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“PRISMA”

Cele două şedinţe de lucru, programate în activitatea
Consiliului Local al municipiului Reşiţa în cursul lunii mai (în zilele
de 24 şi 29) au adus în discuţie 46 de probleme importante pentru
populaţia oraşului sau pentru un anumit segment demografic.

La Bocşa, în 24 mai 2007 a avut loc o premieră în activitatea
unor consilii locale: şedinţa extraordinară care i-a reunit pe aleşii
locali din municipiul Reşiţa, oraşul Bocşa şi comuna Ocna de Fier.

Consilierii celor trei localităţi au decis asocierea în scopul
realizării unor proiecte de dezvoltare de interes regional, cu
obiective economice, de dezvoltare a infrastructurii, de protecţie
a mediului înconjurător sau furnizarea unor servicii publice.

Asociaţia va purta numele „Sf. Ilie”şi este condusă de un
consiliu de administraţie compus din 9 membri, reprezentanţi ai
celor trei comunităţi:

doamna Tudoriţa Nicula şi domnii Dorel Ienovan şi Boris
Watzulik, din partea CLReşiţa;

domnii Viorel Traleş, Mircea Grecu şi Zoran Cnejevici, din
partea CLBocşa;

domnii Octavian Comănici, Mihai Drugărin şi Cristian
Vichiuc, din partea CLOcna de Fier.

Finanţarea asociaţiei se realizează prin contribuţii din bugetul
local al unităţilor administrative (cotizaţia fiind de 1 leu pentru
fiecare locuitor) şi alte surse legale: sprijin guvernamental,
dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile,
sume provenite din accesarea unor fonduri comunitare şi altele.

Cenzor al Asociaţiei a fost ales domnul Florin Duma, expert
contabil şi evaluator, iar domnul consilier Ovidiu Roşu (CLM
Reşiţa) a fost împuternicit pentru îndeplinirea formalităţilor de
înscriere a asociaţiei la Judecătoria Reşiţa şi pentru deschiderea
contului în vederea constituirii patrimoniului iniţial.

La şedinţă a fost invitat cunoscutul colecţionar a frumuseţilor
din adâncul pământului, domnul Constantin Gruiescu, căruia i s-
a promis realizarea unui muzeu de mineralogie, la Ocna de Fier
(deşi i s-a făcut şi oferta unui spaţiu la Bocşa), mult aşteptata
rezolvare a unei dorinţe şi a unei situaţii aproape neverosimile.

O colecţie valoroasă, cu recunoaştere naţională şi internaţio
nală nu beneficiază de un spaţiu adecvat, iar în cei şaptespreze
ce ani, în care pragul colecţiei l-a trecut un preşedinte geolog şi
un preşedinte prieten al minerilor, în care s-au organizat
simpozioane şi s-au scris sute de pagini cu acest subiect nu s-a
găsit sursa de finanţare şi forma legală pentru realizarea unui
astfel de edificiu.

Ca urmare a demisiei, la cerere, a doamnei Carmen
Georgevici din funcţia de membru în Comisia de Cenzori a S.C.
ENERGOTERM Reşiţa S.A., respectiv S.C. PRESCOM S.A.
Reşiţa a fost necesară alegerea unui înlocuitor, acesta fiind
desemnat prin votul consilierilor. Persoana aleasă este domnul
Lucian Fârcea.

Începând cu luna mai 2007 tariful stabilit de către S.C.
PRESCOM S.A. Reşiţa pentru serviciul de transport al gunoiului
menajer va fi aplicat şi pentru serviciile prestate pentru localităţile
componente ale municipiului Reşiţa (Câlnic, Ţerova, Doman,
Secu şi Cuptoare) precum şi pentru satul Moniom. Cuantumul

acestuia este de 34 lei/mc, iar cantitatea colectată se consideră
ca fiind de 0,08 mc/persoană/lună, faţă de 0,1 mc/persoană/lună
pentru zona urbană.

O nouă rectificare a bugetului local al municipiului Reşiţa,
prevăzută într-un proiect de hotărâre a avut două coordonate:
propunerile consilierilor şi posibilităţile reale de acoperire a
cheltuielilor.

Rectificarea permite alocarea sumei de 134.000 lei pentru
cheltuielile materiale din Învăţământ (proiectarea şi execuţia
unor clădiri noi pentru grădiniţele PN4 şi PP15, respectiv
proiectare a reparaţiei capitale la grădiniţa PP4) şi 65.000 lei
pentru premierea lotului de handbal UCM Reşiţa, din sume
alocate platformei şi drumului de acces la investiţia „km7”.

Au fost solicitate suplimentări de fonduri pentru
25 de pasaje pietonale (40.000 lei);
susţinerea Cupei României la tenis de masă (20.000 lei);
cantina şi mansardarea Grupului Şcolar Economic;
Monumentul Eroilor din Parcul Tricolorului;
reabilitarea catedralei „Adormirea Maicii Domnului” (100.000

lei).
Primarul a afirmat că trebuie luate în calcul doar transferuri de

fonduri între diferite capitole de cheltuieli, nefiind posibile
suplimentări din exterior şi nici redistribuiri ale sumelor destinate
continuării lucrărilor la platforma de la „km 7” (după rezolvarea
problemelor litigioase legate de proprietatea terenurilor).

Pentru constituirea unor rezerve bugetare, au fost sistate
plăţile pe care le face Primăria, dar fondurile colectate nu
depăşesc 120.000 lei.

Impozitele şi taxele locale pe anul 2008 au făcut obiectul unui
proiect votat de către consilierii locali, cu singura observaţie
(făcută de domnul Dolot) că la Timişoara, proiectul omolog a fost
supus dezbaterii publice.

Au fost stabilite impozitele, corespunzătoare anului 2008,
pentru contribuabili persoane juridice şi persoane fizice,
referitoare la clădiri, terenuri, mijloace de transport, precum şi
taxele pentru eliberarea unor certificate, avize şi autorizaţii,
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxele
hoteliere, taxele pentru folosirea locurilor din domeniul public şi
privat,taxele de timbru.

Proiectul face referire şi la bonificaţiile posibile şi condiţiile în
care se aplică.

În ceea ce priveşte creanţele restante, în cuantum de
maximum 10 lei la data de 31.12.2006, datorate bugetelor locale,
acestea se anulează.

Ca o recunoaştere a activităţii depuse se acordă titlul de
„Cetăţean de onoare” al municipiului Reşiţa antrenorului Aihan
Omer, dirijorul unor sportivi care au adus handbalul reşiţean la
cote europene.

A fost acordat, post-mortem, titlul de „Cetăţean de onoare” al
municipiului Reşiţa medicului Petru-Ioan Iliasă, caz singular în
peisajul uman al oraşului, un profesionist, dar şi omul care s-a
pus în slujba celor dezmoşteniţi de viaţă.
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Şedinţa de lucru din 29 mai 2007

(Proiect de hotărâre nr.1 şi 2)

(Proiect de hotărâre nr.3)

(Proiect de hotărâre nr.4)

(Proiect de hotărâre nr.5)

(Proiect de hotărâre nr. 6)

(Proiect de hotărâre
nr.7)
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A fost aprobat Regulamentul de înregistrare şi radiere a
vehiculelor stabilite de O. .G. nr.195/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul se referă la vehiculele care nu sunt supuse
înmatriculării, deţinătorii fiind obligaţi să le înregistreze, după
caz, înainte de a le pune în circulaţie, la Consiliul Local al
municipiului Reşiţa, respectiv să solicite radierea.

Vehiculele care sunt supuse înregistrării sunt
tramvaiele;
maşinile şi utilajele autopropulsate, utilizate în lucrări de

construcţie, agricole şi forestiere;
tractoarele care nu se supun înmatriculării;
vehiculele cu tracţiune animală;
vehiculele pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi

care nu sunt cuprinse în anexa nr.1 a regulamentului.

O informaţie îmbucurătoare pentru amatorii de turism din
Reşiţa o constituie înfiinţarea, cu titlu experimental, a unei linii
de transport public local de călători, pe traseul Piaţa Republicii
Lacul Secu.

Traseul va deveni operaţional începând cu data de 15
iunie 2007, va funcţiona în zilele de sâmbătă şi duminică şi va
avea următorul program:

9,45 10,15
10,45 1,15
18,30 19,0
19,30 20, 0

Tariful aprobat este de 3 lei/călătorie.

S.C. ABRAXAS S.R.L. Reşiţa a elaborat proiectul tehnic
pt investiţia „Modernizarea spaţiilor publice la Serviciul Public
Direcţia Impozite şi Taxe Primăria Municipiului Reşiţa, CorpII
şi Corp IV”, lucrarea fiind aprobată de către Consiliul Local.

Cele două spaţii care fac obiectul investiţiei sunt ampla
sate în Piaţa 1 Decembrie 1918, respectiv pe Bulevardul
Republicii, nr. 18.

La preţurile corespunzătoare lunii aprilie 2007, valoarea
investiţiei este de (263.896 + 131.229) RON, urmând ca
valoarea exactă să fie stabilită în urma licitaţiei care va
desemna executantul.

În statul de funcţii al Serviciului Public „Direcţia de
Asistenţă Socială”, pe anul 2007 au fost aprobate modificări
legale, derivate din condiţiile de stagiu sau de studii pe care le
îndeplineşte o parte din personalul existent.

A fost aprobată organigrama Serviciului Public „Direcţia
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor” Reşiţa şi statul de
funcţii pentru funcţiile publice şi personalul contractual din
cadrul acestuia.

Legea nr. 272/2004 permite acordarea unor prestaţii
financiare excepţionale familiilor care se confruntă temporar
cu probleme determinate de o stare economică precară, ceea
ce poate avea o influenţă negativă privind îngrijirea copilului.

Fondurile necesare acestor prestaţii excepţionale se
suportă din bugetul Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă
Socială”, iar cuantumul acordat fiecărei familii va fi de
maximum 500 lei

Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului se
referă la acordarea unor compensaţii în natură persoanelor
care, în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, au fost
deposedate în mod abuziv de anumite imobile.

Terenul în discuţie are dimensiunea de 50 ha (valoare
teren 5 euro/mp), este situat în zona fostei Fabrici de oxigen
din Dealul Mare (Reşiţa), este dispersat în mai multe locaţii şi,
conform extrasului de Carte Funciară (din anul 2002!) este
liber de sarcini. Categoria terenului este cea de izlaz, în pro
prietatea comunei Ţerova (în prezent localitate componentă a
municipiului).

Iniţiativa în sine este de apreciat, având în vedere că
efectul gestului reparatoriu are alt impact atunci când se
recurge, dacă retrocedarea nu este posibilă, la compensaţii în
natură şi nu la acţiuni, mai puţin palpabile şi posibil incerte.

Proiectul nu conţine lista beneficiarilor acestor restituiri şi,
în pofida legalităţii în care a fost întocmit, nu a întrunit numărul
de voturi care sa-l transforme în hotărâre.

Viceprimarul Dorinel Hotnogu a subliniat că proiectul, deşi
legal, nu este oportun şi a pledat pentru varianta
despăgubirilor prin schema propusă de Guvern şi anume
acţiuni la Fondul Proprietatea.

Intervenţia domnului Timofte a fost legată de necesitatea
stabilirii exacte a zonelor vizate, având în vedere că la o
şedinţă anterioară a executivului local a fost aprobată
asocierea dintre acesta şi crescătorii de animale din municipiu
privind concesionarea păşunilor şi, în această situaţie trebuie
verificat modul de gestionare a terenurilor disponibile.

A fost aprobată lista locuinţelor, proprietate a municipiului
Reşiţa, care, prin scoaterea din domeniul public şi trecere în
cel privat, în vederea vânzării către chiriaşi.

Locuinţele vizate sunt situate, majoritatea, pe Dealul
Crucii, la Doman şi Secu, dar sunt şi apartamente în blocuri pe
Calea Caransebeşului, Bd. Republicii, Aleile Tuşnad, Galaţi,
Trandafirilor.

Din momentul aprobării acestui proiect se revocă H.C.L
nr.14/27.02.2001, privind scutirea de la plată a unor datorii la
anumite categorii de chiriaşi şi trecerea unor locuinţe din
domeniul privat al municipiului în domeniul public, ca locuinţe
sociale.

Consecvenţi principiilor care au dictat votul negativ pentru
Proiectul nr. 14, consilierii nu au dat girul încă unui proiect care
ar fi constituit o măsură reparatorie pentru cei cărora, în
perioada comunismului românesc, li s-au luat, în mod abuziv,
bunuri imobile.

Imobilele care ar fi făcut obiectul unor compensaţii
materiale sunt

construcţie şi teren aferent, situate pe Str. Paul Iorgovici,
nr. 34, apt. 5, valoare de piaţă122.983 lei;

construcţie şi teren aferent, situate în Piaţa 1 Decembrie
1918, nr. 32 (Florăria Iris), valoare de piaţă 101.402 lei;

teren, vis -vis de abatorul din Moniom 3.000 mp; preţul
terenului, în zona Registrului Auto român a fost estimat la 10
EURO/mp;

teren în Poiana Golului 200 ha; teren evaluat la 10
EURO/mp;

teren în construcţie, pe Bd. Muncii, FN 1.000 mp; valoarea
terenului este de 85.753 LEI.

Nu au fost menţionaţi potenţialii beneficiari ai actului de
compensare, cu excepţia doamnei Aurora Trefil, căreia, în
prezent i-a fost concesionat terenul cu suprafaţa de 1.000 mp
pentru o perioadă de 49 de ani.
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(Proiect
de hotărâre nr. 8)

(Proiect de hotărâre
nr. 9)

(Proiect de hotărâre nr. 10)

(Proiect de
hotărâre nr.11)

(Proiect de hotărâre nr. 12)

(Proiect de hotărâre nr. 13)

(Proiect
de hotărâre nr. 14)

(Proiect de hotărâre nr.15)

(Proiect de hotărâre nr. 6)
(R.B.)
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Plecări din Piaţa Plecări de la Lacul Secu
Republicii (parcarea din zona platoului)

Domnul Iosif Secăşan, preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi
domnii Dumitru Tilică Pârvulescu şi Ion
Spânu, vicepreşedinţii aceleiaşi instituţii,
s-au întâlnit miercuri, 30 mai a.c. cu o
delegaţie cehă formată din reprezentanţi
aiAutorităţii Regionale Pilsen.

Delegaţia cehă, condusă de către
doamna Olga Kalcikova, vicepreşedinte
al Autorităţii Regionale Pilsen, i-a mai
avut în componenţa pe domnul Tomáš
Kotora, şeful Departamentului pentru
agroturism din cadrul Autorităţii
Regionale Pilsen, domnul Jiři Kalista,
responsabil cu dezvoltarea regională şi
agricultură şi domnul Ivo Sasek,
reprezentant alAsociaţiei „UHLAVA”.

Scopul vizitei delegaţilor cehi a fost
acela de a stabili contacte cu autorităţile
judeţene şi cu reprezentanţii etnicilor
cehi din judeţul Caraş-Severin în
vederea identificării domeniilor de
activitate în care pot colabora în viitor.
Tot cu această ocazie au fost stabilite
detaliile legate de vizita preşedintelui
Autorităţii Regionale Pilsen, domnul Petr
Zimmermann, programată pentru luna
august a acestui an.

Încrederea în buna colaborare
româno-cehă a fost exprimată de către
domnul Iosif Secăşan care a apreciat,
totodată, ca fiind oportun ca instituţia pe
care o conduce să beneficieze de pe
urma experienţei Regiunii Pilsen în
accesarea fondurilor europene.

Delega]ie ceh@ la Consiliul
Jude]ean Cara}-Severin

FLORAR O LUN~ GREA PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A
( )continuare din pagina 1

COMUNICAT DE PRES~
Instituţia Prefectului z

miercuri, 30 mai a.c., şedinţa Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice CS.

Reuniunea a avut următoarea
tematică:

Informare privind modul de
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţelor în perioada 1.11.2006
31.03.2007;

Informare privind respectarea
prevederilor legale referitoare la protec
ţia consumatorilor în cantinele de ajutor
social şi la căminele de bătrâni de pe
raza judeţului Caraş-Severin;.

Informare privind modul de acţiune
al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-
Severin pentru salvarea bunurilor şi vieţii
cetăţenilor, în special a persoanelor
vârstnice, la inundaţiile din anul 2006;

Informare despre activitatea
depusă pentru rezolvarea problemelor
persoanelor vârstnice, de la începutul
anului 2006 şi până în prezent;

Diverse.
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DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada 23-30 Mai
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Cristoi Catarina (81 ani)
ţa Silvia (66 ani) Ţ

Muntean Floare
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ani) Jurca Sari

(67

(71 ani) Mihailoviciu Maria (73
ani) Petra (58 ani)
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ani)
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Şofeia Gheorghe
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Ilinca (70 ani)

(53 ani)
Chincea Victoria (87 ani)
Novabilsky Ana Etelca (89 ani)

Dudău Domnica ani)
Ghergheli Gheorghe Alexandru

(75 ani)
Izvenariu Floarea (80 ani)
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând Pianina Lirika, stare
foarte bun - preţ 4.000 lei; ma

ţ 250 lei; candelabru cu
8 braţe bronz, globuri de sticla,
80 lei. Tel. 0722-441304 sau
0747-081224.

Vând 2 paturi cu saltele de o
persoan

Vând urgent

ţ negociabil direct.
Tel. 0723-092582.

Comercializez pl ci gips
carton în sistem complet la
preţuri avantajoase. Transport
gratuit. Tel. 0745-345332.

Vând firm înfiinţat 1992,
toate activit ţile. Tel. 0723-
610400.

Vând ma in pt. t iat, trasat
cartoane, cutii pizza i alte
modele cutii. Tel. 0723-610400.

Vând central termic 12 kw
i boiler Vaillant 13 kw pentru

ap cald , 12 litri/minut, ambele
tiraj natural. Tel. 0723-610400.

Vând ma in cusut Singer
C3434565 model 1908. Tel.
0723-610400.

Vând mobil veche model
1970. Vând canapea extensibi-
l 2 persoane.Tel. 0723-610400

Vând 2 antene parabolice
r in plastic diametrul fi 1,8 i
1,2 m cu suport metalic i 2
tunnere satelit, model mai
vechi. Tel. 0723-610400.

Vând o pereche de skiuri,
made in Austria, lungime 2,1
metri, model "Prinţul z pezii" cu
suport bocanci model mai vechi.
Tel. 0723-610400.

Vând aparat foto Zenit-E cu
obiectiv Domiplan 2,8/50. Tel.
0723-610400.

Vând aparat filmat Quarz
Zoom model super 8. Tel. 0723-
610400.

ă
ă electronică de scris Xerox

nouă pre

ă, în stare foarte bună.
Tel.0355-806900, 0721-640593

ă lemn
masiv. Pre

ă

ă ă
ă

ă ă

ă ă

ă ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

-
şin

şi ieftin 2 fotolii,
canapea, dulap, uş

ş
ş

ş

ş

ş ş
ş

Cump

V

V

ăr televizoare

ă de bază AMD
2000 + ecran color în
stare foarte bună. Tel. 0355-
807491.

ă
repara

ă

ă manuală, lemn nuc,
deosebite, 650 lei. Tel. 0720-
347375, 0355-803484.

Vând cotă de lapte. Tel.
0724-538518.

şi
radiouri defecte. Asigur trans-
port loco. Tel. 0723-092582.

şi radio Beta 402 cu
tranzistori, MW-SW

. Tel. 0355-807491.

Vând plac
37 cm,

ând ieftin tv color Alfa cu
diagonala de 61 cm (necesit

ţii)
în stare

bun
ând canapea + 2 fotolii,

sculptur

Vând 2 u
ă. Tel. 0355-415588.
Cumpăr Motorola V3 noz

sau pu

ă Topli
ă. Tel. 0355-805819.

ă de bucătărie.
Tel. 0355-809540, 0749-
035090.

şi de stejar pentru la
cas

şi
civiliza

şi
sevant

ţin folosit, ofer preţul
pieţei. Tel. 0723-495967.

Vând “Istoria culturii
ţiei” (Ovidiu Drâmba)

ediţia 1984, vol. 1, 2, 3. Preţ 400
lei. Tel. 0726-687868.

Vând vitrin ţa

Vând foarte ieftin aragaz,
frigider, mobil

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
Mai 7

şi

31 - 6 Iunie 200

Matrimoniale
Băiat italian 35 ani, serios,

drăgu , 178 74 kg, caută fată
serioasă, frumuse e, slabă, fără
obliga ie pt rela ie. Rog seriozi
tate. e-mail: multiservice-luca@
h o t m a i l . i t Te l e f o n :
+393281468106

năr discret caut doamnă
discretă pentru rela ie intimă,
ofer ajutor financiar el 0722
730052 dimine a

Caut doamnă 40-50 ani
pentru căsătorie, din Re

ăsătorie, din Re

ţ /
ţ

ţ . ţ

Tâ
ţ

. T . -
aţ .

ţa sau
jud. Cara

ţa. Tel. 0726-
040679.

-

şi
ş-Severin. Tel. 0751-

636715.
Caut o lady 35-45 ani pentru

c şi

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Închiriez casă în zona Triaj
(str. Ciprian Porumbescu) cu
apă curentă, gaz, electricitate,
cablu tv, telefon. Tel. 0745-
571052.

ămin cu baie, în blocul
func ă. Tel.
0730-885222.

Vând urgent apartament o
cameră. Pre

ăr urgent garsonieră,
preferabil Micro 3 sau 4, la
parter. Tel. 0745-260652.

Persoană fizică, cumpăr
urgent apartament 2 sau 3
camere. Ofer banii pe loc. Tel.
0355-409962.

Vând 2 camere la cămin cu
îmbunătă

ă bloc
ANL, pre

Vând apartament 2 camere,
bucătărie mare, complet utilat,
et. 4 din 4, zona Luncă, 25.000 €
neg. Tel. 0720-347375, 0355-
803484.

V â n d c a s ă c u t o a t e
facilită

ă pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Vând casă Dognecea, zonă
de munte

ă pentru o
persoană. Tel. 0355-409250.

Primesc fete în gazdă. Tel.
0355-805819.

Vând casă mare cu grădina
aferentă 1 ha, comuna Socol nr.
107, jud. Cara Stare
foarte bună. Pre

V nd urgent 7 400 mp teren
n C , 9 mp. el. 0744
643094, 0744 615868

nd apartament 2 camere,
etaj 1, confort 1, l ngă estau-
rantul randafiru fără interme-
diari 0723-610400

umpăr apartament 2
camere, conf. 1, decomandat,
Gov ndari. Tel 0742 322051

umpăr apartament 3
camere, conf. 1, semidecoman-
dat sau conf. 2, la etaj interme-
diar, bloc cu 4 etaje, chiar i ără
mbunătă iri el. 0740 018256

nd casă n ăliug, zona
centrală 3 cam bucătărie,
baie garaj toate condi iile ptr.
casă de vacan ă, 45 000 neg.
Tel 0745 496620

V

-

ând sau schimb 3 camere
de c

ţionarilor în Lunc

ţ neg. Tel. 219947.
Cump

ţiri (ceas gaz, convec
tor, boiler), et. 3 din 4, lâng

ţ 11.500 €. Tel. 0749-
841957.

ţile. Tel. 0742-844393,
0726-834261.

Închiriez camer

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

â .
î rivaia €/ T -

- .
Vâ

â R
T

. Tel. .
C

â . - .
C

f
î ţ . T - .

Vâ î V
, ere,

, , ţ
ţ . €

. - .

şi deal. Tel. 0729-
357909.

Închiriez o camer

ş-Severin.

ş

Oferte-Cereri
de Serviciu

Angajez şofer taxi. Tel.
0745-571052 iar dup

şcoal şului
bl. 2T, sc. D, ap. 9. Tel. 0355-
409155 pân

ă ora 16
0355-405268.

Caut femei pentru îngrijit
copil de ă, Str. Făgăra

ă la ora 13.

Vând Opel Vectra A 93,
ABS, servodirecţie, central,
alarm , proiectoare, trap ,
cârlig etc., aspect f. pl cut,
3.590 € neg. Tel. 0744-380359.

Vând Dacia 1400 break
model 1992 f r verificare
tehnic , Volvo 245 Karavan,
model 1975 pentru piese de
schimb. Tel. 0723-610400.

Vând Mitsubischi Cordia an
84, stare bun , consum 7%,
preţ 1.200 € neg. Tel. 0744-
782679.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

De vânzare Seat Toledo an
1994, neînmatriculat, preţ 800
€. Tel. 0723-973569.

Vând VW Bettle broscuţ ,
an 1968, verificare tehnica pân
în 2009, 147.000 km, preţ 1.350
neg. Tel. 0726-183092.

ţ 2.800 € neg. Tel.
0742-612072, 0721-847422.

ând anvelope second-
hand de toate tipurile m

‘

‘

-

V
-

ă ă
ă

ă ă
ă

ă

ă

ă
ă

Vând Fiat Ducato 8+1D,
stare perfectă, acte la zi, verifi
care 2009. Pre

ări
mile

şi
. Tel. 0721-847422, 0742-

612072.

JUCREBEST SRL
Vindem şi mont şchet şi

l
ăm parchet, ra ăm

ăcuim, recondi ăm parchet vechi.ţion
Str. P ţa
Tel. 0722-804658, 0726-184347.

ăcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşi

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

PRISMA | 3 Mai - 5 Iunie |1 2007

Cu triste e anun m c
au trecut

ţ ţ
sa

de la dispariţia dintre noi
a medicului

ţumim celor care au
fost al

ă ă
ăptămâni

ături de noi.

şe s

şi mul

Petru Iliasă

Familia

2

3

4

5

6

9

.
şi

. Tiuc Dragoş Adrian 25

. şi
Sporea Mariela Augustina
. şi

. Chilom Daniel şi

şi
( )
şi

Kereszturi Elena (42 ani)
. ş Marius
şi
.
şi

. şi Ioan 46 şi

. şi
Ştefania

. şi
şneni Cristina Ionela

şi ( )

şi
( )

şi ( )

şi (23)

şi
ş Liliana Lucre ( ani)

Olasz Attila Daniel 28
Giuchici Iasmina (29 ani)

Binder Bettina Florina (23 ani)
Sfetcu Silviu 30 ani

(28)
Preda Cristian 30

Popescu Alina (27 ani)
27

Dasc (23 ani)
. Constantin Ionel (23 ani)

Sorca Iulia Geanina 20 ani
. Caplea Ionel (39 ani)

Bobo 32
Tar Graţiana Maria (26 ani)
Ardelean Ovidiu Marcel 26

Roman Georgeta (29 ani)
B ani

Dima Mioara (39 ani)
Ţig 26

Niculiţ (29)
Dobre Nicolae 24

Br (22)
. Ulogu Nicolae Florin (28

ani)
Petruţ Carla Daniela 26 ani
.Boazg ţiu Marin(32)
Simonea Elena L

30 ani
. Fiter Aurel Ion (28 ani)

Marcu Laura 23 ani

. Tr (23)
Lazaroni Dorinela

. Negrea Nicolae Constantin
(60 ani)

B ţia 33

( ani)

( ani)

( )

( ani)

( ani)
ălu Mariana

( ani)

( )

ăne ( )

ănele Emil ( ani)
ă Adriana

( ani)
ă

ă Lauren
ăcrămioara

ăilescu Daniel Petru

ăie

7

8

10

11

12

13

14

15

16

1

2

Miercuri, 06.06.2007

Joi, 31.05.2007

Vineri, 01.06.2007

Sâmbătă, 02.06.2007

1

2

1

2

1

. Deak Ervin (28 ani)

. Maielat Gheorghe (37 ani)
Comânzan Marcela 33 ani

. Lemak Lucian Florin (26 ani)

. Oancea Petru (49 ani)
Alexandru Ana 53 ani

. P (34)

şi
Borca Petronerla Laura (27ani)

şi
( )

Neacşu Alice Florentina(27ani)
şi

( )

Pretorian Lavinia Maria (32ani)
ălean Gheorghe Victor

Vând buz Mercedes Sprinter
8+1, an fabrica

ă

ţie 2002
1980.

Tel.0742-553630, 0742-844399
Vând Mitsubischi Cordia,

1.6l, consum 7%, stare bun ,
preţ 1.200 € neg. Tel. 0744-
782679.

şi
Mercedes Cobra, an fabr.

Vând apartament 4 camere
şi 3 camere, în Centru. Preţ
negociabil direct. Tel. 0723-
092582.

R Ş ŢE I A

BOCŞA:

TOTAL GENERAL: 875

: Absolvent invatamant preuniversitar fara atestat profesional: 3; Agent
de asigurare: 15; Agent vanzari: 2; Ajutor ospatar: 11; Analist: 1; Asamblor montator
profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent farmacist: 1; Asistent medical
generalist: 12; Barman: 2; Brutar: 4; Bucatar: : : 30; Carmangier: 3; Coafor: 3;
Confectioner articole din piele: 20; Consilier inginer chimist: 1; Consilier: 2; Contabil:
1; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 161;
Dulgher: 17; Electrician auto: 10; Electrician de intretinere si reparatii: 16; Electrician
in constructii: 5; Electrician montare si reparatii: 5; Faiantar: 4; Farmacist: 1; Fierar
betonist: 2; Frizer: 2; Gipsar: 4; Infirmiera: 3; Inginer constructii civile, industriale si
agricole: 2; Inginer electromecanic: 1; Inginer mecanic: 7; Inginer retele electrice: 2;
Inspector asigurari: 1; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus constructii
metalice: 7; Lacatus mecanic: 1; Legator manual: 1; Lucrator comercial: 2;
Magaziner: 1; Maistru constructii civile: 2; Maistru industriile textila, pielarie: 5;
Manipulant marfuri: 2; Manichiurist: 1; Masinist la instalatii de preparat si turnat beton :
2; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide:
10; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 63; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 54; Operator confectioner
industrial: 15; Ospatar (chelner): 12; Pavator: 1; Paznic: 1; Pedichiurista: 1; Sofer de
autoturisme si camionete: 150; Spalatoreasa lenjerie: 21; Strungar universal: 9;
Sudor cu arc electric: 1; Sudor in mediu protector: 50; Sudor manual cu arc electric: 8;
Tinichigiu carosier: 15; Vanzator: 7; Vopsitor industrial: 15; Zidar pietrar: 10; Zidar
rosar-tencuitor: 10; Zugrav, vopsitor: 2;

Lăcătuş mecanic: 5; Instalator încălzire centrală şi gaze: 5; Sudor: 5;
Tinichigiu de santier: 3; Muncitor necalificat: 5;Asistent medical: 1; Zugrav vopsitor: 2;
Faiantar: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 30.05.2007
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i aţii electrice

civile

ţ
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ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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�

�
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O.u.G. nr. 36 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind
aprobarea taxei de notificare a prelucr

(M.O.
nr. 335/17.05.2007)

O.u.G. nr. 38 pentru modificarea Legii înv
(M.O. nr. 335/17.05.2007)

(M.O. nr. 335/17.05.2007)
Decizia nr. 412 privind obliga

(M.O.
nr. 335/17.05.2007)

Ordinul nr. 629 al ministrului afacerilor externe privind
publicarea momentului ie

(M.O. nr. 336/18.05.2007)
Ordinul nr. 973 al ministrului educa

(M.O. nr.
337/18.05.2007)

H.G. nr. 462

(M.O. nr. 343/21.05.2007)
H.G. nr. 463

(M.O. nr.
343/21.05.2007)

Ordinul nr. 186 al ministrului economiei

(M.O. nr. 343/21.05.2007)
Ordinul nr. 187 al ministrului economiei

(M.O. nr.
343/21.05.2007)

ărilor de date cu
caracter personal, care cad sub inciden

ă ământului nr.
84/1995

O.u.G. nr. 39 pentru completarea art. 67 din Legea
îmbunătă

ării

ării nr. 4.547/2004 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ă

ăinătate, cu completările ulterioare

privind modificarea G. nr.
292/2007 pentru aprobarea programelor na
ănătate în anul 2007

privind aprobarea activită
ă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul

vegetal ătă
ărei activită

G. nr. 140/2007 privind
aprobarea cuantumului plă

ă

ă

ţa Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ţie a acestor date

ţ

ţirilor funciare nr. 138/2004 Consiliului Naţional al
Audiovizualului

ţiile ce revin radiodifuzorilor
la înregistrarea programelor de radio

ţionale
ţiei, cercet

ţiei

ţionale de
s

ţilor pentru care se
acord

ţiri funciare, în anul 2007, a
cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiec ţi,
precum

ţilor naţionale directe
complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

ţelor
privind modificarea

ţii de consultant
fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.614/2006

ţelor
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calit ţii de
consultant fiscal - sesiunea iunie 2007

şi libera circula

şi de televiziune

şirii din vigoare a unor tratate
interna

şi
tineretului pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului educa şi cercet

şi desf şurare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în

str

şi completarea H.

şi sectorul de îmbun

şi pentru abrogarea H.

şi finan
şi completarea Regulamentului pentru

organizarea examenului de atribuire a calit

şi finan
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Protec]ia social@ acordat@
persoanelor disponibilizate

P

-

u

-
-
-

-

-
.

P

-

-

-

pt

rotecţia socială acordată persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective
efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţi naţionale, regii
autonome, companii naţionale şi societăţi
naţionale cu capital majoritar de stat, precum
şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome subordonate autori tăţ i lor
administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.

Actul normativ conţine prevederi cu
privire la modul de întocmire a listelor cu
persoanele ce urmează a fi concediate,
pentru a putea beneficia de serviciile de
preconcediere şi de suma acordată la data
încetării contractului individual de muncă.
Listele nominale sunt întocmite de societă
ţile, regiile, companiile care efectuează
concedieri colective. Aceste liste conţin date
despre persoanele care urmează să fie
disponibilizate, data încheierii contractului
individual de muncă, data concedierii.

Potrivit O G nr. 116/2006 cu modificările
şi completările ulterioare, la data încetării
contractului individual de muncă, persoanele
disponibilizate primesc o sumă egală cu de
două ori salariul mediu net pe economie din
luna ianuarie a anului în care s-a efectuat
concedierea.

Normele metodologice precizează că
această sumă se acordă la data încetării con
tractului individual de muncă, urmare a con
cedierii colective, şi se plăteşte direct benefi
ciarilor, prin intermediul societăţilor sau,
după caz, al filialelor şi/sau sucursalelor
acestora. Fondurile necesare acestor plăţi se
virează în conturile societăţilor sau ale filiale
lor şi/sau sucursalelor acestora de către
agenţiile teritoriale ale forţelor de muncă în a
căror rază teritorială acestea îşi au sediul, în
maximum 5 zile lucrătoare de la data depu
nerii de către societăţi a documentelor

ersoanele disponibilizate beneficiază
de venit de completare, care se acordă lunar,
pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de
vechimea în muncă a persoanelor concedia
te. La determinarea venitului de completare
se utilizează salariul mediu net pe ultimele
trei luni înainte de concediere al persoanei
disponibilizate.

Normele metodologice detaliază modul
de calcul al salariului mediu net pe ultimele 3
luni înainte de concediere şi precizează că
nu vor fi luate în calcul sumele acordate
ocazional sau cu caracter nepermanent, pre
cum şi sporul plătit pentru ore suplimentare.

Calculul salariului mediu net pe ultimele 3
luni înainte de concediere se evidenţiază în
situaţiile întocmite de către societăţi sau,
după caz, de către filialele şi/sau sucursalele
acestora.

În vederea certificării datelor prezentate
în aceste situaţii, agenţiile în a căror rază
teritorială îşi au sediul societăţile sau, după
caz, filialele şi/sau sucursalele acestora veri
fică, prin sondaj, calculul salariului mediu net
pe ultimele 3 luni cel puţin 10% din numărul
persoanelor cuprinse în aceste situaţii.

Venitul lunar de completare se stabileşte
şi se plăteşte odată cu indemnizaţia de şomaj
de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă.

Drepturile băneşti acordate cu titlu de
venit de completare în condiţiile prevăzute de
ordonanţa de urgenţă se achită prin sistemul
general utilizat pentru plata drepturilor
reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietă

ăsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor ării rurale

ările ările ulterioare,
se modifică ă după cum urmează:

La articolul 4, alineatul (1) se modifică
ătorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Beneficiază de rentă viageră agricolă

persoanele fizice care au vârsta de peste 62 de ani
ă la 10 ha teren cu destina

ă situat în extravilan, care înstrăinează prin acte între
vii sau arendează terenurile cu destina ă după
intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietă ăsuri
adiacente."

La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul 11), cu următorul cuprins:

"(11) Beneficiarii rentei viagere agricole vor putea
rămâne proprietari pe o suprafa ă de teren cu destina

ă, situată în extravilan, de până la 0,5 ha pentru
folosin ă personală."

La articolul 4, alineatul (4) se modifică
ătorul cuprins:
"(4) În cazul contractelor de arendare, proprietarii

beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an,
dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfâr

ăte
ă alineatul (41) se introduc trei noi

alineate, alineatele (42), (43) ătorul cuprins:
"(42) În situa

ăruia rentierul agricol
beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an,
este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de
arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează

ă de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare
a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării
terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă
de 100 euro/ha/an.

(43) Renta viageră agricolă se calculează
ă de la data încheierii contractelor de arendare,

respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în
cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii
cererii.

(44) În cazul în care contractele au fost încheiate în anii
preceden ă agricolă se
calculează ă de la 1 ianuarie a anului în care
s-a depus cererea."

La articolul 4, alineatul (5) se modifică
ătorul cuprins:
"(5) În cazul proprietă ă agricolă

se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza
declara ă de comun acord de to

ă
ătorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Persoanele care solicită renta viageră

agricolă pot să depună personal ori prin mandatar la orice
birou jude ările ulterioare să
fie depuse la acela

ă de următoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
b) copie de pe actul de înstrăinare autentificat sau, după

caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului

ării nr. 16/1994, cu modificările ările
ulterioare;

c) declara ăspundere, din care să rezulte
faptul că nu are în proprietate pentru folosin ă proprie teren
cu destina ă situat în extravilan, în suprafa ă mai
mare de 0,5 ha."

La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) În cazul în care se constată că datele declarate de
solicitan ă ă
viageră agricolă se suspendă până la data completării
dosarului conform prevederilor legale în vigoare."

La articolul 5, alineatul (4) se modifică
ătorul cuprins:
"(4) Persoanele care au depus deja dosar pentru a

putea beneficia de rentă viageră agricolă, iar ulterior
dobândesc ăzute
la art. 4 alin. (2)

ăinare sau contracte de
arendare, în vederea ob

ă pe care o de
ă ătorul cuprins:

"Art. 7. - În termen de maximum 30 de zile Oficiul
na ă de la
birourile jude ă solu ă
comunice solicitantului ă dosarul a
fost aprobat, dacă trebuie completat sau dacă a fost
respins."

Articolul 9 se modifică ătorul cuprins:
"Art. 9. - Birourile jude

ă
documenta ă programul informatic de
eviden ă

ă ătorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În primul trimestru al anului rentierii se vor

prezenta la birourile jude ă viageră agricolă în
vederea vizării carnetelor de rentier agricol, în baza cărora
Agen ăti renta viageră agricolă.

(2) Odată cu vizarea carnetelor, rentierii vor depune la
birourile jude ările de
acordare a rentei viagere agricole o declara
ăspundere privind situa

ă acestea au fost în
vigoare la sfâr ă renta."

Articolul 12 se modifică ătorul cuprins:
"Art. 12. - Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin

raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de
Banca Na ă a României din anul pentru care aceasta
se datorează. Aceasta se efectuează de către Agen

ă modalitate prevăzută de lege."
La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) După decesul rentierului, mo

ă scadentă de la data decesului, în primul
trimestru al anului următor celui pentru care aceasta este
datorată, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de
mo

ătorul cuprins:
"Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din

prezentele norme metodologice".
Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică

ă anexa nr. 2 la normele metodologice se
introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având con

ăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Anexele nr. 1 ă din prezentul

ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

ţii ţiei, precum

ţelor publice nr. 1.272/26.503/2005, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27
decembrie 2005, cu modific

ţine în proprietate pân ţie
agricol

ţie agricol

ţii ţiei, precum

ţ ţie
agricol

ţ

ţia în care terenul ce face obiectul
contractului de arendare, pe baza c

ţi depunerii cererii, renta viager

ţii comune, renta viager

ţiei autentice notariale, dat ţi
coproprietarii."

La articolul 5, alineatul (1) se modific

ţean, cu condiţia ca toate solicit

ţit

ţie pe propria r
ţ

ţie agricol ţ

ţi nu corespund realit ţii, dreptul de a primi rent

ţe de teren în condiţiile prev

ţinerii rentei viagere agricole pe
întreaga suprafaţ ţin."

Articolul 7 se modific

ţional propune spre aprobare documentaţia primit
ţene, urmând ca dup ţionare s

ţene dac

ţene ţin evidenţa rentierilor agricoli
din judeţul respectiv, iar Oficiul naţional arhiveaz

ţia
ţ

ţene de rent

ţia Domeniilor Statului va pl

ţene unde au fost înregistrate solicit
ţie pe propria

r ţia contractelor de arendare,
conform anexei nr. 3, precizând dac

ţional
ţia

Domeniilor Statului, prin mandat po

ţinutul
prev

şi justi şi
unele m

şi dezvolt şi al ministrului
finan

şi complet
şi se completeaz

şi va avea
urm

şi care
de

şi justi şi unele m

şi va avea
urm

şitul anului
calendaristic pentru care se pl şte renta."

La articolul 4, dup
şi (44), cu urm

şi se
datoreaz

şi se
datoreaz

şi se datoreaz

şi va avea
urm

şi va avea
urm

şi birou, o cerere, conform anexei nr. 1,
înso

şi de pe
contractul de arendare încheiat cu respectarea prevederilor
Legii arend şi complet

şi va avea
urm

şi alte suprafe
şi (3) pot beneficia de un termen de 6 luni

pentru a încheia acte de înstr

şi va avea urm

şi birourilor jude

şi va avea urm

şi coordoneaz
şi calcul al rentei viagere agricole."

Articolul 10 se modific şi va avea urm

şitul anului pentru care se acord
şi va avea urm

ştal, virament bancar
sau orice alt

ştenitorii vor încasa
ultima rat

ştenitor şi a carnetului de rentier agricol al defunctului."
Articolul 14 va avea urm

şi
se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Dup

şi 2 fac parte integrant

1.

2.

3.

5.

7.

8.

10.

12.

13.

15.

17.

4. 11.

14.

16.

6.

9.

(Ordin nr. 345 din 26 04 2007 Publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 315 din 11 05 2007

. . ,
. . )

Renta viageră agricolă
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Noul model de rachetă balistică intercontinentală realizat de Rusia şi testat marţi poate distruge orice tip
scut antirachetă, a declarat prim-vicepremierul Serghei Ivanov. Turcia a deplasat un număr sporit de tancuri
la graniţa cu Irakul 31 mai - Ziua mondială fără tutun

PRISMA | 3 Mai - 5 Iunie |1 2007

Grupul celor Opt (G8)

Angela Merkel a prezentat în faţa Bundestagului priorităţilor
din perioada imediat următoare.

La summit-ul

Miniştrii de justiţie şi de interne

Miniştrii de externe

Miniştrii de externe din ţările G8

Cancelarul german,

Germania

este un forum internaţional al
guvernelor Canadei, Franţei, Germaniei, Japoniei, Italiei, Rusiei
şi Statelor Unite ale Americii. Împreună, aceste state reprezintă
în jur de 65% din economia mondială. Activităţile grupului includ
conferinţe anuale, studii politice, culminând cu summitul anual la
care participă şefii de stat şi guvern din statele membre. Este
prezent şi preşedintele Comisiei Europene.

În fiecare an, un membru al G8 este preşedintele grupului.
Deţinătorul preşedinţiei stabileşte agenda anuală şi găzduieşte
summit-ul. Anul acesta este rândul Germaniei, care va găzdui al
33-lea G8 summit în Heiligendamm, iunie 6 - 8.

Rusia a găzduit reuniunea din iulie 2006 la Petersburg. În
prezenţa invitaţilor, liderii Braziliei, Chinei, Indiei, Mexicului şi
Africii de Sud, precum şi ai reprezentanţilor Agenţiei
Internaţionale pentru Energie, Agenţiei Internaţionale pentru
Energie Atomică, Naţiunile Unite, UNESCO, Banca Mondială,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a
Comerţului, au fost discutate temele prioritare ale preşedinţiei
ruse - securitatea energetică la nivel global, dezvoltarea unui
sistem modern de educaţie şi lupta împotriva bolilor infecţioase.

Declaraţia adoptată este, privind retrospectiv, doar o
declaraţie de intenţie, temele abordate fiind, în mare măsură, de
strictă actualitate şi azi.

Dând curs îngrijorării organizatorilor faţă de eventuale mani
festări violenţe în timpul summitului G8, cancelarul a făcut un
apel la demonstraţii paşnice, vizându-i în mod direct pe opozanţii
globalizării: „Cine demonstrează în linişte va fi mai bine auzit”.

Referitor la protecţia climei, Angela Merkel a reiterat
necesitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon pentru a
împiedica încălzirea climei cu mai mult de două grade, dar s-a
arătat, în acelaşi timp, conştientă de faptul că între statele
membre ale grupului G8 există divergenţe mari în privinţa
măsurilor ce trebuie luate în această direcţie.

La capitolul politică externă, s-a referit la situaţia din Orientul
Apropiat, cerând încetarea conflictului între Israel şi palestinieni,
amintind că „violenţa nu este calea de soluţionare a
problemelor”. Nici Iranul nu a fost ocolit, reamintind Teheranului
că, doar atunci când va da curs obligaţiilor internaţionale ce îi
revin, Berlinul va fi mult mai cooperant cu guvernul iranian. În
privinţa legăturilor cu statele africane, la summit-ul G8 se vor
discuta posibilităţile de structurare mai eficientă a ajutoarelor
financiare pentru aceste state, dar şi colaborarea economică
pentru promovarea dezvoltării continentului african pe baza
propriilor resurse.

„Globalizare cu faţă umană” este un alt scop declarat al
organizatorilor summitului G8 din iunie. Trebuie să dăm
globalizării o faţă umană, a declarat Merkel în faţa Bundestag-

ului, referindu-se la responsabilitatea liderilor politici pentru
influenţarea în sens pozitiv a consecinţelor globalizării. Din
această perspectivă trebuie văzute şi problemele economice ce
vor fi abordate în cadrul summit-ului G8: transparenţa pieţelor
financiare şi elaborarea de reguli pentru activitatea fondurilor
speculative, protecţia proprietăţii intelectuale şi lupta împotriva
pirateriei tehnologice, liberalizarea comerţului şi a investiţiilor la
nivel mondial, dar şi aspectele sociale ale globalizării.

statelor puternic dezvoltate din acest an vor
participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţii ţărilor cu o creştere
economică dinamică, respectiv China, India, Brazilia, Mexic şi
Africa de Sud. Nu este vorba de a extinde grupul celor 8 şi de a
transforma în grupul celor 13, ci de a implica aceste state care au
perspectiva de a deveni mari puteri economice într-un proces de
colaborare pentru promovarea unei creşteri economice stabile la
nivel global, a spus cancelarul Germaniei.

din cele opt state puternic
industrializate ale lumii s-au întâlnit la München, Germania, în
pregătirea summitului G8. La reuniune au luat parte, pe lângă
miniştrii de interne şi justiţie din statele membre, şi comisarul
european pentru justiţie, Franco Frattini, şi secretarul general al
Interpol, Ronald Noble.

Cu acest prilej a fost pus la punct un mecanism privind
schimbul de informaţii pentru protejarea unor elemente critice de
infrastructură, cum ar fi instalaţii energetice, oleoducturi sau
gazoducturi sau cai de transport şi comunicaţie împotriva unor
eventuale atacuri teroriste.

din ţările G8 au participat la reuniunea
miniştrilor de externe ai statelor din grupul de cooperare Asia-
Europa (ASEM) desfăşurată la Hamburg, Germania. Pe agenda
întâlnirii au figurat protecţia climei - tema principală a summitului
G8 de săptămâna viitoare, lupta împotriva terorismului şi
securitatea energetică, diferenţele existente între statele
europene şi ţările asiatice cu o dezvoltare economică dinamică.
În privinţa protecţiei climei, în cadrul întâlnirii care a avut loc luni
intre reprezentanţii UE şi cei ai Chinei, ministrul de externe
chinez s-a declarat în principiu de acord cu necesitatea unor
măsuri în acest sens, dar a adăugat că ţara sa are nevoie de un
echilibru între dezvoltarea economică şi protecţia mediului.
Poziţie similară a prezentat şi India. În fapt, miniştrii de externe
din cele 27 de state comunitare şi 16 state asiatice nu au ajuns la
un compromis privind poziţia Indiei şi a Chinei în această
problemă. Consilierul preşedintelui George W. Bush a reiterat
poziţia Washingtonului împotriva unor acorduri concrete la
finalul summitului G8. Ar fi lipsit de realism să ne stabilim ţinte
concrete în privinţa limitării emisiilor de noxe, a spus
reprezentantul CaseiAlbe.

au avut o reuniune informală,
miercuri 30 mai, la Postdam, Germania. Pe agendă au figurat
Kosovo, Orientul Mijlociu, Darfour (unde situaţia a luat o nouă
turnură după ce preşedintele american George W. Bush a
anunţat noi sancţiuni unilaterale împotriva Sudanului) şi
Afghanistan. Miniştrii de externe din Afghansitan şi Pakistan au
fost şi ei prezenţi la o parte din consultări.

Angela Merkel, s-a întâlnit cu preşedin
telui Camerei Reprezentanţilor din Congresul american, Nancy
Pelosi. Doamna Merkel a precizat că în prezent cel mai
important pas este semnarea de acorduri internaţionale, prin
care ţările lumii să se oblige să respecte normele anti-poluare.
Administraţia americană pare, cel puţin până acum, determinată
să nu accepte prevederile concrete privind protecţia climei în
declaraţia finală a summitului G8 de la Heiligendamm.

a făcut din problema schimbărilor de mediu una
din priorităţile perioadei în care deţine preşedinţia de un an a
grupului G8.

Cancelarul german, Angela Merkel încearcă să determine
liderii statelor membre ale acestui grup să limiteze emisiile de
gaze care produc încălzirea globală, astfel încât valorile emisiilor
în 2050 să fie la jumătatea celor din 1990.

Preşedinţia germană

Reuniuni pregătitoare

-

-

Viitorul Constitu]iei
europene

La Strasbourg s-au încheiat
discuţiile purtate pe marginea
perspectivelor reluării procesului de
realizare a unei Constituţii europene.

Oficialii europeni sunt de părere
că trebuie găsit un consens în privinţa
tratatului constituţional şi că evaluă
rile trebuie să continue până în luna
iunie, la Consiliul European.

Invitaţii la dezbaterea privind viito
rul Europei, desfăşurată la Parlamen
tul European, au fost premierul Italiei,
Romano Prodi, fost preşedinte al
Comisiei Europene, şi premierul
olandez, Jan Peter Balkenende, a
cărui ţară a respins prin referendum
acum doi ani tratatul constituţional

Preşedintele Parlamentului Euro
pean, Hans Gert Pöttering, a accen
tuat, încă de la începutul dezbaterilor,
provocările cu care se confrunta în
prezent Uniunea Europeană, sublini
ind importanţa unor reforme de suc
ces. Referitor la tratatul constituţional,
Pöttering a subliniat că acesta a fost
deja ratificat de 18 state membre

Romano Prodi consideră că
viitorul Europei se afla la ananghie, în
perioada până la alegerile din 2009.
El a respins opiniile conform cărora
nevoia de a se obţine rezultate este
legată de nevoia consolidării institu
ţiilor europene. În ultimii doi ani,
spunea el, s-au auzit doar ezitări. A
sosit timpul însă să-i auzim pe cei
care au ratificat tratatul, declara
Prodi, clasificând prioritară depăşirea
impasului constituţional Este impor
tant, înaintea lui 2009, ca alegătorii
europeni să cunoască rolul Parla
mentului European şi pentru aceasta
mandatul viitoarei conferinţe intergu
vernamentale privind Constituţia
trebuie să fie specific şi selectiv, să se
localizeze asupra aspectelor esenţia
le, a mai precizat Prodi în cadrul dez
baterii de la Parlamentul European.

Premierul olandez, Balkenende, a
cărui ţară a respins acum doi ani, prin
referendum, tratatul constituţional,
consideră că unul dintre motive
votului negativ olandez a fost evolutia
mult prea rapida a uniunii, extinderea
sa. Oficialul olandez consideră că au
fost şi alte motive. Astfel, unii au
considerat că Europa decide prea
multe reguli sau îşi asumă prea multe
responsabilităţi, care ar trebui să revi
nă statelor membre, alţii au acuzat
Bruxelles-ul de lipsa de transparenţă.
Îngrijorările privind contribuţia finan
ciară a Olandei la Uniunea Europea
nă au constituit, desigur, un alt factor
important pentru respingerea Consti
tuţiei. De fapt, cetăţenii nu au realizat
cu adevărat beneficiile specifice
aduse de parteneriatele europene a
concluzionat premierul.

La Bruxelles, noul preşedinte al
Franţei, Nicolas Sarkozy, s-a întâlnit
cu preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso. Cei doi au
sugerat că un tratat simplificat este
cea mai bună soluţie pentru adopta
rea documentului. “Preşedintele
Sarkozy a fost primul care a lansat,
încă dinainte de a fi ales, ideea unui
tratat simplificat. Vedem acum că în
această privinţă începe să se formeze
un consens", a spus Jose Manuel
Barroso. La rândul lui, Nicoals Sar
kozy a explicat importanţa elaborării
şi, apoi, a adoptării unui document
mai simplu. “Am spus deja că le voi
cere francezilor să îmi dea un mandat
de ratificare în Parlament a unui
Tratat constituţional simplificat. Asta
înseamnă că avem un spaţiu de
manevră pentru deblocarea situaţiei.
Europa nu poate să rămână în
această stare de relativă paralizie”, a
spus Nicolas Sarkozy.
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Oficial, 29.000 de balene au fost vânate după moratoriul din
1986, majoritatea de Japonia, Norvegia şi Islanda.

Vânătoarea de balene în scop comercial este interzisă. La
reuniunea anuală a Comisiei Internaţionale pentru Vânatoarea

de Balene (IWC), ce are loc în statul american Alaska, se
decide în această săptămână soarta celor mai mari mamifere
ale oceanelor. Comisia internaţională trebuie să răspundă la
întrebarea "Se menţine autorizaţia de vânătoare, pentru popu
laţiile indigene, care ucid pentru a se hrăni?". Ele sunt vânate
încă, pentru că moratoriul are trei excepţii: populaţiile indigene
din Statele Unite, Rusia şi Groenlanda, care îşi asigură astfel
subzistenţa. Japonia insistă să obţină aceeaşi derogare. Japo
nezii omoară peste 1.200 de balene pe an, pentru cercetări
ştiinţifice. Carnea este, însă, comercializată. Japonia a dat de
înţeles că ar putea renunţa la planul de a include balena-cu-
cocoaşă în programul său de vânătoare, program pe care
oficialii japonezi îl consideră de interes pur ştiinţific, în schimb,
asiaticii ar dori ca statele membre ale IWC, care se pronunţă
împotriva vânătoarei, să permită ca patru comunităţi japoneze
de coastă să vâneze în continuare balene în scopuri
comerciale, deşi în număr limitat.

IWC a acceptat prelungirea cotei p nativii din Alaska şi
Chukotka, Russia. Este vorba de 280 de balene până în 2012.
Propunerea Japoniei, urma să fie supusă la vot miercuri, 30
mai.

-

-

entru

Vânătoarea de balene

Luni dimineaţă, la Bagdad,
au avut loc discuţii pe teme Irakului,

primele la nivel de ambasadori, după
1980. Acesta survin la scurt timp după
întrevederea din Egipt, dintre secretarul
de stat american şi omologul ei iranian

SUA şi
Iran

.

Comunitatea romă cere să fie inclusă în
negocierile pe marginea statutului provinciei
Kosovo. Forumul european al romilor a fost
creat în 2004, la iniţiativa Finlandei, în scopul
apărării drepturilor şi intereselor celor circa
14 milioane de romi care locuiesc în Europa.

Camera inferioară a parlamentu
lui german a decis

în toate mijloacele de trans
port şi în clădirile oficiale federale.
Responsabilitatea pentru instituţii
publice regionale aparţine landurilor.

-
-
-

interzicerea fu
matului

Reuniunea G8



Vând apart.2 camere, confort 3, Lunc ,
complet mobilat, termopane si alte imbu-
natatiri. Tel. 0355-404462, 0788-021438.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat, cen-
trala, termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Micro 3, complet amenajat, centrala,
termopane, bucataria modificata. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apart. 2 camere, confort 1, Mo-
roasa, imbunatatit, centrala, termopane,
mobilat. Tel. 0355-404462, 0788021438.

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,
Micro 3, amenajat, rigips, termopane, etaj
3, 27500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopa-
ne, balconul modificat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suprafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021443 , 0746663225.

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443.

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

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

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 bai, imbunatatit, bucatarie
modificata. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apart. 3 camere, confort 1, deco-
mandat, Lunca, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, 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 2,
semidecomandat, convector, parter, ame-
najat, pret bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apart. 3 camere conf. 1, centrala,
termopane, clima, Micro 2, 32000 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746-663225

Vând apart. 4 camere, confort 1, deco-
mandat, Micro 4, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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

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

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Muncitoresc, ga-
raj, 2 bai, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa 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

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

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

Vând casa 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,
25000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

Ocazie! Vând casa, 4 camere Munci-
toresc, garaj, centrala, amenajata, 2 bai,
curte acoperita, gradina terasata, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021443.

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

Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând teren 5500 mp, Calea Caran-
sebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

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

Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona, preferabil fara
mobila. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere casa, 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 par-
ter, pretabil privatizare, 4 camere, 115 mp,
zona centrala, vad comercial. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

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

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

Cump

-
-

-

ă

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

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

Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 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, indife
rent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 1- 2 CAMERE

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, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera, amenajata, convec-
tor, termopane, 13000 €.Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

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

Vând apartament cu o camera, Micro 2,
locuibil, 15500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Govandari, amenajat, 18500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, suprafata mare. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, imbunatatit, centra-
la, 2 balcoane. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apart. 2 camere, confort 1, deco-
mandat, Micro 4, imbunatatit, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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

Vând apartament 2 camere, conf.1, de-
comandat, Centru, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
2, imbunatatit, centrala, 28000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centra-
la, mobilat si utilat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând ap. 2 camere, confort 2, Micro 3,
imbunatatit,centrala,termopane,parter.Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apart. 2 camere, conf. 1, Micro 2,
termopane, complet imbunatatit, mobilat,
25000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442.

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

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

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Govandari, complet renovat,
centrala, termopane, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
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Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând apartament 2 camere etaj 1,
zona Lunc , preţ 22.000 €. Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat bun pentru privatizare, ocu-
pabil 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, central , termo-
pane. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Vând garsonier în bloc de aparta-
mente cu mici îmbun t ţiri, preţ 16.000 €
neg., zona Govândari. Tel. 0788-
520899. (Tryo M)

Vând apartament cu 2 camere conf.
1, etaj 1, ocupabil imediat, cu central
termic . Tel. 0748-118778. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, preţ
22.000 €. Tel. 0748-119444. (Tryo M)

Vând c min o camer 6.200 € i
c min 2 camere 12.000 €. Tel. 0748-
118080. (Tryo M)

ă

ă

ă
ă ă

ă
ă

ă ă
ă

ş

Vând urgent garsoniere finisate în
Re ţa, zona Govândari

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

Vând urgent apartament conf. 1
semidecomandat, zona complex Hehn,
etaj 3/4,nefinisat, la preţul de 27.500 €.
Tel. 0722-411233, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Vând urgent apartament cu dou

ţii la parter, bun pentru
privatizare sau cabinete medicale. Tel.
0722-411233, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Vând urgent apartament cu dou

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

Vând urgent apartament superfinisat
cu central

ţul de 22.000
€. Tel. 0722-411233, 0723-484780.
(Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu dou

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

Vând urgent apartament cu dou

ţ
ţ avantajos. Tel. 0722-

411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent cas

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

Vând urgent cas

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

Vând urgent teren în Re ţa, pe
Calea Timi

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

şi şi Mociur, la
pre

it

şi anexe,
situat în zona Stavila, la pre

şi gr

şi gr

şi
şorii, lâng

şi pe muntele
Semenic î

ă
camere conf. 1, semidecomandat, situat
în zona Univers ă

ă
camere conf. 1, decomandat, etaj 4/4
finisat, cu centrală, situat în Govândari,
Micro 4, la pre

ă, garaj, grădină

ă

camere conf. 3, parter, situat în zona
Intim, la pre

ă
camere conf. 1 semidecomandat, situat
în zonă centrală, suprafa ă 70 mp, etaj
9/10, la pre

ă cu trei camere,
bucătărie, baie, bucătărie de vară, garaj,
curte betonată ădină situată în zona
Muncitoresc, la pre

ă în Văliug, compu-
să din 5 camere, 2 bucătării, garaj, baie,
curte betonată ădină situată la
strada principală, la pre

ă mănăstire, pe
drumul Lupacului, în Băile Herculane în
zona hoteluri UGSR

n zona Releului, la pre

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

V nd garsonier

V

V nd caban

32

â
ţ 7.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
ând cas

ţie, zona
Govândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 12.500 mp teren în Caranse-
be ţ 30 € mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

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

â

ţ 200.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial 75 mp, zona
Lunc ţ 50.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

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

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

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

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

Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 4 camere, deco-

mandat, parter/IV, central
ţa Sud, preţ fix

40.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 3 camere, confort I,

semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbun ţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând h teren arabil în loc.
M ţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ 180.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel 50 locuri în constucţie +

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

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

Vând 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lâng

ţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan, zona
Universalul Vechi, preţ 200 €/mp fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas ţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

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

302616. (Magister)
Vând hal

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

Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Ofer spre închiriere restaurant zona
Re ţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă o cameră, baie, hol,
zona Calea Caransebe

ă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc

ă 8 camere + 10.200 mp
teren, lângă Cabana Centrală, apă,
curent, canalizare. Pre

ă. Pre

ă
termică, zona Comisariat. Pre

ă, pretabil
privatizare, zona Re

ătă

ăureni. Pre

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp,construibilă,pre

ării, pre

ă hotel Gozna,
pre

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

şului. Pre

ş, zona Seşu Roşu. Pre

şi

şi garsonier şov,
lâng

şi

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

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

ă
centrală, superîmbunătă

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Vând caban ţ
ţ

180.000 €.

Ofer spre închiriere apartament 3
camere complet mobilat

ţ 300 € lunar.

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

ţit
ţ 300 € lunar.

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.

şorii, zona depozitelor, pre 70
€/mp.

şi modernizat.
Pre

şi mobilat.
Pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

Vânz riã

Închirieri

intermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

21 Mai 7
22 Mai 7
23 Mai 7
24 Mai 7 8193
25 Mai 7 3470
28 Mai 7 2749
29 Mai 7 3000
30 Mai 7 4446

0 51,3883
0 51,8278
0 51,6838
0 51,
0 51,
0 51,
0 51,
0 51,

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,50

2,41
2,40

2,49
2,48
2,47
2,46
2,45
2,44
2,43
2,42

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,35
,34

3,33
3,32
3,31
3,30
3,29
3,28
3,27
3,26
3,25

3

USD

30 1 2 3 4 7 8 9 17 18 21 22 23 24 25 28 29 3010 11 14 15 16

30 - 30 Mai 2007Aprilie
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PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: MECI AMICAL: ANGLIA - BRAZILIA

Vineri Sport.ro ora 22:00
VOLEI: CUPA EUROPEANA A NATIUNILOR: Slovacia - Romania

Sambata Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Preliminarii EURO 2008: Slovenia - Romania

Sambata TVR 1 ora 21:40
MOTOCICLISM: MOTOGP, MP al Italiei, Mugello, Cursele

Duminica Eurosport ora 11:45
HANDBAL FEM.: Baraj pentru Camp Mondial: Suedia - Romania

Duminica Sport.Ro ora 16:30
CICLISM: TURUL ITALIEI: Etapa 21

Duminica Eurosport ora 17:15
TENIS: OPEN-UL FRANTEI - ROLAND GARROS, ziua 8

Duminica Eurosport ora 18:30
FOTBAL: Preliminarii EURO 2008: Romania - Slovenia

Miercuri TVR 1 ora 20:55

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
12 mai - 03 iun: CICLISM: Turul Italiei;
28 mai - 10 iun: TENIS: Openul Frantei - Roland Garros;
01 - 02 iun: CNR: Camp National de Raliuri - Ral. Muscelului;
01 - 03 iun: WRC: Camp Mondial - Raliul Greciei.

FORMULA 1 - M.P. DIN MONACO
Fernando Alonso a castigat pentru a doua oara la

Monte Carlo, inregistrand totodata cea de-a doua victorie
a sezonului actual.

McLaren Mercedes-urile s-au dovedit a fi mult prea
bune in a cincea etapa a anului chiar si pentru Ferrari,
echipa care pana acum a parut ca detine controlul; totusi,
bucuria team-ului lui Ron Dennis pentru aceasta lupta
castigata fara drept de apel este invers proportionala cu
spectacolul de care am avut parte, in cea mai prestigioasa
cursa din calendarul Formulei 1; si cei de la McLaren au
foarte multe motive de bucurie: cea de-a 150-a victorie in
Formula 1, a 14-a la Monte Carlo, marirea avansului in
clasamentul Constructorilor fata de principalii rivali
Ferrari, dubla atat in calificari cat si in cursa.

Dupa cinci etape disputate se poate spune ca, deopo
triva, monoposturile McLaren si Ferrari, sunt extraordinar
de competitive, nimeni nereusind sa se apropie de ritmul
celor doua team-uri (toti pilotii in afara de locurile doi si trei
au fost la cel putin un tur distanta de lider); impresia este
aceea ca diferenta dintre cele doua team-uri va fi in
continuare facuta de circuitul pe care se alearga;
bineinteles insa, si greselile personale vor influenta in
mod drastic, asa cum s-a intamplat si in acest weekend.

-

La McLaren acest aspect pare sa fie de
neglijat, caci cei doi piloti ai team-ului
sunt ca doua ceasuri elvetiene.

1 F.Alonso, McLaren 1:40:29.329
2 L. Hamilton, McLaren +4.095
3 F. Massa, Ferrari +1:09.114
4 G. Fisichella, Renault +1 tur
5 R. Kubica, BMW +1 tur
6 N. Heidfeld, BMW +1 tur
7A. Wurz, Williams +1 tur
8 K. Räikkönen Ferrari +1 tur

Clasament final Monte Carlo:

TENIS - ROLAND GARROS
Victor Hanescu este singurul jucator roman care va evolua in

prima runda a tabloului principal masculin de simplu din cadrul
turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al
anului. Tenismanul nostru au avut asigurata prezenta in aceasta
faza a competitiei, dotata cu premii in valoare de 6,9 milioane de
euro, gratie pozitiei in ierarhia ATP. Desi in momentul de fata
Hanescu este doar nr. 421 ATP din cauza absentei de peste
jumatate de an din activitatea competitionala, organizatorii l-au
acceptat pe tabloul principal gratie pozitiei 97 pe care se afla
inainte de "inghetarea" clasamentului. In runda inaugurala, Victor
Hanescu il va intalni pe argentinianul Guillermo Canas, cap de
serie 9, sansele sale de a trece de sud-american fiind destul de
reduse. La feminin, Romania va fi reprezentata de Edina Gallovits
(106 WTA), care a avut asigurat locul direct pe tabloul principal
gratie pozitiei in ierarhia WTA, si de Raluca Olaru, care a acces pe
"principal" dupa trei tururi de calificari. Gallovits o va avea ca
adversara pe rusoaica Vasilisa Bardina (58 WTA), iar Olaru – pe
ucraineanca Julia Vakulenko, cap de serie nr. 30.

Capul de afis al competitiei pariziene este tinut, ca si anul
trecut, de cei mai tari tenismeni ai momentului, Roger Federer si
Rafael Nadal. Iubitorii sportului alb asteapta o noua confruntare
intre cei doi, mai ales ca din 2005, dupa ce a castigat la
Wimbledon, Federer nu a mai pierdut in infruntarile de Grand Slam
decat finala de la Roland Garros (2006), "nasul" lui fiind Nadal.
Pana la o noua eventuala intalnire elvetiano-spaniola in ultimul act
al intrecerilor pariziene, Federer ar mai putea avea emotii in fata
croatului Ivan Ljubicic (cap de serie nr. 7) sau rusilor Marat Safin
(22) sau Nicolai Davidenko (4), pe care i-ar putea intalni pe traseu,
in timp ce Nadal ar putea fi "incurcat" de americanul Andy Roddick
(3) sau australianul Lleytton Hewitt (14). In competitia feminina,
principalele favorite sunt de asemenea cele mai valoroase
jucatoare ale momentului, belgianca Justine Henin (1) si rusoaica
Maria Sarapova (2).

Din nou cu ochii pe Federer si Nadal

Clasament final:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. Dinamo Bucuresti 34 23 8 3 63 24 77p
Steaua Bucuresti 34 21 8 5 61 22 71
CFR Cluj 34 21 6 7 59 32 68
Rapid Bucuresti 34 16 11 7 63 39 59
Otelul Galati 34 17 5 12 60 56 56

. Gloria Bistrita 34 16 6 12 42 35 54
7. Politehnica Timisoara

FC Vaslui 34 13 11 10 41 44 50
9. U. Craiova 34 12 12 10 39 43 48

. Unirea Urziceni 34 13 8 13 30 29 47
11. Pandurii Tg. Jiu 34 13 5 16 26 35 44

UTA 34 11 8 15 28 39 41
13. Politehnica Iasi 34 10 10 14 34 41 40

Farul Constanta 34 8 13 13 31 35 37
5. Ceahlaul Piatra Neamt 34 8 7 19 27 53 31p

16. FC National 34 6 6 22 27 52 24p
17. FC Arges 34 5 9 20 23 47 24p
18. Jiul Petrosani 34 5 5 24 15 47 20p

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

34 15 8 11 37 33 53p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Locurile 1 si 2, Dinamo si Steaua vor juca in preliminariile Ligii
Campionilor. Locul 3, CFR Cluj va juca in Cupa UEFA si tot in Cupa
UEFA va juca si castigatoarera Cupei Romaniei: Rapid Bucuresti.
Locurile 15 - 18 sunt retrogradabile in Liga 2.

18 Goluri: Claudiu Niculescu - Dinamo
16 Goluri: Ionel Ganea - Rapid
15 Goluri: Ionel D

Clasamentul golgheterilor:

ănciulescu - Dinamo
14 Goluri: Emil Jula - Otelul
13 Goluri: Valentin Badea - Steaua.

Clasament etapa a 32-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

.

1. U Cluj 32 19 9 4 44 20 66p
Dacia Mioveni 32 16 9 7 39 21 57p

3. CSM Rm Valcea 32 17 5 10 36 28 56p
4. Minerul Lupeni 32 16 4 12 39 33 52p
5. Unirea Alba Iulia 32 14 9 9 32 25 51p

. FC Caracal 32 14 4 14 38 31 46
7. Gaz Metan Medias
8 Poli II Timisoara 32 12 9 11 43 32 45p
9. Corvinul Hunedoara 32 11 12 9 43 36 45

10. CFR Timisoara 32 13 6 13 37 42 45p
11. ISCT 32 12 8 12 29 33 44p

13. FC Targoviste 32 11 9 12 27 31 42
FC Bihor 32 10 10 12 34 40 40

5. Building Vanju Mare 32 10 8 14 25 31 38p
16. FC Baia Mare 32 8 8 16 22 50 32p
17. CS Auxerre Lugoj 32 5 10 17 22 38 25p
18. Unirea Dej 32 6 6 20 25 56 24p

2.

6 p
32 13 6 13 43 31 45p

p

p
14. p
1

12. FCM Resita 32 12 6 14 35 35 42p

Etapa urmatoare: (33/34), sambata 02 iunie 2007:

FCM Resita - FC Baia Mare

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

SLOVENIA - ROMANIA
Federa

1. Olanda 6 4 2 0 8- 2 14
2. Romania 5 3 2 0 10- 3 11
3. Bulgaria 5 2 3 0 7- 3 9
4. Belarus 5 2 1 2 8- 10 7
5. Slovenia 5 1 1 2 4 -8 4
6.Albania 5 0 3 2 3- 6 3
7. Luxemburg 5 0 0 5 0- 9 0

Programul meciurilor din grupa Ramaniei:
: Albania - Luxembourg; Belarus- Bulgaria; Slovenia-

Romania. : Luxembourg- Albania; Bulgaria-
Belarus; Romania- Slovenia.

ţia Sloven ţat c

ţia 2008, va începe la ora 20.45 (21.45 - ora României),

ă de Fotbal a anun ă partida Slovenia -
România, programat pe 2 iunie, pe stadionul 'Arena Petrol' din
Celje, în cadrul grupei G a preliminariilor Campionatului European
edi
Totodată, FRF a decis ca jocul România - Slovenia, programat în
cadrul acelora

ăltini ă înceapă la ora 21.00.
şi preliminarii, la data de 6 iunie, pe stadionul 'Dan

P şanu' din Timişoara, s
Clasamentul Grupei G inaintea meciurilor de sambata si miercuri:

Sambata
02.06.2007

Miercuri 06.06.2007

HANDBAL FEMININ
Pregatirile pentru barajul

cu Suedia. Antrenorii Gheor
ghe Tadici

-
şi Dumitru Muşi au

convocat 18 handbaliste care
au intrat la Râmnicu Vâlcea într-
un ultim stagiu de preg

şi 2 jocuri amicale cu
Belarus, înaintea barajului cu
Suedia pentru calificarea la CM
2007 din Fran

ătire, ce a
cuprins

ţa.
Daca in meciul de sambata,

fetele au castigat la o diferenta
de doar trei goluri 30-27, in cel
de-al doilea meci Luminita Dinu
& Co. au reusit o victorie mult
mai concludenta. Partida a fost
controlata in totalitate de natio-
nala noastra, la pauza scorul
era 21-15. Datorita unei apararii
mai exacte in repriza a doua,
fetele antrenate de Gheorghe
Tadici au reusit sa se impuna in
final cu scorul de 40-27.

Pentru Romania va urma
dubla mansa de calificare la
Campionatul Mondial, contra
reprezentativei Suediei. Mansa
tur este programata la Udde-
valla pe 3 iunie, returul va avea
loc la Ramnicu Valcea pe 9
iunie.

Rapid a castigat Cupa Romaniei
Formatia antrenata de Razvan Lucescu a salvat un sezon in

care si-a dezamagit in dese randuri suporterii, atat pe plan intern,
cat si international, castigand Cupa Romaniei pentru a doua oara
consecutiv. Golurile lui Buga (minutul 15) si Zicu (minutul 48) au
avut menirea de a readuce zambetul pe conducerea tehnica si
administrativa a clubului din Giulesti, dar mai ales fericirea in
randul suporterilor, care incepusera sa-si piarda increderea in
propriii favoriti. Desi nu a fost un meci prea stralucit, cele doua
formatii venind dupa un sezon ratat in campionat, spectacolul din
tribune creat de cei aproximativ 31.000 de spectatori, dintre care
3.000 de rapidisti, i-a impresionat pe toti oficialii prezenti pe
stadionul "Dan Paltinisanu". Felul in care s-au manifestat suporterii
timisoreni, insa jocul slab al alb-violetilor, ne poate face sa spunem
ca Timisoara ar putea sa nu aiba niciodata o echipa care sa se
ridice la nivelul publicului. Prin castigarea Cupei, Rapid a obtinut
dreptul de a evolua in turul I al Cupei UEFA.

TURUL ITALIEI
Italianul Stefano Garzelli a

castigat, marti, etapa a 16-a din
Turul Italiei, mansa disputata pe
distanta a 189 de kilometri, intre
localitatile Aguardo si Lienz,
sosirea fiind programata pe
teritoriulAustriei.

Plutonul a sosit cu o intarzie
re de 8'10”, pozitiile fruntase
pastrandu-se nemodificate, cu
Danilo Di Luca imbracat in roz.
Cu toate acestea, intre Garzelli
si grupul tricoului roz au mai
sosit doua grupuri intercalate de
ciclisti, francezul Laurent
Mangel (AG2r) transand in
favoarea sa sprintul pentru locul
secund, spaniolul Ricardo
Serrano (Tinkoff) clasandu-se al
treilea, la un 1'01” in spatele lui
Garzelli.

Pentru Stefano Garzelli
succesul de la Lienz este al
doilea din acest Tur al Italiei,
dupa cel de sambata de la
Bergamo, al saselea din istoria
participarilor sale la Giro si al
27-lea din intreaga sa cariera.

-
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