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Dr. Ioan Şerbescu, „Cetăţean de onoare”

La solicitarea directorului Şcolii Generale cu clasele I VIII,
Consiliul Local al municipiului Reşiţa a hotărât asigurarea unei
contribuţii financiare (reprezentând 5 % din valoarea proiectului
şi a suportului financiar) care să permită continuarea, cu un an
după încetarea proiectului, a activităţilor iniţiate în şcolile pilot la
proiectul PHARE „Acces la Educaţie pentru Grupurile
Dezavantajate”.

În cadrul acestui proiect sunt angajaţi meditatori şcolari, sunt
realizate programe de după amiază, se asigură mese gratuite şi
transportul copiilor).

Dezbaterile nu au vizat acordarea, ca principiu, a acestei
contribuţii, ci legalitatea plăţii (care ar trebui vizată şi garantată
de compartimentul juridic al consiliului, consilierii având alte
specializări profesionale) şi dimensiunea fondului de rezervă, la
dispoziţia primarului şi la care se apelează în diferite ocazii.

Şcoala de Meserii Economice din Steyr Austria donează
mobilier şcolar şi dotările aferente a două bucătării profesionale
unor unităţi de învăţământ din Reşiţa.

Astfel, mobilierul va fi preluat de către Liceul Teoretic
Diaconovici Tietz, iar cele două bucătării, realizate ca material de
bază, din inox, vor deveni ateliere de practică pentru elevii
Colegiului Economic Banatul Montan.

Domnul primar a contrazis textul „Raportului de specialitate”
care însoţeşte proiectul de hotărâre şi care nu a putut fi acceptat
de către consili (efectuat de firma austriacă Preimel eri:
disponibilizarea acestor echipamente nu a fost cauzată de
îndeplinirea normelor de casare, ci în urma obţinerii unor
subvenţii guvernamentale care au permis şcolii din Steyr să îşi
modernizeze dotările.

În aceste condiţii, suma de 4320 €, la care au fost estimate
cheltuielile pentru persoanele care se vor deplasa în Austria
pentru demontarea echipamentului şi pregătirea transportului
spre Reşiţa) şi cele pentru transportul propriu-zis , şi care
depăşeşte cu mult cota de evaluare a celor două bucătării, a
obţinut avizul consilierilor, banii fiind asiguraţi din bugetul local.

Bazinul mic de înot din cadrul Complexului de bazine din
Lunca Pomostului revine la vechiul administrator, au decis consi-
lierii, revocând o hotărâre anterioară (HCLnr. 272/25.09.2005).

În acest mod, atât Complexul de Sport şi Sănătate din
cartierul Lunca Bârzavei, cât şi bazinul mic din Complexul de
Bazine din cartierul Lunca Pomostului vor fi adminstrate de către
un birou care va funcţiona în cadrul Serviciului public Direcţia
pentruAdministrarea Domeniului Public şi Privat.

Prin acest transfer se vor putea asigura sursele de finanţare
necesare reabilitării bazinului mic, ca investiţie făcută de consiliu
pt. un bun aflat în administrarea sa.

Au fost aprobate noua organigramă şi statul de funcţii ale
Serviciului Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”.

Taxele pentru accesul la Complexul de Sport şi Sănătate din
Lunca Bârzavei sunt:

Abonament lunar adulţi 5 zile/săptămână, 2 ore/zi 100 lei
Abonament lunar adulţi,

cu sauna inclus 5 zile/săptămână, 3 ore/zi 159 lei
Abonament săptămânal adulţi 3 zile/ 2 ore/zi 50 lei
Abonament săptămânal adulţi,

cu sauna inclusă 3 zile/2 ore/zi 100 lei
Abonament săptămânal

(copii între 10-18 ani) 3 zile/2 ore/zi 25 lei
Abonament săptămâna, cu sauna inclusă

(copii între 1018 ani) 3 zile/2 ore/zi 50 lei
Abonament lunar

(copii între 10-18 ani) 5 zile/săptămână 50 lei
Abonament lunar, cu sauna inclusă

(copii între 10-18 ani) 5 zile/săptămână 100 lei
Bilet intrare adulţi o dată/zi, 2 ore 20 lei

Bilet de intrare adulţi, cu sauna
inclusă o dată/zi, 2 ore 35 lei

Bilet de intrare (copii între 10-18 ani)
o dată/zi, 2 ore 10 lei

Bilet de intrare, cu sauna inclusă
(copii 10-18 ani) o dată/zi, 2 ore 20 lei

Cursuri de iniţiere copii 12 lecţii 100 lei *
. Cursuri de iniţiere adulţi 12 lecţii 200 lei *

Copiii cu vârste până la 10 ani au acces gratuit, fără sauna
inclusă, dar este obligatorie prezenţa părinţilor;

Pentru intrarea în incinta bazinului de înot este necesară
adeverinţa de sănătate emisă de medicul de familie, însoţită de
avizul dermatologic

Medicul sportiv Ioan Şerbescu, în prezent coordonator, din
punct de vedere medical, al activităţii sportive de masă şi de
performanţă din judeţul Caraş-Severin, contabilizează în
activitatea sa foarte mulţi ani în care a fost, printre altele, medicul
loturilor olimpice de gimnastică, seniori şi junior, în perioada
când acestea îşi făceau pregătirea sportivă la Reşiţa, a fost
medicul lotului de gimnastică al României la Campionatul
Mondial de la Indianopolis SUA sau al lotului de juniori, fete şi
băieţi, la Jocurile Balcanice de la Camotini-Grecia.

Ca o apreciere a întregii activităţi depuse, Consiliul Local al
municipiului Reşiţa i-a acordat titlul de „Cetăţean de onoare”.

(Proiect de hotărâre nr.10)

(Proiect de hotărâre nr.11)

(Proiect de hotărâre nr.12)

(Proiect de hotărâre nr.13)

* 20 % din sumă revine instructorului

(Proiect de hotărâre nr.14)

(Proiect de hotărâre nr.15)

ă

Observaţii:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă ordinară de lucru 27 martie 2007
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Asociaţia Caritativă „Sfântul Vicenţiu
de Paul”, în atenţia Consiliului Local

Strămutarea construcţiilor provizorii

Concesionarea unor suprafeţe de teren

Delegaţie în Tunisia

Transfer de bunuri

Capital social majorat

Investiţii la S.C. PIEŢE REŞIŢAS.R.L.

Total 142.800 lei

Asociaţia caritativă „Sfântul Vicenţiu de
Paul” Reşiţa Graz are sub tutelă 400 de per-
soane din municipiu, care prezintă cazuri soci-
ale şi cărora le distribuie lunar alimente de pri-
mă necesitate, respectiv li se achită restanţele
la plata chiriilor, a energiei electrice sau a
încălzirii locuinţei, iar copiilor, în număr de 70 le
asigură o masă caldă, dulciuri şi băuturi răcori-
toare, meditaţii la învăţătură celor cu rezultate
mai slabe, trimiterea în tabere şi excursii.

Clădirea în care această asociaţie îşi
desfăşoară activitatea a beneficiat de folosinţă
gratuită, dar pe segmente din suprafaţă şi pe
termene diferite corespunzătoare acestora.

La cererea asociaţiei, s-a adoptat hotă-
rârea ca întreg imobilul să fie dat în folosinţă
gratuită pentru o perioadă de 10 ani, cu
condiţia păstrării destinaţiei iniţiale.

În aceste condiţii va fi posibilă renovarea şi
modernizarea spaţiului, cu finanţare din
resurse proprii.

Problema strămutării unor construcţii
provizorii, amplasate pe terenul aflat în admi-
nistrarea Consiliului Local şi închiriat de la
acesta, derivată din extinderea sau moderni-
zarea unor edificii amplasate în spaţiul adia-
cent, nu este tratată unitar în fiecare proiect de
hotărâre, ceea ce conduce la discuţii în contra-
dictoriu raportate la legalitatea deciziilor.

În acest proiect a fost aprobată strămuta-
rea construcţiei provizorii (S.C. COMPANIA
FLORADE 2004 S.R.L.) de pe amplasamentul
din Reşiţa, Bd. Republicii, nr. 2 Intim pe
aceeaşi arteră, dar la intersecţia cu aleea
Buziaş, blocul 6.

Pentru extinderea unor construcţii exis-
tente, Consiliul Local a aprobat concesionarea
unor suprafeţe de teren, proprietate a Statului
Român, cu drept de administrare în favoarea
Consiliului Local.

Familiei Mihail şi Ileana Creşneac i se va
concesiona (la preţul de 5 €/mp/an, la cursul
valutar în ziua plăţii), fără licitaţie, pe o durată
de 49 ani, o suprafaţă de 5 mp, zona I, strada
Păcii, nr. 3, scara 2, ap. 2 pt. trepte de acces.

Familiei Vilhelm şi Diana Szabo i se conce-
sionează (la preţul de 4 €/mp/an, la cursul
valutar din ziua plăţii), fără licitaţie, pe o durată
de 49 ani, o suprafaţă de 6 mp, zona II, strada
Făgăraşului, nr. 29, scara C, ap. 2 pentru
extindere cu un balcon.

S.C. DAHORE GROUP S.R.L. i se conce-
sionează (la preţul de 4/€/mp/an), la cursul
valutar în ziua plăţii,), fără licitaţie, pe o durată
de 49 ani, o suprafaţă de 18 mp, zona II, Bd.
Republicii,nr.24 pt.extinderea spaţiului comer-
cial existent.

Şefă de Serviciu, domnişoara Cristina
Tarbuzan va participa la Convenţia FECC (?),
la invitaţia Comitetului Internaţional Executiv,
care a hotărât ca Municipiul Reşiţa să devină
reprezentantul oficial al comitetului în
România, pentru următorii doi ani.

Cheltuielile de deplasare (21-29 aprilie) vor
fi suportate din bugetul local.

Invitaţia adresată domnului Spătaru tre-
buia să îl includă, în calitatea sa de ambasador
al FECC în România. Motivele renunţării par
legate de interpretări care se dau cheltuielilor
de bani publici, o situaţie similară fiind prezen-
tată şi de către viceprimarul, Tiberiu Pădurean,
care a accentuat că deplasarea sa în Turcia,
de unde a adus informaţii referitoare la modul
de ecologizare a unor halde de gunoi care se
dezafectează, a fost efectuată în timpul

concediului de odihnă. Consens înAlianţa DA!
Se pare că a venit vremea sacrificiilor.
Dacă deplasarea în Tunisia coincide cu

desfăşurarea unui carnaval de unde vom
importa tradiţii, Ruga de Sf. Petru şi Pavel,
rebotezată şi convertită la Zilele Reşiţei, de
către primarul peren, are şanse să devină
concurent serios la carnavalurile de prestigiu
de pe alte meridiane! Proiectul a obţinut votul
favorabil a 12 dintre cei 21 consilieri prezenţi la
şedinţă.

Consiliul Local a hotărât scoaterea din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat
al municipiului Reşiţa a următoarelor bunuri
care vor fi folosite de către:

S.C. URBAN REŞIŢAS.R.L.:
seră cu teren, situată pe Calea Timişoarei;
pepinieră, cu teren, situată pe Calea

Caransebeşului;
staţia de asfalt, cu teren, situată în cartierul

Lend, strada Primăveri;
padoc pentru cîini, cu teren, situat pe

strada Lupacului;
padoc pentru animale, cu teren, situat pe

strada Minda;
hală de reparaţii, magazii şi sataţie pentru

carburanţi, situate pe Bd.Muncii ;
S.C. URBAN PIEŢE S.R.L.
spaţii administrative + WC public, strada

Horea;
Piaţa Reşiţa Nord (clădiri);
teren pentru construcţie, Bd.Muncii, nr. 52.
Terenul menţionat a avut destinaţia de

«piaţă de maşini» şi, conform Raportului de
specialitate care însoţeşte proiectul de
hotărâre face parte din parcela înscrisă în CF
1841 Cîlnic, pe care este construită Secţia de
drumuri şi spaţii verzi, actualmente S.C.
URBAN REŞIŢA SRL.şi nu mai are uz sau
interes public local.

Printr-o hotărâre anterioară a Consiliului
Local al municipiului Reşiţa, la înfiinţarea S.C.
URBAN REŞIŢA SRL, prin asociere cu
Consiliul Local (societar majoritar), societatea
a obţinut dreptul de uzufruct asupra bunurilor
ce se intenţionează să facă obiectul aportului
în natură, cu care Consiliul contribuie la
capitalul social. Acest statut nu îi permitea
S.C. URBAN REŞIŢA SRL să contracteze
credite bancare cu care să opereze în vederea
îmbunătăţirii activităţii.

Pentru eliminarea acestui obstacol, s-a
hotărât aprobarea aportului în natură al Consi-
liului Local al municipiului Reşiţa, în scopul
majorării capitalului social al noii societăţi.

Valoarea acestor bunuri a fost stabilită de
către S.C. Capital Invest SRL, persoană
autorizată în condiţiile Legii nr.31/ 1990 şi este
de 6.494.042 lei.

Din bugetul S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L., în
cuantum de 542.800 lei, în care 142.8000 lei
reprezintă sursele proprii de finanţare,
societatea va investi în următoarele direcţii:

amenajarea pieţelor Reşiţa Sud şi Reşiţa
Nord 75.000 lei

loc de joacă la Grădina Zoologică32.800 lei
cântare 20.000 lei
containere pentru expunerea

achiziţionarea de materiale pentru protec-
ţia muncii

Lista nefiind exhaustiv -
ţie de necesit ţi.

Consiliul Local al municipiului Re ţa a
aprobat aceast

(Proiect de hotărâre nr.16)

(Proiect de hotărâre nr.17)

(Proiect de hotărâre nr.18,19şi20)

(Proiect de hotărâre nr. 21)

(Proiect de hotărâre nr.22)

(Proiect de hotărâre nr.23)
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Noua formul@ de organizare a Guvernului
În termen de 14 zile, fiecare minister va prezenta proiectul de Hotă-

râre privind organizarea şi funcţionarea. De asemenea, săptămâna
viitoare, Guvernul va discuta şi actul normativ privind reorganizarea
Secretariatului General al Guvernului şi a Cancelariei Primului-ministru.
Numărul de autorităţi şi agenţii aflate în subordinea aparatului de lucru al
Guvernului va fi redus la jumătate, prin desfiinţarea unora dintre acestea
sau prin preluarea lor de către alte ministere, a mai spus primul-ministru.

înfiinţarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin reorganizarea
Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul
economiei de la Ministerului Economiei şi Comerţului, care îşi încetează
activitatea;

înfiinţarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin
reorganizarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, care îşi încetează
activitatea;

înfiinţarea Ministerului Transporturilor, prin reorganizarea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi
încetează activitatea;

înfiinţarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,prin reorga
nizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care îşi încetează activitatea.

înfiinţarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin
reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care
îşi încetează activitatea.

înfiinţarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care se desfiinţează,
prin preluarea activităţii în domeniul comerţului de la Ministerul
Economiei şi Comerţului, prin preluarea activităţii privind mediul de
afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coor-
donarea activităţilor din domeniul mediului de afaceri şi întreprinderilor
mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activităţii în domeniul turismului
de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

înfiinţarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin
reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
care îşi încetează activitatea;

înfiinţarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene, care îşi încetează
activitatea, şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice,
amenajării teritoriului, construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

înfiinţarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile prin
reorganizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, care îşi
încetează activitatea;

înfiinţarea Departamentului de Control al Guvernului, în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru, prin preluarea atribuţiilor şi personalului
Autorităţii de control a Guvernului;

Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Departamentul de imple-
mentare programe şi ajustare structurală şi Unitatea de management a
proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit
cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare trec din
structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul im-
plementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării
acquis-ului comunitar în structura Cancelariei Primului-Ministru;

Institutul European din România, instituţie publică sub autoritatea
Guvernului, trece din coordonarea fostului Minister al Integrării
Europene în coordonarea Departamentului pentruAfaceri Europene;

Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implemen-
tării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-
ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordona-
rea activităţilor din domeniul economic şi aparatul de lucru al ministrului
de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri
şi întreprinderilor mici şi mijlocii îşi încetează activitatea.

Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau
activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se reorganizează,
care se comasează sau care îşi încetează activitatea. Personalul îşi
menţine nivelul actual al salarizării, până la intrarea în vigoare a noii legi
de salarizare a personalului din instituţiile publice.

Instituţiile nou înfiinţate vor prelua toate drepturile şi obligaţiile
instituţiilor reorganizate, comasate sau preluate, inclusiv bunurile
mobile şi imobile aflate în administrarea sau proprietatea acestora.De
asemenea, instituţiile nou-înfiinţate vor prelua şi unităţile care
funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
instituţiilor reorganizate, comasate, sau preluate.

Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor
supune Guvernului, spre aprobare, proiectele de acte normative privind
înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor.

Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă modifi
cările în structura bugetului de stat pe anul 2007, corespunzător preve
derilor Ordonanţei de Urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de
credite, pe baza protocoalelor de predare-primire. Protocoalele de

Ordonanţa de Urgenţă stabileşte:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

-
-
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 28 . - 4 apr.
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� �

�

Iano (83 ani)
ţ ( 5 ani) Buda Ionel

70 Giubelan Ion (57
Mic (77 ani) Orza

Petru

(76
(61 ani) Clipa Constantin (33
ani) Ghimboa (84
ani) Dragomir Mariana

Ion
(65 ani) Iana Olimpiu

(69 ani) Licu Niu
(14 ani) Lucuţ

Vasile (38 ani) Ciuclea Ion
(76 ani) Paulescu Stanca (71
ani) Creţu Ana (57 ani)
Floruţ Alexandru (86 ani)
Achim Maria (79 ani) Biroviţa
Genovica (59 ani) Cuzna

(70 ani) Pencze Carol
(75 ani) Postovan Nadejda
(83 ani) Wolf Roza (92 ani)
Radu Sebastian-
(12 ani)

şi Dionisie
Micşa Per

ani)
şa Dimitrie

ş

Ştefan
şor-Claudiu-

Alexandru

ş
Irina

Ştefan-Sorin

8
( ani)

(65 ani) Părcălăbioru
Cornel (63 ani) Feil Irina-
Cristina (87 ani) Petru Maria

ani) Hilofsky Iosef-Alfred

ă Elena
(27

ani) Crai Martin (81 ani)

�

�

�

�

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

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

1700 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17ă
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro
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0355-81.05.33Fax
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Tiparul: West Tipo Internaţional
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Tel. 0723-144.233
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Adresa
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,Textul anuntului:
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Diverse
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând 2 corpuri buc
ţ

Vâ

Vând mobil

ţ

ţ

Vând urgent catei boxer la
pretul de 350 lei. Tel. 0745-
830085.

Vând pantofi dam m rimea
37 firma Gucci la pretul de 150
€. Tel. 0745-830085.

V â n d u r g e n t p a n t o f i
barbatesti 2 perechi pantofi

ătărie,
frigider Arctic 3 sertare, măs ă
lemn, tv color ătărie.
Tel. 0355-415549.

ă Sony,
mini DV cu toate accesoriile

ă. Tel.
0741-410219.

ă stare foarte
bună, dulap haine furnir, 2 u

ăsu ă pliantă 6
persoane

ă ă metalică
cu placă sticlă fumurie, 110 cm,
50 lei. Tel. 0355-414413,
213343.

ă ă

u
şi vase buc

şi
acumulator de rezerv

şi,
200 lei; m

şi 6 scaune încor-
porate 200 lei; m su

nd ieftin camer

italieni marimea 43 la pretul de
30 € buc. Tel. 0742-003677.

Vând urgentAdidas, sunt alb
cu negru, nr. 43 la pretul de 30 €.
Tel. 0742-003677.

Vâ ţ B ţ
350 lei c ţelul Tel. -

.

ţ 50 ron neg.
ţi în

stare bun

â ţ ţ ţ
,

T . -
â doi purcei între 40-50

kg buc., preţ 280/buc. neg. Tel.
0740-770047.

nd c ei oxer la pre ul de
. 0745

830085

ştiat îngr ş

ş

ă
ă

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

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
Tân r, c s tor i t , caut

doamn discret cu loc de
refugiu, ofer 40$/întâlnire. Tel.
0722-730052 dimineaţa.

ă ă ă
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

ă. Pre

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

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

ă de func

Auto-Moto-Velo

01626961444.
ă

ă
ă în satul Secă

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

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

Vând cas

cu Manole Veselina.

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

Imobiliare
Ofer spre închiriere aparta-

ment 2 camere conf. 3, utilat,
parţial mobilat, Lunc

ţie), liber de la 1 Mai. Preţ
100 €/lun

Vând cas

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

Vând teren arabil 7.162 mp
la Boc

ă (lângă
Poli

ă. Tel. 0727-746012.
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-

şa Montan
şi p

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut depanator frigotehnic
pentru reparaţie frigider la
domiciliu. Tel. 0741-410219.

Angajez -

-
. -

Meseria -
-

ţii decalitate: zugr
ţ

Zugr
ţuri foarte convenabile. Tel.

0742-882445.

şofer pe autobas
culant

ş

şi serioşi, nealcoo
lici, execut

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

RE IŢAŞ : Absolvent invatamant preuniversitar fara atestat
profesional: 3; Agent de asigurare: 2; Agent vanzari: 2; Ajutor ospatar:
10; Asistent medical generalist: 17; Barman: 2; Brutar: 3; Bucatar: 30;
Carmangier: 3; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 70;
Dispecer: 2; Dulgher: 33; Electrician auto: 1; Electrician de intretinere
si reparatii: 28; Electromecanic reparator obiecte de uz casnic : 1;
Faiantar: 4; Farmacist: 1; Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 10;
Functionar administrativ: 2; Garderobier: 1; Infirmiera: 14; Inginer
constructii civile, industriale si agricole: 3; Inginer constructii
hidrotehnice: 1; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de
masini: 2; Inginer geodez: 2; Inginer industria alimentara: 2; Inginer
mecanic: 3; Inginer retele electrice: 2; Inginer topograf miner: 1;
Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara: 4; Ingrijitor animale:
1; Inspector (referent) resurse umane: 1; Instalator apa, canal: 11;
Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus constructii metalice: 5;
Lacatus mecanic: 6; Lucrator comercial: 4; Macelar: 2; Magaziner: 1;
Maistru industriile textila, pielarie: 5; Maseur: 2; Masinist la instalatii de
preparat si turnat beton: 2; Masinist la masini pentru terasamente: 2;
Mecanic auto: 4; Montator, reglor, depanator aparate electronice: 1;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 75; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 20;
Operator calculator electronic si retele: 4; Ospatar (chelner): 14;
Patiser: 2; Paznic: 2; Portar: 1; Primitor-distribuitor materiale si scule:
6; Secretara: 1; Secretara dactilografa: 1; Sef coloana auto: 1; Sofer
autobuz: 5; Sofer autocamion / masina de mare tonaj: 2; Sofer de
autoturisme si camionete: 2; Spalator vehicule: 1; Spalatoreasa
lenjerie: 20; Strungar universal: 6; Subinginer proiectant mecanic: 1;
Sudor manual cu arc electric: 20; Tehnician in industrializarea
lemnului: 1; Tehnician tehnolog mecanic: 1; Tehnician topometrist: 1;
Tamplar universal: 11; Tinichigiu carosier: 1; Vanzator: 9; Vopsitor
auto: 1; Vulcanizator piese din cauciuc: 1; Zidar pietrar: 11; Zidar
rosar-tencuitor: 42; Zugrav, vopsitor: 19.

ţa). contabil 1 (Re ţa).
Persoane peste 45 de ani:

Absolvenţi:
şofer autoturisme si camionete 1

(Reşi şi
TOTAL JUDET: 593

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 11.04.2007

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

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

Numărul salar iaţ i lor a
crescut în luna februarie cu
24.300 persoane faţă de
ianuarie, ajungând la 4.671.300
persoane, iar câştigul salarial
mediu nominal brut a fost de
1.264 lei, în creştere cu 2,6 la
sută faţă de luna precedentă,
informează Institutul Naţional
de Statistică /INS/.

Potrivit datelor furnizate de
Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă,
numărul şomerilor înregistraţi la
sfârşitul lunii februarie 2007 era
d e 4 5 9 . 0 0 0 p e r s o a n e .
Comparativ cu luna februarie
d in anul 2006, număru l
şomerilor înregistraţi a fost mai
mic cu 95.600 persoane.

D in număru l to ta l a l
şomerilor înregistraţi, femeile
reprezentau 40,7 la sută. Rata
şomajului înregistrat în luna
februarie 2007 a fost de 5,2 la
sută în raport cu populaţia
activă civilă totală, în scădere
faţă de luna februarie 2006 (6,2
la sută).

Rata şomajului pentru femei
a fost cu 1,3 puncte procentuale
mai mică decât cea înregistrată
pentru bărbaţi (4,5 faţă de 5,8 la
sută).

Rate ridicate ale şomajului
s-au înregistrat în judeţele
Mehedinţi (10,5 la sută), Vaslui
(10,1 la sută), Teleorman (8,3 la
sută), Ialomiţa (8,1 la sută).
Cele mai scăzute rate ale
şomajului au fost în judeţele
Ilfov (1,9 la sută), Timiş (doi la
sută), Bihor (2,8 la sută),
precum şi în munic ip iu l
Bucureşti (2,3 la sută).

Indicele câştigului salariului
real pentru luna februarie 2007,
calculat ca raport între indicele
câşt igului salar ial mediu
nominal net şi indicele preţurilor
de consum, a fost de 102,5 la
sută faţă de luna precedentă, de
118,2 la sută faţă de luna
corespunzătoare a anului 2006,
respectiv de 99,6 la sută
comparativ cu luna octombrie
1990.

INS - Num@rul salaria]ilor a crescut în februarie

PRISMA | 1 |2 - 18 Aprilie 2007

AJOFM anunţă

vineri 20 aprilie ora 9.00 la Blocul 800.

Târgul forţei de muncă
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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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Cuantumul total al sumelor provenite din finanţ

ţarea activit ţii partidelor politice
(republ icare)

ţarea din bugetul Ministerului
Integr ţei tehnice pentru preg

ţii publice, finanţabile prin Programul
operaţional regional 2007-2013

Ordin 213 al ministrului agriculturii, p

ţiile autorizate de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine (M.O. nr.
213/29.03.2007)

ţin domeniului
public al statului (M.O. nr. 213/29.03.2007)

Lege 69 privind modificarea lit. b)

ţionarea faptelor de corupţie (M.O. nr. 215/29.03.2007)
Lege 74 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (M.O. nr.
215/29.03.2007)

Lege 76 pentru modificarea G nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
(M.O. nr. 215/29.03.2007)

Ordin 468 al ministrului finanţelor publice pentru
modificarea ţelor
publice nr. 266/2007 privind organizarea activit ţii de

administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile
finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene (M.O. nr.
215/29.03.2007)

ţii
publice pt. modificarea Ordinului ministrului s ţii nr.
534/2005 privind acreditarea unit ţilor sanitare care pot
efectua activit ţi de declarare a donatorilor, de testare, prel-
evare, coordonare

ţilor
H.G. nr. 310

ţiile cu destinaţia de locuinţe
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unit ţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum

ţele de serviciu, locuinţele de intervenţie
ţi ale societ ţilor comerciale,

companiilor naţionale, societ ţilor naţionale

ţelor publice pentru
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de c

ţilor

Ordinul nr. 569 al ministrului s ţii publice pentru
aprobarea Listei preţurilor de decontare ale medicamentelor
eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul
bolnavilor inclu

ţional cu scop curativ, nominalizate
prin H.

ările
private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr.
334/2006 privind finan ă

(M.O. nr.
208/28.03.2007)

pentru modificarea
G nr. 811/2006 privind finan

ării Europene a asisten ătirea de
proiecte de investi

ădurilor
ării rurale privind completarea Ordinului ministrului

agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 149/2005 pentru
aprobarea Listei cuprinzând agen

ăririi
apelor privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea
albiilor minore ale cursurilor de apă care apar

ă

u.G. nr. privind aprobarea unor măsuri financiar-
bugetare pe anul 2007 551. - Ordin al ministrului sănătă

ănătă
ă

ă

ării în muncă a
elevilor

pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei
(lei/m2) practicat pentru spa

ă

ăminele pentru salaria ă
ă

privind marcarea

ăzut în H.G. nr.
1.861/2006

Ordinul nr. 493 al ministrului finan

ătre
Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clien (M.O.
nr. 221/30.03.2007)

ănătă

ănătate din
cadrul Programului na

G. nr. 292/2007 (M.O. nr. 221/30.03.2007)

şi a
campani i lor electorale

Lege 60 pentru modificarea şi completarea Legii
pomiculturii nr. 348/2003 (M.O. nr. 212/28.03.2007)

H 276 şi completarea anexei la
H

(M.O. nr. 212/28.03.2007)
şi

dezvolt
şi dezvolt

şi ovine

Ordin 326 al ministrului mediului şi gospod

şi c) ale art. 10 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sanc

şi completarea O

şi completarea Ordinului ministrului finan

şi transplant
Legea nr. 72 privind stimularea încadr

şi studen (M.O. nr. 217/30.03.2007)

şi
pentru locuin şi
c

şi regiilor
autonome (M.O. nr. 217/30.03.2007)

H.G. nr. 314 şi colorarea unor produse
energetice, precum şi prorogarea termenului privind
marcarea produselor energetice prev

(M.O. nr. 217/30.03.2007)

şi în unele subprograme de s

a nr.

.G. nr.
. .

ul nr.

ul nr.

a nr.

anr.

a nr. . .

ul nr.

O. 21

(M.O. nr. 216/29.03.2007)

�

�

�

�

�

. . Rom nii sunt printre cei mai stresa i europeni din cauza locului
de munc

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului anunţă relansarea site-ului
www.copii.ro Toate licitaţiile pentru lucr ri i achiziţii publice vor fi organizate în prezenţa presei,
potrivit premierului C P T riceanu â ţ

Alpinistul Cornel Galescu din Caransebe a plecat spre Polul Nord într-o expediţie
internaţional aflat sub egidaAnului Polar 2007

ă
ă

ă
ă ă

ş

ş

Prohibi]ie la pescuit
pân@ în iunie

Pescuitul devine prohibitiv începând de luni, 9
aprilie, perioada de prohibiţie în anul 2007 în
bazinele piscicole naturale fiind de 60 de zile,
respectiv între 9 aprilie - 7 iunie inclusiv, iar pentru
apele de frontieră de 45 de zile, în perioada 9
aprilie - 23 mai inclusiv, se arată într-un comunicat
al MinisteruluiAgriculturii.

Pescuitul rechinului este interzis, în marea
teritorială, în perioada 15 aprilie - 15 iunie inclusiv,
iar pescuitul delfinilor în tot cursul anului.

În complexul lagunar Razelm Sinoe şi în
lacurile litorale durata prohibiţiei este de 90 de zile,
în perioada 1 aprilie - 30 iunie.

Conform ordinului ministrului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ministrului
Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 237/627 privind
prohibiţia se declară zone de protecţie: Dunărea
Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu
Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu
Canalul Sulina, pe o durată de 275 de zile, în
perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv; Dunărea
Veche de la Mila marină 13 + 1.000 până la 8 +
600, în tot cursul anului; lacul Gâsca din
Complexul Somova - Parcheş, în tot cursul anului;
lacul Erenciuc, în tot cursul anului; cursul vechi al
braţului Sfântu Gheorghe, din zonele rectificate, în
tot cursul anului; pe Dunăre, în zona Mm 65,8-67
Toanele Pluton şi Groapa Catargului şi braţul
Borcea în zona km 41 - 37 în tot timpul anului.

În aceste zone pescuitul este interzis cu
excepţia pescuitului sportiv care se va desfăşura
în afara perioadei de prohibiţie cu eliberarea în
mediul acvatic a peştilor.

În 2007, autorităţile au declarat zone cu regim
de protecţie integrală zona Sacalin Zătoane şi
Rezervaţia Marină 2 Mai - Vama Veche. De ase
menea se interzice pescuitul lostriţei, păstrăvului
de mare şi al mihalţului, tot timpul anului.

Pe perioada prohibiţiei în bazinele piscicole
naturale este permis pescuitul ştiucii cu
echipament de pescuit sportiv şi momeli artificiale.
Pescuitul sportiv al păstrăvului indigen, fântânel şi
a coregonului este oprit în perioada 15 septembrie
2007 - 30 aprilie 2008, iar pescuitul lipanului este
interzis în perioada 1 ianuarie - 31 mai.

-
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Supravegherea s@n@t@]ii angaja]ilor
Guvernul a stabilit, printr-o Hotărâre, cerinţele minime pentru su

pravegherea sănătăţii angajaţilor faţă de riscurile pentru securitate şi
sănătate, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirii angajaţilor.

Potrivit actului normativ, angajatorii din orice domeniu de activi
tate, atât din sectorul public cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi să
respecte reglementările privind supravegherea sănătăţii angajaţilor.
Angajatorii au obligaţia să asigure fondurile necesare şi condiţiile
pentru efectuarea serviciilor medicale profilactice, respectiv exame
nul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea
activităţii, precum şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la
indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la
angajare şi are drept scop:

ompletarea examenului medical efectuat la angajarea în muncă
jută organismul angajatului să se adapteze noilor condiţii;
etermină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la

noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora.
Examenul medical periodic se efectuează în scopul: confirmării

sau infirmării aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de
muncă pentru care s-a făcut angajarea, depistarea apariţiei unor boli
care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă
cu expunere la factori de risc profesional, diagnosticarea bolilor
profesionale şi a celor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea
celorlalţi angajaţi, depistarea bolilor care constituie risc pentru secu
ritatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru persoanele cu
care angajatul intră în contact prin natura activităţii sale.

Promovarea sănătăţii la locul de muncă se realizează prin
serviciile de medicină a muncii, care implementează programe de
informare, educare şi formare profesională. Medicii de medicină a
muncii consiliază angajaţii cu privire la sănătatea şi igiena la locul de
muncă.

Actul normativ adoptat de Guvern precizează că angajaţii trebuie
să fie informaţi în legătură cu rezultatele examinărilor medicale şi au
acces la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate.
Medicul specialist de medicină a muncii şi medicul de familie se vor
informa reciproc cu privire la apariţia unor modificări în starea de
sănătate a lucrătorului.

La schimbarea locului de muncă angajatului i se vor înmâna, la
solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de expunere la
riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicină a
muncii din unitatea respectivă. La întreruperea temporară sau
definitivă a activităţii, structura de medicină a muncii va preda
dosarul medical al acestuia medicului său de familie.

-

-

-
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Facilit@]i de c@l@torie
@ @“C.F.R. C l tori”

De facilităţi de călătorie aprobate prin
acte normative beneficiază următoarele
categorii sociale:

foştii deţinuţi politici 12 călătorii
simple, gratuite, clasa 1, tren de orice
rang, pe baza cuponului de reducere
pentru transport

posesorii carnetelor de revoluţionari
12 călătorii gratuite dus-întors, clasa 1,
tren de orice rang

persoanele care au fost persecutate
pe motive etnice - 6 călătorii gratuite dus-
întors, clasa 1, tren de orice rang, pe
baza cuponului de reducere p transport

veteranii de război şi urmaşii acestora
12 călătorii simple sau 8 călătorii gratuite
dus-întors, clasa a II-a, tren de orice rang

persoanele cu handicap - 12 călătorii
simple sau 8 călătorii gratuite dus-întors,

elevii şi studenţii 50% reducere tarif
tren personal, clasa a II-a, abonamente
lunare cu număr nelimitat de călătorii;
studenţii 50% reducere tarif tren
accelerat şi rapid clasa a II-a

pensionarii 6 călătorii simple 50%
reducere, tarif tren personal sau
accelerat şi rapid, fără regim de
rezervare clasa a II-a, pe baza cuponului
de reducere pentru transport

locuitorii Munţilor Apuseni posesori ai
„Carnetului de Moţ” 50% reducere la tari
ful legitimaţiilor de călătorie clasa a II-a, la
toate categoriile de trenuri de călători

parlamentarii 100% reducere clasa I,
tren de orice rang + vagon de dormit.

academicienii - 100% reducere clasa
I, tren de orice rang.

În cazul conflictelor de muncă, greva
este permisă cu condiţia ca organizatorii
şi conducătorii grevei să asigure
serviciile esenţiale, dar nu mai puţin de o
treime din activitatea normală, cu
satisfacerea necesităţilor minime de
viaţă ale comunităţilor locale.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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-

Parametri de performanţă ai CFR Că
lători pe anul 2007 sunt: 66.315.000 km,
8,130 milioane călători, 1.678 trenuri,
dintre care 44 intercity, 170 rapide, 69
accelerate, 1.381 personale, 14
sezoniere.

-

(Guvernul Romaniei - Biroul
de presa - 11.04.2007)

Rata anuala a inflatiei a atins in luna martie
un nivel de 3,66%. Potrivit datelor
publicate de Institutul National de
Statistica, deficitul comercial a crescut cu
83% in primele doua luni ale anului,
ajungand la peste 2,5 miliarde de euro.

In Spania, peste 58.000 de
romani vor putea participa
pentru prima data la
alegerile locale din aceasta
tara, programate sa se
desfasoare pe 27 mai

Intreprinderile noi si microintre
prinderile pot beneficia de finantari
de pan pentru
anumite proiecte, in cadrul
Programului national multianual
2002-2009.

ă la 50.000 euro

Italia: noi reguli privind
acordarea cet@]eniei

Autorităţile de la Roma intenţionează
introducerea unor noi reguli privind
acordarea cetăţeniei italiene, printre
acestea fiind susţinerea unui test de limbă
italiană şi cunoştinţe istorice.

În acelaşi timp se intenţionează
reducerea la jumătate a perioadei
necesare pentru naturalizare.

La ora actuală, legea nu prevede
susţinerea unor examene de limbă italiană
şi impune o perioadă mimină de zece ani
pentru a putea depune cererea de
naturalizare. Excepţia o constitue
căsătoria cu un cetăţean italian, caz în
care termenul este redus la doi ani.

Solicitantul trebuie de asemenea să nu
fi fost condamnat la pedepse cu
închisoarea mai mari de trei ani.
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În Franţa s-a deschis oficial campania pentru alegerile prezidenţiale de la 22 aprilie Rusia şi SUA au avut o dispută dură pe tema Abkhaziei,
regiune ruptă din Georgia, în timpul dezbaterii din Consiliul de Securitate al ONU privind prelungirea misiunii Naţiunilor Unite în Caucaz Seful
Consiliului Securităţii din Federaţia Rus , Igor Ivanov, a început un turneu în Orientul Mijlociuă

Un eveniment aproape seismic a avut loc, recent, în Irlanda
de Nord, eveniment ce poate fi punctul sfârşitului lungilor
decade de criză marcată de băi de sânge şi fractură politică.
Liderii grupurilor dominante rivale au avut prima întâlnire faţă în
faţă, unde au căzut de acord să formeze o administraţie
comună începând cu 8 mai.

Alegătorii din provincia britanică Irlanda de Nord (Ulster) au
votat, în martie, în scrutinul de desemnare a celor 108 deputaţi
din adunarea legislativă.

Adunarea a fost suspendată în ultimii patru ani, deoarece
principalele partide protestante şi catolice nu au reuşit să
ajungă la un compromis pentru a guverna împreună, Ian
Paisley (Partidul Democratic Unionist ) acuzând Sinn Fein că
nu a renunţat la terorism, iar GerryAdams (Sinn Fein) acuzând
DUP că nu respectă acordurile din 1998 privind autonomia
provinciei şi rolul sporit al Republicii Irlanda în afacerile Irlandei
de Nord. În acest timp, provincia a fost guvernată de la Londra.

Partidul Democratic Unionist (DUP), condus de reverendul
Ian Paisley (în vârstă de 80 de ani), şi Sinn Fein (SF), condus de
Gerry Adams, s-au clasat pe primele două locuri în scrutinul
pentru alegerea Adunării legislative a provinciei britanice
Irlanda de Nord (Ulster).

DUP, care susţine apartenenţa provinciei Ulster la Marea
Britanie, şi SF, care este aripa politică a Armatei Republicane
Irlandeze (IRA) şi doreşte alipirea provinciei la Republica
Irlanda, sunt reprezentanţii radicali ai celor două comunităţi,
protestantă, respectiv catolică. Ambele partide au câştigat
voturi şi mandate în detrimentul celor două partide moderate,
Partidul Unionist din Ulster (UUP) - protestant şi Partidul Social
Democrat Laburist (SDLP) - catolic.

Ministrul responsabil pentru Irlanda de Nord în guvernul
britanic, Peter Hain, a avertizat că are nevoie de un răspuns din
partea celor patru partide până pe 26 martie, privind formarea
unui guvern.

DUP 36 +6; SF 28 +4; UUP 18 -9; SDLP 16 -2; Alţii 10 + 1
Total mandate 108
Conform acordului negociat în 1998, numit "din Vinerea

Mare", executivul provinciei trebuie format din partidele ambe-
lor comunităţi.

Potrivit algorimtului de reprezentare, din cele 10 posturi în
executiv, 4 ar reveni DUP, 3 pentru SF, 2 pentru UUP şi unul
pentru SDLP.

În octombrie 2002 guvernarea descentralizată a fost sus-
pendată şi Irlanda de Nord a fost guvernată direct de la Londra,
dialogul dintre partidele celor două comunităţi intrând în impas.

După stabilirea rezultatelor, guvernul britanic a ameninţat
că va administra provincia direct de la Londra, dacă până în
data de 26 martie nu se va ajunge la nici o înţelegere

Ian Paisley, un adversar ireductibil al Sinn Fein în trecut, pe
care i-a numit întodeauna "terorişti", a dat semne în ultima
vreme că ar fi dispus să coopereze cu partidul lui Gerry Adams.
La rândul său, liderul SF a făcut gesturi conciliante, între care
recunoaşterea serviciului de poliţie al Irlandei de Nord, văzut de
numeroşi catolici drept un simbol a ceea ce ei consideră
"ocupaţia britanică".

Puţin timp înaintea expirării termenului de 26 martie fixat de
Londra, adversarii din Sinn Fein şi Partidul Unionist Democrat
(DUP) au ajuns la o soluţie compromis. Noul guvern format din
cele două formaţiuni va începe să funcţioneze din 8 mai, ur-
mând să fie condus, foarte probabil, de liderul DUP, Ian Paisley.

Discuţiile au durat mult mai mult decât negocierile de pace
după al Doilea Război Mondial şi Congresul de la Viena
împreună. Şeful Partidului Unionist Democrat, de orientare
protestantă, Ian Paisley şi liderul Sinn Fein-ului catolic, Jerry
Adams au stat faţă în faţă la o singură masă. Până de curând,
reprezentanţii celor două formaţiuni nu ar fi acceptat să fie
prezenţi în acelaşi timp nici măcar într-un studio de televiziune.

Ian Paisley: „Vreau acest guvern nu doar pentru proprii mei
alegători, ci pentru toţi oamenii din Irlanda de Nord. Nu avem
voie să lăsăm tragediile din trecut să blocheze prezentul şi să
stea în calea unui viitor stabil, mai bun pentru copii noştri” .

Adams (Sinn Fein) a vorbit despre începutul unei noi ere.
„Sinn Fein vrea să construiască punţi între portocaliul
unioniştilor şi verdele republicanilor, ca şi între celelalte culori.
Toţi cetăţenii ar trebui să să aibă parte de un viitor în pace, de
bunăstare şi dreptate. Exist încă multe dificultăţi şi provocări,
dar baza înţelegerii dintre Sinn Fein şi DUP este sprijinul total al
lui Ian Paisley pentru instituţii politice comune, care îşi vor
începe activitatea pe 8 mai".

Premierul Tony Blair s-a prezentat vizibil
mulţumit în faţa presei. Înţelegerea de la Belfast este o piatră de
temelie şi o parte din moştenirea sa politică; ani întregi şi
energie a investit Blair în negocierile de pace. „Este o zi
importantă pentru oamenii din Irlanda de Nord, dar şi pentru
restul celorlalţi din istoria insulelor britanice. De fapt, ultimii
zece ani nu au fost decât pregătitori pentru acest moment,
electoratul din Irlanda de Nord a arătat clar. Iar liderii politici le-
au răspuns ”, declara Tony Blair.

Politicienii aleşi la începutul lunii martie în Irlanda de Nord
se vor instala în Parlamentul de la Belfast, conform planului, la
8 mai. În cele şase săptămâni rămase, partidele vor negocia
împărţirea ministerelor din viitorul guvern propriu nord-irlandez.

Irlanda de Nord s-a format în 1921, când 6 comitate
predominant protestante au rămas parte a Marii Britanii, în
momentul separării sudului predominant catolic, ce avea să
devină Republica Irlanda.

La sfârşitul anilor '60, formaţiunea paramilitară IRA a
declanşat un conflict civil violent care a dus la moartea a peste
3000 de persoane.

În 2005 IRA a anunţat dezarmarea şi în ultimii ani, în pofida
disensiunilor între cele două comunităţi, Irlanda de Nord a
cunoscut o perioadă de dezvoltare economică fără precedent,
după încetarea confruntărilor violente.

Actualmente, raportul dintre comunităţile protestantă şi
catolică este de 55 - 45 la sută din totalul populaţiei de circa 1,6
milioane.

Paşii recenţi

Rezultate

Rezultatele alegerilor din Irlanda de Nord, schimbări
faţă de scrutinul din 2003

Irlanda de Nord şi-a ales parlamentul

Reacţia Londrei

Acord în ultima clipă

La Londra,

Irlanda de Nord

Guvernul
decît cea prevăzută iniţial.

Ministrul economiei Gloss a declarat că cele 1,7
procente prognozate trebuie majorate la peste
2%. Conjuctura favorabilă ar putea contribui în
continuare la diminuarea numărului de şomeri.

RFG ia în calcul o mai puternică
creştere economică

PRISMA | 1 |2 - 18 Aprilie 2007

Consiliul de Securitate al intenţio
nează să trimită o misiune în

în cursul acestei luni pentru o
evaluare a situaţiei din teren, înainte de a
începe dezbaterea cu privire la viitorul
statut al acestui controversat teritoriu

ONU
Kosovo şi

Serbia

-

.

Preşedintele SUA a dat marţi verde
promulgând un proiect de lege care auto

rizează totodată acordarea de ajutor militar statelor aspirante din
zona Balcanilor până în Caucaz şi mai departe. Sunt vizate
statele balcanice Albania, Croaţia şi Macedonia, precum şi
Ucraina iar din regiunea Caucazului, Republica Georgia.

und
-

ă extinderii în
continuare a NATO,

Cooperare }i securitate
în Balcani

Şefii Statelor Majore Generale
din ţările balcanice se vor reuni pe
18 aprilie a.c. la Salonic, Grecia, pt
o conferinţă care va avea drept
temă centrală îmbunătăţirea coope
rării şi securităţii la nivel regional.

Cei 11 lideri militari ai ţărilor din
regiune - Albania, Bosnia şi Herţe
govina, Bulgaria, Croaţia, Grecia,
Muntenegru, România, Serbia,
Slovenia, FYROM (Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei) şi Turcia -
vor explora posibililăţile unei coo
perări solide şi eficiente în Balcani.
Iniţiativa are ca obiectiv întărirea
relaţiilor dintre aceste ţări prin coo
perare, transparenţă şi promovarea
unui valoros echilibru regional de
securitate, avându-se totodată în
vedere rolul semnificativ al NATO şi
Uniunii Europene în regiune.

.

-

-

-

-

KIEV-criza se prelunge}te
În Ucraina, Curtea Constituţio

nală a refuzat să se pronunţe
asupra legitimităţii decretului prin
care preşedintele Victor Iuşcenko
dispune dizolvarea parlamentului,
judecătorii acuzând presiunile
po l i t ice a le supor ter i lo r ş i
opozanţilor preşedintelui.

Cinci dintre cei 18 judecători ai
Curţii au cerut protecţia poliţiei,
susţinând că au primit ameninţări.
"În aceste condiţii credem că este
imposibil să luăm în considerare la
Curtea Constituţională aceste pro
bleme vitale pt poporul ucrainian",
a declarat unul dintre judecători.

Lupta pentru putere de la Kiev
s-a acutizat din 2 aprilie, când Viktor
Iuşcenko (preşedintele Ukrainei) a
promulgat un decret pentru
dizolvarea parlamentului (Rada
Supremă) - unde coaliţia de trei
partide care-l sprijină pe Viktor
Ianukovici (primul ministru)deţine
majoritatea absolută - şi declanşa
rea de alegeri anticipate. Şeful
guvernului şi suporterii lui nu sunt
de acord cu organizarea de noi
alegeri pe data de 27 mai, aşa cum
doreşte şeful statului şi în aştepta
rea deciziei Curţii Constituţionale,
îşi continuă activitatea.

Curtea Const i tuţ ională a
amânat deliberarea pentru data de
17 aprilie. In această situaţie,
preşedintele ukrainean pare dispus
să accepte suspendarea decretului
de dizolvare a Radei Supreme,
data alegerilor umând să fie
stabilită prin negocieri, potrivit
Secretarul Consiliului prezidenţial
de Securitate, citat miercuri de
agenţiile de ştiri.

-

-
.

-

-

Unul dintre cei mai activi şi peri-
culoşi vulcani din lume, Piton de la
Fournaise, sau Muntele Hornului,
situat pe insula franceză La Reunion, a
încetat marţi să arunce lavă. Este cea
de-a treia erupţie a vulcanului de la
începutul acestui an şi se apropie de a
200-a erupţie înregistrată din secolul al
XVII-lea.

În timpul erupţiilor din ultimele zile,
lava a distrus drumuri şi mai multe
case, iar 200 de familii au fost evacuate
de urgenţă dintr-un sat aflat la numai
trei km departare de şuvoiul de lavă.

Cele mai multe zone rezidentiale nu
au fost ameninţate de eruptiile vulca-
nice, astfel că turiştii din La Reunion au
putut urmări spectacolul scurgerii
fluviului de lava in apele Oceanului
Indian.



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, 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, conf.1, de-
comandat, zona Lunca, modificat, centra-
la, termopane, bucatarie marita, pret neg.
Tel. 0355404462, 0788021442.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, amenajat, cen-
trala, pret negociabil. . Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
zona buna, imbunatatit, centrala, 2 bai,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, zona Centru, suprafata
mare, 2 bai, 2 balcoane, amenajat, centra-
la, pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, centrala, pret 31500 €.
Tel. 0355-404462, 0788021438.

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.

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, ame-
najat, pret bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, zona Micro 2,
pret 32000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, centrala, 2
bai, amenajat, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 3 camere,
conf. 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, centrala,
termopane, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (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, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane, pret neg.
Tel. 0355-404462, 0788021443.

Vând apartament 4 camere, deco-
mandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (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 4 camere, micro 4,
confort 1, decomandat, centrala, termo-
pane, 2 bai, amenajat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 4 camere, zona Muncito-
resc, etaj, 2 bai, garaj, centrala, curte, pret
neg. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând casa 7 camere, zona Centru,
etaj, garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet mo-
bilata si utilata, zona linistita, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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

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

Vând casa 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,
pret 24000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând casa 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. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren la soseaua E70, la 25km de
Lugoj spre Caransebes, 8ha, 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)

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

Ă

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsoniera, imbunatatita, termo-
pane, podele, balcon, baie cu vana, pret
neg. Tel. 0355-404462, 0788021442,

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

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

Vând apartament 2 camere, zona Lun-
ca, etaj 1, centrala, termopane, amenajat,
pret 20500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

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. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,

Micro 1, etaj 1/4, imbunatatit, termopane,
centrala, pret bun. Tel. 0355-404462.

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 negociabil.Tel. 0355-404462.

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 1,
semidecomandat, zona Micro 1, parter,
pret 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

6

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439
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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

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 2/4, central

ţ 26.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 14.300 mp teren intravilan,
zona Spitalul Judeţean. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, et. 2/2, îmbun ţit,
pivniţ

ţ 43.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

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 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 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)

Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
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.
(Magister)

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

302616. (Magister)
Vând hal

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

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)

ă
termică, zona Comisariat. Pre

ătă
ă, garaj, pod, zona Lunca Veche.

Pre

ă
veche, zona Policlinica. Pre

ătă
ă, pre

ă-
tă ă, pre

ă, pretabil
privatizare, zona Re

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

ătă

ă hotel Gozna,
pre

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

an + cas

şi

şi utilat

şi garsonier şov,
lâng

şi

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

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

ă
centrală, superîmbunătă

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Vând caban ţ
ţ

180.000 €.

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

302616. (Magister)

Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, zon

ţit
ţ 300 € lunar.

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 mobilat.
Pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

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,

2Ap 0 53,4721
3Apr 0 53,3803
4Apr 0 53,5157
5Apr 0 53,9684
6Apr 0 54,0185
9Apr 0 54,0185
10Apr 0 54,2522
11Apr 0 54,2814

r. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

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

55
4

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

2,
2,5

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,40
39

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

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

3,

3

USD

12 13 14 15 16 19 20 21 29 30 2 3 4 5 6 9 10 1122 23 26 27 28

12 Martie 2007- 12 Aprilie

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 FEM.: Cupa Challenge: Jolidon Cluj - RK Zagreb

Sambata TV Sport ora 15:00
HANDBAL FEM.: Cupa Cupelor: Oltchim - Ferencvaros

Sambata ProTV ora 17:15
GIMNASTICA: Internationalele Romaniei, Finala pe aparate

Duminica TVR 2 ora 11:00
FORMULA 1: Marele Premiu al statului Bahrein - Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:25
CICLISM: Cursa Paris - Roubaix, Franta

Duminica Eurosport ora 15:00
FOTBAL: Cupa Romaniei: Poli Timisoara - Steaua Bucuresti

Miercuri Antena 1 ora 20:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
13 - 15 apr: FORMULA1: MP al Bahreinului, etapa a III-a;
14 - 22 apr: HALTERE: Campionate Europene - Strasbourg;
15 - 21 apr: HOCHEI: CM, Divizia I, Grupa B, Ljubljana;
15 apr: CICLISM: UCI ProTour: Paris - Roubaix, Franta.

FORMULA 1
Urmatoarea etapa din cadrul Campionatului

Mondial de Formula 1 se va desfasura la sfarsitul
acestei saptamani in Bahrein. Iata si clasamentele
generale la piloti si constructori dupa doua curse:

1 FernandoAlonso (E), McLaren 18
2 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari 16
3 Lewis Hamilton (GB), McLaren 14
4 Nick Heidfeld (D), BMW Sauber 10
5 Giancarlo Fisichella (I), Renault 7
6 Felipe Massa (BR), Ferrari 7
7 Jarno Trulli (I), Toyota 2
8 Nico Rosberg (D), Williams 2
9 Heikki Kovalainen (FIN), Renault 1

10 Ralf Schumacher (D), Toyota 1

1 Vodafone McLaren Mercedes 32
2 Scuderia Ferrari Marlboro 23
3 BMW Sauber F1 Team 10
4 ING RenaultF1 Team 8
5 Panasonic Toyota Racing 3
6 AT&T Williams 2
7 Red Bull Racing 0
8 Honda Racing F1 Team 0

Clasament general Piloti:

Clasament general Constructori:

CUPE EUROPENE

LIGA CAMPIONILOR

Marti si miercuri s-au desfa-
surat meciurile din cadrul
sferturilor de finala (retur), ale
Ligii Campionilor:

Semifinalel se vor desfasura
in datele de 24, 25 aprilie si
returul in 01, 02 mai 2007.

Joi, 12 aprilie 2007, se vor
desfasura meciurile din cadrul
sferturilor de finala ale Cupei
UEFA, retur, dupa urmatorul
program:

Marti, 10 aprilie 2007:

Miercuri, 11 aprilie 2007:

M. United -AS Roma -
Valencia - Chelsea -

Bayern M -AC Milan -
Liverpool - PSV -0

Werder Bremen - Alkmaar (0-0)
Osasuna - B. Leverkusen (3-0)
Benfica - Espanyol B (2-3)
Tottenham - FC Sevilla (1-2)

Rezultatele din paranteza
sunt din tur. Semifinalele se vor
juca in 26 aprilie (turul) si 3 mai
2007 (returul).

7 1
1 2

0 2
1

CUPA UEFA

In Malaezia, campionul in exercitiu,
Fernando Alonso, a terminat pe primul loc, fiind
urmat de colegul sau, Lewis Hamilton, cei doi
aducand pentru McLaren 18 puncte pretioase
in clasamentul constructorilor.

Desi a plecat din pole position, Felipe
Massa a incheiat pe locul cinci, prestatia celor
de la Ferrari fiind salvata de Kimi Raikkonen,
care a incheiat cursa pe podium.

Nick Heidfeld, de la BMW, a reusit sa se
strecoare printre pilotii McLaren si Ferrari
pentru a incheia cursa pe locul patru.

TENIS - CUPA DAVIS
Rusia-Germania şi Suedia-SUA, în semifinalele Cupei

Davis.

şte pentru Roland-Garros.

În semifinalele competi

şi Suedia cu SUA, acesta a fost verdictul sferturilor de
final şitul acestei s

şi americani, care şi-au
asigurat calificarea dup

şi,
respectiv, Spania, Rusia, de

ştepte ultimul meci de simplu, în care Marat Safin l-a înlocuit,
inspirat, pe Mihail Iujnîi, pentru a pecetlui victoria

Fostul num

şte intens pentru participarea la turneul de la Roland-
Garros, care debuteaz şit
înving şi 2001.

Actualul num ştilor
c

şi în calific
şi de aob

şoldul drept.

ţiei masculine de tenis pe echipe
Cupa Davis se vor întâlni, în perioada 21-23 septembrie Rusia cu
Germania

ţin

ţ
ţ

ţat la Florianopolis (Brazilia) c

ţie unde a ie

ţie din partea organizatorilor turneului
francez, iar dac

ţine un
rezultat bun. Aces turneu este foarte important pentru mine'', a
declarat brazilianul. El nu a participat la ediţia din 2006 a turneului
din cauza unei operaţii la

ă de la sfâr ăptămâni.
Spre deosebire de suedezi, germani

ă numai 2 zile, conducând la încheierea
partidei de dublu cu 3-0, în confruntările cu Argentina, Belgia

ătoarea trofeului, a trebuit să
a

ării sale cu 3-2,
prin succesul fa ă de Paul-Henri Mathieu în 3 seturi: 7-6, 6-3, 6-2.

De acum, dacă pronosticurile se adeveresc, SUA, care va
disputa, în caz de calificare, finala pe teren propriu, au devenit
favorite, probabil cealaltă finalistă fiind Rusia.

ăr 1 mondial, jucătorul de tenis brazilian Gustavo
Kuerten (30 de ani), a anun ă se
pregăte

ă la 29 mai, competi
ător de trei ori - 1997, 2000

ăr 667 din clasamentul ATP a declarat jurnali
ă nu a primit încă o invita

ă va fi nevoie, va juca ări.
''Preocuparea mea este de a mă prezenta bine

Gustavo Kuerten se pregăte

Clasament etapa a 22-a:
M V E 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
Politehnica 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 25-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. Dinamo Bucuresti 25 19 5 1 48 14 62p
CFR Cluj 25 16 4 5 46 26 52
Steaua Bucuresti 25 13 8 4 45 18 47
Rapid Bucuresti 25 13 8 4 44 19 47
Gloria Bistrita 25 13 4 8 33 24 43

. FC Vaslui 25 10 8 7 32 34 38
7. Politehnica Timisoara

. Otelul Galati 25 11 3 11 38 44 36
9. Unirea Urziceni 25 10 4 11 22 23 34

. Politehnica Iasi 25 8 9 8 29 29 33
11. Pandurii Tg. Jiu 25 9 5 11 19 25 32

Farul Constanta 25 6 10 9 24 26 28
13. UTA 25 8 6 11 18 26 28

U. Craiova 25 6 10 9 24 37 28
5. Ceahlaul Piatra Neamt 25 6 5 14 19 37 23p

16. FC Arges 25 4 6 15 16 32 18p
17. FC National 25 4 6 15 19 40 18p
18. Jiul Petrosani 25 3 5 17 10 35 14p

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

25 10 7 8 24 21 37p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (26/34), 13-15.04.2007 - Vineri, 13.04.

Sambata, 14.04.

Duminica, 15.04.

: Unirea
Urziceni - Politehnica Timisoara, (Telesport, ora 16:15); FC National -
Pandurii Tg. Jiu, (Telesport, ora 19:00); : Gloria
Bistrita - Steaua Bucuresti, (Kanal D, ora 15:30); CFR Cluj - UTA,
(Telesport, ora 15:30); Otelul Galati - Universitatea Craiova, (National
TV, ora 17:00); Farul Constanta - Rapid Bucuresti, (Antena 1, ora
20:45); : Dinamo Bucuresti - FCArges, (National TV,
ora 18:00); Politehnica Iasi - FC Vaslui, (Kanal D, ora 20:00); Ceahlaul
Piatra Neamt - Jiul Petrosani, ( Telesport, ora 20:45).

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

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 23 14 6 3 33 14 48p
CSM Rm Valcea 23 13 3 7 28 20 42p

3. Minerul Lupeni 23 12 2 9 28 25 38p
4. Dacia Mioveni 23 10 7 6 24 17 37p
5. FC Targoviste 23 10 6 7 20 17 36p

. ISCT 23 9 7 7 22 21 34

8. Poli II Timisoara 23 8 8 7 28 20 32p
9. FC Caracal 23 10 2 11 26 25 32

10. Apulum Alba Iulia 23 8 8 7 19 19 32p
11. CFR Timisoara 23 9 5 9 23 27 32p

Corvinul Hunedoara 23 7 10 6 31 23 31
13. Gaz Metan Medias 23 8 4 11 25 26 28

Building Vanju Mare 23 7 6 10 16 20 27
5. FC Bihor 23 6 8 9 23 31 26p

16. FC Baia Mare 23 5 7 11 17 35 22p
17. Unirea Dej 23 6 4 13 21 40 22p
18. CS Auxerre Lugoj 23 3 7 13 14 25 16p

2.

6 p

p

12. p
p

14. p
1

23 9 6 8 25 18 33p7. FCM Resita

Etapa urmatoare (24/34), 14 aprilie 2007

FCM Resita - CSM Rm.
Valcea

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

.

HANDBAL
Romania ar putea organiza CM de handbal masculin 2011.
Romania ar putea sa organizeze Campionatul Mondial de

handbal masculin din 2011, dupa ce a ratat gazduirea editiei din
2009 in favoarea Croatiei, dar numai daca pana atunci va fi
definitivat proiectul Arena Bucurestilor, in valoare de 50 milioane
euro si va fi extinsa sala de la Brasov. Romania si-a depus, recent,
candidatura pentru organizarea Campionatul Mondial de handbal
masculin din 2011, a declarat agentiei MEDIAFAX presedintele
Federatiei Romane de Handbal (FRH), Cristian Gatu.

El a mai precizat ca si Ungaria s-a aratat interesata de acest
eveniment, existand posibilitatea ca intrecerea sa fie gazduita in
comun de ambele tari.

Romania a solicitat, anul trecut, Federatiei Internationale de
Handbal, sa organizeze Campionatul Mondial din 2009,
prezentand in acest sens proiectul de construire a complexului
Arena Bucurestilor. Initiativa privind Arena Bucurestilor a fost
blocata insa la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
astfel ca Romania a pierdut organizarea evenimentului, in
favoarea Croatiei.

Intentia de construire a complexului a fost reluata de catre
Primaria Municipiului Bucuresti, care va concesiona, in acest
scop, un teren din zona Tineretului unor investitori privati. Acestia
vor fi selectati prin licitatie si vor derula lucrarile de executie,
asigurand totodata finantarea proiectului, estimat intre 49 milioane
si 51 milioane euro, au declarat agentiei MEDIAFAX reprezentanti
ai municipalitatii.

SAH
În runda a şasea a Campio

natului european de şah de la
Dresda, tân

ştigat la
polonezul Robert Kempisnki,
Andrei Murariu a ob

şi Vlad Jianu, fiecare
cu 5 puncte.

În turneul feminin, Cristina
Foişor, având piesele negre, a
învins-o pe Ana Rudolf (Unga
ria), Corina Peptan a remizat cu
Meşceriakova, egalitatea fiind
consemnat şi în partida Sabina
Foişor (fiica Cristinei) - Elena
Dembo (Grecia).

În clasament conduce Tatia
na Kosin

şor - 4,5 puncte.
Actuala edi

şah se desf
şoar

şi se va încheia pe 16 aprilie

-

-

-

-
-
-

ărul maestru român
Vlad Jianu l-a învins în 32 de
mutări pe rusul Evgheni Najer,
Liviu Nisipeanu a câ

ă Andrei Volokitin
(Ucraina)

ă

ă de Ecaterina Atalik
(Turcia) - 5 puncte, Cristina
Foi

ă
ă în sistem elve

ţinut victoria
în partida cu Boris Savcenko.

În clasament, pe primele
locuri se afl

ţeva (Rusia) - 6 puncte,
urmat

ţie a campionatu
lui european de

ţian - 11 run
de -
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