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C.E.T. ENERGOTERM - în echilibru stabil

Se scumpeşte gunoiul!

PRESCOM, ENERGOTERM, URBAN şi PIEŢE societăţi
care desfăşoară servicii de utilitate publică

Apa de ploaie laAQUACARAŞ

Zonă pilot pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Bugetul cu care va opera S.C. C.E.T. ENERGOTERM S.A. în
anul 2007 a fost astfel dimensionat încât să se realizeze mult
aşteptatul echilibru între venituri şi cheltuieli, deci pierdere zero!

Veniturile totale ale societăţii sunt de 38.030.000 lei,
depăşind cu 9,53% valoarea celor realizate în anul anterior.

Principala sursă a acestor venituri o constituie energia
produsă, aportul celor două componente fiind de 34,26% -
energia electrică (46.218 Mwh) şi 28,24 % - energia termică
(65.500 Gcal), cărora li se adaugă subvenţiile pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi de tarif (7,26 %, valoare diminuată faţă de
cele primite de la buget, în anul 2006), precum şi alte sume
primite de la bugetul de stat.

Principalele direcţii pentru cheltuieli sunt cele materiale
(combustibili, în principal), reprezentând 77,38 % şi cele de
personal (17,85 %, pentru 325 - numărul de personal prognozat
la finele anului, câştigul mediu lunar fiind de 1265,64 lei).

Investiţiile pe care şi le-a propus societatea sunt dirijate spre
modernizarea unor echipamente incluse în instalaţiile producă-
toare de energie, modernizarea grupului administrativ, tehnică
de calcul, aparatură de laborator, elaborarea documentaţiilor
tehnice pt. reabilitarea sistemului de termoficare, a punctelor ter-
mice şi a reţelei de distribuţie şi altele.

Cei 15 consilieri locali au votat noul tarif, solicitat de către
S.C. PRESCOM S.A. pentru colectarea şi transportul gunoiului
menajer în municipiul Reşiţa.

Începând cu data de 1 aprilie 2007 (nu e păcăleală!) pentru
serviciile prestate în acest domeniu PRESCOM va încasa 34,0
lei/mc (cu TVA inclus), ceea ce înseamnă o creştere de 8,88% şi
o liniere la tarifele practicate în alte oraşe (Deva, Timişoara,
Mangalia, Călăraşi, Braşov).

PRESCOM a justificat astfel cererea de majorare:
scăderea cu 4800 mc/an a cantităţii de gunoi menajer

transportat (explicată prin colectarea selectivă la unii agenţi
economici) a diminuat veniturile societăţii, în 2006, cu 108.900
lei; o primă concluzie care se desprinde din această justificare
este că pentru a nu fi obligaţi să suportăm creşterea tarifelor
trebuie să producem gunoi mai mult!

preţul motorinei a crescut cu 11,03%, din martie 2005 până în
ianuarie 2007;

salariul minim a crescut la 440 lei;
au fost achiziţionate 600 de eurocontainere, destinate înlocu-

irii celor existente la blocurile turn.

Activitatea celor patru societăţi presupune achiziţionarea de
produse, servicii şi lucrări în care sunt investiţi bani publici, iar, în
conformitate cu O.U.G. nr.34/2006, atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi a
contractelor de concesiune de lucrări publice sunt posibile numai
în cazul în care societatea contractantă desfăşoară servicii de
utilitate publică.

Acordarea acestui statut societăţilor menţionate a fost un gir
asumat de consilieri, având în vedere controlul dominant pe care
Consiliul Local îl exercită prin mai multe pârghii: deţine
majoritatea capitalului subscris şi al voturilor în organul de
conducere, iar membrii comisiei de analiză şi control fac parte
din Consiliul local al municipiului Reşiţa, cel care aprobă bugetul
de venituri şi cheltuieli, organigrama şi statul de funcţii ale
societăţilor respective, precum şi tarifele practicate de aceste
societăţi.

În municipiul Reşiţa serviciul public de alimentare cu apă şi
canalizare este concesionat către S.C. AQUACARAŞ S.A., iar
canalizarea pluvială este gestionată de S.C. URBAN REŞIŢA
S.R.L., care nu dispune de baza tehnică necesară asigurării unei
întreţineri corespunzătoare a sistemului de canalizare pluvială,
respectiv a intervenţiilor în cazul unor nefuncţionalităţi.

Mai trebuie menţionată şi existenţa actuală a unor segmente
de suprapunere a canalizării menajere cu cea pluvială, variantă
constructivă care creează disfuncţionalităţi, implicându-le pe ce-
le două societăţi în rezolvarea lor, situaţie care trebuie eliminată.

În această conjunctură a fost aprobată transmiterea serviciu-
lui public de canalizare pluvială de la URBAN la AQUACARAŞ -
Exploatare Reşiţa.

Din directivele unor legi, hotărâri sau ordonanţe guverna-
mentale româneşti, armonizate cu cele europene, decurg
obligaţiile administraţiei locale referitoare la colectarea selectivă
a deşeurilor. Un prim pas îl constituie stabilirea unei zone pilot, în
municipiul Reşiţa, în care se va proceda la colectarea selectivă a
deşeurilor provenite din hârtie şi carton, respectiv PET-uri şi folie
de plastic.

În cadrul arealului delimitat de străzile Fântânilor, Parâng,
Bd. A.I. Cuza (parţial), Petru Maior (parţial), Corbului, Spitalului,
I.L. Caragiale, pasaj Nera, G.A. Petculescu, prestatorul de
servicii de utilitate publică, PRERSCOM va amenaja nouă

(Proiect de hotărâre nr.1)

(Proiect de hotărâre nr.2)

(Proiecte de hotărâre nr. 3, 4, 5 şi 6)

(Proiect de hotărâre nr.7)
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platforme de colectare selectivă a deşeurilor
situate astfel:

Str. Parâng, în spatele blocului nr.1 de pe
Bd.A.I. Cuza;

Bloc 800, în parcare;
Str. Spitalului, lateral faţă de Policlinică;
Bd. Revoluţia din Decembrie, nr.4;
Pasaj Nera - parcare sediu instituţii (fost

IPJ);
Piaţa 1 Decembrie 1918, lângă piciorul

estacadei pentru funicular;
Complex comercial Reşiţa Sud, în spa-

tele blocului nr. 3 situat pe str.G.A. Petculescu;
Complex comercial Reşiţa Sud în

spatele Punctului Termic PT 20;
Piaţa 1 Decembrie 1918, în spatele

corpului II al Primăriei.

Persoanele fizice şi juridice care locuiesc
în zonă sau îşi desfăşoară activitatea în peri-
metrul acesteia au obligaţia să depoziteze
selectiv deşeurile menţionate, nerespectarea
acestei dispoziţii fiind supusă sancţiunilor
legale.

S.C. PRESCOM S.A. va încheia un
contract cu un agent economic care are ca
obiect de activitate reciclarea şi valorificarea
deşeurilor din hârtie şi carton, PET-uri şi folie
de polietilenă.

Hotărârea consilierilor vizează o soluţie
principială, detaliile tehnice şi suportul
financiar al proiectului fiind întrebări la care
răspunsul poate veni în următoarele şedinţe.

Subiectul s-a dovedit foarte generos
pentru întrebările legate de gestionarea
deşeurilor în Reşiţa.

Primarul municipiului, domnul Spătaru a
subliniat că data de 30 decembrie 2008 repre-
zintă momentul în care noua haldă de gunoi va
trebui să fie funcţională, simultan cu închide-
rea profesionistă, ştiinţifică a vechiului depo-
neu din Dealul Lupacului. În continuare a pre-
cizat că amplasamentul noului deponeu va fi în
Reşiţa (nu este păcăleală!), soluţie care asigu-
ră cele mai mici costuri pt.transportul gunoiului

Referitor la poziţia „urbană” a acestei
halde, trebuie consemnat norul întunecos şi
înecăcios care, astăzi (4 aprilie 2007), venind
din Dealul Lupacului, invada cartierul Lunca
Pomostului, inclusiv zona Agenţiei pentru
Protecţia Mediului şi disloca aerul din oraş,
„mai curat decât al munţilor” .

În ceea ce priveşte soluţia pt. ecologizarea
haldei existente, după închidere, divergenţele
dintre primar şi viceprimar (domnul Pădurean)
înseamnă, abordarea procesului respectiv du-
pă modelul austriac, de exemplu sau conform
unor tehnologii ale specialiştilor italieni, ale
căror proiecte au fost implementate în Turcia.

Domnul Pădurean a exemplificat această
soluţie cu rezultatele obţinute într-o localitate
din Turcia, cu structură demografică similară
Reşiţei şi unde, în decursul a cinci ani, halda
de gunoi a devenit sursă de combustibil
neconvenţional pentru obţinerea de energie
termică şi electrică, iar zgura reziduală este
utilizată ca material de întreţinere pentru
drumuri.

În şedinţa de consiliu a fost prezentat pro-
iectul de hotărâre referitor la aprobarea docu-
mentaţiei de urbanism „PUD Clădire birouri şi
spaţii comerciale”, la cererea familiei Adrian şi
Raluca Vancea, în calitate de investitori.

Clădirea urma să fie amplasată pe spaţiul
existent între sediul
Asigurări ALLIANZ
Ţiriac şi Western Hotel
Rogge, pe un teren cu
suprafaţa de 431,0 mp,
proprietate privată a
solicitanţilor.

Construcţia, cu o
desfăşurare de 210,9
mp şi un regim de
înălţime de maximum
P+2 etaje, va dispune,
la parter de spaţii co-
merciale, iar la etaje,
de birouri.

Documentaţia a
fost însoţită de urmă-
toarele avize:

Comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi de urbanism - aviz
favorabil, condiţionat de rezolvarea definitivă a
accesului carosabil din strada I. L. Caragiale;

Agenţia pentru protecţia mediului Caraş-
Severin fără aviz de mediu, deoarece proiectul
nu necesită evaluare de mediu; condiţia
impusă se referă la respectarea procentului de
20 % din teren (conform proiectului) , destinat
zonelor verzi;

Serviciul Poliţiei rutiere - aviz favorabil, cu
condiţia respectării prevederilor Regulamen-
tului general de urbanism privind parcajele,
accesele rutiere şi pietonale;

Inspectoratul pt. situaţii de urgenţă „Seme-
nic” al judeţului Caraş-Severin aviz favorabil,
cu condiţia obţinerii avizului de protecţie civilă;

CET ENERGOTERM Reşiţa aviz favorabil,
în condiţiile respectării unor restricţii specifice;
se menţionează ă nu există reţele termice pe
amplasament;

Enel Electrica aviz condiţionat de suporta-
rea cheltuielilor determinate de devierea LES
0,4 V de pe amplasamentul obiectivului;

ROMTELECOM aviz condiţionat de nece-
sitatea asigurării asistenţei tehnice, din partea
specialiştilor centrului de Comunicaţii Caraş-
Severin, înainte de începerea lucrărilor, având
în vedere că în imediata apropiere a amplasa-
mentului există instalaţii de telecomunicaţii;

PRESCOM aviz favorabil;
E-on Gaz România aviz favorabil, cu

condiţii de rutină;
AQUACARAŞ aviz favorabil, cu condiţii de

rutină.
În concluzie, proiectul a fost respins.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Birouri şi spaţii comerciale pe strada
I.L. Caragiale

(Proiect de hotărâre nr.8)

(Proiect de hotărâre nr. 9)
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Continuare în numărul viitor.

Comercializarea produselor din carne
Incepand cu data de 8 aprilie 2007, va intra in vigoare Ordinul nr.

560/1271/339210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la
comercializarea produselor din carne, publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 10 din 08.01.2007.

Acest Ordin, reprezinta o premiera in Romania postdecembrista.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor doreste sa

informeze consumatorii despre importanta acestui act normativ, care
are rolul de a asigura punerea pe piata a unor produse si preparate din
carne sigure si de calitate europeana. Precizam ca prezentul act norma-
tiv s-a bucurat de sprijinul si colaborareaAsociatiei Romane a Carnii.

în cazul utilizării de carne separată mecanic (MDM), operaţia de
fierbere şi coacere se va realiza la o temperatură de minimum 72°C în
centrul geometric al produsului şi timp de minimum 20 de minute.

în cazul în care la fabricarea produselor din carne se utilizează
amidon sau amidonuri modificate, proporţia maximă a acestora în
componenţa produsului finit trebuie să fie de 4%.

la fabricarea salamului Victoria se vor utiliza bradt din carne de porc
sau vita si bucati mari de carne. Procentul de carne trebuie sa fie de
minimum 30 %;

la fabricarea salamului Victoria nu este permisa utilizarea carnii de
porc si de pasare separata mecanic (MDM) si a subproduselor
comestibile de abator, cu exceptia emulsiei de sorici;

la fabricarea carnatilor Oltenesti si Trandafir se va utiliza doar carne
de porc, carne de vita si slanina;

la Salamul de vara nu se va utiliza carne separata mecanic (MDM),
organe si amidon sau amidonuri modificate. Pentru celelalte sortimente
se admite utilizarea organelor in proportie de 15 %;

la fabricarea carnatilor Cabanos se va utiliza carne de porc, vita si
slanina. Nu se va mai utiliza carne separata mecanic (MDM), organe si
amidon sau amidonuri modificate;

la fabricarea salamului de Sibiu se va utiliza doar carne de porc si
slanina. Nu se va mai utiliza proteina vegetala;

ghiudemul si babicul vor utiliza ca materie prima doar carnea de oaie,
capra si carne de vita la fabricarea carnatilor Plai, a ghiudemului si a
babicului nu se va mai utiliza proteina vegetala;

la conservele de porc in suc propriu si conservele de vita in suc
proipriu, cantitatea de carne trebuie sa fiie de minimum 60% din masa
neta grasimea trebuie sa fie de maximum 10% raportata la masa neta, in
cazul conservei de vita in suc propriu si de maximum 20%, in cazul
conservei de porc in suc propriu. La ambele sortimente nu se admite
utilizarea carnii de porc sau de pasare separate mecanic (MDM),
precum si a proteinelor de origine vegetala;

pateul de ficat trebuie sa aiba un continut minim de ficat de 15%. La
fabricarea pateului de ficat nu se admite utilizarea carnii de porc sau
pasare separate mecanic (MDM), a amidonului sau amidonului
modificat si a proteinei de origine vegetala.

fierte; afumate; afumate si fierte; fierte si dublu afumate; fierte, dublu
afumate si uscate; afumate si uscate/crude uscate; fierte si uscate;
prelucrate prin coacere; sterilizate.

natura tratamentului termic utilizat;
la conservele mixte pe eticheta se va mentiona procentul de carne

existent in produsul finit, iar in cazul utilizarii de carne separata mecanic
(MDM), aceasta se va mentiona distinct pe eticheta.

Pentru buna informare a consumatorilor, exemplificam:

In functie de tratamentul termic aplicat, produsele din carne se
clasifica in urmatoarele grupe:

In ceea ce priveste etichetarea, se va mentiona obligatoriu:

Autoritatea Nationala pt. Protectia Consumatorilor - 04.04.2007
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Sacrificarea la abator a porcinelor
Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a solicitat o

derogare o perioadă tranzitorie la CE pentru sacrificarea la abator a
porcinelor din exploataţiile non-profesionale

Această perioadă este necesară pentru a permite abatorizarea
porcilor vaccinaţi cu vaccin viu C, care provin din exploataţiile non-
profesionale, în prezent fiind abatorizaţi exclusiv porcii vaccinaţi cu
vaccin marker din exploataţiile profesionale.

În acest sens, soluţia propusă este ca porcii vii proveniţi din exploata-
ţiile non-profesionale să poată fi comercializaţi pe piaţa judeţeană, pe o
perioadă limitată de timp şi cu controlul strict alANSVSAcare ar urma să
asigure trasabilitatea acestor porci de la exploataţie la produsul final.

În prezent, pe teritoriul României există aproximativ 2.000.000 de
porci vii care nu pot fi sacrificaţi din cauza interdicţiilor cuprinse în
Programul de monitorizare, control şi eradicare a pestei porcine clasice.

(pe )

( )Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - 04.04.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
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Vând tv color Alfa, diagonala
61 cm, merge de reparat, cu 8
butoane, pre +
radio Philips cu baterii 3 vol

ă, 30 ron neg. Tel.
0355-807491.

Vând mulgătoare pentru
vaci din inox, Vestfalia, Mig
pentru împră ă ăminte,
toate în stare perfectă. Tel.
0724-467054.

Vând mobilă. Tel. 0741-
519655.

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

V nd

ăr motor monofazic
pentru moară de măcinat de
1,8-2,2 kw. Tel. 0740-770047.

Cump

V nd

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

ă
ă

ă
ă ă

ă

nd urgent trei cai. Tel
0721 241287

ă

ă. Tel.
0729-077469.

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

ţigl

Vâ
î

, preţ 250 lei/buc. Tel.
- .

c

s g -
c f n

c
m

b
s g

Vâ .
- .

Vâ ţ ţ
Ţ

Tel. -
â 2 fotolii imitaţie piele

â
ţa

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

Cump r herestea, stare
verde, tivit /dimensionat 29 x
170 x 2100 mm, din: tejar/ o
run, er, rasin, uc negru
(Juglans nigra), ireş, calitate
A/B/C şi D, cherestea olid
netivit calitate A şi uşteni
furnir şi gater A din tejar/ orun.
Tel. 0744-438669.

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

0745 830085.
şi

transformator de sudur

şi servant
şi maşin

Joi 05 4

Miercuri 11 4

, .0 .2007

, .0 .2007

1.

1.

( ani)

( ani)

(2 ani)

4
(4 ani)

Sau Petru 60
Ursu Doina 57

Petcu Constantin 54
Tomescu Elena 49

Gyapia; Alexandru 8
Sulugiu Vasilica

Puia Nicolae 5
Barbu Viorica 5

şi
( ani)

şi

şi (25 ani)

şi

2.

2.

( ani)

( ani)

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

apr

şi

5-11 ilie 2006

Matrimoniale
Pensionar

ţa.

58 de ani, 170/75,
cu casă ă
cunosc o doamnă de vârstă
între 56

ă sune la
telefon 0788-208907 diminea

şi auto, doresc s

şi 62 de ani pentru
prietenie la început. S

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

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

ă de func

ă ă
-

V

V

V

ând BMW 524 turbodiesel,
a.f. 1988, stare bun ţ 600 €
neg. Tel. 0355-804519, 0720-
146001.

Vând Opel Kadet GSI 1,8,
an de fabricaţie 1984, pret 1400
€ negociabil. Tel. 0744.363.893
sau 0728.610.603.

ând Dacia 1300. Tel. 0741-
599655.

V â n d p i e s e V W I D ,
vibrochen standard, set motor.
Preţuri neg. Tel. 0723-054615.

ând giraf

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

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

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

ă. Pre

ă service 300 €,
aparat de sudură în argon 450 €
neg. Tel. 0740-545224.

ă

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

Auto-Moto-Velo

15. Tel. 0741-519655.
Cump

ţ

ţie. Tel. 0740-
369836.

Vând sau dau în parte teren
la Ezeri

ţit. Tel.
0722-453456.

ăr cameră cămin. Tel.
0741-519655.

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

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

Vând apartament o cameră,
zonă centrală, îmbunătă

ş. Tel. 0355-803955.
Închiriez sau vând camer

Imobiliare
Vând cas

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

Vând teren arabil 7.162 mp
la Boc

Vând sau schimb garsonier
cu apartament 2 camere plus
diferenţ . Tel. 0722-199671.

Vând cas

cu Manole Veselina.
Vând apartament 2 camere,

Calea Caransebe
ţiri, central

Vând apartament confort 1,
2 camere. Tel. 0741-599655.

Primesc în gazd
ţei, bl. 4, sc. 3, et. 3, ap.

ă mare cu grădina
aferentă, 1 ha, lângă casă, în
stare foarte bună, comuna
Socol nr. 107, jud. CS. Pre

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

ă

ă
ă în satul Secă

ădină foarte mare, fântână în
curte. Tel. 0355-409456, 0720-
539198, 0255-215035 interior
11,

ătă ă termică,
mobilă dormitor Gerasis. Tel.
0355-804600, 0724-467099,
0727-766724.

ă. Al.
Romani

şa Montan
şi p

şeni
nr. 214, com. Ticvaniul Mare, cu
gr

şului, cu
îmbun

Oferte-Cereri
de Serviciu

Angajez -

-
. -

Meseria -
-

ţii decalitate: zugr
ţ

Zugr
ţuri foarte convenabile. Tel.

0742-882445.

ţ
ţur i

avantajoase. Tel. 0723-054615.
În Bra i Poiana Bra

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

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

şofer pe autobas
culant

ş

şi serioşi, nealcoo
lici, execut

şov ş şov

ă Raba 8,5 t, cu atestat.
Tel. 0740-770047.

Repar calculatoare la domi
ciliul clientului Info la 0742
341762 sau hak_hak33@
yahoo.com (sau a tept oferte
de lucru)

ăm lucrări în cons
truc ăveli,
gresie, faian ă, etc. Tel. 0726-
737559.

ăvesc apartamente la
pre

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

ă ă

ă

ăm tapi

RE IŢAŞ

ŞA:

TOTAL GENERAL: 62

: ţioner îmbr
-

-
-

-

-

ţa). contabil 1 (Re ţa).

Croitor confec ăcăminte după comanda: 60;
Muncitor necalificat in constructii: 74; Garderobier: 1; Muncitor necali
ficat in industria confectiilor: 20; Zugrav vopsitor: 19; Infirmiera: 14;
Electrician de intretinere si reparatii: 29; Agent de asigurare: 2;
Strungar universal: 6; Inginer constructii civile industriale si agricole: 3;
Femeie de serviciu: 2; Tamplar universal: 11; Inginer constructii hidro
tehnice: 1; Agent vanzari: 2; Zidar rosar tencuitor: 37; Sofer autoturis
me si camionete: 2; Lacatus constructii metalice: 5; Electromecanic
reparator obiecte de uz casnic: 1; Asistent medical: 16; Sudor: 5;
Inginer retele electrice: 2; Magaziner: 1; Instalator apa, canal: 10;
Vopsitor auto: 1; Zidar pietrar: 11; Bucatar: 30; Ingrijitoare la unitati de
ocrotire: 4; Tinichigiu carosier: 1; Inspector resurse umane: 1; Secre
tara dactilografa: 1; Barman: 2; Consilier: 1; Secretara: 2; Lacatus
mecanic: 6; Faiantar: 2; Montator, reglor, depanator aparate electroni
ce: 1; Sofer autocamion: 2; Fierar betonist: 10; Lucrator comercial: 4;
Masinist la masini pentru terasamente: 2; Farmacist: 1; Spalator
vehicule: 1; Agent comercial: 1; Dulgher (exclusiv restaurator): 33;
Electrician auto: 1; Absolvent invat. preuniversitar fara atestat
profesional: 3; Functionar administrativ: 1; Maseur: 2; Inginer industria
alimentara: 2; Inginer mecanic: 3; Inginer topograf miner: 1; Ingrijitor
animale: 1; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3; Maistru industria
textila si pielarie: 5; Masinist la instalatii de preparare si turnat beton: 2;
Mecanic auto: 4; Operator calculator: 4; Patiser: 2; Tehnician in
industrializarea lemnului: 1;Ajutor ospatar: 10; Vulcanizator : 1; Sudor
manual cu arc electric: 20; Vanzator: 9; Brutar: 3; Carmangier: 3;
Inginer de cercetare in tehnologia constr de masini: 2; Inginer geodez:
2; Paznic: 2; Tehnician topometrist: 1; Macelar: 2; Ospatar: 14;
Spalatoreasa lenjerie: 20;

Vanzator: 3; Sofer autocamion: 2; Ospatar:
2; Bucatar: 2;

Muncitor necalificat in constructii: 10; Muncitor
necalificat in agricultura:2; Ospatar:1; Sudor:6; Lacatus: 2; Croitor: 30;

BĂILE HERCULANE:

MOLDOVA NOUĂ:

BOC Paznic: 1; Sofer: 1;
şofer autoturisme si camionete 1

(Reşi şi
Persoane peste 45 de ani:

Absolvenţi:
8

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 04.04.2007

JUCREBEST SRL
Vindem şi mont şchet şi

l
ăm parchet, ra ăm

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

ăcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşi
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Cu mare durere n
suflet aducem un ultim
omagiu dragului nostru
bunic i str bunic

î

ş ă

Crai Martin
Ariana,Sorina si Andi.

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

L ţieicita
Zenith Magna TradingS.A. i SRLş organizeaz

ţie pentru vânzarea de bunuri mobile în fiecare
zi de marţi a s

ţii la telefon 0744-77.25.34.

ă
licita

ăptămânii.
Informa

Cu ocazia sarbatorilor de Paste, Consulatul

Republicii Federale Germania la Timisoara este

inchis vineri, 06 aprilie 2007 si luni, 09 aprilie 2007.

Programul cu publicul se va relua marti, 10

aprilie 2007 dupa orarul cunoscut.
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Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

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

�
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�

�
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H.G. nr. 210

ţiei mediului (M.O. nr. 187/19.03.2007)
H.G. nr. 244 ţile competente responsabile

cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei
consumatorilor ţile naţionale în
acest domeniu (M.O. nr. 187/19.03.2007)

Legea nr. 130/1999 privind unele m ţie a
persoanelor încadrate în munc (M.O. nr.
190/20.03.2007)

Legea nr. 53 pentru completarea art. 27 din O.u. .
ţa, domiciliul, re ţa

ţenilor români (M.O. nr. 192/20.03.2007)

ţionarilor publici
Legea nr. 56 pentru modificarea u.

(M.O. nr.
201/26.03.2007)

(M.O. nr. 201/26.03.2007)
ţiei pentru

modificarea
ţii notariale nr.

36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
710/C/1995 (M.O. nr. 201/26.03.2007)

Ordinul nr. 214 al ministrului agriculturii, p

ţie, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii, p

ţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p
(M.O. nr. 203/26.03.2007)

ţiune destinat regl
ţionale ale forţei de munc

ţile de asigurare

Circulara nr. 7 a ţionale a României
ţie, în scop numismatic, a

unor monede dedicate centenarului na

ţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor (republicare)

pentru modificarea

privind autorită

ă

ăsuri de protec
ă - republicare

G nr.
97/2005 privind eviden

ă

ă legislativă pentru
elaborarea actelor normative 50. - Lege pentru modificarea

ă a
func

G. nr.
194/2002 privind regimul străinilor în România

H.G. nr. 279 pentru modificarea G. nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea

ă a
satelor

Ordinul nr. 655/C al ministrului justi

ă

ădurilor
ării rurale pentru modificarea Normelor de apreciere

a bovinelor de reproduc
ădurilor ării rurale nr. 19/2006,

ădurilor
ării rurale nr. 22/2006

Decizia nr. 52 a Primului-Ministru privind constituirea
Grupului de lucru interministerial pt.elaborarea

ării
fluxurilor migra ă (M.O.
205/27.03.2007)

Ordinul nr. 218 al ministrului agriculturii, pădurilor
ării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministru-

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

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

ădurilor ării Rurale,
pentru anul agricol 2006-2007 (M.O. nr. 205/27.03.2007)

O.u.G. nr. 19 pentru modificarea

ări sociale (M.O. nr. 208/28.03.2007)
Băncii Na privind

realizarea

(M.O. nr. 208/28.03.2007)
Ordonan

(M.O. nr. 208/28.03.2007)
privind declasificarea hotărârilor Consiliului

de Mini

şi completarea unor acte
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul
protec

şi cooperarea dintre autorit

şedin şi actele de
identitate ale cet

şi completarea Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnic

şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit

şi completarea O.

şi completarea H.
şi/sau asfaltarea

drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu ap

şi completarea Regulamentului de punere în
aplicare a Legii notarilor publici şi a activit

şi
dezvolt

şi dezvolt şi a
Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproduc-

şi
dezvolt

şi demara-
rea unui program guvernamental de ac

şi dez-
volt

şi dezvolt
şi

asigurare-reasigurare care practic
şi peşti, agreate

de Ministerul Agriculturii, P şi Dezvolt

şi completarea Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigur

şi punerea în circula
şterii lui Mircea

Eliade

H.G. nr. 265
ştri adoptate în perioada 1949-1956 (M.O. nr.

211/28.03.2007)

Legea nr. 47 pentru completarea art. 5 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 194/21.03.2007)

Legea nr. 49 pentru modificarea

(M.O. nr. 194/21.03.2007)

* U l t i m a a c t u a l i z a r e :
02/04/2007

Daniela Nicoleta Andreescu
secretar de stat

Departamentul pentru Muncă
în Străinătate informează persoa
nele interesate cu privire la utili
zarea şi valabilitatea permisului
de conducere obţinut în România
pe teritoriul Suediei, Bulgariei,
Slovaciei, Germaniei şi Greciei,
aşa cum se precizează în infogra
mele transmise de către Amba
sadele României în aceste state.

După 1 ianuarie 2007, permi
sul de conducere românesc poate
fi utilizat în perioada de valabilita
te şi pe teritoriul Suediei de către
cetăţenii români care obţin un
permis de rezidenţă în Suedia
pentru muncă sau studii, care
călătoresc în scop turistic, de
afaceri, etc. Cetăţenii membrii ai
statelor UE care obţin un permis
de rezidenţă permanentă în
Suedia, sunt obligaţi ca în cel mult
un an de la obţinerea acestui
statut să preschimbe permisul de
conducere naţional cu unul sue
dez. Pentru preschimbare nu sunt
necesare formalităţi suplimen
tare, precum testări sau examinări
(conform punctului 8 al Directive
lor Consiliului UE din 29 iulie
1991).

În Bulgaria, cetăţenii străini
care lucrează sau care sunt
înregistraţi cu şedere temporară
pe teritoriul acestei ţări şi care
de ţ in car te de iden t i ta te
temporară eliberată de către
organele competente bulgare au
dreptul să folosească timp de un
an de zile carnetul de şofer străin,
după care se va preschimba cu
cel bulgăresc, fără a mai fi
examinat. În baza art.162 din
Legea circulaţiei pe drumurile
pub l i ce d in Bu lga r i a , cu
modificările şi completările
ulterioare, permisul de conducere
românesc se trimite în România
organului emitent. Trebuie
menţionat faptul că acest articol
va fi supus unor modificări în

următoarele luni, în sensul că
valabil i tatea permisului de
conducere străin va fi de şase
luni.

Permisul de conducere
românesc poate fi folosit fără nici
o problemă pentru deplasarea pe
teritoriul bulgăresc în scop turistic,
de afaceri, studiu.

Nici cetăţenii români care se
află pe teritoriul Republicii
Slovace în scop lucrativ, turistic,
afaceri sau studiu nu trebuie să
p r e s c h i m b e p e r m i s u l d e
conducere. În cazul pierderii sau
furtului permisului de conducere
pe teritoriul Slovaciei, autorităţile
slovace pot elibera, la cerere, un
nou permis de conducere, după
expirarea termenului de 180 de
zile. O altă posibilitate este
solicitarea unui nou permis de
conducere în România.

Carnetu l de conducere
internaţional obţinut în România
este valabil şi recunoscut de către
autorităţile germane pentru
cetăţenii români care se află pe
teritoriul naţional al acestei ţări, în
scop de muncă, turistic, afaceri,
studii sau în tranzit. De altfel, şi în
Germania au fost introduse
aceleaşi clase şi categorii pentru
permisele auto, încă din anul
1999, conform claselor şi
categoriilor existente în toate
statele UE (aceste clase sunt de
laAla E).

În Grecia, carnetele de
conducere româneşt i sunt
recunoscute în conformitate cu
prevederile Directivei Consiliului
European 91/439/EEC/1991.
Pentru cetăţenii români care au
domiciliul în Republica Elenă
carnetele româneşti de condu
cere vor fi traduse în limba elenă
şi vor fi preschimbate, vechile
carnete româneşti urmând a fi
înapoiate autorităţilor române
competente.

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
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Actele de identitate ale
cet@]enilor români

Articol unic. - O G nr. 97/2005 privind
eviden

ă ă
în M O al României, Partea I, nr. 641 din
20 iulie 2005, aprobată cu modificări

ări prin Legea nr. 290/2005, cu
completările ulterioare, se completează
după cum urmează:

-La articolul 27 se introduc două noi
alineate, alineatele (2) ătorul
cuprins:

"(2) Serviciul public comunitar de
eviden ă a persoanei pe raza căruia se află
ultimul domiciliu înscris în actul de
identitate al solicitantului este obligat să
comunice la cererea cetă

ă zile lucrătoare, datele
referitoare la domiciliile avute în România
de către persoana respectivă

ă, aflate în
eviden

ă
anului 2000, termenul de comunicare este
de maximum 20 de zile.”

. . .

. .

u
ţa, domiciliul, re ţa

ţenilor români, publicat

ţ

ţenilor români, în
termen de dou

ţiune privind starea civil
ţa acestuia, începând cu data de 1

ianuarie 2000.
(3) Pentru datele menţionate la alin.

(2), referitoare la perioada anterioar

şedin şi actele de
identitate ale cet

şi
complet

şi (3), cu urm

şi orice
men

Lege nr. 53 din 13/03/2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.

192 din 20/03/2007

Completarea Legea fondului
funciar nr. 18/1991

Articol unic. - După alineatul (2) al
articolului 5 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie
1998, cu modificările ările
ulterioare, se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Terenurile pe care sunt amplasate
re

ări de interes na

şi complet

şi parcuri publice, terenurile
pentru rezerva şi parcuri
na şi
siturile arheologice şi istorice, monumen
tele naturii nu pot fi dezafectate din
domeniul public decât în cazuri de
excep

ţele stradale
ţii naturale

ţionale, monumentele, ansamblurile

ţie pentru lucr ţional.”

-

Lege nr. 47 din 13/03/2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.

194 din 21/03/2007

Venitului mediu net lunar pe
membru de familie

Guvernul a aprobat actualizarea venitului
mediu net lunar pe membru de familie luat în
considerare la acordarea subvenţiei de la bugetul
de stat prevăzută de Legea locuinţei nr. 114/1996.
Noile valori au fost stabilite prin actualizarea cu
indicele preţurilor de consum total pentru anul
2006 în valoare de 1,0487.

Subvenţia de la bugetul de stat prevăzută la
art. 7 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996,
pentru cumpărarea de locuinţe în anul 2007, se
acordă astfel:

30% din valoarea locuinţei categoriilor de
persoane care au un venit mediu net lunar pe
membru de familie de până la 545 lei;

20% pentru un venit mediu net lunar pe
membru de familie cuprins între 546 lei şi 629 lei;

10% pentru un venit mediu net lunar pe
membru de familie cuprins între 630 lei şi 661 lei;

5% pentru un venit mediu net lunar pe membru
de familie cuprins între 662 lei şi 745 lei.

Consiliile locale pot realiza locuinţe pentru
diferite categorii de persoane, pentru accesul la
proprietate, potrivit art. 7 al Legii locuinţei nr.
114/1996. Consiliile locale pot realiza astfel de
locuinţe din depozitele special constituite, în
vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru
unele categorii de persoane, în următoarea ordine
de prioritate

tinerii căsătoriţi care, la data contractării
locuinţei, au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani;

persoanele care beneficiază de facilităţi la
cumpărarea sau construirea unei locuinţe, potrivit
prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată;

persoanele calificate din agricultură,
învăţământ, sănătate, administraţie publică şi
culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural;

alte categorii de persoane stabilite de consiliile
locale.

Aceste persoane pot beneficia de o subvenţie
de la bugetul de stat în cuantum de până la 30%
din valoarea locuinţei, calculată la valoarea finală
a acesteia. Cuantumul subvenţiei se stabileşte
anual de Guvern în raport cu venitul mediu net
lunar pe membru de familie, potrivit normelor
aprobate.

Această hotărâre este necesară şi pentru
stabilirea persoanelor care au acces la locuinţele
sociale. Astfel, primăriile stabilesc persoanele
care au acces la o locuinţă socială, în funcţie de
venitul mediu net lunar pe membru de familie,
stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.
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(Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
28.03.2007)

Valabilitatea permisului de conducere
ob]inut în România pe teritoriul

unor state membre U.E.
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BNR a decis luni, 26 martie, reducerea ratei de dobanda de politica monetara de la 8% pe an
la 7,5% -Joi, 29 martie 2007 Lansarea autorizării administratorilor fondurilor de pensii
administrate privat

Compensa]ii }i desp@gubiri
Cetăţenii români prejudiciaţi în urma

aplicării Tratatului dintre România şi
Bulgaria au dreptul la compensaţii pentru
imobilele sau terenurile pe care le aveau în
proprietate în judeţele Durostor şi
Caliacra. De asemenea au dreptul la
despăgubiri pentru bunurile imobile şi
recolta neculeasă şi cetăţenii români,
deposedaţi ca urmare a părăsirii forţate a
Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a
Ţinutului Herţa.
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Premierul Ucrainei, Viktor Ianukovici, a calificat drept "o greşeală fatală" decizia preşedintelui ţării, Viktor Iuşcenko, de a dizolva parlamentul
Consiliul de Securitate al ONU a început discuţiile asupra planului propus de emisarul Naţiunilor Unite, Martti Ahtisaari, privind viitorul statut al
provinciei sârbe Kosovo Uniunea Europeană a acuzat Statele Unite şi Australia că împiedică eforturile internaţionale de combatere a încălzirii glo
bale Negociatori din Coreea de Sud şi Statele Unite au reuşit să ajungă la un acord al liberului schimb, cel mai cuprinzător în domeniu din 1994
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La Riyadh, Arabia Saudită, în cadrul reuniunii anuale, şefii
de state din Liga Arabă au decis în unanimitate să readucă în
actualitate o propunere de acord arabo-israelian, veche de 5
ani şi lansarea unei ofensive diplomatice pentru rezolvarea
conflictului din Orientul Mijlociu. În rezoluţia adoptată liderii
arabi îşi exprimă întregul suport pentru planul inspirat din
vechile propuneri ale Arabiei Saudite făcute la Beirut în 2002.
Planul oferă Israelului o totală normalizarea a relaţiilor dacă
acesta este dispus să se retragă din toate teritoriile ocupate în
timpul războiului din 1967, permite crearea unui stat palestinian
cu capitala în Ierusalimul de Est şi revenirea refugiaţilor
palestinieni din 1948, la acest punct fiind folosită expresia
"găsirea unei juste soluţii" în conformitate cu rezoluţia 194 a
Adunării Generale ONU care propune revenirea refugiaţilor
palestinieni la casele lor sau plata unor despăgubiri (peste 4
milioane de palestinieni înregistraţi de ONU ca refugiaţi pretind
dreptul de întoarece în teritoriile ocupate de Israel în războiul
din 1948) fiind evitată exprimarea "dreptul la reîntoarce". În
documentul pregătit de miniştrii de externe într-o întâlnire
pregătitoare şi adoptat la Riyadh se "reafirmă întregul
angajament al Statelor Arabe în sprijinul iniţiativei de pace
aprobată la reuniunea de la Beirut în toate aspectele". De
asemenea se "reafirmă cererea către guvernul Israelului şi
tuturor israelienilor de a accepta iniţiativa arabă de pace şi
folosirea acestei oportunităţi pentru reluarea procesului de
negogieri directe şi serioase pe toate planurile". Doar două ţări
arabe au semnat până în prezent tratate de pace cu Israelul:
Egiptul în 1979 şi Iordania în 1994.

Regele Arabiei Saudite a cerut, în deschiderea reuniunii,
sfârşitul blocadei internaţionale impuse guvernului palestinian.
Arabia Saudită a fost factorul determinant în constituirea guver-
nului de unitate naţională între gruparea Fatah a preşedintelui
Abbas şi Hamas, în speranţa că aceasta va ajuta la încetarea
blocadei impusă de Occident după alegerile câştigate de
gruparea islamistă în urmă cu un an. Israel şi Statele Unite au
cerut comunităţii internaţionale să întrerupă ajutorul politic şi
financiar acordat guvernului palestinian în urma refuzului
Hamas de a recunoaşte Israel şi tratatele de pace existente.

La Riyadh au fost prezenţi şi Secretarul General al ONU
alături de Javier Solana reprezentantul UE pentru probleme
externe. Doar Moamer Kadhafi din Libia a boicotat reuniunea.

Adunarea anuală a Ligii Arabe a urmat turneului în regiune
al secretarului american de stat, Condoleeza Rice, care a cerut
statelor arabe să colaboreze cu Israelul pentru găsirea unei
soluţii. "Statele arabe ar trebui să înceapă să ofere asigurări
Israelului că poziţia sa va fi mai sigură în regiune dacă pune
capăt ocupaţiei şi un stat palestinian va fi creat", a spus
diplomatul american, construcţia urmând să plece de la planul
din 2002 cunoscut sub numele "Pământ pentru pace", cu
susţinerea SUAşi UE. "Ele vor arăta astfel că acceptă existenţa
Israelului şi vor demonstra că pacea pe care o doresc repezintă
mai mult decât o simplă absenţă a războiului." Declaraţia
doamnei Rice a fost făcută la finalul a trei zile de discuţii cu liderii
Israelului,Autorităţii Palestiniene şi Iordaniei.

Israelul a respins la vremea respectivă planul arab dar
recent liderii săi au declarat că iniţiativa ar putea fi un punct de
plecare deşi problema refugiaţilor palestiniei poate constituii un
punct de blocaj al negocierilor.

După reuniune, ministrul de externe saudit a avertizat într-
un interviu că această iniţiativă ar putea fi ultima deschidere
diplomatică. "Dacă Israelul refuză (planul), înseamnă că nu
doreşte pace şi lasă totul în voia sorţii."

Eforturile americane de pace în regiune au fost complicate
de formarea guvernului palestinian de uniune naţională care
include membrii ai Hamas, boicotat de Vest, considerat fiind un
grup terorist. Preşedintele Abbas consideră: "Dacă această
iniţiativă este distrusă, nu cred că o mai bună şansă de pace va
fi prezentă în viitorul apropiat" iar primul ministru palestinian
(aparţinând Hamas) a spus pentru o agenţie de presă: "Nu mă

aştept ca Israel să
accepte planul de pace"

In interviuri acordate
pricipalelor ziare israe-
liene, premierul Olmert
spune că planul adoptat
la summitul de la
Riyadh poate impulsio-
na viitoarele negocieri
la care ţara sa ar parti-
cipa. Primul ministru
mai remarcă că există o
schimbare la nivel inter-
naţional, ilustrată de
dialogul său cu preşe-
dinte le palest in ian
Mahmoud Abbas şi de
summitul arab, schim-
bare ce marcheză o
modificare revoluţiona-
ră a perceptiei. "Nego-
cierile sunt esenţiale,
acceptarea planului de
pace arab nefiind posi-
bilă în lipsa acestora a
subliniat vice-premierul
Shimon Peres. In viziu-
nea ministrului apărării,
orice palestinian care
acceptă fără rezerve iniţiativa de pace saudită trebuie privit ca
unul ce face un important pas pentru dialogul cu Israelul.

Javier Solana a apreciat că cele două părţi par dispuse să
construiască dinamica necesară pentru soluţionarea acestei
crize, vechi de decenii. "Trăim timpuri când putem spune că
avem dreptul să sperăm că vom merge înainte pe calea proce-
sului de pace. Este foarte important ca Europa să participe la
menţinerea acestei speranţe. Nu spun că mâine va fi pace, ci
doar că mergem în această direcţie", a spus responsabilul

diplomatic al U.E. El a mai anunţat că până la vară
chiar cvartetul pentru Orientul Apropiat, din care fac
parte SUA, ONU, UE şi Rusia va avea convorbiri cu
reprezentanţi israelieni. Sunt prevăzute totodată
convorbiri cu Iordania, Egiptul, Arabia Saudită şi
EmirateleArabe Unite în următoarele săptămâni.

După convorbirile cu Angela Merkel, ce a
întreprins un turneu în regiune, premierul israelian a
declarat într-o conferinţă de presă comună că
profită de ocazia vizitei cancelarului Germaniei, ţară
care deţine preşedinţia în exercitiu a UE, să invite
şefii statelor arabe, inclusiv pe regele Arabiei
Saudite, la o conferinţă regională de pace. "Dacă
regele Arabiei Saudite are iniţiativa unei reuniuni cu
lideri arabi moderaţi şi mă invită, cât şi pe
preşedintele Autorităţii Palestiniene, voi fi bucuros
să iau parte". Doamna Merkel a apreciat ca este
necesar sprijinul statele arabe în procesul de pace,
iar premierul israelian a salutat poziţia cancelarului
Germaniei, care "nu îi acceptă pe cei care nu accep-
tă condiţiile cvartetului internaţional". In aceeaşi
conferinţă de presă comună cu Angela Merkel

premierul israelian a negat zvonurile lansate că Israelul şi SUA
ar plănui o ofensivă comună, şi anume că SUAar urma să atace
Iranul, iar Israelul în acelaşi timp să atace Siria şi Libanul.

Prima reacţie la invitaţia premierului israelian de organizare
a unei reuniuni regionale pentru reactivarea procesului de pace
a venit din partea Ligii Arabe în 3 aprilie şi a fost de respingere,
considerată fiind "neserioasă". "Scrisoare nu a conţinut nimc
nou" a declarat la Cairo Secretarul General al Ligii, Mussa, în
cadrul unei conferinţe de presă cu ministrul norvegian de exter-
ne. Mussa a mai spus că scrisoarea a venit de la şeful guvernu-
lui din Israel cu propunerea organizării unei întâlniri între israe-
lieni, palestinieni şi arabi "moderaţi" dar a refuzat propunerea
pentru că se dorea schimbarea planului arab de pace iar întoar-
cerea refugiaţilor palestinieni era considerată "o linie roşie".
Liderul arab a apreciat că Israelul transmite mesaje confuze.

a fost formată în 1945 de Egipt, Siria,
Liban, actuala Iordanie, Irak, Arabia Saudită şi Yemen. In 1976
Organizaţia pt. Eliberarea Palestinei este primită ca membru cu
drepturi depline. Alţi membrii curenţi sunt Algeria, Bahrain,
Comoros, Djibouti, Eritrea, Kuweit, Libia, Mauritania, Maroc,
Oman, Qatar, Somalia, Sudan, Tunisia, EmirateleArabe Unite.

Unitatea politică între statele arabe a fost îngreunată de-a
lungul anilor de diviziunea între ţările pro-occidentale cele
neutre şi pro-sovietice; mai recent de diviziunile între cele
moderate şi islamic fundamentaliste.

Liga a sprijinit, printre altele, Irak-ul în conflictul Iran-Irak
(1980-1988) dar a fost divizată în timpul intervenţiei din Kuweit
(primul război din Golful Persic), nu a intervenit în Irak în 2003
dar unele state au permis trupelor anglo-saxone să lanseze
atacuri de pe teritoriul lor.

Liga Statelor Arabe

Iran ?
In ultimele luni au început să

apară zvonuri şi "scurgeri" legate
de planul sau mai bine zis de
planurile americane de atac asupra
instalaţiilor nucleare şi militare din
Iran, zvonuri preluate firesc de
presă. De fiecare dată când un
articol prezenta strategia militară ce
urma să fie folosită, Casa Albă sau
Pentagonul dezminţeau în comuni
cate oficiale astfel de intenţii.

Cele mai recente "avertizări"
privind atacul SUA asupra Iranului
au venit din Iran şi Rusia. Ministrul
de externe iranian afirma recent că
este convins că SUA va încerca un
atac asupra ţării sale, continuînd în
retorica specifică zonei să vorbeas-
că despre capacitatea de apărare a
Republicii Islamice.

Din Rusia: "Washingtonul ar
trebui să se gândească de două ori
înainte de a lansa o ofensivă mili-
tară asupra Iranului, deoarece un
asemenea atac ar putea avea
consecinţe grave pe plan global":
declaraţia, citată de agenţia RIA
Novosti, îi aparţine generalului Iuri
Baluievski, şeful Statului Major al
armatei ruse. Washingtonul şi-a
consolidat recent prezenţa militară
navală în Golf, trimiţând un al doilea
portavion şi grupul aeronaval
aferent, cea mai mare concentrare
militară americană de la invazia din
Irak din 2003.

Rusia este preocupată de posi-
bilitatea unui atac asupra Iranului şi
insistă că o astfel de acţiune militară
lângă graniţele sale este total
inacceptabilă a declarat, marţi, unei
agenţii ruse de ştiri adjunctul minis-
trului de externe de la Moscova,
negând în acelaşi timp informaţiile
apărute la sfârşitul lunii martie
privitoare la un atac în aprilie.
"Partenerii noştrii (americani) ne-au
informat că mişcările din Golful
Persic sunt manevre planificate şi
schimburi de trupe şi echipamente"
a mai spus diplomatul rus.

In Israel, după relatările presei
din Teheran şi străine din weekend
potrivit cărora din Washington şi
Jerusalem se pregăteşte un atac
iminent asupra instalaţiilor iraniene
iar Israelul va lovi Siria şi Hezbollah
primul ministru israelian a declarat:
"Declaraţiile potrivit cărora există
un plan american de a lovi Iranul iar
Israelul ar urma să lovească în
acest timp Siria şi Libanul sunt
simple zvonuri. Sper că nimeni nu
va întreprinde acţiuni bazându-se
pe aceste zvonuri false".

Casa Albă nu a negat nici nu a
confirmat ultimele "dezvăluiri",
discursul privind Iranul limitându-se
la îndemnul urgentării rezolvării
situaţiei celor 15 militari britanici,
reţinuţi de marina iraniană în urmă
cu 15 zile.

Pentru a ne întoarce la fapte:
luni, adresându-se editorialiştilor
americani din presa scrisă,
Secretarul de Stat a spus că, dacă
circumstanţele sunt favorabile, nu
exclude o întâlnire bilaterală cu
liderii iranieni, reiterând din nou că
acest lucru se va întâmpla numai
dacă Teheranul renunţă la pro
gramul de îmbogăţire a uraniului.

-

-

sau

sau

Cei 11 lideri militari ai ţărilor din regiune -
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia,
FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
şi Turcia vor explora pe 18 aprilie posibililăţile unei
cooperări solide şi eficiente în Balcani

A fost semnat documentul care da unda verde
construirii

La proiect participa România, Serbia,
Croaţia, Slovenia şi Italia, iar conducta va lega Marea
Neagră de reţeaua de transport a petrolului din U E şi va
alimenta Germania,Austria şi Cehia.

oleoductului ce va lega Constanţa şi portul
italian Trieste.

. .

Potrivit subsecretarului american al apărării,
Pentagonul şi Departamentul de Stat al SUA se
pregătesc pentru consultări cu Moscova pe tema
amplasării rachetelor în Polonia şi a radarelor în
Cehia dar SUA vor amplasa

şi fără un acord cu Rusia.
scutul antirachetă

în Europa

Ţările arabe relansează oferta de pace cu Israelul



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, buca
taria modificata, etaj 2, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (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. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, zona Centru, suprafata ma
re, 2 bai, 2 balcoane, amenajat, centrala,
pret neg Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, centrala, pret 31500 €.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, semideco
mandat, Micro 3, amenajat, etaj 1/4, cen
trala, bucataria modificata, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, zona
Micro 4, confort 1, decomandat, 2 bai, 2
balcoane, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând apartament 3 camere, zona
Centru, confort 1, decomamdat, 2 bai, cen
trala, amenajat, 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 apartament 3 camere, Micro 3,
etaj1, confort 1, semidecomandat, imbu
natatiri, centrala, termopane, pret 34500 €.
Tel. 0355 404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

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

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, 0788
021443, 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, decoman
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata si utilata, zona linistita, pret neg
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723
584980 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, zona Centru,
amenajata, garaj, baie, curte, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa 3 camere, Bocsa, garaj,
amenajata, 2 bucatarii, curte, baie, pret
25000 €. . Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,
pret 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 3 camere, zona Centru,
garaj, suprafata locuibila si teren 550 mp,
pret bun. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

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

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

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 teren la soseaua E70, la 25 km de
Lugoj spre Caransebes, 8 ha, mai multe
parcele, front la sosea. Tel. 0355-404462,
0788021439, 0788021441 (Banat Expert)

Vând teren la Valiug, 5800 mp, zona
buna. Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând teren 5500 mp, Calea Caran-
sebesului, 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 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
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V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CASA

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

CUMP

Â .

Â

Â Ţ

Î

Ş

ĂRARE

NCHIRIERE

Cumpăr apartament 3 camere deco-
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Cumpăr casa in Caransebes, indife-
rent zona, plata cash. Tel. 0355-404462

Cumpăr teren sau casa pentru depo-
zit, 500-1000 mp, zona Muncitoresc, Timi-
sorii, Calnic, acces auto. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, indife-
rent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, indife-
rent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 4 camere in Cen-
tru sau Govandari, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona, preferabil fara
mobila. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
zona Lunca, la bulevard. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 2 CAMERE

Â

Â .

Vând garsoniera, imbunatatita, termo
pane, podele, balcon, baie cu vana, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând garsoniera compusa din 2
camere camin, convector, etaj intermediar,
pret neg. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat, cen
trala, termopane, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, complet amenajat,
centrala, termopane, bucataria modificata,
etaj intermediar,pret neg Tel.0355404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
zona Lunca, imbunatatit, centrala, termo
pane, pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, suprafata mare,
centrala, termopane, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj 1/4, imbunatatit, termopane,
centrala, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
amenajat, centrala, termopane, zona
Micro 1, pret neg. Tel. 0355-404462, 0788
021439 (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, ame
najat, bucatarie modificata, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 2,
zona Moroasa, imbunatatit, centrala,
termopane, balconul modificat cu camera,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
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Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439
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nchiriez spa iu cu suprafa a de 55
m , cu toate utilit ile. 0788-374146.

V nd apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, 64 m , ideal privatizare,
contor de gaz, complet renovat. el.
0788-388501.

V nd urgent apartament 2 camere,
conf. 1, zon foarte bun , ocupabil
imediat. el. 0748-119122.

V nd apartament cu 2 camere, etajul
2, f r mbun t iri, pre 20.400 el.
0748-118778.

V nd garsonier f r mbun t iri
et 3, pre 6 500 el. 0788-520899

Cump r apartament 2 camere
Lunc , Centru, ofer pre ul pie ii. el.
0745-496620.

V nd apartament 3 camere, Gov n
dari, Micro 3, et 1/ 4. el. 0748-118081.

V nd apartament 3 camere conf. 1
decomandat, n Micro 4, bloc de 4 etaje,
etajul 3, central , 3 balcoane, termo
pane. el. 0748-119444.

ă

ă ă

ă ă ă ă

ă ă ă ă ă

ă
ă

ă

Vând urgent apartament

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

Vând urgent apartamente cu 2
camere, conf. 1

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

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

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

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

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

ţ

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

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1

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

Ocazie! Vând urgent apartamente
confort 1 decomandat, complet mobilat

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

Vând urgent apartament confort 1
decomandat, 102 mp plus box

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

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

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

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

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

şi 2,
uri avanajoase.

şi 3, zona Intim şi Micro III.

şi
finisaje, la pre

şi baie cu van
ş

şi
instant de ap

şi 2 şi garsonier

şi utilat, etaj 3/10, la pre

Ştefan cel Mare.

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

şi
şa Român şi Valea

Deni.

ăn Moroasa II, la
pre

ătă ă

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

ă caldă, zona Luncă, etaj

4/4, pre

ă în
Bpile Herculane, zona Pie

ă, pe
strada

ă Pia

ă

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

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

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

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

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

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

ă foarte
bună, pentru construc

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Vând caban ţ
ţ

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

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

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

302616. (Magister)

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

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

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

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

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

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

şorii, zona depozitelor, pre 70
€/mp.

şoa-
rei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 570 mp teren intravil
ţ 45.000 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând cas ţit

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

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

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ 180.000

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

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

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

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

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

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

Vând 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lâng

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

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

Vând apartament 3 camere (100 mp)

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

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

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

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

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

302616. (Magister)
Vând hal

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

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

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

an + cas

şi

şi utilat

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

şi

ă
veche, zona Policlinica. Pre

ătă
ă, pre

ă-
tă ă, pre

ă, pretabil
privatizare, zona Re

ătă

ătă

ă 117 mp, Universalul Vechi.
Pre

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

ăureni. Pre

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

ării, pre

ă,
zona Ada, pre

ătă

ă hotel Gozna,
pre

ă

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

Vânz riã

Închirieri

intermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

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



DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEMININ: ROMANIA - POLONIA

Vineri TV Sport ora 20:00
TENIS: CUPA DAVIS: SUA - SPANIA

Vineri Telesport ora 21:00
CANOTAJ: Cursa Universitatilor Oxford - Cambridge

Sambata Eurosport ora 18:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Malaeziei - Cursa

Duminica TVR 1 ora 09:55
CICLISM: Circuitul Profesionist UCI: Turul Flandrei

Duminica Eurosport ora 14:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Manchester United - AS Roma

Marti ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
06 - 08 apr: FORMULA1: MP al Malaeziei, etapa a II-a;
06 - 08 apr: JUDO: Campionate Europene - Belgrad;
06 - 08 apr: TENIS: Cupa Davis, Sferturi de Finala;
09 - 14 apr: CICLISM: UCI Tour - Turul Tarii Bascilor.

FORMULA 1
Urmatoarea cursa din calendarul Formulei 1 este

programata la sfarsitul acestei saptamani in Malaezia. A
doua cursa a sezonului 2007 va fi una foarte dificila din
punct de vedere fizic, caci pilotii vor munci la temperaturi
si umiditate incredibile, pierzand din aceasta cauza pana
la 3,5-4 litri de lichide. Pilotii se vor dezhidrata caci
tempe-raturile din cockpit-urile monoposturilor vor
ajunge la circa 50 de grade Celsius; acest fenomen
reprezinta cea mai mare problema cand se alearga in
asemenea conditii, caci afecteaza concentrarea,
reflexele si deci pilotajul.

FIA a publicat rezultatele unei intalniri a World Motor
Sport Council, iar cea mai importanta schimbare in regu-
lamentul tehnic pt. 2008 este interzicerea controlului
tractiunii. Toate echipele au cazut de acord cu
interzicerea acestui ajutor pentru pilotii din Formula 1 la
intalnirea in care s-au discutat noutatile pentru sezoanele
urmatoare, iar acum ca FIA a 'stampilat' interzicerea
oricarui astfel de sistem si chiar a unuia care sa atraga
atentia pilotului ca rotile motrice se invart in gol.

Franta ar putea ramane fara o cursa in calendarul
Formulei 1 pt. sezonul 2008, dupa ce Comitetul Executiv
al FIA a decis ca circuitul francez de la Magny-Cours nu

Fara controlul tractiunii de la anul

Marele Premiu al Frantei in pericol!

CUPE EUROPENE
LIGA CAMPIONILOR

CUPA UEFA

Marti si miercuri s-au des-
fasurat meciurile din cadrul
sferturilor de finala (tur), ale Ligii
Campionilor:

AC Milan - Bayern M 2-2
PSV - Liverpool 0-3

AS Roma - M. United 2-1
Chelsea - Valencia 1-1

Returul sferturilor de finala
se va desfasura in datele de 10
si 11 aprilie 2007.

Joi, 5 aprilie 2007, se vor
desfasura meciurile din cadrul
sferturilor de finala ale Cupei
Uefa dupa urmatorul program:
AZAlkmaar - Werder Bremen
B. Leverkusen - Osasuna
Espanyol B - Benfica Lisabona
FC Sevilla - Tottenham

Marti, 3 aprilie 2007:

Miercuri, 4 aprilie 2007:

intruneste conditiiile de siguranta cerute.
Federatia Internationala de Automobi-
lism a lasat, cu toate acestea, usa
deschisa Hexagonului, o decizie finala in
definitivarea calendarului din 2008
urmand sa fie luata in iulie anul acesta.

Magny-Cours gazduieste Grand
Prix-ul Frantei din 1991. Principalele
lacune ale traseului sunt legate de
amplasament si de slaba asistenta din
timpul curselor.

RALIUL BANATULUI MONTAN
UCM RE{I[A 30-31 MARTIE 2007

Pilotul clujean Bogdan Mari

-

şca (Mitsubishi Lancer Evo 9) a
ob

şit un parcurs foarte bun sîmb
şi chiar victoria lui

Marişca. R

ştig de cauz

şteanu (locul
7) şi Dimitris Vergitsis (locul 8). Cîştig şovului,
Dan Gîrtofan, a ocupat doar locul 11. Din cele 54 de echipaje
înscrise la startul raliului, doar 36 au trecut linia de sosire, dintre cei
care au abandonat f şi nume importante ca Mihai Leu,
Hora

ţinut victoria în a doua etap
ţional din 2005 a

terminat raliul cu timpul de 1h05min30,2s. Locul al doilea i-a reve
nit italianului Marco Tempestini (1h06min09s), pe trei clasîndu-se
Adrian R

ţia a doua ocupat

ţie,
dar nu a primit cî

ţinut de Daniel Ungur (1h07min
08,2s), care l-a devansat pe Titi Aur (1h07min26,7s). În puncte s-
au mai clasat C

ţiu Ionescu Cristea, Victor B ţigoi.

ă a Campionatului de Raliuri al
României, Raliul Banatului Montan. Campionul na

ăspopa (1h06min42s), surpriza plăcută a acestui raliu.
Echipajul Adrian Răspopa / Sorin Colceriu, pe Renault Clio S

1600, a reu ătă, fiind pe punctul de a
periclita pozi ă de Tempestini

ăspopa a fost însă penalizat vineri cu un minut, pentru
că a intrat în avans la un control orar. Pilotul a depus contesta

ă. Dacă i-ar fi fost anulat
penalizarea, Răspopa ar fi urcat pe locul al doilea în clasamentul
final al Raliului Banatului Montan.

Locul al patrulea a fost ob

ătălin Cismaru (locul 6), Valentin Porci
ătorul Raliului Bra

ăcînd parte
ăldescu sauAlexandru Pi

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

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

3. Dinamo Baumit Bucuresti 22 16 1 5 750 632 33p

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

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

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

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

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

2.

6 p
22 12 0 10 712 700 24p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 22 13 5 4 721 659 31p

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

UCM Resita

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

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

Clasament etapa a 24-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. Dinamo Bucuresti 24 18 5 1 44 12 59p
CFR Cluj 24 15 4 5 45 26 49
Steaua Bucuresti 24 13 8 3 43 14 47
Rapid Bucuresti 24 12 8 4 42 18 44
Gloria Bistrita 24 13 4 7 31 21 43

. Otelul Galati 24 11 3 10 38 43 36
7. FC Vaslui

Politehnica Timisoara 24 9 7 8 23 21 34
9. Politehnica Iasi 24 8 8 8 29 29 32

. Unirea Urziceni 24 9 4 11 21 23 31
11. Pandurii Tg. Jiu 24 8 5 11 18 25 29

Farul Constanta 24 6 10 8 24 24 28
13. U. Craiova 24 6 10 8 24 36 28

UTA 24 7 6 11 18 26 27
5. Ceahlaul Piatra Neamt 24 6 5 13 19 36 23p

16. FC Arges 24 4 6 14 15 30 18p
17. FC National 24 3 6 15 17 40 15p
18. Jiul Petrosani 24 3 5 16 10 34 14p

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

24 9 8 7 29 32 35p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare: (25/34), 05 - 07.04.2007: : UTA -
Politehnica Iasi, (Telesport, ora 16:00); Pandurii Tg. Jiu - Ceahlaul
Piatra Neamt, (Telesport, ora 20:00); FC National - Farul Constanta,
(Kanal D, ora 20:00); : Jiul Petrosani - Unirea Urziceni,
(Telesport, ora 14:45); FC Vaslui - Gloria Bistrita, (Telesport, ora
17:00); Politehnica Timisoara - Otelul Galati, (National TV, ora 18:00);
Universitatea Craiova -CFR Cluj, (Antena 1, ora 20:45);

: FC Arges - Rapid Bucuresti, (National TV, ora 17:00); Steaua
Bucuresti - Dinamo Bucuresti, (Kanal D, ora 19:00).

Joi, 05.04.

Vineri, 06.04.

Sambata,
07.04.

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

LIGA 2 - SERIA II

.

1. U Cluj 22 14 6 2 33 13 48p
CSM Rm Valcea 22 12 3 7 26 19 39p

3. Dacia Mioveni 22 10 7 5 23 15 37p
4. Minerul Lupeni 22 11 2 9 26 24 35p
5. ISCT 22 9 7 6 21 19 34p

7. FC Targoviste
8 Poli II Timisoara 22 8 8 6 27 18 32p
9. Corvinul Hunedoara 22 7 10 5 31 21 31

10. FC Caracal 22 9 2 11 24 25 29p
11. Apulum Alba Iulia 22 7 8 7 17 18 29p

CFR Timisoara 22 8 5 9 22 27 29
13. FC Bihor 22 6 8 8 22 29 26

Gaz Metan Medias 22 7 4 11 23 25 25
5. Building Vanju Mare 22 6 6 10 15 20 24p

16. Unirea Dej 22 6 4 12 20 37 22p
17. FC Baia Mare 22 4 7 11 15 34 19p
18. CS Auxerre Lugoj 22 3 7 12 13 23 16p

2.

22 9 6 7 17 16 33p

p

12. p
p

14. p
1

. FCM Resita 22 9 6 7 25 17 336 p

Etapa urmatoare: (23/34), 07 aprilie 2007

CFR Timisoara -
FCM Resita

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

.

HANDBAL - CHALLENGE CUP
UCM RE{I[A a ajuns ^n final@

Echipa de handbal masculin UCM Resita a invins in deplasare,
scor 37 - 36, pe MKS Zaglebie Lubin din Polonia si s-a calificat, in
premiera, in finala Challenge Cup.

Performanta elevilor lui Omer Aihan este cu atat mai mare, cu
cat acestia se afla la prima lor participare in cupele europene. In
plus, in prima partida disptata la Tursnu Severin, resitenii nu
obtinusera decat un egal cu polonezii, 32 - 32, in urma unui joc
presarat cu multe greseli tehnice si ratari incredibile.

Dar imediat dupa semiesecul romanilor, Omer si baietii lui
promiteau sa se revanseze in Polonia, sa elimine toate greselile si
sa obtina calificarea. Ceea ce au si facut, uimind intregul continent.

De altfel, inainte de a pleca spre Polonia, resitenii au invins in
campionat si pe Dinamo, succes care le-a ridicat mult moralul.
"Vrem ca in sezonul urmator sa castigam campionatul si sa intram
in Liga Campionilor. Oamenii de aici vor mare performanta si eu nu
vreau decat sa le indeplinesc dorintele. Sunt fericit de calificarea in
finala Challenge Cup si sper sa aducem trofeul la Resita" a
declarat Omer dupa surprinzatorul succes.

Pentru echipa resiteana cele mai multe goluri le-a inscris
Butulija, 9, urmat de Kovacevic, 8, Irimescu, 6, Tucanu, 5,
Grozavescu, Parvan si Vaidasigan, toti cu cate 3 reusite.

In cealalta semifinala, norvegienii de la Drammen HK s-au
calificat in ultimul act, in dauna rusilor de la Locomotiv Polyot
Cheljabinsk, cu scorul general de 69 - 55 (32 - 31, in deplasare, si
37 - 24, pe teren propriu)

NATA IEŢ
Razvan Florea, al cincilea

in finala mondiala la 200 spate
Inotatorul roman Razvan

Florea a fost aproape de meda
lia mondiala a probei de 200
metri spate, clasandu-se pana
la urma pe locul 5. Florea a fost
al treilea dupa prima si a doua
lungime de bazin, dupa care a
fost depasit, acele cronometru
lui oprindu-se la 1'57"31. Pe
primul loc s-a clasat americanul
Ryan Lochte cu 1'54"32, nou
record mondial, al optulea de la
inceputul competitiei. Razvan
Florea si-a realizat baremurile
pentru JO de la Beijing la 100 si
200 spate, ca si Camelia Potec
la 200 liber, cu stafeta.

-

-

FOTBAL - NA[IONAL~
Conform site-ului oficial al

FRF

-

-
-

.

, naţionala României va
juca urm

. Mai mult
decât atât, patronul Politehnicii
Timi

ţat c

ţean s

ătorul meci de pe teren
propriu din preliminariile lui Euro
2008,cel cu Slovenia,din 6 iunie,
la Timi ă turul
din 2 iunie, de la Celje, România

ă va face toate demer
surile posibile ca ora ănă

ă găzduiască
ă

şoara. Astfel, dup

şi Slovenia se vor întâlni din nou,
patru zile mai târziu, la Timişoa
ra, de la ora 21.00

şoara, Marian Iancu, a
anun

şul b
şi marele

derby cu Olanda din toamn
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