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“PRISMA”

Aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. .G. nr.
54/2006 (Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprie
tate publică), precum şi înlocuiri survenite în componenţa
comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare, vânzare şi
închiriere prin licitaţie publică a imobilelor aflate în proprietatea
municipiului Reşiţa, precum şi în cea de soluţionare a contes
taţiilor, au impus modificarea regulamentului de funcţionare al
acestora.

În aceste condiţii a fost aprobată noua formă a regulamen
tului menţionat, precum şi următoarele înlocuiri:

Comisia de evaluare a ofertelor: doamna Lăcătuşu Maria, în
locul doamnei Frenţiu Lorena;

Comisia de soluţionare a litigiilor: doamna Laţcu Delia, în
locul doamnei BarbeşAna Nicoleta.

Aleea desprinsă din carosabilul existent lângă S.C. MOPAR
S.A. Reşiţa (strada Timişoarei, U.T.R. nr.40 a cale de acces spre
sere) se va numiAleea Speranţei. (Proiect de hotărâre nr.18)

Fiecare dintre locuitorii municipiului Reşiţa se confruntă, într-
un mod sau altul, cu problemele create de depozitul de deşeuri
(halda de gunoi), amplasat în apropierea localităţii, pe Dealul
Lupacului

Geometria aproximativă a deponeului actual înseamnă o
suprafaţă de 11,6 ha, un volum de 3,6 milioane mc, o înălţime de

88 m, ceea ce asigură o rezervă de 2,7 ha.
Problema gestionării gunoiului nu rezidă în spaţiul redus

rezidual, ci în aplicarea unui management integrat, iar soluţia
adoptată de către autorităţile locale a fost „Proiectul de
gestionare integrată a deşeurilor menajere în municipiul Caraş-
Severin”, selectat şi inclus în strategia ISPA, proiect în care
Consiliul Local este asociat cu administraţia publică judeţeană şi
care urmează să beneficieze de finanţare prin intermediul
Fondurilor Structurale.

Din angajamentele asumate de România faţă de UE, la
capito lul „Mediu” rezultă, printre alte obligaţii, închiderea
eşalonată a tuturor depozitelor de deşeuri existente. Pentru
Reşiţa, scadenţa înseamnă 16 iulie 2007 (dată extrasă din
Proiectul de hotărâre, dar care se pare că este 31 decembrie
2008), data de închidere a depozitului existent, iar până la 1
aprilie 2007 trebuiau identificate cinci amplasamente, dintre
care consultantul va selecta, pentru analiză, trei locaţii.

Amplasamentul viitorului deponeu a fost ales în extravilanul
Reşiţei, în zona Ţerova, pe un teren (50 ha) cu destinaţia actuală
de păşune în izlaz (înscris în C.F. Ţerova, nr. topo 37, 965).

Depozitul va deservi întreaga populaţie a judeţului Caraş-Se
verin, atât populaţia din mediul urban, cât şi cea din mediul rural,
va asimila o cantitate de maximum 300 t/zi, iar durata de viaţă
este preconizată la 30-40 de ani.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, nu s-au oferit variante de
amplasare şi nu au fost făcute menţiuni referitoare la necesitatea
consultării populaţiei în legătură cu amplasamentul propus
pentru deponeu.

(PUZ-uri şi PUD-uri)

Consilierii au aprobat următoarele documentaţii de
urbanism, unele dintre ele respinse, în şedinţe anterioare, cu
explicaţii sau fără:
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(Proiect de hotărâre nr. 17)

(Proiect de hotărâre nr. 19)

(Proiecte de hotărâre nr. 20, 21. 22 şi 23)

Speranţă la Reşiţa!

Se închide halde de gunoi!

Documentaţii de urbanism

La Sebeş, în zilele de 1 şi 2 iunie a avut loc cea de-a VII-a
Conferinţă Naţională multidisciplinară - cu participare interna
ţională - „Profesorul Dorin Pavel fondatorul hidroenergeticii
româneşti”.

Fiecare dintre ediţiile acestui forum ştiinţific se constituie un
omagiu adus omului şi inginerului, născut în acest izvor al spiritu
alităţii româneşti care este Sebeşul şi oamenii lui de ieri şi de azi.

Sub egida Asociaţiei Generale a Inginerilor din România
(AGIR), a autorităţilor judeţene Alba, a celor locale şi a unor

instituţii din Sebeş, a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România,
a Universităţii Tehnice din Cluj şi a S.C. Hidroelectrica S.A.,
conferinţa, al cărei coordonator ştiinţific este Prof. Dr. Ing. Mircea
Bejan, a beneficiat de o organizare de excepţie.

În cele opt secţiuni de lucru ale conferinţei au fost prezentate
lucrări din domenii diferite (inginerie generală, inginerie electri
că-programare, mecanică mecanisme, rezistenţa materialelor,
mediu, maşini-unelte, autovehicule-materiale), probleme clasice
abordate cu instrumente moderne de lucru, în care amintirile
despre PROFESOR au dat culoare şi căldură cifrelor, liniilor,
cuvintelor.

Profesorul Dorin Pavel a fost iniţiatorul activităţii de valorifi
care a potenţialului energetic al apelor României, cele bănăţene
ocupând un segment important din proiectele concepute, printre
multe altele, fiind coordonator al proiectului de amenajare
complexă a cursului superior al Timişului, al Bârzavei şi al Nerei.

La Sebeş, în plenul Conferinţei a fost proiectat scurt-metrajul
„Barajul Timiş Trei Ape” (producător Dana Bălănescu, realizatori
Rodica Brebenariu, Ovid Teodoriu şi Adriana Telescu), iar
universitatea reşiţeană (Prof. Dr. Ing. Tiberiu Mănescu şi Gilbert-
Rainer Gillich, precum şi alte cadre universitare) au prezentat
lucrări de factură teoretică, cercetare fundamentală sau soluţio
nări ale unor probleme pentru industria reşiţeană şi nu numai.

Cu o bogată activitate în cercetarea maşinilor hidraulice, dar
şi didactică, Prof. Dr. Ing. Iacob Voia, a cărui formaţie profesiona
lă a beneficiat de şcoala Reşiţei, a vorbit despre Profesorul Pavel
în relaţia sa cu oamenii pe care i-a educat, îndrumat, sfătuit.
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(R.B.)

Profesorul DORIN PAVEL - Fondatorul hidroenergeticii române}ti
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Doc. Denumirea investiţiei Beneficiar Adresa Obs.

P.U.Z. Extindere Policlinică
SMF

Sanamed-
pharm s.a.

Bd. Republicii,
nr. 3

P.U.D.

Depozit materiale de
construcţii, instalaţii,
birouri, magazin de
prezentare - zona Renk

Masters
Impex s.r.l.

Bd. Republicii,
nr. 24

P.U.D. Spaţiu comercial -
Magazin

AC Arial
Com s.r.l.

P-ţa Republicii,
colţ cu str.Oituz

Proiectul a mai
fost prezentat

P.U.D. Clădire birouri şi spaţii
comerciale

Dl. Adrian
Vancea

Reşiţa, str.
I.L. Caragiale

Proiectul a mai
fost prezentat

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


Nr.crt./nr.
proiect

hotărâre

Supr.
(mp)

Mod de utilizare a
terenului

Beneficiar,
adresă Destinaţie teren Rezolvarea

cererii Obs.

1/27 220 Conces. prin licitaţie
publică, pentru 49 ani

AC Arial Com s.r.l.,
Piaţa Republicii

Spaţiu comercial cu
caracter permanent

Nu a fost
votată

Studiu
de oportunitate

2/28 21 Concesionare prin licitaţie
publică, pentru 49 ani

Bădescu Ovidiu Tiberiu, Al.
Zadei, zona Tipografie garaj Votată Studiu de

oportunitate

3/25 80 Concesionare prin licitaţie
publică, pentru 49 ani

Underground s.r.l.,
P-ţa 1 Decembrie 1918 - Pasaj
Pietonal Nera

Modernizare spaţiu
existent Votată

4/26 2 Închiriere, prin licitaţie
publică, pentru 49 ani

Artima s.a.P-ţa 1 Decembrie
1918 - spaţiu verde

Amplasare panou
publicitar Votată În turul 2!

5/29 381 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

B&C Import - Export s.r.l.
Bd. Republicii, colţ cu
Al. Narcisei. nr. 3-5

Construire sediu
administrativ şi agenţie de
turism

Nu a fost
votată

Studiu de
oportunitate

6/30 1980 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

Banatera s.r.l.
Bd. Republicii, lot U1 - U2

Construire Atelier roţi
auto, spaţii comerciale şi
spălătorie auto

Nu a fost
aprobată

Studiu de
oportunitate

7/31 63 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

Tefăloagă Tibi & Mariana
s.r.l., Str. N. Titulescu F.N.

Spaţiu comercial cu
caracter definitiv

Nu a fost
aprobată

Studiu de
oportunitate

8/32 490 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

Santal Com s.r.l.
Bd. A.I. Cuza F.N. Magazin de mobilă Aprobată

9/33 4,74 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

Dl. Dan Popa, Str. Făgăra-
şului, nr. 26, sc. F, ap. 3

Extindere constr. exis-
tentă; viitor sediu firmă

A fost
aprobată

10/34 24,61 Concesionare fără licitaţie
publică pentru 49 ani

D-na Chiba Florica
Bd. Republicii, nr. 4, sc. 4

Ext. constr. existentă cu o
magazie

A fost
aprobată

11/35 10,23 Concesionare fără licitaţie
publică pentru 49 ani

Dl. Ioan Şerbescu
Str. Ţarcului, nr.7, sc.C, ap.2

Ext.constr.existentă, viitor
cabinet medical Aprobată

12/36 90 Concesionare prin licitaţie
publică, pentru 49 ani

Dl. Jurchescu Mihai şi soţia,
Jurchescu Petria, Bd. Repu-
blicii, bl. 6, sc. 5, parter

Amenajare spaţiu comer-
cial nealimentar, în apar-
tamente propr. personală

Nu a fost
aprobată

13/37 9,05 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

Cooperativa Meşteşugă-
rească Prestarea, Bd. Re-
publicii, nr. 19, sc. 3, parter

Extindere cu acces la
imobilul existent Aprobată

14/38 14,9 Concesionare prin licitaţie
publică pentru 49 ani

Pantera s.r.l.
Bd. Republicii, nr. 4, sc. 3

Extindere spaţiu comercial
existent

15/39 11,16 Concesionare fără licitaţie
publică pentru 49

Panasia Impex s.r.l.
Bd. Republicii, nr. 4, sc. 3

Extindere spaţiu comercial
existent

Nu a fost
aprobată

16/40 26,0 Concesionare fără licitaţie
publică pentru 49 ani

Palaloga Carnprep s.r.l.
Str. I.L. Caragiale, nr. 3/4

Extindere construcţie
existentă Aprobată Proiectul a fost

reluat

17/41 86,0 Concesionare fără licitaţie
publică pentru 49

Miracol Plus s.r.l.
Bd. Republicii, nr. 3-5

Extindere spaţiu comercial
existent

Nu a fost
aprobată
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ă

Seminariile zonale pentru elaborarea
strategiilor de dezvoltare local@ CS
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, prin

Serviciul Integrare Europeană, în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin - Direcţia pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice, organizează, începând cu 5 iunie a.c., cea
de-a doua etapă a seminariilor zonale de instruire
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală.

Graficul reuniunilor pentru această a doua etapă
cuprinde, de asemenea, patru locaţii de desfăşurare,
după cum urmează:

- sala de şedinţe a Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, et. V,
(Văliug, Brebu Nou, Lupac, Zorlenţu Mare, Brebu,
Tîrnova, Ocna de Fier, Dognecea, Caraşova, Anina,
Goruia);

- sala de consiliu a
Primăriei Băile Herculane (Topleţ, Luncaviţa,
Mehadica, Lăpuşnicel, Iablaniţa, Mehadia, Cornea,
Domaşnea, Cornereva, Teregova,Armeniş);

- sala de şedinţe a
Primăriei Caransebeş (Bucoşniţa, Slatina Timiş,
Turnu Ruieni, Bolvaşniţa, Sacu, Copăcele, Păltiniş,
Buchin, Constantin Daicoviciu)

- sala de consiliu a
Primăriei Oţelu Roşu (Rusca Montană, Băuţar,
Obreja, Glimboca, Zăvoi, Marga).

Seminariile vor avea loc cu începere de la ora 11.
În prima etapă a acţiunilor privind instruirea pentru

elaborarea strategiilor locale, organizată în luna mai
a.c. la nivelul a patru primării-gazdă din unitatea
administrativ - teritorială, au participat reprezentanţii a
23 primării din cele 36 invitate.

O treime din administraţiile publice prezente la
reuniunile menţionate au realizat sau au în lucru deja
strategiile de dezvoltare ale localităţilor lor. Informaţiile
prezentate au fost apreciate de către participanţi ca
fiind utile, iar întrebările adresate lectorilor s-au referit,
în principal, la modul de accesare a fondurilor
structurale, dar şi la întocmirea planului de acţiuni
aferent strategiei.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin,
Serviciului Integrare Europeană, la numărul de telefon
0255/210246.

5 iunie zona Reşiţa

7 iunie zona Băile Herculane

12 iunie zona Caransebeş

19 iunie zona Oţelu Roşu

(Prefectura judetului CARAS-SEVERIN 4.06.2007), 0

Jimbocicleta 2007
Clubul Rotary Timişoara şi Prim şului

Jimbolia, cu suportul Consiliului Jude ş, al
Prefecturii Timiş şi Cluburile Rotary din zona Tisa,
Mureş, Bega, organizeaz şi 10 iunie, la Jimbolia,
manifestarea „Jimbocicleta 2007”. Evenimentul
interna

şi amatorilor de muzic
ştii amatori, tineri si

varstnici, dar si cei care doresc sa petreaca o dupa-
amiaza placuta in Jimbolia, din zonele apropiate ale
României, Serbiei si Ungariei. Pe perioada
evenimentului, centrul Jimboliei va fi accesibil doar
biciclistilor si pietonilor. Cazarea participan

şte s

şi promovarea locurilor ca un
areal propice evenimentelor culturale şi sportive.

Prin grija Prim

şului. Tot în centru va func
şi

dispecerat. Pentru caz de timp nefavorabil se asigur

ăria ora

ă, în 9

ă tuturor celor interesa
ă blues.La

eveniment sunt invita

ălii de sport din imediata
apropiere, sau în corturi individuale amplasate în
zonă.Steaua Interna ă Ciclistică, o manifestare
în premieră, dore ă pună alături oameni din
diverse na ă în

ăriei Jimbolia se asigură condi

ă
cazarea în Sala de Sport, eventualitate în care este
recomandabil participan ă aibă sac de dormit.

ţean Timi

ţional se adreseaz ţi de
turism cu bicicleta

ţi bicicli

ţilor se va
face colectiv, în incinta s

ţional

ţiuni, spre o mai bun ţelegere între
oameni, între generaţii

ţii de
campare pentru corturi individuale în zona parcului
central al ora ţiona
PUNCTUL DE INFORMARE care va face

ţii s

Teren de minifotbal, acoperit Concesionări de terenuri
Consiliul Local al municipiului Reşiţa a decis asoci

erea cu S.C. POTOSPORT S.R.L. în vederea construi
rii unui teren de minifot bal, acoperit cu iarbă sintetică.

Noua bază sportivă, desfăşurată pe u suprafaţă de
1326 mp, va fi dispusă în incinta stadionului „Mircea
Chivu” şi va dispune de vestiare, grup sanitar, birou şi
magazii.

Cererea de spaţii necesare unor investiţii noi,
precum şi extinderi sau modernizări la cele existente,
presupune trecerea acestora din domeniul public al
municipiului Reşiţa în domeniul privat al municipiului şi,
de la caz la caz, concesionarea sau închirierea către
solicitanţi.

-
-

-

(Proiect de hotărâre nr. 24)

(Proiecte de hotărâre nr.
25-41)

Serviciul de Integrare Europeană, Proiecte
Europene, Relaţii cu IMM-urile şi Investitorii

Reşiţa oraş cu carnaval

Unul dintre cele mai importante servicii din cadrul
Primăriei municipiului Reşiţa, din punct de vedere al
serviciilor pe care trebuie să le asigure şi în etapa
actuală, anume primul an de post aderare, şi-a prezen
tat raportul de activitate pe trimestrul I al anului curent.

Activitatea acestui serviciu s-a desfăşurat, în
principal, în direcţia constituirii bazei de date a unităţilor
de cazare din municipiul Reşiţa şi judeţul Caraş-
Severin şi din întâlniri lunare, la Caransebeş, cu
Asociaţia de promovare a Turismului „Promotour”, în
vederea promovării şi dezvoltării turismului şi
agroturismului la nivelul municipiului Reşiţa.

Au fost menţionate multe activităţi, printre care
întâlniri cu reprezentanţii unor grupuri de lucru din
diverse domenii.

Ceea ce au sesizat unii dintre consilieri, a fost
necesitatea unor acţiuni de inventariere a dorinţelor
potenţialilor investitori locali, preocupare inexistentă în
activitatea acestui Serviciu, dar care implementată,
după modelul altor localităţi, ar putea rezolva o gamă
largă de probleme cu care se confruntă oraşul şi, în
acelaşi timp ar valorifica superior bagajul de timp
disponibil al personalului.

Consilierii au beneficiat de Raportul de activitate
prezentat de către domnişoara Cristina Tarbuzan, Şef
Serviciu din cadrul Consiliului Local al mun Reşiţa.

Raportul se referă la deplasarea efectuată, în
perioada 21-29 aprilie 2007, la Sousse, în Tunisia, în
calitate de reprezentantă a Reşiţei la cea de-a 27-a
Conferinţă Internaţională a Federaţiei Europene a
Oraşelor cu Carnaval (FECC).

Începând cu iunie 2007, primăria mun Reşiţa a de
venit membru de categoriaAîn FECC.

Asociaţia Sportivă Gold-Ring, parteneră a
Consiliului Local al municipiului Reşiţa a prezentat un
raport al activităţii din primul an de parteneriat.

Asociaţia a selectat 10 sportivi, cu probleme de
comportament, dar cu valenţe în sport, aceştia fiind
legitimaţi la F.R. BOX.

Sportivii au beneficiat de cantonamente,
susţinătoare de efort şi materiale sportive, dar pentru
continuarea activităţii în condiţii mai bune, a fost
solicitat un spaţiu propriu pentru antrenamente, altul
decât cel închiriat în prezent, respectiv susţinerea
materială a asociaţiei, în continuare.

O soluţie avansată pentru sala de antrenamente a
fost atribuirea unui Punct Termic, neutilizat şi mobilarea
lui corespunzătoare.

-

.

(Punctul nr. 42)

(Punctul nr. 43)

(Punctul nr. 44)

. -

În cele de mai jos sunt redate proiectele de hotărâre supuse analizei şi aprobării Consiliului Local.
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 30 Mai - 6 Iunie
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Izvenariu Floarea (80 ani)
(74 ani)

Sfetcu Janeta Fitz Ida
(87 Milotin Maria (76 ani)

Curpa

(72
(74 ani) Ciurciu Marina

(87 ani) M ţi Maria (86
ani) B

Sfichi Dorina (48 ani)
(70 ani) Tuţ

(83 ani) Sznovak Minodora
(86 ani) Vlad Ghizela (83 ani)

Mihaiescu Titu (58 ani)
Arma (91 ani)

Dolhai Alexandru

ani)
ş Alexandru

şil

Şeicaru
Elena

şu Pavel

(60 ani)

(62 ani)
Predoi Victor (66 ani) Andrei-
ca Gavrilă (53 ani) Băndă ă
Ion ani) Tismonariu
Cornel

ăghe
ărbos Maria (73 ani)

Lepar Mihai Emeric (53 ani)

ă Floarea

�

�

�

�

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.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând dormitor alb, stare
bun ţ 800 lei neg. Tel.
0724-456234.

Vând 2 paturi cu saltele de o
persoan

Vând dormitor, pat dublu cu
siomier , 2 noptiere, dulap 3 u

ţ 100 lei; 48 buc. BCA
60x35x15, 350 lei; an

ţ
G

P ţ T . -
N

T
.

î T .
- .

AGP A GE
ţ

P lei T . - .
Q

T
Z

ă, pre

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

Vând dvd nou, satelit,
combină muzicală, tv noi lcd,
etc. Tel. 220717, 0723-312985.

Vând tv Goldstar, telefon fix
Microtel, covor lână tip persan,
u ă glisantă cu 2/3 geam
ornamental. Tel. 0355-801516,
0766-285414.

ă
ă lenjerie deasupra. Tel.

0722-936160.
Vând menghină mare, 120

mm, pre
ă mică,

20 lei; 4 scaune ă
termică pentru casă, 350 lei. Tel.
224376, 0745-167014.

ă

ş

şi
şi lad

şi central
v

Vând aparat aer condi ionat
portabil nou adus din ermania.

re 200 €. el 0723 973569.
Vând televizor color ei

diagonala 51, 200 lei. el. 0741-
132826

Vând biciclet pentru copii
ntre 5-10 ani cu 100 lei noi. el
0724 207423

Vând sus 9550 ,
256 mb, 128 bit, garan ie 2 ani.

ret 120 . el 0721 511795
Vând aparat de filmat uarz

zoom model super 8 pentru film
super 8. el. 0723-610400.

Vând aparat foto enit-e, cu

obiectiv omiplan 2,8/50. el.
0723-610400.

Vând o pereche de skiuri,
made n ustria, lungime 2,1
metri model " rin ul z pezii" cu
suport bocanci model mai vechi.

el. 0723-610400.
Vând 2 antene parabolice,

r in plastic, diametrul fi 1,8 i
1,2 m, cu suport de sus inere
metalic i 2 tunnere satelit,
model mai vechi. el. 0723-
610400.

Vând canapea extensibil ,
pentru 2 persoane. el. 0723-
610400.

Vând mobil veche produs
n 1970. el. 0723-610400.

Vând ma in de cusut
inger num r serie c3434565

produs n 1908. el. 0723-
610400.

Vând central termic 12 kw
i boiler aillant 13 kw pentru

ap cald 12 litri/minut, ambele
tiraj natural, func ionale. el.
0723-610400.

Vând utilaj pentru trasat-
t iat cartoane pentru cutii pizza
i alte ambalaje. el. 0723-

610400.
sociat unic, vând firm

pl titoare de tva, nfiin at n
1992 toate activit ile, n
activitate, f r datorii la stat,
contabilitate la zi. el. 0723-
610400.

-

D T

î A
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T

ţ

T

T
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S
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V
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T

A
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Vând canapea cu 2 fotolii,
tapiţerie nou

ă

ă ă

ă

ă ă

ă
ă

ă

ă ă

ă ă

ă

ă
ă ă

ă
ă ă

ă catifea, 600 lei.
Tel. 0720-347375, 0355-
803484.

Vând tv color Philips diago
nala 65 cm, 250 lei; combină
muzicală 100 lei. Cumpăr tv

ş ş

ş

ş

ş

ş

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
7 - 13 7

şi

Iunie 200

Matrimoniale
Caut bărbat singur până la

60 ani, pentru căsătorie, din
Re

ă 40-50 ani vă-
duvă sau divor ă, din Re

ă cu apartament
sau casă fără obliga

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

Pensionară 58 de ani, cu
locuin ă, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0721-217133.

şi

şi
ş-Severin. Tel. 0751-

636715.
Caut d-n

şi

partener p c

ţa. Tel. 0355-803393.
Caut doamn

ţat ţa
sau Cara

ţii, 45-55 ani
din Re ţa. Tel. 0723-788000.

ţ /
ţ

ţ . ţ

ţ ţii, doresc
entru

-

Auto-Moto-Velo

Imobiliare
Primesc în gazdă, la casă,

zona Centru. Tel. 0747-102716.
Închiriez casă în zona Triaj

(str. Ciprian Porumbescu) cu
toate utilită apă, gaz, curent,
cablu tv, telefon. Tel. 0745-
571052, 0355-405268.

Vând casă în Re
ădină 220 mp,

toate utilită ă văzută.
Tel. 214648.

Închiriez spa

ă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată ădină,
mobilată sau nemobilată. Tel.
0355-411682, 0729-537909.

umpăr garsonieră n zonă
uncă. fer 13 000 €. el

0747 041929
nd urgent apartament 3

camere conf. 2, bucătărie
mărită, cameră balcon izolată
termic, bloc acoperit, zona
lini tită. 27.000 € el. 0730
370195 0730 370196

Vând apartament 2 camere,
confort 1 b-dul uncii, bl 15, sc
8. el. 0355-809593, dupa ora
15

Vând apartament 2 camere

ţile,

ţa, 3
camere, baie, gr

ţile, merit

ţiu birouri, bd.
Revoluţiei din Decembrie. Tel.
0722-936160.

Vând cas

C î
L O . T .

- .
Vâ

, ,

. T -
, - .

M
T
.

şi

şi gr

ş

Oferte-Cereri
de Serviciu

Reflexoterapie, masaj în
t lpi - porţia ta de s n tate.
Încercaţi! Rog seriozitate! Tel.
0726-543425.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, cu

muzic
0743-189954.

M -
M -

T

ă ă ă

Sonorizez la pre

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475,

ontez antene satelit pa
chet ax tv, posibilitate viziona
re canale pe 2-3 televizoare,
independent. el. 0724-026376

uri mici
nun

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

Joi, 07.06.2007

Sâmbătă, 09.06.2007

Miercuri, 13.06.2007

1

1

1

. Moat ţ (21 ani)

. Maldea Filip Daniel (28 ani)

28
(24 ani)

ţiu Ilie
Scuratoschi Laura Camelia

(25 ani)

. Piturnea Constantin (47 ani)
Mocioiu Ana

ăr Ionu

ănescu Carmen

( ani)

( ani)

şi
Gruia Georgiana Daniela

(27 ani)

Pârv (32ani)
. Agachi Ghoerghe Gabriel

şi Albu Andreea Diana
. Fercal Lauren 28
şi

şi (53 ani)

2

3
Vând microbuz mixt Fiat

D u c a t o 2 , 5 T D I , 1 9 9 7 ,
neînmatriculat, 3.800 €. Tel.
220717, 0723-312985.

Vând Opel Kadet 1,6 diesel,
4-5 %, acte la zi, stare perfectă
de func

ă
ă

ă

ă
ă

ţionare, preţ 2.300 €
neg. Tel. 0741-017910, 0355-
407965.

Vând VW Bettel broscuţ ,
an 1968, itp valabil 2009,
147.000 km, preţ 1350 €, neg.
Tel. 0726-183092

Vând Seat Toledo an 1994,
1800 cmc, benzinar, stare bun
de funcţionare neînmatriculat.
Preţ 900 €, neg. Tel. 0723-
973569.

Vând Passat din 92, înmatri-
culat, servo-direcţie, închidere
centralizat , mp3 player, RAR
2009, stare excelent . Preţ
4200 €. Tel 0730-481547

Vând Fiat Stilo Multiwagon
1.9 JTD abs, asr, servo full
electric, preţ 9.500 €. Tel. 0721-
747912.

R Ş Ţ

BOCŞA:
TOTAL GENERAL: 759;

E I A: Ajutor ospatar: 12; Analist: 1; Asamblor montator profile
aluminiu si geam termopan: 2;Asistent medical generalist: 7; Barman:
2+2 absolvenţi; Brutar: 4; Bucatar: : : 30; Carmangier: 3; Coafor: 1;
Cofetar: 1; Confectioner articole din piele: 20; Consilier chimist: 1;
Consilier: 2; Contabil: 2; Croitor-confectioner imbracaminte dupa
comanda: 140; Dulgher: 17+2 persoane cu handicap; Dulgher
restaurator: 2; Electrician auto: 10; Electrician de intretinere si
reparatii: 16; Faiantar: 4; Farmacist: 1; Fierar betonist: 2; Gipsar: 4;
Infirmiera: 1; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 3; Inginer
electromecanic: 1; Inginer de cercetare: 2; Inginer mecanic: 2; Inginer
retele electrice: 2; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus
constructii metalice: 7; Lacatus mecanic: 1; Lucrator comercial: 4;
Magaziner: 1; Maistru constructii civile: 1; Maistru industriile textila,
pielarie: 5; Manipulant marfuri: 3; 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: 64; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 29; Operator confectioner
industrial: 15 persoane cu handicap; Ospatar (chelner): 12; Pavator:
1; Paznic: 1; Pedichiurista: 1; Sofer autocamion: 1; Sofer de
autoturisme si camionete: 151; Spalatoreasa lenjerie: 20; Strungar
universal: 1; Sudor cu arc electric: 1; Sudor in mediu protector: 50;
Sudor manual cu arc electric: 5; Tinichigiu carosier: 15; Vanzator: 8;
Vopsitor industrial: 15; Zidar pietrar: 10; Zidar rosar-tencuitor: 12 + 2
persoane cu handicap; Zugrav, vopsitor: 2;

Asistent medical: 1; Zugrav vopsitor: 2; Faiantar: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 06.06.2007
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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.

bune

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

ă + monitor 14”
color + tastatură, mouse. Te.
0722-232387.

ă
repara

ă
ă
ă ă

ă

şi defecte din plastic. Tel.
0720-593180.

şi radio Beta 402 cu
tranzistori, MW-SW

. Tel. 0355-807491.
Cump r herestea, stare

verde, tivit /dimensionat 29 x
170 x 2100 mm, din: tejar/ o
run, er, rasin, uc negru
(Juglans nigra), ireş, calitate
A/B/C şi D, cherestea olid
netivit calitate A şi uşteni
furnir şi gater A din tejar/ orun.
Tel. 0744-438669.

Vând plac
37 cm,

Vând calculator P2 IBM,
unitate central

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

ţii)
în stare

bun
c

s g -
c f n

c
m

b
s g

V

s

î
T

T

ţ
. Tel. -

e mp î
B

. Tel. - .
C

C
C . Tel. -

.

F . Tel.
- .

ţ
24.300 € neg. Tel. 0720-
347375, 0355-803484.

Schimb apartament 2
camere cu apartament o
camer

ţ 34.000 €
neg. Tel. 0722-449319.

ţa, preţ 12.000 €. Tel.
234405.

Persoan
ţiri,

ceas gaz, convector, boiler,
interfon, et. 3/4, lâng

ţ 11.500 € neg. Tel. 0355-
804741, 0728-213320.

til vagon, cu hol intre camere,
etaj 1, confort 1, deconectat de
la ncălzire - gaz, langa
restaurantul randafiru fără
intermediari. el. 0723-610400.

Vând teren la km 7 front
stradal international 32m 3200
mp 15 € mp inainte de sta ia de
curent 0741 460985

Vând t ren 4200 n
oc a, stradal 18 m, apă, gaz,

curent 0788 263582
Vând teren 1439 mp alea

aransebesului, front stradal 70
m, zona astilio 0788
263582

Vând ap. 4 camere, etaj 2,
conf. 1 decomandat 2 bai, 2
balcoane, ăgăra ului
0355 407174

Închiriez cameră pentru o
persoană, mobilată. Tel. 0355-
805625.

Vând apartament 2 camre,
modificat, bucătărie mare,
complet utilat, etaj 4 din 4,
acoperit, zona Luncă. Pre

ă, bloc de apartamente,
exclus parter sau ultimul etaj.
Tel. 0355-803543.

Vând apartament 3 camere
v i s - a - v i s d e P o

Vând casă la Gârli

ă fizică, vând 2 ca
mere la cămin, cu îmbunătă

ă bloc ANL.
Pre

ş

ş

ş t a d i n
Govândari, et. 2, pre

şte, la 25
km de Reşi

-

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

ţie
2002

1980. Tel.0742-553630,

ă ă
ă

V â n d b u z M e r c e d e s
Sprinter 8+1, an fabrica

şi Mercedes Cobra, an
fabr.
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Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordinul nr. 149 al ministrului economiei

(M.O. nr. 344/21.05.2007)
a nr.

.G. nr. . .

ul nr.

.G. nr.

ul nr.
-

-

Hot a nr. 81 Camerei Auditorilor Financiari din
România

(M.O. nr.
354/24.05.2007)

a nr.
-

.G. nr. -

ul nr. -

ul nr.

a nr.

ul nr.

.G. nr.

ul nr.

.G. nr.

ul nr.

Ordinul nr. 972 al ministrului educa

(M.O. nr. 366/30.05.2007)

(M.O. nr. 366/30.05.2007)

şi finan
şi con

şoar şi/sau
într-o form

şi completarea H
şi a

altor carburan

şi
tineretului privind sesiunea special

şi egalit
şanse pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, soli
darit şi familiei nr. 133/2005 privind aprobarea
Procedurii de repartizare de contingent societ

şi a
Codului de etic şti

Lege 146 privind desp
şi Consem

na
(M.O. nr. 357/25.05.2007)

(M.O. nr. 357/25.05.2007)
şi dezvolt

şi completarea Ordinului ministrului
agriculturii, p şi dezvolt

şi
a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pl

(M.O. nr.
357/25.05.2007)

şi dezvolt

şi dezvolt

şur

şi
func

şi completarea Regulamentului privind
acordarea sporurilor la salariile de baz

şi complet

şi
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru
produc

şi cultelor privind
aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de
c şi Cultelor pentru înfiin

şi de cercetare cet

şedintelui Autorit
şi al

vicepreşedinteluiAgen

şi interzicerea punerii pe pia

şi
tineretului pentru completarea Ordinului ministrului
educa şi tineretului nr. 933/2007 privind
sesiunea special

şi decontarea
medicamentelor în cazul poliartritei reumatoide pentru
persoanele asigurate în sistemul de asigur

şi completarea Legii nr.
144/2007 privind înfiin şi func

şi complet

ţelor
privind modelul ţinutul unor documente întocmite în
activitatea de inspecţie fiscal

ţi independente în mod individual

ţilor
ţi regenerabili pentru transport

Ordin 933 al ministrului educaţiei, cercet

ţi la loturile olimpice
(M.O. nr. 347/22.05.2007)

H 449 ţei europene a
zonelor de munte (M.O. nr. 348/22.05.2007)

Ordin 429 al ministrului muncii, familiei ţii de

ţii sociale
ţilor comer

ciale cu sediul în România, care execut
(M.O. nr. 350/23.05.2007)

ţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţion

ţe deosebite obţinute în sport
Ordin 381 al ministrului agriculturii

ţiilor specifice
ţi

naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în
acord cu reglement

ţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se
acord

ţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2007

Lege 144 privind înfiinţarea, organizarea
ţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (M.O. nr.

359/25.05.2007)

Ordin 818 al ministrului s ţii publice pentru
modificarea

ţa de urgenţ

ţii nr.
721/2005 (M.O. nr. 359/25.05.2007)

H 477

ţie nr. 150/2003, precum

ţie nr. 150/2003, aprobate prin Hot
(M.O. nr. 362/28.05.2007)

ţarea
asociaţiilor religioase sau, dup

ţie religioas ţiile
existente (M.O. nr. 362/28.05.2007)

H 476
ţenilor str

ţii de înv ţ (M.O. nr.
363/28.05.2007)

ţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

ţiei Naţionale deAdministrare Fiscal

ţ
ţ ţ

ţionarilor publici
(republicare)

ţiei, cercet

ţiei, cercet

ţi la loturile olimpice Casei Naţionale
deAsigur

ţarea, organizarea ţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate 884 Ordin al ministrului
s ţii publice pentru ajustarea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţ

ă pentru persoane fizice care
desfă ă activită

ă de asociere
Lege 135 privind arhivarea documentelor în formă

electronică (M.O. nr. 345/22.05.2007)
H 456 pentru modificarea G nr.

1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburan
(M.O. nr.

345/22.05.2007)
ării

ă de bacalaureat 2007,
pentru elevii din clasa a XII-a participan

privind organizarea Conferin

ă

ă
ă

ă contracte de lucrări
în Republica Federală Germania

ărâre a
privind adoptarea Standardelor de audit 2006

ă pentru auditorii profesioni

ăgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la Casa de Economii

ării de autoturisme
Dacia

H 479 privind acordarea unor premii pentru perfor
man

ării rura
le privind modificarea

ădurilor ării rurale nr. 295/2007 pentru
stabilirea modului de implementare, a condi

ă

ările comunitare în domeniu

Ordin 388 al ministrului agriculturii ării
rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor ării rurale nr. 676/2006 privind aprobarea
cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la
nivel na

ă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfă ării
activită
(M.O. nr. 358/25.05.2007)

ănătă

ă în conformitate cu
prevederile art. 13 din Ordonan ă a Guvernului
nr. 115/2004, aprobată cu modificări ări prin Legea
nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătă

privind aprobarea nivelului fondurilor publice
care se acordă în anul 2007 conform prevederilor Legii
creditului agricol pentru produc

ărârea Guvernului
nr. 816/2003

Ordin 2.274 al ministrului culturii

ătre Ministerul Culturii
ă caz, pentru dobândirea

statutului de asocia ă de către asocia

privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“
de studii doctorale ă ăini în
institu ă ământ superior din România

Ordin 296/29.767 al pre ă

ă
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe
pia ă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de
siguran ă pentru copii ă a
brichetelor fantezie (M.O. nr. 364/29.05.2007)

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func
(M.O. nr. 365/29.05.2007)

ării

ării
ă de bacalaureat 2007, pentru elevii de

clasa a XII-a participan
ări de Sănătate

Ordinul nr. 221 privind aprobarea Protocolului de practică
pentru prescrierea, monitorizarea

ări sociale de
sănătate

O.u.G. nr. 49 pentru modificarea

ănătă

ă
în România, cu modificările ările ulterioare (M.O.
nr. 375/01.06.2007)
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Telecentre în localit@]i din
mediul rural

În 1 iunie 2007, Autoritatea Naţională
pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCTI) a lansat
cea de-a şasea licitaţie publică pentru
instalarea de telecentre în alte 131 de
localităţi din mediul rural, din 29 de judeţe
ale ţării. La licitaţie poate participa orice
persoană care are, cumulativ, calitatea de
furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice şi calitatea de furnizor de
servicii de telefonie destinate publicului.

„Telecentrele acoperă nevoi elementa
re de comunicare şi asigură comunităţilor
rurale şanse egale de dezvoltare.
Programul naţional de instalare de
telecentre va continua până când toate
localităţile eligibile vor putea utiliza
serviciile multiple puse la dispoziţie
locuitorilor prin intermediul acestui
program. În regiunile izolate din punct de
vedere geografic, dar mai ales al accesului
la mijloacele de comunicaţii, este foarte
important să putem asigura oamenilor
servicii de telefonie şi internet, prin
intermediul cărora să poată avea acces la
cunoaştere, la informaţie, să îşi poată lărgi
orizonturile. Licitaţia lansată astăzi se
adresează altor 62.000 de locuitori din 131
de sate”, a declarat Dan Georgescu,
preşedinteleANRCTI.

Cele 131 de sate au fost selectate
dintre localităţile care au un grad redus de
disponibilitate a serviciilor de telefonie. De
asemenea, primăriile de care aparţin
aceste localităţi şi-au exprimat interesul de
a participa la programul naţional de
instalare de telecentre lansat de ANRCTI
şi şi-au asumat, în întregime, cheltuielile
de gestionare a telecentrului.

Lista localităţilor pentru care a fost
lansată astăzi licitaţia în vederea instalării
de telecentre poate fi consultată aici, pe
pagina de internet aANRCTI.

-

Telecentrul este un spaţiu public
dotat cu cel puţin două aparate
telefonice, două calculatoare, un fax şi
un dispozitiv UPS. Astfel, locuitorii
comunităţilor vor putea iniţia şi primi
a p e l u r i l o c a l e , n a ţ i o n a l e ş i
internaţionale, inclusiv către reţelele de
telefonie mobilă, vor putea apela
numărul de urgenţă 112 şi vor avea
acces la Internet şi fax.

În Caraş-Severin - oraş/comuna
Berzasca localitatea Bigar
Copăcele localitatea Copăcele

:

Autoritatea Nationala de
Reglementare in Comunicatii si

Tehnologia Informatiei

Imixtiunile politice in justitie si
neincrederea romanilor in sistemul judiciar
sunt principalele neajunsuri ale acestui
popor. Constatarea a fost facuta chiar de
Consiliul Superior al Magistraturii, in
raportul sau privind starea justitiei pe 2006.

Tinerii români şi bulgari sunt printre cei
mai puţin implicaţi în viaţa publică şi politică
din Uniunea Europeană, dar şi printre cei
mai dependenţi financiar de ajutorul
familiei, indică ultimul Eurobarometru
publicat vineri de Comisia Europeană.

�

�

�

�

�

În 2008, nu vor mai creste impozitele si va continua reducerea cotei contributiilor pentru asigurari
sociale cu inca 6 puncte procentuale Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2007 a fost de
68498,6 milioane lei preţuri curente (RON) în creştere, în termeni reali, cu 6,0% faţă de acelaşi trimestru
din anul 2006 Salariul mediu net in România a crescut în luna aprilie cu peste 20 de procente faţă de
perioada similară a anului trecut Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei va
anunţa modul în care se va ajusta preţul gazelor naturale pe data de 15 iunie

Elevii }i studen]ii se pot angaja
pe perioada vacan]elor

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş-Severin oferă agenţilor economici, începând cu
data de 29 aprilie, un nou tip de stimulent.Astfel, în confor
mitate cu Legea nr 72/26.03.2007 privind stimularea
incadrarii in munca a elevilor si studentilor, agenţii
economici care angajează elevi şi studenţi pe perioada
vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar
egal cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in
plata, pentru fiecare elev si student.

Stimulentul financiar se acorda la cererea angajato
rului din bugetul asigurarilor pentru somaj, perioada
maxima de acordare a stimulentului financiar fiind de 60
de zile lucratoare intr-un an calendaristic. Diferenta dintre
stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se
suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Agenţii economici care doresc să angajeze elevi şi
studenţi, precum şi elevii şi studenţii care doresc să
lucreze pe perioada vacanţelor, se pot adresa Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-
Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, etajul 1 ( tel
212380) sau la sediile Agenţiilor locale şi punctelor de
lucru din Reşiţa (Găvândari), Anina, Băile Herculane,
Bocşa, Bozovici, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa,
Oţelu Roşu.

-

-

Despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii

ţiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziţionării de autoturisme Dacia

şi
Consemna

Art. 1. - Persoanele fizice care au depus la Casa de
Economii ă în
continuare C.E.C., până la data de 1 noiembrie 1990, diverse
sume de bani aflate încă în depozitul ini

ării de autoturisme Dacia, au dreptul să
ob ă despăgubiri băne

ăgubirile vor fi egale cu suma depusă la
C.E.C., indexată cu nivelul indicelui ratei de infla

ă în ziua achitării, din care se deduce dobân
da legală bonificată de C.E.C. pe perioada cât a fost acordată.

(2) Indicele ratei de infla
ă a României.

Art. 3. - (1) Pentru acoperirea financiară a despăgubirilor
băne ăzute la art. 1 se vor acorda titluri de stat cu
maturitate între 1

ării în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a

prezentei legi, la propunerea Ministerului Economiei

şi Consemna

şti.
Art. 2. - (1) Desp

şti prev
şi 2 ani. Titlurile de stat se vor acorda în

termen de un an de la data intr

şi Finan

ţiuni C.E.C. - S.A., denumit

ţial constituit, în
vederea achiziţion

ţin

ţie, calculat din
data depunerii pân -

ţie aplicat este cel calculat de
Banca Naţional

ţ
elor, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare.

-

Lege nr. 146 din 23/05/2007
Publicat în M.O. Partea I nr. 357 din 25/05/2007

România va investi 30 miliarde
în până în

2020 Energia este cea mai
puternică carte pe care România
o va juca pentru a-şi mări
prestigiul în Europa.

€
.
sectorul energetic,

Orice cetăţean român care se
adresează instituţiilor europene
are dreptul să primească

, a declarat
comisarul european pentru
multilingvism, Leonard Orban.

răspuns
în limba maternă
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Raid limitat al trupelor speciale turce în nordul Irakului Austria a devenit prima ţară din Uniunea
Europeana care a scăzut la 16 ani vârsta minimă pentru acordarea dreptului la vot La Berlin s-a desfăşurat
summit-ul Uniunea Europeană - Canada

PRISMA | Iunie |6 - 13 2007

În Republica Moldova au avut loc duminică alegeri locale.
Au fost ales primarii, în număr de aproape 900, reprezentanţii în
tot atâtea consilii locale şi membrii celor 32 de consilii raionale
şi două municipale, Chişinău şi Bălţi. Şi în Moldova alegerile
locale generale sunt considerate un test şi o oglindă a
eşichierului politic înaintea parlamentarelor din 2009.

Misiunea de monitorizare a Consiliului Europei a apreciat
într-un comunicat oficial că au fost
respectate, în linii mari, standardele
internaţionale, deşi au fost constatate
şi unele încălcări ale regulamentelor
electorale.

Conform datelor preliminare
privind voturile valabil exprimate
pentru fiecare candidat la

, candidaţii din partea
Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova se situează pe primul loc cu
30,05%. Ei sunt urmaţi de Alianţa
„MOLDOVA NOASTRĂ" (15,77%),
P a r t i d u l D e m o c r a t d i n
Moldova(10,47%), Partidul Popular
Creştin Democrat (6,86%), Partidul
Democraţiei Sociale(4,28%), Partidul
Social-Democrat din Moldova
(3,2%), Partidul Social-Liberal
(3,12%), Partidul Popular Republican
(3,29%), Blocul electoral „Patria-

ă din Moldova
(1,53%), Partidul Liberal (1,38%). Celelalte partide politice
concurenţi electorali au acumulat mai puţin de un procent.
Candidaţii independenţi au acumulat 14,83% din voturile
numărate .

Potrivit informaţiei preliminare privind voturile acumulate de
concurenţii electorali la

(comunale), populaţia a votat după cum
urmează:

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 33,19%,
Alianţa „MOLDOVANOASTRĂ" 17,39%, Partidul Democrat din
Moldova 11,29%, Partidul Popular Creştin Democrat 8,2%,
Partidul Democraţiei Sociale 4,65%, Partidul Social-Democrat
din Moldova 3,44%, Partidul Social-Liberal 3,39%, Partidul

Popular Republican 3,16%, Uniunea Centristă din Moldova
1,53%, Partidul Liberal 1,53%, Blocul electoral „Patria-

.
Celelalte partide politice concurenţi electorali au acumulat

mai puţin de 1%. Candidaţii independenţi au acumulat 8,25%
din voturile numărate.

Situaţia din nu diferă
semnificativ. Pe primele locuri se
situează Partidul Comuniş tilor din
Republica Moldova 34,97%, Alianţa
„MOLDOVA NOASTRĂ" 16,7%,
Partidul Democrat din Moldova 9,7%,
Partidul Popular Creştin Democrat
8,45%. Candidaţii independenţi au
acumulat 4,39% din votur i le
numărate.

după
numărarea buletinelor de vot din
98,25% din secţiile de votare, în
fruntea preferinţelor electoratului la
funcţia de primar general al capitalei
se situează candidatul PCRM,
Veaceslav Iordan cu 27,9% din
voturile exprimate, urmat de Dorin
Chirtoacă, candidat din partea PL, cu
24,32%. Locul 3 şi 4 este ocupat de
Leonid Bujor (AMN) 9,69%, şi
Vladimir Filat (PD) 8,34%. Dumitru
Braghiş a acumulat 8,05%.

În cursa pentru Consi l iu l
Municipal Chişinău, voturile s-au
repartizat după cum urmează:

Par t idu l Comun iş t i l o r d in
Republica Moldova 30,1%, Parti dul Liberal 17,87%, Alianţa
„MOLDOVA NOASTRĂ" 11,86%, Partidul Democrat din
Moldova 6,69%, Partidul Popular Creştin Democrat 6,61%,
Partidul Democraţiei Sociale 5,19%.

Prezenţa la urne în mun. Chişinău (37,02%) a fost mai mică
decît media pe ţară (52,34%).

Rezultate comunicate în 5 iunie 2007 de Centrul de presă
CEC.

Rezultatele definitive vor fi cunoscute peste 10 zile.
Acum patru ani, Partidul Comunist (de guvernământ) a

obţinut în votul pentru consiliile raionale şi municipale 48% din
sufragii, Alianţa Moldova Noastră 20%, Partidul Popular
Creştin Democrat 8,8% şi Partidul Democrat 7,6%.

După procesarea informaţiei de la
96,58 % din secţiile de votare din
ţară.

funcţia de
primar

alegerile consilierilor în consiliile
orăşeneşti, săteşti

consiliile raionale şi municipale

În mun. Chiş inău,

-

-

Родина Равноправие"(1,95%),
Uniunea Centrist

Родина
Равноправие" 1,82%

După înfrăngerea clară de la alegerile prezidenţiale
partidul socialist din Franţa pare să piardă un număr
însemnat de locuri, în favoarea partidului Uniunea
pentru o Mişcare Populară al preşedintelui Sarkozy, la
alegerile legislative din 10 şi 17 iunie.

Potrivit ultimelor sondaje UMP se menţine la peste

40% din intenţiile de vot în timp ce socialiştii au coborât
sub 30%. Restul partidelor se găsesc sub 10% în
intenţiile de vot. Aceste cifre, transpuse în locuri,
înseamnă 420-460 de locuri pentru UMP (350 în
prezent), PS 80-120 de locuri (acum 141). Partidul de
centru al lui Francois Bayrou maxim 4 locuri.

Confuzia în râdul militanţilor de stânga este şi rezul
tatul recentelor alegeri prezidenţiale, 31% apreciind că
înfrângerea lui Ségol se datorează lipsei de
sprijin a partidului pentru propriul candidat.

Parlament bicameral, Senat şi Adunarea naţională.
Senatul are atribuţii limitate.

"Activitatea Adunării naţionale încetează în a treia
zi de marţi a lunii iunie a anului al cincelea" prevede
legea (organică) actuală. Mandatul senatorilor este de
şase ani. DeputaţiiAdunării naţionale sunt aleşi prin vot
direct iar senatorii prin vot indirect. Preşedintele poate
dizolva Adunarea naţională dar nu şi Senatul. Alegerile
pentru senat au loc în septembrie 2007.

Scrutinul este uninominal, în două tururi, în cadrul

departamentelor sau circumscripţiilor. Numărul
deputaţiilor este de 577 şi este repartizat astfel:
Metropole 555 Teritorii dependente 22

Pentru a fi ales din primul tur, candidatul are nevoie
de majoritatea absolută din sufragiile exprimate şi un
număr de voturi egal cu un sfert din electorii înscrişi.

Al doilea tur se desfăşoară după o săptămână.
Pentru a ajunge în turul doi este necesar ca în primul
tur să fi obţinut un număr de voturi egal cu 12,5 % din
electorii înscrişi.

În turul doi, majoritatea simplă este suficientă
pentru a fi ales.

În acest an, pentru cele 577 de locuri s-au înscris
7639 candidaţi din care 3177 (41,6%) femei, faţă de
8444 candidaţi în 2002, cu o medie de 13,2 pe
circumscripţie. Media de vârstă este de 50,2 ani, cel
mai tânăr la limita legală de 23 de ani iar cel mai
vârstnic de 86 de ani. Categoriile socio-profesionale
cel mai bine reprezentate: angajaţii în sectorul privat
(26%), profesorii (15,4%) şi pensionarii (15%).

-

ène Royal

;

Legislativul

Scrutinul

Alegerile

Legislativele în cifre

Ciclonul Gonu
Un puternic ciclon a lovit Omanul şi se îndreaptă de-a

lungul ţărmului spre Iran. Ciclon este termenul folosit pentru
uragane în Oceanul Indian şi vestul Pacificului. Înainte de a
atinge zonele bogate în petrol din zonă, furtuna a fost
considerată uragan de categoria 5, cea mai ridicată. Când a
atins coastele Omanului valoarea a scăzut la 1, astfel că nu
s-au înregistrat pagube materiale majore. În jur de 7,000 de
persoane s-au refugiat spre zone mai înalte. Preţul petrolului
a manifestat o oarecare nervozitate la începutul săptămânii,
dar a revenit treptat la valorile anterioare. Este cea mai
violentă furtună care a lovit Omanul în ultimii 30 de ani.

Alegeri locale în Republica Moldova Cum s@ evolu@m împreun@,
într-o lume în continu@

transformare
Europa face bilanţul politicii sale

de dezvoltare internă şi anticipează
viitoarele provocări.

Unul dintre principiile fundamen
tale ale Uniunii Europene este de a
asigura dezvoltarea tuturor statelor
membre laolaltă. În 1992, a fost creat
un „fond de coeziune”, destinat să
ajute ţările care se confruntă cu cele
mai mari dificultăţi prin crearea de
locuri de muncă, finanţarea infra
structurii şi reducerea diferenţelor de
nivel de trai. Fondul asigură
finanţarea unor programe de investiţii
aflate în administrarea directă a
autorităţilor naţionale şi regionale, în
parteneriat cu Uniunea Europeană.

Până în prezent, politica de coezi
une a înregistrat numai succese, însă
acum ne aflăm în faţa unor noi pro
vocări. Cel mai recent raport privind
coeziunea economică şi socială
analizează îndeaproape situaţia din
cele 27 de ţări DeutschEnglishfran
çaisespa şi 268 de
regiuni ale Uniunii Europene.

Raportul prezintă aspecte cheie
care vor face obiectul dezbaterii
privind viitorul politicii regionale, sub
forma unor întrebări, precum: „Care
sunt competenţele necesare unei
Europe moderne pentru a face faţă
concurenţei?” şi „Care este metoda
cea mai adecvată de colaborare între
UE şi guvernele naţionale?”. Este
esenţial să ne punem aceste întrebări
pentru a fi capabili să facem faţă unor
provocări precum globalizarea, nata
litatea scăzută şi penuria de energie.

Cu ocazia prezentării raportului,
comisarul pentru politica regională,
dna Danuta Hübner, a declarat:
„Politica de coeziune presupune
acordarea de oportunităţi fiecărui
cetăţean de pe întreg teritoriul Uniunii
Europene.”

-

-

-

-

-
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-

Legislative în Franţa

Secretarul american pentru
apărare, Robert Gates, analizează
posibilitatea de a staţiona

pe termen lung, după
modelul Coreeii de Sud, unde se află
soldaţi americani încă din anii 50.

trupe ale
SUA în Irak

O conferinţă extraordi-
nară a statelor părţi la
Tratatul privind

se va desfăşura în perioada
12-15 iunie, la Viena

Forţele
Convenţionale din Europa

Fostul premier rus Mihail Kasianov a fost
nominalizat drept candidatul opoziţiei la alegerile
prezidenţiale din martie 2008. Kasianov, demis de
Vladimir Putin, în 2004, de la şefia Guvernului,
face parte acum, din opoziţia liberală, care acuză
Kremlinul de subminarea democraţiei.



parter. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vand apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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

Vand apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, 31000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vand apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala, 38000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

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

Vand apartament 3 camere, decoman-
dat, Govandari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vand apartament 3 camere, decoman-
dat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vand apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, Micro 2,
32000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

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

Vand apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona l inist i ta. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vand apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
n e g o c i a b i l . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand casa 4 camere, Muncitoresc,
garaj, 2 bai, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

Vand casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)

Vand casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vand casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)

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

Vand casa 4 camere, Muncitoresc,
etaj, 2 bai, garaj, centrala, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)

Vand casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

Vand casa 4 camere, Centru,
amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)

Vand casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Ocazie! Vand casa, 4 camere
Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2
bai, curte acoperita, gradina terasata, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

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

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

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

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

Vand teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

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

Vand te ren 5500 mp, Ca lea
Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)

Vand teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441 (Banat
Expert

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

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

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

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,
0728625813 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

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

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

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VANZARE CASA

VANZARE TERENURI SI SPATII
COMERCIALE

INCHIRIERE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 1- 2 CAMERE

Vand garsoniera Micro 4, amenajata,
etaj 2/4, balcon, mobilata, pret 15000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813

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

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

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

Vand apartament cu o camera, Micro 1,
etaj bun, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

Vand apartament 2 camere, confort 2,
Micro 2, amenajat, parter, balcon, 23000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centra-
la, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, etaj intermediar, cen-
trala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala, boxa. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 € ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

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

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

Vand apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, imbunatatit, centrala, termopane,

(Banat Expert)

6

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

î
ţ
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ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând apartament 2 camere etaj 1
confort redus, zona Lunc , pret 21.700
€. Tel. 0788-374146

Vând garsonier . Tel. 0788-520899

Vând apartament o camer conf. 1
cu central termic , mobilat, cartier
Lunc , pret 19.000 € neg. Tel. 0788-
388501

Vând apartament cu 2 conf. 1, etaj 1,
ocupabil imediat, zon bun . Tel. 0748-
118778

Vând urgent apartament 2 camere
conf. 1, suprafata 64 m , ocupabil
imediat, zona f bun . Tel. 0748-
119122

Vând apartament 2 camere conf. 1 n
Moroasa, l ng Fluturelu, pre 21 500
neg. Tel. 0748-119444

Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, Micro II, central ,
termopane. Tel. 0748-118081

Vând apartament 2 camere. Tel.
0748-118080
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ă

ă
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ă

ă ă

ă

ă

ă
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î
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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,

28 Mai 7 2749
29 Mai 7 3000
30 Mai 7 4446
31 Mai 7 51
1 Iun. 7
4 Iun. 7
5 Iun. 7
6 Iun. 7

0 51,
0 51,
0 51,
0 ,3841
0 51,7562
0 52,2035
0 52,0159
0 51,9867

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

7 8 9 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 610 11 14 15 16

7 Mai - 6 Iunie 2007
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PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

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

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

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale



DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: CONCURSUL IAAF, LILLE, FRANTA

Vineri Telesport ora 22:00
TENIS: OPEN-UL FRANTEI - ROLAND GARROS, Finala feminina

Sambata TVR 2, Eurosport ora 16:00
HANDBAL FEM.: Baraj pentru Camp Mondial: Romania - Suedia

Sambata Sport.ro ora 19:00
NATATIE: MARE NOSTRUM, CANET

Sambata Telesport ora 19:00
MOTOCICLISM: Camp Mondial, Catalunia, Spania, Cursele

Duminica Eurosport ora 11:45
TENIS: OPEN-UL FRANTEI - ROLAND GARROS, Finala masc.

Duminica TVR 2, Eurosport ora 16:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Canadei, Cursa

Duminica TVR 1 ora 19:55
VOLEI PE PLAJA: CM Swatch - FIVB, Croatia, Masculin, finala

Duminica Eurosport ora 20:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
28 mai - 10 iun: TENIS: Openul Frantei - Roland Garros;
06 - 10 iun: CICLISM: UCI Europe Tour: Tour de Luxembourg;
08 - 10 iun: VTM - Etapele 5 si 6, Paraul Rece;
10 iun: ATLETISM: IAAF Grand Prix, Eugene, SUA.

FORMULA 1 - M.P. AL CANADEI

La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura etapa a
sasea din Campionatul Mondial de Formula 1 in Canada.

Clasamentul pilotilor inainte de Canada:
1 FernandoAlonso (E), McLaren 38
2 Lewis Hamilton (GB), McLaren 38
3 Felipe Massa (BR), Ferrari 33
4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari 23
5 Nick Heidfeld (D), BMW Sauber 18
6 Giancarlo Fisichella (I), Renault 13
7 Robert Kubica (POL), BMW Sauber 12
8 Nico Rosberg (D), Williams 5
9 David Coulthard (GB), Red Bull 4

10 Jarno Trulli (I), Toyota 4
11 Heikki Kovalainen (FIN), Renault 3
12 Alex Wurz (A), Williams 2
13 Takuma Sato (J), SuperAguri 1
14 Ralf Schumacher (D), Toyota 1
15 Scott Speed (US), Toro Rosso 0
16 Rubens Barrichello (BR), Honda 0
17 Mark Webber (AUS), Red Bull 0
18 Jenson Button (GB), Honda 0
19 Anthony Davidson (GB), SuperAguri 0
20 Adrian Sutil (D), Spyker 0

Clasament constructori:
1. Vodafone McLaren Mercedes 76
2. Scuderia Ferrari Marlboro 56
3. BMW Sauber F1 Team 30
4. ING RenaultF1 Team 16
5. AT&T Williams 7
6. Panasonic Toyota Racing 5
7. Red Bull Racing 4
8. SuperAguri F1 Team 1
9. Scuderia Toro Rosso 0

10. Honda Racing F1 Team 0
11. EtihadAldar Spyker F1 Team 0

HANDBAL
Nationala de handbal feminin a Romaniei

Echipa nationala de handbal masculin

-

si-a asigurat
calificarea la CM 2007 inca din primul meci, invingand Suedia in
deplasare, scor 16-25. Gheorghe Tadici a inceput meciul in
formula: Hutupan - Elisei, Meirosu, Galca, Bradeanu, Luca si
Maier, iar pe faza de aparare Valeria Bese o inlocuia pe Ionela
Galca. In minutul 5 scorul era deja 4-0 pentru fetele noastre.
Suedezele inscriu primul gol abia in minutul 10, iar la pauza tabela
arata un scor neverosimil, 14-5 pentru Romania. O prima parte a
jocului dominata in totalitate de fetele antrenate de Gheorghe
Tadici, cele mai bune arme fiind apararea si contraatacul. Repriza
secunda incepe in aceeasi nota, Romania pastrand 8-9 goluri
avans, iar in minutul 38 se inregistreaza cea mai mare diferenta,
de 10 goluri, 18-8 pentru Romania. Urmeaza apoi 10 minute de
relaxare pentru tricolore, iar suedezele reduc din handicap, 12-18
in minutul 47. Lucrurile revin insa la normal pe finalul meciului si
Romania castiga la o diferenta linistitoare in vederea meciului
retur, 25-16. Astfel, cu o aparare senzationala, cu un contraatac
incredibil avand-o pe Maier varf de lance si pe Ardean servanta,
Romania a surclasat Suedia chiar la ea acasa.

In tribune s-au aflat 1.244 de suporteri platitori de bilet, conform
organizatorilor, care s-au bucurat la fiecare gol marcat de
scandinave, desi era evident ca Romania este superioara.

Jocul retur are loc duminica 10 iunie la Ramnicu-Vâlcea.
a Romaniei s-a reunit

la Bucuresti, inaintea dublei manse eliminatorii, cu reprezentativa
Suediei, din barajul pentru calificarea la turneul final al Campio
natului European din 2008. Antrenorul Lucian Rasnita a convocat
pentru ultima parte a pregatirii 20 de jucatori, din care ii va alege pe
cei 18, cu care va ataca dubla mansa cu Suedia, programata la 10
iunie, in deplasare (Karslkrona) si 17 iunie (Constanta).

Clasament etapa a 33-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

.

1. U Cluj 33 20 9 4 48 21 69p
CSM Rm Valcea 33 18 5 10 39 28 59p

3. Dacia Mioveni 33 16 9 8 42 26 57p
4. Minerul Lupeni 33 16 4 13 39 36 52p
5. Unirea Alba Iulia 33 14 9 10 33 28 51p

. Gaz Metan Medias 33 14 6 13 48 34 48
7. Corvinul Hunedoara
8 ISCT 33 13 8 12 31 34 47p
9. FC Caracal 33 14 4 15 39 33 46

10. Poli II Timisoara 33 12 9 12 44 36 45p
11. FCM Resita 33 13 6 14 38 37 45p
12. FC Targoviste 33 12 9 12 29 31 45p
13. CFR Timisoara 33 13 6 14 37 44 45

FC Bihor 33 11 10 12 37 41 43
5. Building Vanju Mare 33 11 8 14 28 32 41p

16. FC Baia Mare 33 8 8 17 24 53 32p
17. CS Auxerre Lugoj 33 5 10 18 23 41 25p
18. Unirea Dej 33 6 6 21 25 60 24p

2.

6 p
33 12 12 9 47 36 48p

p

p
14. p
1

Etapa urmatoare, ultima: (34/34) sambata 9 iunie 2007:

FC
Targoviste - FCM Resita

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

.

ROM NIA - SLOVENIAÂ
Romania a trecut fara probleme, sambata seara, de Slovenia,

cu 2-1, in Grupa G a preliminariilor EURO 2008. Au marcat pentru
tricolori Tamas, 51' si Nicolita 78'. Slovenia a punctat prin Vrsici
'90+2. Romania a fost privata de doua ocazii importante prin
semnalizari eronate de offside. Am dominat aproape in totalitate
meciul, profitand si de faptul ca slovenii au cedat deliberat
jumatatea terenului, multumindu-se sa respinga departe de poarta
proprie. Prima noastra ocazie a venit abia in minutul 23, sutul lui
Mutu trecand mult peste poarta aparata de Handanovic.

Miercuri s-a desfasurat la Timisoara Romania - Slovenia.

1. 6 4 2 0 - 14
2. 2 0 - 1
3. Bulgaria 6 3 3 0 9- 3 12
4. Belarus 6 2 1 3 9- 13 7
5. 1 2 -
6. -
7. Luxemburg 6 0 0 6 1- 11 0

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

Belarus; Romania - Slovenia. Belarus - Romania;
Olanda - Bulgaria; Luxembourg - Slovenia.

Clasamentul Grupei G inaintea meciurilor de miercuri:
Romania 12 4
Olanda 6 4 8 2 4

Albania 6 3 5 6 6
Slovenia 6 1 1 4 5 10 4

Miercuri 06.06.2007
08.09.2007:

RUGBY
Cel mai puternic turneu de

rugby găzduit în România, IRB
Nations Cup, a debutat mar

ă ce în 2006 s-a impus
Argentina A. ă dată
turneul va avea la start

ă joace
câte trei meciuri, astfel că vor fi
programate trei etape, mar

ă 10 iunie
ătă 16 iunie.

ţi pe
stadionulArcul de Triumf.

ţia a
doua dup

ţi 5
iunie, duminic

Turneul a ajuns la edi

De aceast
şase

echipe (Argentina A, Africa de
Sud A, Georgia, Italia A,
Namibia si Romania) urmând ca
fiecare dintre acestea s

şi
sâmb

TURUL ITALIEI LA FINAL
Italianul Danilo Di Luca a castigat, duminica, a 90-a editie a

Turului ciclist al Italiei, trecandu-si astfel in palmares cel mai de
rasunet succes al carierei. In varsta de 31 de ani, Di Luca l-a
devansat dupa 21 de etape pe Andy Schleck (CSC) cu 1'55",
ultima treapta a podiumului fiind ocupata de un alt italian, Eddy
Mazzoleni (Astana), la 2'35". Castigator a mai multor curse clasice,
printre care Turul Lombardiei, Fleche Wallonne, Amstel Gold sau
Liege-Bastogne-Liege, Danilo Di Luca a obtinut duminica la
Milano cea mai importanta victorie din cariera, la capatul a trei sap
tamani entuziasmante, in care si-a aratat superioritatea pe sosea.

"Este o zi exceptionala.Am resimtit o emotie foarte puternica in
momentul trecerii liniei de sosire. O mare bucurie am mai trait in
acest an cand am castigat Liege-Bastogne-Liege, dar Giro este
altceva", a declarat noul castigator al Turului Italiei, Danilo Di Luca,
primul ciclist dupa Evgeni Berzin in 1994, care reuseste dubla
Liege-Bastogne-Liege si Giro.

In afara podiumului au ramas rivalii Gilberto Simoni si Damiano
Cunego, fosti castigatori de Giro, in timp ce debutantul Riccardo
Ricco s-a multumit cu un onorabil loc sase si victoria de la Tre Cime
di Lavaredo. Evolutia lui Ricco din acest Giro nu a ramas neobser
vata de oficialii echipei Saunier-Duval, care i-au promis ciclistului
de 23 de ani marirea salariului de la 40.000 la 600.000 pe an!

:
1 Danilo Di Luca (Ita) Liquigas 92.59.39
2 Andy Schleck (Lux) Team CSC 1.55
3 Eddy Mazzoleni (Ita)Astana 2.25
4 Gilberto Simoni (Ita) Saunier Duval 3.15
5 Damiano Cunego (Ita) Lampre 3.49

-

-

€

.

.

.

.

.

Clasament General Final Il Giro

ROLAND GARROS

Raluca Ioana Olaru

Nadal l-a transformat pe
Hewitt intr-un anonim

a fost
invinsa in turul al treilea la
Roland Garros de a saptea
favorita a intrecerii de la Paris,
Ana Ivanovic, performanta
tinerei noastre jucatoare fiind
una deosebita, tinand cont de
varsta sa si de recentul debut in
circuitul WTA profesionist. In
varsta de doar 18 ani, Raluca
Ioana Olaru, numarul 122
mondial, a avut o evolutie buna
in jocul cu mult mai titrata sa ad
versara, diferenta de experienta
spunandu-si pana la urma
cuvantul, tabela aratand in final
un 6-2, 6-0 pentru jucatoarea
din Serbia, sfert-finalista la
Roland Garros in 2006.

. Campi
onul ultimelor doua editii de la
Roland Garros, Rafael Nadal, s-
a calificat, in sferturile de finala,
apropiindu-se cu inca un pas de
al treilea titlu consecutiv. Doua
ore si 21 de minute a durat intal
nirea dintre Rafa Nadal si fostul
lider mondial, Lleyton Hewitt.
Cu un joc agresiv din spatele
terenului si cu o defensiva de
fier, Nadal nu i-a lasat nicio
sansa lui Hewitt : 6-3, 6-1, 7-6.

Perechea compus

-

-

-

ă din
românul

ă în turul 3 al Inter
na

ă în două seturi, cu 6-
3, 6-4, de cuplul Mark Knowles
(Bahamas)/Daniel Nestor
(Canada), cap de serie nr. 6.

Andrei Pavel şi
germanul Alexander Waske a
fost eliminat -

ţionalelor de tenis ale Franţei,
fiind învins
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