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PĂDUREA COMUNITĂŢII DE AVERE
„Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de
lege, indiferent de titular…”
Constituţia României, art.44, al.(2), 2003
„Pentru conservarea şi administrarea în indiviziune şi, potrivit
prezentului statut, a tuturor pădurilor, munţilor, a celorlalte
imobile de orice natură şi a tuturor drepturilor legate de acestea,
cari în baza decretului imperial din 8 iunie 1871 (legiferat prin art.
de lege XXX din 1873), cu ocaziunea segregării, au fost date în
proprietatea şi posesiunea comună a tuturor familiilor, cari la
această dată trăiau în legătură de comuniune familială şi au
îndeplinit serviciul militar în fostul confiniar româno-bănăţean Nr.
13, cum şi descendenţilor acelor familii, precum şi a întregii averi
mobile şi imobile, dobândite până azi, şi care se va dobândi în
viitor, grănicerii coproprietari, aparţinând următoarelor comune
grănicereşti (...) sunt constituiţi în societate de bunuri, cu numele
Comunitatea de Avere din Caransebeş, cu sediul în
Caransebeş.”
Statutul Comunităţii de Avere, publicat în M.O.,
partea II, Nr. 164/25 iulie 1930

Referitor la extrasele de Carte Funciară, vechimea documentelor, textul scris, în anumite cazuri în limba maghiară (oficială
pentru o anumită perioadă) şi mai puţin conservat, precum şi
accidente care au distrus baza de date, fac imposibilă reconstituirea lor în totalitate. Un exemplu îl constituie incendiul care a
devastat Carte Funciară aferentă Văii Almăjului, conducând la
situaţia în care nicio persoană îndreptăţită să beneficieze de
retrocedarea unui teren forestier din acest areal, să nu poată
face dovada proprietăţii.
Bazinul de liniştire şi tunel
Mai trebuie precizat că evidenţa în Cartea Funciară, a proprietarilor şi a suprafeţelor de teren deţinute de aceştia este un
instrument specific vechilor teritorii ale Imperiului Austro-Ungar
şi care nu se regăseşte în alte zone geografice ale României.
O prevedere a legii o constituie obligaţia ca, în cazul în care
suprafaţa de teren revendicată aparţine mai multor unităţi
administrativ-teritoriale, cererea de retrocedare se adresează
fiecăreia dintre acestea, iar Comisia Judeţeană, în viziunea
domnului deputat Gheorghioni, ar trebui să analizeze fiecare
Hotărâre a Consiliilor Locale implicate, privite însă în ansamblu.
Biroul Tehnic al Comisiei Judeţene de Fond Funciar şi
reprezentanţii Prefecturii Caraş-Severin au luat în considerare
doar actele doveditoare pentru o anumită suprafaţă, ceea ce
conduce la potenţiale enclave ale statului în suprafaţa forestieră
care a aparţinut Comunităţii de Avere din Caransebeş.
Foto:
HIPP conflictuală între vechii proprietari şi
S-aFRANCISC
creat o situaţie
ROMSILVA, care a exploatat până în prezent această avuţie,
care va continua administrarea fondului forestier din zonele care
nu au fost retrocedate şi care îşi doreşte eliminarea concurenţei.
Domnul Romică Anculia, Directorul General al Direcţiei
Agricole şi Dezvoltare Rurală a judeţului Caraş-Severin,
participant la conferinţa de presă, a subliniat că există aspecte
Foto: Brebenariu Rodica
care se vor ascunse, nu mediatizate, tăierea arborilor fiind unul
dintre acestea.
Despre enclavele în discuţie există informaţii că nu au fost
depuse cereri de retrocedare, altele decât cele prezentate de
Comunitatea de Avere din Caransebeş, iar, în cazul în care
Comisia Judeţeană nu va lua decizia interpretării paragrafelor
legii şi nu a aplicării, fără a analiza spiritul acesteia, se va ajunge
În dat de 23 februarie 2007 Comisia Judeţeană de Fond la rezolvarea litigiilor în instanţa de judecată.
Funciar CaraşSeverin avea ca temă validarea suprafeţelor de
teren cu vegetaţie forestieră, aparţinând Comunităţii de Avere
din Caransebeş.
La lucrările acestei comisii, participarea domnului deputat
Ionesie Gheorghioni a decurs din calitatea de delegat al
Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din Caraş-Severin. Trebuie
menţionată şi multipla participare a domnului deputat în cadrul
Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, for în care deţine funcţia de
vicepreşedinte la nivel naţional şi preşedinte la nivelul judeţelor
Caraş-Severin şi Timiş.
Rezultatele activităţii depuse de Biroul Tehnic al Prefecturii
judeţului Caraş-Severin, care a analizat documentaţia depusă în
vederea retrocedării foştilor proprietari, printre care şi celor
constituiţi în Comunitatea de Avere din Caransebeş, a terenurilor
cu vegetaţie forestieră au fost prezentate presei, în cadrul
conferinţei din 2 martie 2007.
Biroul Tehnic a avut, ca instrument de lucru, Legea 247/…, o
lege reparatorie pentru greşelile comise prin actul Naţionalizării,
dar şi prin O.G. 104/2002, cea care a trunchiat retrocedarea.
În finalul discuţiilor purtate pe marginea Legii 247/…., cei doi
Principala corecţie oferită de această lege o constituie
retrocedarea in integrum a suprafeţelor deţinute de proprietarii delegaţi în Comisia judeţeană de Fond funciar, domnii
Gheorghioni şi Anculia, organizatori ai conferinţei de presă, au
de drept.
ROMSILVA, printr-un ordin ministerial are obligaţia delimitării subliniat că formele asociative de proprietate, gen Comunitatea
proprietăţilor aferente vechilor forme asociative. În cazul Comu- de Avere din Caransebeş, pot deveni un bun partener privat la
nităţii de avere, suprafaţa identificată, de 112.800 ha, reprezintă absorbţia de fonduri europene structurale. (R.B.)
doar 50% din ceea ce aparţinea celor cca 30.000 de locuitori din
Caraş-Severin care au făcut parte din această formă asociativă.
jurnalist
Suprafeţele de vegetaţie forestieră care au aparţinut
Comunităţii de Avere din Caransebeş sunt bine delimitate şi pot fi
asistent marketing
reconstituite cu ajutorul hărţilor cadastrale şi al amenajamentelor
silvice, acte doveditoare care ar putea fi luate în considerare, atât
Tel. 22.11.34
secretară
timp cât legea nu stipulează ca fiind obligatorii sau exclusive,
extrasele de Carte Funciară.
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Stimularea ocupării forţei de muncă
Informare privind dreptul la prestaţii de şomaj
în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
fortei de muncă (ultima actualizare: 13/03/2007).
În România, prin Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, completată şi modificată ulterior, sunt definite principiile de bază ale
dispozitivului de indemnizare a şomerilor precum
şi măsurile de prevenire a şomajului şi de
stimulare a ocupării unui loc de muncă.
Conform prevederilor respectivei legi,sunt
asigurate sau se pot asigura în sistemul
asigurărilor pentru şomaj următoarele
categorii de persoane:
1. cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;
2. cetăţenii români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii;
3. cetăţenii străini sau apatrizi care, pe
perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în
România, sunt încadraţi în muncă sau realizează
venituri, în condiţiile legii;
Asiguraţii au obligaţia să plătească
contribu-ţiile de asigurări de şomaj, după
cum urmează:
1. în calitate de salariat: asigurarea este
obligatorie, prin efectul legii, situaţie în care
persoana în cauză va plăti la bugetul asigurărilor
pentru şomaj o contribuţie de 1% din salariul de
bază brut lunar, iar angajatorul va plăti o contribuţie de 2,25% din fondul total de salarii brute
lunare realizate de salariaţi. Reţinerea şi virarea
sumelor aferente contribuţiei de 1% şi respectiv
2,25% este responsabilitatea angajatorului.
2. în calitate de lucrător independent: asigurarea este facultativă, pe baza unui contract de
asigurare încheiat între asigurat şi agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă în a cărei rază acesta
îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, situaţie în care venitul lunar brut pentru care se asigură persoana în cauză nu poate fi mai mic decât
salariul de bază minim brut pe ţară iar contribuţia
la bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă
3,25% din venitul lunar declarat în contractul de
asigurare. Plata sumei aferente contribuţiei este,
în acest caz, în sarcina asiguratului.
Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj
potrivit legislaţiei române, solicitantul trebuie să
se adreseze agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/
reşedinţa. În vederea deschiderii dreptului,
persoana în cauză trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
1. are un stagiu de cotizare de minimum 12
luni în ultimele 24 de luni care preced data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de
şomaj;
2. nu realizează venituri sau realizează din
activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici
decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat
în plată;
3. nu îndeplineşte condiţiile de pensionare;
4. este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul sau reşedinţa.
Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data la
care persoana rămâne fără loc de muncă, dacă
cererea este înregistrată la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă în termen de 30 de zile
de la această dată. Dacă cererea este
înregistrată după expirarea termenului de 30 de
zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data
pierderii locului de muncă, indemnizaţia de şomaj
se acordă începând cu data înregistrării cererii.
Termenul de maximum 12 luni este termen de
decădere din drepturi.
Indemnizaţia de şomaj se acordă
şomerilor, pe perioade diferenţiate în funcţie
de stagiul de cotizare, după cum urmează:
1. 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare de cel puţin 1 an;
2. 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare de cel puţin 5 ani;
3. 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare mai mare de 10 ani.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o
sumă fixă neimpozabilă lunară, reprezentând
75% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, în vigoare la data stabilirii cuantumului, la care se adaugă o cotă procentuală
aplicată asupra mediei salariului de bază lunar
brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.
Această cotă este diferenţiată în funcţie de stagiu
de cotizare după cum urmează:
1. 3% pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare de cel puţin 3 ani;
2. 5% pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare de cel puţin 5 ani;
3. 7% pentru persoanele cu un stagiu de
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cotizare de cel puţin 10 ani;
4. 10% pentru persoanele cu un stagiu de
cotizare de cel puţin 20 ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în
baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la
aplicarea cotei procentuale se va avea în vedere
venitul lunar declarat în contractul de asigurare
pentru şomaj.
Condiţia stagiului minim de cotizare nu se
aplică absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în
vârstă de minimum 16 ani care, într-o perioadă
de 60 de zile de la absolvire nu au găsit un loc de
muncă corespunzător pregătirii lor profesionale;
de asemenea, nu se aplică absolvenţilor şcolilor
speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă
de minimum 16 ani care, după absolvire, nu
găsesc un loc de muncă potrivit pregătirii lor
profesionale. În cazurile menţionate mai sus,
indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă
de 6 luni şi reprezintă o sumă fixă, lunară, în
cuantum de 50% din salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată.
Indemnizaţia de şomaj se suspendă în cazul
în care şomerul nu se prezintă la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă în urma solicitării
acesteia, nu comunică agenţiei în termen de trei
zile orice modificare a condiţiilor care au condus
la acordarea drepturilor şi nu participă la serviciile
pentru stimularea ocupării şi de formare
profesională oferite de agenţie.
Plata indemnizaţiei de şomaj încetează în
următoarele situaţii:
1. la data încadrării în muncă, conform legii,
pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
2. la data când realizează, din activităţi
autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari
decât salariul de baza minim brut pe ţară garantat
în plată;
3. la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei
de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare,
conform legii, dacă realizează venituri lunare mai
mari decât salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
4. la data refuzului nejustificat de a se încadra
conform pregătirii sau nivelului studiilor într-un
loc de muncă situat la o distanţă de cel mult 50 km
de localitatea de domiciliu;
5. la data refuzului nejustificat de a participa la
servicii pentru stimularea ocupării şi de formare
profesională sau la data întreruperii acestora din
motive imputabile persoanei;
6. dacă perioada de pensionare pentru
invaliditate depăşeşte 12 luni;
7. la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare
pentru limita de vârsta, de la data solicitării
pensiei anticipate sau la data când pensia de
invaliditate devine nerevizuibilă;
8. la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
9. la data începerii executării unei pedepse
privative de libertate pentru o perioada mai mare
de 12 luni;
10. în cazul decesului beneficiarului;
11. la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul absolvenţilor, persoane asimilate
şomerilor.
Plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă
în următoarele situaţii:
1. în cazul în care şomerul nu se prezintă la
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în urma
solicitării acesteia, nu comunică agenţiei în
termen de trei zile orice modificare a condiţiilor
care au condus la acordarea drepturilor şi nu
participă la serviciile pentru stimularea ocupării şi
de formare profesională oferite de agenţie.
2. pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare;
3. la data încadrării în muncă, conform legii,
pe o perioadă de cel mult 12 luni;
4. la data plecării din ţară pe o perioadă mai
mică de 3 luni, la cererea persoanei;
5. pe perioada în care este arestat preventiv
sau pentru executarea unei pedepse privative de
libertate de până la 12 luni;
6. la data pensionării pentru invaliditate;
7. pe perioada acordării indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru
creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2
ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu
handicap;
8. pe perioada incapacităţii temporare de
muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor
survenite în perioada cursurilor de calificare,
recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor
forme de pregătire profesională, în timpul şi din
cauza practicii profesionale;
9. pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii.
Material pus la dispoziţie prin amabilitatea
Agenţiei Naţionale de Ocupare a forţei de Muncă

{edin]a ordinar@ de lucru a
Consiliului Local al municipiului Re}i]a
27 februarie 2007
(continuare din numărul trecut)

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

Categorie
impozit

Impozit pe
clădiri
Impozit pe
teren
Taxa
transport
Impozit pe
Persoane juridice
clădiri
Impozit pe
teren
Taxa de
transport
Persoane fizice

Buget
planificat

Buget
realizat

Procent
realizare faţă
de plan

3.253.800

2.988.896

91,86 %

300.000

388.430

129,48 %

686.700

517.223,3

75,32 %

4.500.000

4.325.970

96,13 %

955.000

900.052

94,25 %

585.000

353.240

60,38%

Încasările din anul 2006 au depăşit încasările din anul 2005 cu
suma de 1.283.727 RON, în condiţiile în care impozitele şi taxele
locale nu au cunoscut creşteri de valoare. (Pct. nr.34)
S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L şi-a prezentat raportul privind
activitatea desfăşurată în anul 2006. (Pct.nr.35)
Proiecte de hotărâre în regim de urgenţă
A fost aprobată contractarea unui împrumut extern în valoare
de 10.395.435 EURO, destinat investiţiei „Alimentare cu apă,
canalizare şi epurare ape uzate, în municipiul Reşiţa”.
Suma reprezentând 25% din costurile totale ale investiţiei va
întregi finanţarea investiţiei, prin programul ISPA (asistenţa
financiară nerambursabilă ISPA, din anul 2007 este înlocuită cu
fonduri de coeziune).
Din acest fond se vor efectua următoarele plăţi:
l serviciul anual al datoriei publice;
l impozitele şi taxele aferente realizării obiectivelor de investiţii
de interes local;
l alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul extern.
Împrumutul extern are o maturitate de 25 de ani, cu 6 ani de
graţie. ( Pr.nr.1)
Pentru dotarea Serviciului Public Poliţia Comunitară a municipiului Reşiţa cu echipament, muniţie şi armament, la cererea
acestuia, s-a operat transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile
din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului
Apărării în proprietatea privată a municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local. Bunurile (pistoale, cartuşe şi accesorii) vor
fi folosite în misiuni de trageri, instruiri (Pr.nr.2)
Pe toată durata realizării investiţiei „km7 Calea Caransebeşului
Reşiţa” - obiectiv de primă importanţă pentru dezvoltarea oraşului
o comisie va verifica aspecte importante ale proiectului (de
exemplu, modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de
contractare a lucrărilor şi utilajelor).
În comisie au fost aleşi consilierii Tiberiu Brebenariu, Jiva
Cocar, Claudiu Dolot, Anca Rădulescu şi Liviu Timofte.(Pr.nr.3)
Având în vedere populaţia şcolară a municipiului Reşiţa, indice
coroborat cu baza materială existentă, gradul de ocupare a
posturilor din învăţământ cu personal calificat şi alte criterii
specifice, s-a impus comasarea administrativă Şcolii cu clasele IVIII nr.10 Reşiţa cu Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Reşiţa, noua
unitate şcolară numindu-se Şcoala cu clasele I-VIII nr.7.
O altă comasare vizează comasarea ciclului gimnazial de la
şcoala cu clasele I-VIII Secu (care va rămâne cu clasele I-IV) la
Şcoala cu clasele I-VIII nr.5 Reşiţa (devin structuri alelui Teoretic
Diaconovici Tietz).(Pr.nr.4)
Consiliul Local al municipiului Reşiţa va contribui financiar cu
5% din valoarea proiectului „Acces la Educaţie pentru Grupurile
Dezavantajate” (linia de buget PHARE/2005/017-553.01.01.12),
fond de care vor beneficia patru unităţi şcolare (Liceul teoretic
Traian Lalescu, Şcoala cu clasele I-IV mociur, Şcoala cu clasele IVIII nr.12 Reşiţa şi Şcoala cu clasele I-IV Câlnic), permitându-le
astfel continuarea activităţii iniţiate în cadrul proiectului (angajare
de meditatori şcolari, programe de după-amiază, asigurarea
meselor gratuite, asigurarea transportului copiilor), timp de un an
după încetarea proiectului.(Pr.nr.5)
Doamna Mioara Zgardan, a fost desemnată prin vot, ca
reprezentantă a Consiliului Local în cadrul Consiliului Consultativ
al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă, Reşiţa.(Pr.nr.6)
A fost revocată Hotărârea Consiliului Local nr.354/19.12.2006
prin care S.C. BATOT COM S.R.L. i s-a concesionat clădirea şi
terenul aferent, situate în Reşiţa, strada Traian Lalescu, nr. 30, în
vederea realizării unei investiţii cu caracter comercial şi amenajării
unei parcări publice.
Revocarea este justificată în absenţa unui temei legal care să
justifice concesionarea fără licitaţie publică. (Pr.nr.7)
În luna martie a acestui an, primarul municipiului Reşiţa,
domnul Liviu Spătaru, consiliera primarului Alina Stancovici şi/sau
Ileana Chera, şef serviciu în cadrul primăriei vor efectua deplasări
în Danemarca, Austria şi Ungaria, alături de specialişti implicaţi în
proiecte, importante pentru oraş şi care înseamnă alinierea la
normele europene.
Toate cheltuielile ocazionate de aceste deplasări vor fi
suportate de firmele care au formulat invitaţiile:
l Danfoss - Danemerca, pentru probleme legate de soluţiile de
management al distribuţiei energiei termice şi cunoaşterea
tehnologiilor din domeniul respectiv;
l NOPRO Danfoss Austria, pentru cunoaşterea tehnologiilor
specifice cazanelor de biomasă;
l Grupul AVE - Ungaria, specializată în managementul
deşeurilor. (Pr.nr.8, 9 şi 10)

Anunturi
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând ţarc (pătuţ) şi căruţ
copii, 300 lei sau separat 170 lei
bucata. Tel. 0723-661981.
V â nd urgent c ă ţ ei rasa
boxer. Tel. 0745-830085.Vând
AMD Duron 700 MHz, hdd 20G,
294 MB ram, agp 32 MB, sunet,
cdrom, reţea, monitor 15", 300
lei. Tel. 0722-741255.
Cumpăr ţiglă. Tel. 219563,
0729-930543.
Vând borcane de capacităţi
diferite la preţuri mici, Reşiţa,
str. Primăverii 15. Tel. 213315.
Vând cameră Sony minidv,
foarte ieftină. Tel. 0723-495967.

Vând componente electronice, tranzistori, circuite integrate,
pre ţuri minime. Tel. 0723092582.
Vând PS 1 manetă, pedală,
volan, 3 jocuri 70 mg şi pătruţ de
copii demontabil şi pentru voiaj,
nou, din Germania. Tel. 0355407614.
Vând bibliotecă şi paturi
dormitor bucăţi şi un dulap
dormitor. mobil ă bucătărie,
avantajos. Tel. 0355-806439,
0724-907793, 0355-801034.
Vând instalaţie de ierbicidat,
instalaţie de muls vaci din inox,
mic, pentru împrăştiat îngrăşăminte, toate în stare perfectă.
Tel. 0724-467054.

JUCREBEST SRL
Vindem şi montăm parchet, raşchetăm şi
lăcuim, recondiţionăm parchet vechi.
Str. Păcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşiţa
Tel. 0722-804658, 0726-184347.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 14.03.2007
Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45
ani/handicapaţi.
REŞIŢA: Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda:
60/0/0/35; Muncitor necalificat in constructii: 66/0/0/0; 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: 19/0/5/0; 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: 3/0/0/0; Tamplar universal: 6/0/0/0;
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: 7/0/0/0; 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: 4/0/0/0; Secretara: 2/0/0/0; Operator confectioner industrial
imbracaminte: 0/0/0/15; Lacatus mecanic: 46/0/0/0; 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: 3/1/0/0; 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; Agent comercial: 1/0/0/0;
Dulgher (exclusiv restaurator): 23/0/0/0; 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: 1/0/0/0; 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: 2/0/0/0; Tehnician in industrializarea
lemnului: 1/0/0/0; Electrician montator instalatii: 10/0/0/0;
Vulcanizator: 1/0/0/0; Sudor manual cu arc electric: 9/0/0/0; Sudor
manual cu flacara de gaze: 0/0/0/1; Vanzator: 1/0/0/0; Sef centru
control local comunicatii: 1/0/0/0; Sudor in mediu protector: 30/0/0/0;
TOTAL GENERAL: 570

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând TV color Alfa, diag. 61
cm, merge reparat sau pentru
piese de schimb, preţ 50 lei. Tel.
0355-807491.
Vând bicicletă, marca
Sputnik, 2 dune. Tel. 0355408650.
Vând cameră Sony minidv,
cu accesorii, preţ avantajos. Tel.
0723-495967.
Vând congelator 7 sertare,
Arctic. Tel. 0355-809355, după
ora 16, 0740-243889.
Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu.
Tel. 0255-219563, 0729930543.
Vând pompă de apă (hidrofor), preţ neg. Tel. 0355-804471.
Vând dormitor, stare bună,
preţ fix 1000 lei. Tel. 0744696581, 0741-016549, 0355807476.
Vând 2 geamuri din lemn, în
stare foarte bună cu sticlă şi
rulou. Tel. 0742-003677.
Vând moară de măcinat la
preţul de 100 €. Tel. 0745830085.
Vând schiuri culoare roşie
cu albastru sunt în stare foarte
bună. Tel. 0742-003677.
Vând ţuică la preţul de 10
ron/litru. Tel. 0745-830085.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut să îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 0355410423, după ora 16.
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri avantajoase. Tel. 0355412568, 0727-815760, 0748413548.
Sonorizez nunţi botezuri,
diverse evenimente, cu muzică
de toate genurile. Tel. 0724380417, 0721-441795.
Absolventă română-franceză, meditez eficient la preţuri
mici, elevi clasele V-XII la lb.
română şi lb. franceză. Tel.
0355-412568, 0727-815760,
0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Sonorizez la preţuri mici,
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzică de toate genurile. Tel.
0723-277475, 0743-672399.
Caut să îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 0355410423.

Imobiliare
Vând apartament confort II,
4 camere, cu termopane,
centrală, gresie, faianţă. Preţ
31.000 €, negociabil. Tel. 0746011273, 0355-809045.
Vând teren intravilan situat
în localitatea Iaz, suprafaţă de
3.900 mp. Tel. 0721-979530.
Cumpăr garsonieră, confort
I, exclus cămine. De preferat
Narcisei, Făgăraşului, Felix,
Buziaş. Ofer 11.000 €. Tel.
0744-771672.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Cumpăr apartament cu 3-4
camere în Micro IV sau Lunca
Pomostului, preferabil f ă r ă
îmbunătăţiri. Tel. 0740-308989
sau 0730-412584.
Vând casă Reşiţa, curte,
grădină, apă, gaz sau schimb cu
apartament 2 camere +
diferenţă. Tel. 0740-861324.
Vând c ămin 2 camere,
centrală, uşă metal, gaz, vană,
perchet, preţ 10.900 €. Tel.
0741-519655.
Vând apartament 4 camere,
confort II, îmbunătăţit, gresie,
faianţă, termopan, centrală. Tel.
0355-809045, 0746-011273.
Vând urgent în Anina,
apartament 3 camere, cartier
Celnic Nord, preţ deosebit de
avantajos. Tel. 0723-495967.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Cumpăr urgent apartament
3-4 camere, Govândari, fără
intermediari. Tel. 0355-809355,
după ora 16, 0740-243889.
Vând garsonieră, confort I,
cameră mare, bucătărie,
balcon, boxe, coridor şidebara,
et. I. Tel. 223471.
Vând teren agricol, Târnova,
preţ neg. Tel. 0727-869557.
Vând apartament 2 camere,
etaj I, preţ neg. Tel. 0748119443.
Vând casă mare cu grădină
1 ha lângă casă, comuna Socol
nr. 107, jud. Caraş-Severin,
stare foarte bună, preţ 10.000 €
neg. Tel. 0256-410494, 0721215041.
Vând casă în satul Secăşeni
nr. 214, comuna Ticvaniu Mare,
cu grădina mare, fântână în curte, preţ 150 milioane. Tel. 0355409456, 0720-539198, 215035,
int. 11, Manda Veselina.
Vând 1 ha pădure, comuna
Vărădia, preţ neg. Tel. 0355804471.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Nova GT 1999,
1557 cmc, aprindere electronică, închidere centralizată, mp3.
Preţ 2.170 €. Tel. 0723-661981.
Cumpăr TAF, stare tehnică
şi optică perfectă, an fabricaţie
maximum 2001, plata la livrare.
Tel. 0724-955219 sau 0253277502.
Vând urgent motocicletă IJ
de 3.50 la preţul de 200 € sau pe
bucăţi. Preţul este negociabil.
Tel. 0742-003677.
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
V ând anvelope secondhand de toate tipurile şi dimensiunile, preţuri neg, Câlnic, str.
Grădiştei nr. 7. Tel. 0721847422, 0742-612072.
Vând Dacia 1300, verificare
tehnică noiembrie 2007, acte la
zi, preţ 700 lei, Aleea Romaniţei,
bl. 4, sc. 3, et. 3, ap. 15. Tel.
0741-349440.
Vând Dacia, an fabricaţie
1995, stare foarte bună, culoare
roşie, acte la zi. Tel. 0740861324.

Prenume

Vând Dacia 1310, 5 viteze,
revizie tehnică 2008, stare bună, preţ 500 €.Tel. 0726-148345
Vând 2 camioane Raba (8
tone) + o remorcă (7 tone), cu
taxe la zi. Tel. 0744-663286.

Matrimoniale
T â n ă r, c ă s ă t o r i t , c a u t
doamnă discretă cu loc de
refugiu, ofer 40$/întâlnire. Tel.
0722-730052 dimineaţa.
Tânără pasională şi discretă, doresc să te cunosc. Tel.
0746-323706.

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
21 martie 2006
Miercuri, 21.03.2007
1. Sau Marin (22 ani) şi
Stancu Camelia-Ana (26 ani)
2. Drăgan Florea (32 ani) şi
Căldăraş Mirela (27 ani)
3. Dobrea George-Sebastian
(30 ani) şi
Breaz Dorina-Geanina (27 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 8 - 14 martie

l Both Ioan (70 ani) l
Cheazna Gheorghe (54 ani) l
Spătaru Gheorghe(58 ani) l
Băran Aurelia (87 ani) l Pop
Valer-Marin (50 ani) l Cosmin
Neculai (79 ani) l Fritea
Floarea (82 ani) l Răduţa Maria
(77 ani) l Balcuş Vasile (71 ani)
l Vasile Ilie (52 ani) l Muţiu
Maria (90 ani) l Lupuleţ Ida (87
ani) l Negru Florica (74 ani) l
Meda Iconia (88 ani) l Rambu
Ioan (80 ani) l Boc Ioan (68 ani)
l Toma Persida (83 ani) l
Mostrogan Nelu (40 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Guvernul a aprobat prelungirea unor derogări de la Statutul
funcţionarilor publici şi de la
Hotărârea privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea
Legii contabilităţii nr. 82/1991, sub aspectul
reglemen-tărilor contabile aplicabile şi al modalităţii de
raportare. Revizuirea permanentă a legislaţiei
contabile naţionale este o etapă necesară în procesul
de reformă a sistemului contabil românesc.

Investiţiile directe
ale românilor în străinătate totalizau la
sfârşitul anului trecut
aproape 211 milioane
euro.

Legea nr. 10/2001 - normele metodologice
Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, noi reglementări
privind normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.
Noile reglementări au scopul de a fluidiza şi simplifica
procedurile administrative de restituire a imobilelor preluate
abuziv, precum şi de a corecta unele dificultăţi în aplicarea
legislaţiei.
Actul normativ are rolul de a clarifica şi de a acorda o
rezolvare unitară a noilor situaţii apărute în procedura
administrativă de soluţionare a notificărilor, după punerea în
aplicare a prevederilor Titlului I din Legea nr. 247/2005.
Un element de noutate constă în faptul că este eliminată
distincţia referitoare la imobilele preluate de stat în temeiul
Decretului nr.223/1974 privind reglementarea situaţiei unor
bunuri. Astfel, imobilele preluate de statul român de la
persoanele care au plecat din ţară vor fi considerate ca fiind
preluate în mod abuziv, indiferent dacă plecarea s-a făcut la
cerere ori dacă au fost acordate despăgubiri sau nu.
De asemenea, au fost detaliate prevederile cuprinse în
pachetul legislativ privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei prin care a fost instituit principiul restituirii în natură,
în sensul că vor fi restituite toate imobilele deţinute de stat
sau de către unităţile administrativ teritoriale, indiferent dacă
imobilele fac parte din domeniul public.
Actul normativ adoptat de Guvern modifică normele
metodologice de aplicare a Legii 10/2001, în sensul adaptării acestora conform modificărilor şi completărilor aduse
prin legi după anul 2005 şi altor acte normative incidente în
procedura administrativă de soluţionare a notificărilor.
Noile reglementări se adresează deopotrivă entităţilor
implicate în soluţionarea notificărilor în cursul procedurilor
administrative prevăzute de Legea nr. 10/2001 (primării,
prefecturi, ministere etc.), precum şi persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile acestui act normativ
reparatoriu (de regulă, foşti proprietari ai imobilelor preluate

în mod abuziv în perioada de referinţă a legii).
Actul normativ definitivează cadrul normativ care
permite repararea prejudiciilor cauzate foştilor proprietari de
către regimul comunist.
Informaţii de background
Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989 este, în momentul de faţă, actul normativ
cel mai cuprinzător, cu aplicare aproape generală în materia
restituirii proprietăţilor preluate în mod abuziv de către
regimul instalat la 6 martie 1945.
Aplicarea efectivă a prevederilor Legii nr. 10/2001 a pus
în evidenţă o serie de carenţe legate, pe de o parte, de
insuficienta detaliere a unor noţiuni juridice utilizate de
legiuitor şi, pe de altă parte, de aplicarea neunitară, de către
entităţile implicate în soluţionarea notificărilor, a unora dintre
prevederile acestui act normativ. Pentru aceste considerente, Legea nr. 10/2001 a fost considerabil modificată şi
completată prin Titlul I din Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente.
Acest act normativ, în cuprinsul Titlului VII, a reglementat
regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv, astfel că, prin modificările aduse,
măsurile reparatorii ce pot fi acordate persoanelor îndreptăţite în ipoteza în care restituirea în natură a imobilelor
solicitate nu este posibilă, constau fie în compensarea cu
alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de deţinător, fie
în acordarea de despăgubiri în condiţiile actului normativ
amintit, fie în combinarea măsurilor reparatorii.
Ulterior, Legea 10/2001 a fost modificată şi completată.
Toate aceste modificări au determinat reanalizarea
normelor metodologice de aplicare prin actul normativ
adoptat astăzi de Guvern.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 07.03.2007

Revitalizarea c@ii ferate Anina - Oravi]a - Iam - Jasenovo - Biserica Alb@ - Bazia}
In perioada 15 - 16 martie 2007 Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează o întâlnire de lucru pe marginea
proiectului privind revitalizarea căii ferate Anina - Oraviţa Iam Jasenovo Biserica Albă Baziaş. Întâlnirea se va desfăşura
cu începere de la ora 12.00 în sala de conferinţe a hotelului Best Western Rogge (str. I. L. Caragiale nr. 1-2) din Reşiţa.
Organizată la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Iosif Secăşan, întâlnirea va reuni oficiali sârbi şi
români, reprezentanţi ai Căilor Ferate din Serbia, ai Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA România, ai Ministerului
de Investiţii de Capital din Serbia, ai Facultăţii de Cercetări din Belgrad, ai Universităţii „Eftimie Murgu” precum şi cei ai
Primăriilor Vârşeţ, Biserica Albă şi Reşiţa.
In cadrul aceleiaşi zile este programată vizitarea Muzeului de Locomotive din Reşiţa iar în 16 martie delegaţii sârbi se
vor deplasa cu trenul pe vechea rută Anina - Oraviţa care face parte integrantă din proiectul ce a făcut obiectul întâlnirii.

l Angajaţii din sectorul public care folosesc software Microsoft pot beneficia de cursuri gratuite
de e-learning l Portalul EUlisses - ghid privind securitatea socială la nivelul U.E. l Guvernul a decis
amânarea datei alegerilor pentru Parlamentul European pentru semestrul al doilea al acestui an l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 103 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei pentru modificarea şi completarea Procedurii privind
declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi
completările ulterioare (M.O. nr. 127/21.02.2007)
l H.G. nr. 135 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare
a salariilor pe grade profesionale pentru funcţionarii publici
cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din sistemul
administraţiei penitenciare (M.O. nr. 128/21.02.2007)
l H.G. nr. 163 privind introducerea pe pia ţ ă,
comercializarea şi distribuirea gratuită a articolelor de
îmbrăcăminte purtată sau uzată şi a articolelor textile purtate
sau uzate (M.O. nr. 128/21.02.2007)
l Ordinul nr. 85 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 627/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.
45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare
producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona
montană (M.O. nr. 128/21.02.2007)
l Ordinul nr. 92 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind
unele măsuri de informare a consumatorilor, persoane
fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în
cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia
(M.O. nr. 128/21.02.2007)
l O.u.G. nr. 4 privind reluarea pentru anul 2007 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
(M.O. nr. 129/22.02.2007)
l O.u.G. nr. 5 pentru completarea art. 3 din Legea nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (M.O. nr.
129/22.02.2007)
l O.u.G. nr. 7 pentru modificarea Programului naţional
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privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate
personală, aprobat prin O.u.G. nr. 51/2006 (M.O. nr.
129/22.02.2007)
l Ordinul nr. 295 al ministrului educaţiei şi cercetării privind
cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a
studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire,
licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi de finalizare a
programelor de pregătire universitară avansată din cadrul
studiilor universitare de doctorat (M.O. nr. 135/23.02.2007)
l Ordinul nr. 308 al ministrului educaţiei şi cercetării privind
criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat pentru anul universitar 2007-2008 (M.O. nr.
135/23.02.2007)
l Ordinul nr. 257 al ministrului finanţelor publice privind
Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale
semestriale/anuale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr. 137/26.02.2007)
l Ordinul nr. 273 al ministrului finanţelor publice pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Certificat
de atestare a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în
scopuri de TVA“ (M.O. nr. 137/26.02.2007)
l Ordinul nr. 329 al ministrului educaţiei şi cercetării privind
aplicarea normelor metodologice pentru elevii care
beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca
urmare a faptului că nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de
domiciliu (M.O. nr. 139/26.02.2007)
l H.G. nr. 175 privind registrul agricol pentru perioada
2007-2011 (M.O. nr 140/26.02.2007)
l H.G. nr. 167 privind desfăşurarea programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007“ (M.O. nr. 143/27.02.2007)
l Ordinul nr. 307 al ministrului finanţelor publice privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark,
aferente lunii martie 2007 (M.O. nr. 143/27.02.2007)

Comercializarea produselor
alimentare tradi]ionale în
perioada S@rb@torilor Pascale
Comercializarea produselor alimentare
în perioada sărbătorilor de Paşti se va face
cu respectarea următoarelor condiţii
sanitare veterinare:
Carnea şi organele de miel sunt admise
pentru consumul public numai dacă sunt
însoţite de un certificat de sănătate publică
veterinară şi poartă marca de sănătate.
Marcarea cărnii de miel, destinată pieţei
naţionale, obţinută în unităţi supuse
controlului sanitar veterinar se face cu o
ştampilă de formă rotundă, care cuprinde
următoarele informaţii:
l în partea superioară: numele ţării
ROMÂNIA,
l în centru: codul judeţului urmat, fără
întrerupere, de numărul de autorizare
veterinară a unităţii. Imediat după aceasta,
este înscris numărul de identificare a
medicului veterinar oficial care a efectuat
inspecţia cărnii,
l în partea inferioară: CONTROLAT
SANITAR VETERINAR.
Carnea de miel obţinută în unităţi supuse controlului sanitar veterinar, autorizate
pentru schimburi intracomunitare se
marchează cu o ştampilă de formă ovală
care cuprinde următoarele informaţii:
l în partea superioară: numele ţării
ROMÂNIA,
l în centru: numărul de autorizare a
unităţii;
l în partea inferioară: EC.
Marca de sănătate şi certificatele de
sănătate pentru carnea de miel vor fi
gestionate de către medicul veterinar oficial
care asigură supravegherea sanitară
veterinară a unităţii respective.
Ovinele sacrificate, cu vârsta de peste 1
an, se vor putea comercializa numai după
confiscarea craniului, măduvei spinării,
splinei şi a ileonului. Carnea provenită de la
ovinele sacrificate în gospodăriile populaţiei este destinată strict consumului propriu.
Ouăle sunt admise pt. consumul public
numai dacă sunt marcate cu data ouatului,
dacă sunt însoţite de un certificat de sănătate publică veterinară. Ouăle trebuie să fie
depozitate şi comercializate în spaţii care
asigură temperatura corespunzătoare.
Nu vor fi admise pentru comercializate
ouăle cu coaja crăpată sau cele de raţă.
În perioada 1-9 aprilie, la nivelul
Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Judeţene şi al Circumscripţiilor, va fi asigurată permanenţa
personalului sanitar veterinar, inclusiv în
zilele de sâmbătă şi duminică.
La sediul fiecărei structuri sanitare veterinare, vor fi afişate programul de lucru,
persoanele responsabile şi un număr de
telefon la care consumatorii pot sesiza
orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau pot solicita informaţii.
Pentru sesizarea unor aspecte nedorite
în comercializarea produselor alimentare
sau pentru solicitarea de informaţii,
ANSVSA pune la dispoziţia cetăţenilor linia
telefonică gratuită: 0800 826 787.
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pt. Siguranta Alimentelor - 08.03.2007

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
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Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite
arata ca numărul persoanelor de 60 de ani sau
mai în vârstă s-ar putea tripla, ajungând până la 2
miliarde în 2050. Potrivit documentului, populaţia
globului - în prezent de 6,7 miliarde - va creşte cu
2,5 miliarde în următorii 43 de ani.

Deputaţii Bundesatglui, camera inferioară a
Parlamentului Germaniei, au votat în favoarea majorării
vârstei de pensionare de la 65 la 67 de ani. Măsura, votată de
deputaţii "Marii coaliţii" dintre Creştin Democraţi şi Social
Democraţi, va fi introdusă treptat, prin majorarea graduală a
vârstei de pensionare între 2012 şi 2029.

In UE au început manifestări legate de
aniversarea semnării Tratatului de la Roma,
documentul fondator al comunităţii
economice europene, încheiat pe 25 martie
1957 de Franţa, Germania, Italia, Belgia,
Olanda şi Luxemburg

Scurt turneu european
al pre}edintelui Putin

Conferin]ei regionale
pentru Irak

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin,
se află într-un scurt turneu european,
început în Italia şi încheiat azi, 15 martie,
în Grecia.
In Italia, s-a întâlnit pentru prima
oară, de la începutul pontificatului
actualului Papă, în aprilie 2005, cu
Benedict al XVI-lea . S-au discutat
axpecte ale relaţiei dintre Vatican şi
Biserica Ortodoxă Rusă, relaţia
tensionată care a stat în calea unei vizite
papale în Rusia. Preşedintele rus s-a
întâlnit şi cu Papa Ioan Paul al II-lea, de
două ori, în 2000 şi 2003. Papa Benedict
face eforturi pentru ameliorarea relaţiilor,
iar acestea s-au îmbunătăţit în ultimii ani,
după cum a declarat nunţiul papal la
Moscova, monsignorul Antonio Menini.
Dar atât nunţiul papal, cât şi reprezentantul pentru afaceri europene al Bisericii Ruse, au declarat că e prea devreme
pentru a discuta despre o vizită a suveranului pontif. O altă oficialitate a Bisericii
Ruse, a spus că vizita lui lui Putin la
Vatican reprezintă o întâlnire între şefi de
stat, în timp ce chestiunile de credinţă
trebuie rezolvate direct între biserici.
Putin s-a întâlnit şi cu şeful guvernului de la Roma, Romano Prodi, şi cu
preşedintele Giorgio Napolitano. Au fost
discutate chestiuni de politica internaţională legate de Iran, Irak, conflictul
israelo-palestinian sau scutul antibalistic preconizat de Statele Unite. In
contextul unei intense cooperări bilaterale în domeniul energetic, în cadrul unei
reuniuni interguvernamentale ce a avut
loc la Bari, în sudul Italiei, în prezenţa
miniştrilor afacerilor externe, apărării,
dezvoltării economice şi energiei din
cele două ţări, au fost discutate
probleme de politică internaţională, dar
şi chestiunea crucială a energiei, după
acordul semnat de compania italiană Eni
cu concernul rusesc Gazprom.
Vizita în Italia a fost urmată de un
summit la Atena, cu participarea Greciei,
Bulgariei şi Rusiei. Se aşteaptă ca azi să
fie semnat un acord privind construcţia
unei conducte pentru transportul
petrolului rusesc între Burgas şi portul
grecesc Alexandropoulis de la
Mediterana. Conducta va permite
transportul petrolului rusesc spre Marea
Mediterană, evitându-se strâmtoarea
foarte aglomerată a Bosforului.

Alegeri test în Rusia
In Rusia au avut loc alegeri locale, un important test înaintea alegerilor parlamentare
din luna decembrie şi a celor prezidenţiale, din martie 2008. Aproape 31 de milioane de
alegători s-au prezentat la urne în 14 dintre cele peste 80 de regiuni ale Rusiei, printre
care Moscova şi Sankt-Petersburg. Alegerile au fost şi o probă pentru noile reguli
electorale: anularea nivelului minim al prezenţei la vot şi a votului împotriva tuturor, cu un
prag electoral ridicat, de la 5 la 7%.
Doar partidele parlamentare, patru la număr, au avut liste admise în toate cele 14
regiuni: Rusia Unită, considerat principalul partid pro-Kremlin şi majoritar în actuala
configuraţie parlamentară, condus de preşedintele Dumei, Boris Grzlov, partidul Rusia
Justă, fondat cu doar 5 luni în urmă, al preşedintelui Consiliului Federaţiei, Serghei
Mironov, partidul Comunist şi partidul Liberal-Democrat, condus de Vladimir Jirinovski.
Opoziţia extraparlamentară liberală, Uniunea Forţelor de Dreapta şi Iabloko contestă
motivele ce au dus la respingerea listelor în unele regiuni (Iabloko în St Petersburg, fieful
formaţiunii - din motive tehnice - de exemplu) şi acuză puterea de încercare de a
împiedica o competiţie adevărată.
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale de duminică sugerează că în 13 regiuni
învingător va fi declarat Partidul Rusia Unită creditat cu 60% din voturi (anticipările se
situau în jurul a 40%), fiind devansat doar în Stavropol Krai de Rusia Justă. Rămâne
singurul partid cu reprezentanţi în toate cele 14 legislative regionale. Uniune Forţelor de
Dreapta a depăşit pragul de 7% într-o regiune iar Iabloko nu a reuşit să depăşească
pragul electoral în nici o regiune.
Rusia Justă ce se declară adepta socialismului, nu a reuşit să devanseze comunuştii,
potrivit rezultatelor preliminare date publicităţii de Comisia Electorală. Comuniştii au
adunat 12,5% din locuri, situându-se pe poziţia doua în şapte provincii, Rusia Justă cu
11,7% de locuri devansând doar formaţiunea lui Jirinovski situată pe a patra poziţie cu o
medie de 10% din voturi în toate regiunile.
"Rezultatele înregistrate în alegerile regionale din 11 martie reflectă tendinţele
actuale şi rezultatele la care ne putem aştepta la alegerilor pentru Dumă din 2
decembrie" a declarat Alexander Veshnyakov, preşedintele comisiei electorale centrale.
Alegerile locale au avut loc în Republica Caucazului de Nord Dagestan, Republica
Komi din Ural (nord-vest), Teritoriul Stavropol în sudul Rusiei, rgiunile Vologda,
Murmansk şi Pskov şi oraşul St. Petersburg, în nord-vest, regiunea Moscova şi Oryol în
centrul Rusiei, Regiunile Omsk, Tomsk şi Tyumen din vestul Siberiei şi în Regiunea
Samara din zona Volga. Suportul masiv de care s-au bucurat partidele ce-l sprijină pe
Putin a fost confirmat pe deplin, partidele liberale Uniunea Forţelor de Dreapta, de centru
dreapta, şi Iabloko, de centru, având în faţă o grea provocare, aceea de a reuşii în
decembrie să depăşească pragul de 7%.
Din motive încă neclare, victimă "colaterală" a alegerilor de duminică a fost chiar
Alexander Veshnyakov, şeful comisiei Electorale Centrale din Rusia şi, considerat, un
apropiat al Kremlinului. Numele lui nu a mai apărut pe lista nominaţilor pentru Comisia ce
va superviza alegerile din decembrie şi martie, listă ce apare în decretul prezidenţial
pentru formarea noii Comisii, decret ce a fost publicat marţi.

La 4 ani de la invadarea Irakului de către o coaliţie condusă de
Statele Unite, premierul irakian,
Nuri al-Maliki, a cerut, în cadrul
conferinţei regionale pentru Irak,
desfăşurată la Bagdad,
continuarea dialogului regional şi
interna-ţional pentru rezolvarea
problemelor ţării sale. Conferinţa
organizată de premierul irakian,
care s-a opus mult timp unei
asemenea manifestări, înainte de
a fi depăşit de situaţia din ţară, a
avut obiectivul de a căuta soluţii
pentru Irak. Au participat oficiali
din Turcia, Iordania, Arabia
Saudită, Kuweit, Siria, Iran şi
Egipt, un reprezentant al Ligii
Arabe şi cei cinci membrii
permanenţi ai Consiliului de
Securitate. O nouă conferinţă de
securitate pentru Irak, la nivelul
ministrilor de externe, va fi
organizată, cel mai probabil, luna
viitoare. Se asteapta si
participarea secretarului de stat
american, Condoleezza Rice.

Reglementarea conflictului dintre israelieni
}i palestinieni
O conferinţă consacrată problemei reglementării conflictului
dintre israelieni şi palestinieni, cu
participarea unor delegaţii oficiale
din Israel, Autoritatea Naţională
Palestiniană (ANP) şi Iordania s-a
deschis miercuri la Tokio. Înaintea
conferinţei, şeful diplomaţiei
nipone Taro Aso s-a
întâlnit
separat cu şefii fiecărei delegaţii
participante la discuţii, respectiv
cu vicepremierul israelian Shimon
Peres, cu principalul negociator al
Organizaţiei pentru Eliberarea
Palestinei (OEP) Saeb Erekat, şi
consilierul regelui iordanian
Farouq Kasraoui. Aceasta este a
doua conferinţă de acest gen
organizată de Tokio. Prima s-a
desfăşurat în iulie 2004.

Nou guvern palestinian
Preşedintele Autorităţii
Palestiniene urmează să prezinte
în 15.03.2007, formula noului
guvern de uniune naţională,
guvern ce va fi supus aprobării
consiliului legislativ cel mai
probabil sâmbătă.

l Cel mai mare târg de tehnică informaţională şi telecomunicaţii a fost deschis la Hanovra, miercuri seară l
Angela Merkel se va deplasa în Polonia la sfârşitul săptămânii l Javier Solana s-a aflat la Damasc în cadrul unui
turneu regional dominat de criza politică din Liban l Senatorii americani au votat miercuri pentru începerea oficială
a dezbaterii cu privire la Irak l Tratativele pe tema programului nuclear nord-coreean urmează să fie reluate luni l

Joi/15 Martie

Vineri/16 Martie

Timişoara
+13ºC
+1ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 19 Martie

Sâmb@t@/17 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+14ºC
+3ºC

Oraviţa +11ºC
+3ºC

+14ºC
+3ºC

Reşiţa
Oraviţa +11ºC
+4ºC

+13ºC
+5ºC

Marţi, 20 Martie

Timişoara
Caransebeş

+12ºC
+3ºC

Duminic@/18 Martie

+13ºC
+5ºC

Miercuri, 21 Martie

+15ºC
+6ºC

Timişoara
Caransebeş

+15ºC
+7ºC

Reşiţa

Caransebeş

+11ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +10ºC
+3ºC

Oraviţa +13ºC
+7ºC

+15ºC
+8ºC

Joi, 22 Martie

Vineri, 23 Martie

+12ºC
+2ºC

+12ºC
+4ºC

Sâmbătă, 24 Martie

Duminică, 25 Martie

Reşiţa

+15ºC/+7ºC

+13ºC/+5ºC

+13ºC/+4ºC

+8ºC/0ºC

+8ºC/+3ºC

+11ºC/+2ºC

+10ºC/+3ºC

Timişoara

+18ºC/+5ºC

+19ºC/+6ºC

+15ºC/+3ºC

+15ºC/+5ºC

+11ºC/+3ºC

+10ºC/+3ºC

+13ºC/+2ºC
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Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
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 camere camin, usa metalica, convector, pret
11500 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând garsoniera, zona Micro 1,
amenajata si mobilata, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE
Vând apartament cu o camera, zona
Centru, confort 1, amenajat, convector,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
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 negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, centrala, amenajat, bucatarie modificata, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
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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, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 2, centrala,
termopane, pret 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 1, parter,
pret 26500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 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,
Moroasa, amenajat, centrala, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, 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, 0746-663225
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1 decomandat, centrala, termopane, amenajat, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, modificat,
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centrala, termopane, bucatarie marita, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
zona Lunca, termopane, centrala, bucataria modificata, etaj 2, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Micro 1, etaj bun, amenajat, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
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. 0355404462, 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, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, suprafata mare, pret neg. 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. 0355404462, 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, complet mobilat, zona Micro 4, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, zona Centru, 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,
etaj1, conf.1, semidecomandat, imbunatatiri, centrala, termopane, pret 34500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
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, modificari, amenajat, etaj 1, pret bun. Tel. 0355404462, 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. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane,
centrala, termopane, pret bun. Tel. 0355404462, 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, balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apart. 4 camere, decomandat, 2
bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
Vând apartament 4 camere, decomandat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, centrala, 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. 0355404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE CASE
Vând casa 5 camere, zona Moroasa,
cu etaj, 3 bai, terasa, garaj, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746-663225
Vând casa 4 camere,zona Moroasa, cu
etaj, centrala, terasa, 2 bai, pret 55000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, zona Muncitoresc, 2 antreuri, suprafata locuibila 110 mp,
pret 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 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. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând casa zona Centru, 3 camere,
amenajata, garaj, centrala, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând casa, 4 camere, zona Muncitoresc, 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
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 mobilata pentru magazin acces auto, garaj,
terasa, 3 intrari, bun privatizare, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 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. 0355404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate utilitatile, lift, parcare, rampa, preluare chiriasi
existenti, Calea Timisorii. Tel. 0355404462, 0788021441 (Banat Expert)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului
Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Caraş-Severtin

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

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

intermediază vânzări-cumpărări

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

CASE
TERENURI

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament, 2 camere conf. 1,
cu multiple îmbunătăţiri, etajul 3, preţ
27.000 €. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Vând cămin, apartament o cameră,
urgent. Tel. 0745-496620. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere conf. 1,
în Republicii bl. 7, complet renovat,
termopane, ocupabil imediat, preţ
24.500 €. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 3 camere
în zonă centrală, ocupabil relativ repede
în bloc de 4 etaje. Tel. 0748-119122.
(Tryo M)

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

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament, cu 3 camere, conf.
1, fără îmbunătăţiri, zonă bună, preţ
26.800 €. Tel. 0748-118778. (Tryo M)
Vând apartament, cu o cameră în
bloc de apartamente, cu anumite
îmbunătăţiri preţ 15.500 €. Tel. 0788520899. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere,
Govândari tel. 0748118081. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, zona
Luncă, etajul 2 în bloc de 4 etaje,
ocupabil imediat. Tel. 0748-119444.
(Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13 e-mail: broxana@mali.com
Tel. 0722-411233, 0723-484780, 0721-081129
Vând urgent agarsonieră tip cămin în
Vând urgent apartament 2 camere,
Luncă, suprafaţă 38 mp, la preţul de confort I, str. Ştefan cel Mare, suprafaţă
7.500 € neg. Tel. 0722-411233, 0723- de 102 mp, cu boxă, preţ 40.000 €. Tel.
484780, 0721-081129 (Grecu Haus)
0722-411233, 0723-484780, 0721Vând urgent 2 apartamente cu 2 081129 (Grecu Haus)
camere, confort I, semidecomandat,
Vând urgent apartamente, confort II
zona Intim şi Micro III, cu îmbunătăţiri şi şi III, în Luncă şi Moroasa, îmbunătăţiri şi
central ă . Tel. 0722-411233, 0723- centrală, preţuri avantajoase. Tel. 0722484780, 0721-081129 (Grecu Haus)
411233, 0723-484780, 0721-081129
Vând case în Reşiţa, zona Muncito- (Grecu Haus)
resc, preţuri de la 20.000 €. Tel. 0722Vând urgent apartament 2 camere,
411233, 0723-484780, 0721-081129 confort I, etaj 2/4, zona Parcul Siderur(Grecu Haus)
gistului, suprefinisat şi amenajat,
Ocazie! Vând apartament 2 camere, complet mobilat (Gerasis), podele
confort I decomandat, etaj 3/10, complet laminate, termopane, rigips, centrală,
mobilat şi utilat, îmbunătăţit, centrală, preţ avantajos. Tel. 0722-411233, 0723preţ 31.000 € neg. Tel. 0722-411233, 484780, 0721-081129 (Grecu Haus)
Vând urgent apartamente 3 camere,
0723-484780, 0721-081129 (Grecu Haus)
Vând urgent casa în Câlnic, Bocşa confort I, semidecomandate, îmbunătăRomână şi Valea Deni. Tel. 0722- ţite, cu centrale, preţuri avantajoase. Tel.
411233, 0723-484780, 0721-081129 0722-411233, 0723-484780, 0721081129 (Grecu Haus)
(Grecu Haus)

Tinerii se pot califica prin ucenicie
la locul de munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin anunţă
agenţii economici despre posibilitatea
calificării tinerilor cu vârsta cuprinsă între
16 şi 25 de ani prin ucenicie la locul de
muncă.
Contractele de ucenicie la locul de
muncă pot fi încheiate , în calitate de
angajator, doar de către persoanele
juridice şi persoanele fizice autorizate
de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei prin Comisia judeţeană de
autorizare a furnizorilor de formare
profesională. Durata contractelor de
ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani şi
mai mică de 6 luni.
Angajatorii care încadrează în
muncă persoane , în baza unui contract
de ucenicie la locul de muncă conform
Legii nr 279/05.10.2005 privind ucenicia
la locul de muncă, vor primi lunar, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj:
l o sumă egală cu 50% din salariul de
bază minim brut pe ţară, în vigoare;

Agentii
, imobiliare

l o sumă egală cu contravaloarea
lunară a serviciilor de instruire teoretică
a ucenicului, fără a putea depăşi 20% din
salariul de bază minim brut pe ţară, în
vigoare.
Aceste sume se acordă angajatorilor
la cerere, pe toată perioada derulării
contractului de ucenicie.
Agenţii economici care doresc să
califice personal prin ucenicie la locul de
muncă se pot adresa pentru încheierea
contractelor Comisiei judeţene de
autorizare a furnizorilor de formare
profesională din cadrul Direcţiei
Generale de Muncă Solidaritate Socială
şi Familie Caraş-Severin.
Persoanele interesate pot obţine
informaţii suplimentare de la sediul
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin din
Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel.
0255- 21 . 23 . 80) sau de la sediul
Centrului de Formare Profesională din
Reşiţa, str. Văliugului nr. 103 (tel. 025522.10.15).

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

Vânzãri
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj II/II, îmbunătăţit, zona
Luncă, preţ 35.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, îmbunătăţit, zona Luncă, preţ 28.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, decomandat, parter/IV, centrală, pretabil
privatizare, zona Reşiţa Sud, preţ fix
40.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj II/IV, îmbunătăţit,
zona Universitate, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţă 117 mp, Universalul Vechi.
Preţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând cas ă superîmbunătă ţit ă,
mobilată şi utilată complet + teren 1.000
mp. Str. Carpaţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 15 h teren arabil în loc.
Măureni. Preţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Reşiţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 180.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autogării, preţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (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, centrală,
zona Ada, preţ 30.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I
semidecomandat, etaj III/X, îmbunătăţit,
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, zonă
centrală, preţ 200 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

5 Mar. 07
6 Mar. 07
7 Mar. 07
8 Mar. 07
9 Mar. 07
12 Mar. 07
13 Mar. 07
14 Mar. 07

53,1592
53,5716
53,6498
53,9915
53,9667
53,6314
53,5560
52,8256

Vând 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lângă hotel Gozna,
preţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând teren 1.500 mp, toate utilităţile,
zona Calea Timişoarei, preţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând cabană, suprafaţă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 3.000 mp teren, zonă foarte
bună, pentru construcţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 3 camere (100 mp)
şi garsonieră situată în Poiana Braşov,
lângă Complex Dracula, preţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 7.000 mp teren, Calea
Timişoarei, preţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând teren 1000 mp, acces auto, km
3, lângă hotel Castilio, preţ 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 casă 1000 mp, Moroasa I, preţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând hală 2100 mp + 6000 mp teren,
preţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere restaurant zona
Reşiţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
Închiriez spaţii comerciale în Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
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.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60
2,58
2,56
2,54
2,52

USD

12 Februarie - 14 Martie 2007

EURO

lei
3,54
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3,40
3,38
3,36
3,34
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PRISMA SPORT
LIGA 1

PRISMA SPORT

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

M
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
18
12
13
11
11
9
9
10
7
6
6
7
7
7
6
4
3
3

E
3
7
4
8
4
7
6
3
7
9
8
5
5
4
3
5
5
5

PRISMA SPORT

RUGBY

Clasament etapa a 22-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PRISMA SPORT

I
1
3
5
3
7
6
7
9
8
7
8
10
10
11
13
13
14
14

GM
43
39
41
38
28
22
28
35
27
22
23
17
16
18
18
14
16
9

GP
11
14
25
12
20
18
31
40
28
33
23
24
23
23
35
27
37
30

P
57p
43p
43p
41p
37p
34p
33p
33p
28p
27p
26p
26p
26p
25p
21p
17p
14p
14p

Etapa urmatoare (23/34), 16-18.03.2007 - Vineri, 16.03: Pandurii
Tg. Jiu - Otelul Galati, (Telesport, ora 15:30); Ceahlaul Piatra Neamt Farul Constanta, (Telesport, ora 20:00); Sambata, 17.03.: Jiul
Petrosani - CFR Cluj, (Telesport, ora 14:00); Politehnica Timisoara Politehnica Iasi, (Kanal D, ora 15:30); FC Vaslui - Rapid Bucuresti,
(National TV, ora 15:30); Steaua Bucuresti - FC Arges, (Antena 1, ora
20:45); Duminica, 18.03.: UTA - Dinamo Bucuresti, (Kanal D, ora
15:45); Universitatea Craiova - Gloria Bistrita, (National TV, ora
20:00); FC National - Unirea Urziceni, (Telesport, ora 20:45).

Romania a trecut de Spania cu scorul de 50-14.
Pe stadionul Ghencea 2 din Bucuresti, reprezentativa de rugby
a Romaniei a facut uitata prestatia mai putin reusita din fata
Georgiei, trecand de Spania cu scorul de 50-14, tricolorii marcand
nu mai putin de 8 eseuri. Meciul conteaza pentru Cupa Europeana
a Natiunilor. Urmatorul meci al selectionatei noastre va avea loc
saptamana viitoare, in deplasare cu Cehia.
Jucatorii nostri au inceput bine partida si in minutul 6 reusisera
deja sa inscrie primul eseu prin Cristi Petre transformat de Danut
Dumbrava, astfel ca scorul era 7-0. Dupa numai 10 minute Fercu a
reusit o alta incercare pentru Romania ducand scorul la 12-0.
Danut Dumbrava a ratat transformarea de aceasta data. Capitanul
nationalei noastre Socol a fost eliminat pentru 10 minute dand
posibilitatea spaniolilor sa revina si sa inscrie primul lor eseu, pe o
greseala a jucatorilor nostri, diferenta reducandu-se, scor 12-7.
Romania a accelerat imediat si pana la pauza a mai inscris de
doua ori, unul din eseuri fiind transformat astfel ca la cabine s-a
intrat cu 24-7.
Partea a 2-a a inceput la fel de bine pentru Romania, Fercu
reusind cel de-al 5-lea eseu al formatiei noastre, transformat de
Vlaicu. Dumitras a marcat si el un nou eseu dupa cel reusit in prima
repriza si scorul a luat propoertii, 36-7. Capitanul nationalei Socol
si Marius Tincu au adus ultimele doua incercari pentru Romania
care s-a distantat la 43 de puncte pe tabela, 50-7. Ultimele puncte
ale partidei au fost reusite de Spania care a inscris un eseu chiar in
minutul 80. Scor final, 50-14 pentru Romania care a reusit un joc
de calitate care ne da sperante intr-o participare onorabila la Cupa
Mondiala din acest an.

LIGA 2 - SERIA II
U Cluj
CSM Rm Valcea
Minerul Lupeni
Dacia Mioveni
ISCT
FCM Resita
FC Caracal
FC Targoviste
Corvinul Hunedoara
Poli II Timisoara
CFR Timisoara
Apulum Alba Iulia
FC Bihor
Building Vanju Mare
Gaz Metan Medias
FC Baia Mare
Unirea Dej
CS Auxerre Lugoj

M
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
12
10
10
8
8
8
9
8
6
6
7
6
5
5
5
4
5
3

E
5
2
2
6
6
5
2
4
9
8
5
7
6
5
4
6
3
7

I
2
7
7
5
5
6
8
7
4
5
7
6
8
9
10
9
11
9

GM
30
23
23
20
19
22
24
16
29
19
20
14
20
13
18
14
16
13

GP
12
19
20
14
15
14
21
16
19
13
25
15
28
17
24
28
33
20

P
41p
32p
32p
30p
30p
29p
29p
28p
27p
26p
26p
25p
21p
20p
19p
18p
18p
16p

Etapa urmatoare (20/34), 17 martie 2007: CSM Rm. Valcea Auxerre Lugoj; FCM Resita - FC Caracal; CFR Timisoara - Bulding
Vanju Mare; Dacia Mioveni - Minerul Lupeni; Unirea Dej - Poli II
Timisoara; Gaz Metan Medias - FC Baia Mare; Corvinul Hunedoara FCM Targoviste; U Cluj - Unirea Alba Iulia; Industria Sarmei Campia
Turzii - FC Bihor.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA
Clasament etapa a 20-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
17
17
15
11
12
10
11
8
8
7
7
7
2
0

E
1
0
1
5
1
3
0
1
1
1
1
0
1
0

I
2
3
4
4
7
7
9
11
11
12
12
13
17
20

GM
601
673
689
654
566
582
649
612
578
575
532
522
482
520

GP
505
565
572
595
552
554
626
619
642
586
555
568
606
690

P
35p
34p
31p
27p
25p
23p
22p
17p
17p
15p
15p
14p
5p
0p

POLO
Lotul naţional de polo a plecat la Sydney (Australia), pentru a
participa la un ultim turneu de pregătire (11-14 martie), înaintea CM
2007 de nataţie de la Melbourne (17 martie - 1 aprilie).
La Sydney, România a întâlnit în ordine Croaţia (11 martie), selecţionata de juniori a Australiei (12 martie),Africa de Sud (13martie)
şi Germania (14 martie).După acest turneu,Vlad Hagiu se va decide
asupra celor 13 jucători din lotul de 14 ce vor fi înscrişi la Mondiale.
La CM, România face parte din Grupa D şi va juca în ordine cu
Canada (20 martie), Noua Zeelandă (22 martie) şi Ungaria (24
martie). Prima clasată se califică direct în sferturi, iar echipele de pe
locurile 2-3 în grupe joacă încă un meci pentru accederea în sferturi.
Meciurile din sferturi au loc pe 28 martie, semifinalele pe 30 martie,
iar finalele pe 1 aprilie.
Dacă urcă pe podium la CM 2007, România se califică direct la
JO 2008, în caz contrar trebuie să participe la alte 3 turnee de
calificare, ultimul având loc la Oradea în februarie 2008.

Sebastien Loeb a câ}tigat Raliul Mexicului
Pilotul francez Sebastien Loeb (Citroen C4) a câştigat Raliul
automobilistic al Mexicului, a 4-a etapă a Camionatului Mondial
WRC, care s-a încheiat duminică, la Leon, fiind urmat la 55 sec.
8/10 de finlandezul Marcus Grondholm şi la 1min.27sec.7/10 de
compatriotul acestuia Mikko Hirvonen, ambii pe Ford Focus.
Grondholm se menţine lider în clasamentul general al
Campionatului Mondial de raliuri, cu un avans de patru puncte faţă
de Loeb şi de şase puncte faţă de Hirvonen.

FORMULA 1 2007

Etapa urmatoare (21/26), 17.03.2007: U. Cluj - Poli Iasi; Baia
Iata calendarul curselor de Formula 1 din anul
Mare - Suceava; Bistrita - HCM Constanta; Dinamo - Pandurii Tg. Jiu; 2007. Au disparut din calendar Marele Premiu al StaSteaua - UCM Resita; Poli Timisoara - Medgidia; Uztel Ploiesti - HCM tului San Marino si Marele Premiu al Europei (care se
Brasov.
va disputa de acum incolo prin rotatie, cand la Nurbur-

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
18 mar-01 apr:
18 mar:
18 mar:
19-25 mar:

NATATIE - Camp Mondial, Melbourne, Australia;
FORMULA 1 - MP al Australiei, Melbourne ;
SCHI - Slalom, masculin, Lenzerheide, Elvetia;
PATINAJ ARTISTIC - Camp. Mondial, Tokyo, Jap.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEMININ: Cupa Challenge, Jolidon Cluj - Constanta
Sambata TV Sport ora 14:30
RUGBY: Turneul celor 6 natiuni: Tara Galilor - Anglia
Sambata TVR 2 ora 19:30
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL AUSTRALIEI, Etapa 1
Duminica TVR 1 ora 04:55
HANDBAL MASC.: Liga Nationala, Steaua - UCM Resita
Duminica TV Sport ora 13:00
CICLISM: Circuitul Profesionist UCI, Cursa Paris - Nisa
Duminica Eurosport ora 16:30
POLO: Campionatul Mondial, Canada - Romania
Marti TVR 2 ora 09:15
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Sortii au fost nedrepti cu
echipele romanesti: Jolidon
Cluj, Tomis si HCM Roman.
Urnele au decis ca Jolidon si
Tomis sa se intalneasca intre
ele, iar HCM Roman sa dispute
dubla de calificare in semifinale
cu frantuzoaicele de la Cercle
Dijon, cea mai buna echipa
ramasa in competitie.
Prima intalnire dintre Jolidon
si Tomis se va disputa la Cluj, pe
17 martie, de la ora 14:30, returul fiind programat pe 25 martie,
la Constanta, de la ora 13:00.
HCM Roman va juca acasa
prima partida cu adversarele din
Franta, mai precis pe 18 martie,
de la ora 11:00.

FOTBAL

Clasament etapa a 19-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Handbal, Challenge Cup

gring, cand la Hockenheim, sub titulatura de Marele
Premiu al Germaniei). Spa Francorchamps, popularul
circuit belgian revine dupa absenta de... un an.
l 18 Martie
- Australia
l 8 Aprilie
- Malaezia
l 15 Aprilie
- Bahrain
l 13 Mai
- Spania
l 27 Mai
- Monaco
l 10 Iunie
- Canada
l 17 Iunie
- Statele Unite ale Americii
l 1 Iulie
- Franta
l 8 Iulie
- Regatul Unit al Marii Britanii
l 22 Iulie
- Germania (Hockenheim)
l 5 August
- Ungaria
l 26 August
- Turcia
l 9 Septembrie - Italia
l 16 Septembrie - Belgia
l 30 Septembrie - Japonia
l 7 Octombrie - China
l 21 Octombrie - Brazilia

Tragere la sorti in Liga
Campionilor. Echipa AS Roma,
la care evolueaza Cristian
Chivu, va intalni formatia
Manchester United in sferturile
de finala ale Ligii Campionilor,
s-a stabilit vineri, in urma tragerii
la sorti de la Atena.
Programul complet al sferturilor de finala este urmatorul:
AC Milan - B. München
PSV Eindhoven - Liverpool
AS Roma - M. United
Chelsea - Valencia
Meciurile vor avea loc pe 3/4
aprilie turul si 10/11 aprilie
returul. Tragerea la sorti a fost
efectuata de ambasadorul
Atenei pentru Liga Campionilor,
fotbalistul Theodoros Zagorakis

CUPA ROMANIEI
Joi, 15 martie, la ora 15,30,
va avea loc, la Casa Fotbalului,
tragerea la sorţi a semifinalelor
Cupei României - Timişoreana
la fotbal, ediţia 2006-2007.
Cele patru echipe calificate
în aceasta faza a competiţiei vor
fi repartizate în doua urne:
Urna A: Steaua Bucureşti şi
Rapid Bucureşti
Urna B: FCU Politehnica
Timişoara şi Pandurii Târgu Jiu
Jocurile sunt programate în
sistem eliminatoriu, într-o
singură manşă, pe teren neutru,
în zilele de 17 şi 18 aprilie a.c.

Motociclism, 125 cc
Muresan a abandonat la debutul in
noul sezon. Singurul roman care va bifa in
acest an toate cursele clasei 125 cc din
Campionatul Mondial de Motociclism,
Robert Muresan, a abandonat dupa doar
cinci tururi in cursa de debut a sezonului,
desfasurata pe circuitul Losail din Qatar.
Plecat din pozitia a 24-a, Muresan a pierdut
peste sapte secunde in primele patru tururi,
retragandu-se la boxe in turul cu numarul
cinci, din cauza unor probleme tehnice la
motocicleta sa Derbi.
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