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“PRISMA”

A fost prezentat şi aprobat procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din data de 16
martie 2007 (Pct.nr.1)

Printr-o hotărâre anterioară (nr. 6/01.02.2007), programul de
investiţii proprii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin urma să
fie finanţat şi din fondul de rulment, a cărui valoare este de
710,50 mii lei.

Concluziile unei analize actualizate a indicatorilor de
realizare a diferitelor obiective propuse au permis redistribuirea
acestui fond între diferitele capitole de investiţii, respectiv
direcţionarea spre capitole noi.

Consilierul PD, Haralambie Cotarcea a solicitat un
autoturism pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
(ATOP), demers care şi-ar putea găsi rezolvarea în redistribuirea
parcului auto existent. (Proiect de hotărâre nr.2)

Bugetului judeţului Caraş-Severin, la nivelul anului 2006 şi
având structura de mai jos a fost realizat în proporţie de 92,44 %
(venituri) şi 91,67% (cheltuieli), rezultând un excedent în valoare
de 3.259.690 mii lei.

Sursele care au alimentat bugetul Consiliului Judeţean
(aparat propriu şi instituţiile subordonate) în anul 2006 şi
direcţiile în care a fost distribuit sunt:

Proiectul de hotărâre (nr.3) a fost aprobat.

Consilierii judeţeni au aprobat programul manifestărilor
culturale, ştiinţifice, educative, sportive şi religioase la care
Consiliul Judeţean Caraş-Severin asigură, parţial sau total,
suportul financiar (600.000 lei)

Structura acestui program şi aportul financiar al Consiliului
Judeţean înseamnă:

Acţiuni culturale (tipărituri, acţiuni organizate de Consiliul
judeţean, acţiuni organizate prin Universitatea „Eftimie Murgu”,
acţiuni organizate de instituţiile de învăţământ preuniversitar,
„Zilele Voivodinei”, activitatea desfăşurată de fanfară în primul
semestru al anului), cu o cotă de participare de 173.000,0 lei;

Acţiuni sportive (acţiuni organizate de Direcţia de Sport,
pentru formaţiile de handbal-fete, tenis de masă Ateneu, schi pe
Muntele Mic şi pe Semenic, karate, box- Vaştag, handbal jr.-
băieţi, şah, „Raliul Banatului Montan”) cofinanţare în valoare de
120.000,0 lei;

Culte (acţiuni organizate prin Episcopia Ortodoxă Caran-
sebeş, bisericile ortodoxe din Luncaviţa, Constantin Daicoviciu,
Ocna de Fier, Rugi, mănăstiri şi schituri Teiuş, Feneş, Gornea,
parohiile ucrainiene şi cele greco-catolice din Caransebeş,
Oraviţa şi Reşiţa), cu aport în valoare de 200.000 lei;

Acţiuni organizate de ONG-uri.
Fondul în valoare de 107.000 lei va fi destinat cofinanţării

acţiunilor organizate de fundaţii (Forum Mondial al Românilor,
Societatea Română pentru protecţia bunurilor culturale,
Fundaţia Artiştilor Plastici Naivi „Vintilă Arplana”, Organizaţia
„Salvaţi copiii” Reşiţa, Asociaţia „Platanus” Reşiţa, Societatea
Femeilor Ortodoxe, din Caransebeş, Asociaţia Culurală „Voinţa”
Răcăşdia, Forumul Democrat al Germanilor, Uniunea
Ucrainienilor din România, Asociaţia Culturală Ştiinţifică
„Flambaf”, Fundaţia Culturală de Jazz „Banat”, Partida Romilor,
Asociaţia „Bike Attack” Reşiţa, Asociaţia Medicilor catolici din
Caraş-Severin, Asociaţia EDAR, Centrul de voluntariat Reşiţa,
Asociaţia „Euroland” Banat, Asociaţia Caraş-Severin Franţa,
UniuneaArtiştilor Plastici Caraş-Severin).

Lista beneficiarilor nu a fost gândită exhaustiv şi, în această
situaţie, intervenţiile consilierilor Gâfu şi Chişărău, referitoare la
lăcaşe de cult de la Moldova Veche (Oraşul Nou) sau Bocşa,
precum şi alte solicitări îşi vor putea găsi soluţionarea în
proiectele de hotărâre prezentate în viitoarele şedinţe ale
Consiliului Judeţean.(Proiect de hotărâre nr.4)

În anul 2002, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a aprobat
contractul de vânzare-cumpărare a întregului pachet de acţiuni
deţinut de către acesta la S.C. „Aeroportul” Caransebeş S.A.,
cumpărător fiind S.C. „Argirom Internaţional” S.A. Bucureşti,
societatea cunoscutului om de afaceri IosifArmaş.

Investiţii proprii ale Consiliului Judeţean

Bugetul judeţului Caraş-Severin

Acţiuni culturale, ştiinţifice, educative, sportive şi ale
cultelor religioase

1.

2.

3.

4.

Aeroportul din Caransebeş poate deveni operaţional
peste patru ani

CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
Şedinţă ordinară Băile Herculane, 20 aprilie 2007

Beneficiar Denumire indicator

Sume (mii
lei) alocate

conform HCJ
6/01.012

2007

Sume (mii
lei) alocate

conform HCJ
2/20.04.

2007
Direcţia de
Administrare a
Domeniului
Public şi Privat
Caraş-Severin

Autoturisme pentru activitatea de
administrare a infrastructurii
judeţene de drumuri 145,00 219,10

Consiliul
Judeţean
Caraş-Severin

- parc auto
- reabilitare imobil Spital Judeţean
- mobilier Sala de şedinţe a
Consiliului Judeţean

425,00
140,00

-

301,35
140,00

50,05
TOTAL 710,50 710,50

Sursa veniturilor/Destinaţia
cheltuielilor

Valori
prognozate

(lei)

Valori realizate
(lei)

Venituri proprii 70.072.045 47.508.583
Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit 54.533.909 53.999.861

Sume defalcate din TVA
pentru bugetele locale 261.947.000 258.572.760

Subvenţii primite de la
bugetul de stat 22.868.476 22.471.782

Subvenţii primite de la alte
bugete 10.190.360 6.286.771

Donaţii şi sponsorizări 1.316.550 290.689

TOTAL 420.948.340 /
389.130.446

420.948.340 /
385.870.756

Surse de venit Suma (lei) Indicator cheltuieli Suma (lei)

Venituri proprii 1.648.174 Autorităţi publice 7.341.724
Cote şi sume
defalcate din impozitul
pe venit

12.805.902 Alte servicii publice
generale 1.299.148

Cote şi sume
defalcate din TVA
pentru bugetele locale

63.540.387 Tranzacţii privind datoria
publică şi împrumuturi 1.629.825

Subvenţii primite de la
bugetul de stat 18.206.837 Apărare 568.350

Subvenţii primite de la
alte bugete 592.507 Ordine publică şi siguranţa

naţională 491.139

Învăţământ 11.187.359
Sănătate 750.000
Cultură, recreare şi religie 8.553.043
Asigurări şi asistenţă
socială 32.467.910

Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică 28.565.451

Alte acţiuni economice 3.215.511
TOTAL 97.793.807 97.793.807

(continuare )în pagina 2

http://www.prisma-online.ro/civica.html


2 | |3 - 9 Mai 2007 PRISMA

Conform acestui contract, cumpărătorului îi reve
nea obligaţia efectuării unor investiţii/aport de capital
(valoarea totală a acestora fiind impusă la 2.023.300
USD), din surse proprii sau surse atrase, pe o perioadă
de 4 ani, începând cu data semnării contractului.

S.C. Argirom Internaţional solicită, pentru
desfăşurarea activităţii aeroportuare, o suprafaţă de
teren de 126 ha (18,4 ha -suprafaţă betonată şi 107,6
ha - suprafaţă înierbată), o variantă a modalităţii de
atribuire a acestuia fiind concesionarea.

Situaţia juridică a terenului (cu enclave care nu
aparţineau fostului proprietar) nu a permis tranzacţia
respectivă şi, în această situaţie, S.C. „Argirom Inter
naţional” S.A .Bucureşti se consideră exonerat de
obligaţiile care derivă din contractul iniţial, dar solicită
concesionarea terenului, prevalându-se de drepturile
care decurg din H.G. nr. 577/2002 şi Legea nr.
137/2002.

În aceste condiţii, un act adiţional la Contractul de
vânzare-cumpărare, act datat în noiembrie 2003
modifică obligaţiile contractuale, astfel că termenele de
realizare a investiţiilor „curg din prima zi care urmează
semnării contractului de concesiune a terenurilor”.

Proiectul de hotărâre prezentat în şedinţă a avut ca
obiect aprobarea contractului de concesionare directă
a terenului, pentru o perioadă de 30 de ani, redevenţa
anuală fiind de 178.000 lei, actualizată la începutul
fiecărui an, în funcţie de rata inflaţiei.

Proiectul de hotărâre şi întreg periplul legislativ
pentru traiectoria tranzacţiei poartă girul secretarului
judeţului şi al Direcţiilor implicate, din cadrul Consiliului
Judeţean.

Realitatea o constituie faptul că în cei cinci ani de
zile de la parafarea vânzării, activitatea aeroportuară
este inexistentă, într-un areal geografic al cărui
potenţial turistic trebuie exploatat şi într-un oraş cu o
poziţie strategică în judeţ, un oraş cu un mare potenţial
economic.

Consilierii au semnalat, printre altele, şi degradarea
fizică a unor dotări tehnice ale aeroportului, în această
perioadă de inactivitate.

Dacă la o şedinţă anterioară a Consiliului Judeţean,
toţi consilierii din Caransebeş au eliminat culoarea
politică din demersul lor care însemna rezolvarea unor
probleme sociale ale oraşului Caransebeş şi au
adoptat acelaşi punct de vedere, în cazul aeroportului
votul a fost împărţit între PD, PSD şi PRM, pe de-o
parte şi PNL, în cealaltă parte.

Argumentele pentru un vot favorabil au fost
sancţiunile directe aplicabile celor care se opun
concesionării, decurgând din litera legii, respectiv a
contractului de vânzare-cumpărare.

Împotriva concesionării terenului sau aducând
obiecţii la această tranzacţie au pledat cei care cred în
existenţa altor potenţiali investitori, cei care au propus
alte forme de parteneriat între „Aeroportul” şi autorita
tea locală sau judeţeană, cei care au sesizat absenţa,
din documentaţie, a dovezilor de bonitate a societăţii
„Argirom Internaţional” S.A. sau au făcut remarca
legată de achiziţiile prin privatizare, făcute de Argirom,
niciuna nefiind funcţională în prezent (un exemplu
concludent fiind Hotelul Roman din Băile Herculane).

Propunerea ca termenul de realizare a investiţiilor
să se reducă, obţinându-se o dată mai apropiată pentru
darea în exploatare a aeroportului nu a fost acceptat de
către domnul Iosif Armaş, care a motivat refuzul prin
dimensiuni clare ale timpului necesar pentru realizarea
unui proiect sau pentru obţinerea de autorizaţii
europene de funcţionare.

Domnul Armaş, acţionar majoritar la S.C. Hercules
S.A. a mai afirmat că „a investit în staţiunea Băile
Herculane 261 miliarde lei, din bani proprii”.

Cel mai important punct al Ordinii de zi a şedinţei a
„trecut”, cu doar două voturi „contra” şi patru abţineri.
(Proiect de hotărâre nr.5)

Modificările vizează funcţii publice vacante care
reclamă o anumită vechime în specialitatea studiilor,

blocând în acest mod accesul tinerilor absolvenţi.
Proiectul de hotărâre vizează Serviciul Monitorizarea
Activităţi Transport, iluminat şi Energie Termică,
respectiv Compartimentul Analiză şi strategii şi elimină
acest blocaj. (Proiect de hotărâre nr.6)

Modificări legislative, restrângerea activităţii
administrative şi de întreţinere ca urmare a posibilităţii
de contractare a cestor servicii cu firme specializate,
dar şi posibilitatea de finanţare a unor posturi din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean au operat
modificări în organigramă şi în statul de funcţii la
Muzeul Banatului Montan. (Proiect de hotărâre nr.7).

Introducerea bazei de date în sistem centralizat,
precum şi proiectul de reamenajare şi reorganizare a
acestei instituţii reclamă angajarea a încă unui
bibliotecar gr.1, ceea ce va conduce la o organigramă
cu 40 de posturi, a căror finanţare este asigurată atât
din bugetul Consiliului Judeţean (23), cât şi din cel al
Consiliului Local(17). (Proiect de hotărâre nr.8)

Clădirea din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4 în care îşi
desfăşoară activitatea Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DASPC) şi Centrul de Plasament
”Speranţa” a fost inclusă în programul guvernamental
pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul
public, cu funcţia de asistenţă socială şi/sau ocrotirea
sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale.

Contribuţia Consiliului Judeţean la realizarea
acestui proiect este în valoare de 193.677,62 lei,
inclusiv TVA, este dirijată spre spaţiile aferente DASPC
şi reprezintă 36,6% din costul total al investiţiei.

Finanţarea programului se realizează din Fondul
elveţian de contrapartidă, din venituri proprii constituite
la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
şi din bugetele consiliilor locale şi judeţene. (Pr nr. 9)

Consiliul Judeţean a formulat cererea de transfer a
poligonului Ştiuca - teren şi clădiri, din domeniul public
al statului şi administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al judeţului şi administra
rea consiliului. Poligonul, devenit liber ca urmare a
procesului de restructurare a armatei este situat în
comuna Zorlenţu Mare din jud Caraş-Severin, are o
suprafaţă construită (10 pavilioane) de 2546 mp şi un
teren de 965,62 ha. În cazul acceptării transferului,
poligonul poate fi inclus într-un program de dezvoltare
rurală. (Proiect de hotărâre nr.10)

Activitatea turistică desfăşurată în staţiunea
Muntele Mic, precum şi proiectele de exploatare a po
tenţialului turistic al zonei impun existenţa unor entităţi
de tip Salvamont, cabinet medical de prim ajutor, punct
farmaceutic şi subunitate de Poliţie Montană.

Soluţia pentru rezolvarea fizică a acestor probleme
a fost găsită în valorificarea unui imobil existent, în
prezent înregistrat în domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, devenit
liber după restructurarea armatei.

Consiliul judeţean Caraş-Severin şi-a reiterat solici
tarea de a prelua această structură clădire şi teren în
domeniul public al judeţului şi administrarea consiliului.

Imobilul în discuţie este cabana Sebeşul, situată în
Complexul turistic Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni),
având o suprafaţă construită de 264 mp şi un teren de
0,14 ha.

În cadrul şedinţei, domnul consilier Cristian Gâfu a
propus şi preluarea altui imobil situat pe Muntele Mic:
fosta cazarmă, clădire cu 3 niveluri, cu o suprafaţă
construită foarte mare şi cu dotări care îi conferă
posibilităţi multiple de folosinţă. Demersul urmează să
fie oficializat printr-un proiect de hotărâre prezentat la o
şedinţă viitoare.(Proiect de hotărâre nr.11)
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Modificări ale statului de funcţii în cadrul apa
ratului de specialitate al Consiliului Judeţean C

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii
la Muzeul Banatului Montan

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii
la Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Reşiţa

Reabilitarea termică a clădirii Centrului de
Plasament „Speranţa” Reşiţa

Poligonul Ştiuca inclus în programe de
dezvoltare rurală

Sediu SALVAMONT pe Muntele Mic

-
S

Autoritatea Na]ional@ pentru
Protec]ia Consumatorilor

- serviciu de permanenţ -ă
În scopul asigurarii protectiei vietii, sanatatii si

securitatii consumatorilor, precum si a intereselor
economice ale acestora, Autoritatea Naţionala pentru
Protecţia Consumatorilor asigura serviciu de perma-
nenta in toate cele 42 de oficii judetene de protectia
consumatorilor cat si a Municipiului Bucuresti.

Consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţionala pen-
tru Protecţia Consumatorilor prin Call Center-ul special
infiintat, care va functiona zilnic intre orele 6:00 - 22:00.

Consumatorii nemultumiti de calitatea produselor si
serviciilor oferite de catre operatorii economici se pot
adresa direct Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor la:

-
-

sau prin intermediul paginii web:

TELCONS: 0800 080 999
9660

www.anpc.ro

numar gratuit
numar cu tarif normal

rubrica reclamatii.
(A.N.P.C. - 26.04.2007)

Echipe de specialitate din I.G.P.R.
supravegheaz@ aplicarea m@surilor legale

La data de 18 aprilie a.c., la sediul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, a avut loc o videoconferinţă
pe tema modului de acţiune al poliţiştilor cu atribuţii în
aplicarea legislaţiei rutiere, la care au participat toţi
factorii responsabili de la nivel central şi local din Poliţia
Română.

Cu această ocazie, inspectorul general al Poliţiei
Române, chestor principal de poliţie DAN VALENTIN
FĂTULOIU, a dispus urmatoarele masuri:

Aplicarea sancţiunilor:
- să se facă gradual, corespunzator gravităţii

abaterilor comise;
- să crească fermitatea în special faţă de cei care au

săvârşit abateri prin care s-a pus în pericol grav
siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

Controlul circulaţiei:
- să fie efectuat numai atunci când, prin observare

directă ori cu mijloacele tehnice certificate, se constată
încălcarea regulilor de circulaţie ori când există date şi
informaţii că s-au comis infracţiuni sau contravenţii, că
autovehiculele vizate transportă bunuri, valori
provenite din săvârşirea unor fapte ilicite ori persoane
urmărite conform legii;

- se interzice controlul de rutină, cu excepţia
acţiunilor tematice, unde se procedează la oprirea
tuturor autovehiculelor care fac parte dintr-o anumită
categorie, circulă pe un anume tronson de drum ori se
urmăreşte combaterea punctuală a unui anumit gen de
abateri de la normele legale.

Acţiunile poliţiei trebuie:
- să aibă caracter tematic, urmărindu-se

combaterea sistematică a unei cauze de accident,
disciplinarea unei anume categorii de participanţi la
trafic, atingerea unui obiectiv prestabilit, ori conduita pe
un anumit sector de drum, într-o anumită perioadă de
timp, în zonele cu risc sporit de accident;

- să fie organizate şi în cooperare cu agenţi consta-
tatori din cadrul autorităţilor cu atribuţii în domeniul
rutier din coordonarea Ministerului Transporturilor,
urmărindu-se, in principal, disciplinarea celor care
efectuează transporturi comerciale de mărfuri sau
persoane.

De asemenea, pentru a verifica modul în care
poliţiştii de la nivelul structurilor teritoriale îşi
îndeplinesc atribuţiile de serviciu, în conformitate cu
prevederile legale, şeful Poliţiei Naţionale a dispus
efectuarea unor acţiuni de monitorizare în trafic, de
către echipe special desemnate din cadrul I.G.P.R., în
vederea identificării tuturor celor care nu respectă
procedurile standard de lucru.

�

�

�

(19.04.2007 Sursa: IGPR)
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în perioada 18 apr - 2 mai
şi
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Sturza Vera (84 ani)
(66 ani) Ranga

Marioara Boia
Nicolae (65 Constantin
Doina (55 ani) Paun Stan

ţa Petru

(76
(78 ani) Vladic Floare

(69 ani) Grozav Motrea (34
ani) Cr

Surdu Gheorghe (43 ani)
Gutu Maria (86 ani) Ciurea

(52 ani) Ciobanu
Sandu (57 ani) Varga Iosif (73
ani) Vasile Gheorghe (68 ani)

Nagy Vasilie (74 ani)
Cocend (80 ani)
Curtean Florentina (33 ani)
Gruescu Maria (69 ani)
Galgan Ioana (72 ani)
Szucsik Edith (77 ani)
Cârpaci Stefan (50 ani)
Lupsiasca Margit (101 ani)
Cerbu Tudor (40 ani)
Ciomaga Emilia (82 ani)
Ţugui Gheorghe (83 ani)
Ianculov Du (69 ani)
Marcu Miron (45 ani) Bejinaru
Petru Viorel (58 ani) Stan
Augustin (68 ani)

Iosub Vasile

ani)

Ştefan

şan

(76 ani)

(77
ani) Gherti (47 ani)
Lungauer Ioan Iosif (74 ani)
Răut Emilia ani) Belcea
Luca

ăciun Avram (79 ani)
Iliasă Petru Ioan (74 ani)

ău Maria

�

�

�

�

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

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

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

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând cota de lapte
ţ neg. 1.000 lei (u

Vând convector

ţionate cu sculptur
ţ 650

ron. Tel. 0726-157732.
â video

ţ 100 lei neg.
Tel. 0355-418427 sau 0729-
077348.

Vând mobil
ţei bl. 4, sc.

3, et. 3, ap. 15.
Vând dulap haine cu 2 u

ţ

şi 2 uşi de
stejar. Pre şa).
Tel. 0724-538518, 0355-
415587.

şi canapea.
Tel. 0355-805912.

Vând canapea plus 2 fotolii
recondi

şi webcam Philips
profesional

ş

şi,
furnir nuc, 110x62 cm, stare
foarte bun

ă
manuală, deosebite. Pre

V nd cameră Sony
mini DV

ă. Tel. 0723-495967.
Vând tv Nei 300 lei neg.,

frigider Sidex 250 lei neg. Tel.
0355-804513.

Vând telefon Motorola V3
400 lei, Siemens Sl55 150 lei,
Siemens A75 80 lei, Motorola
C116 50 lei. Tel. 0723-277475.

Vând u ă de lemn masiv cu
toc, capitonată, pre

ă. Tel. 0741-
349440, Al. Romani

ă, 1.000 lei, măsu ă
sticlă negru furnir 110 cm, picior
metalic negru auriu 50 lei. Tel.
213343, 0355-414413.

3.Deminenco Cosmin Paul(26)

. Dumitru Sorin (32 ani)
Dumitru Adela Ionela

. Tr (41 ani)

. Rusu Sergiu (22 ani)

. Milencovici Nediţa C
(25 ani)

. Ardelean Dan Viorel (31 ani)
Hîndea Liliana Loredana

. Popescu Vasile (46 ani)
Anton Lelia Cera

. Agheorghesei Mircea Ioan
(24 ani)

ţa Patricia Dorela

. Paidola Nicolaie (31 ani)
Varga Monica Silvia

. Voica Rusalin (44 ani)

şi Pancu Rodica (26 ani)

şi
(26 ani)

şi
Manef Eugenia Rodica (47 ani)

şi
Şeicaru Costinela Liliana( )

şi
Rotariu Adina Mirela (26 ani)

şi (22)
şi

(28 ani)

şi
Udovi (22 ani)

şi
(27 ani)

şi
Bakoş Melinda Rodica (32 ani)

Sâmbătă, 05.05.2007

Duminică, 06.05.2007

1

2

3

4

5

6

7

1

2

ăilă Constantin

ătălin
26ani

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

26 apr - 5 mai 7

şi

ilie 200

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

@

Auto-Moto-Velo

Imobiliare
Vând apartament 2 camre +

bucătărie mare, termopane,
podele laminate, convector +
instant, u ă metalică, izola

ă, zona
Poli

Vând casă mare cu grădină
aferentă de 1 ha în comuna
Socol nr. 107, jud. CS. Tel.
0256-410494 sau 0721-
215041.

Vând casă în Secă

ădină foarte mare, fântână în
curte.

Vând apartament 2 camere,
Calea Caransebe

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

O f e r s p r e î n c h i r i e r e
apartament 2 camere conf. 3
Luncă, lângă Poli

ă pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Cumpăr cameră de cămin.
Tel. 0741-349440.

Primesc în gazdă. Tel. 0741-
349440.

Vând urgent garsonieră
mobilată, zonă foarte bună. Tel.
0355-409962.

Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte

ă. Tel. 0355-411682,
0729-357909.

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.

ş

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

şului, cu
îmbun

şi
fântân

ţie.
Este situat în Lunc

ţie. Preţ 24.000 €. Exclus
intermediari. Tel. 0726-157732.

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

ţiri, central

ţie, utilat
parţial mobilar. Tel. 0744-
770197, 0727-746012.

Închiriez camer

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

Ofer spre închiriere aparta
ment cu o camer

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

-
-

Oferte-Cereri
de Serviciu

Sonorizez la pre

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475,

ă acoperită 3-5
to care merge la Bucure

ăm amenajări inte-
rioare

ă, atât la ateliere cât

Ofer împrumut cu garan

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475, 0743-672399.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, cu

muzic
0743-189954.

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.

Sonorizez la preţuri mici,
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

uri mici
nun

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.

V

t

V Dacia Logan culoare
alb , diesel, stare impecabil .

V

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

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.
ând

Preţ 7.500 € neg. Tel. 0723-
839054.

ând Mercedes 300 D, preţ

ă
Pre

ă 2009, pre

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

ă ă

800 € neg. Tel. 0723-839054.

Vând Dacia 1300. Tel. 0741-
349440.

Vând autoturism Oltcit, stare

Joi 2 4

4

, 6.0 .2007

Sâmbătă, 28.0 .2007

Miercuri, 02.05.2007

Vineri, 04.05.2007

1.

2.

3.

4.

1.

9

10

11

Nica Marius Daniel ( 5ani)
Tulbure Sorina Pamela 6

Bobocel Petru (43 ani)
B 2
Po (61 ani)

Pate 55
C (19 ani)

Bumbu Carolina 16

Brumar Bruno Mircea(26ani)
Ungureanu Ramona Maria

27
ţa (29 ani)
29

(31ani)
ţ 32

Goian Deliana (33 ani)
Kri 31

ţu M (34 ani)
Popovici Cristian Ion 37

Lavinia
(33 ani)

Olaru Dobrin Ovidiu Daniel
26 ani

(34 ani)
Crî 29

Tri (28 ani)
Sec Marius 24

Diaconescu Andra Alina(25ani)
Anghel Cristian 23

Seuchenstein Claudia (24 ani)
Matuschka Horaţiu

Augustin 34
Covaci Monica (34 ani)

1. Tuican Loredan Sorin(31ani)
Kollrusz Ramona

Karabely Tiberiu 19
(18 ani)

1. Molin Cristian (32 ani)

2. Chiriţ (27ani)
Moise gheorghina Oana

2
2

2

şi
( ani)

şi
( ani)

ştaru Alexandru
şi şan Maria ( ani)

şi ( ani)

şi
(25 ani)

. Borcean Alin
şi Manciu Lumini

. Moise Gheorghe şi
Orbulescu Clara Monica
. Ghi şi

. şpin Ilie
şi Gu

.
şi Cioroianu Claudia

.
şi
Şuta Elisaveta

. şciu Sergiu Bogdan
şi

şc
. şan George

şi

. şi

.
şi

şi (30 ani)
2. şi

şi Mois (38 ani)

şi (25)

ăloi Janina Nicoleta

ăldăraru Razen

( ani)

( ani)

ă Valeriu ( ani)

( ani)
ărioara

( ani)

( )

(
ani)

ă Clara
ă (

ani)

( ani)

( ani)

( ani)
Mihalache Georgiana

ă Carmen
ă Florinel Vasile

2

3

4

5

6

7

8

Firmă nouă de construc
ă muncitori.

ţii
angajeaz

Tel. 0723-726568.

RE IŢAŞ : Absolvent invatamant preuniversitar fara atestat
profesional: 3/0; Agent de asigurare: 15/0; Agent vanzari: 7/0;
Ajutor ospatar: 10/0; Arhitect cladiri: 2/0; Asistent de cercetare
economist in marketing: 1/0; Barman: 3/0; Brutar: 3/0; Bucatar:
32/0; Carmangier: 3/0; Casier: 3/0; Coafor: 2/0; Consilier inginer
chimist: 1/0; Contabil sef: 1/0; Controlor calitate: 1/0; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 227/0; Dulgher: 24/2;
Electrician de intretinere si reparatii: 37/0; Electromecanic retele
linii: 1/0; Faiantar: 4/0; Farmacist: 1/0; Femeie de serviciu: 1/0;
Fierar betonist: 6/1; Frizer: 2/0; Gipsar: 2/0; Inginer constructii
civile, industriale si agricole: 6/0; Inginer constructii hidrotehnice:
1/0; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 2/0;
Inginer geodez: 2/0; Inginer industria alimentara: 4/0; Inginer
mecanic: 6/0; Inginer retele electrice: 2/0; Inginer topograf: 2/0;
Inspector asigurari: 1/0; Instalator apa , canal: 6/0; Instalator
instalatii tehnico-sanitare: 3/0; Lacatus constructii metalice: 4/0;
Lacatus mecanic: 2/0; Lucrator comercial: 5/0; Macelar: 2/0;
Maistru constructii civile: 2/0; Maistru industriile textila, pielarie:
5/0; Manipulant marfuri: 2/0; Manichiurist: 1/0; Masinist la instalatii
de preparat si turnat beton : 2/0; Mecanic auto: 2/0; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 74/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 80/0;
Operator calculator electronic si retele: 1/0; Ospatar (chelner):
18/0; Patiser: 1/0; Secretara: 2/0; Sofer de autoturisme si
camionete: /0; Spalator vehicule: 3/0; Spalatoreasa lenjerie: 20/0;
Strungar universal: 8/0; Sudor: 2/0; Sudor cu arc electric: 1/0;
Sudor in mediu protector: 50/0; Sudor manual cu arc electric: 7/0;
Tehnician in industrializarea lemnului: 1/0; Tehnician topometrist:
1/0; Tamplar universal: 6/0; Vanzator: 19/0; Vulcanizator: 2/0;
Ziarist: 1/0; Zidar pietrar: 11/0; Zidar rosar-tencuitor: 28/2; Zugrav,
vopsitor: 9/0;

TOTALGENERAL: 805

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 02.05.2007

PRISMA | 3 - 9 Mai |2007

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
-

Mulţumim celor care
au fost alături de noi la
trecerea spre cele
veşnice a doctorului

Petru Iliasă

Familia
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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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Li

ul nr.

a nr.

List

(M.O. nr. 258/18.04.2007)

sta cuprinzând asocia
ă, care înfiin ă ă

unită ă socială, ce beneficiază de subven

ă

Lege 87 pentru ratificarea Conven
ă la Strasbourg la 15

mai 2003 Conven
(M.O. nr. 257/17.04.2007)
ă cuprinzând asocia ărora li s-au

acordat subven
ă

ă, care înfiin ă
ă unită ă socială

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensa
ă

ării Tratatului dintre România

(M.O. nr. 260/18.04.2007)

ă
ă fitosanitară

Hotărârea nr. 20 a Parlamentului României privind
suspendarea din func (M.O. nr.
265/19.04.2007)

privind modificarea G. nr.
1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente
imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O. G. nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar

G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile
care au apar ă ă

ă (M.O. nr. 265/19.04.2007)

(M.O. nr. 265/19.04.2007)

pentru modificarea anexei nr. 2 „Planul
na G. nr. 1.470/2004
privind aprobarea Strategiei na

pentru modificarea G. nr.
1.004/2002 privind stimularea elevilor

ă ământul preuniversitar

pentru modificarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substan

G. nr. 1.915/2006

Ordinul nr. 665 al ministrului sănătă
ăsuri de aplicare a unor prevederi ale contractului

colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară (M.O. nr.
273/24.04.2007)

H.G. nr. 364 pentru modificarea
ării

asisten ări sociale
de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin H.G. nr.
1.842/2006 (M.O. nr. 274/25.04.2007)

ege 106 privind aprobarea O
G nr. 115/2004 privind

salarizarea
ă (M.O. nr.

275/25.04.2007)

(M.O. nr. 275/25.04.2007)

ării
rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor ării rurale nr. 219/2006 privind aprobarea
sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă
subven G. nr. 1.853/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven

ătorilor agricoli din sectorul animalier

ţiile ţiile române cu
personalitate juridic ţeaz

ţi de asistenţ ţii în
anul 2007 din bugetul local al municipiului Foc

ţelor publice pentru
modificarea ţelor
publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţ

ţiei asupra relaţiilor
personale care privesc copiii, adoptat

ţie asupra relaţiilor personale care privesc
copiii

ţiile ţiile c
ţii de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Muncii, Solidarit ţii Sociale

ţii asociaţiilor ţiilor româ-
ne cu personalitate juridic ţeaz

ţi de asistenţ
ţii

cet ţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplic

ţii de protecţie a
plantelor

ţie a Pre

u.
ţinut

cultelor religioase din România
u.

ţinut comunit ţilor cet ţenilor aparţinând mino-
rit ţilor naţionale din România

Ordinul nr. 630 al ministrului transporturilor, construcţiilor

ţarea, organizarea ţionarea
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

H.G. nr. 358
ţional de gestionare a de

ţionale de gestionare a
de ţional de gestionare a de
(M.O. nr. 271/24.04.2007)

ţilor care au
primit distincţii la olimpiadele ţionale
organizate pentru înv ţ

ţinut rezultate deosebite în
activitatea de cercetare (M.O. nr. 271/24.04.2007)

H.G. nr. 349

ţelor
(M.O. nr.

272/24.04.2007)
ţii publice privind

unele m

ţiile acord
ţei medicale în cadrul sistemului de asigur

L a nr. .G. nr. 62/2006 pentru
modificarea .u. .

ţile sanitare publice din sectorul sanitar

Legea nr. 108 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 pri-
vind Statutul personalului didactic

Legea voluntariatului nr. 195/2001 (republicare) (M.O. nr.
276/25.04.2007)

Ordinul nr. 336 al ministrului agriculturii

ţii în conformitate cu prevederile H.
ţii,

în anul 2006, produc
(M.O. nr. 277/25.04.2007)

şi funda
şi administreaz

şani, precum
şi nivelul acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr.
34/1998 (M.O. nr. 251/16.04.2007)

Ordin 521 al ministrului finan
şi completarea Ordinului ministrului finan

(M.O. nr. 252/16.04.2007)

şi funda

şi Familiei în anul
2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 pri-
vind acordarea unor subven şi funda

şi administrea-
z

şi
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
(republicare)

Legea nr. 92, legea serviciilor de transport public local
(M.O. nr. 262/19.04.2007)

Legea nr. 93 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
37/2006 privind reorganizarea activit

şi carantin (M.O. nr. 263/19.04.2007)

şedintelui României

H.G. nr. 343 şi completarea H.

şi ale art. 1 alin. (5) din
O.

şi turismului privind modul de reglementare a domeniului

aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

Legea nr. 96 privind exercitarea profesiei de tehnician
dentar, precum şi înfiin şi func

(M.O. nr.
267/20.04.2007)

şeurilor“ la H.

şeurilor şi a Planului na şeurilor

H.G. nr. 359 şi completarea H.
şi studen

şcolare interna
şi a

doctoranzilor care au ob

şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope, aprobate prin H.

şi completarea
prevederilor Contractului-cadru privind condi

şi completarea O
şi alte drepturi ale personalului contractual din

unit

şi dezvolt

şi dezvolt

şi
din sectorul piscicol

� �

�

Paşapoartele electronice vor fi puse în circulaţie începând cu 1 ianuarie 2008, Cei care au
avut bani la CEC pentru Dacii vor primi despăgubiri de 3.600 - 3.800 euro

| |3 - 9 Mai 2007 PRISMA

Art. I. - Legea nr. 189/2003 privind asisten ă
interna ă în materie civilă ă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 19 mai
2003, se modifică ă după cum urmează:

1.Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.
2.Alineatul (4) al articolului 9 se abrogă.
3.Alineatul (5) al articolului 17 se abrogă.
4.Alineatul (4) al articolului 22 se abrogă.
5. După articolul 33 se introduce un nou capitol, capitolul

V1, cuprinzând articolele 331-334, cu următorul cuprins:
"CAPITOLULV1

ă
ă în statele membre, procedura de comunicare a

actelor judiciare ă după cum
urmează:

a) instan ă actele judiciare
ătre autorită

ă;
b) notarii, executorii judecătore ă

ărora intră comunicarea de acte în
străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin
intermediul judecătoriilor în a căror circumscrip

ător;
c) autoritatea română primitoare a cererii de

comunicare de acte judiciare
ătoria în a cărei

circumscrip ă sau î
ătoria informează în copie

Ministerul Justi ă.
Art. 332. - În aplicarea Regulamentului Consiliului (CE)

nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privind cooperarea dintre
organele jurisdic

ă sau comercială, cererile
de ob ă
se efectuează după cum urmează:

a) instan ătre
instan

ă;
b) de către judecătoria în a cărei circumscrip ă

a se ob ă din statele membre ale Uniunii
Europene. La restituirea actelor, judecătoria trimite o copie
Ministerului Justi ă.

Art. 333. - În aplicarea dispozi

ă pentru completarea formularelor, precum
ă pentru traducerea actelor anexate acestora,

acceptate ătre statele
membre ale Uniunii Europene, autorită

ă pagina specializată de internet a
Comisiei Europene ă punctele de contact ale
Re ă ă.

Art. 334. - (1) Ministerul Justi ă
română în temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000

ă comunicările în
legătură cu informa

ă.
Art. II. - Legea nr. 189/2003 privind asisten ă

interna ă în materie civilă ă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 19 mai
2003, cu modificările ările aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

ţa judiciar
ţional

ţele române comunic
ţile primitoare ale statelor

membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a
cererii de comunicare Ministerului Justiţiei, pentru evidenţ

ţi, în
competenţa c

ţie î
ţiile lit. a) fiind aplicabile în mod

corespunz

ţie domiciliaz

ţiei, pentru evidenţ

ţionale ale statelor membre în vederea
obţinerii de probe în materie civil

ţinere a probelor prin comisie rogatorie internaţional

ţele române transmit cererile direct c
ţele solicitate competente din statele membre ale

Uniunii Europene, iar o copie a cererii de obţinere de probe
se transmite Ministerului Justiţiei, pentru evidenţ

ţie urmeaz
ţine proba solicitat

ţiei, pentru evidenţ
ţiilor art. 331 lit. a)

ţine informaţii privind limba
folosit

ţile române
competente acceseaz

ţelei Judiciare Europene în materie civil
ţiei este autoritate central

ţiei efectueaz
ţiile care sunt necesare în temeiul art. 23

din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai
2000, precum

ţiei
îndepline ţiile referitoare la luarea unei decizii
privind cererile formulate în baza art. 17 din acela

ţa judiciar
ţional

şi comercial

şi se completeaz

Art. 331. - În aplicarea Regulamentului Consiliului (CE)
nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind notificarea asupra
documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civil şi
comercial

şi extrajudiciare se efectueaz

şi
extrajudiciare direct c

şti şi alte autorit

şi au
sediul profesional, dispozi

şi extrajudiciare din statele
membre ale Uniunii Europene este judec

şi are sediul destinatarul. La
restituirea actelor, judec

şi b) şi
ale art. 332 lit. a), pentru a ob

şi limba
folosit

şi notificate Comisiei Europene de c

şi consult
şi comercial

şi al art. 3 alin. 1 din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai
2001.

(2) Ministerul Justi

şi al art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1206/2001 din 28 mai 2001.

(3) În temeiul art. 3 alin. 3 din Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, Ministerul Justi

şte atribu
şi

regulament."
6.Alineatul (2) al articolului 35 se abrog

şi comercial

şi complet

Dispozi ă dintre Româniaţii privind asistenţa judiciar
şi statele membre ale Uniunii Europene

(Lege nr. 44 din 06/03/2007, Publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 174 din 13/03/2007)

Obligatia depunerii declaratiilor de
venit pentru anul fiscal 2006
Contribuabilii, persoane fizice reziden

te române, cu domiciliul în România au
obligatia declararii veniturilor obtinute, in
anul 2006, atât din România, cât si din
afara României, prin completarea si
depunerea “Declaratiei speciale privind
veniturile realizate”, formularul 200 si a
“Declaratiei privind veniturile din straina
tate”, formularul 201, la organul fiscal in a
carui raza teritoriala isi au domiciliul.

Termenul limita de depunere a
declaratiilor de venit pentru contribuabilii -
persoane fizice, este data de 15 mai 2007.

daca in anul 2006 au
obtinut din Romania venituri comerciale,
venituri din profesii libere, venituri din
drepturi de proprietate intelectuala,
venituri din cedarea folosintei bunurilor,
venituri din activitati agricole si castiguri
din transferul titlurilor de valoare.

daca in anul 2006 au
obtinut din strainatate venituri comerciale,
venituri din profesii libere, venituri din
drepturi de proprietate intelectuala,
venituri din cedarea folosintei bunurilor,
pensii, salarii platite de un angajator sau in
numele unui angajator rezident in
Romania, dobanzi, dividende, premii si
jocuri de noroc, castiguri din transferul
titlurilor de valoare, precum si alte venituri.

contribuabilii depun cate o Declaratie
privind veniturile din strainatate, formularul
201, pentru fiecare tara - sursa a veniturilor
si pentru fiecare categorie de venit realizat;

Procurarea formularelor de declaratii,
precum si a instructiunilor de completare a
acestora se face fie prin accesarea adresei
de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF,
domeniul Asistenta contr ibuabi l i ,
subdomeniul Formulare, fie solicitându-le
de la unitatea fiscală.

-

-

Contribuabilii trebuie sa depuna
formularul 200

Contribuabilii trebuie sa depuna
formularul 201

Pentru veniturile din strainatate

(Agenţia Naţională deAdministrare Fiscală
-02.05.2007)

Asisten]a judiciar@ interna]ional@ în materie civil@ }i comercial@

Programul national de evaluare a
starii de sanatate a populatiei
Ministerul Sanatatii va cheltui peste 22

de milioane de euro pentru dotarea
medicilor de familie cu sistemul de
in format i i necesar implementar i i
programului national de evaluare a starii de
sanatate a populatiei - a declarat astazi la
S ib iu min is t ru l sanata t i i , Eugen
Nicolaescu. Cei peste 11.000 de medici de
familie din Romania vor primi fiecare un
laptop, imprimanta, licenta software si
conexiune la Internet. Licitatia a fost
deschisa, iar daca toate lucrurile decurg
normal, echipamentele vor ajunge la
medici cel tarziu in luna august - a precizat
Eugen Nicolaescu. El a mai spus ca abia
de la 1 ianuarie 2008 va incepe distribuirea
cardului european de sanatate, care se va
elibera gratuit pentru fiecare asigurat.
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UE Rusia negociază eliminarea vizelor Ministrul finlandez al apărării doreşte aderarea
ţării sale la NATO Germania este interesată să participe la lărgirea canalului Panama Uniunea
Europeana cere alegeri legitime în Turcia Blair îşi anunţă pe 10 mai retragerea din funcţie
Cancelarul german Angela Merkel - cel mai popular politician de la Berlin Berlin: Zona euro
vrea datorii guvernamentale zero până în 2010

şi

Pe agenda discuţiilor miniştrilor de Externe din cele
26 de state membre NATO şi din Rusia din capiala
Norvegiei, Oslo, s-au aflat planul american de
amplasare a unui scut antirachetă în Europa, misiunile
de menţinere a păcii din Kosovo şi Afganistan.
Reuniunea urma să prilejuiască o evaluare a stadiului
implementării deciziilor adoptate de şefii de stat şi de
guvern din statele membre NATO la summit-ul de la
Riga, din noiembrie 2006.

Proiectul de extindere a scutului american
antirachetă în Europa de Est, scut menit, în viziunea
Statelor Unite, să contracareze
eventualele atacuri din partea
Iranului, a dus divergenţele dintre
partea rusă şi nord-atlantică la un
nivel superior.

Anterior reuniunii, partea
americană, prin vizita secretarul
american al apărării, Robert Gates,
la Mos cova, a încercat să-l
convingă pe preşedintele Vladimir
Putin că scutul antirachetă pe care
SUA intenţionează să-l amplaseze
în Cehia şi Polonia nu este
îndreptat împotriva Rusiei, ci are
rolul de a proteja Europa de un
eventual atac din Iran, de exemplu.
Pentagonul a fost zgârcit în
declaraţii pe marginea vizitei lui Gates în Rusia şi
motivele au devenit clare în lumina recentelor
evenimente. După Moscova, în ajunul summit-ului
NATO, secretarul american al apărării s-a deplasat la
Berlin pentru consultări politice. Gates şi-a informat
partenerii germani de discuţie, pe ministrul de externe,
Frank-Walter Steinmeier, şi ministrul apărării, Franz-
Josef Jung, de rezultatele vizitelor efectuate în această
perioadă la Moscova şi Varsovia. In conferinţa de
presă ce comună, secretarul apărării american a făcut
cunoscut că, pentru a înlătura rezervele exprimate de
Moscova le-a oferit partenerilor ruşi nu numai posibili
tatea de a inspecta instalaţiile radar existente în SUA
(mai precis cele din Alaska), dar a propus chiar şi un
schimb de date între SUA şi Rusia. Robert Gates a
arătat înţelegere pentru atitudinea sceptică a Rusiei în
această problemă, exprimându-şi speranţa că efortu
rile SUA, în direcţia cooperării, vor da rezultate. Deşi nu
a repetat poziţia Washingtonului în privinţa acceptului
Rusiei, declaraţia potrivit căreia "SUA vor instala siste
mele din programul antirachetă cu sau fără aprobarea
Kremlinului" este prezentă în memoria celor interesaţi.
La rândul său, ministrul apărării german, Franz-Josef
Jung, s-a arătat favorabil poziţiei americane, declarând
că îngrijorarea Rusiei nu este îndreptăţită. In acest
context, ministrul german şi-a exprimat convingerea că
se va putea ajunge la o soluţie convenabilă în această
problemă, poziţie ce nu este întru-totul în concordanţă
cu cea a ministrului de externe.

Rusia, prezentă la Oslo prin şeful diplomaţiei
Lavrov, a anunţat că suspendă aplicarea Tratatului
privind forţele convenţionale din Europa (CFE). Prim
ministrul rus a enumerat în faţa Consiliului NATO-
Rusia tot ceea ce, potrivit Moscovei, reprezintă o
problemă: mondializarea NATO, extinderea sa către
Est, blocajul asupra tratatului CFE, apărarea
antirachetă întoarsă împotriva Rusiei şi bazele
americane din România şi Bulgaria. "Suntem îngrijoraţi
bineînţeles să vedem că infrastructurile militare ale
NATO se apropie de frontierele noastre", a explicat
Lavrov, făcând referire în special la proiectul american
de apărare antirachetă iniţiat în Cehia şi Polonia.
"Trebuie să revenim la un control al armamentelor fără
discriminare, pe o bază echitabilă", a mai spus el.
Rusia, care a ratificat în 2004 o versiune a tratatului
CFE din 1992 revizuită în 1999 (summitul OSCE de la
Istambul) după dispariţia URSS şi a Pactului de la
Varşovia, "este în realitate singura ţară care aplică
tratatul", a afirmat Lavrov.

Declaraţia a confirmat ideile expuse de preşedin
tele Putin în discursul despre starea naţiunii. Vladimir
Putin, în prezentarea ultimului său mesaj către Aduna
rea Federală, mesaj proiectat aproape integral în viitor,
cu sarcini şi obiective concrete până în anul 2020, într-
una din puţinele referiri la chestiunile externe, a instituit
un moratoriu asupra îndeplinirii de către Rusia a
Tratatului cu privire la forţele convenţionale în Europa
(CEF). Acest tratat, între NATO şi fostul Tratat de la
Varşovia, datează din anul 1991 şi prevede cote de
armamente şi efective pentru ţările ce făceau atunci
parte din cele două blocuri. Varianta sa completată
după dispariţia Pactului de la Varşovia, nu a fost
ratificată de mai mulţi noi membri ai NATO, Alianţa
invocând necesitatea ca Rusia să-şi îndeplinească mai
înainte obligaţiile asumate în 1999 privind retragerea
forţelor sale din Georgia şi Republica Moldova. Putin a
declarat că tratatul nu are nici o legătura cu aceste
două ţări, neratificarea lui de către Alianţă reprezen

tând o încercare a NATO de a obţine avantaje unila
terale, în timp ce Rusia îşi respectă obligaţiile. Putin a
acuzat NATO că se comportă incorect şi în acelaşi timp
intenţionează şi amplasarea sistemelor antirachetă în
Cehia şi Polonia. Liderul rus a declarat că problema
tratatului privind forţele convenţionale din Europa va fi
discutată în cadrul Consiliului NATO - Rusia, Brussel,
10 mai. Dacă negocierile nu vor aduce progrese, Mos
cova se va retrage din acest tratat. Putin a mai propus
ca proiectul american privind amplasarea scutului
antirachetă să fie discutat în cadrul OSCE, pentru că

afectează interesele tuturor ţărilor
din Europa.

Vineri, 27 aprilie, preşedintele
rus a întărit cele spuse joi,
declarând că amplasarea scutului
amer ican creşte "per ico lu l
distrugerii reciproce". Declaraţiile
au venit la sfârşitul întâlnirii lui
Vladimir Putin cu preşedin tele
Cehiei, Vaclav Klaus. După
în ta ln i re , Vac lav K laus a
recunoscut că nu a reuşit să-l
convingă pe Vladimir Putin de
argumentele părţi i cehe în
favoarea sistemului antirachetă.
Când preşedintele ceh a spus ca l-

a asigurat pe liderul rus ca Cehia nu are nici cea mai
mică intenţie ca radarele să devină o ameninţare la
adresa Rusiei, Putin i-a replicat "se inţelege, pentru că
nu Cehia va dirija aceste staţii". Potrivit preşedintelui
Putin, crearea sistemului antirachetă va însemna
apariţia pe continentul european, pentru prima dată în
istoria sa, a unor elemente ale complexului nuclear
strategic al SUA. Făcând o paralelă cu una din cele mai
tensionate perioade ale războiului rece din anii `80, el a
asemuit desfăşurarea acestui sistem cu amplasarea
rachetelor americane cu raza medie Pershing în
Europa de Vest. Pentru Rusia este un pericol absolut
real - a declarat Putin, argumentând că interceptoarele
ce vor fi amplasate în Polonia constituie o parte a
arsenalului nuclear strategic american şi apariţia lor în
Europa va schimba radical situaţia securităţii militare
pe continent. Pentru Rusia, aceste rachete - a spus
Putin - reprezintă un pericol absolut identic cu cel
reprezentat de rachetele Pershing la vremea
respectivă, pentru că ele vor putea controla întregul
spaţiu european al Rusiei până la Urali, dacă - a
adăugat Putin - Rusia nu va întreprinde măsuri de
răspuns, iar ea va face aceasta. De asemenea, el a
contrazis argumentele americane privind rolul
sistemului ca scut protector împotriva Iranului, Coreii
de Nord sau a teroriştilor, argumentând că este gata ca
specialiştii ruşi să le arate celor din Cehia, Polonia sau
alte ţări că nu există nici un asemenea pericol şi că nici
în prezent, nici în viitorul previzibil, statele respective
sau teroriştii nu vor dispune de rachete cu rază de
acţiune atât de mare. Nu vedem nici un fel de argument
în favoarea amplasării sistemului antirachetă în
Europa - a accentuat liderul de la Kremlin, avertizând
că reacţia Rusiei va fi adecvată. Rusia nu se va isteriza
pe această temă, ci pur şi simplu va face pasii necesari
- a spus el, fara alte precizari.

Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop
Scheffer, a ţinut însă să sublinieze că "Aliaţii au
respectat întotdeauna litera şi spritul tratatului CFE
adaptat". "Aliaţii nu l-au încălcat", a afirmat el, ca
răspuns la acuzaţiile ruse potrivit cărora tratatul CFE ar
fi fost încălcat de americani în Bulgaria şi România.

„Faptul că zece interceptorare şi câteva radare din
estul Europei vor ameninţa sistemul sovietic de
apărare este pur şi simplu un lucru hilar şi toată lumea
ştie asta. Ruşii au mii de focoase! Este pur şi simplu
ridicol să crezi că ai putea în vreun fel să opreşti forţa
strategică de disuasiune a Rusiei cu câteva
interceptoare”, a afirmat Condoleezza Rice. Secretarul
de stat american a mai atenţionat "să nu se încerce o
separare a SUA de aliaţii lor" aluzie la reze vele unor
state europene faţă de planul american.

Şi ministrul german de externe a criticat gestul
Rusiei, estimând că "orice retragere dintr-un tratat este
un pas într-o direcţie greşită".

Purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin,
Thomas Steg, a punctat reacţia cancelarului Angela
Merkel: "Ameninţările nu ajută la nimic. Doamna
cancelar crede ca toate problemele dintre NATO şi
Rusia trebuie rezolvate prin dialog, prin crearea unui
climat de încredere între cele două părţi". Trebuie
precizat că Germania este una din cele şase ţări
membre NATO care au îndoieli semnificative în
legătură cu prezenţa scutului antirachetă american în
Europa de Est. Putin şi Merkel se vor întâlni, la mijlocul
lunii viitoare, când la Samara, în Rusia, vor avea loc
consultări Rusia - Uniunea Europeana.

-
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Présidentielle 2007 II
Rezultatele oficiale ale votului din primul tur al ale-

gerilor prezidentiale din Franta, l-au plasat pe primul loc
pe Nicolas Sarkozy (Uniunea pentru Mişcare Populară,
UMP, centru dreapta) cu 31,18%, si pe locul al doilea pe
Ségol (Partidul Socialist, PS) cu 25,87%. Cei
doi, au fost urmaţi de Francois Bayrou (Uniunea pentru
Democraţia Franceză, UDF, centru) cu 18,57% şi Jean
Marie Le Pen (Frontul Naţional, FN, dreapta radicală)
cu 10.44%. Prezenţa la vot a fost de 83,79% şi voturile
nule sau albe au fost în număr de 534846.

Pe durata campaniei din turul doi, Ségol a
fost creditată în sondaje cu 46%-48% iar Nicolas
Sarkozy cu 52%-54% din intenţiile de vot. Potrivit
comentatorilor, şi după dezbaterea televizată de ieri,
miercuri 3 mai, tendinţa va rămâne neschimbată, candi-
datul puternicului UMP având victoria ca şi asigurată.

Prima femeie cu şanse reale de a ajunge la Elysée
ne asigură, contrar tuturor calculelor, că duminică vom
vedea "la victoire de la France présidente".

Sfârşit oficial de campanie la miezul nopţii.
Turul doi în Guadeloupe, Martinique,

Guyana, Polynezia franceză şi Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Tur doi în metropole, în Réunion, în
Mayotte şi în Noua-Caledonie.

Validarea rezultatelor oficiale de Consiliul
Constituţional.

Sfârşitul celui de al doilea mandat al lui
Jacques Chirac la miezul nopţii.

Primul şi al doilea tur al
alegerilor legislative.

Sfârşitul legislaturiiAdunării Naţionale.

ène Royal

ène Royal

C a l e n d a r
Vineri 4 mai
Sâmbătă 5 mai

Duminică 6 mai

Joi 10 mai

Miercuri 16 mai

Duminică 10 şi 17 iunie

Marţi 19 iunie

Zilele Por]ilor Deschise la
Parlamentul european

Parlamentul european îşi deschide porţile
pentru cetăţeni

1.

2.

3.

Ziua Porţilor Deschise la Strasbourg

Ziua Europei - 9 mai - celebrează Declaraţia
Schuman: Parlamentul european sărbătoreşte eveni
mentul în fiecare an organizând numeroase activităţi la
sediile sale, dar şi în statele membre. Scopul principal
al acestor evenimente este de a aduce Uniunea
Europeană - şi instituţiile acesteia - mai aproape de
cetăţenii săi şi de a-i informa pe aceştia din urmă în
legătură cu rolul şi activităţile Uniunii, şi cu impactul
direct pe care acestea le au asupra vieţii lor de zi cu zi.

Publicul general este invitat să viziteze clădirile
instituţiilor şi are ocazia să discute despre Europa cu
factori de decizie şi oficiali europeni. În 2007, subiectul
ales pentru sărbătoare este a 50-a aniversare a
semnării Tratatului de la Roma. Sloganul „Împreună din
1957“ va fi comun tuturor evenimentelor organizate de
instituţiile europene.

50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma -
sărbătoriţi la Bruxelles

Anul acesta, Parlamentul european va celebra la
Bruxelles, în cadrul Zilei Porţilor Deschise pe 5 mai şi în
plen pe 9 mai, 50 de ani de la semnarea Tratatului de la
Roma.

Pe 5 mai, Parlamentul va deschide uşile pentru
public între 10.00-18-00 ora locală. Inaugurarea oficială
a Zilei Porţilor Deschise va avea loc la ora 12.00, când
va fi dezvelit un banner istoric ce va urmări paşii
principali ai construirii europene de-a lungul a 50 de ani.
Acesta va fi localizat pe noua clădire D4 şi va fi
inaugurat de vicepreşedinta Parlamentului european
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou în prezenţa Majestăţii sale
Regina Paola.

Trei dezbateri ce vor avea loc în aula Parlamentului
vor fi deschise vizitatorilor:

între 10.15-11.45: dezbatere dedicată celei de-a
50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, în
care se va discuta despre experienţa comunităţii, locul
Europei în lume, perspectivele pentru viitor

între 14.00-15.30: „Viitorul Europei în următorii 50
de ani“

între 15.45-17.45: despre schimbările climatice şi
politicile energetice ale Uniunii Europene.

Pe 9 mai, în plen, deputaţii europeni vor discuta des
pre realizările, provocările şi dezvoltările viitoare în UE.

La Strasbourg, clădirile Parlamentului european vor
fi deschise publicului pe 1 mai. Spectacole folclorice şi
prezentări ale viticultorilor din Germania se numără
printre evenimentele organizate aici.

Un accent deosebit va fi pus pe preşedinţia
germană şi preşedinţia viitoare portugheză, dar şi pe
cele două noi state membre, Bulgaria şi România.
Parteneri regionali vor participa la eveniment, printre
care primăria oraşului Strasbourg.

În plus, 750 de tineri din cele 27 de state membre
vor participa la Euroscola - eveniment organizat pe 9
mai. Tema evenimentului va fi „Viitorul Europei“.

-

-



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,
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)

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, 26 000 Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman
dat, Centru, etaj 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, 0788 021442

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788 021438

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

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, 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

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj1, confort 1, semidecomandat, imbu
natatiri, centrala, termopane, 34500 €. 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, Micro 2, 32000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane,
centrala, 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

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

Vând casa 3 camere, Dealu Mare, cen
trala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. 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 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,
25000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442

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

Vând casa 5 camere, zona Moroasa,
cu etaj, 3 bai, terasa, garaj, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746 663225

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

Ocazie! Vând casa, 4 camere Muncito
resc, garaj, centrala, amenajata, 2 bai,
curte acoperita, gradina terasata, pret bun.
Tel. 0355404462, 0788021443, 07466
63225 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp 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 cons
tructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, 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 sau Vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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

Cump
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V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CAS

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

NCHIRIERE

CUMP RARE

Â .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 1- 2 CAMERE

Â

Â .

Vând garsoniera, imbunatatita,
termopane, podele, centrala, baie cu vana,
pret bun. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

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

Vând garsoniera compusa din 2 came
re camin, convector, etaj intermediar. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert

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, negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj bun, centrala, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, etaj intermediar, amenajat, cen
trala, 26000 € neg Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
parter, zona buna, complet imbunatatit,
bucataria modificata, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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, confort 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,
28 000 €. 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)
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Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439
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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)

.

.

.

.

.
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Vând urgent apartamente cu 3
camere, confort 1

ţiri, în Govândari,
Micro 3, la preţuri avantajoase. Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0723-
484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1 decomandat

ţiri, în Govân-
dari, zona Intim, Micro 3 ţuri
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartamente cu 2
camere, conf. 1 decomandat

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

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1 semidecomandat

ţiri
ţii Eftimie Murgu, ţuri

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

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1

ţuri avantajoase. Tel. 0722-411233,

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

Vând urgent case în Re ţa, zona
Muncitoresc, î

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

Vând urgent cas
ţ

ţ 52.000 € neg. Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Vând garsonier

ţ
ţ avantajos. Tel. 0722-411233,

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

Închiriez urgent garsoniere

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

Vând urgent terenuri în Re ţa, B
ţ

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

şi 2 semidecomandat,
cu central şi îmbun

şi semi-
decomandat, cu îmbun

şi 4, la pre

şi confort 2
semidecomandat în Moroasa II,la pre

şi
confort 2 cu îmbun şi f

la pre

şi 2 şi garsonier
la

pre

şi
şa Român

şi în Valea Deni.

şi hol,
termopane, convector, gresie şi faian

şi
apartamente cu 1-4 camere, indiferent
de zon

şi
şi pe Semenic,

ă ătă

ătă

ătă ără, în zona
Universită

ă în
Băile Herculane, în zonă turistică,

n Boc ă, în
Câlnic

ă în Văliug, 5
camere, 2 holuri mari, baie, pivni ă
betonată, grădină, la strada principală,
pre

ă tip cămin, o
cameră, bucătărie, baie

ă,
la pre

ă.

ăile
Herculane, Crivaia la pre

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 teren intravilan 1.400 mp, zona
Crivaia. Preţ 25 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 12.500 mp teren intravilan în
Caransebe ţ 30 €
fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 1.200 mp teren intravilan, zona
Triaj. Preţ 30 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 2. Preţ 42.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 3/4, zona
Govândari. Preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

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 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 hotel 50 locuri în constucţie +

10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autog ţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând 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)

ş, zona Seşu Roşu. Pre

an + cas

şi

şi utilat

şi garsonier şov,
lâng

şi

ă
termică, zona Comisariat. Pre

ătă
ă, garaj, pod, zona Lunca Veche.

Pre

ă
veche, zona Policlinica. 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

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,

23 . 7 6895
24 . 7 5596
25 . 7 53
26 . 7
27 . 7
30 . 7

1 Mai 7
2 Mai 7 2 9914

Apr 0 54,
Apr 0 54,
Apr 0 ,8330
Apr 0 53,5951
Apr 0 52,7584
Apr 0 53,2972

0 53,2972
0 5 ,

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,52
2,51
2,50
2,49
2,48
2,47
2,46
2,45
2,44
2,43
2,42

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

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2

2 - 2 Mai 2007Aprilie

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:
FOTBAL: Camp European U-17, Belgia, Anglia - Belgia, Grupe

Vineri Eurosport ora 17:00
RALIURI: WRC, RALIUL ARGENTINEI, ZIUA 1

Sambata Eurosport ora 11:00
BOX: Meciul Secolului: Oscar De La Hoya - Floyd Mayweather

Duminica Sport.Ro ora 04:00
MOTOCICLISM: MOTOGP, MP al Chinei, Cursele

Duminica Eurosport ora 06:45
HANDBAL FEM.: CUPA ROMANIEI, FINALA

Duminica Sport.Ro ora 11:00
TENIS: Turneu WTA de la Varsovia, Finala

Duminica Eurosport ora 14:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
27 apr - 13 mai: HOCHEI: CM, Divizia Mondiala, Rusia;
03 - 06 mai: WRC: Campionatul Mondial, RaliulArgentinei;
04 - 06 mai: KAIAC - CANOE, Cupa Mondiala, Zagreb;
05 - 19 mai: TENIS: Turneu WTA, Indian Wells,CA, SUA.

CLAUDIU DAVID LA RALIUL ARGENTINEI
Claudiu David, pilotul care a terminat anul trecut pe

locul doi in clasamentul general din intrecerea interna, va
lua startul, in etapele din Argentina (4-6 mai 2007),
Japonia (26-28 octombrie 2007) si Marea Britanie (30
noiembrie - 2 decembrie 2007). “Faptul ca in 2007 voi
concura la trei etape din campionatul mondial este un vis
pentru care am muncit foarte mult, un vis care nu credeam
ca mai poate deveni realitate. Cele trei raliuri din progra-
mul nostru sunt foarte dificile, sper insa ca vom obtine
acolo rezultate cat mai bune pentru echipa OMV
BIXXOL”, a spus Claudiu David, care va concura in Cam-
pionatul Mondial avand-o in dreapta sa pe Mihaela Beldie.

Regulamentul FIA pentru grupa N, care permite unei
echipe sa foloseasca piloti diferiti pe parcursul unui sezon
competitional, este folosit de catre echipa OMV BIXXOL
pentru a-i arunca in lupta de pe specialele din mondialul
de raliuri pe cei mai buni piloti din centrul si estul Europei.
In 2007 OMV BIXXOL Rally Team va concura la toate cele
8 etape incluse in calendarul Campionatului Mondial de
Raliuri (grupa N).

„Sunt singurul debutant in campionatul mondial din
cadrul acestei echipe si sunt convins ca nu voi avea o
misiune usoara. In Argentina principalul obiectiv este

acela de a ma acomoda cu inginerii si
mecanicii de la Stohl Racing si cu noua
masina, un Mitsubishi Lancer Evo IX. Voi
incerca sa profit la maximum de sansa
pe care mi-au acordat-o OMV Romania
si PETROM in acest sezon”, a completat
Claudiu David, romanul care in afara
celor trei etape din mondialul de raliuri va
lua startul si intr-o etapa din Campiona-
tul European – Raliul Waldviertel Austria
- progamat in perioada 8-10 noiembrie
2007.

UCM RESITA, CASTIGATOAREA

CUPEI CHALLANGE
UCM Resita a reusit sa castige Cupa Challange la handbal

masculin, dupa ce a terminat la egalitate, scor 36-36, cu Drammen
HK, intr-o partida plina de dramatism! Dupa ce in meciul tur UCM
Resita a remizat, scor 26-26, la Turnu-Severin, resitenii erau
constienti ca aveau o misiune imposibila in infernul din Norvegia.
Fanii celor de la Drammen au inceput sarbatoarea chiar dinainte
ca meciul sa inceapa, petrecand ore intregi pe strazi.

Drammen a facut o prima repriza fara greseala, conducand din
primul pana in ultimul minut, cea mai mare diferenta de goluri
inregistrandu-se la scorurile 6-2, 8-4, 9-5 si 15-11. Banatenii
puteau intra cu un handicap de doar un gol la pauza, dar aruncarea
lui Tucanu a lovit ambele bare ale portii lui Drammen si, in loc de
16-15, s-a facut 17-14.

Printre remarcatii primei reprize, de la UCM Resita au fost
Tucanu, cu 5 goluri inscrise, si Butulja, cu 4 goluri marcate.
Debutul partii secunde a venit in continuarea primei parti, dar,
Resita a revenit incredibil in inferioritate numerica si de la scorul de
26-24 pentru Drammen, Butulja a avut o serie excelenta si scorul a
venit 27-28, resitenii preluand pentru prima data conducerea in
aceasta partida. Cenusa a aparat o lovitura de la 7 metri la scorul
28-29, cu 8 minute inainte de final, dar Butujla a ratat si banatenii
au ratat sansa desprinderii la doua goluri. Chiar si asa, pe fata
handbalistilor de la Resita se vedea bucuria de a juca handbal.

Cu patru minute ramase pe tabela de marcaj, Resita s-a
desprins la doua goluri diferenta conducand cu 33-31, dar
norvegienii au revenit foarte repede si au egalat, scor 33-33. Cu 80
de secunde inainte de final, la scorul 35-35, Tucanu a aruncat
peste poarta norvegienilor, iar acestia, pe contraatac, au preluat
conducerea pe tabela.

Cand pe tabela salii din Drammen mai erau doar 4 secunde de
joc, norvegienii au beneficiat de o lovitura de la 9 metri, dar mingea
a trecut pe langa poarta lui Razvan Cenusa, iar Cupa Challange
ramane in Romania, detinatoarea trofeului fiind Steaua Bucuresti.

Cei 1500 de spectatori din Drammenshallen au fost redusi la
tacere, iar dupa terminarea meciului se mai auzea doar glasul
mirific al celor 19 suporteri romani care au facut deplasarea in
Norvegia.

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 25 22 1 2 794 636 45p
Steaua Bucuresti MFA 25 20 1 4 836 712 41p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 25 19 1 5 851 728 39p

5. Uztel Ploiesti 25 14 2 9 713 689 30p
. Izometal Timisoara 25 13 3 9 731 693 29

7. Minaur Baia Mare
. CSM Medgidia 25 11 1 13 765 766 23

9. Univ. Bucovina Suceava 25 11 1 13 743 805 23
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 25 9 1 15 731 737 19

11. HCM CSM Bistrita 25 8 0 17 661 721 16
HCM Brasov 25 7 1 17 646 701 15

13. Armatura U Agronomia Cluj 24 2 2 20 585 734 6
Ploitehnica Iasi 25 0 1 24 655 864 1

2.

6 p
25 14 0 11 818 802 28p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 24 15 5 4 800 731 35p

Etapa urmatoare: (26/26), 05.05.2007

UCM Resita - Univ Bucovina Suceava

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

Clasament etapa a 29-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. Dinamo Bucuresti 29 22 6 1 57 17 72p
CFR Cluj 29 17 6 6 52 28 57
Steaua Bucuresti 29 16 8 5 51 21 56
Rapid Bucuresti 29 15 9 5 53 27 54
Gloria Bistrita 29 14 5 10 38 31 47

. Politehnica Timisoara 29 13 7 9 29 23 46
7. Otelul Galati

. Unirea Urziceni 29 12 6 11 25 23 42
9. Pandurii Tg. Jiu 29 12 5 12 23 26 41

. FC Vaslui 29 10 10 9 32 38 40
11. Politehnica Iasi 29 10 9 10 32 33 39

U. Craiova 29 8 11 10 28 41 35
13. Farul Constanta 29 7 11 11 28 31 32

UTA 29 8 8 13 20 33 32
5. Ceahlaul Piatra Neamt 29 7 5 17 20 42 26p

16. FC Arges 29 5 7 17 19 35 22p
17. FC National 29 4 6 19 19 46 18p
18. Jiul Petrosani 29 4 5 20 13 40 17p

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

29 13 4 12 45 49 43p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (30/34), 04-06.05.2007: Vineri, 04.05.
Sambata,

05.05.

Duminica, 06.05.

Etapa 31

: Pan-
durii Tg. Jiu - Universitatea Craiova, (Telesport, ora 18:00);

: CFR Cluj - Rapid Bucuresti, (Kanal D, ora 16:00); Jiul
Petrosani - Poli Timisoara, (netelevizat, ora 18:00); Unirea Urziceni -
Steaua Bucuresti, (National TV, ora 18:00); Politehnica Iasi - Dinamo
Bucuresti, (Antena 1, ora 20:45); : Farul - Gloria
Bistrita, (National TV, ora 18:00); Otelul - FC Arges, (Telesport, ora
18:15); Ceahlaul Piatra Neamt - FC Vaslui, (Kanal D, ora 20:00); FC
National - UTA, ( Telesport, ora 20:45). se va disputa marti, 8
mai - joi, 10 mai 2007.

Clasament etapa a 27-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 27 16 7 4 39 20 55p
CSM Rm Valcea 27 14 5 8 31 24 47p

3. Dacia Mioveni 27 13 7 7 30 19 46p
4. Minerul Lupeni 27 14 4 9 33 25 46p
5. Corvinul Hunedoara 27 10 11 6 39 26 41p

. FC Targoviste 27 11 7 9 24 24 40
7. Poli II Timisoara
8. Apulum Alba Iulia 27 10 8 9 24 22 38p
9. ISCT 27 10 8 9 23 25 38

10. Gaz Metan Medias 27 11 4 12 33 28 37p

FC Caracal 27 11 3 13 29 30 36
13. CFR Timisoara 27 10 5 12 29 37 35

FC Bihor 27 8 9 10 29 34 33
5. Building Vanju Mare 27 8 6 13 19 26 30p

16. FC Baia Mare 27 7 7 13 19 42 28p
17. Unirea Dej 27 6 6 15 23 47 24p
18. CS Auxerre Lugoj 27 4 9 14 19 30 21p

2.

6 p
27 10 8 9 37 27 38p

p

12. p
p

14. p
1

11. FCM Resita 27 10 6 11 30 24 36p

Etapa urmatoare (28/34), 5 mai 2007

Gaz Metan Medias - FCM Resita

: FC Baia Mare - Auxerre
Lugoj; Minerul Lupeni - FC Caracal; Poli II Timisoara - Building Vanju
Mare; FCTargoviste - Unirea Alba Iulia; Dacia Mioveni - CFR Timisoa-
ra; Unirea Dej - FC Bihor; Indistria Sarmei Campia Turzii - U Cluj; Cor-
vinul Hunedoara - CSM Rm.Valcea;

HOCHEI - CAMPIONATUL MONDIAL
Fara jucatorii vedeta, majoritatea angrenati cu echipele de club

în playoff-ul NHL, cele mai bune echipe din lume încep lupta pentru
titlu mondial la editia cu numarul 71. Gazda a competitiei, formatia
Rusiei porneste cu prima sansa. Competitia începe cu runda
preliminara, în care echipele împartite în patru grupe vor juca
unele cu altele, primele trei din fiecare grupa urmând sa acceada
în turul urmator, în timp ce ultimele clasate vor juca între ele pentru
a stabili echipa care va retrograda. Suedia, echipa revelatie a
anului trecut, care a obtinut în premiera în istoria hocheiului titlul
olimpic si mondial în acelasi an, va avea o misiune dificila în a-si
apara coroana suprema cucerita în Letonia, la finalul unui meci în
care a umilit Cehia cu 4-0. Gazda pentru a cincea oara, Rusia
porneste cu avantajul terenului propriu.

GIMNASTICA
România a obţinut cinci

medalii, însă niciuna de aur,
la Campionatele Europene de
gimnastică de la Amsterdam,
competi

ă.
Sandra Raluca Izba

ă. Tot
la bârnă, Steliana Nistor a
ob

ă pe
locul patru. A ob

ă finală

ă doar două
gimnaste din fiecare ă pot
concura. De asemenea,
Andreea Grigore a fost a treia
rezervă a finalei de la paralele.

În finala de la sărituri, Izba

ări. La sol a participat

ăgulescu, unul
dintre favori

ă îl termine,
ă probă

ţiei ce s-a încheiat
duminic

ţinut tot o medalie
de argint, în proba de bârn

ţinut medalia de bronz, ea
clasându-se

ţinut o
medalie a fost Flavius Koczi,
ocupant al locului trei în proba
de cal cu mânere.

Pentru concursul feminin
individual compus s-a calificat

ţinut punctajul
necesar pentru aceast

ţar

ţii din finalele pe
aparate la masculin, s-a acci
dentat la cap în timpul exer
ciţiului la sol, pe care nu a mai
reu

şa s-a
clasat pe locul doi la individual
compus, iar în finalele pe
aparate a ob

şi la paralele pe
podium - locul 2. La masculin,
singurul român care a ob

şi Steliana Nistor, clasat

şi
Andreea Grigore, dar ea nu a
participat deoarece regulamen
tul prevede c

şa
a ocupat locul opt, iar apoi ea nu
a mai participat la sol, decla
rând forfait din cauza unei acci
dent şi
Nistor, care s-a clasat pe locul
cinci.

Marian Dr

şit s şi a ocupat
locul şapte în aceast

-

-
-

-
-

.

FOTBAL - CUPE

EUROPENE

Marti si miercuri s-au
desfasurat meciurile din cadrul
semifinalelor Ligii Campionilor,
retur. Rezultate inregistrate:
AC Milan - M. United, (2-3) 3-0
Liverpool - Chelsea (0-1) 5-1

Joi se vor desfasura si
semifinalele din cadrul Cupei
UEFA, meciuri retur:
Werder B. - Espanyol (0-3)
FC Sevilla - Osasuna (0-1),
rezultate in tur.
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