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“PRISMA”

Domnul Traian Smultea, consilier judeţean

Inaugurarea Sălii de şedinţe

Demisia domnului Horia Irimia (PNL) din funcţia de consilier
judeţean a condus la modificări în structura Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.

Respectând Regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare al Consiliului, locul vacant i-a revenit domnului Traian
Smultea , supleant pe listele de candidaţi PNL la alegerile locale
din anul 2004, al cărui mandat a fost validat de către Tribunalul
Caraş-Severin.

În şedinţa de Consiliu, din data de 7 iunie 2007, domnul Traian
Smultea a depus jurământul

Domnul Traian Smultea va face parte din Comisia pentru Acti
vităţi Economico-Financiare, în locul devenit vacant prin alegerea
domnului Ion Spânu în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.

Vechea Sală de şedinţe, amplasată în corpul de clădire care
face legătura între Consiliul Judeţean Caraş-Severin, respectiv
Prefectură şi Primăria municipiului Reşiţa a beneficiat de lucrări
care au avut în vedere redimensionarea spaţiului şi mobilarea
acestuia cu tehnică audio-video, plus mobilier propriu-zis, dotări
corespunzătoare nivelului standardelor europene din domeniu.

Proiectul, vizând un ansamblu funcţional căruia specialiştii de
la S.C. CASE S.A. Reşiţa i-au dat dimensiuni, rezistenţă, estetică
şi au asigurat instalaţiile clasice, a beneficiat de talentul arhitec-
tului Mihai Bâldea, din păcate prea repede plecat spre alte lumi.

În acel moment, proiectul a fost preluat de către doamna arh.
Ioana Mihăiescu, cea care, făcând parte din aceeaşi familie spiritu-
ală, a continuat lucrarea, a rezolvat problemele legate de funcţio-
nalitate, acustică, de tehnica audiovizuală, toate răspunzând
saltului care, în high-tech se realizează în unităţi reduse de timp.

Ioana Mihăiescu este cea care, în plus a dat culoare unui spaţiu
în care sunt abordate probleme obşteşti importante.

lături de arhitect
au fost în perma-
nen ţă co lec t i vu l
Consiliului judeţean,
receptiv la soluţio-
n a r e a o r i c ă r o r
cerinţe suplimentare
sau a unor disfunc-
ţionalităţi, precum şi
cons t ruc to ru l ş i
furnizorii de echipa-
m e n t e , c i f r a
avansată pentru cei
implicaţi direct fiind

de 300 de persoane.
După exerciţiul care a însemnat reabilitarea Primăriei din

Caransebeş (de asemenea o reuşită colaborare dintre S.C. CASE
S.A. Reşiţa şi arhitecta Ioana Mihăiescu), un proiect pentru un
edificiu centenar, al cărui stil a fost conservat, dar care a beneficiat
de modernizarea sălii de şedinţe, proiectul pentru Consiliul

Judeţean a însemnat o provocare lansată unei profesioniste, o
solicitare de anvergură şi o rezolvare pe măsură.

Confortabilul patrulater care, în principal îi aşează la discuţii pe
aleşii judeţului, este completat cu locurile destinate

reprezentanţilor din aparatul propriu al Consiliului, invitaţiilor şi
reprezentanţilor din media, în total 190 de locuri.

Sala este dotată cu sistem de aer condiţionat (ventilaţie,
temperatură, umiditate), sistem multimedia (monitoare centrale şi
laptopuri pentru consilieri, retroproiectoare, sistem de videocon-
ferinţe), sistem de sonorizare, cabină pentru cei care asigură
traducere simultană în 4 limbi (cu posibilităţi de extindere la 12),
sistem de automatizare şi control, sistem de securitate la incendii.

Spectrul larg al funcţiilor asigurate de acest spaţiu oficial ar fi
trebuit să cuprindă şi segmentul destinat presei, cel puţin până
acum invitată la toate şedinţele şi alte întruniri care au avut loc în
sala de şedinţe a Consiliului Judeţean. Rezolvarea ergonomică a
acestui spaţiu a fost promisă pentru viitor, deocamdată fiecare
reporter fiind obligat să „cântărească” greutatea mapelor cu
proiecte de hotărâre şi să improvizeze un pupitru pentru scris.

Salonul alb, situat la acelaşi nivel cu sala de şedinţe este
destinat protocolului şi a fost conceput ca un elegant spaţiu
european de conversaţie.

Holul este gândit multifuncţional, printre altele un veritabil
spaţiu expoziţional care în aceste zile a devenit galerie pentru
cunoscuţi artişti plastici reşiţeni.

Accesul la nivelul superior este asigurat de o scară exterioară,
desfăşurată în spirală şi un ascensor modern exterior.

Parterul, a cărui intrare este „păzită” de flori de mină, cristalele
de cuarţ ale colecţionarului Constantin Gruescu, va avea o sală de
şedinţe, cu 30 de locuri.

La finalul lucrărilor, poate că personalizarea spaţiilor va
continua cu simboluri ale Banatului Montan: potenţialul turistic
oferit de diversitatea şi frumuseţea cadrului natural, dar şi tradiţiile
industriale, o necesară carte de vizită a judeţului.

(Proiect de hotărâre nr. 2)
-

(Proiecte de hotărâre nr. 3 şi 4) (R.B.)

(R.B.)
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La Galeria Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Caraş-Severin
a fost deschisă expoziţia de fotografii a domnului Ioan
Toth, o istorie în imagini a Sistemului Hidrotehnic şi
Hidroenergetic Nera -Timiş - Bârzava.

Conceput iniţial ca mijloc de transport pentru masa
lemnoasă, din exploatările forestiere şi până la
instalaţiile de valorificare a acesteia din Reşiţa, sistemul
iniţial, alcătuit dintr-o reţea de canale care captau debitul
Bârzavei şi al unor afluenţi, a dobândit în timp noi
valenţe, astfel că la ora actuală constituie integral sursa
de apă (potabilă şi industrială) pentru municipiul Reşiţa
şi asigură o autonomie energetică parţială a TMK.

Sistemul este complex, valorifică potenţialul
energetic al cursurilor superioare ale râurilor Bârzava,
Nera şi Timiş şi cuprinde reţeaua de canale (unele dintre
ele extinse sau redimensionate, altele dezafectate),
patru centrale hidroelectrice şi trei staţii de pompare, unic proprietar devenind TMK
(CSR, pentru reşiţenii neavizaţi de schimbările survenite).

Domul Toth, turist dublat de un experimentat fotograf şi, prin profesie, legat de
domeniul maşinilor hidraulice a parcurs zeci de kilometri prin pădurile din bazinele

colectoare ale celor trei cursuri de apă, a inventariat
aproape în întregime reţeaua de canale şi a oferit
publicului, un material grafic sistematizat, care parcurge
trasee hidraulice riguros definite.

Fotografiile, în majoritate realizate în ultimele
săptămâni, dar prezentate comparativ cu imagini
imortalizate la începutul secolului trecut, constituie
deopotrivă o restituţie oferită reşiţenilor iubitori de
drumeţii, o informare competentă pentru cei care nu
deţin informaţii legate de aceste realizări tehnice, cu
pretenţii justificate de patrimoniu de arheologie
industrială şi, de asemenea, o prezentare reală a stării
fizice în care acestea se găsesc.

Atmosfera a fost pigmentată cu relatarea peripeţiilor
autorului, turist singuratic prin zone demult excluse din
traseele reşiţenilor, unele dintre acestea straşnic păzite
de către noii proprietari.

Evenimentul a beneficiat de cadrul ţia de
Cultur

Expoziţia rămâne deschisă o săptămână. (R.B.)

competent şi ospitalier oferit de Direc
reprezentat prin doamna Dr. Dana Bă, ălănescu.

După un an de zile, în care şedinţele Consiliului Local
au avut un parcurs itinerant, noua sală oferă cadrul
adecvat pentru discutarea şi luarea unor decizii referitoare
la problemele economice, sociale sau culturale cu care se
confruntă judeţul. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 36 de
puncte, soluţionate integral de către consilieri.

Raportul cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean, în anul 2006 a fost structurat pe
domenii de activitate şi analizat pe baza unor criterii
specifice, cele mai importante domenii fiind:

Bugetul propriu al instituţiei a fost de 49.824,75 mii lei,
la care s-au adăugat fonduri alocate de la stat, cu
destinaţii concrete:

4.950,0 lei pentru finanţarea programului de pietruire
a drumurilor;

7.583, mii ei pentru drumuri judeţene;
11.900,0 mii lei pentru reabilitarea drumului DJ 684

Voislova Rusca Montană - limită judeţ Timiş
Datoria publică este constituită din cele două credite

bancare pe care Consiliul Judeţean le-a gestionat
2.100,0 mii lei credit pentru investiţii, contractat de la

Raiffeisen Bank S.A., din care, la finele anului au fost
efectuate plăţi în valoare de 1.630,0 mii lei, pentru
obiectivul Execuţie şi modernizarea Sala de şedinţe a
Consiliului Judeţean;

62.100,0 mii lei credit pentru proiecte de investiţii,
contractat de la Banca Comercială Română S.A., din
care, la finele anului 2006 plăţile însumau:

- 14.071,344 mii lei reabilitarea DJ 608A, Caransebeş
Muntele Mic

- 5.222,778 mii lei modernizarea DJ 571C Naidăş -
Socol

- 2.961,286 mii lei modernizare DJ 571C Sasca
Montană - Cărbunari

- 7.017,278 mii lei finalizare lucrări la drumuri şi poduri
calamitate de inundaţiile din anul 2005

- 2.639,980 mii lei proiectare şi execuţie extindere Sala
Polivalentă

- 82,935 mii lei - proiectare şi modernizare Palatul
Cultural

O preocupare importantă pentru acest domeniu a
constituit-o atragerea de fonduri comunitare pentru deru
larea unor proiecte de interes comun pentru dezvoltarea
economică a judeţului Caraş-Severin. Principalele
proiecte iniţiate sau continuate în anul 2006 sunt:

- Proiect ISPA „Îmbunătăţirea distribuţiei apei,
canalizarea şi tratarea apelor uzate în judeţul Caraş-
Severin” (52.733.660 €, din care Consiliile Locale
asociate suportă 25%);

Memorandumul de Finanţare a fost deschis la data de
14.09.2006

- Program PHARE 2004-2006
reabilitare zon Ţerovei-Re ţa

(6.079.903,0 €); în luna decembrie 2006 Ministerul
Integr ţia de lucr

reabilitarea infrastructurii în zona turistică Semenic,
DJ 582, pe porţiunea Văliug- Slatina Timiş (6.917.945 €);

în cursul anului 2006 documentaţia proiectului a fost
revizuită de către firma de asisitenţă tehnică a Ministerului
Integrării pene

sisteme de gestionare a deşeurilor, în zona turistică
Semenic, în zonele Băile Herculane, şi Oraviţa(valoare
totală 2.967.296,58 €); în luna noiembrie 2006 au fost
semnate contractele de finanţare

reabilitarea a 10 instituţii de învăţământ, afectate de
inundaţiile din anul 2005 (305.000 €); în luna iulie 2006 a
fost semnat contractul de finanţare pentru proiect şi a
început implementarea acestuia

Centru de informare şi promovare a atracţiilor turistice
Banat la Gărâna (546.166 €); în luna noiembrie a fost
semnat contractul de finanţare

Centru de coordonare şi monitorizare a activităţilor de
intervenţie în caz de dezastre (388.872 €); în luna
noiembrie a fost semnat contractul de finanţare

Îmbunătăţirea accesului comunităţilor locale spre
punctul de trecere a frontierei Naidăş; reabilitare DJ 571C
Naidăş-Lescoviţa (992.911 €); în luna noiembrie a fost
semnat contractul de finanţare

Îmbunătăţirea accesului comunităţii locale din sfânta
Elena spre punctele de trecere a frontierei Moldova Veche
şi Naidăş; reabilitarea DC 48 Coronini-Sf. Elena
(1.210.362 €); proiect pregătit şi depus spre finanţare

Cooperare transfrontalieră pentru promovarea şi
valorificarea produselor agricole cu specific local
(582.101,19 €); proiect pregătit şi depus spre finanţare

Cooperare transfrontalieră pentru dezvoltarea
turismului tematic în Banat (439.059,3 €); proiect pregătit
şi depus spre finanţare

Centru pentru susţinerea afacerilor şi agriculturii în
localitatea Bârz, comuna Dalboşeţ (369.305,0 €); proiect
pregătit şi depus spre finanţare

Pentru o viaţă mai bună a persoanelor cu tulburări psi
hotice (48.700 €) proiect pregătit şi depus spre finanţare;

- Proiecte pentru fonduri din Instrumentul Financiar
„fondul pentru mediu” (Consiliul Judeţean a întocmit
documentaţia şi a organizat procedura de achiziţie publică
de servicii-proiectare, finanţând serviciul de proiectare

Staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Bocşa-
Bocşa Română (valoare totală proiect: 2.427.562,8 €)

Staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Oraviţa
(valoare totală proiect:3.173.756,26 €)

Program FOPIP/ Pre FOPIP
Prin Agenţia de Dezvoltare Economico - Socială Ca

raş-Severin (ADECS) s-au întocmit următoarele proiecte
Administrarea unitară a zonelor cu potenţial ecologic

deosebit din Clisura Dunării
Redescoperirea elementelor comune în tradiţiile din

Banatul românesc şi cel sârbesc
„La cumpăna dintre arte”

Parteneriate
ADECS este partener cu
Grupul Ecologic de colaborare Nera la proiectul

„Contribuţii la îmbunătăţirea managementului ariilor
naturale protejate din zona de frontieră a microregiunii
Dunăre Nera - Caraş

ADETIM şi Mişcarea ecologică din Serbia, Zrenian, în
proiectul „Reţea integrată de cooperare transfrontalieră

România Serbia Muntenegru, prin consolidarea agenţiilor
judeţene de dezvoltare şi promovare a celor două judeţe.

În acest domeniu s-au realizat întâlniri cu reprezen
tanţii instituţiilor pene, au fost organizate deplasări la
cursurile de formare (instituţii pene şi procesul
decizional în UE, fonduri structurale, comunicare, lobby),
au fost organizate seminarii de informare pe teme

pene, pentru elevi şi studenţi şi alte acţiuni specifice.
Relaţiile internaţionale (cu Voivodina-Serbia, Belgia,

Alsacia-Franţa, Cehia şi Germania au fost realizate în
diferite domenii: istorie, cultură, tradiţii, turism în zonele
rurale, restructurare a activităţii în anumite zone industri
ale, cooperare instituţională, educaţie, formare profesio
nală,conservarea resurselor naturale,managementul apei

Valoarea totală a fondurilor alocate judeţului Caraş
Severin de către de Ministerul Transporturilor, Construc
ţiilor şi Turismului pentru continuarea unor lucrări de
alimentare cu apă în localităţile Vermeş, Topleţ, Marga şi
Slatina Timiş este de 2.399.400 lei.

Pentru aplicarea O. .G. privind măsurile care se
impun pentru reducerea riscului seismic, acelaşi minister
a alocat suma de 30.000 lei, repartizată astfel

3.000 lei expertizare tehnică a locuinţelor proprietate
privată a persoanelor fizice din Reşiţa

22.000 lei - expertizare tehnică a locuinţelor proprie
tate privată a persoanelor fizice din Băile Herculane

5.000 lei - expertizarea unor blocuri de locuinţe
cuprinse în propunerile comunicate.

În municipiul Reşiţa nu s-a luat nici măsură în acest
sens, deşi suma fost comunicată încă din 28 martie 2006

Pentru utilizarea programului privind sistemul informa
ţional în domeniul imobiliar-edilitar şi băncilor de date
urbane lucrări tehnice de identificare. Măsurare şi inven
tariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare, judeţului Caraş-
Severin(localităţile Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Oţelu
Roşu, Oraviţa, Băile Herculane) i-au fost alocate 190.000
lei, dar primăriile din Caransebeş şi Băile Herculane nu au
luat nici măsură pentru utilizarea acestor fonduri.

Programul pilot de reabilitare termică a unor clădiri din
domeniul public, cu funcţie de asistenţă socială şi/sau
ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor
publice a vizat Centrul de Plasament „Speranţa” din
Reşiţa, pentru care s-a asigurat culegerea şi transmiterea
de date necesare întocmirii proiectului, urmând ca după
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, să fie
organizată licitaţie pentru execuţia lucrărilor.

Compartimentul de investiţii al C J a întocmit docu
mentaţia de licitaţie, a organizat desfăşurarea licitaţiilor şi
a urmărit execuţia lucrărilor la următoarele obiective

reparaţii capitale şi modernizare pavilioane Centrul
Militar Reşiţa , a căror valoare este de 219.500, o lei

amenajare sediu Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a judeţului 309.119,0 lei)

amenajare spaţii Direcţia generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului (89.962,86 lei)

reabilitare imobil Spitalul Judeţean Staţionar I
(390.134,0 lei)

extindere sala de şedinţe a Consiliului Judeţean.
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320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
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Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa
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,Textul anuntului:
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Diverse
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând vitrin ţa

Vând frigider Fides, 200 lei
neg. Tel. 0355-804513.

Vând covor 3/4, 120 lei neg.
Tel. 0355-804533.

ând bibliotec

Vând 2 paturi cu saltele de o
persoan

.
Vând plac

37 cm,

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

ţii)
în stare

bun
Vând ampermetru cu 2

sc

Vând calculator P2 IBM,
unitate central

ă Topli
ă. Tel. 0355-805819.

ă, sufragerie,
curier, hol, 2 fotolii, vitrină mică,
2 dulapuri cu 2 u

ăr televizoare

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

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

ă
repara

ă

ări, 5A-20A alternativ, în stare
foarte bună. Tel. 0355-807491.

ă + monitor 14”

şi
servant

şi haine. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Cump şi
radiouri defecte. Plata pe loc.
Asigur transport local. Tel.
0723-092582.

şi radio Beta 402 cu
tranzistori, MW-SW

. Tel. 0355-807491.

V

V

color + tastatură, mouse. Te.
0722-232387.

ă

ă ă

ă ă

ă

ă
ă

ă

ă

ă
ă ă î

ă
ă ă

Vând aparat foto Zenit-e, cu
obiectiv domiplan 2,8/50, aparat
de filmat Quarz Zoom model
super 8 pentru film super 8. 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 2 antene parabolice,
r in plastic, diametrul fi 1,8 i
1,2 m, cu suport de susţinere
metalic i 2 tunnere satelit, mo-
del mai vechi.Tel. 0723-610400.

Vând mobil veche produs
în 1970, vând canapea
extensibil pentru 2 persoane.
Tel. 0723-610400.

Vând ma in de cusut
Singer num r serie c3434565
produs în 1908. Tel. 0723-
610400. Vând utilaj pentru
trasat-t iat cartoane pentru cutii
pizza i alte ambalaje. Tel.
0723-610400.

Asociat unic, vând firm
pl titoare de tva, înfiinţat n
1992 toate activit ţile, în
activitate, f r datorii la stat,
contabilitate la zi. Tel. 0723-
610400.

ş ş

ş

ş

ş

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
15-20 7

şi

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

ţ /
ţ

ţ . ţ -

Auto-Moto-Velo

Imobiliare
Primesc în gazd

cuinţ
ţul zilei, plata pe

loc. Prefer cu acces la sosea.
Tel. 0723-092582.

garsonier
ţit

cas

ţ

cas

sau închiriez spaţiu
comercial ultracentral 630 mp,
toate utilit ţile, central

ţ
cas

Vâ

î
î â

T ,
. Tel. .

ă, la casă
particulară, zona centru. Tel.
0747-102716.

ă ă în
Boc

Vând ă conf. 1
îmbunătă ă. convector, Aleea
Albăstrelelor bl. 7A, sc. 2, ap.
26. Tel. 0355-408199.

Primesc fete în gazdă. Tel.
0355-805819.

Vând ă în Gătaia sau
schimb cu apartament în
Re ă camere,
bucătărie, baie, hol,

ădire ăn curte, cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1520 mp. Tel. 0747-832171.

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

Vând ă, 3 dormitoare,
sufragerie, salon, baie, terasă
pt. mansardă. Tel. 0742-
844393, 0726-834261.

Vând

ă ă proprie,
curent 380 V, rampă încărcare-
descărcare, lift marfă, pretabil
produc

Vând ă Dognecea. Tel.
0729-357909.

Vând apartament 2 camere,
conf. 3 mobilat, bucătărie, baie
mare, termopane, centrală,
situat în Luncă. Tel. 0355-
803484, 0720-347375.

nd apartament confort 1,
cu 2 camere stil vagon, cu hol
ntre camere, etaj 1, deconectat
de la ncalzire - gaz, l ngă
restaurantul randafiru fără
intermediari 0723-610400

Cump r urgent lo
şa, ofer pre

şi a. Casa are dou
şpais, plus

una cl

ie. Tel. 0748-119444.

Oferte-Cereri
de Serviciu

R
ţ

Tel.
- .

T I
â î â

€. Tel. - .
C -

ţ
P ţ T . -

- -
.

E ţ -

. Tel.
- .

M -
M -

T

eflexoterapie: un masaj
bun vă ridică sim urile la toate
nivelurile: minte-trup-suflet!
0726 543425

ransport persoane talia
săptăm nal ncep nd de la 80

0729 142923
aut parteneri pentru extin

dere re ea cabinete wellness.
rofituri substan iale. el 0722

696372, 0745 106041, 0788
263551

fectuez repara ii calcula
toare la domiciliul clientului:
serviciu disponibil non-stop
0742 341762

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

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

V neri, 15.06.2007

Sâmbătă, 16.06.2007

Duminică, 17.06.2007

Miercuri, 20.06.2007

i
1

4

1

1

1

2

. Belo Trifu Lucian (30 ani)

Zl 54
(56 ani)

P 53
(53 ani)

Raţ
Tampu Dorina (51 ani)

. Cojocaru Eronim (41 ani)

45
(35 ani)

Bucsok Alina Gabriela (29 ani)

. Wittick Erwin Gheorghe
(37 ani)

. Trandafir Alberto Daniel
(28 ani)

. Gava Alex Emanuel (26 ani)
20

Murariu Mircea 21
Bolbos Corina (23 ani)

şi
Ursu Marinela Daniela (30 ani)
.

şi Rezmineş Livia
.

şi Galbenu Mileana
.

şi

şi Serain Floarea (33 ani)
. Irimia Horia Ion şi

Stanciu Bianca Iulia
. Ileş Ioan 31 şi

şi
Ignat Carmen Magdalena

(44 ani)

şi
Mandriş Andreea (18 ani)

şi ş Ioana Geta ( ani)
. şi

2

3

2

3

3

ătariu Nicolae ( ani)

ăun Ion ( ani)

ă Viorel (58 ani)

( ani)

( ani)

Borta
( ani)

V
-

-

ând anvelope second-
hand de toate tipurile m

Preţ negociabil direct.

ţie 2002, stare
foarte bun itsubishi dibn
2007. Tel. 0742-553630, 0726-
834261, 0742-844393.

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

Vâ D

V K

. Tel. .
Vâ O V GLS

î î -
ţ P ţ €
Tel. -

Vâ Y V Xv
ania,

î atriculat
ţ €. T

- .
Vâ D a

ţ

€ . Tel. - .

şi
. Tel.

0721-847422, 0742-612072.

şi M

ări
mile

Vând buz Mercedes Sprinter
8+1, an fabrica

ă

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

nd acia 1400, break,
model 1992 fără verificare
tehnică, olvo 245 aravan,
model 1975 pentru piese de
schimb 0723-610400

nd pel ectra 1,6i ,
ne nmatriculat, n stare de func
ionare. re 700 negociabil.

0745 900194
nd amaha irago 535

imp. germ real 13700 km,
1991, 45 cp, nm , arată
ca nou, pre fix 2700 el.
0729 963690

nd acia 1310 bre k
fabrica ie 1995 cutie 5 trepte
motor 1410 acte la zi verif. the.
2009 geamuri ionizate trapă
1750 neg 0748 941174

R Ş Ţ

ORAVIŢA

TOTAL GENERAL: 881;

E I A: Ajutor ospatar: 12; Analist: 1; Asamblor montator profile
aluminiu si geam termopan: 2; Asistent medical generalist: 16;
Asistent social: 1; 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; Controlor calitate: 1;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 139; Curatitor-sa-
blator: 1; Dulgher: 22+2 persoane cu handicap; Dulgher restaurator: 2;
Electrician auto: 10; Electrician de intretinere si reparatii: 17; Faiantar:
4; Farmacist: 1; Fierar betonist: 2; Frigoriferist: 1; Gipsar: 4; Infirmiera:
17; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 3; Inginer de
cercetare: 2; Inginer electromecanic: 1; Inginer mecanic: 3; Inginer
retele electrice: 2; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 2; Ingrijitor
spatii verzi: 1; Instalator apa, canal: 6; Instalator instalatii tehnico-
sanitare: 3; Lacatus constructii metalice: 9; Lacatus mecanic: 1;
Lacatus montator ptr utilaje industriale,de constructii si agricole: 4;
Lucrator comercial: 4; Magaziner: 1; Maistru constructii civile: 4;
Maistru industriile textila, pielarie: 5; Manipulant marfuri: 1; Masinist la
instalatii de preparat si turnat beton : 2; Mecanic auto: 2; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 65; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 49; Operator
calculator: 1; Operator confectioner industrial: 15 persoane cu
handicap; Ospatar (chelner): 12; Pavator: 1; Paznic: 1; Pedichiurista:
1; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Sef depozit: 1; Sofer de
autoturisme si camionete: 153; Spalatoreasa lenjerie: 20; Strungar
universal: 4; Subinginer electromecanic: 1; Sudor cu arc electric: 1;
Sudor in mediu protector: 50; Sudor manual cu arc electric: 16; Taietor
cu flacara: 3; Tinichigiu carosier: 16; Tricotor manual: 1; Vanzator: 13;
Vopsitor auto: 1; Vopsitor industrial: 15; Zidar pietrar: 10; Zidar rosar-
tencuitor: 14 + 2 persoane cu handicap; Zugrav, vopsitor: 2;

: Zidar: 1; Sofer: 1; Muncitor necalificat: 4; Vanzator: 2;
Frezor: 1; Brutar: 7; Sofer: 1; Confectioner imbracaminte: 6;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 13.06.2007

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

Vând credenţ vechi, aparat
de preparat pâine, mini solar,
monitor 15”, 3,2,1 model
deosebit i 2 biblioteci. Preţ
negociabil. Tel. 0721-237277.

ş

Vând garsonieră conf. 1,
cameră mare, bucătărie, baie,
antren

nd teren ultracentral n
ăile erculane, 200 mp zonă

, pre 45 000 0742
070584

nd teren la km 7 front
stradal interna ional 32m total
3200 mp nainte de sta ia de
curent spre aransebe 15
mp. 0741 460985

umpăr garsonieră fără
intermediari 0723 463381

nd 24400 m n o ni a
ouă cu rseni la 15 km de i

mi oara, 6 negociabil
0355 407174, 0788-263582

nd ap 4 cam
deosebit, et. 1, ăgăra ului
0355 407174, 0788-263582

nd teren 4200 m n oc
a, front str. 18 m, utilită i gaz,

apă, curent 0355 407174
nd teren 1439 m , alea

aransebe ului, front stradal 70
m, la km 4 0355 407174

nd ap 4 camere, conf.
1, et. 2, st . ăgăra ului, fără
intermediari 0355 407174.

nd a 3 cam decoman
dat urgent! 0748 118081

nd garsonieră 4 i
ap 2 cam
0749 359641

nd cam ă cămin 6200
i 2 cam cămin 11800 urgent

ps. fizică 0748 118080
nd casă n ăliug condi ii

baie, garaj etc ptr. casă de
vacan ă. 0745 496620

şi debara, parter. Tel.
0730-366896.

ş,

ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş

Vâ î
B H
UGSR ţ . €. Tel. -

.
Vâ

ţ ,
î ţ

C €
Tel. - .

C
. Tel. - .

Vâ p î M ţ
N U T -

€/mp . Tel.
- .

Vâ artament ere
F . Tel.

- .
Vâ p î B -

ţ
. Tel. - .

Vâ p C
C

. Tel. - .
Vâ art.

r F
. Tel. -

Vâ p. . -
, Tel. -
Vâ M

artament ere. Tel.
- .

Vâ o er
ere
. Tel. -

Vâ î V , ţ
.

ţ Tel. - .
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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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul nr. 702 al pre

(M.O. nr.
376/04.06.2007)

.

0

şedintelui Agen

şi achizi
şi pentru aprobarea modelului

ş i con
şi achizi

şi marcarea frontierei
de stat dintre România şi Republica Serbia 518 Hot

şi
Reformei Administrative - Inspectoratul de Jandarmi
Jude ş-Severin în administrarea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative - Institu

ş-Severin
Ordinul nr. 934 al ministrului s

şi completarea Ordinului ministrului s

şi complet

şi 2004-2005

B

şi dezvolt
şi completarea Normelor de

aplicare a programelor de restructurare/ reconversie a
planta şi 2007-
2008, derulate cu sprijin comunitar, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, p şi dezvolt

şi completarea O.

şi completarea Legii nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic

Legea nr. 149 pentru completarea art. 44 din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic

ţiei Naţionale de
Administrare Fiscal

ţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA

ţ inutu lu i declaraţ ie i in format ive pr iv ind
livr ţiile efectuate pe teritoriul naţional
de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

H.G. nr. 508 ţiei p ţii române în
Comisia mixt

ţi dintr-un imobil proprietate
public

ţean Cara
ţia Prefectului

Judeţului Cara (M.O. nr. 378/4.06.2007)
ţii publice pentru

modificarea ţii
publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţ

(M.O.
nr. 378/4.06.2007)

ţinute de absolvenţii
înv ţ ţi în anul I de studii, în
anii universitari 2002-2003, 2003-2004

Circulara nr. 12 a ţionale a României
ţ ţionale a

României valabil în luna iunie 2007

Ordinul nr 444 al ministrului agriculturii

ţiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007

(M.O. nr. 383/ 7.06.2007)
u.

ţilor comerciale

Legea nr. 148 pentru modificarea
(M.O. nr.

388/08.06.2007)

(M.O. nr.
388/08.06.2007)

ă privind declararea livrărilor/prestărilor

ările/prestările

privind numirea delega ăr
ă pentru reconstituirea

ărâre
privind transmiterea unei păr

ă a statului din administrarea Ministerului Internelor

ănătă
ănătă

ă
în România, cu modificările ările ulterioare

H.G. nr. 501 privind titlurile ob
ă ământului universitar, înmatricula

(M.O.
nr. 381/06.06.2007)

ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

(M.O. nr.
381/06.06.2007)

ării
rurale privind modificarea

ădurilor ării rurale nr.
211/2007

O.u.G. nr. 50 pentru modificarea G.
nr. 88/1997 privind privatizarea societă
(M.O. nr. 387/7.06.2007)

Motorul economiei româneşti este compus din
întreprinderi mici şi mijlocii, 70% din produsul intern brut
al României fiind realizat de aceste întreprinderi. Media
de -uri la mia de locuitori, având doar 19-20 de firme
la mia de locuitori în România, faţă de 54 la sută în ţările
din vestul Europei.

IMM

Guvernul a aprobat proiectul de lege
pr iv ind în f i in ţa rea

din municipiul
Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior
postuniversitar - Şcoala de Studii Academice
Postuniversitare

Inst i tutu lu i de
Administrare a Afacerilor

.

� �

�

� �

Biodiesel, de la 1 iulie in amestec cu motorina Prima linie telefonică gratuită pentru informaţii
despre contracepţie: 0800.150.150 Termenul de depunere a documentaţiei pentru obţinerea unei
finanţări pentru construirea sau finalizarea unei clădiri cu destinaţia cămin cultural sau casă de cultură
este 8 iulie 2007 Ziua Justiţiei se va organiza în acest an în data de 8 iulie

Cetăţenii statelor membre UE, care au drept
de rezidenţă în România, vor avea

în administraţia publică
locală şi se vor putea asocia sau înscrie în
partide politice, în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români.

dreptul de a
alege şi de a fi aleşi

Siguran]a participan]ilor la
trafic }i prevenirea
accidentelor rutiere

Poliţi Român a identificat şi iniţiat o
nouă concepţie de acţiune la nivelul Poliţiei
rutiere, adaptată realităţilor din trafic.

Acest mod de organizare are menirea
de a educa conducătorii auto în vederea
adoptării unui comportament responsabil,
în conformitate cu normele legale şi a le
crea sentimentul că sunt monitorizaţi
permanent în trafic.

Acţiunile vor fi transparente, au scop
preventiv şi vor fi organizate pe tronsoa
nele de drum cu risc major de accidente.

Conform acestei concepţii, în zona de
acţiune vor fi distribuite echipaje inscrip
ţionate şi neinscripţionate, precum şi
poliţişti în ţinută civilă, care vor monitoriza
orice abatere de la regulile de circulaţie.

Echipajele de poliţie ce acţionează în
civil sunt dotate cu echipamente de înre
gistrare şi vor semnala încălcările regulilor
de circulaţie echipajelor inscripţionate care
vor fi dispuse la extremităţile tronsonului
de acţiune.

Acţiunile vor fi precedate de informarea
populaţiei prin intermediul unui comunicat
de presă, care va preciza tronsonul de
drum, durata şi abaterile ce se vor urmări
cu precădere, punându-se accent pe
faptul că scopul îl reprezintă reducerea
riscului de accident.

Poliţia Română face apel la toţi
conducătorii auto să respecte regulile de
circulaţie, întrucât acest lucru reprezintă
nu doar o responsabilitate legală, ci
înseamnă să-şi protejeze viaţa lor şi a
participanţilor la trafic.

*
Siguranţa rutieră este o prioritate na

ţională. Oamenii trebuie să conştientizeze
că siguranţa traficului reprezintă şi
siguranţa lor, iar aceasta nu se poate
realiza decât prin asumarea unor riscuri,
cum ar fi acela de a fi controlaţi şi
sancţionaţi dacă au încălcat legea.

Încălcarea regimului legal de viteză,
dar mai ales executarea unor manevre
hazardate de depăşire constituie cauza
producerii a numeroase tragedii pe
drumurile publice din întreaga ţară.

Tocmai din aceste considerente, dar şi
pentru îndeplinirea obiectivului general al
Programului partenerial aflat în plină
desfăşurare, ”STOP ACCIDENTELOR!
VIAŢA ARE PRIORITATE!-2007”, de
reducere cu 5% a numărului persoanelor
decedate sau rănite grav în accidentele de
circulaţie, se impune, ca o necesitate
obiectivă, acest nou mod de acţiune a
Poliţiei Rutiere în trafic.

a

-

-

-

-

ă

Compartimentul Informare
şi Relaţii Publice
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Guvernul a aprobat un proiect de Lege privind
reglementarea unor practici incorecte ale comercianţilor în
relaţia cu consumatorii şi de armonizare a legislaţiei privind
protecţia consumatorilor cu legislaţia europeană.

Acest act normativ transpune în totalitate Directiva
2005/29/CE, privind practicile comerciale neloiale şi va intra
în dezbaterea Parlamentului, cu propunerea de intrare în
vigoare până la 12 decembrie 2007.

Aprobarea proiectului va conduce la o mai bună
protejare a intereselor economice ale consumatorilor
împotriva practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor
în relaţia cu consumatorii.

Afişarea unui certificat, a unei mărci de calitate sau un
echivalent, fără a fi obţinut autorizaţia necesară;

Afirmarea că un cod de conduită a primit aprobarea unui
organism public sau a unui alt organism, în cazul în care
aceasta nu a fost primită;

Angajamentul de a furniza un serviciu post-vânzare
consumatorilor cu care comerciantul a comunicat înaintea
încheierii tranzacţiei într-o limbă ce nu este limba oficială a
statului membru în care el este stabilit şi, ca urmare,
asigurarea acestui serviciu numai într-o altă limbă, fără a
informa în mod clar consumatorul înainte de angajarea
acestuia în tranzacţie;

Afirmarea sau crearea impresiei că un produs poate fi în
mod legal vândut, în situaţia în care acest lucru nu este
posibil;

Lansarea de afirmaţii inexacte cu privire la natura şi
amploarea riscului pentru securitatea personală a
consumatorului sau a familiei acestuia, în situaţia în care
consumatorul nu achiziţionează produsul;

Promovarea, cu intenţia de a induce în eroare consu
matorul, a unui produs care se aseamănă cu un alt produs
fabricat de un anumit producător astfel încât consumatorul
să creadă că produsul este fabricat de acest producător;

Afirmarea de către un comerciant că îşi încetează
activitatea sau se stabileşte în altă parte, atunci când
aceasta nu este adevărat;

Afirmarea că un produs poate facilita câştiguri la jocurile
de noroc;

Falsa afirmaţie că produsul poate vindeca boli, disfuncţii
sau malformaţii;

Transmiterea de informaţii inexacte cu privire la
condiţiile oferite de piaţă sau la posibilitatea achiziţionării
produsului cu intenţia de a determina consumatorul să
cumpere produsul în condiţii mai puţin favorabile decât în
condiţiile normale ale pieţei;

Afirmarea, în cadrul unei practici comerciale, că se va
organiza un concurs sau se va oferi un premiu, în scopuri
promoţionale, fără însă a acorda premiul promis sau un
echivalent rezonabil.

Crearea impresiei consumatorului că nu poate părăsi
sediul comerciantului până nu se întocmeşte un contract;

Efectuarea personală de vizite la locuinţa consumato
rului ignorând solicitarea acestuia de a pleca sau de a nu se
întoarce, cu excepţia situaţiilor legitime şi în măsura
justificată, conform legislaţiei naţionale, pentru punerea în
aplicare a unei obligaţii contractuale;

Includerea într-o reclamă a unui îndemn direct adresat
copiilor să cumpere produsele promovate sau să-şi convin
gă părinţii sau alţi adulţi să cumpere produsele promovate.
Dispoziţiile acestui punct se aplică fără a încălca prevede
rile articolului 33 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului;

Solicitarea unei plăţi imediate sau ulterioare pentru
returnarea sau păstrarea în condiţii sigure a produsului
furnizat de comerciant, dar nesolicitat de consumator, cu
excepţia cazului în care produsul este un înlocuitor furnizat
în conformitate cu articolul 11 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la
încheierea şi executarea contractelor la distanţă;

Informarea explicită a consumatorului că, în cazul în
care acesta nu cumpără produsul sau serviciul, comer
ciantul riscă să îşi piardă serviciul sau mijloacele de trai;

nu există nici un premiu sau alt beneficiu echivalent;
intrarea în posesia premiului sau a altui beneficiu

echivalent este condiţionată de plata unei sume de bani sau
de suportarea unui cost de către consumator.

Persoanele sau organizaţiile pot sesiza eventualele
practici comerciale incorecte fie Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor pentru ca această instituţie să
decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie
împotriva comercianţilor care au săvârşit sau sunt
susceptibili să săvârşească practici comerciale incorecte.

Comercianţii au obligaţia de a furniza dovezi privind
exactitatea afirmaţiilor în legătură cu practica comercială
întreprinsă şi sunt obligaţi, la solicitareaAutorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor sa a instanţelor judecă
toreşti, să le pună acestora la dispoziţie documente care să
probeze cele afirmate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
poate dispune măsuri conform legii, prin Ordin emis de
conducătorul instituţiei sau instituţiile subordonate acesteia.

Instanţele judecătoreşti competente sau ANPC, dacă
consideră necesar, vor dispune în procedură de urgenţă
încetarea sau instituirea procedurilor legale pentru
încetarea practicilor comerciale incorecte.

Utilizarea de către comercianţi a unor practici
comerciale incorecte, dacă faptele nu au fost săvârşite în
astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie considerate
infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează cu
amendă de la 3.000 la 30.000 lei.

Reglementările actului normativ nu exclud controlul pe
care responsabilii codurilor de conduită îl pot efectua în
conformitate cu prevederile din codurile de conduită pe care
comercianţii s-au angajat să le respecte.

Conform acestui proiect de Lege sunt considerate
practici comerciale înşelătoare următoarele:

De asemenea, sunt considerate practici comerciale
agresive următoarele:

Crearea falsei impresii consumatorului că a câştigat
deja, va câştiga sau că, dacă va face un anumit lucru, va
câştiga un premiu sau alt beneficiu echivalent, când, în
realitate, este valabilă una din următoarele situaţii:
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Shimon Peres, 83 de ani, a fost ales miercuri preşedinte al Israelului, obţinând sprijinul a 86 din cei 120 de membri ai Knessetului
Fâşia Gaza în pragul colapsului UE şi Serbia reiau negocierile privind încheierea unuiAcord de Stabilizare şiAsociere

În urma alegerilor locale din 3 iunie 2007
la 17 iunie va fi organizat al doilea tur de scru-
tin pt. funcţia de
între Veaceslav Iordan, candidatul PCRM
(27.72% în primul tur), şi Dorin Chirtoacă,
candidatul PL(24.33% în primul tur).

primar al mun. Chişinău

Principalul
, Uniunea pentru o Miş-

care Populara, s-a plasat în
frunte la primul tur al alegerilor
legislative, la o distanţă de aproa-
pe 15% de Partidul Socialist.

partid al dreptei
franceze

Curtea Internaţională de Justiţie de la
Haga a stabilit un nou termen-limită ( 6
iulie) pentru autorităţile de la Kiev în dis-
puta dintre

cu potenţiale
resurse importante de petrol şi gaze.

Ucraina şi România privind
zonele din Marea Neagră

Eliminarea restric]iilor
pentru arti}tii români pe
pia]a muncii din UE

În urma votului din Parlamentul
European, restricţiile pe piaţa muncii din
Uniunea Europeană pentru artiştii
români au fost eliminate.

Raportul privind statutul artistului,
aparţinând deputatului francez Claire
Gibault, a fost aprobat în plenul
Parlamentului European de la Bruxelles,
cu majoritate de voturi

In dezbaterea din plen, deputa tul
român Ovidiu Ganţ a insistat în interven-
ţia sa asupra unor idei pe care le consi-
deră extrem de importante, dar şi realiz-
abile. "Sunt convins de necesitatea unui
EUROPASS - un registru profesional
european pentru artişti, care să consem-
neze activitatea acestora. Documentul
ar veni în sprijinul mobilităţii specifice
acestei bresle. Privind această mobili-
tate, trebuie să facem o distincţie netă
între cea a artiştilor şi cea a lucrătorilor în
general. De aceea solicităm statelor
membre să elimine orice restricţie
privind accesul pe piaţa muncii pentru
artiştii din noile state membre. Nu putem
accepta nici situaţia în care artişti
europeni care lucrează în afara Uniunii
să nu-şi poată transfera drepturile de
pensie şi securitate socială la revenirea
în ţara de origine, din motive pur biro-
cratice şi de aceea solicităm o iniţiativă şi
în acest sens".

Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ a mai
subiliniat că este esenţială recunoaşte-
rea reciprocă de către statele U.E. a
diplomelor şi certificatelor eliberate de
către institutele de învăţământ de profil.
Astfel ar fi facilitate schimburile la nivelul
studenţilor, iar artiştii profesionişti ar
putea fi angajaţi în baza acestora

Raportul prevede îmbunătaţirea
situaţiei artiştilor în Europa, prin crearea
şi aplicarea unui cadru legal şi institu-
ţional pentru susţinerea creaţiei artistice.
Măsurile se referă la contracte, securi-
tate socială, asigurări de sănătate, impo-
zitare directă şi indirectă şi respectarea
normelor europene in domeniu.

Eurodeputatul Ovidiu Ganţ este
autorul amendamentului referitor la
eliminarea restricţiilor pe piaţa muncii
din Uniunea Europeană pentru artiştii
din noile state membre.

-
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G8 la final
La Heiligendamm, localitate

germană de la Marea Baltică, s-a
încheiat summit-ul G8

Acceptarea
propunerii făcute de europeni de a se
proceda la reducerea la jumătate a
emisiilor de gaze cu efect de seră,
până în 2050, ca bază luându-se
situaţia din 1990. Dezbaterile pe tema
în cauză se vor desfăşura în cadrul
Conferinţei ONU de la Bali, din luna
decembrie, care va aborda continuarea
procesului avut în vedere prin
Protocolul de la Kyoto şi după
expirarea acestuia în 2012.

Preşedintele
rus, Vladimir Putin, oponent al instalării
scutului antirachetă american în
Europa, l-a înştiinţat pe omologul său
de la Washington, George W. Bush, că
Rusia va renunţa la obiecţiile sale în
cazul în care sistemul va fi instalat în
centrul Asiei, în Azerbaidjan. Partea
americană nu a avut pe moment nici o
reacţie.

Liderii grupului G8 al ţărilor
puternic industrializate s-au angajat să
întrepridă o serie de măsuri menite să
realizeze promisiunile făcute Africii în
urmă cu doi ani şi care nu au fost încă
finalizate. Aceştia au convenit să
cheltuiască 60 miliarde de dolari în
lupta împotriva SIDA, malariei şi
tuberculozei şi să completeze cu 500
milioane de dolari suma necesară
pentru învăţământul din Africa.

UE, SUA, Rusia şi China
au încercat să găsească o soluţie
pentru impasul ajuns la Doha
(Negocierile din cadrul Organizaţiei
Mondiale a comerţului pe liberului
schimb de la Doha sunt în impas din
2006, datorită punctelor de vedere
divergente dintre statele industrializate
- UE, SUA, Japonia - şi ţările în curs de
dezvoltare legate de reducerea
subvenţiilor şi taxelor la import în
primul grup menţionat) . "Toţi am fost
de acord că intrăm în faza decisivă" a
fost singura concluzie, exprimată de
cancelarul german.

Şefii statelor G-8 nu au
reuşit să depaşească divergenţele
referitoare la viitorul statut al provinciei
Kosovo-Metohija.

Următoarea întâlnire G8 va avea
loc anul viitor în Japonia.

Schimbările climatice

Scutul anti-rachetă

Africa

Comerţ

Kosovo

În perioada 7-8 iunie 2007 s-a
desfăşurat la Bucureşti, la Palatul
Parlamentului, Conferinţa OSCE la nivel
înalt privind combaterea discriminării,
promovarea respectului şi a înţelegerii
recproce. Reuniunea a reprezentat o
acţiune în continuarea Conferinţei de la
Cordoba din 2005 privind anti-semitis
mului şi alte forme de intoleranţă. La
Conferinţă au participat delegaţii oficiale
din 56 de state participante la OSCE şi
din 11 state partenere de cooperare,
înalţi reprezentanţi ai organizaţiilor inter
naţionale, personalităţi din lumea aca
demică internaţională, reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale de pro
fil, precum şi reprezentanţi mass-media.

Obiectivul principal al Conferinţei a
fost evaluarea aplicării angajamentelor
asumate de statele participante OSCE

în domeniul toleranţei şi combaterii
discriminării şi identificarea paşilor de
urmat în continuare pentru construirea
unei societăţi bazate pe respect şi
înelegere reciprocă.triva creştinilor şi
membrilor altor religii.

În cadrul primei sesiuni, moderată de
ministrul afacerilor externe al ţării gazdă,
domnul Adrian Cioroianu, au susţinut
intervenţii Preşedintele în Exerciţiu al
OSCE, ministrul de externe al Spaniei
Miguel Angel Moratinos, Prinţul el
Hassan bin Tallal al Iordaniei şi a fost
prezentat un mesaj video din partea
profesorului Elie Wiesel, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace.

Prinţul Hassan al Iordaniei s-a referit
la un index al egalităţii rasiale şi la nece
sitatea distrugerii combinaţiei nefaste
dintre naţionalism şi religie. Acesta a
pledat, de asemenea, pentru un „parte
neriat pentru umanitate” , făcând apel la
toate statele participante, la partenerii
din societatea civilă, pentru a lucra
împreună la realizarea acestuia la nivel
global în vedere instituirii unei „ordini
internaţionale a păcii”.

În Sesiunea plenară inaugurală, şefii
delegaţiilor participante au prezentat
măsurile de combatere a intoleranţei şi
discriminării în ţările lor.

Organizaţia pentru Se
curitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
a apărut în anii '70, iniţial sub numele de

Conferinţa pentru Securitate şi Coope
rare în Eu ropa. Cunoscută ulterior drept
"procesul de la Helsinki", CSCE a
constituit un forum de dialog şi negocieri
multilaterale între Est şi Vest.

Istoria CSCE se împarte în
perioade:

Între anii 1975-1990 (semnarea
Actului Final de la Helsinki şi, respectiv, a
Cartei de la Paris pentru o nouă Europa),
în care CSCE a funcţionat ca un proces
de conferinţe şi reuniuni periodice.

Evoluţiile pe planul securităţii
europene apărute în anii '90 au impus
schimbări fundamentale atât în ceea ce
priveşte structura şi caracterul instituţio-
nal al procesului început la Helsinki, cât şi
rolul acestuia. Conferinţa la nivel înalt de
la Budapesta, 1994, a hotărât adoptarea
denumirii de Organizaţie pentru Securi-

tate şi Cooperare în Europa (OSCE).
În prezent, OSCE cuprinde 56 de sta

te din zona ce se întinde de la Vancouver
pana la Vladivostok, incluzând toate
statele europene, SUA, Canada şi toate
republicile din fosta URSS Toate statele
membre au statut egal, iar regula de bază
în adoptarea deciziilor este consensul.

OSCE este un instrument important
în prevenirea conflictelor, gestionarea
crizelor şi reconstrucţia post-conflict în
area sa.Are în prezent 19 misiuni în Sud-
Estul Europei, Estul Europei, Caucaz şi
Asia Centrală.

Organizaţia urmăreşte trei dimen
siuni ale securităţii - cea ,

, şi
. Din acest motiv, o gamă largă de

factori de securitate derivaţi au devenit şi
ei obiectul preocupărilor şi acţiunilor
OSCE. Controlul armelor, drepturile
omului, minorităţile naţionale, strategii
politice, contra-terorism, activităţile
economice şi de mediu, se regăsesc pe
agenda organizaţiei. Toate cele 56 de
state participante au status egal şi
deciziile sunt luate prin consens.

Cu 56 de state din Eu
ropa, Asia Centrală şi America de Nord,
OSCE formeată cea mai largă organi
zaţie de securitate regională din lume.

OSCE menţine relaţii formale cu sta
te partenere dinAsia şi zona Mediterană.
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politico-militară
economică şi de mediu dimensiunea
umană

Cele 30 de state părţi în Tratatului
privind Fortele Conventionale din Europa
(CFE Treaty) au început o reuniune
extraordinară, marţi, la Viena în urma
cererii Federaţiei Ruse.

Conferinţa este de aşteptat să dureze
până la sfârşitul săptămânii dar termenul
poate fi prelungit. Lucrările nu sunt
deschise presei. Tratatul a fost semnat în
1990 la Paris şi a intrat în vigoare în 1992
ducând la semnificative reduceri de arme

convenţionale din arsenalul NATO şi al
fostului Pact de la Varşovia. De la intrarea
în vigoare peste 60,000 de tancuri,
vehicule blindate, avioane şi elicoptere
de luptă au fost retrase.

Deşi nu este un document OSCE,
Tratatul a fost negociat în paralel cu
discuţii între statele membre CSCE cu
scopul dezvoltării bazei de încredere
pentru adoptarea măsurilor ulterioare.

Conferin]a extraordinar@ asupra Tratatului privind
For]ele Conven]ionale din Europa

Conferin]a OSCE
combaterea discrimin@rii, promovarea respectului }i a în]elegerii reciproce

Atlantis a revenit în spaţiu
Naveta spaţialăAtlantis a plecat pe 8 iunie, spre Staţia Spaţială Internaţională.

În cadrul misiunii actuale a adus un înlocuitor pentru astronauta americană Sunita
Williams, aflată din decembrie în spaţiu şi un set de panouri solare, destinate
alimentării unor noi compartimente de cercetare.

Până la sosirea navetei, cei doi cosmonauţi ruşi au efectuat două ieşiri în afara
staţiei pentru montarea unor panouri de protecţie împotriva impactului cu obiecte
atrase de forţa de gravitaţie terestră şi instalarea unei antene de navigaţie.

Ajunşi pe staţia internaţională, colegii americani au efectuat şi ei mai multe
"plimbări" în exterior, parte pentru a repara mici avarii la scutul termic al navetei,
parte pentru montarea noilor panouri solare. Actuala flotă este gândită pentru a
activa încă trei ani, interval în care este planificată terminarea construcţiei Staţiei
Internaţionale. Pe lângă cele 15 zboruri spre Staţie, NASAare intenţia unei ultime
misiune de service a telescopului Hubble.



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

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat, cen-
trala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 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, conf. 1, Moroa-
sa, imbunatatit, centrala, termopane, mo-
bilat. Tel. 0355-404462, 0788-021438.

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 apart. 2 camere, confort 1, deco-
mandat, Lunca, modificat, centrala, termo-
pane, bucatarie marita. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând apart. 2 camere, decomandat,
Centru, etaj 2, confort 1, termopane, cen-
trala, suparafata mare. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
complet imbunatatit, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, 28000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, Govandari, suprafata mare, 2 bai,
2 balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, 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, preţ bun.Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, Micro 2, 32000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443.

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438.

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

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona linistita. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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 cas

-

.

-

-
ţ ţ bun. Tel. 0355-

404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,

front stradal 60 m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

Ofer spre închiriere cas

.

.

-

-
-

-
ţ bun, cash, comision

0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar garsoniera indiferent de zona,

comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere, indife-
rent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%.

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

Â Ţ

ÎNCHIRIERE

ă
ă

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

Vând casă 4 camere, Muncitoresc,
garaj, 2 bai, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând casă 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

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

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

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

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

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

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

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 cons
tructie casă, utilită i, pre

ă, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Ofer spre închiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442

Ofer spre închiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Ofer spre închiriere spatiu pt birouri, 2
camere, baie, centrala, amenajat, Luncă,la
bulevard. Tel. 0355-404462, 0788021439

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

Ofer spre închiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439

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

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

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

Cumpar casă in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Cumpar casă in Caransebes, indiferent
de zona, plata cash. Tel. 0355-404462

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

Cumpar apartament 2 camere, indife
rent zona, ofer pre

Ă

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

CUMPĂRARE

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE

Vând garsoniera Moroasa, îmbun t -
ţit , termopane, convector. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând garsoniera Micro 4, amenajata,
etaj 2/4, balcon, mobilata, preţ 15000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsonier , amenajata, convec-
tor, termopane, 13000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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 2,
Micro 2, amenajat, parter, balcon, 23000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centra-
la, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, etaj intermediar, cen-
trala, termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala, boxa. 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 ap. 2 camere, confort 1, deco-
mandat, Micro 4, imbunatatit, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, conf.1, de-
comandat, Centru, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746-663225

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, cen-
trala, 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 apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, imbunatatit, centrala, termopane,
parter. Tel. 0355-404462, 0788021438.

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

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

ă ă
ă

ă
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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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V nd apartament 2 camere zona
Lunc etajul 1, pre 21.000 el. 0788-
374146.

V nd apartament, 2 camere
decomandat cu mbun t iri pre 31.000

el. 0788-388501.
V nd garsonier , etajul 2, cu multiple

mbun t iri i c min cu 2 camere pre
14.000 el. 0788-520899.

nchiriez spa iu comercial n
Gov ndari suprafa de 520 m cl dire
nou , toate utilit ile, termopane se

poate nchiria 160 m . el. 0748-
119444.

V nd urgent apartament 2 camere,
conf. 1 pre 20.000 neg. ocupabil
imediat. el. 0748-119122.

V nd apartament 2 camere confort 1,
etajul 1, central termic , n zon bun .

el. 0748-118778.
V nd cas V liug, terenuri V liug,

apartament 2 camere 21.300 el.
0748-118080.

V nd apartament 3 camere, conf. 1

â
ţ €. T

(Tryo M)
â

î ţ ţ
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â
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â
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ă ă ă
.

ş
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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

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, et. 4/4, zona Lunc

Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 4 camere conf. 1,
decomandat, et. 2/4, zona Micro 4. Preţ
43.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 2, zona Lunca Veche,
preţ 35.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere conf. 1,
decomandat, et. 3/3, zona Universalul
Vechi. Preţ 40.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

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 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)

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)

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

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

302616. (Magister)

Vând hal
ţile, preţ 80.000 €. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)

Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

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

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă,
33.000 €.

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
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 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

V nd garsonier

V

V nd caban

32

şului. Pre

ş, zona Seşu Roşu. Pre

şi

şi

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Ofer spre închiriere apartament 3
camere complet mobilat

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

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,

4 Iun. 7
5 Iun. 7
6 Iun. 7

Iun. 7
Iun. 7
Iun. 7
Iun. 7
Iun. 7

0 52,2035
0 52,0159
0 51,9867

7 0 52,2098
8 0 51,8639

11 0 51,4650
12 0 51,2879
13 0 51,0391
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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:
VOLEI: Cupa Europeana a natiunilor: Romania - Letonia

Vineri Sport.ro ora 19:00
ATLETISM: GOLDEN LEAGUE, Oslo

Vineri Sport.ro Eurosport ora 21:00
MOTORSPORT: Cursa de 24 de ore, Le Mans, Franta

Sambata Sport Klub ora 16:00
RUGBY: Cupa Natiunilor IRB: Namibia - Romania

Sambata Sport.ro ora 17:00
CICLISM: Criteriul Dauphine Libere, Franta

Sambata Eurosport ora 17:15
CALARIE: Circuitul Campionilor Global, Franta, sarituri

Sambata Eurosport ora 21:30
HANDBAL MASC.: Camp Europ, preliminarii, Romania - Suedia

Duminica Sport.ro ora 11:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, Cursa

Duminica TVR 1 ora 19:55

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
10 - 23 iun: FOTBAL: Camp European de Fotbal, Under 21;
15 iun: ATLETISM - Golden League, Oslo;
15 - 17 iun: FORMULA1: Marele Premiu al SUA;
18 - 24 iun: TENIS:ATPTour, Red Letter Days, Nottingham.

FORMULA 1 - M.P. AL SUA
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura etapa a

saptea din Campionatul Mondial de Formula 1 in SUA.
Clasamentul pilotilor inainte de SUA:

1 Lewis Hamilton (GB), McLaren 48
2 FernandoAlonso (E), McLaren 40
3 Felipe Massa (BR), Ferrari 33
4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari 27
5 Nick Heidfeld (D), BMW Sauber 26
6 Giancarlo Fisichella (I), Renault 13
7 Robert Kubica (POL), BMW Sauber 12
8 Alex Wurz (A), Williams 8
9 Heikki Kovalainen (FIN), Renault 8

10 Nico Rosberg (D), Williams 5
11 David Coulthard (GB), Red Bull Racing 4
12 Takuma Sato (J), SuperAguri 4
13 Jarno Trulli (I), Toyota 4
14 Ralf Schumacher (D), Toyota 2
15 Mark Webber (AUS), Red Bull Racing 0
16 Scott Speed (US), Toro Rosso 0
17 Rubens Barrichello (BR), Honda 0
18 Anthony Davidson (GB), SuperAguri 0
19 Jenson Button (GB), Honda 0
20 Adrian Sutil (D), Spyker 0

Clasament constructori:
1. Vodafone McLaren Mercedes 88
2. Scuderia Ferrari Marlboro 60
3. BMW Sauber F1 Team 38
4. ING Renault F1 Team 21
5.AT&T Williams 13
6. Panasonic Toyota Racing 6
7. Red Bull Racing 4
8. SuperAguri F1 Team 4
9. Scuderia Toro Rosso 0

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

ROLAND GARROS
Rafael Nadal a castigat duminica pentru a treia oara

consecutiv, la 21 de ani, turneul de Mare Slem de la Roland
Garros. Spaniolul a trecut fara probleme de Roger Federer in patru
seturi, 6-3 4-6 6-3 6-4. Federer a pierdut a doua finala consecutiva
cu Nadal, iar spaniolul a reusit a treia victorie la rand la Frenh Open
dupa Bjon Borg in 1980. Federer nu a reusit sa devina al saselea
jucator din istoria tenisului care sa realizeze un Marele Slem,
pentru ca din palmares ii lipeseste inca Roland Garrosul. Federer
s-a aflat la a opta finala consecutiva intr-un turneu de Grand Slam.

Nadal a primit un cec in valoare de un milion de euro, iar
Federer jumatate din suma. Dupa aceasta victorie, scorul general
al partidelor dintre Rafael Nadal si Roger Federer este de 8-4
pentru spaniol.

Trofeul a fost inmanat lui Rafael Nadal de brazilianul Gustavo
Kuerten, si el castigator de trei ori al turneului francez.Rafael
Nadal va primi un milion de euro pentru victoria sa, in timp ce
Federer va lua 500.000 de euro.

Clasament final:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 34 21 9 4 49 21 72p
Dacia Mioveni 34 17 9 8 44 26 60p

3. CSM Rm Valcea 34 18 5 11 40 31 59p
4. Unirea Alba Iulia 34 15 9 10 34 28 54p
5. Minerul Lupeni 34 16 4 14 39 37 52p

. Gaz Metan Medias 34 15 6 13 54 37 51
7. FC Caracal
8 Corvinul Hunedoara 34 12 13 9 48 37 49p
9. ISCT 34 13 8 13 31 36 47

10. Poli II Timisoara 34 12 10 12 45 37 46p

12. FC Targoviste 34 12 10 12 29 31 46p
13. FC Bihor 34 12 10 12 40 42 46

CFR Timisoara 34 13 6 15 37 45 45
5. Building Vanju Mare 34 11 8 15 28 33 41p

16. FC Baia Mare 34 8 8 18 27 54 35p
17. CS Auxerre Lugoj 34 5 10 18 24 44 25p
18. Unirea Dej 34 6 6 22 28 66 24p

2.

6 p
34 15 4 15 40 33 49p

p

p
14. p
1

11. FCM Resita 34 13 7 14 38 37 46p

Au promovat din Seria a II-a echiepe: Universitatea Cluj si Dacia
Mioveni. Au retrogradat: Building Vanju Mare, FC Baia Mare, Auxerre
Lugoj si Unirea Dej.

Din Seria I-a au promovat echipele: Gloria Buzau si Delta Tulcea
(nu are licenta de club profesionist si nu poate promova). Au
retrogradat: Cetate Suceava, Snagov, Brazi si CF Braila.

FOTBAL - NA IONALAŢ
Dupa disputarea ultimelor meciuri din grupa, c

g arata astfel:
1. 2 0 - 1
2. 0 - 1
3. 6 0 - 1
4. 2 -
5. -
6. -
7. Luxemburg 7 0 0 7 1- 14 0

Programul meciurilor Romaniei:
Belarus - Romania Romania - Olanda.

lasamentul
rupei G

Romania 7 5 14 4 7
Bulgaria 7 4 3 11 4 5
Olanda 4 2 8 2 4
Albania 7 3 2 8 6 9
Belarus 7 2 1 4 10 15 7
Slovenia 7 1 1 5 5 12 4

08.09.2007: ; 13.10.2007:

RUGBY
Nationala de rugby a Roma-

niei a reusit sa se impuna in al
doilea meci de la turneul IRB
Nations Cup in fata Italiei A, cu
scorul de 19-8.

-

-

-

In clasamentul IRB Nations
Cup conduce formatia Africa de
Sud A, cu 9 puncte, urmata de
Argentina A (9 puncte), Georgia
(4 puncte), Romania (4 puncte),
Italia A (1 punct) si Namibia (0
puncte).

Chiar daca aceasta victorie
nu a fost obtinuta in fata primei
reprezentative a peninsularilor,
cea cu care vor juca la Cupa
Mondiala, componentii lotului
nostru s-au declarat incantati de
felul in care au jucat aceasta
partida, mai ales dupa infran
gerea usturatoare din primul
meci al turneului, cel cu selec
tionata a doua a Africii de Sud.
Capitanul "stejarilor", Dumitru
Tincu, a precizat ca jocul colec
tiv al nationalei noastre a fost
punctul forte, iar in partida cu
prima reprezentativa a Italiei,
ambitia va fi mult mai mare. "La
Cupa Mondiala, meciul nostru
cu Italia o sa fie si mai bun, sper
eu. Motivatia va fi mult mai mare
si vreau sa jucam mult mai bine.
Atuul nostru a fost jocul colectiv.

HANDBAL
Selectionata de handbal feminin a Romaniei s-a calificat la

Campionatul Mondial din decembrie, din Franta, dupa ce a
incheiat la egalitate, 24-24, returul din barajul cu Suedia. Aflata la
adapostul victoriei de exceptie din tur, 25-16 in deplasare, echipa
Romaniei a facut un meci mai slab in returul cu Suedia mizand mai
degraba pe indeplinirea obiectivului.

Astfel, dupa 13-13 la pauza, Suedia a avut un start foarte bun
de repriza a doua si s-a distantat la 18-14, scor care a inceput sa
dea emotii atat antrenorului Gheorghe Tadici cat si numerosilor
spectatori. Totusi, cu Valentina Ardean Elisei si Simona Gogarla in
prim plan, echipa noastra a reusit o revenire de orgoliu si a incheiat
meciul la egalitate, 24-24.

Romania se califica la turneul final al Campionatului Mondial
din Franta cu scorul general de 49-40 si are ca obiectiv o medalie
mondiala si calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing.

La turneul final al campionatului mondial de handbal feminin
vor participa 24 de formatii. Din Europa, alaturi de Romania s-au
mai calificat de la baraj si selectionatele Ucrainei, Austriei, Spaniei
si Croatiei. Mai sunt calificate la Campionatul Mondial si Rusia,
campioana en-titre, Franta, tara organizatoare, Coreea de Sud,
China, Japonia, Kazahstan, Angola, Tunisia, Congo, Norvegia,
Germania, Ungaria, Brazilia, Argentina, Republica Dominicana,
Paraguay siAustralia. (AmosNews).

Selecţionata de handbal masculin a României a debutat cu
stângul în barajul pentru Europene cu Suedia pierzând categoric
meciul din deplasare, scor 25-36.

Echipa noastr ţit de mulţi ani gustul pl
ţine

momente s
Dezam

ţ

ţa pentru a avea

ă, care nu a mai sim ăcut al
calificării la un turneu final, nu a reu

ă se bată de la egal la egal cu adversara.
ăgit de teama

ă, antrenorul Lucian Râ ă a afirmat că România mai are
doar 25 % ă este deja evident
că totul trebuie să meargă în favoarea echipei noastre în returul de
la Constan

şit decât în foarte pu

şi lipsa de concentrare din echipa
noastr şni

şanse de calificare la turneul final îns

şanse de a întoarce înfrângerea din tur.

ATLETISM
Interna]ionalele

Rom$niei
Duminica seara, pe stadio-

nul Dinamo, peste 1.500 de
spectatori au tinut sa asiste la
editia a 52-a a Internationalelor
de atletism ale Romaniei. Vede-
tele incontestabile ale concur-
sului au fost Ionela Tarlea si
Bogdan Tudor, care si-au
confirmat hegemonia in probele
in care concureaza. In prezenta
presedintelui ANS, Octavian
Belu, dar si a intregii Federatii,
sportivii s-au confruntat inainte
de Cupa Mondiala, dar si de CM
de la Osaka.

O surpriza placuta a consti-
tuit-o craioveanca de numai 17
ani, Cristina Vasiloiu, care s-a
impus fara probleme in proba de
1.500 m, cu timpul de 4:07, 81,
ceea ce constituie cea mai buna
performanta mondiala a anului
la junioare.

Lidera mondiala, , a castigat, sambata dupa-
amiaza, al patrulea sau titlu la Roland Garros si al treilea
consecutiv, invingand-o fara drept de apel pe tanara sarboaica
Ana Ivanovic, scor 6-1, 6-2. Ivanovic a inceput in forta meciul, cu
break, dupa ce Henin a recuperat de la 15-40, amintind de
fabuloasele meciuri cu Svetlana Kuznetsova si Maria Sarapova.
Tripla campiona de la Paris a revenit imediat in joc cu rebreak,
dupa ce Ivanovic a condus cu 40-0.

Dupa acest moment pe teren a existat o singura jucatoare,
aceasta fiind Justine Henin, care mai reusit alte doua breakuri,
incheind primul act cu 6-1, dupa doar 34 de minute.

Setul secund a inceput cu Ivanovic la serviciu, jucatoarea de 20
de ani din Serbia pierzandu-si inca o data serviciul. Henin a
continuat sa controleze jocul, al doilea break fiind obtinut in game-
ul al cincilea (4-1).

Justine a continuat sa joace fara greseala pe propriul serviciu,
conducand cu 5-1, dupa fix o ora de joc. Ivanovic a ramas in meci
cu un game la zero, pe fondul unui scurt moment de relaxare din
partea lui Henin.

Ivanovic nu s-a mai regasit deloc, Henin incheind meciul cu un
game alb, dupa 65 de minute de joc, succes care i-a adus
belgiencei al treilea titlu consecutiv la Roland Garros.

Justine Henin

8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

| |14 - 20 Iunie 2007 PRISMA
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa


