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11 mai 2007 - ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU
O nouă rectificare a bugetului local în sprijinul S.C.
Fotbal Club Municipal S.R.L. Reşiţa
Situaţia financiară precară pe care o acuză S.C. Fotbal Club
Municipal S.R.L. Reşiţa a fost analizată de către Consiliul Local
al municipiului Reşiţa, cel care a aprobat o devansare de plăţi.
Astfel, suma de 113.450,0 lei prevăzută pentru fotbal în
trimestrul III al acestui an, o perioadă de vacanţă competiţională,
va fi transferată pentru acoperirea plăţilor din trimestrul II, practic
o manevră care, per ansamblu, nu afectează bugetul local.
Până la acordarea votului, consilierii au dezbătut problemele
financiare şi implicaţiile sociale ale acestora.
Situaţia financiară a clubului a constituit obiectul unui raport
de audit intern, realizat de Consiliul Local şi, în absenţa unei
replici din partea clubului, după parcurgerea intervalului de timp
legal, se poate considera că societatea şi l-a însuşit, deci toate
concluziile, grave sau mai puţin grave, pot fi considerate reale.
Din momentul asocierii cu administraţia locală (cca 2,5 ani),
conducerea S.C. Fotbal Club Municipal S.R.L. Reşiţa sfidează
obligaţii legale sau asumate, atitudine care transpare din faptul
că bilanţul contabil al anului 2006 nu a fost prezentat în AGA, iar,
cu excepţia şedinţei din 27 aprilie 2007, solicitărilor venite din
partea consiliului prin care reprezentanţii legali ai societăţii ar fi
trebuit să fie prezenţi la dezbaterea unor proiecte care îi viza
direct au rămas fără ecou. Din toate punctele de vedere.
Fotbalul nu este singura disciplină sportivă care are tradiţie în
Reşiţa., dar este singura care beneficiază de un număr mare de
spectatori (în reală scădere la ora actuală).
La Reşiţa s-a practicat turismul, înotul, handbalul, atletism,
gimnastică, popice, schi, box, lupte, tenis de masă, canotaj,
Reşiţa a fost cunoscută şi recunoscută pentru performanţele
Brebenariu Rodica
sportive în aceste discipline, Reşiţa a Foto:
constituit
o pepinieră
pentru echipe din prima ligă.
Şi niciuna dintre aceste discipline sportive nu a beneficiat de
ajutor financiar de aceeaşi dimensiune cu cel acordat fotbalului.
Consilierii PSD şi-au condiţionat votul pentru transferul de
fonduri cu obţinerea unor garanţii privind instituirea unui parcurs
normal pentru un club ale cărui rezultate sportive nu corespund
investiţiilor de orice natură, unde juniorii nu beneficiază nici de
hrană, în cazul deplasărilor, un club care nu a reuşit să atragă
sponsori, dar are conducere bogată!
Reprezentanţii Partidului Democrat şi-au motivat votul prin
dorinţa de a asigura continuitate în fotbalul reşiţean, dar nu mai
acceptă, la conducerea clubului, oameni care au falimentat alte
firme. Domnul Pătruică şi-a prezentat intenţia ca, în Consiliul de
administraţie al societăţii, convocat în data de 14 mai să propună
revocarea administratorilor.
Poziţia consilierilor, din toate spectrele politice, a determinat
decizia domnului Spătaru, primarul Reşiţei, ca, în şedinţa de
consiliu programată în luna iunie, un proiect de hotărâre să
cuprindă preluarea clubului de către Consiliul Local al
municipiului Reşiţa.
Preluarea FCMR-ului, ceea ce înseamnă şi investiţii pentru
reabilitarea stadionului şi a anexelor, presupune un nou efort
financiar pentru întreaga populaţie a Reşiţei şi care trebuie
perceput ca atare de către segmentul minoritar al locuitorilor, fani
ai acestui sport.
Proiectul a obţinut 14 dintre cele 21 de voturi ale consilierilor,
dar atmosfera a fost departe de nivelul pretins de la reprezentanţii urbei. (Proiect de hotărâre nr.1)
Asociere benefică pentru grupurile dezavantajate
„Şcoală incluzivă o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” este
un proiect din cadrul programului PHARE „Acces la educaţie
pentru grupurile dezavantajate”, la care Consiliul Local al
municipiului Reşiţa are statutul de cofinanţator, statut onorat
până acum, dar pentru accesarea unor fonduri nerambursabile
este obligatorie asocierea cu Consiliul Judeţean şi celelalte
consilii locale implicate în desfăşurarea proiectului.
Votul consilierilor a statuat o asociere care va permite prelungirea activităţii în şcolile respective încă un an după încetarea
proiectului, fiind asigurate fonduri pentru angajarea unor meditatori şcolari, programe de după-amiază, asigurarea meselor gratuite, transportul copiilor. (Proiect de hotărâre nr.2 /11 mai 2007)

Funicularul în peisajul reşiţean
S.C. TMK-REŞIŢA S.A. continuă vânzarea imobilelor care nu
se încadrează în specificul activităţii actuale a fostului CSR şi, în
această situaţie intenţionează să înstrăineze imobilul „Funicular
de calcar” (stâlpi şi terenurile aferente, cu o suprafaţă totală de
1662,92 mp), înscris în C.F. 12828 Reşiţa Română.
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Intenţia TMK a fost transmisă (în data de 7 mai a.c.) Primăriei
municipiului Reşiţa, în calitatea sa de potenţial cumpărător, menţionându-se condiţiile în care se face vânzarea: preţ de fier vechi,
pentru stâlpi şi preţ stabilit la valoarea de piaţă, pentru teren.
Procedura de achiziţionare va fi negocierea, pe care urmează să o organizeze Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat şi se va desfăşura în baza condiţiilor stabilite de
Caietul de Sarcini aprobat de Consiliul Local.
Funicularul care transporta calcarul din Valea Domanului spre
Aglomeratorul de la Mociur face parte din simbolurile industriale
ale Reşiţei şi păstrarea lui, conferă un anumit specific oraşului.
Bineînţeles că va trebui gândită o altă funcţionalitate pentru
această construcţie, o destinaţie care să fie în beneficiul locuitorilor şi soluţia avansată, (realizarea unui mijloc de transport spre
o zonă de recreere agreată de reşiţeni: Dealul Golului), chiar
dacă nu definitivă, a obţinut înţelegere din partea consilierilor.
Investiţia ar putea constitui un început pentru revitalizarea
zonelor turistice ale Reşiţei.
Achiziţionarea nu poate fi considerată o tranzacţie uşoară,
simplă, ci necesită o documentare serioasă care decurge din
efortul financiar pe care ar trebui să îl suporte Consiliul Local, în
fapt locuitorii Reşiţei (dacă nu se obţine o finanţare europeană,
nerambursabilă parţial): cheltuieli pt. achiziţia imobilului, cheltuieli pt.realizarea obiectivului propus, cheltuieli de întreţinere.
Intervine şi o altă fază: necesitatea evaluării stării tehnice a
imobilului, o expertiză tehnică dublată de toate avizele de
funcţionare necesare. Având în vedere poziţia acestui imobil în
zona intravilană şi elementul actual de risc pe care îl prezintă
pentru populaţie, tocmai prin zona în care este amplasat,
proprietarul probabil că a efectuat anumite investigaţii tehnice,
chiar şi în situaţia în care funicularule nu este în funcţiune.
(continuare în pagina 2)
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Proiectul de hotărâre care vizează demararea procedurii de achiziţionare, prin negociere, a
funicularului a fost votat. (Proiect de hotărâre nr.
3/11 mai 2007)
Participare la proiectul “ La Spirale
Natoye” din Belgia
În perioada 15-22 mai 2007, la Tamines, în
Belgia se desfăşoară proiectul „La Spirale
Natoye” şi, în tradiţia colaborării cu Centrul de
Voluntariat din Reşiţa, organizaţia „Maison de
Jeunes Tamines” a formulat o invitaţie adresată
domnului lui viceprimar Dorinel Hotnogu, alături
de 8 studenţi voluntari din Centru.
Proiectul include seminarii şi ateliere cu
tematica „Cultura şi arta urbană”, vizând
sculptura, pictura, teatrul, muzica.
Invitaţia înseamnă şi asumarea, din partea
organizatorilor, a unei cote din cheltuieli (cazare),
în timp ce costurile transportului celor nouă
persoane vor fi suportate din bugetul local.
(Proiect de hotărâre nr. 4/11 mai 2007).
Închirierea păşunilor
A fost aprobată închirierea suprafeţelor de
păşune din zonele periurbane ale Reşiţei, către
proprietarii de animale, persoane fizice sau
juridice.
Închirierea se va supune legilor existente în
acest domeniu, taxa de închiriere este de 20
€/an, în anul 2007, iar contractul va putea fi
prelungit pentru sezonul următor.
Suprafaţa păşunilor închiriate va fi proporţională cu numărul animalelor deţinute şi va fi de
minimum 1 ha.
Prin această hotărâre, crescătorilor de animale li se creează cadrul legal pentru obţinerea
de sprijin financiar guvernamental, conform
O.u.G. nr.125/2006, iar în perioada în care terenul este închiriat, aceştia sunt scutiţi de taxa de
păşunat. (Proiect de hotărâre nr. 5/11 mai 2007)

Euroregiunea DKMT
Domnul Dumitru Tilică Pârvulescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a
participat marţi, 22 mai a.c. la şedinţa Adunării
Generale a Asociaţilor Societăţii de Utilitate
Publică a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa
(DKMT).
În cadrul şedinţei, desfăşurate la Timişoara, a
fost prezentată o informare a programelor aflate
în curs de desfăşurare. Unul dintre proiectele
prezentate este „ERIC Centrul de Informaţii
Euroregionale” al cărui obiectiv este realizarea
unui centrul informaţional pentru Euroregiunea
DKMT care, având activitate de agenţie de ştiri,
ajută cu servicii de presă multimedia
funcţionarea relaţiilor euroregionale. Din fonduri
ale Programului INTERREG IIIA/Phare CBC
Ungaria România şi Programul de Vecinătate
Ungaria Serbia şi Muntenegru se află în derulare
şi proiectul cu privire la realizarea unor trasee
turistice tematice în Euroregiunea DKMT.
Alte două proiecte, „Sănătate fără frontiere” şi
Crearea unei echipe de intervenţii pentru gestionarea în comun a provocărilor legate de inundaţii” au obţinut finanţare europeană la începutul
lunii mai a.c. şi pentru acestea se pregăteşte
documentaţia necesară pentru contractare.
Tot ieri s-a convenit ca discuţiile privind deschiderea unei reprezentanţe DKMT la Bruxelles
să fie reluate în cadrul următoarei şedinţe a
Adunării Generale a Euroregiunii care va avea
loc de Ziua Euroregiunii DKMT în 2 iunie a.c.

Dispoziţii generale
Prezenta ordonanţă reglementează regimul juridic al
protejării patrimoniului cultural imaterial.
În înţelesul prezentei ordonanţe, patrimoniu cultural
imaterial cuprinde totalitatea practicilor, reprezentărilor şi
formelor de exprimare ale culturii tradiţionale a unei comunităţi, împreună cu produsele materiale şi spaţiile culturale
asociate acestora, transmise continuu de o comunitate.
Din patrimoniul cultural imaterial fac parte:
a) meşteşugul tradiţional - activitatea care are ca scop
obţinerea de produse, prestarea de servicii ori efectuarea
de lucrări, folosind doar unelte, instrumente şi materii prime tradiţionale, cu respectarea caracteristicilor expresiei
culturale tradiţionale;
b) creaţia artistică şi tehnică tradiţională - forma de
manifestare a creativităţii umane, cu exprimare materială,
verbală, muzicală, coregrafică, grafică, arhitecturală,
caracterizată prin:
1. transmitere şi păstrare fără folosirea tiparului sau a
mijloacelor de comunicare în masă şi la distanţă în timp
într-o comunitate;
2. respectarea caracteristicilor expresiei culturale
tradiţionale;
c) cultura populară contemporană - ansamblul
manifestărilor culturii tradiţionale în formele actuale,
desfăşurate în mod spontan, de-a lungul timpului, în
spaţiul comunităţilor sau în afara lor;
d) purtătorii elementelor de cultură tradiţională.
Măsurile de protejare a patrimoniului cultural imaterial
sunt:
a) conservarea - reprezentând un demers sistematic şi
coordonat pentru protejarea elementelor de viaţă culturală tradiţională a comunităţilor, bazat pe recunoaşterea
expresiei culturale de către specialişti în resurse culturale
şi adoptarea următoarelor măsuri:
1. elaborarea de strategii de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial din România;
2. stabilirea de standarde şi procedee de utilizare şi de
punere în valoare adecvată a reprezentărilor culturale ale
comunităţilor;
3. constituirea de comisii consultative,de expertiză şi omologare,destinate să certifice valoarea formaţiilor artistice care propun un repertoriu de folclor prelucrat sau stilizat
4. reconstituirea segmentelor vieţii tradiţionale - materiale şi imateriale - despre care comunităţile deţin doar
informaţii documentare orale sau scrise;
b) punerea în valoare prin:
1. susţinerea proiectelor care promovează elementele
patrimoniului cultural imaterial;
2. sprijinirea iniţiativelor comunitare de revitalizare a
manifestărilor de viaţă tradiţională, cu luarea în considerare a faptului că elementele de patrimoniu cultural imaterial sunt o sursă de dezvoltare economică în regiune;
3. sprijinirea proiectelor de evidenţiere a patrimoniului
comun în zonele şi aşezările multietnice, pentru a contribui la structurarea unei imagini reale a culturii populare
contemporane.
Măsurile de protejare a patrimoniului cultural imaterial
prevăzute mai sus nu se aplică:
a) rezultatelor însuşirii abuzive a creaţiei muzicale
folclorice, prin care creaţiile unor interpreţi reprezentativi
pentru o cultură au fost preluate şi introduse în circuitul
universal şi depersonalizate;
b) înregistrărilor, publicărilor, traducerilor, prelucrărilor
manifestărilor oral-narative sau poetice de orice fel, care
astfel au devenit obiecte comerciale ce şi-au pierdut
referinţa de identitate culturală şi sensul iniţial;
c) caricaturilor şi produselor comerciale de calitate
mediocră, care au ca sursă de inspiraţie motive folclorice
emblematice pt. spiritualitatea de pe teritoriul României.
Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţiile din
subordinea acestuia cu atribuţii în domeniul patrimoniului
cultural imaterial au următoarele obligaţii:
a) să protejeze cultura tradiţională a tuturor comunităţilor etnice, în toate formele ei de manifestare şi în toate
tipurile de limbaje specifice folosite pentru exprimarea
acesteia;
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b) să sprijine financiar instituţiile naţionale cu atribuţii
în procesele de identificare, conservare şi sistematizare a
formelor de manifestare a culturii tradiţionale, exprimate
prin toate formele de limbaj;
c) să asigure procesul de punere în valoare a
elementelor culturii tradiţionale;
d) să sprijine protejarea tipurilor reprezentative ale
culturii tradiţionale româneşti în comunităţile din afara
graniţelor ţării;
e) să sprijine instituţiile cu atribuţii în implementarea
strategiilor de conservare a elementelor de patrimoniu
cultural imaterial;
f) să protejeze elementele de patrimoniu cultural imaterial de orice fel de exploatare comercială sau ideologică
neloială, de prelucrări abuzive care ar atrage deformarea
sensului de bază al acestora, de piraterie naţională şi
internaţională, de alte modalităţi de prejudiciere;
g) să sprijine specializarea cercetătorilor în domeniul
de reglementare al prezentei ordonanţe.
Meşteşugul tradiţional
1. Meşteşugarul este persoana fizică:
a) care execută meşteşugul cu respectarea tehnicii
tradiţionale;
b) care deţine un certificat de calificare sau de absolvire pentru meşteşugul practicat, eliberat în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) care este persoană fizică autorizată în condiţiile
Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi
a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Asociaţia familială meşteşugărească este asociaţia
familială caracterizată prin:
a) membrii asociaţiei familiale meşteşugăreşti sunt
singurii executanţi ai meşteşugului tradiţional şi nu pot
folosi forţă de muncă din afara asociaţiei familiale decât
pe durata unui contract de ucenicie la locul de muncă;
b) cel puţin un membru al asociaţiei familiale meşteşugăreşti deţine un certificat de calificare sau de absolvire
pentru meşteşugul practicat, eliberat în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) este autorizată în condiţiile Legii nr. 300/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, şi respectă
prevederile acestei legi în practicarea meşteşugului.
3. Societatea comercială meşteşugărească este
societatea comercială care se caracterizează prin:
a) are ca principal obiect de activitate practicarea unui
meşteşug şi este încadrată în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii;
b) poate desfăşura alte activităţi economice numai în
măsura în care acestea se află în strânsă legătură cu
practicarea meşteşugului şi sunt necesare pentru valorificarea produselor, serviciilor şi lucrărilor meşteşugăreşti;
c) este înfiinţată cu respectarea prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi este organizată
doar sub forma societăţii comerciale cu răspundere
limitată sau a societăţii comerciale în nume colectiv;
d) asociatul unic, cel puţin un asociat, după caz, sau
cel puţin un salariat angajat cu contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată deţine un certificat de
calificare sau un certificat de absolvire pentru meşteşugul
practicat, eliberat în condiţiile O.G. nr. 129/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Societatea cooperativă meşteşugărească este
societatea cooperativă caracterizată prin:
a) este înfiinţată şi organizată ca societate cooperativă
de gradul I, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
b) majoritatea membrilor cooperatori deţin un certificat
de calificare, certificat de absolvire pentru meşteşugul
practicat, eliberat în condiţiile O.G. nr. 129/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând trusă roting + şabloane, 50 lei. Tel. 0355-803543.
Vând 2 uşi. Tel. 0355415587.
Vând butelie rusească. Tel.
224894.
Vând 3,2,1 model deosebit,
import, neextensibil, cadran
lemn şi tabureţi maro preţ 650
lei. Tel. 0721-237277.
Vând solar Philips pt. faţă,
ideal pt. saloane de înfrumuseţare, 150 lei. Tel. 0721-237277.
Vând două biblioteci micuţe
cu 2 uşi jos şi 4 rafturi, model
deosebit. Tel. 0721-237277.
Vând credenţ vechi, geam
din semicristal, lemn de cireş.
Pret 500 €. Tel. 0721-237277.
Vând maşină de preparat
pâine, cozonac, etc. preţ 100
lei. Tel. 0721-237277.
Vând frigider Sidex, 200 lei
neg. Tel. 0355-804513.
Vând tv color LDWE 250 lei
neg., Grundig pt. piese schimb
50 lei. Tel. 0355-801206 după
ora 17.

Anunturi
,

Vând apartament 2 camere,
etaj 1, confort 1 lângă restaurantul Trandafiru. Tel. 0723610400.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 2, bucătărie mărită, cameră balcon izolată termic, bloc acoperit, zonă liniştită,
29.000 € negociabil. Tel. 0730370195, 0730-370196
Vând teren la km 7 front stradal 32 m pe partea dreaptă spre
Caransebeş 3.200 mp, 15 €/m,
negociabil. Tel. 0766-939942.
Vâ nd chio ş c amenajat
gastronomic în Luncă cu toate
utilităţile 10.000 € neg. Tel.
0766-939942.
Închiriez apartament 2
camere, parter, mobilat, gresie,
faianţă, centrală termică, 100
€/lună + 100€ garanţie. Tel.
0740-369836.
Schimb apartament 2 camere confort 2 cu apartment o
cameră exclus parter sau
ultimul etaj. Tel. 0355-803543.
Vând apartament 2 camere,
bloc cu 4 etaje. Preţ 21.500 €
neg. Tel. 0355-804374.
Vând casă în Dognecea. Tel.
0729-357909.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Închiriez cameră pentru
elevă sau studentă. Tel. 0355409250.
Închiriez cameră pentru o
persoană (fem.) până în 30 ani.
Tel. 0355-409250.
Cumpăr garsonieră pe Aleea Nuferilor. Tel. 0723-463381.
Ofer spre închiriere garsonieră mobilată, Reşiţa, Al. Tuşnad bl. 2, sc. 3, ap. 12. Tel.
0355-804600.

lungime 2,1 metri model "Printul
zăpezii". Tel. 0723-610400.
Vând ieftin tv color Alfa cu
Cump ăr televizoare şi diagonala de 61 cm (necesită
radiouri defecte. Asigur trans- reparaţii) şi radio Beta 402 cu
port loco. Tel. 0723-092582.
tranzistori, MW-SW în stare
Vând dormitor, pat dublu cu bună. Tel. 0355-807491.
2 noptiere, dulap cu 3 uşi
Vând calculator IBM Pendeasupra cutie cu 3 uşi. Preţ tium II, unitate centrală şi moninegociabil. Tel. 0722-936160.
tor, tastatură, mouse color în
Vând cărucior pt. copii, strare bună. Tel. 0722-232387.
"Primii Paşi" puţin folosit, în
Vând dulap haine cu 3 uşi,
stare foarte bună, preţ 100 €. modern, 200 lei; canapea în
Tel. 0724-796653.
garanţie, 500 lei; mobilă sufraVând firmă înfiinţată 1992 gerie (dulap 2 uşi şi 3 corpuri)
toate activităţile. Tel. 0723- 500 lei; comodă tv 20 lei; covor
610400.
mic 30 lei; covor mare 80 lei; uşă
Vând maşină pentru tăiat şi lemn intrare 250 lei. Tel. 0355trasat cartoane pentru pizza şi 803014, 0724-114815.
alte modele de cutii, maşină de
Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu.
cusut Singer c3434565 model Tel.0255-219563, 0729-930543
1908, centrală termică 12 kw
Vând cotă de lapte. Tel.
tiraj natural şi boiler Vaillant 13 0724-538518.
Firmă nouă de construcţii
kw pentru ap ă caldă 12
Ocazie! Lichidez bucătărie, angajează muncitori.
litri/minut, tiraj natural, mobilă vând foarte ieftin aragaz, frigiTel. 0723-726568.
veche model 1970, 2 antene der, mobilă bucătărie. Tel. 0355parabolice răşină plastic 1,8 m - 809540, 0749-035090.
Relaxare? Calmarea siste1,2 m cu suport şi 2 tunnere
Vând masă de 8 persoane mului nervos? Sporirea afluxusatelit, model mai vechi, o pere- cu 4 scaune incluse, 150 lei neg. lui sanguin? Stimularea fluxului
che de skiuri, made în Austria Tel. 0721-237277.
limfatic? Simplu: reflexoterapie - masaj în tălpi. Tel. 0726543425.
Montez antene satelit pachet Max tv, posibilitate vizionare canale pe 2-3 televizoare,
independent. Tel. 0724-026376
Montez podele laminate, 5
REŞIŢA: Absolvent invatamant preuniversitar fara atestat
profesional: 3; Agent de asigurare: 15; Agent postal: 1; Agent lei/mp. Tel. 0728-596349.
vanzari: 4; Ajutor ospatar: 11; Arhitect cladiri: 2; Asistent de
Reparăm tapiţerii la domiciVând Dacia 1400 Break
cercetare economist in marketing: 1; Asistent farmacist: 1; Asistent liu. Tel. 0729-110040, 0355model 1992, Volvo 245 Karavan
medical generalist: 13; Barman: 4 (+2 absolvenţi); Brancardier: 1; 808794.
model 1975 pentru piese de
Brutar: 4; Bucatar: 32; Carmangier: 3; Casier: 3; Coafor: 3;
schimb. Tel. 0723-610400.
Confectioner articole din piele: 20; Consilier inginer chimist: 1;
Vând Fiat Ducato 8+1D,
Consilier: 2; Contabil: 1; Contabil sef: 1; Controlor calitate: 1;
stare perfectă, acte la zi,
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 223; Dulgher:
OCAZIE! De vânzare 6 verificare 2009. Preţ 2.800 €
29 (+2 persoane cu handicap); Electrician de intretinere si
reparatii: 23; Electrician in constructii: 5; Electrician montare si apartamente în bloc cu 4 neg. Tel. 0742-612072, 0721reparatii: 5; Electromecanic retele linii: 1; Faiantar: 8; Farmacist: 1; etaje, Caransebeş, cons- 847422.
V ând anvelope secondFemeie de serviciu: 1; Fierar betonist: 8; Frizer: 2; Gipsar: 6; trucţie 1990, cu teren 350
hand
de toate tipurile şi
Infirmiera: 12; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 5; mp în proprietate, toate
mărimile. Tel. 0721-847422,
Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 2;
utilităţile.
0742-612072.
Inginer electromecanic: 1; Inginer geodez: 2; Inginer industria
Tel. 0748-88.33.10
Dezmembrez Dacia 1300 an
alimentara: 4; Inginer mecanic: 7; Inginer retele electrice: 2;
1981.
Tel. 0741-132826.
Inginer topograf: 2; Inspector asigurari: 1; Instalator apa , canal: 6;
Vând casă în Gătaia, în
Cumpăr Oltcit în stare exceInstalator instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus constructii
metalice: 9; Lacatus mecanic: 2; Legator manual: 1; Lucrator centru, 2 camere, bucătărie, lentă, la preţul pieţei. Tel. 0729comercial: 8; Macelar: 2; Magaziner: 1; Maistru constructii civile: 2; baie, hol, spais + o clădire în 133808 .
Maistru industriile textila, pielarie: 5; Manipulant marfuri: 2; curte, cu 3 încaperi, anexe,
Manichiurist: 2; Masinist la instalatii de preparat si turnat beton : 2; grădină 1520 mp, sau schimb
Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor cu apartament în Reşiţa +
solide si semisolide: 10; Muncitor necalificat la demolarea diferenţă. Tel. 0747-832171.
Domn de 51 de ani, fără vicii,
Cump ăr apartament 3
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 97; Muncitor
doresc cuno ştin ţ ă doamnă
necalificat in industria confectiilor: 79; Operator calculator camere decomandate, în zona
electronic si retele: 1; Operator confectioner industrial: 15 Doman sau schimb cu aparta- pentru prietenie şi căsătorie.
(persoane cu handicap); Ospatar (chelner): 19; Patiser: 1; ment 2 camere în aceeaşi zonă. Aştept răspuns la OP 2, CP 10
Reşiţa.
Pavator: 1; Paznic: 1; Pedichiurista: 1; Portar: 2; Secretara: 2; Tel. 0751-094321.
Sofer de autoturisme si camionete: 1 (persoană peste 45 de ani);
Spalatoreasa lenjerie: 21; Strungar universal: 9; Sudor: 2; Sudor
cu arc electric: 1; Sudor in mediu protector: 50; Sudor manual cu
arc electric: 8; Tehnician topometrist: 1; Tamplar universal: 5;
Vindem şi montăm parchet, raşchetăm şi
Vanzator: 17; Ziarist: 1; Zidar pietrar: 10; Zidar rosar-tencuitor: 33
lăcuim, recondiţionăm parchet vechi.
(+2 persoane cu handicap); Zugrav, vopsitor: 9;
BOCŞA: Lăcătuş mecanic: 5; Instalator încălzire centrală şi
Str. Păcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşiţa
gaze: 5; Sudor: 5; Tinichigiu carosier: 3; Muncitor necalificat: 5;
Tel.
0722-804658, 0726-184347.
TOTAL GENERAL: 950

Diverse

Oferte-Cereri
de Serviciu

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 23.05.2007
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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
24-27 Mai 2007
Joi, 24.05.2007
1. Benovici Alexandru (41ani)şi
Ştiucă Carmen Nicoleta(36ani)
2. Big Sorin (24 ani) şi
Pămărac Elena Claudia(19ani)
Sâmbătă, 26.05.2007
1. Barna Ghoerghe Atila(34ani)
Bandics Gabriela Mirela(34ani)
2. Piţigoi Florian (36 ani) şi
Gânja Ramona Manuela(29ani)
3. Jebelean Răzvan (24 ani) şi
Avram Alina Monica (28 ani)
4. Cucu Dănuţ Laurenţiu (30)şi
Cena Cristina Chaterine (28ani)
5. Stancu Nicolae (23 ani) şi
Zimbru Maria (18 ani)
6. Cocioabă Cornel Valentin
(28 ani) şi
Truică Iuliana Ramona (25 ani)
7. Gaiţă Ion Marius (23 ani) şi
Roth Brigitte Hannelore (25ani)
Duminică, 27.05.2007
1. Beţa Marian (24 ani) şi
Sîmcea Gabriela Nicoleta (24)
Duminică, 27.05.2007
1. Conta Ionel Florin (36 ani) şi
Caraba Irina (29 ani)
2. Guran Adrian Lucian (29ani)
şi Băloi Anca (29 ani)
3. Vornicu Marcel (35 ani) şi
Stancovici Rodica (39 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 16-23 Mai

l Demian Francisc (72 ani)
l Floruţ Teresia (80 ani) l
Lupuleţi Micu Alexandru (83
ani) l Ciubotariu Ioan (69 ani) l
Bululuc Eva (86 ani) l Ţeicu Ion
(78 ani) l Diadio Carol Iacob
(51 ani) l Gherghinescu Maria
(79 ani) l Boc Iconia (88 ani) l
Cernea Ion (73 ani) l Iacobescu Natalia (78 ani) l Zorlenţan
Maria (81 ani) l Văran Maria
(48 ani) l Repasky Elena (92
ani) l Matuşan Ioan (80 ani) l
Chelariu Dumitru Mircea (61
ani) l Donica Alexei (38 ani) l
Cristoi Catarina (81 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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Protejarea patrimoniului cultural imaterial
(continuare din pagina 2)

Meşteşugarul poate folosi forţă de muncă numai pe
durata unui contract de ucenicie la locul de muncă.
Meşteşugarul care practică un meşteşug tradiţional cu
respectarea prevederilor de mai sus este creator.
Asociaţia familială meşteşugărească poate comercializa
propriile produse.Meşteşugul tradiţional poate fi practicat şi
în puncte de lucru mobile, cu respectarea cumulativă a
următoarelor condiţii:
a) afişarea vizibilă a certificatului de înregistrare a
meşteşugarului, asociaţiei familiale meşteşugăreşti, a
societăţii comerciale meşteşugăreşti sau a societăţii
cooperative meşteşugăreşti, după caz;
b) afişarea vizibilă a certificatului de calificare sau a
certificatului de absolvire deţinut de persoana care
efectuează activitatea meşteşugărească;
c) activitatea meşteşugărească este practicată cu
caracter temporar în acel loc.Comercializarea produselor
meşteşugăreşti în afara spaţiilor comerciale sau a locurilor
de producţie este permisă cu respectarea cumulativă a
următoarelor condiţii:
a) afişarea vizibilă a certificatului de înregistrare a
meşteşugarului, a asociaţiei familiale meşteşugăreşti, a
societăţii comerciale meşteşugăreşti sau a societăţii
cooperative meşteşugăreşti, după caz;
b) afişarea vizibilă a certificatului de calificare sau a
certificatului de absolvire deţinut de persoana care
efectuează activitatea meşteşugărească;
c) aplicarea pe fiecare produs meşteşugăresc sau pe
ambalajul acestuia, după caz, a unei etichete care să
cuprindă denumirea produsului, numele sau denumirea
producătorului, localitatea sau zona etnografică de
provenienţă.
Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor se
face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pregătirea
profesională în domeniul activităţilor meşteşugăreşti se
poate face şi de către meşteşugari sau în cadrul asociaţiilor
familiale me şteşug ăre şti, societ ă ţilor comerciale
meşteşugăreşti ori societăţilor cooperative meşteşugăreşti.
Creaţia artistică şi tehnică tradiţională
Creaţia artistică şi tehnică tradiţională realizată în cadrul
comunităţilor umane de către creatorii populari care trăiesc
în mod obişnuit în aceste comunităţi şi pentru satisfacerea
nevoilor culturale, materiale, economice, religioase sau de
altă natură ale membrilor respectivei comunităţi este
denumită creaţie populară.
Creaţia artistică şi tehnică tradiţională realizată pentru
satisfacerea altor nevoi decât cele obişnuite ale membrilor
unei comunităţi umane şi în afara acesteia este denumită:
a) creaţie interpretativă, pentru formele de creaţie
exprimate prin poveste, basm, snoavă, ghicitoare, legendă,
baladă, oraţie, cântec şi incantaţie;
b) creaţie artizanală, pentru formele de creaţie exprimate prin desen şi model decorativ, obiecte, instrumente,
unelte şi instalaţii, reţete sau instrucţiuni de pregătire a unei
substanţe chimice, material ori aliment.
Marca tradiţională distinctivă
(1) Marca tradiţională distinctivă este însemnul grafic,
elementul de port sau orice formă cu exprimare fizică creată
în scopul deosebirii unei creaţii populare de altele
asemenea din alte zone etnografice, al cărei regim juridic
este reglementat de dispoziţiile prezentei ordonanţe.
(2) În vederea adoptării unei mărci tradiţionale distinctive, organizaţiile creatorilor populari vor elabora, cu sprijinul
instituţiilor abilitate să desfăşoare activităţi în domeniul
patrimoniului imaterial, o descriere detaliată pentru creaţiile
populare cărora li se aplică marca tradiţională distinctivă.
(3) Descrierea creaţiilor populare va conţine referiri la
tehnicile, metodele, uneltele şi materiile prime utilizate, elementele de design caracteristice, inclusiv regimul cromatic,
precum şi la orice alte elemente care să poată permite
identificarea corectă şi completă a creaţiei populare.
(4) Marca tradiţională distinctivă poate fi utilizată pt. orice
creaţie artistică şi tehnică tradiţională care întruneşte condiţiile prevăzute în descrierea realizată conform alin. (1) şi (3).
Creatorii populari se pot asocia în vederea adoptării
mărcii tradiţionale distinctive.
Asocierea creatorilor populari în vederea adoptării
mărcii tradiţionale distinctive se poate face sub forma
asociaţiei sau fundaţiei.
În cazul în care într-o zonă etnografică există mai multe
organizaţii ale creatorilor populari, acestea vor adopta de
comun acord o singură marcă tradiţională distinctivă.

Mărcile tradiţionale distinctive pentru fiecare zonă
etnografică vor fi inventariate de Ministerul Culturii şi
Cultelor, prin Centrul Naţional de Conservare şi Promovare
a Culturii Tradiţionale.
Asociaţiile sau fundaţiile care, potrivit statutelor proprii,
desfăşoară activităţi în domeniul expresiilor culturale
tradiţionale, dar nu sunt organizaţii ale creatorilor populari
nu pot adopta o marcă tradiţională distinctivă.
Tezaure umane vii
În cazul în care pentru un element al patrimoniului
cultural imaterial sau pentru o ocupaţie din cadrul creaţiei
populare există creatori populari percepuţi de comunitate ca
reper pentru acel domeniu sau pentru acea ocupaţie,
aceştia sunt declaraţi tezaure umane vii.
Creatorii populari beneficiază de următoarele drepturi:
a) posedă de drept calitatea de evaluator sau formator
pt. domeniul ori ocupaţia în care îşi desfăşoară activitatea;
b) beneficiază de sprijin financiar sau material din partea
instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul patrimoniului
cultural imaterial, în vederea organizării de cursuri, în
condiţiile legii, de iniţiere sau de formare profesională pentru
tineri şi adulţi, pentru domeniul ori pentru ocupaţia în care îşi
desfăşoară activitatea;
c) participă la târguri de specialitate naţionale sau
internaţionale, expoziţii demonstrative pentru specificul
activităţii lor, organizate în ţară ori în străinătate, cu
decontarea tuturor cheltuielilor aferente de către instituţiile
publice centrale pentru târgurile internaţionale, respectiv de
către instituţiile publice locale pentru târgurile naţionale.
Criteriile în baza cărora creatorii populari sunt declaraţi
tezaure umane vii sunt elaborate de Comisia naţională
pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi se
aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Arhivele neconvenţionaleÎn instituţiile specializate/cu
atribuţii în domeniul patrimoniului cultural imaterial se
organizează arhivele neconvenţionale de folclor, în care
sunt colecţionate, inventariate şi păstrate cele mai
importante piese ale patrimoniului cultural imaterial, prin
fixare pe orice fel de suport material.
Instituţiile care creează şi/sau gestionează documente
aparţinând patrimoniului cultural imaterial au următoarele
obligaţii:
a) să respecte criteriile ştiinţifice naţionale şi internaţionale de apreciere a valorii şi de alcătuire a documentelor
de patrimoniu cultural imaterial;
b) să alcătuiască întregul sistem de cartoteci şi de fişe
solicitat de metoda ştiinţifică prin care s-a operat pentru
identificarea fiecărei piese de patrimoniu cultural imaterial;
c) să asigure condiţii optime de conservare şi de
protejare fiecărui document purtător al unui element de
patrimoniu cultural imaterial, care să îl ferească de
degradarea fizică şi de utilizarea frauduloasă;
d) să elaboreze şi să pună în aplicare programe
periodice pentru cercetarea stadiului în care se află
elementele aparţinând patrimoniului cultural imaterial;
e) să publice lucrări ştiinţifice privind rezultatele studiilor
fundamentale, pentru a evita diletantismul şi contrafacerea;
f) să sprijine proiectele care stimulează interesul tinerilor
pentru domeniul patrimoniului cultural imaterial;
g) să protejeze, atunci când se solicită, confidenţialitatea
informaţiei dobândite în timpul culegerii şi identitatea informatorului.
Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
Se înfiinţează Comisia naţională pentru salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial, structură fără personalitate
juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, având
atribuţii de coordonare a activităţilor de protejare şi
promovare a patrimoniului cultural imaterial, desfăşurate în
baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei
naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe.
Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului
cultural imaterial declară tezaurele umane vii pentru
domeniul patrimoniului imaterial şi alcătuieşte Lista
patrimoniului cultural imaterial naţional.
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ordonanţa nr. 19 din 31.01.2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81/01.02.2007

Înv@]@mântul postliceal
Un număr de 10.700 de locuri în
învăţământul postliceal vor fi finanţate de la
bugetele locale în anul şcolar 2007-2008.
Învăţământul postliceal are o durată de
la 1 la 3 ani, în funcţie de complexitatea
calificării şi de nivelul de pregătire anterior
al elevilor.
Sunt propuse pentru finanţare de la
buget, în cadrul şcolii postliceale, 59 de calificări profesionale în domeniile mecanică,
mecatronică şi informatică, electronică,
energetică, construcţii instalaţii, arhitectură
şi sistematizare, transporturi, industria
lemnului, agricol şi alimentar, silvicultură şi
protecţia mediului, servicii, turism, textilepielărie, procesare imagine şi text, economic, sănătate şi asistenţă pedagogică.
De exemplu, în cadrul şcolii postliceale,
pentru calificarea profesională tehnician
pentru controlul calităţii produselor agroalimentare vor fi finanţate 700 de locuri,
pentru calificarea asistent de gestiune vor fi
425 de locuri, iar pentru asistent medical de
farmacie un număr de 600 de locuri.
În total, pentru cele 59 de calificări profesionale, sunt prevăzute 7600 de locuri.
Alte 3.100 de locuri sunt destinate
învăţământului postliceal
şcoala de
maiştri, pentru 32 de calificări profesionale
în domeniile mecanic, electric, minier,
petrol şi gaze, energetic, metalurgie,
materiale de construcţii, construcţii montaj,
industria lemnului, transporturi, textilepielărie, agricultură şi industrie alimentară.
De exemplu, în cadrul învăţământului
postliceal - şcoala de maiştri, pentru
calificarea profesională maistru mecanic
vor fi finanţate 425 de locuri, pentru maistru
electromecanic aparate de măsură şi
automatizări vor fi alocate 300 de locuri, iar
pentru maistru construcţii civile, industriale
şi agricole, 325 de locuri.
Informaţii de background
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 9
mai, o ordonanţă de modificare a legii
învăţământului, prin care învăţământul
postliceal poate fi finanţat şi de la bugetul
local.
Guvernul României - Biroul de presă
23.05.2007

Rezultatul referendumului na]ional
din data de 19 mai 2007 pentru
demiterea Pre}edintelui României
Numărul persoanelor înscrise în lista
pentru referendum 18.301.309
Numărul participanţilor 8.135.272
Numărul voturilor valabil exprimate la
raspunsul “DA” 2.013.099 (24,75%)
Numărul voturilor valabil exprimate la
raspunsul “NU” 6.059.315 (74,48%)
Numărul voturilor nule 62.858 (0,77%)

s.r.l.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 345/142 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor pt. modificarea
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al
ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 315/11.05.2007)
l Circulara nr. 11 a Băncii Naţionale a României privind
realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei monede dedicate aniversării a 50 de ani de la
semnarea Tratatului de la Roma (M.O. nr. 317/11.05.2007)
l H.G. nr. 428 privind repartizarea pe proiecte a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural (M.O. nr. 328/16.05.2007)
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l Ordinul nr. 364 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de
faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă,
pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2007 - 14 mai 2008
(M.O. nr. 331/16.05.2007)
l H.G. nr. 355 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
(M.O. nr. 332/17.05.2007)
l Ordinul nr. 102 al ministrului economiei şi finanţelor pt.
modificarea şi completarea Metodologiei de soluţionare a
deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 967/2005 (M.O. nr. 333/17.05.2007)
l Ordinul nr. 377 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de
şanse privind repartizarea biletelor de odihnă (M.O. nr.
333/17.05.2007)
l Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (republicare) (M.O. nr. 333/17.05.2007)
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Reuniune UE - Rusia
La câteva zile după ce Statele Unite şi Rusia au
admis, în timpul vizitei făcute la Moscova de ministrul de
externe American Condoleeza Rice, existenţa unor
divergenţe între ele şi nevoia unui ton mai temperat în
declaraţiile publice, pe malul fluviului Volga, a avut loc
întâlnirea Rusia-UE.
Discuţiile între preşedintele rus şi liderii Uniunii
Europene au fost, aşa după cum era de aşteptat („Da,
va fi un summit extrem de dificil”... - ministrul de externe
german), dificile, evidenţiind creşterea divergenţelor
legate de o sumă de probleme sensibile între Moscova
şi grupul celor 27 de state.
În particular, temele reuniuniunii au fost umbrite de
disputele dintre Kremlin şi trei din noile membre UE -Polonia şi embargoul Rusiei la importuri de carne, Estonia
şi mutarea monumentului în memoria ostaşului sovietic
din centrul capitalei Tallinn, Lituania şi cererea reluării
tranzitului petrolului rusesc prin tronsonul Drujba.
La startul discuţiilor din
mica staţiune de lângă oraşul
Samara, preşedintele Putin a
insistat pe "un dialog deschis
şi sincer fără subiecte tabu" cu
liderii UE, incluzând aici pe
cancelarul german, Germania
deţine preşedinţia rotativă a
Uniunii, şi preşedintele Comisiei Europene, Barroso. Şi
doamna Merkel a propus acelaşi tip de abordare: „Este mereu bine să vorbească unul cu
celălalt şi nu unul despre celălalt. Şi acum avem această
ocazie. Rusia şi U.E. sunt dependente strategic una de cealaltă şi au multe proiecte
comune de cooperare care trebuie să continue”.
După discuţii, nu a fost adoptată o declaraţie
comună, în contrast cu practicile diplomatice uzuale. Cu
toate acestea, atât partea rusă cât şi reprezentanţii UE
au negat că summitul nu a avut nici un rezultat.
Parteneriatul strategic
Părţile au sperat iniţial să dea startul unui nou
parteneriat între Rusia şi Uniunea Europeană, dar
Polonia a făcut uz de dreptul de veto la Bruxelles, tocmai
din cauza scandalului pe marginea exportului de carne
iar liderii europeni au reiterat sprijinul pentru Polonia şi
ceilalţi membrii aflaţi în conflict cu Rusia. Din partea
Uniunii, preşedintele Comisiei Europene a subliniat că
problemele statelor baltice şi ale Poloniei cu Rusia sunt
probleme ale întregii Uniuni Europene. "Este foarte
important dacă vrei să ai relaţii strânse de cooperare să
înţelegi că UE este bazată pe principiul solidarităţii" a
spus domnul Barroso.
Comentând prospectul unui nou acord de parteneriat, cancelarul german a reafirmat interesul grupului european de a începe negocierile în ciuda numeroaselor
probleme ce există la acest moment.
Tratatul energetic
Liderii UE, pe fondul creşterii îngrijorărilor privind
securitatea energetică, au insistat din nou ca Rusia să
semneze Tratatul Energetic, care ar obliga deschiderea
vastelor rezerve de petrol şi gaze împreună cu reţeaua
de distribuţie, către companii europene. Moscova se
opune în continuare abordării separate a acestei probleme, considerând că acest tratat nu este în interesul
economic al ţării şi el trebuie discutat doar în cadrul
Tratatului pentru Parteneriat Strategic. Uniunea, care
importă peste un sfert din petrol şi gaze din Rusia printr-o
reţea ce străbate Ucraina, a fost confruntată iarna
trecută cu o încetare temporară a aprovizionării în timpul
disputelor dintre Kiev şi Moscova pe seama preţului, fapt
ce a ridicat semne de întrebare despre capacitatea
Rusiei de a continua să fie un furnizor de încredere.
Rusia, care a restricţionat accesul companiilor străine, a
reluat discursul propriu legat de securitatea energetică,

amintind că această cerinţă trebuie aplicată ambelor
părţi. Preşedintele Putin a reafirmat că Rusia îşi va
proteja interesele în acelaşi mod ca UE şi va lua în calcul
problemele complexe ce au apărut în cadrul Uniunii:
"U.E. s-a schimbat, numărul statelor a crescut, acum
rezolvarea divergenţelor fiind mai dificilă decât în trecut",
a spus Putin. "Oricum, noi trebui să ne apărăm interesele
la fel cum colegii mei (europeni) o fac". Liderul rus a mai
criticat UE pentru eşecul deschiderii pieţei materialelor
nucleare (1997), obligaţie prezentă în actualul Tratat
Energetic, în vigoare până la sfârşitul anului.
Bariere Democraţiei
UE a reafirmat îngrijorarea faţă de declinul democraţiei în Rusia, citând uciderea jurnalistei Politkovskaya,
cazul ex ofiţerului FSB (serviciile secrete ruse) Litvinenko şi modul brutal folosit în gestionarea protestelor antiguvernamentale de poliţie, pe fondul scandalului
declanşat de represaliile autorităţilor împotriva organizatorului unui marş anti-Putin
autorizat la Samara, la 200 de
km de locul summitului. A fost
menţionată şi blocarea deplasării la Samara a iniţiatorilor
acestui marş, în frunte cu fostul campion mondial de şah
Garry Kasparov, lider al mişcării de opoziţie Frontul Civic
Unit. Aceştia au fost împiedicaţi să plece de pe un aeroport
din Moscova spre Samara.
"Am avut suspiciuni privind
biletele, am suspectat că ar fi
false" a declarat un purtător de
cuvânt al poliţiei privitor la
reţinerea lui Kasparov, adăugâd că ulterior au fost
eliberaţi şi ar fi putut pleca cu următorul zbor. În încercarea de a justifica acest ultim incident Putin a afirmat că toate poliţiile din Europa acţionează şi preventiv.
Viitorul relaţiilor
Acum, poziţia U.E. faţă de Rusia este că discuţiile
sunt de preferat lipsei de dialog sau confruntării.
Cancelarul german s-a arătat încrezător în găsirea
de soluţii la disputele dintre Rusia şi unele state UE
pentru a se putea pune bazele Parteneriatului Strategic.
Doamna Merkel a mai spus că este mulţumită că a fost
posibil un dialog deschis şi sincer chiar dacă anumite
puncte de vedere diferite rămân.
Preşedintele Putin a respins speculaţiile conform
cărora reuniunea s-a încheiat fără nici un rezultat: "Am
convenit asupra majorităţii problemelor, mai puţin cele
foarte sensibile care necesită studii adiţionale".
A menţionat stabilirea unui mecanism pentru schimb
rapid de informaţii şi avertizări în domeniul energiei,
punerea la punct a unui avansat sistem electronic pentru transmiterea informaţiilor pentru tranzitul de mărfuri
şi dezvoltarea programului de cooperare frontalieră. De
la 1 iunie 2007 va intra în vigoare şi noul regim de vize,
simplificat, pentru europeni şi ruşi. S-a mai convenit
colaborarea în dezvoltarea celor două proiecte,
Glosnass şi Galileo (alternativa rusă şi europeană la
GPS - sistemul de sateliţi american american).
Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a
reafirmat susţinerea UE faţă de ideea aderării Rusiei la
Organizaţia Mondială a Comerţului, marcând şi
progresele din diferite domenii.
Dincolo de probleme Rusiei cu state individuale,
sunt şi diferenţele de opinie între Rusia şi Uniunea
Europeană pe chestiuni cum e provincia Kosovo, Rusia
ameninţă că va da un vot negativ rezoluţiei privind independenţa provinciei, document susţinut de U.E. şi de
Statele Unite, sau programul nuclear al Iranului. Dar,
mai ales atunci când în discuţie se află crize internaţionale, după cum afirmă Angela Merkel: „Există mai multe
focare de conflict în lume, focare pe care Europa şi
Rusia le-ar putea stinge numai împreună".

Alegerile europarlamentare din Bulgaria
Duminică au avut loc, în Bulgaria, alegerea primilor
europarlamenari, după aderarea acestei ţări la Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie 2007. Pentru cele 18 mandate
de europarlamentar s-au aflat în cursă peste 200 de
candidaţi. Cei 18 vor rămâne în funcţie până la alegerile
parlamentare europene din 2009.
Pentru prima data bulgarii au putut vota preferenţial
în cadrul listei unui partid prin schimbarea ordinii
candidaţilor Potrivit noii proceduri, votul preferenţial
este luat în considerare numai dacă reprezintă cel puţin
15% din totalul voturilor pentru lista respectivă.
Prognoză înaintea votului
Prezenţa la urne redusă, de aproximativ 30%-35%.
Cu şanse de a trimite cinci-şase deputaţi la Strasbourg
erau creditate Partidul Socialist şi Partidul de centru
dreapta GERB (Cetăţeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei), constituit acum câteva luni de primarul
Sofiei, ex-generalul de poliţie Boiko Borisov. Pe locul
trei, cu trei sau patru mandate se afla Mişcarea pentru
Drepturi şi Libertăţi (minoritatea turcă), urmat de
naţionaliştii din partidul Ataka, cu două-trei mandate,
UFD, Mişcarea Naţională Simeon al II-lea şi Partidul
Democrat pentru o Bulgarie Puternică cu câte unul sau
cel mult două mandate.
Rezultate
Potrivit paginii electronice a Comisie Electorale

Centrale, GERB a întrunit 21,69% (419,301 voturi), Partidul Socialist al premierului Serghei Stanişev, 21,41%
(414,050 voturi), Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi,
partener la guvernare al Socialiştilor, 20,26% (391,711
voturi). Partidul naţionalist Ataka, 14,22% (274,862
voturi), iar a treia componentă a coaliţiei de guvernare,
Mişcarea Naţională Simeon al II-lea, a obţinut 6,26%
(120,945 voturi).
Participarea la vot - 28,6% din 6,7 milioane de alegători - a fost cea mai redusă din istoria post-comunistă a
Bulgariei.
Iniţial şi România programase alegeri europarlamentare în Mai, însă premierul Călin Popescu Tăriceanu a decis amânarea lor pentru această toamnă din
cauza crizei politice de la Bucureşti.
Distribuţia locurilor pentru Parlamentul European
'Rezultatele sunt foarte strânse, aşa că le vom valida
şi vom anunţa rezultatele finale şi distribuţia locurilor
pentru PE", a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei
electorale centrale de la Sofia.
Fiecare dintre primele trei partide ar putea primi câte
cinci locuri în Parlamentul European, din cele 18 locuri
alocate Bulgariei, în timp ce naţionaliştii de la Ataka ar
putea obţine între 2 şi 3 locuri pentru cele 14,22% din
voturile exprimate.

Principalele subiecte pe agenda
de lucru a Parlamentului
European
Viitorul Europei: dezbatere în Parlament
Deputaţii europeni au evaluat, marţi, progresele
privind Tratatul Constituţional, într-o dezbatere pe
tema viitorului Europei, la care a participat Romano
Prodi, premier italian şi fost comisar European.
Miercuri, la dezbaterea cu aceeaşi temă a participat
premierul olandez, Jan Peter Balkenende.
Tarifele de roaming: compromis între Parlament
şi Consiliu
După patru runde dificile de negocieri cu
Consiliul, Parlamentul a ajuns, la 15 mai, la un
compromis privind reducerea tarifelor de roaming pe
teritoriul Uniunii Europene. În Parlament se aşteaptă
acum un acord în prima lectură.
Noi standarde de calitate a mediului în domeniul
apei
Parlamentul a examinat, în a doua lectură, un
raport privind noile standarde comunitare de calitate
a mediului în domeniul apei. Comisia pentru Mediu
urmăreşte standarde mai ridicate de calitate a apei
prin eliminarea treptată a substanţelor poluante cu
grad mare de risc.
Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010
Deputaţii europeni au examinat un raport referitor la stoparea pierderii biodiversităţii, până în 2010,
întocmit de Adamos Adamou, din partea Comisiei pt.
Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară.
Apel pentru apropierea ratelor accizelor la alcool
şi băuturi alcoolice
Deputaţii europeni au discutat un raport privind
apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi
alcoolice. Ei intenţionează să propună Statelor
Membre un Cod de Conduită care să le încurajeze
să-şi alinieze ratele accizelor la alcool şi băuturi
alcoolice la nivelul mediu European.
PAC: apel pentru simplificarea legislaţiei
Comisia pentru Agricultură recomandă Parlamentului să sprijine propunerea Comisiei Europene
privind simplificarea Politicii Agricole Comune(PAC),
prin organizarea comună a pieţelor agricole şi prin
dispoziţii specifice pentru anumite produse agricole.
Cereale: Comisia de Agricultură pentru sistemul
de intervenţie
Comisia pentru Agricultură intenţionează să
solicite Parlamentului să respingă propunerea
Executivului de renunţare la sistemul comunitar de
intervenţie pe piaţa cerealelor, începând cu acest an.
Vot final privind produsele biologice şi etichetarea lor
Parlamentul îşi va face cunoscut, săptămâna
viitoare, la Strasbourg, avizul final privind produsele
biologice şi etichetarea lor.
Apel la eforturi sporite vizând promovarea muncii
decente pentru toţi
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi
afaceri sociale a prezentat plenului un raport în care
cere condiţii de muncă decente pentru toţi, inclusiv
salarii adecvate, oportunităţi pentru tineri şi persoanele în vârstă şi respectarea maternităţii.
Fonduri Comunitare pentru reţele transEuropene de transport şi energie
Mario Mauro (PPE-DE, IT), din partea Comisiei
de Buget, a recomandat Parlamentului să aprobe
poziţia comună a Consiliului privind alocarea de
Ajutoarele Financiare Comunitare pentru reţelele
trans-Europene de transport şi energie.
Optimizarea impactului politicii de coeziune
Parlamentul a examinat recomandările pentru
optimizarea impactului economic şi social al politicii
de coeziune în regiunile din Europa, în baza unui
raport întocmit de Francisca Pleguezuelos Aguilar
(PSE, ES). Politica de coeziune ar putea obţine, de
la bugetul European, cele mai mari fonduri, motiv
pentru care raportul face referire şi la revizuirea
bugetului Uniunii, aprobat pentru 2008/2009.
Parlamentul urma să adopte programul Daphne
III privind combaterea violenţei
Comisia pentru Drepturile Femeii şi Egalitatea
între Sexe propune plenului, în a doua lectură, un
raport în care cere adoptarea poziţiei comune a
Consiliului asupra programului Daphne III, de
combatere a violenţei.
Concept strategic de combatere a crimei
organizate
Parlamentul va dezbate, săptămâna viitoare, la
Strasbourg, o propunere de recomandare adresată
Consiliului, privind elaborarea unui concept strategic
de combatere a crimei organizate.
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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, 6500 €. 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, 15500 €. 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 1, centrala, suprafata mare. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, conf.1, decomandat, Centru, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

6

| 24 - 30 Mai 2007 | PRISMA

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, mobilat si utilat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
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.
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 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,

Agentii
, imobiliare

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,
28000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane, mobilat. Tel. 0355-404462, 0788021438, 074663225 (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, 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, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, 26000. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suprafata mare. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
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, centrală, 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 bai, imbunatatit, bucatarie
modificata.Tel. 0355-404462, 0788021442
Vând apartament 3 camere, conf.1, decomandat, Lunca, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723-584980
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, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, imbunatatiri,
centrala, termopane, 34500 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
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. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, centrala, termopane. Tel. 0355-404462, 078802143.
Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 4 camere, Muncitoresc,
garaj, 2 bai, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând casă 3 camere, Dealu Mare, centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casă 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casă 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă mare, 9 camere, 3 bai, 3

garaje, sala de fitness, sauna, complet mobilata si utilata, zona linistita. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casă 4 camere, Centru, amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casă 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casă, gradina, dependinte,
25000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând casă noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă 3 camere, Centru, garaj,
suprafata locuibila si teren 550 mp, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443.
Vând casă 5 camere, zona Moroasa,
cu etaj, 3 bai, terasa, garaj, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând casă 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 pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren zona Moroasa, ideal
constructie casă, utilitati, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10.000 mp,
front stradal 60 m, 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, 5.755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 5.500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2.200 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 17.800 mp 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 casă, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442.
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 pt. birouri, 2
camere, baie, centrala, amenajat,Lunca, la
bulevard. Tel. 0355-404462, 0788021439
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 casă 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.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr casă in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr casă in Caransebes, indiferent
de zona, plata cash. Tel. 0355-404462
Cumpăr teren sau casă 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 ap. 4 camere Centru sau Govândari, comision 0%.Tel. 0355-404462
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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 etaj 1,
zona Luncă, preţ 22.000 €. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat bun pentru privatizare, ocupabil imediat. Tel. 0788-388501. (TryoM)
Vând apartament 2 camere bloc de 4
etaje, parţial renovat, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119122. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, Micro 2, centrală, termopane. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

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

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând garsonieră în bloc de apartamente cu mici îmbunătăţiri, preţ 16.000 €
neg., zona Govândari. Tel. 0788520899. (Tryo M)
Vând apartament cu 2 camere conf.
1, etaj 1, ocupabil imediat, cu centrală
termică. Tel. 0748-118778. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, preţ
22.000 €. Tel. 0748-119444. (Tryo M)
Vând cămin o cameră 6.200 € şi
cămin 2 camere 12.000 €. Tel. 0748118080. (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
14 Mai 07
15 Mai 07
16 Mai 07
17 Mai 07
18 Mai 07
21 Mai 07
22 Mai 07
23 Mai 07

Lei noi
52,4409
52,0090
52,0042
51,6370
51,4884
51,3883
51,8278
51,6838

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

23 Aprilie - 23 Mai 2007

EURO

23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23

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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LIGA 1
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
Otelul Galati
Politehnica Timisoara
Gloria Bistrita
FC Vaslui
Unirea Urziceni
U. Craiova
UTA
Pandurii Tg. Jiu
Politehnica Iasi
Farul Constanta
Ceahlaul Piatra Neamt
FC Arges
FC National
Jiul Petrosani

V
23
20
20
16
16
15
15
13
13
11
11
12
10
8
8
5
5
5

E
7
8
6
11
5
7
6
10
8
12
8
5
10
13
6
9
6
5

I
3
5
7
6
12
11
12
10
12
10
14
16
13
12
19
19
22
23

GM
61
59
58
63
57
35
41
39
30
37
27
24
33
31
25
22
23
15

GP
22
22
32
35
55
31
35
42
28
42
37
34
38
34
51
45
52
45

P
76p
68p
66p
59p
53p
52p
51p
49p
47p
45p
41p
41p
40p
37p
30p
24p
21p
20p

Etapa urmatoare, ultima: (34/34), s-a desfasurat miercuri
23.05.2007: Unirea Urziceni - Gloria Bistrita; Otelul Galati Politehnica Iasi; Politehnica Timisoara - FC Vaslui; Pandurii Tg. Jiu FC Arges; CFR Cluj - Farul Constanta; Universitatea Craiova - UTA;
Ceahlaul Piatra Neamt - Dinamo Bucuresti; FC National - Rapid
Bucuresti; Jiul Petrosani - Steaua Bucuresti.
Finala Cupei Romaniei se va disputa in 26 mai, sambata, intre
echipele Poli Timisoara si Rapid pe stadionul Dan Paltinisanu din
Timisoara si va fi trasmisa in direct pe Antena 1 la ora 20:45.

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 31-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
Unirea Alba Iulia
Poli II Timisoara
Corvinul Hunedoara
ISCT
FC Caracal
Gaz Metan Medias
FCM Resita
CFR Timisoara
FC Targoviste
FC Bihor
Building Vanju Mare
FC Baia Mare
CS Auxerre Lugoj
Unirea Dej

M
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

V E I
18 9 4
15 9 7
16 5 10
15 4 12
13 9 9
12 9 10
11 12 8
12 8 11
13 4 14
12 6 13
12 6 13
12 6 13
11 8 12
10 9 12
10 8 13
8 8 15
5 10 16
6 6 19

GM
42
36
35
37
31
43
43
28
35
39
35
35
26
33
25
22
22
25

GP
20
21
28
33
25
31
33
29
31
30
33
42
30
39
30
48
35
54

P
63p
54p
53p
49p
48p
45p
45p
44p
43p
42p
42p
42p
41p
39p
38p
32p
25p
24p

Etapa urmatoare: (32/34), sambata 26 mai 2007: Auxerre Lugoj
- FC Caracal; Unirea Alba Iulia - Building Vanju Mare; FC Baia Mare CFR Timisoara; FCM Targoviste - FC Bihor; Gaz Metan Medias Industria Sarmei Campia Turzii; Dacia Mioveni - Corvinul Hunedoara;
Unirea Dej - U. Cluj; Poli II Timisoara - CSM Rm. Valcea; Minerul
Lupeni - FCM Resita .

Surprize pl@cute la Bucharest Challenge
Românii au triumfat după victoriile lui Constantin Răileanu
şi echipajului Claudiu David / Mihai Marinescu. Românii au
avut parte de o surpriză mai mult decît plăcută, pilotul Constantin
Răileanu cîştigînd cea de-a doua cursă din cadrul Cupei Dacia
Logan. Acesta a parcurs cele 16 tururi ale cursei în aproximativ 35
de minute. La final, românul a ţinut să le mulţumească tuturor celor
care l-au susţinut şi au crezut în el.
Performanţa lui Răileanu n-a fost singura reuşită românească
de ieri. Echipajul format din Claudiu David şi Mihai Marinescu a
cîştigat Cupa Dodge GT3. "Am reuşit să obţinem un rezultat
extraordinar. Am depăşit multe maşini pentru că am fost obişnuit
cu aderenţa scăzută. După performanţa de ieri am intrat în istoria
motorsportului românesc", a punctat Claudiu David, pilotul de
teste al revistei Top Gear. David şi Marinescu au terminat cursa FIA
GT3 pe poziţia a 14-a, la 1:30.503 faţă de cîştigători.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
12 mai - 03 iun:
21 - 27 mai:
25 - 27 mai:
28 mai - 10 iun:

CICLISM: Turul Italiei;
TENIS DE MASA: Camp Mondial, Zagreb;
FORMULA 1: M.P. al Statului Monaco;
TENIS: Openul Frantei - Roland Garros.

DE VĂZUT LA TV:
VOLEI: CUPA EUROPEANA A NATIUNILOR: Romania - Turcia
Vineri Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: MECI AMICAL: ANGLIA - ALBANIA
Vineri Sport.ro ora 22:00
GIMNASTICA: Campionatul Mondial de la Moscova
Vineri Telesport ora 23:00
HANDBAL FEM.: ROMANIA - BELARUS
Sambata Sport.Ro ora 17:00
ATLETISM: CONCURSUL IAAF, HENGELO
Sambata Telesport ora 20:00
TENIS: OPEN-UL FRANTEI - ROLAND GARROS, ziua 1
Duminica Eurosport ora 12:00
FORMULA 1: Marele Premiu al statului Monaco - Cursa
Duminica TVR 1 ora 14:50
FOTBAL: CUPA ROMANIEI - FINALA: Poli Timisoara - Rapid
Sambata Antena 1 ora 20:45
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HANDBAL FEMININ - Cupe Europene

Clasament etapa a 33-a:
M
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

PRISMA SPORT

Oltchim a luat Cupa Cupelor! Campioana Romaniei, Oltchim
Ramnicu-Valcea a castigat cel de-al doilea trofeu european intercluburi. Fetele lui Gheorghe Tadici au incheiat la egalitate, 29-29
(16-9), returul cu norvegiencele de la Byasen Trondheim, pe care
le invinsese in tur cu 30-24.
Victoria echipei valcene a fost oarecum umbrita de problemele
grave cu care s-au confruntat organizatorii. Umpluta pana la refuz
de peste 2.000 de suporteri, care au asteptat deschiderea portilor
inca de la ora 13:00, sala Traian n-a facut fata. Mai intai, primul fluier a fost devansat cu zece minute deoarece lumina s-a stins brusc,
pentru ca imediat ce becurile au inceput sa se aprinda sa cedeze
una dintre tabelele de marcaj. Gazdele au avut apoi probleme cu
instalatia de aer conditionat. Din cauza condensului, suprafata de
joc a devenit un adevarat patinoar, iar observatoarea Federatiei
Europene a fost la un pas sa decida victoria la masa verde a
norvegiencelor. Jocul a fost controlat in mare parte de Oltchim,
care a condus la pauza cu o diferenta de sapte goluri. Pe final,
profitand de lipsa concentrarii romancelor, echipa norvegiana a
recuperat si a condus la un gol in ultimele cinci minute, dar succesul
valcencelor n-a fost pus in pericol. Oltchim este a doua echipa din
Romania care castiga Cupa Cupelor, dupa Stiinta Bacau, in 1989.
"U" Cluj a pierdut finala Cupa Challenge. Dupa performanta
"Alchimistelor", se parea ca va fi o seara magica pentru handbalul
romanesc, intrucat "U" Jolidon Cluj pornea favorita in mansa-retur
a Challenge Cup. Fetele antrenate de Gheorghe Covaciu au
pierdut insa aseara al patrulea trofeu ca importanta din handbalul
european, in ultima secunda de joc!
„U” a cedat, in deplasare, in fata sarboaicelor de la HC Naisa
Nais, scor 21-30. Clujencele au ratat trofeul desi in tur s-au impus
tot la noua goluri diferenta: 32-23. Sarboaicele au avut castig de
cauza intrucat au marcat mai multe goluri in deplasare.
Ardelencele au ratat o prima de 20.000 de euro. „U” Cluj a irosit
sansa de a fi prima echipa din oras care castiga o finala de cupa
europeana la sporturile de echipa.

RUGBY
Echipa Dinamo Bucuresti a
cucerit duminica, pentru a 15-a
oara in istorie, titlul de campioana a Romaniei la rugby, dupa
ce a invins in finala Diviziei
Nationale formatia Steaua Bucuresti cu scorul de 16-9 (8-6).
"Cainii" au avut in componenta doi fosti rugbisti care au
evoluat in trecut si pentru eterna
rivala Steaua, Costica Mersoiu
si Catalin Nicolae, acesta din
urma reusind sa inscrie eseul
decisiv al gruparii alb-rosii.
Cei de la echipa de fotbal a
lui Dinamo au tinut sa-i felicite
pe cei de la rugby pentru victoria obtinuta in fata rivalei din
Ghencea. Unul dintre actionarii
dinamovisti, Vasile Turcu, l-a
sunat pe antrenorul Adrian
Neaga si l-a felicitat in timpul
festivitatii de premiere, in timp
ce jucatorii sarbatoreau in
vestiar cucerirea trofeului,
antrenorul echipei de fotbal,
Mircea Rednic, i-a felicitat
telefonic pe rugbisti.

LIGA CAMPIONILOR
FINALA
La doi ani distanţă de la
noaptea de neuitat de la
Istanbul, Milan şi Liverpool s-au
aflat din nou faţă în faţă, în finala
Ligii Campionilor. Pentru cei
care nu îşi amintesc ceea ce s-a
petrecut la Istanbul, trebuie
spus că Milan a condus la pauză cu 3-0, dar a fost egalată de
"cormorani", care s-au impus în
cele din urmă după executarea
loviturilor de departajare.
Stadionul "Olimpic" din
Atena, cunoscut sub denumirea
de “OACA Spyro Louis", poate fi
considerat un talisman norocos
Federer l-a invins pe Nadal pe zgura. Elveţianul Roger pentru Milan, deoarece aici
Federer a încheiat excelent turneul masculin de tenis de la italienii s-au impus în 1994, cu
Hamburg cu o victorie împotriva mareului său rival, spaniolul 4-0, în faţa Barcelonei, tot într-o
Rafael Nadal, chiar pe zgură. Recordul excepţional al lui Nadal de finală de Champions League.
81 de victorii consecutive pe zgură a luat sfârşit duminică când
Cele două combatante şi-au
ibericul a fost învins în trei seturi ciudate, 2-6, 6-2, 6-0. A fost prima adjudecat împreună de 11 ori
victorie a lui Federer împotriva lui Nadal pe zgură şi doar a patra cea mai importantă competiţie
din cele 11 meciuri directe, spaniolul conducând acum cu 7-4, european ă intercluburi. AC
Nadal fiind unul dintre foarte puţinii jucători în activitate care au un Milan are castigate pana
palmares pozitiv împotriva elveţianului. Nadal nu mai pierduse pe inaintea acestei finale 6 trofee
zgură din aprilie 2005, în faţa rusului Igor Andreev, în sferturile de iar Liverpool are castigate doar
finală ale turneului de la Valencia, iar în ultimii doi ani a câştigat 13 cinci trofee. Doar Real Madrid,
turnee consecutive pe zgură printre care şi cele două Roland are nouă trofee si este prima in
Garros disputate. Din 27 mai toate privirile vor fi aţintite asupra acest clasament. Rezultat final:
Internaţionalelor Franţei de la Roland Garros. (Amosnews)
AC Milan - Liverpool 2 - 1.
Clasament general constructori:

TENIS

FORMULA 1 - M.P. DIN MONACO

1. McLaren Mercedes

58

La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura Marele 2. Scuderia Ferrari Marlboro 49
Premiu al Statului Monaco la Monte Carlo.
3. BMW Sauber F1 Team
23
Clasamentul general al pilotilor inainte deonte Carlo:
4. ING Renault F1 Team
11
1. Lewis Hamilton (GB), McLaren Mercedes
30
5.
AT&T
Williams
5
2. Fernando Alonso (E) , McLaren Mercedes 28
6.
Panasonic
Toyota
Racing
5
3. Felipe Massa (BR), Ferrari
27
7. Red Bull Racing
4
4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari
22
5. Nick Heidfeld (D), BMW Sauber
15
8. Super Aguri F1 Team
1
6. Robert Kubica (POL), BMW Sauber
8
9. Honda Racing F1 Team
0
7. Giancarlo Fisichella (I), Renault
8
10. Etihad Aldar Spyker F1
0
8. Nico Rosberg (D), Williams
5
11. Scuderia Toro Rosso
0
9. David Coulthard (GB), Red Bull
4
10.Jarno Trulli (I), Toyota
4
11.Heikki Kovalainen (FIN), Renault
3
12.Takma Sato (J), Super Aguri
1
13.Ralf Schumacher (D), Toyota
1
14.Alex Wurz (A), Williams
0
15.Rubens Barrichello (BR), Honda
0
16.Mark Webber (AUS), Red Bull
0
17.Anthony Davidson (GB), Super Aguri
0
18.Jenson Button (GB), Honda
0
19.Adrian Sutil (D), Spyker
0
20.Christijan Albers (NL), Spyker
0
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

