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Scutire la plata impozitului
A fost solicitat scutirea de la plata impozitului pe clădire în
anul fiscal 2007, de către o persoană al cărei venit se rezumă la o
pensie în cuantum de 373 lei.
Cererea a fost refuzată, are un precedent, cu o soluţionare
identică, explicaţia sau sugestia oferită la momentul respectiv
fiind un schimb de locuinţă, spre spaţii cu dimensiuni mai mici,
ceea ce i-ar aduce proprietarului un capital, dar şi economii la

întreţinere. (Proiect de hotărâre nr.10)
Organigrama şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului
Derivate din angajamentele asumate de România faţă de
Uniunea Europeană, dar şi din obiectivele strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor Foto:
comunitare
de utilităţi
Brebenariu Rodica
publice, în organigrama şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului survin modificări.
În acest context, se înfiinţează Biroul de achiziţii publice (6
funcţii publice), compartimentul pentru Unitatea municipală
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice (2
funcţii publice) sau Biroul energetic, în cadrul Serviciului pentru
probleme de gospodărie comunală şi mediu (6 funcţii publice).
„Încărcarea organigramei” a generat întrebări legate de
aparenta redundanţă din activitatea unor servicii şi birouri, în
condiţiile în care pentru Reşiţa s-ar dovedi utile compartimente
care să rezolve problemele de finanţare, de IMM-uri, de proiecte
cu finanţare comunitară.
Proiectul a întrunit 20 voturi „pentru”.(Proiect hotărâre nr.11)
Modificarea statului de funcţii al Serviciilor Publice
„Direcţia comunitară de Evidenţă a Persoanelor,„Poliţia
Comunitară” şi Centrul de zi „Maria” Reşiţa”
Îndeplinirea unor condiţii de promovare în funcţie, ca urmare
obţinerii unor calificative profesionale superioare a condus la
modificări a statului de funcţii la unele dintre Serviciile publice din
subordinea Consiliului Local. (Proiecte hotărâre nr.12, 13 şi 14)

Vot negativ pentru un spaţiu comercial
A fost prezentată documentaţia de urbanism, fază primară
necesară abordării unui proiect de construcţie a unui spaţiu
comercial.
Demersul a fost iniţiat de S.C. AC ARIAL COM S.R.L. şi se
referă la realizarea unui spaţiu comercial-magazin, cu birouri la
etaj, în locul construcţiei cu caracter provizoriu, pe care
societatea o deţine pe terenul aflat în proprietatea acesteia.
Proiectul se înscrie în demersul Primăriei Reşiţa privind
asigurarea funcţionalităţii şi esteticii urbane, în cazul de faţă zona Piaţa Republicii, intersecţie cu strada Oituzului.
Având toate recomandările şi avizele favorabile şi fără nici un
fel de observaţii sau interpelări din partea consilierilor, proiectul a
fost… respins!!! (Proiect de hotărâre nr.15)
Enciclopedistul Dr.Corneliu Diaconovici în atenţia
administraţiei locale
Un proiect de hotărâre, care a mai traversat o fază de
prezentare şi aprobare în Consiliul Local se referă la
încredinţarea spre întreţinere şi îngrijire a mormântului
enciclopedistului Dr.Corneliu Diaconovici către Liceul
Diaconovici-Tietz din Reşiţa.
Deşi prevederi legale obligă serviciile publice locale abilitate
să îngrijească şi să întreţină mormintele oamenilor de ştiinţă,
cultură şi artă, aflate în cimitirele administrate de autorităţile
publice locale, acest imperativ nu îşi găseşte ecou la Reşiţa unde
Foto: FRANCISC HIPP
mormântul enciclopedistului Corneliu Diaconovici din cimitirul
nr.4-5-6 nu beneficiază de atenţia cuvenită.
În această situaţie, Liceul Diaconovici-Tietz a solicitat încredinţarea mormântului spre întreţinere şi îngrijire, în vederea declarării acestuia ca monument cultural protejat şi introducerea în
circuitul cultural al municipiului Reşiţa.(Proiect de hotărâre nr.16)
Locuinţe sociale
Reşiţa se confruntă cu o criză de spaţii locuibile şi pentru
rezolvarea unor situaţii sociale a fost propusă achiziţionarea unor
imobile de la persoane juridice.
În cartierul Mociur există două blocuri tip cămin, proprietate a
s.c. CROSI s.a.,societate care doreşte vânzarea acestor imobile.
La ora actuală, cele două blocuri sunt locuite de familii care
constituie cazuri sociale, iar în situaţia în care proprietarul găseşte un cumpărător, acesta nu poate fi obligat să accepte şi chiriaşii
În această situaţie Consiliul Local a propus cumpărarea celor
două blocuri şi transformarea lor în locuinţe sociale.
Trebuie menţionată starea avansată de degradare a acestor
clădiri, cu utilităţile debranşate, ceea ce va reclama investiţii
serioase pentru reabilitare, un angajament pe care Consiliul
Local şi-l asumă şi pe care actualii locatari, unii dintre ei certaţi cu
normele de convieţuire, ar trebui să-l înţeleagă, să-l perceapă ca
un efort al întregii comunităţi.
Achiziţionarea imobilelor se face prin negociere, comisia de
negociere având următoarea componenţă: Dorinel Hotnogu,
Dorel Ianoşi, Ioan Bălănescu şi Ion Dobrean. (Proiect nr.17)
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ION SPÂNU -VICEPRE{EDINTE AL CONSILIULUI JUDE[EAN CARA{-SEVERIN
Steagul Uniunii Europene, cu cele 12 stele, aşezate în cerc, pe un fond albastru, înseamnă
unitatea şi identitatea popoarelor Europei.
Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12, reprezintă perfecţiunea.
Numirea domnului Horia Irimia în funcţia de secretar de stat
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a
generat o stare de incompatibilitate între noua poziţie şi cea
deţinută în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, eliminată
odată cu prezentarea demisiei, în data de 7 mai 2007, din funcţia
de vicepreşedinte al consiliului. Ordinea de zi a şedinţei
extraordinare de lucru a Consiliului Judeţean, din ziua de 14 mai
2007, a cuprins cele două proiecte de hotărâre, reprezentând
cele două faze referitoare la funcţia de vicepreşedinte: demisia
domnului Horia Irimia, locul urmând a fi declarat vacant şi
alegerea unui nou vicepreşedinte.
Cele două propuneri i-au nominalizat pe domnii Ion Spânu
(PSD) şi Cristian Gâfu (PNL).
În caracterizarea făcută de preşedintele Iosif Secăşan
şedinţa a avut un parcurs decent şi elitist şi, printr-o aritmetică
simplă, voturile a trei formaţiuni politice (PD-12, PSD-9 şi PRM-
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1), respectiv PNL-8, în raport de
22:8, l-au desemnat câştigător pe
domnul Ion Spânu.
Validarea alegerii pe care au
decis-o consilierii revine Tribunalului Caraş-Severin.
Domnul Iosif Secăşan a mai subliniat că armonizarea este
caracteristica structurilor politice din Caraş-Severin, iar alegerea
domnului Spânu, într-o conjunctură politică locală de moment,
reprezintă raportul de forţe politice din consiliu.
„Această distribuţie de funcţii ar trebui să se regăsească şi în
conducerea consiliilor locale din Caransebeş şi Reşiţa”, ceea ce
ar însemna retragerea viceprimarilor PD - este concluzia
intervenţiei domnului Marcel Vela (PNL), primarul municipiului
Caransebeş, în finalul şedinţei, surprins că nu domnul consilier
Ştefănescu, ci domnul Secăşan este cel care consideră
alegerea noului vicepreşedinte ca fiind meritată.

Handbal feminin
Tenis
Fotbal
...pag. 8

Reşiţa, Bd. I.L. Caragiale Nr. 20
Tel./Fax: 0255-21.52.83

“PRISMA”
Tel. 0255-221134
E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma-online.ro

5 949994 960103

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A
Vânzarea unor terenuri din domeniul privat al
Consiliului Local
Proiectul de hotărâre (nr. 18), privind vânzarea unor
terenuri din domeniul privat al consiliului Local, ocupate de
construcţii proprietate a unor persoane juridice şi fizice a fost
retras, după ce a suscitat controverse.
În forma prezentată, intervenţiile unor consilieri au relevat
as-pecte grave, proiectul conceput în forma prezentată fiind în
defa-voarea oraşului, prin eliminarea procedeelor de licitaţie şi
conce-siune pt. terenuri fiind apărate „interesele unor moguli
imobiliari”.
Adoptarea proiectului putea conduce la anomalii de genul
discrepanţelor între preţuri mari de concesionare şi preţuri
mici de cumpărare.
Au fost avansate mai multe formule pentru stabilirea
preţului de vânzare, formule care să includă factori dependenţi
de amplasamentul terenului, să existe un element de
comparaţie între potenţialele venituri obţinute prin vânzare,
respectiv prin formele actuale de deţinere a terenurilor.
Proiectul va fi prezentat într-o şedinţă viitoare şi va avea la
bază analiza propunerilor şi remarcilor făcute pe marginea
actualei versiuni.
Teren de sport în zona veche a oraşului
La cererea domnului Aurel Marinescu, se va organiza
licitaţie publică pentru vânzarea unui teren cu o suprafaţă de
1800 mp, situat la intersecţia străzilor Oituz şi Ţiglăriei, în
continuarea terenului pe care este amplasat imobilul
proprietate personală a solicitantului.
Parcela provine din dezmembrarea unui teren de
15.071,45 mp, în Coasta Bârlea, pe care a fost construit un
atelier, demolat după un incendiu.
La ora actuală terenul este parţial utilizat neorganizat ca
deponeu pentru gunoiul locatarilor din zonă.
Intenţia declarată a petentului este amenajarea acestui
spaţiu ca teren de sport (tenis) privat, împrejmuit, dispunând
de două locuri de parcare.
Terenul a fost evaluat la 15.301 lei, iar preţul minim de
pornire a licitaţiei este de 4,2 EURO/mp plus TVA, la cursul
valutar din ziua plăţii.
Proiectul a fost votat în unanimitate. (Proiect hotărâre 19)
Teren de minifotbal - proiect amânat
Domnul Dan Potoceanu a solicitat concesionarea unui
teren cu suprafaţa de 1326 mp,situat în Reşiţa, strada Butovăţ
stadion Mircea Chivu, pentru construirea unui teren de
minifotbal, acoperit cu iarbă sintetică, cu instalaţie pentru
iluminatul în nocturnă şi cu o anexă (vestiare, magazie, grup
sanitar, birou). Proiectul (nr. 20) a fost retras.
Simetrie neacceptată!
S.C. PALALOGA CARNPREP S.R.L. a solicitat scoaterea
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a unui teren cu suprafaţa de 26 mp în vederea
extinderii construcţiei existente.
Proiectul prezentat cuprinde lucrările necesare pentru
amenajarea spaţiilor exterioare ale magazinului (spaţii vitrate
şi depozite), curăţirea faţadei, placarea pasajului cu gresie şi
presupune mărirea vitrinei cu 1,5 m, în zona pasajului dintre
blocurile nr. 3-4 şi 5-6 situate pe strada I.L. Caragiale, fără a
influenţa circulaţia pietonală.
Trebuie menţionat că în zonă au fost aprobate proiecte
care au modificat distribuţia iniţială a spaţiilor şi demersul
domnului Palaloga se înscria în asigurarea unei simetrii în
mobilarea spaţiului respectiv.
Se pare însă că este tipic pentru Consiliul Local ca, la solicitări identice, să reacţioneze diferit şi, în consecinţă, proiectul
a fost respins fără explicaţii. (Proiect de hotărâre nr. 21)
Concesionări aprobate
A fost aprobată cererea S.C. CORAL TEX S.A. privind
scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa a suprafeţei de teren de 17 mp, situat pe
Bd. Republicii, nr. 27, scara a 4-a-parter, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente.
O aprobare similară a fost obţinută de JUMBO COM SRL,
referitoare la un teren cu suprafaţa de 4,6 mp, necesar extinderii construcţiei existente. (Proiect de hotărâre nr.22 şi 23)
Raportul Comisiei de Analiză şi Control pentru
!Investiţia de la km7 - Calea Caransebeşului”
În absenţa viceprimarului Tiberiu Pădurean de la
dezbateri, motivată prin urgenţa reclamată de nişte avize pe
care trebuie să le obţină de la foruri abilitate din Timişoara,
primarul Liviu Spătaru a propus retragerea acestui punct de pe

ordinea de zi a şedinţei, explicând că raportul elaborat de o
comisie cu structură politică echilibrată, a fost o necesitate
pentru intrarea în legalitate a lucrărilor desfăşurate la „Km7” şi
nu o vendetă politică, interpretată astfel de parteneri politici.
În ceea ce priveşte lectura raportului în plenul şedinţei, au
fost consilieri care s-au opus motivând că sunt familiarizaţi cu
conţinutul acestuia şi că un raport nu reclamă vot.
Nu aceeaşi atitudine s-a manifestat în legătură cu citirea
raportului întocmit de URBAN, ca replică la primul material.
În accepţia consilierilor Brebenariu, Cocar sau Rădulescu,
absenţa domnului Pădureanu nu justifică poziţia faţă de citirea
raportului, materialul nefiind întocmit ca un document
incriminatoriu, ci ca o etalare analitică a problemelor cu care
se confruntă consiliul şi care au şansa de a se repeta la
investiţia actuală, la alte investiţii în lucru sau la cele viitoare.
Este vorba de modul de traversare a unor etape impuse,
legale, ale investiţiei, dar şi de cel în care s-au cheltuit banii
publici, precum şi despre calitatea lucrărilor executate.
În acest context a fost aprobată propunerea domnului
Marşalic privind convocarea unei şedinţe extraordinare pentru
reluarea dezbaterilor legate de proiectele de hotărâre retrase
de către primar. (Proiect de hotărâre nr.24)
Vizită tehnică
În perioada 15-18 martie 2007, doamna Ileana Chera, Şef
serviciu Investiţii din cadrul Primăriei Reşiţa a efectuat o vizită
în Danemarca, la fabricile din Silkeborg şi Viby ale firmei
Danfoos, specializată în producţia de echipamente utilizate în
producerea şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat.
(Punctul nr. 25)
Vizită de documentare
Doamna Margareta Opriş, arhitect şef al oraşului a
efectuat, în perioada 3-10 septembrie 2006 o deplasare în
Germania, pentru un curs de perfecţionare (Cerinţe europene
privind infrastructura informaţională în administraţia publică
locală) şi un tur de documentare, organizat de Institutul
Naţional de Administraţie centrul Regional de Formarea
Bucureşti. (Punctul nr. 26)
Eficientizarea producţiei de energie termică la CET
ENERGOTERM Reşiţa
„Eficientizarea producţiei de energie termică”, studiu
elaborat de CARL BRO a/s Danemarca continuă preocupările
CET ENERGOTERM în direcţia rentabilizării societăţii, în paralel cu asigurarea creşterii calităţii serviciilor oferite populaţiei
Studiul recomandă montarea a două cazane pe biomasă,
fiecare cu o capacitate de 6,6 MJ/sec Gcal/h, ceea ce va
permite o producţie minimă de energie termică, dar şi faptul că
poate fi pornit sau oprit în timpul exploatării zilnice.
Combustibilul utilizat este ecologic (cipsuri din lemn de foc,
lemn de foc, rumeguş, reziduuri inflamabile nepoluante).
Investiţia propusă este estimată la valoarea de
25.625.464,77 lei.
Studiul de fezabilitate a fost aprobat. (Proiect de hotărâre
nr.1 urgenţă)
Investiţii şi reparaţii la Piaţa Reşiţa Sud
Consiliul Local, în calitate de acţionar majoritar la S.C.
PIEŢE Reşiţa S.R.L.a aprobat contractarea unui credit bancar
în sumă de 1.500.000 lei, destinat unor lucrări de reparaţii şi
reabilitare a pieţei Reşiţa Sud (înlocuirea structurii metalice şi
a acoperişului, înlocuirea instalaţiei electrice, de apă şi
canalizare, reabilitarea platoului şi înlocuire mobilierului,
realizarea unor compartimente închise pentru vânzarea unor
produse sensibile ca lactate, peşte, flori, carne, realizarea
spaţiilor pentru pregătirea mărfii pentru vânzare).
Proiectul nu menţionează asocierea cu potenţialii
investitori care au vizitat Reşiţa. (Proiect nr.2 urgenţă)
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii la S.C.
PIEŢE Reşiţa S.R.L.
Personalul angajat la această societate va fi suplimentat
cu doi agenţi angajatori şi un inspector. (Proiect de hotărâre nr.
3 urgenţă)
Delegaţie în Austria
La invitaţia firmei Brantner Servicii Ecologice S.A. din
Austria, specializată în gestionarea deşeurilor, o delegaţie va
efectua o deplasare de cinci zile (29.04.2007 - 03.05.2007) în
scopul cunoaşterii ofertei de colaborare a acestei firme.
Cheltuielile de transport sunt suportate din bugetul local.
Componenţa delegaţiei este următoarea: Gelu Bălan;
Liviu Timofte; Mioara Zgardan; Iosif Tiberiu Brebenariu; Ion
Dobrean; Jaro Marşalic; Anca Rădulescu; Ion Simion Purec;
Gabriel Ionescu; Florin Glava. (Proiect de hotărâre nr. 4 urgenţă)
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Concursul de Matematic@
Aplicat@ Cangurul
Vineri, 18 mai 2007, elevii claselor III vor susţine pentru prima dată, Concursul de Matematică Aplicată Cangurul,
cel mai popular concurs de matematică
din lume, organizat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării şi Fundaţia pentru
Integrare Europeană SIGMA.
Concursul se bucură de participarea
a 73.000 de copii din aproximativ 3.000
de şcoli.
Surpriza din acest an o reprezintă
cele două jocuri concurs pentru clasa I
şi alte două pentru clasa a II a: “Canguraşul Matematician” şi “Canguraşul în
Lumea Basmelor” (în limbile română,
maghiară şi germană). Jocul “Canguraşul în Lumea Basmelor” este ideea şi
iniţiativa Fundaţiei pentru Integrare
Europeană SIGMA şi a fost dezvoltată în
cooperare cu specialişti şi autori de
manual din învăţământul primar. În
funcţie de nivelul clasei, timpul de lucru
poate fi cuprins între 30 şi 60 de minute,
la decizia învăţătorului sau a şcolii.
Canguraşul Matematic oferă tuturor
participanţilor ca premii reviste ce includ
subiecte de concurs, jocuri şi probleme
de matematică distractivă şi diplome de
participare.
Cunoscute şi apreciate deopotrivă
prin dimensiunea lor şi prin metodele
educaţionale moderne promovate,
bucurându-se de un succes tot mai mare
an de an, aceste evenimente şcolare
urmăresc să vină în sprijinul alinierii
învăţământului românesc la standardele
europene, evidenţiindu-i în acelaşi timp
pe cei mai talentaţi dintre participanţi.
Persoana de contact: Diana Nădejde
tel./fax: 021-243.40.35; 021- 243.40.52
e-mail: fies@cangurul.ro
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Ministerul Economiei si Finantelor a
decis sa-i compenseze pe cei 700 de
romani care au ales, in baza Legii
10/2001, sa primeasca despagubiri , sub
forma de actiuni la CN TRANSELECTRICA SA, listata la BVB, pentru proprietatile (bunuri, terenuri sau case) confiscate in mod abuziv de regimul comunist
si care nu pot fi retrocedate in natura.
Astfel, valoarea totala a subscrierilor ,
reprezentand 4,07% din capitalul social
al companiei este de 29,87 milioane lei.
Valoarea unei actiuni a CN TRANSELECTRICA SA este de 31,5425848 lei.
Cei 700 de cetateni, care au ales
aceasta varianta, au la dispozitie 30 de
zile pentru a confirma ca sunt de acord
cu modul in care MEF a decis sa-i
despagubeasca.
Dupa cele 30 de zile cetatenii,
indreptatiti sa primeasca despagubiri
prin acesta metoda, vor intra in posesia
titlurilor TRANSELECTRICA.(conferinta
de presa sustinuta de ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian)
Va anexam si materialele distribuite
in conferinta de presa din data de 10 mai
2007, in forma finala.
(Ministerul Economiei si Finantelor 10.05.2007)
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

Îngrijesc copil 2-5 ani. Tel.
Persoană fizică vând 2 camere la cămin, cu îmbunătăţiri
0355-408199.
Electrician autorizat execut (ceas gaz, convector, boiler,
lucrări de reparaţii şi construcţii parchet), bloc îngrijit, lângă bloc
în instalaţii electrice de utilizare. ANL. Preţ 12.000 €. Tel. 0749841957.
Tel. 0727-355173.
Cumpăr apartament 2 caMontez podele laminate, 5
mere Govândari, fără intermelei/mp. Tel. 0728-596349.
Efectuăm amenajări inte- diari. Tel. 0740-243889, 0355UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
809355 după ora 20.
rioare şi exterioare. Tel. 0722Vând casă Dognecea, 3
498574.
Vând frigider Sidex, 200 lei
camere, bucătărie, curte,
neg. Tel. 0355-804513.
fântână betonată şi grădină. Tel.
Vând tv color LDWE 250 lei
0355-411682, 0729-357909.
Vând tv color Goldstar neg., Grundig pt. piese 50 lei.
funcţionabil, covor lână 100% Tel. 0355-801206 după ora 17.
OCAZIE! De vânzare 6
tip persan lucrat manual, cărţi
Comercializez plăci gips
apartamente
în bloc cu 4
editate înainte de 1990. Tel. carton în sistem complet la
Vând microbuz Fiat Ducato
etaje,
Caransebe
ş, cons0355-801516, 0766-285414.V
preţuri avantajoase. Transport
TDI
1997 neînmatriculat. Tel.
trucţie 1990, cu teren 350
Vând placă de bază AMD gratuit. Tel. 0745-345332.
220717, 0723-312985.
mp
î
n
proprietate,
toate
2000 + ecran demonitor 14”
Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu.
Cumpăr set obloane Dacia
color în stare foarte bună. Tel. Tel.0255-219563, 0729-930543 utilităţile.
Papuc model Drop Side. Tel.
0355-807491, cer seriozitate.
Tel. 0748-88.33.10 0723-306800.
Vând uşă interior glisantă cu
Vând Mercedes 8+1 Sprin2/3 geamornamental, telefon
Vând teren intravilan 4.500 ter, an 2002, 93 km real. Tel.
Microtel fix cu receptor fără
mp în Triaj, loc. Reşiţa, preţ neg. 0355-409962, 0726-834261.
cablu, calorifer ulei 9 elemente.
Tel.0745-571052, 0355-405268
Vând Mercedes Cobra. Tel.
Tel.0355-801516, 0766-285414 Firmă nouă de construcţii
Primesc fete în gazdă. Tel. 0742-553630.
Vând ieftin tv color Alfa cu angajează muncitori.
0355-805819.
Vând Ford Scorpio diesel,
diagonala de 61 cm (necesită
Cumpăr urgent apartament an fabr. 1987, geamuri electrice,
Tel. 0723-726568.
reparaţii) şi radio Beta 402 cu
cu 3 sau 4 camere. Tel. 219947. ABS, jenţi aluminiu. Preţ 1.750 €
tranzistori, MW-SW în stare
Persoană fizică cumpăr neg. Tel. 0744-591248.
Ofer sisteme recepţie probună. Tel. 0355-807491.
grame TV româneşti din satelit urgent apartament 2 sau 3
Vând Dacia Nova GT 1999,
Vând vitrină Topliţa şi maşi- (Max, Dolce, Boom), vizionabil camere. Tel. 0355-409962.
1557 cmc, aprindere electronină de cusut. Tel. 0355-805819. pe mai multe televizoare
Vând casă cu toate facili- că, închidere centralizată, mp3.
Vând ieftin cameră Sony independent. Tel. 0724-026376. tăţile. Tel. 0742-844393.
Preţ 2.170 €. Tel. 0723-661981.
miniDV cu accesorii şi cameră
Închiriez cameră pentru o
Vând pompe electrice de
Sonorizez la preţuri mici
web Philips profesională. Tel.
persoană. Tel. 0355-805625.
benzină pentru orice tip auto,
nun
ţi,
botezuri,
chefuri,
cu
0723-495967.
Vând casă zona Stavila, capuri distribuitoare, injectoare,
Vând canapea + 2 fotolii cu muzică de toate genurile. Tel. curte mare, tip vilă. Pre ţ pompe electrice alimentare
sculptură, deosebite. Preţ 700 0723-277475, 0743-189954.
informativ 65.000 € neg. Tel. diesel. Tel. 0744-852658.
Reparăm tapiţerii la domici- 0742-383969.
lei. Tel. 0355-803484, 0720Vand Seat Toledo an 1994,
liu. Tel. 0729-110040, 0355347375.
Vând pădure + fâneaţă şi 1,8 cmc, jante aliaj 15". Preţ 800
808794.
pomi fructiferi, zona Padoc, € fix. Tel. 0723-973569.
6€/mp neg. Tel. 0742-383969.
Vând cameră de cămin
(contor gaz, convector şi boiler).
Tânăr, 30 ani, cu cetăţenie
Tel.0744-924678, 0355-805709
Schimb ap. 2 camere conf. 2 spaniolă, doresc să cunosc o
cu apart. o cameră, exclus par- doamnă în vederea întemeierii
REŞIŢA: Absolvent invatamant preuniversitar fara atestat ter sau ultimul etaj, bloc de apar- unei familii. Rog seriozitate. Eu
profesional: 3; Agent de asigurare: 15; Agent vanzari: 5; Ajutor tamente. Tel. 0355-803543.
30, 1.70, 70 kg. Tel. intermediar.
ospatar: 11; Analist: 1; Arhitect cladiri: 2; Asistent de cercetare
Persoană fizică vând apar- 0742-383969.
economist in marketing: 1; Asistent farmacist: 1; Asistent medical tament cu o cameră în bloc de
Singur, dornic de o aventură,
fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 13; Asistent social: 1; apartamente, Al. Tuşnad (fără poate chiar mai mult. 1,70, 85,
Barman: 6; Brancardier: 1; Brutar: 3; Bucatar: 32; Carmangier: 3; intermediari).Tel. 0740-099696.
47. Tel. 0742-383969.
Casier: 3; Coafor: 3; Confectioner articole din piele: 20; Consilier
Vând apartament 2 camere
Pensionară 58 de ani, cu
inginer chimist: 1; Consilier: 1; Contabil sef: 1; Controlor calitate: 1; modificat din 3 camere conf. 3,
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 224; Dulgher: şopru amenajat, et. 4, bloc aco- locuinţă, fără obligaţii, doresc
27 + 2 persoane cu handicap; Electrician de intretinere si reparatii: perit,zona Poliţie. Preţ 24.000 €. partener pentru căsătorie. Tel.
23; Electrician in constructii: 5; Electrician montare si reparatii: 5; Tel.0355-803484, 0720-347375 0721-217133.
Electromecanic retele linii: 1; Faiantar: 4; Farmacist: 1; Femeie de
serviciu: 1; Fierar betonist: 6 + o (persoană cu handicap); Frizer:
2; Gipsar: 2; Infirmiera: 12; Inginer constructii civile, industriale si
agricole: 5; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de
Vindem şi montăm parchet, raşchetăm şi
masini: 2; Inginer electromecanic: 1; Inginer geodez: 2; Inginer
lăcuim, recondiţionăm parchet vechi.
industria alimentara: 4; Inginer mecanic: 7; Inginer retele electrice:
2; Inginer topograf: 2; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1; Inspector
Str. Păcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşiţa
asigurari: 1; Instalator apa , canal: 6; Instalator instalatii tehnicoTel. 0722-804658, 0726-184347.
sanitare: 3; Lacatus constructii metalice: 4; Lacatus mecanic: 3;
Legator manual: 1; Lucrator comercial: 7; Macelar: 2; Maistru
constructii civile: 2; Maistru industriile textila, pielarie: 5; Manipu- S.C. SANAMEDPHARM S.R.L.
lant marfuri: 2; Manichiurist: 2; Maseur: 1; Masinist la instalatii de
titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL
preparat si turnat beton : 2; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la
„EXTINDERE POLICLINICĂ SMF" anunţă,
ambalarea produselor solide si semisolide: 10; Muncitor
în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, publicul
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
interesat
decizia etapei de încadrare: planul propus nu
parchet: 84; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 78;
Operator calculator electronic si retele: 1; Operator confectioner necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de
industrial: 15 (persoane cu handicap); Ospatar (chelner): 19; adoptare fără aviz de mediu.
Patiser: 1; Pedichiurista: 1; Portar: 2; Secretara: 2; Sofer de
Comentariile privind decizia de încadrare, propuautoturisme si camionete: 1 (peste 45 de ani); Spalator vehicule: 3;
nerile
de reconsiderare a deciziei se vor transmite în
Spalatoreasa lenjerie: 21; Strungar universal: 8; Sudor: 2; Sudor
cu arc electric: 1; Sudor in mediu protector: 50; Sudor manual cu scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia
arc electric: 7; Tehnician topometrist: 1; Tamplar universal: 5; în ziar, la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului CaraşVanzator: 19; Vulcanizator: 2; Ziarist: 1; Zidar pietrar: 10; Zidar Severin, Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, în
rosar-tencuitor: 29 + 2 persoane cu handicap; Zugrav, vopsitor: 9;
zilele de luni -vineri între orele 09:00 -15:00.
TOTAL GENERAL: 899

Diverse

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Oferte-Cereri
de Serviciu

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 16.05.2007

Matrimoniale

JUCREBEST SRL

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Nume
Adresa

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
17 - 23 Mai 2007
Joi, 17.05.2007
1. Mangea Mihai (67 ani) şi
Csizovszky Mărioara (61 ani)
2. Konrad Daniel Ion (32 ani) şi
Guşă Rodica Florentina(28ani)
Sâmbătă, 19.05.2007
1. Fetescu Ilie Cristian (25 ani)
Ambaraş Anca-Corina (22 ani)
2. Chiriţian Cosmin (21 ani) şi
Pătrăcescu Mihaela (22 ani)
3. Popa Gabriel Constantin (30
ani) şi
Corodan Claudia Aurelia(24ani)
4. Ardelean Marius Cristian(27)
şi Nicolăescu Nicoleta (30 ani)
5. Rădoi Cristian Nicolae (28
ani) şi
Potocean Anca-Claudia(25 ani)
6. Chirilă Petru (28 ani) şi
Gîrleanu Maria Simona (24ani)
7. Moraru Cosmin (24 ani) şi
Gheorghe Claudia (21 ani)
8. Golimba Ion (29 ani) şi
Griga Simona Lavinia (24 ani)
9. Moga Cătălin Dacian (28ani)
şi Brează Corina (26 ani)
Miercuri, 23.05.2007
1. Ioniţă Constantin (51 ani) şi
Cepoi Maria (51 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 9 - 16 Mai

l Văduva Eugenia (61 ani)
l Chitic Virgil (52 ani) l Linţa
Viorica (61 ani) l Cârpaci
Constantin (70 ani) l Fibişan
Maria (80 ani) l Fiat Maria (86
ani) l Lincă Mihai (77 ani) l
Pârvulescu Alexandru (81 ani)
l Rus Maria (64 ani) l Stoica
Dumitru (66 ani) l Radovan
Emilia (93 ani) l Băzăvan
Elisabeta (89 ani) l David Olga
(74 ani) l Ionaşcu Ion (78 ani) l
Drăgan Costea (73 ani) l
Voinov Ioana (70 ani) l Vuia
Pavel (69 ani) l Istfan Trandafir
(75 ani) l Busuioc Constantin
(68 ani) l Demian Francisc (72
ani) l Floruţ Teresia (80 ani) l
Lupuleţi Micu Alexandru (83
ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Regiunea Vest, România selectată în faza pilot a
programului „Regions for Economic Change” al Comisiei
Europene. Această iniţiativă îsi propune să întărească
contribuţia Politicii de Coeziune pentru a atinge obiectivele
Agendei de la Lisabona care are în prim plan
competitivitatea şi creşterea economică.

Subvenţia acordată pentru irigaţii
se va majora de la 3,9 milioane lei
vechi/ha la 7 milioane lei vechi/ha iar
agricultorii vor beneficia de un termen
de graţie de 60 de zile la decontarea
facturilor.

Peste 233.000 de cadre didactice vor primi în 2007
ajutorul financiar stabilit potrivit Legii nr. 315/2006
privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de
programe educaţionale pe suport electronic, necesare
îmbunătăţirii calităţii activităţilor didactice, în
învăţământul preuniversitar

Legea pomiculturii
- modificări Legea pomiculturii nr. 348/2003, care reglementează
cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea
plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor,
pe baza fundamentării ştiinţifice şi extensiei progresului
tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul
fructelor a fost modificată şi completată prin Legea nr. 60
adoptată de parlament în luna martie 2007.
Principalele modificări vizează următoarele prevederi
normative:
l Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe:
pomi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură,
căpşunării, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru
asolamente, terenurile în pregătire pt. plantare şi terenurile
din intravilan plantate cu pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.
l Păstrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea
valorii biologice şi a potenţialului productiv al plantaţiilor de
pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni şi protejarea mediului
înconjurător, a apei, solului şi păstrarea ecosistemului şi
biodiversităţii revin cultivatorilor.
l Pomii şi arbuştii fructiferi situaţi în curţi, grădini, păşuni,
fâneţe, aliniamente şi ale căror produse nu fac obiectul
comercializării pe piaţă fac parte din categoria pomi răzleţi şi
nu se evidenţiază în cadastrul pomicol.
l Evidenţa pomilor răzleţi se ţine separat, în scop statistic."
l Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi
Ministerul Administra ţiei şi Internelor organizeaz ă
inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.
l Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni
se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor
este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de
teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest
scop, conform prevederilor legale.
l Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în
grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face
respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor,
astfel:
a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.”
l Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să
înfiinţeze plantaţii pomicole, beneficiază de ajutoare
financiare din partea statului în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
l Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi
cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei
de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi,respectiv, a municipiului Bucureşti.
l Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha
şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai
mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza
unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de
persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetaredezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de
cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.
l Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de
interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice
se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de
către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare, şi are scop statistic.
l Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor
pomicole sunt:
a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de
60%;
b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate
de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică
economic;
c) au durata normală de funcţionare expirată;
d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de
nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va
fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată
de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau
de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă;
criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea

autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil,
precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc
conform prevederilor prezentei legi.
l Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se
depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte
de executarea defrişării.
l Materialul lemnos rezultat din defrişarea plantaţiilor
pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecărui deţinător
legal al plantaţiei şi al pomilor răzleţi, care îl poate
comercializa sau utiliza în mod liber.
l Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi
următoarelor prevederi speciale:
a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor
selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile
supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite
de la pepiniere silvice;
b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria
pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza
autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3;
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili
din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau
juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării
tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii
direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti;
d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea
autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în
proporţie de 60% din coroană;
2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează
să se construiască obiective de interes naţional sau de
interes al comunităţii locale;
3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor
naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.
l Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut
autorizaţia de defrişare se vor marca după sistemul practicat
la marcarea speciilor forestiere.
l Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piaţă
pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de
pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie şi
se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată
pe an sau la cererea beneficiarilor.
l Micii producători, persoane fizice, care nu sunt
organizaţi în forme asociative, pot comercializa fructe în
pieţele stradale sau tradiţionale din zona de producţie şi au
obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de
calitate şi igienă pentru a asigura protecţia şi siguranţa
alimentară a consumatorului.
l Defrişarea fără autorizaţie a plantaţiilor de pomi fructiferi,
indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţă mai mare
de 0,5 ha, sau a plantaţiilor de arbuşti fructiferi cu o suprafaţă
mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor
comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie
contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.
l Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha
de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de
arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie
ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 19;
b) nerespectarea prevederilor privind obligativitatea
consemnării în documentele de comercializare a calităţii
produsului destinat consumului în stare proaspătă sau a
celor destinate prelucrării industriale;
c) nerespectarea prevederilor privind analiza
conţinutului de reziduuri, contaminanţi şi alte substanţe,
precum şi a celor privind evidenţa tratamentelor şi a
substanţelor utilizate;
d) nerespectarea prevederilor privind folosirea
neautorizată a denumirii de origine geografică sau de
produs tradiţional.
(M.O. nr. 212/28.03.2007)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
Legea nr. 123 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii (M.O. nr. 307/09.05.2007)
l Legea nr. 126 pentru aprobarea O.u.G. nr. 111/2006
privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o
perioadă mai lungă de un an până la finalizare (M.O. nr.
307/09.05.2007)
l Hotărârea nr. 8 a Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte
în Monitorul Oficial al României (M.O. nr. 307/09.05.2007)
l Ordinul nr. 706/1.667 al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru
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modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi
apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.223/
715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor,
modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (M.O. nr. 307/09.05.2007)
l Legea nr. 128 pentru modificarea şi completarea O.u.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.
309/09.05.2007)

Plantele modificate genetic
În anul 2006, în România, a fost creat
legal pentru respectarea legislaţiei UE din
punct de vedere al cultivării şi testării
plantelor modificate genetic.
Astfel, în conformitate cu prevederile
Art. 54 al O.u.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobat prin Legea nr. 265/
29.06.2006, care se aplică la nivel naţional:
“(1) De la data aderării României la
Uniunea Europeana cultivarea sau testarea plantelor superioare modificate genetic
se va supune acquis-ului comunitar.
(2) De la data aderării la U.E., în
România se interzice cultivarea plantelor
superioare modificate genetic, altele decât
cele acceptate în Uniunea Europeană.”
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale a desfăşurat o campanie de
mediatizare cu privire la acest subiect,
astfel încât toţi fermierii din România să
cunoască faptul că începând cu 2007 soia
modificată genetic este interzisă în cultura
în România, deoarece nu este aprobată în
cultură în Uniunea Europeană.
Notificarea depusă în octombrie 2005
de compania MONSANTO la serviciile de
specialitate ale Comisiei Europene este în
prezent în curs de analiză la Autoritatea
Europeană pentru Siguranţa Alimentelor.
În Uniunea Europeană este posibilă
cultivarea acelor plante modificate genetic
care sunt înscrise în Catalogul Comunitar
(porumbul modificat genetic MON 810,
rezistent la Sfredelitorul porumbului).
Soia modificată genetic, deoarece nu
este aprobata în cultura în UE, nu este
înscrisă nici în Catalogul Comunitar.
Ca atare, în prezent nu este legală cultivarea soii, indiferent de destinaţia producţiei: export, utilizare pentru producţia de
biocombustibili, consum uman sau furajer.
Deoarece tehnologia de cultura a soii
modificată genetic a dovedit avantaje evidente la nivelul fermei, cu implicaţii pozitive
la nivelul economiei naţionale a României,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
va sprijini aprobarea în cultura a soii modificată genetic la nivelul Uniunii Europene,
prin poziţia favorabilă pe care o va exprima
în procesul de adoptare a deciziei.
(Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale - 10.05.2007)

Sâmbătă, 19 Mai 2007
Referendum asupra demiterii
preşedintelui României
Sunteţi de acord cu
demiterea Preşedintelui
României, domnul
Traian Băsescu?

DA
NU

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

La Berlin s-au încheiat lucrările Conferinţei
Comitetelor pentru Afaceri Europene ale
parlamentelor din statele membre ale UE. Rămâne
controversata problemă a rolului pe care
parlamentele naţionale trebuie să îl joace în procesul
de decizie la nivel european.

Şefa diplomaţiei israeliene şi preşedintele Egiptului
au convenit la Cairo ca în următoarele săptămâni o
delegaţie a Ligii Arabe va vizita Israelul pentru discuţii,
în cadrul cărora vor fi prezentate detaliile iniţiativei de
pace ale Ligii Arabe de la Riad. Va fi prima vizită oficială
în Israel a reprezentanţilor Ligii Arabe.

Anthony Blair va demisiona pe 27 iunie

Anunţul a fost făcut în faţa activiştilor laburişti, în
circusmcripţia Sedgfield, locul unde şi-a început cariera
politică. "Astăzi (10 mai) îmi anunţ retragerea de la
conducerea Partidului Laburist, care îşi va alege un nou
lider. Pe 27 iunie îi voi prezenta Reginei demisia mea din
funcţia de prim ministru".
In 2005, premierul Blair a devenit primul lider laburist
care câştigă trei mandate consecutive. Înaintea sa, doar
Harold Wilson a obţinut patru victorii, dar separate,
printr-un guvern al Partidului Conservator. Laburiştii se
află la putere din 1997 şi deţin majoritatea mandatelor în
actualul Parlament dar avantajul faţă de alegerile din
2001 a scăzut semnificativ în 2005, iar la recentele
alegeri locale şi regionale, în care, cu excep-ţia
londonezilor şi a nord-irlandezilor, toţi alegătorii au fost
chemaţi la urne, a suferit pierderi importante.
Laburiştii au pierdut în alegerile locale din Anglia, în
Scoţia nu s-au clasat pe primul loc pentru prima oară în
peste 50 de ani, iar în Ţara Galilor au pierdut majoritatea
absolută în Adunarea legislativă regională.
Structura Parlamentului Scoţiei
Partidului Naţional Scoţian (SNP) 47; Laburişti 46;
Conservatori 17; Liberal Democraţi 16; Alţii 3
Total mandate 129
SNP doreşte independenţa Scoţiei (autonomie
sporită obţinută în 1997) şi în acest scop a promis
organizarea unui referendum în următorii patru ani.
Sprijinul pentru independenţă este în prezent sub 30%.
Structura Adunării Ţării Galilor
Laburişti 26; Partidul Naţionalist Galez (Plaid
Cymru) 15; Conservatori 12; Liberal Democraţi 6;
Independenţi 1
Total mandate 60
În Ţara Galilor, Partidul Naţionalist Galez are ca
obiectiv în următorul mandat sporirea prerogativelor
Adunării regionale, la nivelul celor ale Parlamentului
Scoţiei şi el ca obiectiv strategic, de lungă durată,
obţinerea independenţei.

În Anglia, Partidul Conservator a câştigat peste
5000 de mandate de consilier din cele 10000 puse în
joc, un câştig net de aproape 900 de consilieri. Partidul
Laburist a dispărut total sau aproape total în multe
consilii locale, Partidul Conservator nu a reuşit să-şi
recucerească multe dintre poziţiile pierdute în nordul
mai sărac (nu are niciun singur consilier în marile oraşe
din nordul Angliei, ca Manchester, Liverpool, Newcastle
sau Sheffield) acum 15 ani.
Potrivit unei proiecţii a procentajului naţional de
voturi pe baza acestor rezutate, făcută de BBC, Partidul
Conservator ar obţine în alegerile pentru parlamentul
Regatului Unit - 40% din voturi, fiind urmat de Partidul
Laburist cu 27% şi Liberal Democraţi (al treilea partid ca
mărime) cu 26%, ceea ce le-ar oferi majoritatea
absolută, după trei înfrângeri consecutive în 1997, 2001
şi 2005.
În parlamentul de la Westminster Partidul Laburist
are majoritatea numai datorită deputaţilor care
reprezintă circumscipţii din Scoţia şi Ţara Galilor. Aceşti
deputaţi decid în privinţa legilor care afecetează Anglia,
în timp ce deputaţii care reprezintă circumscripţii din
Anglia nu au dreptul să voteze în chestiuni rezervate
Parlamentului Scoţiei, cum ar fi educaţia, sănătatea,
transporturile sau turismul. Această situaţie, combinată
cu cheltuielile bugetare pe cap de locuitor superioare
pentru Scoţia, au generat în Anglia nemulţumire şi chiar
o anumită disponibilitate faţă de ideea separării dintre
cele două regiuni. In context mai trebuie amintită Irlanda
de Nord, unde executivul este format atât din partide
protestante care doresc menţinerea provinciei în
Regatul Unit, cât şi din partide catolice care doresc
integrarea în Republica Irlanda.
Retragere anticipată
Pe acest fundal anunţul domnului Blair nu a surprins.
Multă vreme foarte popular ("Acum, Marea Britanie e o
ţară cu mai multe locuri de muncă, cu un sistem sanitar
mai bun, cu un sistem de educaţie mai eficient şi cu o
rată mai scăzută a criminalităţii" a apreciat premierul), a
pierdut din simpatia electoratului în urma implicării în
războiul din Irak şi a unor scandale care au zguduit de
mai multe ori Cabinetul de la Londra, el însuşi fiind
anchetat într-un caz de corupţie. Realizările sale pe
plan intern au fost de altfel menţionate recent de ambii
candidaţi la preşedinţia Franţei ca model al dezvoltării
economice.
La o zi după ce şi-a anunţat oficial apropiata
demisie, premierul britanic a exprimat sprijinul pentru
Gordon Brown ca succesor al său în funcţia de primministru şi în cea de preşedinte al Partidului Laburist.
Scoţian, în vârstă de 56 de ani, Brown este ministru de
finanţe de zece ani şi nu pare a avea un rival important.
In competiţia pentru ocuparea funcţiei de lider al
laburiştilor şi, implicit, de prim-ministru, s-a mai înscris
John McDonnell (fiul unui docher din Liverpool, în
parlament din 1997) care a votat împotriva participării în
Irak şi speră să obţină susţinerea scrisă a 45 de
parlamentari laburişti, condiţie pentru a putea candida
la postul de premier.
In urma anunţului domnului Blair, partidul laburist a
înregistrat o creştere de 4 puncte în preferinţele
alegătorilor ajungând la 33% în timp ce partidul
conservator a rămas constant la 37%, potrivit unui
sondaj efectuat în 11 mai.

Relansarea proiectului
constitu]ional european
Cancelarul german Angela Merkel a efectuat o
vizită în Portugalia pentru consultări privind viitoarea
Constituţie europeană. La reuniune au participat, pe
lângă şefa executivului german, premierii
Portugaliei şi Sloveniei precum şi preşedinţii
Comisiei Europene şi Parlamentului European. In
cadrul reuniunii, şefa executivului de la Berlin şi
totodată preşedinte în exerciţiu al Consiliului
European, a declarat că Germania, singură, nu
poate să ducă procesul de readucere în actualitate a
preconizatei constituţii europeneacest la bun sfârşit.
Cancelarul german intenţionează să prezinte la
summit-ul european de la Bruxelles, programat
pentru finele lunii iunie, un plan concret de
resuscitare a procesului constituţional, un proces
suspendat în urma respingerii proiectului iniţial de
Franţa şi Olanda. Preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Durao Barosso, a avertizat la rândul
său că, pe fundalul controversei privind constituţia,
UE şi-ar putea pierde importanţa în politica
internaţională. Portugalia şi Slovenia vor prelua de la
Germania în viitoarele douăsprezece luni,
preşedinţia prin rotaţie a Consiliului European.

Reuniunea de la Vene]ia
Miniştri de interne ai celor mai mari şase state din
UE, aşa-numitul grup G6, au participat, la Veneţia,
alături de ministrul american de interne, la o
reuniune ce a abordat problemele actuale ale
cooperări cu Africa, în vederea combaterii
contrabandei cu cocaină, provenită din ţări ale
Americii Latine, traficului de persoane şi
terorismului. Responsabilii şi-au exprimat dorinţa de
a deschide căi legale pentru migraţia în Europa, în
scopul combaterii traficului de persoane, exprimând
de asemenea sprijin pentru planurile Comisiei de la
Bruxelles, de combatere a terorismului internaţional
prin supravegherea transfrontalieră a moscheilor.
Comisarul european de interne, Franco Frattini, a
declarat la capătul reuniunii, că în cadrul acestui
proiect va fi cercetat rolul pe care îl joacă imamii
(liderii spirituali musulmani), va fi verificată
pregătirea lor teologică, capacitatea lor de a se
exprima în limba ţării în care activează precum şi
sursele de finanţare ale moscheilor. În plus, în
scopul combaterii terorismului, s-a stabilit
ameliorarea schimbului de informaţii cu SUA. Din
grupul G6 fac parte Franţa, Marea Britanie,
Germania, Spania, Italia şi Polonia.

Solicitarea unui regim de vize
mai lejer între România }i Serbia

Solicitarea a fost adresată în cadrul întâlnirii
Delegaţiei Parlamentului European pentru Relaţia
cu Ţările din Sud Estul Europei şi a fost făcută în
prezenţa reprezentantului Comisiei Europene.
Deputatul FDGR Ovidiu Victor Ganţ consideră că
în privinţa Serbiei, România, ca membră a Uniunii
Europene ar putea aplica un regim de vize mai lejer.
l Parlamentul israelian va alege un nou preşedinte pe 13 iunie l Rusia şi UE nu au un conflict
Argumentele principale prezentate de europarlamentarul român au fost:
de interese, ci puncte de vedere diferite în privinţa soluţionării unor probleme, a declarat
l atât minoritatea sârbă din România, cât şi
preşedintele Rusiei în cadrul întâlnirii cu şeful diplomaţiei germane, sosit la Moscova l
minoritatea română din Serbia, nu trebuie să fie
îngrădite în relaţia lor cu ţara mamă, având în vedere
dreptul lor natural de a avea aceste legături foarte
strânse;
acest regim de vize nu trebuie să afecteze în mod
l
Zăpada topită în zona de vest a Antarcticii, în
negativ unul dintre conceptele importante ale Uniunii
2005, ca urmare a temperaturilor crescute, a atins
Europene - euro-regiunile. În acest sens, Ovidiu
dimensiuni similare suprafeţei statului California.
Ganţ a subliniat modul constructiv în care
"Creştere înregistrată în topirea zăpezii,
funcţionează euro-regiunea Dunăre-Criş-Mureşasemănătoare anului 2005, ar avea în mod cert
Tisa (DKMT);
impact în topirea pe scară largă a gheţii din
nu în ultimul rând, regimul de circulaţie transl
Antarctica dacă va continua pe o durată mai mare
frontalier nu are voie să afecteze schimburile
de timp" a spus Konrad Steffen de la Universitatea
economice şi nici pe cele culturale;
din Colorado, potrivit paginii electronice a NASA.
Delegaţia Parlamentului European pentru
"Întinse regiuni prezintă primele semne ale
Relaţia cu Ţările din Sud Estul Europei este responîncălzirii". Apa rezultată din topirea zăpezilor se
sabilă de dialogul dintre Parlamentul European cu
poate prelinge prin crăpăturile din gheaţă,
mai multe state din Balcanii de Vest: Serbia, Bosniaconducând la umezirea bazei stratului îngheţat şi
Herzegovina, Albania şi Muntenegru. Scopul unor
în final la desprinderea şi alunecarea în ocean a
asemenea delegaţii este acela de a contribui la
blocurilor de gheaţă.
accelerarea procesului democratic şi a reformelor
Masa de gheaţă a Antarcticii reprezintă cel mai
economice din aceste ţări, în vederea creării unei
mare rezervor de apă dulce iar scurgea ei va
afecta salinitatea oceanelor, curenţii maritimi şi
Legendă: Satelitul NASA, QuikScat, a detectat arii extinse economii de piaţă funcţionale şi în perspectiva
clima la nivel global.
de zăpadă topită, marcate în galben şi roşu, în ianuarie 2005. aderării la Uniunea Europeană.

Înc@lzirea climei }i Antarctica
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera Micro 4, amenajata,
convector, termopan. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6.500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera, amenajata, convector, termopane, 13000 €.Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând garsoniera compusa din 2 camere camin, convector, etaj intermediar. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert
VÂNZARE APART. 1- 2 CAMERE
Vând apartament cu o camera, Micro 2,
locuibil, 15.800 €. 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 3,
Govandari, amenajat, 17500 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, suprafata mare. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, conf.1, decomandat, Centru, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, mobilat si utilat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, imbunatatit, centrala, termopane,
parter. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
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
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, etaj intermediar, amenajat,
centrala, 26000 € neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
parter, zona buna, complet imbunatatit,
bucataria modificata, pret bun. Tel. 0355404462, 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, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând ap. 2 camere, conf. 1, decomandat, Micro 3, complet amenajat, centrala,
termopane,bucataria modificata, etaj intermediar. Tel. 0355-404462, 0788-021438.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, imbunatatit, centrala, termopane,
28.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, imbunatatit,centrala,termopane,
mobilat. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând ap. 2 camere, conf.1, decomandat, Lunca, centrala, amenajat, bucatarie
modificata.Tel. 0355404462, 0788021442.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, amenajat,
rigips, termopane, etaj 3, 27.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane, balconul modificat cu camera. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, modificat, centrala,
termopane, bucatarie marita. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, 26.000. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând ap. 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2,conf.1, termopane, centrala,
suprafata mare. Tel. 0355-404462.
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria mărită, centrala, 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apart. 3 camere, decomandat,
Micro 4, 2 bai, imbunatatit, bucatarie modificata. Tel. 0355-404462, 0788-021442.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apart. 3 camere, confort 1, decomandat, Govandari, suprafata mare, 2 bai,
2 balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
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, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, imbunatatiri,
centrala, termopane, 34.500 €. Tel. 0355404462, 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,
32.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443.
Vând urgent apartament 3 camere,
conf. 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, centrala, termopane, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apart. 4 camere, confort 1, decomandat, Micro 4, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723-584980
Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 4 camere, Lunca, etaj 3,
conf.1, decomandat, centrala, balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-404462.
VÂNZARE CASĂ
Vând casa 4 camere, Muncitoresc,
garaj, 2 bai, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă o cameră, Muncitoresc,
amenajata, 16.500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 3 camere, Dealu Mare, centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, grădină, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Muncitoresc,
etaj, 2 bai, garaj, centrala, curte. Tel. 0355404462, 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. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 4 camere, Centru, amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,
25.000 €. 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, 0746663225
Vând casa Centru, 3 camere, amenajata, garaj, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Ocazie! Vând casă, 4 camere Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2 bai,
curte acoperita, gradina terasata, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021443.
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren zona Moroasa, ideal constructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând teren cu platforma betonată,
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)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona, preferabil fara
mobila. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere sau vand 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.
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
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp 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, indiferent 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. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

intermediază vânzări-cumpărări

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 2 camere, etajul 1,
cu îmbunătăţiri. Tel. 0788-374146. (Tryo
M)
Vând garsonieră în bloc de apartamente, zona Micro 2, goală, ocupabilă
imediat. Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând urgent apartament cu o cameră
zonă foarte bună, ocupabil imediat, cu
centrală termică. Tel. 0788-388501.
(Tryo M)
Vând casă şi teren la Văliug. Tel.
0745-496620. (Tryo M)

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

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, multiple îmbunătăţiri. Tel.
0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1
cu multiple îmbun ă t ă ţiri, ocupabil
imediat. Tel. 0748-199122. (Tryo M)
Vând apartament cu 2 camere
decomandat, cu centrală, termopane,
etajul 3. Tel. 0748-118778. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere zona
Luncă etajul 2 din 4, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119444. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13 e-mail: broxana@mali.com
Tel. 0722-411233, 0723-484780, 0721-081129
Vând urgent apartamente cu 3 0721-081129, 0723-484780. (Grecu
camere, confort 1 şi 2 semidecomandat, Haus)
cu centrală şi îmbunătăţiri, în Govândari,
Vând urgent case în Reşiţa, zona
Micro 3, la preţuri avantajoase. Tel. Muncitoresc, în Bocşa Română, în
0722-411233, 0721-081129, 0723- Câlnic şi în Valea Deni. Tel. 0722411233, 0721-081129, 0723-484780.
484780. (Grecu Haus)
Vând urgent apartamente cu 2 (Grecu Haus)
Vând urgent casă în Văliug, 5
camere, confort 1 decomandat şi semidecomandat, cu îmbunătăţiri, în Govân- camere, 2 holuri mari, baie, pivniţă
dari, zona Intim, Micro 3 şi 4, la preţuri betonată, grădină, la strada principală,
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0721- preţ 52.000 € neg. Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0723-484780. (Grecu
081129, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent apartamente cu 2 Haus)
Vând garsonier ă tip cămin, o
camere, conf. 1 decomandat şi confort 2
semidecomandat în Moroasa II,la preţuri cameră, bucătărie, baie şi hol,
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0721- termopane, convector, gresie şi faianţă,
la preţ avantajos. Tel. 0722-411233,
081129, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent apartamente cu 2 0721-081129, 0723-484780. (Grecu
camere, confort 1 semidecomandat şi Haus)
confort 2 cu îmbunătăţiri şi fără, în zona
Închiriez urgent garsoniere şi
Universităţii Eftimie Murgu, la preţuri apartamente cu 1-4 camere, indiferent
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0721- de zonă. Tel. 0722-411233, 0721081129, 0723-484780. (Grecu Haus)
081129, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent terenuri în Reşiţa, Băile
Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1 şi 2 şi garsonieră în Herculane, Crivaia şi pe Semenic, la preţ
Băile Herculane, în zonă turistică, la avantajos. Tel. 0722-411233, 0721preţuri avantajoase. Tel. 0722-411233, 081129, 0723-484780. (Grecu Haus)

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

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

Vânzãri
Vând casă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc ţie, zona
Govândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 12.500 mp teren în Caransebeş, zona Seşu Roşu. Preţ 30 € mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 1.200 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând cabană 8 camere + 10.200 mp
teren, lângă Cabana Centrală, apă,
curent, canalizare. Preţ 200.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 2/2, zona Luncă. Preţ
24.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând spaţiu comercial 75 mp, zona
Luncă. Preţ 50.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (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, centrală
termică, zona Comisariat. Preţ 26.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 14.300 mp teren intravilan,
zona Spitalul Judeţean. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timişorii, zona depozitelor, preţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 4 camere, decomandat, parter/IV, centrală, pretabil
privatizare, zona Reşiţa Sud, preţ fix
40.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 32 h teren arabil în loc.
Măureni. Preţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 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 Autogării, preţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I
semidecomandat, etaj III/X, îmbunătăţit,

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34

Agentii
, imobiliare

secretară

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

Data
7 Mai 07
8 Mai 07
9 Mai 07
10 Mai 07
11 Mai 07
14 Mai 07
15 Mai 07
16 Mai 07

Lei noi
53,4504
53,7169
53,7666
52,8985
52,3425
52,4409
52,0090
52,0042

Bd. Republicii, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lângă hotel Gozna,
preţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând cabană, suprafaţă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere (100 mp)
şi garsonieră situată în Poiana Braşov,
lângă Complex Dracula, preţ 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 casă 1000 mp, Moroasa I, preţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând hală 2100 mp + 6000 mp teren,
preţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere apartament 3
camere complet mobilat şi modernizat.
Preţ 300 € lunar. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, zonă
centrală, superîmbunătăţit şi mobilat.
Preţ 300 € lunar. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere restaurant zona
Reşiţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
Închiriez spaţii comerciale în Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,50
2,49
2,48
2,47
2,46
2,45
2,44
2,43
2,42
2,41
2,40

USD

16 Aprilie - 16 Mai 2007

EURO

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

lei
3,35
3,34
3,33
3,32
3,31
3,30
3,29
3,28
3,27
3,26
3,25
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PRISMA SPORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

V
23
19
19
15
15
15
15
12
12
11
12
10
10
8
8
5
5
4

E
7
8
6
11
7
6
5
10
8
11
5
10
8
12
6
9
5
6

I
2
5
7
6
10
11
12
10
12
10
15
12
14
12
18
18
22
22

GM
60
58
57
59
34
40
55
37
28
37
24
33
25
31
24
22
15
20

GP
20
22
32
34
29
33
54
42
27
42
33
37
36
34
47
42
43
52

P
76p
65p
63p
56p
52p
51p
50p
46p
44p
44p
41p
40p
38p
36p
30p
24p
20p
18p

Etapa urmatoare (33/34), 18-20.05.2007 Vineri,20.05.: UTA - Politehnica Timisoara, (Kanal
D, ora 16:30); Gloria Bistrita - Otelul Galati,
(Telesport, ora 18:00); Rapid Bucuresti - Ceahlaul
Piatra Neamt, (National TV, ora 20:00); Sambata,
19.05: FC Vaslui - Jiul Petrosani, (Telesport, ora

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 30-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PRISMA SPORT

HANDBAL FEMININ - Cupe Europene

Clasament etapa a 32-a:
M
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PRISMA SPORT

V E I
18 8 4
15 8 7
15 5 10
15 4 11
12 9 9
12 9 9
11 11 8
13 4 13
12 5 13
11 8 11
11 8 11
11 6 13
11 6 13
9 9 12
9 8 13
8 8 14
5 10 15
6 6 18

GM
42
36
33
37
42
30
42
35
38
27
25
32
33
32
23
22
22
25

GP
20
21
28
31
28
25
32
30
29
29
28
32
42
39
29
47
34
52

P
62p
53p
50p
49p
45p
45p
44p
43p
41p
41p
41p
39p
39p
36p
35p
32p
25p
24p

Oltchim Rm. Valcea si U Jolidon Cluj si-au spulberat
adversarele, castigand la 6 si respectiv 9 goluri diferenta prima
mansa a Cupei Cupelor si respectiv Cupei Challenge. Oltchim a
avut misiunea mai grea jucand in deplasare la Trondheim cu
Byassen, echipa pentru care evolueaza 4 campioane europene.
Elevele lui Tadici insa, au condus in permanenta, nelasand nici
un moment impresia ca ar forta pentru a se distanta de
norvegience. Chiar daca cea mai mare parte a primei reprize,
scorul a fost foarte strans, totusi la pauza Oltchim avea un avantaj
de 4 goluri, scor 4-0.
Repriza a 2-a a adus acelasi joc excelent in aparare, dublat de
paradele extraordinare ale Luminitei Dinu. Pe faza de atac,
jucatoarele noastre ar fi putut face mai mult, insa pivotul Ionela
Galca sau liderul echipei Steluta Luca nu au fost in cea mai buna
forma a lor. Valcencele s-au impus in cele din urma la o diferenta
de 6 goluri si au luat o optiune serioasa pentru castigarea Cupei
Cupelor, al doilea trofeu ca importanta din handbalul de club.
Returul de peste o saptamana de la Ramnicu Valcea va fi asadar
un moment de sarbatoare pentru handbalul feminin romanesc.
U Jolidon Cluj - HC Naisa Nis 32-23 (14-13). Sub privirile unui
public numeros, handbalistele de la U Jolidon Cluj au reusit sa
invinga Naisa Nis cu 32-23, facand astfel un pas important spre
cucerirea trofeului.
Prima repriza a fost echilibrata, ambele echipe aflandu-se la
conducere pe tabela de scor. Mai multe greseli in apararea celor
din Cluj au facut ca spre finalul reprizei handbalistele adverse sa
preia conducerea. Clujencele au reusit totusi sa intoarca diferenta
si sa intre la pauza cu un avantaj minim, scor 14-13.
Repriza a doua a debutat sub auspicii favorabile pentru U
Jolidon. O evolutie buna a avut portarita Cristina Cucuian care a
reusit astfel sa isi mobilizeze si colegele. Ajutate de aparare,
Senocico si Busuioceanu s-au dezlantuit in faza ofensiva reusind
sa inscrie cateva goluri de senzatie. Treptat U Jolidon a inceput sa
se desprinda de oaspete si astfel la final tabela indica 32-23.

TENIS

Etapa urmatoare: (31/34), sambata 19 mai 2007: Industria
Sarmei Campia Turzii - Auxerre Lugoj; CSM Rm. Valcea - Unirea Dej;
Rafael Nadal, campion absolut la Roma. Ibericul Rafael
CFR Timisoara - Minerul Lupeni; FCM Resita - Poli II Timisoara; FC
Nadal
a castigat, duminica, Mastersul de la Roma, intrand in istoria
Bihor - FC Baia Mare; Building Vanju Mare - FCM Targoviste; FC
Caracal - Unirea Alba Iulia; U Cluj - Dacia Mioveni; Corvinul turneului de la Foro Italico, dupa ce a s-a impus pentru al treilea an
la rand pe zgura italiana. In ultimul act al concursului de peste doua
Hunedoara - Gaz Metan Medias.

HANDBAL FEMININ - DIVIZIA A
CLASAMENT FINAL, SERIA VEST:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CSM Sibiu
LPS Slatina
HC Milostar Dr. Tr. Severin
Universitatea Resita
HCM II Baia Mare
DWAR Craiova
Viitorul Medias

M
24
24
24
24
24
24
24

V E
18 0
15 3
13 0
12 2
13 0
7 3
0 2

I
6
6
11
10
11
14
22

GM
796
782
581
668
710
693
371

GP
P
590 36p
684 33p
591 26p
710 26p
663 24p*
731 17p
632 -18p**

*Echipa penalizata cu 2 puncte (neprezentare);
** Echipa penalizata cu 20 puncte (nerespectare cerinte
varsta). Locul 1 s-a calificat in Liga Nationala iar ocupanta locului 2
participa la barajul de promovare in Liga Nationala.
În SERIA EST, locul 1 a fost ocupat de formatiaCSM Sfantu
Gheorghe iar ocupanta locului secund din seria est care va merge
la baraj este formatia HCF Piatra Neamt.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
12 mai - 03 iun:
18 - 20 mai:
21 - 27 mai:
23 mai:

CICLISM: Turul Italiei;
AUTOMOBILISM: FIA GT, Bucuresti;
TENIS DE MASA: Camp Mondial, Zagreb;
FOTBAL: Finala Ligii Campionilor, Atena, Grecia.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: FINALA CUPEI ANGLIEI, Chelsea - M. United
Sambata Sport.ro ora 17:00
RUGBY: Divizia Nationala BRD; Finala campionatului
Duminica Sport.ro ora 11:00
MOTOGP: MP al Frantei, Cele trei curse: 125 cc; 250 cc si Motogp
Duminica Eurosport ora 11:45
RUGBY: Divizia Nationala: semifinale, Steaua - Baia Mare
Duminica Sport.Ro ora 11:00
AUTOMOBILISM: Camp European FIA GT, Bucuresti
Duminica Antena 1 ora 14:15
HANDBAL FEM: Finala Cupei Cupelor: Oltchim - Byasen (retur)
Duminica Sport.ro ora 17:15
HANDBAL FEM: Finala Challenge Cup: Naisa Nis - Jolidon Cluj
Duminica Sport.ro ora 20:00
FOTBAL: FINALA LIGII CAMPIONILOR :AC Milan - Liverpool
Miercuri ProTV ora 21:45
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milioane de euro, Nadal l-a invins fara drept de apel pe chilianul
Fernando Gonzalez, cu un dublu 6-2.
Prezent in a 23-a finala din cariera, Nadal nu a avut nicio emotie
in a se impune in fata lui Gonzalez, la doar o zi dupa marea confruntare cu rusul Davydenko. Un break inca din debutul meciului a
inclinat balanta in favoarea numarului doi mondial, Gonzalez
nereusind sa gaseasca solutii la jocul campionului spaniol.
In varsta de 20 de ani, Nadal si-a trecut in palmares al 21-lea
titlu din cariera si al treilea consecutiv pe zgura de la Roma,
devenind astfel singurul jucator din istoria turneului italian care
izbuteste o astfel de performanta. Pentru Nadal este al patrulea
titlu in 2007, dupa cele de la Indian Wells, Monte-Carlo si
Barcelona, trei dintre reusite facand parte din seria Masters.
In aceasta saptamana se va desfasura un alt turneu din seria
Masters, pe zgura de la Hamburg, acesta fiind ultimul rendez-vous
al jucatorilor de top inaintea Roland Garros-ului.

FORMULA 1 - M.P. AL SPANIEI
Massa, victorios in Spania. Hamilton, lider la general
Brazilianul Felipe Massa a castigat, duminica dupaamiaza, Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, conducand ostilitatile pe intreaga durata a cursei. Pilotul de la
Ferrari a fost urmat pe podiumul de premiere de cei doi
echipieri de la McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton si
Fernando Alonso. In urma urcarii pentru a patra oara la
rand pe podium si a unei prestatii de exceptie, tanarul
debutant Lewis Hamilton este noul lider al clasamentului
pilotilor. La echipe, McLaren-Mercedes si-a marit avansul
in fata celor de la Ferrari la noua puncte, proftitand de
abandonul lui Kimi Raikkonen.
Plecat din pole-position, Felipe Massa a reusit sa-si
mentina locul fruntas in primul viraj, la capatul unui duel
roata la roata cu Fernando Alonso, ibericul fiind fortat sa
iasa usor pe zona de pietris.
Ramas in cursa, favoritul local, Alonso s-a plasat in
imediata apropiere a finlandezului Kimi Raikkonen, pilotul
de la Ferrari rezistand unui atac dezlantuit lansat de
Fernando.
Misiunea spaniolului a fost usurata in momentul iesirii
din cursa a lui Raikkonen, finlandezul abandonand dupa
doar noua tururi, din cauza unor probleme mecanice. In
fruntea cursei Massa a mers la limita, reusind sa-l tina la

FOTBAL - CUPE
EUROPENE
CUPA UEFA. FC Sevilla Espanyol prima finala spaniola
in istoria Cupei UEFA.
FC Sevilla şi Espanyol
Barcelona au jucat aseara, pe
stadionul Hampden Park din
Glasgow, prima finală 100 la
sută spaniolă din istoria Cupei
UEFA.
Sevilla şi Espanyol Barcelona au jucat a doua finală din
palmaresul lor. Sevilla a câştigat Cupa UEFA în 2006, după
un 4-0 cu englezii de la Middlesbrough, în timp ce catalanii au
jucat finala Cupei UEFA din
1988 împotriva germanilor de la
Stuttgart. Espanyol a câştigat
prima manşă cu 3-0, dar în retur
germanii au remontat scorul şi
au câştigat trofeul după loviturile de departajare.
Ultimele trei finale jucate:
03/04:Valencia 2-0 O. Marseille
04/05:TSKA M. 3-1 Sporting
05/06:Sevilla 4-0 Middlesbroug
LIGA CAMPIONILOR. Pe
23 mai 2007, la Atena, AC Milan
şi Liverpool se vor întâlni într-un
meci decisiv cu trofeul Ligii
Campionilor pe masă iar întreaga suflare a microbiştilor speră
ca cele două echipe să repete
evoluţia de la Istanbul, de pe 25
mai 2005, când Liverpool s-a
impus în finala cu Milan după un
joc de senzaţie.
Milan a avut 3-0 la pauză
după o repriză de vis în care
Maldini şi Crespo, de două ori,
păreau să fi asigurat un avantaj
comfortabil italienilor.
A urmat însă o revenire
demnă de un film SF, căpitanul
Gerrard, cehul Smicer şi spaniolul Xabi Alonso reuşind să
înscrie de trei ori în şapte minute şi să restabilească egalitatea, ducând jocul în prelungiri.
Cum în cele 30 de minute
suplimentare nu s-a întâmplat
mare lucru, s-a trecut la lovituri
de departajare iar englezii au
câştigat în final trofeul după una
din cele mai dramatice şi
spectaculoase finale de
competiţii europene intercluburi
din istorie.

distanta pe Lewis Hamilton, singurele
momente in care a cedat sefia fiind cele
in care a intrat la boxe.
Marele perdant al cursei s-a numit
Nick Heidfeld, germanul de la BMWSauber fiind aruncat in mijlocul plutonului dupa o greseala a unuia dintre mecanicii sai, la prima trecere pe la standuri.
La polul opus s-a situat japonezul
Takuma Sato, care a reusit sa aduca
primul punct din istoria echipei SuperAguri Honda.
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