
Indiferent în ce direcţie străbaţi judeţul şi dacă pe drumuri te
poartă obligaţiile profesionale sau doar dragostea pentru natură,
indiferent dacă e noapte sau zi, dacă e marţi sau a doua zi a Sf.
Paşti, peisajul oferit are o constantă: focurile.

Dacă eşti pe DJ 582, în noapte, undeva deasupra de Podul
Secu, râuri de foc îţi amintesc de pârtiile de schi din Alpi,
practicabile şi în nocturnă, pe DN 58 cerul e întunecat de fumul
provocat de cele patru incendii a căror localizare poate fi Iabalcea
sau Padina Seacă (undeva, în Parcul Naţional Semenic Cheile
Caraşului, unde nu există vulcani care mocnesc!!), pe drumul
Dognecei au rămas schelete de nuci şi pajişti negre, arde la
Poiana Roşchii, la peste 1000 de metri altitudine, arde pe Ghica
sau la Stăncilova, în alt Parc Naţional (Cheile Nerei Beuşniţa), ard
brazii şi pinii care au fost plantaţi pe drumurile naţionale, ca o
perdea de protecţie pentru artera rutieră. Ard Munţii Almăjului, ard
Munceii Dognecei…

Cauza acestor incendii foc deschis, în spaţii deschise.
Autorii necunoscuţi.
De la Inspectoratul

pentru Situaţii de Urgen
ţă „Semenic” am primit,
la redacţie, bilanţul inter
venţiilor Detaşamentului
de Pompieri din Reşiţa la
incendiile dintr-o singură
zi.

În 12 aprilie, a ars ve
getaţia uscată şi copaci
(uscaţi?) de pe o supra
faţă de 15 hectare, în
zona Câlnic. Au fost
salvate bunuri în valoare
de 100.000 RON.

În aceeaşi zi, pe raza
comunei Bozovici au ars
8 ha de vegetaţie uscată
şi aproximativ 2.000 kg
de fân din căpi ţe .
Bunurile salvate au fost
evaluate la 12.000 RON.

Bilanţul zilei se încheie cu cele 20 de hectare de vegetaţie
uscată arsă şi 150.000 RON valoarea bunurilor salvate, în cazul
incendiului izbucnit pe raza cartierului Ţerova.

Nu au fost victime umane (în judeţul nostru), au fost salvate
bunuri materiale, dar intervenţiile pompierilor au preţul lor, estimat
în costuri şi risc.

Practica incendierii vegetaţiei (uscate?) nu este o invenţie
românească, iar reperul temporal al începutului în ţara noastră nu
îl constituie Revoluţia din '89.

Din cele mai vechi timpuri, brusa africană sau vegetaţia din
zona înaltă aAnzilor venezueleni, la fel ca şi cea din sud-estulAsiei
au fost incendiate, consecinţa imediată, dorită, fiind amendarea şi
extinderea păşunilor.

Metoda, analizată ştiinţific, are partizani şi oponenţi , deoarece
incendierea vegetaţiei este un agent cu o puternică acţiune
distructivă şi modificatoare pentru biotopuri şi stă, adesea, la baza
unor eroziuni ale solului, foarte grave.

Focul produce transformarea profundă a habitatelor şi a
faciesului vegetal din zonele supuse periodic incendierii, fără grija
pentru stabilitatea şi productivitatea de durată a solurilor.

Din punct de vedere al silvicultorului, incendierea poate condu
ce la deteriorarea şi diminuarea fondului forestier, agronomii o
incriminează pentru că generează o asociere vegetală degradată,
improprie chiar şi pentru păşunatul raţional, iar geologii - pentru
eroziunea accelerată şi ireversibilă a solurilor. În judeţul nostru,
focurile erau asociate cu curăţenia de primăvară a grădinilor şi a
pajiştilor şi erau strict localizate şi supravegheate.

Crescătorii de oi din Banatul Montan îşi urcau şi îşi urcă
animalele vara în zona golurilor alpine, o garanţie pentru calitatea
laptelui şi implicit a caşului şi a brânzei, al cărei brand îşi caută
recunoaşterea în Europa.

Practica incendierii păşunilor se pare că a fost transferată din
alte zone şi îmbrăţişată, fără discernământ, şi de către păstorii
locali, fiind acum generalizată.

Un aspect la fel de grav ca şi cele menţionate îl constituie riscul
de extindere a acestor focuri nesupravegheate, cu afectarea
zonelor împădurite, a construcţiilor şi cu posibile victime umane.

Ce se întreprinde pentru stoparea acestei practici periculoase?
Există o legislaţie bine direcţionată, dar nu există educaţie

civică în acest sens, nu există o suficientă mediatizare a
potenţialelor pericole şi a sancţiunilor aplicabile contravenienţilor.

Regretabil pentru anii în care trăim şi pentru pretenţiile emise
ca naţiune, dar tocmai sancţiunile pecuniare ar fi instrumentele de
descurajare a apetenţei piromaniace a semenilor noştri.

Ordonanţa Guvernamentală de Urgenţă (nr.195 din anul 2005)
precizează cuantumurile sancţiunilor în cazul aprinderii focului şi a
incendiilor provocate, ca urmare a nerespectării conţinutului legii:

de la 6.500 la 7.000 RON pentru persoanele fizice şi
de la 25.000 la 30.000 RON - p firme şi persoane juridice.
Având în vedere că autorii rămân necunoscuţi, o sancţiune

colectivă, aplicată administraţiilor locale, dar indirect cetăţenilor,
metodă acceptată de O. .G. menţionată şi utilizată, de exemplu, în
cazul poluării accidentale sau continue a cursurilor de apă, poa te
i-ar scoate din anonimat pe piromanii inconştienţi sau răuvoitori.

Este necesară, mai ales, o mobilizare civică generală şi nu
transferarea responsabilităţilor sau a măsurilor pentru evitarea de
zastrelor exclusiv în direcţia inspectoratelor pt situaţii de urgenţă.

Eradicarea fenomenului ar fi însă o speranţă nejustificată,
având în vedere că au trecut prea multe secole de când taoiştilor li
s-a poruncit „să nu ardă păşunile şi pădurile din munţi”, iar
deşertizarea anumitor regiuni nu sperie suficient de mult.

Am remarcat, la limită de Parcuri Naţionale, panouri descriptive
sau conţinând interdicţii pentru anumite activităţi, dar nicio
avertizare legată de pericolul pe care îl reprezintă viperele.

Suntem unul dintre judeţele în care Viperidaele este foarte bine
reprezentată, iar populaţia acestei familii de reptile se întâlneşte
pe areale extinse şi are o mare densitate, fie că ne referim la Cheile
Caraşului sau ale Nerei, La Valea Mare, a Cernei sau a Beiului, la
Dealul Golului sau Dealul Ciorii, la malul Dunării, stâncile de la
lacul Secu sau barajele de la Herculane şi Rusca Teregova.

Panourile avertizoare lipsesc şi, cel puţin la intrarea în zonele
de turism intens, nimic nu te informează asupra riscurilor
existente, ci eventual direcţia în care să apelezi, în caz „de”.

Aşa se face că
în 11 aprilie, mulţi
turişti din câmpia
b ă n ă ţ e a n ă ,
echipaţi adecvat
temperaturilor şi
nu mediului, se
plimbau dezinvolt
pe stânci le cu
aspect selenar de
pe malul stâng al
Caraşului, la podul
de la Caraşova,
î n t r - o z o n ă
adiacentă tocmai
c e l e i î n c a r e
lucrătorii Parcului
Naţional Semenic

Cheile Caraşului au „descărcat” cele 43 de exemplare de viperă
(sau 49 sau 48, cifra exactă nu este atât de importantă), o captură
de la un deţinător ilegal, din altă zonă a ţării.

În această situaţie, singura speranţă că nu vor exista victime
ale muşcăturilor de viperă rămân unităţile sanitare care ar trebui să
deţină ser antiviperin,în pofida costurilor mari reclamate şi a terme
nului scurt de pe care îl are produsul farmaceutic.
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Ecologia, ca element de
cooperare transfrontalier@

Sala de protocol a Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş -
Severin a găzduit astăzi, 18 aprilie, întâlnirea dintre
partenerii români şi cei din Republica Serbia, la prezentarea
proiectului „Plan local ecologic de acţiune”, realizat şi depus
de către Comuna Vârşeţ, din Republica Serbia, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin având calitatea de partener.

Întâlnirea a fost onorată de prezenţa partenerilor sârbi,
domnii Bejan Maximovici, membru al Consiliului Comunal
Vârşeţ, Budimir Babic, manager de proiect, vicepreşedinte
al unui grup de asociaţii şi organizaţii internaţionale
ecologice şi Radomir Muncean, consilierul primarului
Comunei Vârşeţ.

Partea română a fost reprezentată de către preşedintele
şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
domnii Iosif Secăşan şi Dumitru Tilică Părvulescu,
viceprefecţii Petru Sereş şi Dorel Ursu, consilierii
preşedintelui, domnii Romulus Gheorghioni şi Nicolae
Vlădulescu şi Vasile Mircea Zaberca, profesor la
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Proiectul, în valoare de 106.200 EURO a obţinut
finanţare în cadrul Programului de vecinătate România
Serbia & Muntenegru 2004-2006, se desfăşoară pe o
perioadă de 12 luni, iar cota de finanţare locală (10%) este
suportată exclusiv de către partenerul sârb.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin oferă sprijinul solicitat
de partenerul de proiect, în sensul că poate pune la
dispoziţie date şi informaţii.

Planul local ecologic de acţiune va fi un document
strategic, elaborat prin prisma criteriilor europene pentru
evaluarea problemelor ecologice cu care se confruntă
comunitatea locală.

Trebuie menţionat că Vârşeţul nu dispune de industrie
grea, factor poluator major, dar problemele de protecţie a
mediului există în orice comunitate, sunt strict legate de
activitatea umană şi trebuie gestionate în sensul asigurării
unui mediu de viaţă sănătos.

Proiectul se va realiza etapizat, va cuprinde faza de cule
gere de date (informaţii), căreia îi va succede etapa stabilirii
problemelor, a ierarhizării lor şi a modului de soluţionare.

În final, după mediatizare şi responsabilizarea tuturor su
biecţilor implicaţi, proiectul, ca document apolitic, va fi supus
validării de către Administraţia Comunie Vârşeţ, va deveni
operaţional şi va putea fi utilizat ca model pt alte comunităţi.

În toate etapele parcurse, partenerul român, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin, va fi informat despre demersurile
făcute, respectiv despre problemele survenite şi va participa
efectiv în anumite ocazii.

Una dintre problemele ecologice cu care se confruntă
Comuna Vârşeţ este legată de eliminarea cadavrelor
animaliere şi a reziduurile animaliere provenite de la
numeroasele abatoare din această zonă agricolă.

Cu fondurile comunitare se preconizează construirea
unui deponeu prevăzut cu cameră de frig, care să menţină la
o temperatură de (0-5)° C aceste deşeuri, ulterior
transportate la Zrenianin, cu ajutorul unei maşini speciale,
unde vor fi valorificate.
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Resita, str. Timisorii, nr. 16,
tel. 0255-226638 Nacu Vasile

Caransebes str. Sesu Ro

ţiuni din 19 martie 2007 privind
modalit ţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţ

ţional.
Art. 5 (1) Programul se desf

ţare nerambursabil

ţiuni, în baza c

ţare, pân
ţin 80% din suma contractat
ţare nerambursabil

ţia Fondului pentru Mediu va
redistribui suma r

ţional, pe baza cererii de
suplimentare a valorii, depus

ţi care au utilizat cel puţin 80% din suma
contractat

ţiei Fondului pentru Mediu pân

a Programului.
(5) Dac

ţii

ţi r

ţionarea unui autoturism
nou, dup ţi.

(2) Înscrierea persoanelor fizice în Program se
realizeaz

ţare nerambursabil
ţia Fondului pentru Mediu.

(3) La înscriere, produc

ţiuni.
(4) Notele de acceptare eliberate persoanelor

fizice de produc ţi, inclusiv dup

ţii notei de
acceptare, produc

ţa sa persoana fizic

ţia Fondului pentru Mediu

ţie produc

ţi de
colectare a vehiculelor scoase din uz;

certificatul de radiere a autoturismului uzat, în
original;

certificatul de mo

ţi mo ţie
notarial ţi mo

ţia de
a oferi persoanei fizice respective, în maximum 90
de zile dup

ţion

ţi de colectare a vehiculelor
scoase din uz, potrivit prevederilor Hot

ţiei

ţiilor
ţiilor de

emitere a certificatului de distrugere la preluarea
vehiculelor scoase din uz.

(3) Lista operatorilor economici autorizaţi s
ţi de colectare a vehiculelor

scoase din uz se public ţiei
Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, odat

ţi.
(4) Certificatul de radiere din circulaţie a

autoturismului uzat se elibereaz

ţul de achiziţie al unui
autoturism nou care urmeaz

ţiat preţul de vânzare al acestuia
ţiunea "Suma de 3.000 lei se suport

ţia Fondului pentru Mediu, conform
Ordonanţei de urgenţ

ţional". Sub
rubrica "Total de plat

ţa de plat
ţioneaz

ă ă a
Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul
2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto na

ă ă în limita
sumei de 49.500.000 lei pe parcursul a 3 etape:

prima etapă, până la data de 31August 2007;
a doua etapă, de la 1 septembrie până la 12

noiembrie 2007;
a treia etapă, de la 13 noiembrie până la 12

decembrie 2007.
(2) Contractul pentru finan ă,

conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la
prezentele instruc ăruia se alocă
suma aprobată unui producător validat, este valabil
până la data de 12 decembrie 2007.

(3) Dacă un producător validat nu a utilizat,
conform contractului de finan ă la sfâr

ă,
contractul de finan ă încetează
de drept, iar Administra

ămasă neutilizată conform
criteriului prevăzut la art. 4.

(4) Redistribuirea sumei rămase neutilizate se
face prin act adi

ă de producătorii
valida

ă. Depunerea acestor cereri se face la
sediul Administra ă la
data de 27 august inclusiv, pentru etapa a doua a
Programului, respectiv până la data de 5 noiembrie
inclusiv, pentru etapa a treia

ă la sfâr
ă acestui Program nu a fost utilizată, se poate

desfă ă, aplicându-se acelea

ătorilor valida ăma
ă în termen de 3 zile lucrătoare de la data

redistribuirii sumei rămase neutilizate.
Art. 6. (1) Pentru a putea beneficia de Program,

orice persoană fizică, proprietar/mo
ă se înscrie la un produ

cător validat pentru achizi
ă publicarea listei producătorilor valida

ă numai după ce producătorul validat a
semnat contractul de finan ă cu
Administra

ătorul validat eliberează
persoanei fizice o notă de acceptare, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte
integrantă din prezentele instruc

ătorii valida ă
redistribuire, sunt valabile 30 de zile calendaristice
de la eliberare, fără ca valabilitatea acestora să
depă ă datele de: 24 august pentru prima
etapă; 5 noiembrie pentru etapa a doua

ă
ă

ătorul validat poate scoate din
eviden ă respectivă.

(5) Înscrierea se face în limita numărului de
autoturisme ătorul
validat cu Administra

ă persoanei fizice accesul la Program.
(6) Persoanele fizice înscrise în Program trebuie

să pună la dispozi ătorului validat, în ter
menul prevăzut la alin. (4), următoarele documente:

actul de identitate a persoanei beneficiare, în
copie;

certificatul de înmatriculare a autoturismului
uzat, în copie legalizată;

certificatul de distrugere a autoturismului
uzat, în copie legalizată, eliberat de un operator

economic autorizat să desfă ă

ă,
pentru cazul în care persoana fizică beneficiară este
mo ă este
cazul, certificatele de căsătorie sau documentele de
schimbare a numelui, în copii legalizate). Atunci
când certificatul de mo ă că sunt mai
mul ă

ă a celorlal
ă ca persoana beneficiară, în calitate de

mo ă poată beneficia de Program, în
original;

nota de acceptare eliberată de producătorul
validat, în original.

(7)Producătorul validat garantează accesul la
Program al persoanei fizice care depune, în terme
nul prevăzut la alin. (4), toate documentele prevăzu
te la alin. (6). În cazul în care accesul persoanei
fizice la Program nu se realizează din culpa exclu
sivă a producătorului validat, acesta are obliga

ă data de 12 decembrie 2007, posibili
tatea achizi ării unui autoturism nou la o valoare
mai mică cu suma de 3.000 lei.

Art. 7 (1) Proprietarul/mo ă
autoturismul uzat unui operator economic autorizat
să desfă ă

ărârii
Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz, cu modificările

ările ulterioare.
(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1),

după verificarea notei de acceptare, a certificatului
de înmatriculare a autoturismului

ă certificatul de distrugere a autoturismului uzat,
conform prevederilor Ordinului ministrului mediului

ăririi apelor, al ministrului administra

ă
desfă ă

ă pe site-ul Administra
ă cu

publicarea listei producătorilor valida

ă în baza
certificatului de distrugere, prezentat în original.

Art. 8 (1) Suma de 3.000 lei se scade de către
producătorul validat din pre

ă a fi încasat de la
persoanele fizice beneficiare.

(2) În factura de livrare a autoturismului va fi
eviden

ă
de Administra

ă a Guvernului nr. 4/2007
privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto na

ă" a facturii fiscale se înscrie
textul "Diferen ă beneficiar"

ă suma rămasă de achitat de către
persoana fizică beneficiară.

şoar

şitul
primei etape cel pu

şitul celei de-a doua etape suma
alocat

şura şi a treia etap şi
condi şi criterii ca şi în cazul celei de-a doua etape.

(6) Pentru etapa a doua şi, respectiv, etapa a
treia, lista produc şi în Program
se public

ştenitor al unui
autoturism uzat, trebuie s

şeasc
şi 5

decembrie pentru etapa a treia de desf şurare a
Programului. La expirarea valabilit

şi a sumei contractate de produc
şi

asigur

şoare activit

ştenitor, în copie legalizat

ştenitoarea proprietarului (inclusiv, dac

ştenitor atest
ştenitori, este necesar şi o declara

ştenitori, prin care aceştia
accept

ştenitor, s

ştenitorul pred

şoare activit

şi
complet

şi a actului de
identitate a proprietarului/moştenitorului, eliberea
z

şi gospod şi
internelor şi al ministrului transporturilor,
construc şi turismului nr. 87/527/411/2005
privind aprobarea modelului şi a condi

şoare activit

şi, distinct,
se va face men

şi se
men

şu, nr. 17,
tel/fax. 0255-516420, Budurean

a)
b)

)

)

b)

c)

f)

c

a

d

REMAT SA

)

e)

Operatorii economici din Cara
autorizaţi s desf oare activit ţi de colectare i
tratare a vehiculelor scoase din uz:

ş-Severin,
ş şă ă ă

TEHNODINAMIC SRL,
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Mihaela Dumitru (64 ani)
(7 ani)

Lup
Wuchner Ana (71
Bobocel Constantin (49 ani)
Buzeru Remus Gheorghe

(55
(75 ani)

Papav (75 ani)
Panc Vasile (73 ani) Ranga
Maria

Koczi
(77 ani) Lupu Elena (79 ani)
P (84 ani)
Solv (40 ani)

Kuban Ana Lanuţa (54 ani)
Rus Vasile (53 ani) Golzobis
Beniamin (77 ani) Mesar
FloricaAurelia (51 ani) Teli c

(42 ani) Ciurariu Mihai
(71 ani) Szoke Istvan (94 ani)

Reda George (78 ani)
Floarea Floarea (73 ani)
Bobeic (71 ani)
Hayos Margareta Catarina (82
ani) Giurgiev Titi Mircea (53
ani) DutescuAuric (72 ani)
Ţogoe Vasile (70 ani) Dicu
Elisabeta (85 ani) Sturza Vera
(84 ani) Iosub Vasile (66 ani)

Ranga Marioara (76 ani)
Boia Nicolae (65 ani)

Motolea Paraschiva
şa Ioan

ani)

Ştefan

şan Marina C

ş

8
(65 ani)

(50
ani) Comora Cornelia (92 ani)

Fulea Vasile Remus (76 ani)
Daniluc Maria ani)

Gheorghe Mihail
ă Gheorghe

(48 ani) Grösser
Frideric (73 ani)

ăuna Teodor
ă ălina

ă
Mihai

ă Draga

ă

�

�

�

�

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

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

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

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional
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Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa
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,Textul anuntului:
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Diverse
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Cump ţ
ţuri rezonabile. Tel. 0744-

577460.

ţelul
ţia 1953 sau 1965. Tel. 0744-

577460.
Vând van ţ

neg., colecţie revista Tehnium
(1970-1989), frigider Arctic. Tel.
0727-869557.

Vând mobil

ţ -

ţ

Vând 2 u

ţ

ţ avantajos.
Tel. 0723-495967.

Vând telefon Motorola V3
(preţ 400 lei) + accesorii. Tel.
0723-277475, 0743-672399.

ăr ouă de prepeli ă,
pre

Vând mulgătoare pentru
vaci din inox, Vestfalia 300 €,
mic pt. împră ă ăminte
200 €, toate în stare perfectă.
Tel. 0724-467054.

Cumpăr roabă metalică se-
cond-hand. Tel. 0744-577460.

Cumpăr “12 scaune”

ă de fontă, pre

ă stare foarte
bună, dulap haine furnir, 2 u

ăsu ă pliantă 6 per
soane

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

ă
(făcute la comandă), 2 ma

ă, parchet 16,5 mp,
smoală 50 kg. Vând bicicletă
damă marca Steier. Vând
marmură albă 4 mp

ă alb
ă ora 20.

Vând 2 fotolii ăsu ă,
3.800 lei neg. Tel. 0722-820078.

Vând cameră Sony miniDV,
cu accesorii, la pre

ştiat îngr ş

şi
“Vi de aur” - Ilf şi Petroff,
edi

şi,
100 lei; m

şi 6 scaune încorporate
150 lei; m su

şi de parchet, 24
buc. giurgiuvele geam cu sticl

şini
de cusut, una Casnica si una
electric

şi fâşii de
marmur şi negru. Tel.
216826 dup

şi o m

Vând tv Nei 300 lei neg. şi
frigider Sidex 250 lei. Tel. 0355-
804513.

3. Gr
şi

4.
şi

Ad
5.

şi Bodac Florentina Mihaela

6. şi
Radu Mihaela Magdalena

7. şa Daniel Sebastian
şi Albinca Maria

8.
şi Creang

Ştefan
şi (30)

2. şi
Moise Daniela C
3.

şi Ilie Ioana

şi Ungureanu Ionela (27 ani)
şi

Albu Eugenia (27 ani)

şi Tibor Camelia (27 ani)
şi

Bakos Liliana Jeny (26 ani)

şi
Bucai Lavinia (29 ani)

şi Dr (32 ani)

şi
Ursu Gheorghi (21 ani)

şi
Neagoe Iuliana (25 ani)

ădinariu Mihai Dan( ani)
ăstase Alexandra Laura

( ani)
ăscăli

( ani)

( ani)

( )

( ani)
ă Mioara

ă

( ani)
ătălina

( ani)

ă Vasile

ăgilă Adriana

32
N

(20 ani)
Petanec Bogdan Claudiu

22
ţei Carmen Florina(24)

Cristun Cosmin Ion 23

(33 ani)
Costea Bogdan 22

(33)
Du 30

(39 ani)
Ramancea Elvis Ion 33

(33 ani)

1. Verdeţ Iliuţ (34 ani)
Mitrea Liliana Nicoleta

Dan Leontin 28
(29ani)

Botezatu Ghoerghe 48
(39 ani)

1. Goia Sorin (27 ani)

2. Mois (25 ani)

3. Costea Gabriel Ionuţ (30ani)

4. Leonte Marian (23 ani)

5. Bichescu Andrade Ionuţ (31
ani)

6. Zimmermann Sorin (29 ani)

1. Ciurariu Cosmin Marius (21
ani)

ţa
2. Postelnicu Doru Nicolae (23
ani)

Joi, 19.04.2007

Vineri, 21.04.2007

Miercuri, 25.04.2007

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

12-25 apr

şi

ilie 2006

Matrimoniale
Doamn

ţ

gmail.com
Caut o doamn

ţat
ţa. Tel. 0751-636715.

Celibatar 47/171/80 doresc
s

ţii, de ce nu chiar mai
mult! Tel. 0742-383969.

Caut un domn între 45
ţii. Tel. 0751-

616053.
Pensionar

ţ ţii, dore

ă 54 ani, 160, 80 kg,
doresc cuno ă domn singur
vârstă apropiată, fără vicii, cu-
rat, sănătos, manierat. Adresa
contact: floritarzii

ă 45-52 ani pt.
căsătorie, văduvă sau divor ă,
din Re

ă cunosc o doamnă în vederea
unei rela

ără obliga

ă 51 de ani cu
locuin ă, fără obliga

ăsătorie. Tel. 0721-
217133.

ştin

şi

şi 55
ani, f

şte
partener c

@

V Dacia Logan culoare
alb , diesel, stare impecabil .

V

V

ând

Preţ 7.500 € neg. Tel. 0723-
839054.

ând Mercedes 300 D, preţ

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

ă ă

ă
Pre

800 € neg. Tel. 0723-839054.

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
-

Auto-Moto-Velo
Imobiliare

Vând teren agricol în com.
Târnova, preţ neg. Tel. 0727-
869557.

ţar
ţa, 3

camere la înţelegere, exclus
intermediari. Tel. 216826 dup

Vând cas

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

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

ţiri.
Tel. 0355-409962.

ţiri,
pe C Caransebe

ţie, utilat, parţial mobilat,
liber de la 1 Mai. Tel. 0727-
746012, 0744-770197.

ţ 65.000 €.
Teren fâneaţ

Vând garsonier ţa, ca
mer

Schimb casă la ă (Secă

ă
ora 20.

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

Vând casă în satul Secă-

ă în curte, grădină mare.
Pre

Vând urgent apartament 2
camere conf. 1 cu îmbunătă

Vând apartament 2 camere
conf. 1, cu multiple îmbunătă

Vând casă în Dognecea. Tel.
0355-411682, 0729-357909.

Ofer închiriere apartament 2
camere conf. 3, în Luncă, lângă
Poli

Vând casă zona Stavila,
curte + grădină, pre

ă + pădure 6.000
mp, 6 €/mp neg., zona Padoc,
curent electric în zonă. Tel.
0742-383969.

Vând teren păduri în Ezeri

ă Re
ă, bucătărie, baie, coridor,

debara, parter. Tel. 223471.

-

.
,

-

şeni) cu apartament Reşi

.
Pre

şeni, com. Ticvaniul Mare, cu
fântân

şului. Tel.
0355-804600 0720-539198.

ş.
Tel. 0355-803955.

şi

Oferte-Cereri
de Serviciu

Angajez 2 zidari-faian şi
2 necalifica

şofer taxi. Tel.
0745-571052.

şin
şti. Tel.

0744-577460.

şi exterioare. Tel. 0722-
498574.

Repar maşini de cusut, orice
marc şi per-
soane fizice. Tel. 0742-383969.

ţari
ţi. Tel. 0355-804765,

0728-007943.
Angajez

Caut ma

Montez podele laminate, 5
lei/mp. Tel. 0728-596349.

Efectu

ţie
aur sau imobile. Tel. 0741-
410219.

ă acoperită 3-5
to care merge la Bucure

ăm amenajări inte-
rioare

ă, atât la ateliere cât

Ofer împrumut cu garan

PRISMA | |19 - 25 Aprilie 2007

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-
Severin organizează în data de , începând cu

Bursa generală a locurilor de muncă, acţiune organizată sub
egida „Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi”. Această
bursă se va desfăşura la Reşiţa, la Restaurant 800, la Oraviţa, la
sediul Primăriei, iar la Bocşa, Caransebeş, Moldova Nouă şi Băile
Herculane,la sediileAgenţiilor Locale pt.Ocuparea Forţei de Muncă

Până în prezent au confirmat participarea la Bursă un număr de
102 agenţi economici din judeţ ( 40 la Reşiţa, 14 la Bocşa, 18 la
Oraviţa, 5 la Moldova Nouă, 20 la Caransebeş şi 5 la Băile
Herculane), care oferă 802 locuri de muncă în 47 de meserii şi
specializări (426 locuri de munca la Reşiţa, 69 la Caransebeş, 70
la Oraviţa, 49 la Moldova Nouă, 62 la Bocşa şi 126 la Băile
Herculane). Pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 50
locuri de muncă în 12 specializări.

Meseriile în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă
sunt: confecţioner îmbrăcăminte (176),muncitor necalificat în
confecţii (60), ospătar (74), bucătar (45), zidar (37), vânzător (34),
electrician (26), agent asigurări (25), dulgher (20), ajutor ospătar
(20), sudor (18), operator la fabricarea mezelurilor (10), dar şi
instalator sanitar, zugrav, electrician reţele, lăcătuş, faianţar etc.
Pentru persoanele cu studii superioare, meseriile în care sunt
oferite cele mai multe locuri de muncă sunt: ingineri de diferite
specializări, dar şi jurist, medic veterinar, arhitect, economist,
reporter şi inspector asigurări.

Agenţii economici care doresc să angajeze persoane aflate în

căutarea unui loc de muncă pot beneficia de facilităţile pe care le
oferă Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pt. şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, respectiv: subvenţionarea lo-
curilor de muncă, acordarea de credite în condiţii avantajoase în
vederea creării de noi locuri de muncă, precum şi acordarea unor
facilităţi.

De asemenea, începând cu data de 29 aprilie, agenţii
economici pot beneficia şi de prevederile Legii nr. 72/26.03.2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor,
conform căreia angajatorii care încadrează în muncă elevi şi
studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază de un stimulent
financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat
în plată, pentru fiecare elev şi student, perioada maximă de
acordare a stimulentului financiar fiind de 60 de zile lucrătoare într-
un an calendaristic.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate
să participe la Bursă atât pentru a avea şansa de a deveni
persoane angajate, cât şi pentru prezentarea CV-urilor agenţilor
economici prezenţi la bursă, medierea directă în cadrul burselor
locurilor de muncă fiind cea mai eficientă formă de sprijin pentru
persoanele în căutarea unui loc de muncă în vederea încadrării.

Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot
depune ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str.
Traian Lalescu nr. 17 (tel 212380) sau la sediile Agenţiilor locale
din Oraviţa, Bocşa, Moldova Nouă, Baile Herculane şi Caranse-
beş. Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

20 aprilie 2007 ora
9 00,.

Bursa generală a locurilor de muncă 20 aprilie 2007

Vând apartament 2 camere
conf. 1, Micro 2, complet
mobilat sau nemobilat. Tel.
0355-407954, 0729-061432.

ă, perioadă în
delungată, pe str. Peleaga. Tel.
0355-804765, 0728-007943.

Schimb apartament 3
camere cu apartament 2
camere + dif. Tel. 0355-416246.

Ofer spre închiriere aparta
ment cu o camer

-
-

Vând Dacia 1310, 5 viteze,
an fabricaţie 1988, verificare
tehnic ţ negociabil.
Tel. 0355-806310.

Vând piese noi Dacie 1310,
set motor, cuzineţi, telescoape,
arce, discuri frân ţ

ţi Ford. Tel. 0355-405268.

ă 2009, pre

ă fa ă, tripodă,
planetară, rotor elec romotor,
gen

t

Joi 12 4

14 4

, .0 .2007

Sâmbătă, .0 .2007

1.

1.

( ani)

ânt (22)
Leu Roxana Angela

Bânţu Radu 27
(27 ani)

Gudea Andrei-Nelu 24
Dumitru Elisabeta 20

Mot

şi ( ani)

şi (22 ani)

şi Dr

ău Adrian Mihai

( ani)
ăgan Snejana

2.

Firmă nouă de construc
ă muncitori.

ţii
angajeaz

Tel. 0723-726568.
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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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Ordin 356 al ministrului educa ării pentru
aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la recon
firmarea sau confirmarea calită ător de doctorat,
coresponden

(M.O. nr. 224/ 2.04.2007)

ă penală
H pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare unitară a 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. 227/ 3.04.2007)

Ordin 255 al ministrului mediului ăririi
apelor privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor
Uniunii Europene privind comer ălbatice de
faună ă (M.O. nr. 229/ 3.04.2007)

ege 80 pentru modificarea

(M.O. nr. 230/ 3.04.2007)
pentru modificarea

(M.O. nr.
230/ 3.04.2007)

privind modificarea structurii

ări
lor publice, transporturilor

ătre conducătorii auto care
efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror
masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone,
transport rutier public de persoane

ă

pt modificarea valorii de inventar a unor imo
bile înscrise în domeniul public al statului

ăsuri privind desemnarea organismelor
care realizează evaluarea conformită

ării în exteriorul clădirilor
Lege 82 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din O G

nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre
(M.O. nr. 235/ 4.04.2007)

ă, formularele de

declara
ădurilor

ării rurale ăririi
apelor privind prohibi

ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a B N

ă
ăsuri de informare

a consumatorilor de către operatorii economici care desfă
ă activită

ării comune a pie

ărâre
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea

ă ă
de Grefieri

O u 24 privind stabilirea unor măsuri de reorgani
zare în cadrul administra (M.O. nr.
247/12.04.2007)

ă privind modificarea Ordinului pre
ă nr. 975/2006

pentru aprobarea Listei contribuabililor declara

ăncii Na privind
ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii
începând cu perioada de aplicare 24 martie - 23 aprilie 2007

Ordin 1.609 al ministrului economiei

ăinătate, organizarea
de misiuni economice

ăinătate ă
(M.O. nr. 249/13.04.2007)

ărârea nr. 13 a Uniunii Na
ătore

ărilor aduse tabloului
executorilor judecătore (M.O. nr. 249/13.04.2007)

ă privind modelul
ă încheiat la persoane fizice care

desfă ă activită
ă de asociere

ul nr.

0
a nr. 79

0
.G. nr. 250

0
ul nr.

0
L a nr.

0
.u.G. nr.

0
H 19

(M.O. nr. 231/ 3.04.2007)

(M.O. nr. 231/ 3.04.2007)

ţiei
-

ţii de conduc
ţa între domeniile de studii universitare de

doctorat, precum

ţul cu specii s

ţionarea Academiei
Române

O 22
v

.G. nr. ţei
Guvernului 0

Ordinul nr. 521 al ministrului transporturilor, construcţiilor
-

ţei nr. 597/2003 privind
aprobarea Normelor pentru stabilirea condiţiilor de obţinere
a atestatului profesional de c

0
.G. nr. . -

ţii Externe 0
Ordinul nr. 1.593 al ministrului economiei ţului pt.

aprobarea unor m
ţii echipamentelor des-

tinate utiliz 0
a nr. .u. .

ţioase
ţioase în România 0
Legea nr. 81 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind

statutul cadrelor militare (M.O. nr. 236/05.04.2007)
Ordinul nr. 469 al ministrului finanţelor publice privind

stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul
fiscal transmite contribuabililor, prin po

ţii de venit (M.O. nr. 236/05.04.2007)
Ordinul nr. 237/627 al ministrului agriculturii, p

ţia pescuitului în anul 2007 (M.O. nr.
238/05.04.2007)

Circulara nr. 8 a B ţionale a României
ţ . .R. valabil în luna

aprilie 2007 (M.O. nr. 240/06.04.2007)
Legea nr. 90 pt. completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001

privind pensiile militare de stat (M.O. nr. 242/11.04.2007)
Ordinul nr. 205 al pre ţii Naţionale pt.

Protecţia Consumatorilor privind unele m
-

ţi de schimb valutar (M.O. nr. 242/11.04.2007)
Legea nr. 83 pentru modificarea

ţei vitivinicole
nr. 244/2002 (M.O. nr. 243/11.04.2007)

Hot a nr. 173 a Consiliului Superior al Magistraturii

ţional
(M.O. nr. 246/12.04.2007)

. .G. nr. -
ţiei publice centrale

Ordinul nr. 438 al pre ţiei Naţionale de
Administrare Fiscal -

ţiei Naţionale deAdministrare Fiscal
ţi inactivi

ţi (M.O. nr. 248/13.04.2007)
Circulara nr. 9 a B ţionale a României

(M.O. nr. 248/13.04.2007)
ul nr. ţului

pentru aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis
pt. acţiunile de promovare a exportului privind participarea la
târguri ţii internaţionale în str

ţiuni de promovare a exporturilor
în str ţ

t.
ţionale a Executorilor

Judec

ul nr. ţiei Naţionale de
Administrare Fiscal ţinutul Raportului
de inspecţie fiscal

ţi independente în mod individual

şi cercet

şi nomenclatorul multilingv al domeniilor
de studii universitare de doctorat

79. - Lege pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b)
din Codul de procedur (M.O. nr. 225/ 2.04.2007)

şi gospod

şi flor
şi completarea Legii nr.

752/2001 privind organizarea şi func

şi completarea art. 157
din Legea nr. 571/2003 pri ind Codul fiscal

şi componen

şi turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucr
şi locuin

şi transport rutier cu
vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit dep şite

H 317
şi în administrarea

Serviciului de Informa (M.O. nr. 232/ 4.04.2007)
şi comer

(M.O. 232/ 4.04.2007)

şi pietrelor
pre

şt

şi
dezvolt şi al ministrului mediului şi gospod

şedintelui Autorit

ş
oar

şi completarea Legii viei
şi vinului în sistemul organiz

şi
desf şurarea concursului de admitere la Şcoala Na

şedintelui Agen
şedin

teluiAgen
şi a

Listei contribuabililor reactiva

şi comer

şi expozi
şi ac

şi realizarea de studii de pia şi pe produse,
inclusiv p obiective complexe

Hot
şti privind publicarea în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a complet
şti

Ordin 357 al preşedintelui Agen
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România va avea peste opt ani cu 2,5 milioane de locuitori mai puţini faţ de nivelul de 23,2
milioane înregistrat în 1990, estimeaz Banca Mondial 10 ani de comunicaţii mobile în România

î î

ă
ă ă

ă ăreintra n vigoare plata n vam a taxei pe valoare adaugat la importurile din statele extracomunitare

Societ@]ile comerciale aflate
în insolven]@

Societăţile comerciale aflate în insol
venţă vor fi monitorizate printr-un dosar
electronic, care va începe să funcţioneze
la Ministerul Justiţiei (MJ) în aproximativ
două sau trei luni, a declarat Claudia
Roşianu, consilier juridic în cadrul Minis
terului Justiţiei, în cadrul Conferinţei Inter
naţionale DreptulAfacerilor pentru 2007.

Proiectul este realizat în cadrul unui
program PHARE 2002, derulat de Minis
terul Justiţiei, potrivit declaraţiilor acesteia.

'Comisia Europeană s-a exprimat, în
dialogurile cu MJ, că în România nu există
un mecanism credibil de desfiinţare a
societăţilor aflate în insolvenţă', a precizat
reprezentantul MJ.

'Prin legislaţia privind reglementările
generale în insolvenţa societăţilor comer
ciale vom încerca să creăm o procedură de
insolvenţă care să sprijine, totuşi, în primă
instanţă, societăţile care se află în criză,
dar care au şanse de redresare', a afirmat
Claudia Roşianu.

În afara măsurilor luate în cadrul
programului PHARE, MJ va publica un
Buletin al Procedurilor de Insolvenţă, a
menţionat reprezentantul MJ.

Potrivit unui studiu al companiei
evaluare şi management al riscului
Coface, numărul falimentelor companiilor
româneşti a crescut anul trecut cu peste 45
la sută faţă de anul 2005. Sectorul
comercial a rămas cel mai riscant domeniu
de activitate din România, înregistrând 37
la sută din totalul falimentelor anului 2006,
în creştere faţă de 2005 când avea o
pondere de 34,9 la sută.

-

-
-

-

-

Cuantumul chiriilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Guvernul a modificat cuantumul chiriilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989.

Potrivit Hotărârii adoptate de Executiv, cuantumul chiriilor se diferenţiază în funcţie de suprafeţele construite şi de
terenul aferent.

Pentru imobilele ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat, pentru imobilele ocupate de unităţile
sanitare şi de asistenţă medico-socială din sistemul public, precum şi pentru imobilele ocupate de instituţii publice şi instituţii
culturale, cuantumul chiriilor se stabileşte în funcţie de rangul localităţii şi mărimea suprafeţei, astfel:

Rangul Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată
localităţii <300 mp 300-500 mp 500-700 mp 700-1000 mp 1000-1500 mp 1500-3000 mp 3000-5000 mp >5000 mp

Rang 0 10 9 8 7 6 5 4 3
Rang I 8 7 6 5 4 3 2,5 2

ang II 7 6 5 4 3 2,5 2 1,5
Rang III 6 5 4 3 2 1,5 1 0,7
Rang IV 4 3 2 1,5 1,2 1 0,8 0,6
Rang V 4 3 2 1,5 1,2 1 0,8 0,6
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Persoanele fizice ăror
fost

preluate abuziv de către stat pot solicita
restituirea acestora judecătoriei în raza căreia
domiciliază sau î ă la data de 31
decembrie 2009.

şi juridice ale c

şi au sediul, pân

obiecte
din metale preţioase ţioaseşi pietre pre au

Incepând din 11 aprilie agenţii caselor de
schimb ţia să treacă într-un formular tip

Formularul
obl igator iu trebuie completat c i teţ de
reprezentantul casei de schimb şi semnat atât de
casier cât şi de client.

au obliga
cursul şi comisionul perceput.

Declasific@ri H.C.M.
Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru

declasificarea unui număr de 982 de
Hotărâri aflate în arhiva gestionată de
Secretariatul General al Guvernului. Este
vorba de hotărâri ale Consiliului de
Miniştri, adoptate în perioada 1949-1956,
cu niveluri de clasificare strict secret,
secret şi confidenţial, şi al căror termen de
clasificare a expirat.

Volumul mare de informaţii, materia
lizat în peste 5000 de file, schiţe şi hărţi la
diferite scări, care nu sunt cuprinse pe
suport electronic, fac imposibilă publicarea
acestora în Monitorul Oficial.

Hotărârile Consiliului de Miniştri decla
sificate prin acest act normativ urmează a
fi gestionate, în continuare, conform Legii
nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale.
Hotărârile se păstrează şi pot fi consultate
în arhiva SGG.

-

-

Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
14.03.2007

Cuantumul va
creşte de la 265 lei la 1.500 lei lunar. Acest
cuantum se aplică şi burselor existente.
Bursele vor fi actualizate anual prin ordin al
ministrului Educaţiei, în funcţie de evoluţia
indicelui de inflaţie.

burselor de cercetare

Aceleaşi valori se aplică şi în cazul imobilelor afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate,
finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Pentru aceste imobile legislaţia prevede obligativitatea, pentru noul proprietar, de a menţine destinaţia acestora pe o
perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani. În această perioadă proprietarul urmează a primi o chirie al cărei cuantum a fost stabilit
prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, actul normativ prevede posibilitatea restrângerii suprafeţei destinată desfăşurării activităţii de utilitate
publică, dacă aceasta nu este necesară în întregime scopului stabilit de legiuitor, chiria recalculându-se în mod
corespunzător.

Prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, pentru care Guvernul şi-a asumat
răspunderea în faţa Parlamentului, a fost instituit principiul restituirii în natură a tuturor imobilelor aflate la dispoziţia statului.
Astfel, s-a stabilit că se vor restitui inclusiv imobilele afectate unor activităţi de interes public.

Informaţii de background

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 12.04.2007( )
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Presedintia germana a UE depune eforturi pentru realizarea de progrese in negocierile de aderare a Turciei Pentagonul a decis sa extinda
durata de sedere a soldatilor americani in Irak si in Afganistan de la 12 la 15 luni NATO aprobă deschiderea unei misiuni a Serbiei la sediul său din
Bruxelles Consiliul de Securitate al ONU a ajuns la un acord cu privire la mandatul misiunii care va vizita Belgradul si Pristina

Turcia a declarat că ţara sa ar trebui să lanseze o operaţiune
militară în nordul Irakului pentru a lupta împotriva gherilelor kurde
din zonă. Turcia afirmă că mii de membri ai grupării separatiste
kurde PKK folosesc nordul Irakului drept bază de operaţiuni pentru
a lansa atacuri asupra Turciei.Departamentul de stat american a
cerut însă Turciei să nu treacă la acţiuni unilaterale.

În , Israelul comemorează
milioanele de victime ale .
Pe întreg teritoriul ţării, la ora locala 10,
sirenele au sunat în memoria celor
dispăruţi. Milioane de oameni au păstrat
un moment de reculegere.

16 aprilie
Holocaustului

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în
martie 2007, de la 1,8% cât era în februarie până la
1,9%, potrivit Eurostat. Cu toate acestea, cifra este
în scădere faţă de anul trecut, pentru că, în martie
2006, rata anuală a inflaţiei era de 2,2%. Rata
lunară, în martie 2007, a fost de 0,7%.
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Doisprezece candidaţi se înfruntă duminică, 22
aprilie, în primul tur al alegerilor prezidenţiale din
Franţa, pentru a-i succeda în funcţie lui Jacques
Chirac, care se retrage după două mandate în fruntea
statului.

Alegerile prezidenţiale reprezintă cel mai important
scrutin în Franţa, unde Constituţia celei de-a cincea
republici, adoptată în 1958 şi croită după voinţa lui
Charles de Gaulle, preşedinte între 1958 şi 1969,
prevede atribuţiuni extrem de importante pentru şeful
statului. Preşedintele republicii numeşte prim ministrul
şi miniştrii, prezidează consiliul de miniştrii, numeşte
judecători. Poate dizolva Adunarea Naţională, poate
convoca referendumul, este comandantul suprem al
forţelor armate.

Numărul de candidaţi este mai mic decât în 2002,
când fuseseră 16, un număr record dar în acest an
patru sunt femei, cel mai ridicat număr din istoria
alegerilor prezidenţiale din Franţa. Pentru a participa la
alegeri este nevoie de 500 de semnături de susţinere
din partea unor aleşi şi validarea lor de Consiliul
Constituţional. Un total de 42000 de aleşi - deputaţi,
senatori, deputaţi europeni, consilieri regionali,
consilieri departamentali şi primari (aceştia din urmă
circa 36000) au drept de semnătură de susţinere.

Interesul pentru alegerile din acest an este
deosebit, dovadă audienţele record de care s-au
bucurat unii dintre candidaţi în emisiuni televizate
(Royal-PS, a depăşit toate recordurile pentru show
politic, cu o audienţă de nouă milioane de
telespectatori) sau numărul alegătorilor înscrişi pe
listele electorale, cu peste două milioane mai mare
decât în urmă cu cinci ani.

, care reprezintă Partidul Socialist
(PS, centru stânga), Francois Bayrou, liderul Uniunii
pentru Democraţia Franceză (UDF, centru), Nicolas
Sarkozy, candidat al Uniunii pentru o Mişcare Populară
(UMP, centru dreapta), Jean Marie Le Pen, reprezintă
Frontul Naţional (FN, dreapta naţionalistă), Marie
George Buffet (Partidul Comunist, PC), Olivier
Basancenot (Liga Comunistă Revoluţionară, LCR,
troţkist), Arlette Laguiller (Forţa Muncitorească, LO,
troţkist), Gerard Schivardi (Partidul Muncitorilor, PT,
troţkist), Jose Bove (militant anti-globalizare),
Dominique Voynet (Verzi), Philippe de Villiers
(Mişcarea pentru Franţa, MPF, dreapta populistă) şi
Frederic Nihous (CNPT, vânători şi pescari).

În cazul că nici un candidat nu întruneşte 50 la sută
plus unul din totalul voturilor valabil exprimate în primul
tur, atunci se organizează un al doilea tur de scrutin pe
6 mai.

Lupta se va da între candidatul PS şi cel al UMP,
dar, pornind de la experienţa alegerilor din 2000,
sondajele de opinie trebuie privite cu mare precauţie.
Prin urmare, teoretic, potrivit sondajelor şi a numărului
mare de indecişi, şanse pentru turul doi au patru
candidaţi: (PS), Nicolas Sarkozy
(UMP), Francois Bayrou (UDF) şi Jean Marie Le Pen
(FN). În rest, nici unul dintre candidaţi nu depăşeşte în
sondaje cinci la sută.

În vârstă de 52 de ani, Nicolas Sarkozy este liderul
Uniunii pentru o Mişcare Populară (UMP), partid de
centru dreapta care guvernează din 2002.

Fost ministru al finanţelor şi de interne în ultimii cinci
ani, Nicolas Sarkozy este cunoscut ca un adept al
reformelor de piaţă de tip anglo-saxon, dar şi un
luptător împotriva imigraţiei necontrolate.

El însuşi fiu al unui nobil ungur, refugiat în 1945 de
Armata Roşie şi nepot după mamă al unui evreu sefard

creştinat din Grecia, Nicolas Sarkozy a antagonizat o
bună parte a comunităţilor de imigranţi şi francezi de
origine imigrantă.

Este căsătorit de două ori şi are trei fii.
În 2005 în timpul revoltelor din suburbiile

defavorizate, pe vremea când era ministru de interne,
Nicolas Sarkozy i-a calificat pe cei se au provocat
incidente "scursuri", ceea ce i-a atras numeroase
antipatii în mediile imigranţilor, în special a celor
proveniţi din nordulAfricii.

For me, General de Gaulle embodied the passion
for France and we need to talk more about France and
its identity," he told reporters.

"Pentru mine Generalul de Gaulle simbolizează
pasiunea pentru Franţa şi va trebui să vorbim mai mult
despre Franţa şi identitatea Ei" a declarat ziariştilor.

Nicolas Sarkozy a fost constant creditat în
sondajele din ultima lună cu scoruri între 26 şi 32%,
ceea ce îl plasează pe primul loc în intenţiile de vot.

este candidata Partidului Socialist,
prima femeie cu şanse de a fi aleasă preşedinte în
istoria Franţei.

În vârstă de 53 de ani, ea a fost o colaboratoare
apropiată a fostului preşedinte Francois Mitterrand şi
ministru în mai multe rânduri în guvernele socialiste.
1992, ca ministru al mediului, promovează legea
pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor. 1997, în
cabinetul Jospin, relansează programul zonelor
prioritare în educaţie, creează fondul social pentru
cantinele şcolare, se ocupă de prevenirea şi
pedepsirea infracţiunilor sexuale, introduce "pilula de a
doua zi".

yal s-a năcut la Dakkar în Senegal, pe
vremea când ţara era colonie franceză. Este mamă a
patru copii, cu liderul Partidul Socialist, Francois
Hollande, cu care coabitează din studenţie.

In 2005 lansează asociaţia "Désirs d'avenir". 2006,
lansează pe internet forumul interactiv "Désirs
d'avenir" care are ca unul din scopuri conceperea
colectivă a unui caiet program.

16 noiembrie 2006, obţine din primul tur investitura
socialiştilor pentru candidatura la preşedenţia Franţei.

Actualul program, "pactul prezidenţial" format din
100 de puncte, conţine multe din ideile sintezelor după
dezbaterile pe forum şi idei din programul PS.
Abordarea mai puţin convenţională i-a creat probleme
la începutul campaniei, mai ales din partea "elefanţilor"
(Royal) din propriul partid. In urmă cu o săptămână,
cea care doreşte să pună bazele celei de a şasea
Republici, a declarat pentru France2 că este decisă să-
şi "reia întreaga libertate".

"Nu sunt dependentă de bunuri materiale, nu am
lobby, nu am promis nimănui nici o poziţie. Vă am
numai pe voi" s-a exprimat la unul din ultimele mitinguri
ale campaniei, revenind evident la abordarea plină de
succes din timpul primarelor.

Sondajele o plasează constant pe locul doi, după
Nicolas Sarkozy, cu intenţii de vot între 23 şi 27%.

Francois Bayrou, 56 de ani, este liderul Uniunii
pentru Democraţia Franceză (UDF), partid centrist
format în anii '70 de fostul preşedinte Valery Giscard
d'Estaing.

Fost partener al partidului RPR (predecesorul
UMP), UDF a rămas un partid mic de centru, ca urmare
a aderării majorităţii membrilor săi la UMP în 2001.

Francois Bayrou a fost ministru al educaţiei în
guvernul de centru dreapta, condus de Edouard
Balladur, între 1993 şi 1995.

Tată a şase copii, catolic practicant, liderul UDF se
prezintă ca un candidat favorabil unei guvernări după
model german (de uniune naţională), şi are o cotă
neaşteptată în sondaje, între 17 şi 23%, faţă de 7%, cât
obţinuse în 2002.

Jean Marie Le Pen, 78 de ani, candidează pentru a
cincea oară din Frontului Naţional, partid etichetat
drept de "extremă dreapta".

În 2002 a provocat un şoc, calificându-se în turul de
balotaj cu Jacques Chirac, în dauna candidatului,
premierul de la acea dată, Lionel Jospin, cu apropae
17% din voturi.

Imigraţia zero şi integrarea rămân principalele teme
de campanie, după cum rezultă şi din motto-ul de
campanie: "Franţa: iubeşte-o sau părăseşte-o".

Rămâne un adversar implacabil al integrării

europene şi aderării Turciei la UE, având în program
revenirea la francul francez ca monedă naţională, în
locul euro.

Creditat în sondaje cu 13 până la 16%.
Cifrele din sondaje trebuie privite cu precauţie.

Elaborarea unei reforme instituţionale care să
permită Europei să funcţioneze cu 27 de membrii şi
supunerea ei unui referendum.

Construirea unei
Europe care să implice
cetăţenii în deciziile care
îi privesc.

Declanşarea unei
d e z b a t e r i p e n t r u
reforma pactului de
stabilitate care, printre
a l te le , să exc ludă
i n v e s t i ţ i i l e - b a z a
viitorului- din calculul
deficitului.

Acţiuni ce să ducă la
o armonizare socială şi
fiscală.

Introducerea ideii de
minima socială în toate
ţările europene.

Stabilirea unor criterii de convergenţă socială
pentru a avea un etalon în măsurarea progreselor
realizate în materie de salarii, scăderea şomajului,
condiţiilor de muncă, egalităţii bărbaţi/femei, a
accesului la formarea profesională.

Definirea unei politici comune (politique de co-
développement) coordonate pentru controlul imigraţiei
la nivel european. (Conceptul implică pe de o parte
cananlizarea şi controlul ajutoarelor pentru
dezvoltarea ţărilor de origine ale imigranţiilor şi
asigurarea condiţiilor de integrare în ţările în care
emigranţii sunt deja stabiliţi).

Punerea luptei împotriva terorismului ca una din
priorităţile Uniunii Europeană şi infinţarea unui parchet
european ca instrument de luptă contra terorismului.

Chestiunea energetică să devină unul din
motoarele relansării politicii europene.

Elaborarea unui program european de investiţii
majore în energiile regenerabile.

Reorientarea Politicii Agricole Comune spre
calitate, protecţia apei, protecţia terenurilor.

Umplerea cu conţinut a unei Europe a securităţii şi
apărării.

Reluarea ajutorului european pentru palestinieni.

O Europă activă în lume pentru ca valorile proprii de
civilizaţie să nu cedeze în faţa presiunilor de natură
exclusiv comercială sau financiară.

Reabilitarea preferinţelor comunitare, adică,
dreptul Europei, în primul rând în cadrul Organizaţiei
Mondiale a Comerţului, de preferinţă şi de protejare a
produselor sale, a întreprinderilor, a pieţelor.

Susţinerea PoliticiiAgricole Comune ca o condiţie a
independenţei alimentare în Europa.

Menţinerea frontierelor Europei.
Opoziaţie la intrarea Turciei (în EU).
Propunerea unui tratat european simplificat, limitat

la chestiuni instituţionale care nu au fost contestate de
nimeni în timpul campaniei pentru adoptarea
constituţiei, pentru ca Europa să se doteze rapid cu
mijloacele necesare funcţionării cu 27 de state
membre.

Candidaţi

Şanse teoretice

Nicolas Sarkozy

Francois Bayrou

Jean Marie Le Pen

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

Ségolène Royal

Ségolène Royal

Ségolène Ro

Scurt profil al candidaţilor

Ségolène Royal

Ségolène Royal
Europa - programe comparate
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopa
ne, balconul modificat cu camera. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, modificat, centrala,
termopane, bucatarie marita. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, 26000 Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman
dat, Centru, et 2, conf 1, termopane, cen
trala, suparafata mare. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, centrala, 2 bai, garaj.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723
584980 (Banat Expert)

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Govandari, suprafata mare,
2 bai, 2 balcoane, imbunatatit, peretii
izolati. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, suprafata mare, 2
bai, 2 balcoane, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, centrala, 31500 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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

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

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomamdat, 2 bai, centrala,
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj 1, confort 1, semidecomandat, imbu
natatiri, centrala, termopane, 34500 €. 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, Micro 2, 32000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746
663225 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, cen
trala, termopane, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrala, termo
pane, 2 bai, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert

Vând casa 4 camere, Munctoresc, etaj,
2 bai, garaj, centrala, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând casa 4 camere, Centru, amena
jata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând casa 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,

24000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând casa 5 camere, zona Moroasa,
cu etaj, 3 bai, terasa, garaj, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788 021443, 0746
663225 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Muncitoresc, 2
antreuri, suprafata locuibila 110 mp, 38000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746
663225 (Banat Expert)

Vând casa Centru, 3 camere, amena
jata, garaj, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând casa, 4 camere Munci
toresc, garaj, centrala, amenajata, 2 bai,
curte acoperita, gradina terasata, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788 021443, 0746
663225 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren zona Moroasa, ideal
constructie casa, utilitati, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 100m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

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

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

Cumpar casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Cumpar casa in Caransebes, indiferent
de zona, plata cash. Tel. 0355-404462

Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

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

Cumpar garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel . 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
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V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 1- 2 CAMERE

Â

Â .

Vând garsoniera, imbunatatita, termo
pane, podele, centrala, baie cu vana, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament cu o camera, Micro 2,
locuibil, 16200 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament cu o camera, Lunca,
amenajat, boxa, etaj 1, neg Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Govandari, complet renovat,
centrala, termopane, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, conf 1,
Micro 3, etaj intermediar, centrala, termo
pane, balconul modoficat. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, complet amenajat,
centrala, termopane, bucataria modificata,
etaj intermediar. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, imbunatatit, centrala, termopane,
28000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopa
ne, mobilat. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 074663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, suprafata mare,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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,
decomandat, Lunca, centrala, amenajat,
bucatarie modificata. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, amenajat,
rigips, termopane, etaj 3, 27500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

-

.

-

ort
-

-
-

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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Vând apartament 2 camere etaj 1,
zona Lunca. Tel. 0788-374146 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1,
termopane, ocupabil imediat. Tel. 0788-
388501 (Tryo M)

Vând urgent garsoniera in bloc de
apartamente, ocupabila imediat, pret
negociabil. Tel. 0788-520899 (Tryo M)

Vând apartament 1 camera, 45 mp
cu centrala termica. Tel. 0748-119122
(Tryo M)

Vând apar tament 3 camere

Govandari, etaj 1, bloc 4 etaje, cu
centrala termica. Tel. 0748-118081
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere, etaj 2,
fara imbunatatiri, pret 20400 E. Tel.
0748-118778 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere zona
Lunca, etaj 2, bloc 4 etaje, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119444 (Tryo M)

Vând teren Valiug, camin 2 camere si
apartament 2 camere, etaj 1 in Lunca.
Tel. 0745-496620 (Tryo M)

.

.

.

.

.

.

.

.

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,
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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
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DE VĂZUT LA TV:
MOTOCICLISM: Cursa de anduranta de la LeMans, Startul

Sambata Eurosport ora 17:00
HALTERE: Campionatul European, Franta, masculin, 85 kg

Sambata Eurosport ora 19:00
MOTOCISLISM: MOTOGP, MP al Turciei, cursele

Duminica Eurosport ora 11:45
HANDBAL M.: Cupa Challenge: UCM Resita - Drammen, finala

Duminica ProTV ora 16:15
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: M. United - AC Milan, semifinale

Marti ProTV ora 21:15
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: Chelsea - Liverpool, semifinale

Miercuri ProTV ora 21:15

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
14 - 22 apr: HALTERE: Campionate Europene - Strasbourg;
15 - 21 apr: HOCHEI: CM, Divizia I, Grupa B, Ljubljana;
20 - 22 apr: MOTOGP: MP al Turciei;
20 - 22 apr: TENIS: Cupa FED, Turul 1.

VITEZA PE TRASEU MONTAN
La finalul s

-

ăptămânii trecute la Bra ă
ă etape ale Campionatului Na

ă ob
ă 15 aprilie. Lucien Hora a ob

ă victorii în Clasamentul General (Open) în
Grupa H

ădurean pe Mitsubishi EVO VI
ă

ă, la clasa Debutan
ă a reu ă se situeze

surprinzător pe locul I la prima apari
ă în Coastă după ce vineri a ob

ă în urma unui alt re

ă în Coastă -
Bra

ătoare pilo
ăti materialul de concurs în încercarea

reeditării rezultatelor de la Bra

şov s-au desf şurat
primele dou

şi

şi duminic

şi la clasa H4, Eugen Peteanu pe un VW Golf III
kit car a câştigat grupa A în ambele etape, Mircea
P şi-a surclasat concuren

şi a ob

şit s

şi
şi

şov 2007, titlul „King of the Hill cel mai bun timp din
ambele etape“, a fost ob

şi
şi vor preg

şov.

ţional de Viteza
in Coasta reunite sub genericul „Memorialul Ludovic
Balint“.

Piloţii de la UCM Re ţa au avut o comportare
excelent ţinând rezultate meritorii în ambele etape de
vineri 13 ţinut
primele dou

ţii
la grupa N în prima etap ţinut poziţia a III - a în
etapa cu nr. 2. Duminic ţi un alt pilot
ucemerist Claudiu Ciuc

ţie în Campionatul
Naţional de Vitez ţinut
poziţia secund ţean, Christian
Nistoran. În Clasamentul General pe echipe UCM Re ţa
s-a clasat pe locul I. În Concursul de Vitez

ţinut de pilotul Lucien Hora, cu 2
min. 38 sec. 854 s.

În perioada imediat urm ţii echipei re ţene
î

CUPE EUROPENE

HANDBAL
Oltchim, ca si calificata in

finala
-

-

-

Avantaj fragil luat de U
Jolidon Cluj.

. Oltchim Ramnicu Valcea
a invins cu 36-23 pe Ferenc
varos Budapesta in mansa tur a
semifinalelor Cupei Cupelor.
Dupa o prima repriza echilibra
ta, ce s-a terminat cu scorul de
18-14 pentru romance, publicul
din Sala Traian din Ramnicu
Valcea le-a ajutat pe handba
listele Oltchimului sa se
dezlantuiasca si in repriza a
doua acestea au luat un avantaj
consistent pe tabela de marcaj.

Returul va avea loc pe 22
aprilie, in Ungaria, de la ora
19:00 si va fi transmis in direct
de TV Sport.

Handbalistele de
la U Jolidon Cluj au reusit sa
invinga cu 32-30 pe NK Zagreb
in prima mansa a semifinalei din
Challenge Cup si au luat un
avantaj destul de fragil in fata
croatelor.

Returul este programat la
Zagreb, pe 21 aprilie, de la ora
17.00. In cealalta semifinala a
Challenge Cup, formatia HCM
Roman va juca turul in depla-
sare, cu echipa sarba Naisa Nis,
sambata, de la ora 19.30.

FORMULA 1. Felipa Massa a
razbunat ghinionul din Maleizia printr-o
mare victorie pentru Ferrari in cursa din
Bahreuin. Insa, inca o data, toti ochii au
fost atintiti asupra lui Lewis Hamilton,
tanarul pilot de 22 de ani reusind sa se
claseze al doilea la doar 2,3s de
invingator. Cu o evolutie umbrita de
primii doi piloti, Kimi Raikkonen a sosit al
treilea la 8,4s in spate fiind urmat de Nick
Heidfeld, iar pe locul cinci a sosit
FernandoAlonso .

CM de hochei: România particip@ la
meciurile Diviziei I

Na ă a României participă incepand
de duminică la partidele din cadrul Campionatului Mondial,Divizia I
(al doilea e ăzduite de ''Hala Tivoli'' din Ljubljana (Slovenia)

România este nou-promovată în Divizia I, după ce a câ

ă retrogradarea din 2005.
Antrenorii României, principalul Daniel Herlea

ători, dintre care doar doi
joacă în străinătate, funda

ă cei mai mul ători, 9,
fiind urmată de Steaua

ătălin Geru,
37 de ani, iar mezinul este Botond Flinta, care va face 19 ani pe 16
aprilie. Cel mai înalt este Vargyas, cu 1,95 m, Timaru

ţionala de hochei pe gheaţ

ţi juc

,
,

şalon),g
ştigat

anul trecut turneul de la Sofia (Divizia A II-a), cu maximum de
puncte: 4-2 cu Belgia, 19-3 cu Africa de Sud, 16-3 cu Spania, 9-0
cu Bulgaria şi 11-1 cu Serbia-Muntenegru. România a stat doar un
an în DiviziaAII-a, dup

şi secundul Ioan
Martin, au convocat un lot de 30 de juc

şii Sprencz şi Vargyas, ambii în Ungaria.
Campioana Sport Club Miercurea Ciuc d

şi HC Csikszereda, câte 7, Progym, 4,
Sportul 1. Cel mai vârstnic component este stelistul C

şi Basilidesz -
cei mai scunzi (1,74 m), cel mai greu Stoiculescu, 102 kg, iar cei
mai uşori Flinta, Kanya şi Petres (72 kg).

Meciurile Romaniei:
15 aprilie: România - Slovenia 1 - 10
16 aprilie: Japonia - România 6 - 5
18 aprilie: România - Ungaria
19 aprilie 14,00: Lituania - România
21 aprilie 14,00: Marea Britanie - România

Echipa clasata pe primul loc in aceasta grupa va obtine
promovarea, iar formatia de pe ultima pozitie va retrograda.

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 23 20 1 2 712 584 41p
Steaua Bucuresti MFA 23 19 0 4 769 649 38p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 23 17 1 5 790 670 35p

5. Uztel Ploiesti 23 14 1 8 653 628 29p
. Izometal Timisoara 23 12 3 8 662 628 27

7. Minaur Baia Mare
. Univ. Bucovina Suceava 23 10 1 12 679 733 21

9. CSM Medgidia 23 9 1 13 703 712 19
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 23 8 1 14 664 678 17

11. HCM Brasov 23 7 1 15 594 644 15
HCM CSM Bistrita 23 7 0 16 606 666 14

13. Armatura U Agronomia Cluj 23 2 2 19 560 699 6
Po itehnica Iasi 23 0 1 22 603 784 1

2.

6 p
23 13 0 10 745 730 26p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 23 14 5 4 757 692 33p

l

Etapa urmatoare (24/26), 21.04.2007

UCM Re i a - Baia Mare

: Poli Iasi - Poli Timisoara;
Ploiesti - Steaua; HCM Brasov - Dinamo; CSM Medgidia - HCM CSM
Bistrita; ; Pandurii Tg. Jiu - U Cluj; HCM
Constanta - U Bucovina Suceava.

ş ţ

Clasament etapa a 26-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. Dinamo Bucuresti 26 20 5 1 50 15 65p
CFR Cluj 26 17 4 5 51 26 55
Rapid Bucuresti 26 14 8 4 46 20 50
Steaua Bucuresti 26 13 8 5 45 20 47
Gloria Bistrita 26 14 4 8 35 24 46

. Otelul Galati 26 12 3 11 42 45 39
7. FC Vaslui

Unirea Urziceni 26 11 4 11 24 23 37
9. Politehnica Timisoara 26 10 7 9 24 23 37

. Politehnica Iasi 26 9 9 8 31 29 36
11. Pandurii Tg. Jiu 26 10 5 11 20 25 35

Farul Constanta 26 6 10 10 25 28 28
13. UTA 26 7 7 12 18 31 28

U. Craiova 26 6 10 10 25 41 28
5. Ceahlaul Piatra Neamt 26 7 5 14 20 37 26p

16. FC Arges 26 4 6 16 17 34 18p
17. FC National 26 4 6 16 19 41 18p
18. Jiul Petrosani 26 3 5 18 10 36 14p

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

26 10 8 8 32 36 38p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (27/34), 20-22.04.2007, : Jiul
Petrosani - FC National, (Telesport, ora 16:15); :
Universitatea Craiova - Unirea Urziceni, (Kanal D, ora 16:00); FC
Vaslui - CFR Cluj, (National TV, ora 17:00); FC Arges - Gloria Bistrita,
(Telesport, ora 17:00); Steaua Bucuresti - Politehnica Iasi, (Antena 1,
ora 20:45); : UTA - Otelul Galati, (Telesport, ora
15:30); Pandurii Tg. Jiu - Farul Constanta, (Telesport, ora 17:00);
Politehnica Timisoara - Ceahlaul Piatra Neamt, ( National TV, ora
18:00); Rapid Bucuresti - Dinamo Bucuresti, ( Kanal D, ora 20:00).

Vineri, 20.04.
Sambata, 21.04.

Duminica, 22.04.

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

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 24 15 6 3 34 14 51p
CSM Rm Valcea 24 14 3 7 30 21 45p

3. Minerul Lupeni 24 13 2 9 32 25 41p
4. Dacia Mioveni 24 11 7 6 27 17 40p
5. ISCT 24 10 7 7 23 21 37p

. FC Targoviste 24 10 6 8 21 23 36
7. Poli II Timisoara
8. Apulum Alba Iulia 24 9 8 7 21 19 35p
9. Corvinul Hunedoara 24 8 10 6 33 23 34

11. FC Caracal 24 10 2 12 26 27 32p
CFR Timisoara 24 9 5 10 24 29 32

13. Gaz Metan Medias 24 9 4 11 27 26 31
Building Vanju Mare 24 7 6 11 16 22 27

5. FC Bihor 24 6 8 10 23 32 26p
16. Unirea Dej 24 6 4 14 21 42 22p
17. FC Baia Mare 24 5 7 12 17 39 22p
18. CS Auxerre Lugoj 24 3 7 14 14 28 16p

2.

6 p
24 9 8 7 34 21 35p

p

12. p
p

14. p
1

10. FCM Resita 24 9 6 9 25 19 33p

Etapa urmatoare (25/34), 21 aprilie 2007
-

FCM Resita - CSM Rm.
Valcea

: Auxerre Lugoj - Unirea
Dej; FCM Targoviste - Minerul Lupeni; Unirea Alba Iulia - Poli II Timi
soara; 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;

.

Ionel Pascota, numarul 1 la Hungaroring
In cadrul Campionatului International de Motociclism Viteza

desfasurat pe circuitul de la Hungaroring, campionul balcanic si
national de Motociclism Viteza, Ionel Pascota inscris la Clubul
UCM Resita, a reusit clasarea pe locul 1 la finele concursului,
transmite corespondentulAmos News.

Plecat din pole position in urma timpilor realizati in calificari si
avand in spate 34 de piloti europeni consacrati, Pascota a condus
dezinvolt in toate cele 14 ture dedicate clasei Super Sport 600 cmc
cubi, ecartul dintre pilotul UCM-rist si urmaritorul sau clasat al
doilea, fiind de 24 de secunde la trecerea liniei de sosire.

Cel mai bun timp pe tura realizat de un pilot in aceasta cursa pe
circuitul de la Hungaroring i-a apartinut aceluiasi Ionel Pascota
care a reusit cu motorul sau Yamaha R6 un timp de 1 minut 57
secunde 6 zecimi.

Urmatoarea cursa la care va participa pilotul de la UCM Resita
se va desfasura la Istanbul in perioada 20-22 aprilie in competitia
intitulata CupaAsiei la Motociclism Viteza. (AmosNews).

HALTERE
Lotul Romaniei pentru

Campionatele Europene de
haltere, programate in aceasta
saptamana la Strasbourg,
format din sapte sportivi, are ca
obiectiv obtinerea a doua
medalii, dintre care una in proba
olimpica si ocuparea a trei locuri
4-6 la aceasta competitie.

Cei sapte sportivi care vor
reprezenta Romania sunt urma-
torii: Marioara Munteanu (cate-
goria 53 kg), Roxana Cocos (58
kg), Genoveva Tiron (75 kg),
Antoniu Buci (56 kg), Viorel
Voicu (62 kg), Laszlo Biro (77
kg) si Valeriu Calancea (85 kg).

Din lotul Romaniei lipseste
Adrian Jigau, multiplu medaliat
la Europene, care "se reface
dupa o accidentare mai veche,
preferand sa fie in cea mai buna
forma la Campionatele Mon-
diale", a precizat secretarul
general al FR de Haltere,
Gheorghe Diaconu.

UCM RE{I[A ^n finala Challenge Cup
Duminica, 22 aprilie 2007, echipa de handbal masculin UCM

Resita va disputa primul meci din cadrul finalei Challenge Cup la
Drobeta Turnu Severin de la ora 16:15 in compania formatiei
Drammen din Norvegia, returul urmand a se disputa o saptamana
mai tarziu in Norvegia.
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