Locuitorii continentului trebuie să recepteze
Uniunea Europeană ca pe un sprijin şi de aceea ea are nevoie
de acceptanţa cetăţenilor ei, în opinia cancelarului Germaniei.
În continuare a reafirmat sprijinul faţă de propunerea Comisiei
Europene ca emisiunile de gaze nocive care produc efectul de
seră să fie reduse până în anul 2020 cu 20 sau chiar cu 30 la
sută. In privinţa adoptării Constituţiei europene,Angela Merkel
doreşte ca pînă în iunie să fie elaborat un plan precis. La doi
ani de la respingerea în Franţa şi Olanda a Constituţiei,
proiectul continuă să rămînă blocat. 18 din cele 27 de state
membre ale Uniunii Europene. Merkel a mai anunţat că se va
angaja masiv şi pentru succesul negocierilor de la Doha în
cadrul organizaţiei modniale a comerţului.

Situaţia din Orientul Mijlociu şi condiţiile în care poate
reulat ajutorul acordat autorităţii palestiniene în urma formării
unui guvern de uniune naţională, modalităţile de a convinge
Teheranul să se supună cererilor comunităţii internaţionale de
a renunţa la programul nuclear, Kosovo şi Bosnia, sunt câteva
din temele de politică externă la care se aşteaptă să se
găsească o poziţie comună a celor 27 şefi de stat şi guvern
prezenţi joi şi vineri în Belgia.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a purtat, la Berlin,
consultări cu premierul olandez, Jan Peter Balkenende, în
pregătirea Consiliului European de primăvară, precum si a
festivitatilor din 24-25 martie prilejuite de aniversarea a 50 de
ani de la semnarea tratatelor de la Roma. In cadrul conferinţei
de presă comune a fost abordată şi problema Constitutiei
Europene, Olanda fiind alături de Franţa, ţara care a respins în
anul 2005, prin referendum, actualul tratat constitutional. In
acest context, premierul Balkenende a dat asigurări că va
colabora în mod constructiv cu preşedinţia germană a UE şi cu
celelalte state membre pentru găsirea unei solutii. "Olanda
este conştientă de faptul că actualul tratat de la Nisa este
insuficient şi doreşte un nou tratat care să ducă la modificarea
actualei situaţii. Proiectul de tratat existent nu poate fi acceptat
de noi deoarece a fost respins prin referendum, însă vom avea
o poziţie constructivă în elaborarea unui nou tratat în care să
fie preluate şi multe elemente din actualul proiect. Vom purta

în următoarele luni consultări intense, astfel încât până la
Consiliul European din iunie să fie găsită o soluţie" a precizat
premierul Balkenende.

Chirac, în urmă cu doi ani, a catalogat mâncarea
finlandeză ca "cea mai rea din Europa" urmată de cea
britanică. Vorbin despre bucătăria de peste canal preşedintele
a adăugat: "Nu poţi avea încredere în oameni cu o bucătărie
atât de rea". Pentru reuniunea din acest an, pentru a evita
probabil astfel de remarci din partea pretenţiosului Chirac,
Angela Merkel a ales personal vinul ce va fi servit la summit, la
Berlin în 25 martie şi la reuniunea G8 găzduită de Germania la
Heiligendamm, în iunie, potrivit oficialilor din industria vinului
din Germania. Liderul german a preferat un 2003
"Assmannshausen Hoellenberg Spaetburgunder" (Pinot Noir)
din regiunea Rheingau, vin ce costă 40 de euro.

Cancelarul Merkel a avut marţi, după mai multe întâlniri cu
Nicolas Sarkozy, o primă întâlnire cu Segolene Royal.A fost o
reuniune discretă în care Merkel nu a însoţit-o pe Royal în faţa
presei, la strângerea de mână din Cancelarie având acces doi
operatori şi un fotograf. Cu toate acestea întâlnirea a durat cu
45 de minute mai mult decât a fost prevăzut iniţial. În probleme
majore, de la criza Airbus la Constituţia Europeană,
diferenţele rămân profunde. Intâlnirea a arătat în schimb
determinare din ambele părţi pentru egalarea nivelului
Parteneriatului Franco-German din perioada în care mentorii
celor două doamne, François Mitterrand şi Helmut Kohl, se
aflau la putere.

andidata socialistă la preşedinţia Franţei a preferat să a
ducă în faţa presei punctele de acord ale întâlnirii, afirmând
sprijinul total faţă de propunerea germană legată de energia re
generabilă, pozoţie în dezacord cu cea a guvernului de la Paris.

Tony Blair a cerut colegilor europeni sprijinul pentru
programele menite să încetinească schimbările climatice la
reuniunea de la Bruxelles. Primul ministru şi-a exprimat
convingerea că progresele în strategia securităţii energetice
sunt posibile: "Crec că există o reală oportunitate pentru a
arăta cum Europa poate conduce o dezbatere despre
schimbările climei, securitate energetică şi o economie mai
competitivă". "Avem o fantastică oportunitate de a arăta, sub
preşedinţia germană, adevăratele noastre calităţi de lideri în
această problemă". Blair a făcut aceste declaraţii la reşedinţa
sa, după o întâlnire cu premierul Suediei, Fredrik Reinfeldt,
alături de care a găsit consens în toate problemele majore ale
Uniunii. "Amândoi suntem în favoarea unor ţinte clare şi
acţiuni precise privitor la schimbările climatice, suntem pentru
liberalizarea pieţei de energie," a spus Blair reporterilor.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao
Barroso, a susţinut o conferinţă de presă la Bruxelles, cu două
zile înaintea summit-ului de primăvară în care s-a declarat
optimist că şefii de stat şi de guvern vor găsi un acord asupra
pachetului energetic propus de Comisia Europeană, acord
care s-ar constitui într-un semnal politic important pentru o
politică europeană comună în domeniul energetic. Preşedin
tele Barroso a mai spus că energiile regenerabile înseamnă
mai multă independenţă şi mai multă securitate energetică
pentru Uniune şi că în materie de energie nucleară Comisia
lasă statele membre să aleagă dacă vor dezvolta sau nu
energie nucleară.

In această săptămână, ochii întregii lumi vor urmării
Consiliul European - de la Washington la Moscova şi Beijing,"
a spus Barroso la conferinţa de presă.

-
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Anterior summitului de la Bruxelles

"EU trebuie să continue
să arate că este un lider mondial."

Summitul european de primăvară

EU ofer@ 558 milioane
de euro Egiptului

Uniunea Europeană şi Egiptul au
anunţat un plan ambiţios prin care EU
va oferii 558 de milione de euro pentru
a încuraja reformele pol i t ice,
economice şi sociale din Egipt. Planul
acoperă anii 2007-2010.

Comisarul pentru relaţii externe
Benita Ferrero-Waldner a declarat că
planul reprezintă o "apropriere sem
nificativă în relaţiile dintre noi", dar mi
nistrul de externe din Egipt a precizat:
"Europenii încurajează astfel de anga
jamente din partea noastră dar este o
decizie Egipteană". In aceeaşi confer
inţă de presă ce a urmat discuţiilor cu
oficialii europeni parte egipteană a
subliniat "Indiferent dacă este vorba de
sugestii legate de amendarea consti
tuţiei, schimbări în sistemul politic sau
judiciar, acestea sunt probleme ale
Egiptului şi Egiptul va acţiona potrivit
nevoilor şi dorinţei Egiptului".

-
-

-

-

-

Turcia a prezentat o nou@
strategie în rela]iile cu EU

De acum Turcia va înfăptui reforme-
le potrivit normelor proprii şi conform cu
"propriile priorităţi şi termene." Ali
Babacan, ministrul economiei şi nego-
ciatorul şef în relaţia cu EU, a declarat
vineri, 2 martie, că Ankara are în inten-
ţie prezentarea, până în aprilie, a noului
plan ca răspuns la decizia din decem-
brie trecut prin care Uniunea Europea-
nă a suspendat 35 capitole de negocie-
re cu Turcia. Anunţul lui Babacan vine
ca o provocare adresată Comisiei
Europene care deţine prerogativele
monitorizării progreselor şi a stabilirii
calendarului reformelor. Negociatorul
şef turc a precizat că vor fi îndeplinite
toate cerinţele Comisie Europene, la
tote capitolele inclsiv cele suspendate
sau îngheţate dar "pe baza propriilor
priorităţi şi a propriilor termene".

Colaborarea militar@
UE - ONU

Uniunea Europeană trebuie să-şi
păstreze autonomia decizională în
ceea ce priveşte participarea cu trupe
la misiunile ONU, a declarat la
Wiesbaden, ministrul german al
apărării, Franz Josef Jung, în cadrul
unei reuniuni a miniştrilor apărării din
statele UE, informează preşedinţia
germană a Uniunii. În perioada 19-21
martie, va avea loc la Berlin un seminar
cu tema „Aspectele militare ale
colaborării între Uniunea Europeană şi
Organizaţia Naţiunilor Unite”.
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Arabia Saudită şi Iranul au purtat discuţii la cel mai înalt nivel La Bagdad va avea loc o conferin a
interna ional privind procesul de pace din Irak Marea Britanie îşi va retrage ultimii 630 de militari din
Bosnia Guvernul palestinian de uniune naţională va fi prezentat pe parcursul lunii martie Anul polar
internaţional (API, 2007-2008), un proiect ştiinţific internaţional fără precedent de o jumătate de secol

Comisia Europeană a lansat oficial
negocierile pentru un acord de cooperare
"consolidat" cu , subliniind că
discuţiile nu trebuie să alimenteze "confuzia"
în legătură cu o eventuală aderare a Kievului
la Uniune.

Ucraina

Ministrul Educaţiei din Germania, Annette
Schavan, intenţionează promovarea
introducerii unui
europeană în şcolile din statele membre ale
Uniunii Europene.

manual comun de istorie

EU are nevoie de un al
politicilor aprobate, fără excepţii gen rabatul acordat Marii
Britanii la contribuţia la bugetul european, dar nu este
pregătită pentru introducerea taxei Europene a declarat
comisarul pentru buget

nou sistem de finanţare



deco mandat, Micro 3, pret neg 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.

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, suprafa
ta mare, pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apart 2 camere, confort 1, Micro
1, centrala, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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, Centru,
confort 1, 2 bai, 2 balcoane, amenajat, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apart 3 camere, Micro 3, etaj1,
confort 1, semidecomandat, imbunatatiri,
centrala, termopane, pret 34500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, centrala, termopane, 2
balcoane, pret 32000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
zona Micro 2, amenajat, pret 28000 €. 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, ame
najat, 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, 0788
021443, 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 apart 3 camere, confort 1,
Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa, centrala,
termopane, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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, nego
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane, pret nego
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, decoman
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, decoman
dat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, cen
trala, clima, termopane, imbunatatiri. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

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, 7 camere, zona Muncito
resc, centrala, garaj, 2 bai, 2 bucatarii, pret
neg 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 pentru magazin acces auto, garaj,
terasa, 3 intrari, bun privatizare, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021439

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 casa Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa cu 5 camere, Bocsa Mon
tana, co plet utilata, teren 500 mp Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa cu 7 camere, Bocsa
Montana, complet utilata, 600 mp total, 3
bucatarii, 2 bai, acces auto Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren 5500 mp, Calea Caranse
besului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând teren 5755 mp, aproape de km 7,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând 17800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate utilita
tile, lift, parcare, rampa, preluare chiriasi
existenti, Calea Timisorii. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Cumpar teren sau casa pentru depozit,
500-1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
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V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CASE

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

CUMP RARE

Â .
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Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 2 CAMERE

Â

Â .

Vând camera de camin, imbunatatita,
termopane, locuibila, pret 6500 € neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

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 garsoniera, zona Micro 4, cen
trala, termopane, balcon inchis, pret
neg Tel. 0355 404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera, zona Micro 1, ame
najata si mobilata, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart 2 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 3, amenajat,
rigips, termopane, etaj 3, pret 27500 € neg
Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746
663225 (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 negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 1, amenajat, pret 21000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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 Mo
roasa, 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)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, modificat, cen
trala, termopane, bucatarie marita, pret
neg Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, Micro 1, etaj bun, amenajat, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apart 2 camere, confort 1,

.

-

)
-

ociabil. - -

-
.

ament

.
-

-

-

.

-
.

-

-

.

-

-

-

ament

6

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 |8 - 14 ar ie 2007 PRISMA



Vând urgent agarsonier
ţ ţul de

7.500 € neg. Tel. 0722-411233, 0723-
484780, 0721-081129 (Grecu Haus)

Vând urgent 2 apartamente cu 2
camere, confort I, semidecomandat,
zona Intim ţiri

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

Vând case în Re ţa, zona Muncito
resc, preţuri de la 20.000 €. Tel. 0722-
411233, 0723-484780, 0721-081129
(Grecu Haus)

Ocazie! Vând apart 2 camere,
confort I decomandat, etaj 3/10, complet
mobilat ţit, central

ţ 31.000 € neg. Tel. 0722-411233,
0723-484780, 0721-081129

Vând urgent casa în Câlnic, Boc
Tel. 0722-

411233, 0723-484780, 0721-081129
(Grecu Haus)

Vând urgent apartament 2 camere,
confort I, str. ţ

ţ 40.000 €. Tel.
0722-411233, 0723-484780, 0721-
081129 (Grecu Haus)

Vând urgent apartamente, confort II
ţiri

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

Vând urgent apartament 2 camere,
confort I, etaj 2/4, zona Parcul Siderur
gistului, suprefinisat

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

Vând urgent apartamente 3 camere,
confort I, semidecomandate, îmbun
ţite, cu centrale, preţuri avantajoase. Tel.
0722-411233, 0723-484780, 0721-
081129 (Grecu Haus)

ă tip cămin în
Luncă, suprafa ă 38 mp, la pre

ătă
ă

ătă ă,
pre

ă .

ă
de 102 mp, cu boxă, pre

ă ătă
ă, pre

ă,
pre

ătă

şi Micro III, cu îmbun şi
central

şi

şi utilat, îmbun

şa
Român şi Valea Deni

Ştefan cel Mare, suprafa

şi III, în Lunc şi Moroasa, îmbun şi
central

şi amenajat,
complet mobilat (Gerasis), podele
laminate, termopane, rigips, central

-

ament

-

-
(Grecu Haus)

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 apartament 2 camere n
Gov ndari. Tel. 0788-374146.

V nd apartament 2 camere conf. 1
mbun t it, termopane, ocupabil

imediat, situat n Republicii l.7, pre
24 500 . Tel. 0788-388501.

V nd urgent apartament 2 camere
decomandat, ideal pentru privatizare, 64
m , ocupabil imediat, pre foarte
avantajos. Tel. 0748-119122.

V nd apartament 3 camere conf. 1,
zon bun , pre 26 800 . Tel. 0748-
118778.

V nd apartament cu camer , zon
bun , pre negociabil. Tel. 0788-520899.

V nd c min camer , baie, hol, u
metal, podele laminate, ocupabil
imediat. Tel. 0745-496620.

V nd apartament 3 camere bloc 4
etaje, central termic , termopane. Tel.
0748-118081.

V nd apartament cu 2 camere n
Lunc , etaj 2, u metal, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119444.
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Vând apart. 4 camere, decomandat,
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 apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Re ţa Sud, preţ 30.000 € fix. 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 1300 mp teren intravilan, zona
centru BCR, preţ 250 €/mp neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 650 mp teren intravilan, zon
ţ 200 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 5400 mp teren intravilan pe

Muntele Semenic, lâng
ţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

(Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru cons-

trucţie, aproape de
ţ 12 €/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 teren 1000 mp, acces auto, km
3, lâng ţ 20 €/mp. 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 70.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim, preţ 900 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
80 mp, lâng ţ 1.500
€+TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

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

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

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
centrală, pre

ă hotel Gozna,
pre

ă

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă hotel Castilio, pre

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

ă magazinul Spar. Pre

şi

şi utilat

şi

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

şi

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)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii fir
me, cabinete medicale, d. Revoluţia din
Decembrie
ţean. Tel. 221529, 0724-302616

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.

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.

-
b

-
.

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

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

26 Feb. 7
27 Feb. 7
28 Feb. 7
1 Mar. 7 55
2 Mar. 7
5 Mar. 7
6 Mar. 7
7 Mar. 7

0 56,4652
0 56,3675
0 56,0549
0 ,5502
0 55,0262
0 53,1592
0 53,5716
0 53,6498

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60

2,54
2,52

2,58
2,56

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,48
3,46

3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

3,54
3,52
3,50

3,44

USD

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 1 2 5 6 7

5 Februarie - 7 Martie 2007

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Sâmbată, 10 martie, la Şcoala Centrală
din Bucureşti, se desfăşoară Proba de
Baraj a Concursului de Limbă şi Civilizaţie
Cangurul Lingvist secţiunea franceză
spaniolă.

Cangurul Lingvist se adresează elevi
lor claselor IV-XII şi este organizat de Fun
daţia pentru Integrare Europeană SIGMA,
în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării. Subiectele pentru secţiunea
franceză-spaniolă au fost realizate cu spri
jinul Serviciilor Culturale ale Ambasadei
Franţei, Delegaţiei Wallonie-Bruxelles la
Bucureşti şi Ambasadei Spaniei. Concur
sul testează cunoştinţele de limbă, cultură
generală şi civilizaţie ale tinerilor, dar, în
acelaşi timp, antrenează viteza de reacţie,
perspicacitatea, intuiţia, creativitatea şi
dezvoltă capacitatea de selecţie şi de
rezolvare a sarcinilor într-un timp dat.

Aflat la cea de-a II-a ediţie, concursul a
reunit 38.638 de elevi din 990 de şcoli din
toate judeţele. La susţinerea probei de
baraj sunt aşteptaţi să participe aproxi
mativ 200 de tineri din ţară, selecţionaţi pe
baza clasamentelor naţionale de o comisie
formată din reprezentanţii ai MedC,
Inspectoratelor Şcolare, Ambasadei
Franţei, Asociaţiei Române a Profesorilor
de Franceză şi profesori de specialitate.

Proba începe la orele 10.00, concurenţii
urmând să fie testaţi timp de 60 de minute,
perioadă în care trebuie să răspundă la un
număr de 40 de întrebări. În acest an,
testele pentru claselor VII-XII conţin zece
întrebări dedicate francofoniei.

La orele 17.00, în Sala Mare a Palatului
Naţional al Copiilor, are loc festivitatea de
premiere, precedată de un program artis
tic. La eveniment sunt invitate personalităţi
de marcă din cadrul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării şi reprezentanţelor diplomati
ce implicate în proiect, oameni de cultură,
inspectori, profesori. Laureaţii vor fi recom
pensaţi cu excursii în ţară şi străinătate.

Cangurul lingvist este o competiţie
menită să motiveze tinerii pentru studiul şi
utilizarea limbilor moderne, să îi familiari
zeze cu o metodă modernă de examinare,
asociind importante instituţii de cultură
naţionale şi internaţionale.

As fel, elevii noştri au ocazia de a-şi
lărgi cunoştinţele despre limba şi civilizaţia
altor popoare, contribuind la construcţia
unui spaţiu unit prin mai buna cunoaştere a
valorilor europene.

-
-

-

-

-

-

-

-

-

t

Mentionam ca printre cei 200 de elevi
invitati, se afla si patru elevi din Oravita,
judetul Caras-Severin.

Comunicat



DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: Tragere la sorti

Vineri Eurosport ora 13:00
HOCHEI: Finala CN, Play off, Meci 4, Miercurea Ciuc - Steaua

Vineri TV Sport ora 19:00
MOTOGP: CM de Motociclism Viteza, Prima etapa, Qatar, cursele

Sambata Eurosport ora 10:15
HANDBAL MASC.: Liga Nationala, HCM Constanta - Dinamo Buc

Sambata TV Sport ora 11:00
RUGBY: Cupa Europeana a Natiunilor: Romania - Spania

Sambata TV Sport ora 14:00
PATINAJ VITEZA: CM, SUA, Concurs pe probe

Duminica Eurosport ora 21:15

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05-18 mar: TENIS -ATP Master Series, Indian Wells;
09-11 mar: WRC - Camp. Mondial, Raliul Mexicului ;
10 mar: MOTOGP - Camp. Mondial, Prima etapa Qatar;
11 mar: SCHI - Slalom, feminin, Zwiesel, Germania.

MOTOGP 2007
Robert Muresan, pilot oficial la AJO Motorsport

La Helsinki a avut loc lansarea echipei Ajo Motorsport
pentru sezonul 2007 al Campionatului Mondial de
motociclism viteză, ocazie cu care Robert Mure

ă Derbi, iar coechipierul său va fi
austriacul Michael Ranseder.

Roby Mure

ărata capacitate. Acum, cu Ajo Motorsport, nu cred
că voi avea probleme tehnice care să mă împiedice să iau
startul spre exemplu. Scopul meu este să punctez la
fiecare etapă ă fiu în top
10. Ajo Motorsport a fost fondată în 1997, iar din 2001
este prezentă în Campionatul Mondial de motociclism
viteză, la clasa 125 cmc.

Sezonul 2007 al CM de motociclism viteză va avea 18
mari premii

ătoarele etape se vor desfă

şan,
primul pilot român din Moto GP, a fost prezentat oficial ca
pilot al echipei finlandeze.

În acest an, Roby va concura întregul sezon, are la
dispozi

şan, care va împlini 16 ani pe 22 martie, a
declarat: 'Anul trecut am avut o serie de probleme tehnice
cu motocicletele folosite şi nu am putut merge la
adev

şi sper ca la sfârşitul sezonului s

şi va debuta pe 10 mar, la Losail (Qatar).
Urm şura la Jerez (Spania) pe
25 mar), la Istanbul (Turcia) pe 22 apr, la Shanghai

ţie o motociclet

JUDO
Dumitru si Aluas, argint la

Cupa Mondiala de la Praga.
Alina Dumitru si Ioana Di

nea-Aluas au castigat medaliile
de argint la etapa de Cupa Mon
diala desfasurata la sfarsitul
saptamanii trecute la Praga.

Revenita dupa o accidenta
re, dubla campioana continen
tala a categoriei 48 kg, Alina
Dumitru a obtinut trei victorii, la
poloneza Agata Kozlovska,
unguroaica Csernoviczki Eva si
ucraineanca Tetiana Lusnikova,
pierzand in finala cu japoneza
Ibe Shoko.

A urmat intrecerea catego
riei 52 kg, unde s-au inscris nu
mai putin de 31 de concurente.
Vicecampioana europeana
Ioana Dinea-Aluas a evoluat din
primul tur, inregistrand patru
succese in fata azerei Gulsan
Sirnova, finlandezei Jaana Sun
dberg, turcoaicei Samat Aynur
si olandezei Shar Richardson.

In confruntarea decisiva a
fost intrecuta de frantuzoaica
Audery La Rizza.

-

-

-
-

-

-

ATLETISM
Campionatele Europene de atletism in sala, Romanii n-au

cucerit nici o medalie la Birmingham. Delegatia Romaniei nu a
reusit sa cucereasca nici o medalie la Campionatele Europene de
atletism in sala. Singura reprezentanta a noastra care a reusit sa
se apropie de podium a fost Angela Morosanu, locul 4 la 400 m
plat. De altfel, Morosanu s-a numarat printre putinii componenti ai
lotului care, fara sa cucereasca vreo medalie, au avut o
comportare remarcabila. Ea si-a doborat in doua randuri recordul
personal, mai intai in calificari, unde a trecut prima linia de sosire in
seria I, iar apoi in finala. Din pacate, in cursa pentru medalii ritmul
impus de adversare a fost prea dur.

Ionela Tarlea Manolache, cea de-a doua reprezentanta a
Romaniei in proba feminina de 400 m, cotata cu sanse la podium
dupa inceputul promitator de sezon, n-a prins finala. Printre marii
nostri "perdanti" s-au numarat si saritorii in inaltime Oana
Pantelimon, medaliata cu bronz la JO de la Sydney, si Stefan
Vasilache, bronz la mondialele in sala de la Budapesta, care de
asemenea n-au acces in lupta pentru podium. Sperantele noastre
la o medalie s-au spulberat dupa proba feminina de triplu salt,
unde Adelina Gavrila, inscrisa in concurs cu cea de-a doua
performanta, s-a clasat doar pe locul 5. Proba a fost castigata de
spaniola Carlota Castrejana, care a inregistrat un nou record
national si cel mai bun rezultat european al anului. La saritura in
lungimeAlina Militaru s-a clasat a sasea.

Marea Britanie a obţinut primul loc în clasamentul pe medalii la
CE indoor de atletism de la Birmingham cu 4 medalii de aur, 3 de
argint

ţii: 2 Italia (3-1- 2), 3 Suedia (3-1-0), 4 Rusia (2-9-
4), 5 Spania ( 2-4-3), 6 Olanda ( 2-1-1), 7 Belgia ( 2-0-0), 8 Belarus
(1-2-1), 9 Germania (1-1-2)

şi 3 de bronz.

şi 10 Cehia (1-0-1).

În continuare, această ierarhie arată astfel în
primele zece pozi

(China) pe 6 mai, în Fran

şi
iar la Valencia pe 4 noiemb

ţa (Le Mans) pe
20 mai, la Mugello (Italia) pe 3 iun, din
nou în Spa-nia (Catalunia) pe 10 iun, la
Donington Park (Marea Britanie) pe 24
iun în Olanda (Assen) pe 30 iun, în Ger-
mania (Sachsenring) pe 15 iul, in SUA
(Laguna Seca, clasa Motogp) pe 22 iul,
în Cehia (Brno) pe 19 aug, în San Marino
(Misano) pe 2 sept, la Estoril (Portugalia)
pe 16 sept, în Japonia (Motegi) pe 23
sept, în Australia (Phillip Island) pe 14
oct la Sepang (Malayezia) pe 21 oct,

rie.

HANDBAL MASCULIN
UCM Re i a n semifinaleş ţ î

Echipa de handbal masculin UCM Resita s-a calificat in
semifinalele Cupei Challenge dupa ce a trecut de echipa Kaustik
Volgograd cu scorul de 33-23 (!7-14).

Resitenii au recuperat astfel diferenta de 6 goluri care se
inregistra dupa meciul tur. Elevii lui Aihan Omer au reusit o partida
excelenta mai ales in partea a 2-a atunci cand si-au depasit net
adversarii la toate capitolele. Principalii realizatori ai UCM-ului au
fost sarbii Pasic si Butuglia.

Inceputul de partida a fost extrem de echilibrat, cele doua
formatii mergand cap la cap. Desprinderea resitenilor a venit abia
pe finalul primei reprize atunci cand jucatorii lui Aihan Omer au
ajuns la 3 goluri in fata, avantaj mentinut pana la pauza.

Repriza a 2-a a fost insa la discretia lui UCM care si-a marit
constanta avantajul, resitenii reusind sa recupereze dezavantajul
din tur la jumatatea celei de-a 2-a reprize cand scorul a ajuns 26-
20. Resita nu a coborat insa ritmul, rusii nereusind sa mai treaca de
apararea disciplinata a romanilor. Pe contraatac Pasic & Co. au
facut legea si partida s-a terminat cu un avantaj confortabil de 10
goluri 33-23, finalul meciului fiind lipsit de orice tensiune.

Este pentru prima oara cand UCM Resita ajunge intr-o
semifinala de cupa europeana, calcand pe urmele Stelei care anul
trecut a reusit sa-si adjudece trofeul.

Clasament etapa a 19-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 19 16 1 2 577 483 33p
Steaua Bucuresti MFA 19 16 0 3 642 538 32p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 19 15 1 3 667 548 31p

5. Uztel Ploiesti 18 11 1 6 511 497 23p
. Izometal Timisoara 19 10 2 7 558 530 22

7. Minaur Baia Mare
. CSM Medgidia 19 8 1 10 587 593 17

9. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 19 7 1 11 548 555 15
. Univ. Bucovina Suceava 19 7 1 11 548 615 15

11. HCM CSM Bistrita 19 7 0 12 495 538 14
HCM Brasov 19 6 1 12 504 529 13

13. Armatura U Agronomia Cluj 19 2 1 16 453 570 5
Ploitehnica Iasi 19 0 0 19 494 662 0

2.

6 p
19 10 0 9 613 597 20p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 18 10 4 4 600 542 24p

Etapa urmatoare: (20/26), 10.03.2007
UCM Resita - Poli Timisoara

.

: Poli Iasi - Brasov;
Medgidia - Uztel Ploiesti; ; Pandurii Tg.
Jiu - Steaua; HCM Constanta - Dinamo; Suceava - Bistrita; Cluj -
Minaur Baia Mare

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

LIGA 1

.

1. Dinamo Bucuresti 21 18 2 1 43 11 56p
Steaua Bucuresti 21 11 7 3 37 11 40
Rapid Bucuresti 21 11 7 3 35 14 40
CFR Cluj 21 12 4 5 40 25 40
Gloria Bistrita 21 11 3 7 27 19 36

. Politehnica Timisoara 21 9 6 6 21 17 33
7. FC Vaslui

Otelul Galati 21 9 3 9 30 38 30
9. UTA 21 7 5 9 17 20 26

. Pandurii Tg. Jiu 21 7 5 9 16 22 26
11. U. Craiova 21 6 8 7 22 33 26

Farul Constanta 21 6 7 8 22 22 25
13. Politehnica Iasi 21 6 7 8 23 28 25

Unirea Urziceni 21 6 4 11 16 23 22
5. Ceahlaul Piatra Neamt 21 6 3 12 18 33 21p

16. FC Arges 21 4 4 13 13 26 16p
17. Jiul Petrosani 21 3 5 13 9 26 14p
18. FC National 21 3 5 13 14 32 14p

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

21 9 5 7 27 30 32p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare: (22/34), 09-11.03.2007: : Otelul
Galati - FC National, (Telesport, ora 15:30); Politehnica Iasi - Jiul Pe
trosani, (Telesport, ora 19:00); : FCArges - FC Vaslui,
(National TV, ora 14:00); Gloria Bistrita - Politehnica Timisoara, (Kanal
D, ora 15:30); CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu, (Telesport, ora 15:30); Farul
Constanta - Steaua Bucuresti, (Antena 1, ora 20:45);

: Unirea Urziceni - Ceahlaul Piatra Neamt, (Telesport, ora
15:30); Rapid Bucuresti - UTA, (National TV, ora 18:30); Dinamo
Bucuresti - Universitatea Craiova, (Kanal D, ora 20:00).

Vineri, 09.03.

Sambata, 10.03.

Duminica,
11.03.

-

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 18-a, sfarsitul turului:

M V E I G GP PM
1. U Cluj 18 12 5 1 30 11 41p

Dacia Mioveni 18 8 6 4 20 13 30p
3. ISCT 18 8 6 4 19 14 30p
4. CSM Rm Valcea 18 9 2 7 21 18 29p
5. Minerul Lupeni 18 9 2 7 22 20 29p

. FC Caracal 18 9 1 8 23 20 28
7. Corvinul Hunedoara

9. Apulum Alba Iulia 18 6 7 5 13 13 25
10. FC Targoviste 18 7 4 7 15 16 25p
11. CFR Timisoara 18 7 4 7 19 24 25p

Poli II Timisoara 18 5 8 5 18 13 23
13. FC Bihor 18 5 6 7 20 25 21

Gaz Metan Medias 18 5 4 9 18 23 19
5. Building Vanju Mare 18 4 5 9 10 17 17p

16. FC Baia Mare 18 4 5 9 14 28 17p
17. CS Auxerre Lugoj 18 3 7 8 13 19 16p
18. Unirea Dej 18 4 3 11 15 33 15p

2.

6 p
18 6 8 4 29 19 26p

p

12. p
p

14. p
1

.8 FCM Resita 18 7 5 6 21 14 26p

Etapa urmatoare: (19/34), 10 martie 2007

Auxerre
Lugoj - FCM Resita.

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

LIGA CAMPIONILOR
Meciurile din cadrul optimilor

de finală, ( tur) ale Ligii
Campionilor la fotbal s-au
disputat mar ă
următorul program:

re

Joi, 8 martie se vor desfasu
ra meciurile din optimile Cupei
UEFA, mansa tur dupa cum
urmeaza:

Lens - Leverkusen
Newcastle - AZAlkmaar
Rangers - Osasuna
M. Haifa - Espanyol
Sevilla - Sahtior
PSG - Benfica
Celta - Bremen
Braga - Tottenham
Meciurile retur se vor juca in

14 si 15 martie 2007.

ţi

Valencia - Inter Milano 0-0

-

şi miercuri, dup

Marţi,

Miercuri,

06 martie,

07 martie,

Chelsea FC Porto -
O. Lyon -AS Roma 0-
Liverpool - Barcelona 0-

AC Milan - Celtic Glasgow 0-0
Arsenal PSV Eindhoven 1-1
M. United - OSC Lille 1-0
B. Munchen - Real Madrid 2-1

- 2 1
2
1

-

CUPA UEFA
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