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Rectificarea bugetului propriu alConsiliului Judeţean
Caraş-Severin
Încasările realizate la doi dintre indicatori:
l cote defalcate din ompozitul pe venit ( 13 %) şi
l sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetului propriu
A fost posibilă rectificarea celor două capitole din buget
venituri şi cheltuieli cu suma totală de 1.984.000 lei.
Cheltuielile acoperite din acest spor bugetar vor fi din diferite
capitole.
I. Cap.51 - Autorităţi publice şi acţiuni externe 520,0 mii lei
(cheltuielile de capital au fost suplimentate cu 70,0 lei, ceea ce în
Lista de investiţii a condus la următoarele suplimentări: 27,5 mii
lei pentru echipamente informatice şi 42,5 mii lei - pentru
mobilierul Sălii de şedinţe)
II. Cap.65 - Învăţământ preşcolar şi primar (programul
“laptele şi cornul”) 560,0 mii lei
III. Cap.66 - Sănătate (Spitalul Judeţean Reşiţa, achitarea
facturilor restante la Cet Energoterm) 50,0 mii lei
IV. Cap.67 - Cultură, recreere şi religie (finanţarea tuturor
acţiunilor Culturale, religioase şu sportive, până la sfârşitul tr.III)
130,0 mii lei
V. Cap.70 - Locuinţe, servicii şi dezvoltarea publică (Direcţia
de Administrare a Domeniuui Public şi Privat al judeţului) 540,0
mii lei
VI. Cap.87 - Alte acţiuni economice (achitarea obligaţiilor faţă
de Agenţia V vest, ADECS, Fabrica de produse Lactate S.A.
Oraviţa) 184,0 mii lei (au fost amânate plăţi scadente în trim. IV)
Programe de dezvoltare locală
Decizia Directorului Executiv al direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin privind suplimentarea
cotei de
20%
Foto: Brebenariu
Rodica
din cota de 22% pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală permite un răspuns pozitiv la solicitările formulate de
unele administraţii locale din judeţ.
Astfel, mediul urban (Anina, Băile Herculane, Oraviţa şi Oţelu
Roşu) vor beneficia de un fond total de 106,0 mii lei, iar localităţilor rurale (Ciuchici, Ciudanoviţa, Domaşnea, Gârnic, Marga, Mehadica, Naidăş, Şopotu Nou şi Zăvoi) li se vor aloca 230,0 mii lei.
(Proiect de hotărâre nr. 3)
Programul lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale
A fost prezentată o listă sintetică a lucrărilor de drumuri
judeţene şi comunale, finanţate din sume defalcate din TVA,
pentru anul 2007, în pofida repetatelor cereri, făcute de consilieri, pt. detalierea acesteia şi completarea cu destinaţii concrete.
În forma prezentată, în anul 2007 se alocă 8.685.000,0 lei
pentru:
l administrarea şi gestionarea reţelei de drumuri judeţene şi
comunale 138.960,0 lei
l proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 1.050.000,0 lei restanţe S.C.D.P. şi terţi, la 31.12.2006: 1.484,144,0 lei;
l IDM, IDP, IAU, ranforsări, reciclări, tratamente bituminoase,
întreţinere poduri pe întreaga reţea 4.261.896,0 lei;
l siguranţa circulaţiei pe întreaga reţea 50.000,0 lei;
l activitate de iarnă 1.700.000,0 lei
Diferenţele mari între sumele alocate iniţial şi cele definitive la
diferite capitole, restanţele la plăţile către Societatea Comercială
de Drumuri şi Poduri sau diminuarea sumelor alocate pentru
siguranţa circulaţiei au fost subiectele interpelărilor venite din
partea unor consilieri, la care au primit răspunsuri prea puţin
satisfăcătoare.
Un segment aparte al discuţiilor se referă la drumul judeţean
DJ 582, deteriorat după o iarnă atipică, dar excesiv solicitat de
transportatorii de masă lemnoasă.
Pentru a doua oară, domnul consilier Daniel Rotaru atrage
atenţia că tronsonul cuprins între localităţile Brebu Nou şi Slatina
Timiş a devenit impracticabil pentru orice vehicul ce nu este
destinat transportului forestier şi, în absenţa unor avertizoare,
poate conduce la accidente.
DJ 582, pe distanţa Văliug Slatina Timiş face obiectul unui
proiect de modernizare şi se va realiza cu fonduri europene, cu
destinaţia declarată de arteră rutieră în zonă cu mare potenţial
turistic.

(continuare din numărul trecut)

În prezent, drumul este excesiv solicitat de societăţile de
exploatare a lemnului care, nu numai că au un grafic de transport
foarte încărcat şi efectuează transporturi cu autovehicule cu
încărcătură foarte mare, dar distrug rigolele şi covorul asfaltic
atunci când trag buştenii.
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Propunerea avansată pentru achiziţionarea unui nou cântar
nu va putea rezolva starea actuală de lucruri, iar realizarea
proiectului mult aşteptat pentru revigorarea turismului, pare un
nonsens în condiţiile în care în zonă se deschid noi parchete
forestiere. (Proiect de hotărâre nr. 4)
Modificări în statul de funcţii
Îndeplinirea unor condiţii legale de avansare de către funcţionar publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean permite modificarea statului de funcţii în mod corespunzător avansării în treapta imediat superioară. Modificările au
loc în cadrul numărului de posturi aprobat.
Modificări similare au fost aprobate şi pentru funcţionarii
publici, încadrati la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, cu performanţe profesionale care îi îndreptăţesc să obţină avansarea în
treapta de salarizare imediat următoare sau să beneficieze de
reducerea excepţională a vechimii minime prevăzute pentru o
anumită funcţie. (Proiecte de hotărâre nr. 5 şi 7)
Atenţie sporită pentru persoanele cu handicap
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin va asigura relaţia directă cu persoanele cu
handicap auditiv sau surdocecitate prin suplimentarea structurii
organizatorice cu un post de interpret autorizat al limbajului
mimico-gestual sau al limbajului specific persoanelor cu
surdocecitate. (Proiect de hotărâre nr. 6)
Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
judeţului Caraş-Severin
Reorganizarea structurii organizatorice a Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului, ca o consecinţă
a diversificării activităţii conduce la modificarea organigramei şi a
statului de funcţii, solicitare aprobată de Consiliul Judeţean.
(Proiect de hotărâre nr. 8)
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale
Corelarea activităţilor prestate de orchestră şi formaţia de
dansatori cu programul existent au determinat solicitarea transformării unor posturi, în cadrul numărului de posturi aprobat,
respectiv adaptarea organigramei şi a statului de funcţii. (Proiect
de hotărâre nr. 9)
Complexul de Servicii destinat Protecţiei Copilului
Centrul de Plasament „Casa noastră” Zăgujeni
Modificări minore, derivate din problemele curente au fost
aduse statului de funcţii aferent Complexului de Servicii destinat
Protecţiei Copilului. (Proiecte de hotărâre nr. 10 şi 11)
Înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a problemelor
persoanelor cu handicap
A fot aprobată înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a
problemelor persoanelor cu handicap, organism care asigură
întreţinerea relaţiilor de dialog, colaborare şi parteneriat dintre
(continuare în pagina 2)
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Canicul@ în câmpiile din Banat

(continuare din pagina 1)

instituţiile publice investite cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap şi, respectiv, organizaţiile neguvernamentale de
profil, la nivel judeţean. (Proiect de hotărâre nr. 12)
Cuantumul alocaţiei zilnice pentru hrană
Au fost aprobate cuantumurile pentru alocaţia
zilnică de hrană, corespunzătoare perioadei 1
ianuarie - 15 iunie 2007, pentru cel 12 instituţii publice
de asistenţă socială care sunt în subordinea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
La dimensionarea acestei alocaţii s-a avut în
vedere prevederile H.G. nr. 729/2005 şi anume asigurarea, prin buget, a unui nivel minim, cu posibilitatea
de majorare în care bugetul iniţial sau după rectificare
permite această operaţie.
Valorile minime ale alocaţiilor sunt :
1. În centrele de plasament pentru:
- copii, cu vârste între o luni şi 4 ani - 5,0 lei
- copii, cu vârste între 4-18 ani şi tineri, între 18-26
ani - 7,0 lei
2. În centrele de primire - 7,0 lei
3. În cenrele maternale pentru:
- copii - 5,0 lei
- mame - 7,0 lei
4. Instituţii destinate copilului cu handicap - 7,0 lei
5. Unităţi sau secţii de spital cu profil de recuperare
distrofici, recuperare neuropsihomotorie sau pentru
copii infectaţi cu HIV/bolnavi de SIDA - 14,0 lei
(Proiect de hotărâre nr. 13)
Transferuri de imobile
Consiliul judeţean Caraş-Severin a aprobat
solicitările adresate Guvernului privind transferul unor
imobile teren şi clădiri din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public
al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.
Pe parcursul procesului de restructurare a armatei, prin desfiinţarea mai multor unităţi militare din
judeţul Caraş-Severin, mai multe imobile sunt libere
şi, în această situaţie, trecerea lor în administraţia
Consiliului Judeţean ar crea posibilitatea utilizării de
către alte instituţii sau servicii publice care, în prezent
se confruntă cu criza de spaţii pentru desfăşurarea
activităţii specifice în condiţii normale.
Datele de identificare pentru aceste spaţii sunt:

asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale, fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale şi care pot primi
subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean.
Comisia are următoarea componenţă: Iosif
Secăşan, Ion Spânu (ales), Daniel Rotaru, Ioan
Micloşină şi Valeriu Leu. (Proiect de hotărâre nr. 17)

Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin face
cunoscut că a primit de la Administraţia Naţională de
Meteorologie Atenţionarea Meteorologică pentru
caniculă şi disconfort termic COD GALBEN.
Potrivit acesteia, în intervalul joi, 21 iunie a.c., ora 12,
şi duminică, 24 iunie a.c., ora 21, în cursul dupăamiezelor, vremea va fi caniculară în Banat, cu precădere
în zonele de câmpie ale judeţelor Caraş-Severin şi Timiş.
Valorile temperaturii aerului vor atinge şi depăşi frecvent
35 36 de grade Celsius, ajungând şi până la 37 38 de
grade Celsius. Totodată, indicele temperatură umiditate
va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, menţinându-se şi
în cursul nopţilor, când temperatura aerului nu va coborî
sub 20 de grade Celsius.
În acest context, Instituţia Prefectului Judeţul CaraşSeverin solicită pe cei în drept primării, instituţii, societăţi
comerciale - să respecte, respectiv, să verifice cu stricteţe
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 99/2000, aprobată prin Legea nr.
436/2001, privind măsurile ce trebuie luate în perioadele
de temperaturi extreme pentru persoanele încadrate în
„Ecologica Văliug” S.R.L, „Ecologica Oraviţa” muncă.
În aceeaşi avertizare se arată că valul de căldură ar
S.R.L. şi „Ecologica Băile Herculane” S.R.L.
Prin demisia domnului Horia Irimia din funcţia de putea să continue şi la începutul săptămânii viitoare.
consilier judeţean, ca urmare a numirii în funcţia de
Prefectura judetului Caras-Severin - 20.06.2007
Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţei, pentru trei dintre societăţile
COMUNICAT DE PRESĂ
„Ecologice” din judeţ (Văliug, Oraviţa şi Băile
Herculane) a fost necesar votul consilierilor pentru
desemnarea domnului Ion Spânu, din partea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de
coordonator al activităţii de înfiinţare a societăţilor
respective şi, ulterior, coordonator al activităţii
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
acestora. (Proiecte de hotărâre nr. 18, 19 şi 20)
Caraş-Severin va organiza în data de 22 iunie 2007,
începând cu ora 9, Bursa locurilor de muncă pentru
persoanele de etnie romă, la Reşiţa, Caransebeş şi
Oraviţa. Această bursă specială a locurilor de muncă va fi
organizată pentru a oferi o şansă în plus de angajare
persoanelor de etnie romă care se confruntă cu dificultăţi
în integrarea pe piaţa muncii, fiind organizată sub egida
Anului egalităţii de şanse pentru toţi.
Bursa va fi organizată la Reşiţa la sediul AJOFM
Caraş-Severin, str. Traian Lalescu nr 17, la Caransebeş
la Şcoala generală nr. 2 (Pipirig), str. Ardealului nr 167, iar
Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa
la Oraviţa, la sediul Primăriei Oraviţa.
Imobilul
Adresa
construită desfăşurată terenului
Pentru organizarea acestei burse au fost contactaţi
(mp)
(mp)
(mp)
reprezentanţii comunităţilor de romi pentru sprijinirea
Cazarma Reşiţa,
2.547
3.322
57.586
2905 str. Lupacului, nr. 2
mediatizării acestei acţiuni atât în rândul persoanelor de
etnie romă, cât şi în rândul agenţilor economici de etnie
Cazarma Reşiţa,
3.490
3.650
70.395
2925 str. Lupacului, nr. 2
romă.
Agenţia de Dezvoltare Economico-socială
Cazarma Caransebeş, str.
Până acum si-au anunţat participarea la Bursa
13.716,9 14.518,4 167,320 Caraş-Severin
3184 Şesu Roşu, nr.12B
locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă 21
Ca urmare a demisiei domnului Horia Irimia, agenţi economici din judeţ ( 9 la Reşiţa, 4 la Caransebeş
Ultimul dintre proiectele de hotărâre, a cărui expu- vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi 8 la Oraviţa), oferind 177 locuri de muncă (123 la
nere de motive privind oportunitatea preluării nu a în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Cenzori Reşiţa, 34 la Caransebeş şi 20 la Oraviţa).
conţinut toate detaliile problemei (date de identificare la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială CaraşLocurile de muncă oferite sunt în meseriile: zidar,
concrete, probleme de Carte Funciară sau destinaţia Severin a fost desemnat domnul Ion Spânu, actualul instalator, dulgher, zugrav, lăcătuş, electrician, fierar
bazinului de înot existent) nu a abţinut votul tuturor vicepreşedinte. Consiliul de administraţie are betonist, strungar, automacaragiu, sudor, brutar,
consilierilor, fără însă ca aceasta să afecteze decizia următoarea componenţă:
asfaltator, inginer cai ferate, şi muncitor necalificat.
Iosif Secăşan, Ion Spânu, Dumitru Tilică Pârvulesfinală. (Proiecte de hotărâre nr. 14, 15 şi 16)
Persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc
Comisia de evaluare şi selecţionare a cu, Liviu Meşter, Sorin Iacob Ştefan şi Viorel Başag.
de muncă sunt invitate să participe la Bursă atât pentru a
Din comisia de cenzori fac parte: Doru Cosma, avea şansa de a deveni persoane angajate, cât şi pentru
asociaţiilor care pot primi subvenţii de la buget
Prin demisia domnului Horia Irimia din funcţia de Florin Duma şi Mărioara Hoch.
prezentarea CV-urilor agenţilor economici prezenţi la
Membrii supleanţi sunt: Ioan Ungur şi Daniel bursă.
consilier judeţean a fost impusă desemnarea unui alt
consilier în Comisia de evaluare şi selecţionare a Rotaru. (Proiect de hotărâre nr. 21)
Agenţii economici care doresc să participe la Bursa
locurilor
de muncă pentru persoanele de etnie romă îşi
COMUNICAT DE PRESA
pot depune ofertele de locuri vacante la sediul A.J.O.F.M.
Agentia Domeniilor Statului a predat primariei comunei Măureni din judetul Caras-Severin o suprafata de Caraş-Severin din:
641.07 ha teren. Suprafata de teren predata pentru reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor de fond
Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 212380)
funciar, se gaseste in domeniul privat al statului in administrarea ADS pe teritoriul administrativ al comunei Măureni.
sau la sediile Agenţiilor locale din
In acest sens s-au incheiat protocoale de predare preluare, conform anexelor validate prin Hotararile Comisiei
Caransebeş (tel. 516323) sau
Judetene Caras-Severin si a Proceselor Verbale de Delimitare si urmeaza sa fie aduse la cunostinta de catre
Oraviţa (tel. 571598).
reprezentantul ADS teritorial, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara CS si detinatorului legal al terenului.

22 iunie - Bursa locurilor de munc@
pentru persoanele de etnie rom@

Joi/21 Iunie

Vineri/22 Iunie

Timişoara
+38ºC
+17ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 25 Iunie

Sâmb@t@/23 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+33ºC
+17ºC

Oraviţa +31ºC
+19ºC

+33ºC
+21ºC

Reşiţa

+35ºC
+20ºC

Oraviţa +31ºC
+22ºC

+32ºC
+20ºC

Marţi, 26 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+35ºC
+21ºC

Duminic@/24 Iunie

+32ºC
+23ºC

Miercuri, 27 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+33ºC
+21ºC

Reşiţa

Caransebeş

+35ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +30ºC
+22ºC

Oraviţa +31ºC
+22ºC

+33ºC
+23ºC

Joi, 28 Iunie

Vineri, 29 Iunie

+33ºC
+21ºC

+31ºC
+23ºC

Sâmbătă, 30 Iunie

Duminică, 1 Iulie

Reşiţa

+31ºC/+22ºC

+29ºC/+15ºC

+25ºC/+15ºC

+27ºC/+17ºC

+25ºC/+15ºC

+25ºC/+18ºC

+29ºC/+20ºC

Timişoara

+35ºC/+17ºC

+33ºC/+14ºC

+32ºC/+15ºC

+32ºC/+18ºC

+33ºC/+16ºC

+32ºC/+17ºC

+28ºC/+13ºC
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând televizor color Nei
diagonala 51, 200 lei. Tel. 0741132826.
Vând vacă cu viţel, Nicolinţ.
Tel. 0723-858964.
Vând canapea plus 2 fotolii,
recondiţionate, tapiţerie catifea.
Preţ 570 lei. Tel. 0355-803484,
0720-347375.
Vând maşină îngheţată. Tel.
0726-410822.
Vând frigider Fides 200 lei
neg. Tel. 0355-804513.
Vând covor 3/4, 120 lei neg.
Tel. 0355-804533.
Vând tablă tip ţiglă,începând
cu 8,50 €. Tel. 0722-923858.
Vând colţar. Tel. 0355806039, 0355-804317.
Vând 2 paturi cu saltele de o
persoană, în stare foarte bună.
Tel. 0355-806900, 0721640593.
Cumpăr cherestea, stare
verde, tivită/dimensionată 29 x
170 x 2100 mm, din: stejar/gorun, cer, frasin, nuc negru
(Juglans nigra), cireş, calitate
A/B/C şi D, cherestea molid
netivită calitate A şi buşteni

furnir şi gater A din stejar/gorun.
Tel. 0744-438669.
Asociat unic, vând firmă plătitoare de tva, înfiinţată în 1992
toate activităţile, în activitate,
fără datorii la stat, contabilitate
la zi. Tel. 0723-610400.
Vând utilaj pt. trasat-tăiat
cartoane pentru cutii pizza şi
alte ambalaje.Tel. 0723-610400
Vând centrală termică 12 kw
şi boiler Vaillant 13 kw pentru
apă caldă, 12 litri/minut, ambele
tiraj natural, funcţionale. Tel.
0723-610400.
Vând ma ş in ă de cusut
Singer număr serie c3434565
produsă în 1908. Tel. 0723610400.
Vând mobilă veche produsă
în 1970, vând canapea extensibilă pentru 2 persoane. Tel.
0723-610400.
Vând 2 antene parabolice,
răşină plastic, diametrul fi 1,8 şi
1,2 m, cu suport de susţinere
metalic şi 2 tunnere satelit, model mai vechi.Tel. 0723-610400.
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.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 20.06.2007
REŞIŢA: Ajutor ospatar: 12; Asamblor montator profile
aluminiu si geam termopan: 2; Asistent medical generalist: 10;
Asistent social: 1; Barman: 1+2 absolvenţi; Brutar: 5; Bucatar: 30;
Carmangier: 3; Coafor: 1; Cofetar: 1; Consilier chimist: 1;
Consilier: 2; Contabil: 2; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 79; Curatitor-sablator: 1; Dulgher:
27+2 persoane cu handicap; Dulgher restaurator: 2; Electrician
auto: 10; Electrician de intretinere si reparatii: 6; Electrician in
constructii: 1; Faiantar: 4; Farmacist: 1; Fierar betonist: 11;
Frigoriferist: 1; Gaterist la taiat busteni: 2; Gipsar: 4; Infirmiera: 16;
Inginer constructii civile, industriale si agricole: 2; Inginer de
cercetare: 2; Inginer mecanic: 1; Inginer retele electrice: 2;
Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 2; Ingrijitor spatii verzi: 1;
Instalator apa, canal: 11; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3;
Lacatus constructii metalice: 7; Lacatus montator ptr utilaje
industriale,de constructii si agricole: 4; Lucrator comercial: 5;
Macaragiu: 2; Magaziner: 1; Maistru constructii civile: 2; Maistru
industriile textila, pielarie: 5; Manipulant marfuri: 2; Masinist la
instalatii de preparat si turnat beton : 2; Mecanic auto: 2; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 93; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 39; Operator calculator: 1; Operator confectioner industrial: 15 persoane
cu handicap; Ospatar (chelner): 11; Pavator: 1; Paznic: 10;
Pedichiurista: 1; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Secretara: 1;
Sef depozit: 1; Sofer autocamion: 3; Sofer de autoturisme si
camionete: 153; Spalatoreasa lenjerie: 20; Strungar universal: 7;
Subinginer electromecanic: 1; Sudor in mediu protector: 50; Sudor
manual cu arc electric: 16; Taietor cu flacara: 3; Tamplar universal:
5; Tinichigiu carosier: 16; Tricotor manual: 1; Vanzator: 13;
Vopsitor auto: 1; Vopsitor industrial: 15; Zidar pietrar: 10; Zidar
rosar-tencuitor: 36+2 persoane cu handicap; Zugrav, vopsitor: 19;
MOLDOVA NOUĂ: Muncitor necalificat: 16; Asistent social: 3;
Sofer: 1; Masinist masini pentru terasamente: 1; Excavatorist: 1;
Fierar betonist: 3; Dulgher: 3; Asistent medical: 1; Agent paza: 70;
TOTAL GENERAL: 941

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând o pereche de skiuri,
made in Austria, lungime 2,1
metri model “Prinţul zăpezii” cu
suport bocanci model mai vechi.
Tel. 0723-610400.
Vând calculator Pentium 2
IBM unitate centrală, monitor
14” color, tastatură, mouse, în
stare foarte bună. Tel. 0722232387.
Vând ieftin tv color Alfa cu
diagonala de 61 cm (necesită
reparaţii) şi radio Beta 402 cu
tranzistori, MW-SW în stare
bună. Tel. 0355-807491.
Vând tv Goldstar, telefon fix
Microtel, covor lână tip persan,
dulap bucătărie, uşă glisantă,
cărţi. Tel. 0355-801516, 0766285414.
Vând placă de bază AMD
2000 + ecran color 37 cm, în
stare foarte bună. Tel. 0355807491.
Slăbeşte sănătos! Tel. 0722696372, 0745-106041, 0788263551.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut muncitori pentru lucru
pe acoperiş. Tel. 0722-923858.
Montez antene satelit pachet Max tv, posibilitate vizionare canale pe 2-3 televizoare,
independent. Tel. 0724-026376

Imobiliare
Vând apartament 100 mp, 4
camere conf. 1 decomandat, 2
băi, 2 balcoane, boxă, Piaţa 1
Decembrie 1918. Fără intermediari. Tel. 0355-807491.
Vând apartament 2 camere,
în Luncă, modificat din 3,
termopane, laminate, centrală,
uşă metalică, baie, bucătărie
mare. Preţ 24.000 €. Tel. 0355803484, 0720-347375.
Cumpăr casă la Lupac. Tel.
0721-237277.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Vând casă Ticvaniu Mic. Tel.
0726-410822.

Anunturi
,

Vând casă Zorlenţu Mare.
Tel. 0726-737055, 0724351108.
Vând apartament confort 1,
cu 2 camere stil vagon, cu hol
între camere, etaj 1, deconectat
de la încalzire - gaz, lângă
restaurantul Trandafiru, fără
intermediari. Tel. 0723-610400.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 2, buc ă t ă rie
mărită, cameră balcon izolată
termic, bloc acoperit, zonă
liniştită, 27.000 €. Accept credit
bancar. Tel. 0730-370195,
0730-370196.
Vând teren la km 7, 3.200
mp stradal 15 €/mp. Tel. 0741460985.
Cumpăr apartament 2 camere conf. 1, semidecomandat,
în Govândar, exclus parter fără
intermediar. Tel. 0740-249499.
Vând teren 1.500 mp, în
Secu cu posibilităţi de construcţie. Tel. 0745-656618 sau
0722-172151.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte şi
fântână betonată, zonă de
munte şi deal. Tel. 0355411682, 0729-357909.
Vând apartament 3 camerre
conf. 1, fără îmbunătăţiri, Calea
Caransebe şului. Tel. 0745674734.
Vând cameră cămin, Calea
Caransebeşului, l. 14, ceas de
gaz. Tel. 0744-924678.

Băiat italian 35 ani, serios,
drăguţ, 178/74 kg, caută fată
serioasă, frumuseţe, slabă, fără
obligaţie pt. relaţie. Rog seriozitate. e-mail: multiservice-luca@
hotmail.it
Te l e f o n :
+393281468106

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
15-20 Iunie 2007
Vineri, 15.06.2007
1. Belo Trifu Lucian (30 ani) şi
Ursu Marinela Daniela (30 ani)
2. Zlătariu Nicolae (54 ani)
şi Rezmineş Livia (56 ani)
3. Păun Ion (53 ani)
şi Galbenu Mileana (53 ani)
4. Raţă Viorel (58 ani)
şi Tampu Dorina (51 ani)
Sâmbătă, 16.06.2007
1. Cojocaru Eronim (41 ani)
şi Serain Floarea (33 ani)
2. Irimia Horia Ion (45 ani) şi
Stanciu Bianca Iulia (35 ani)
3. Ileş Ioan (31 ani) şi
Bucsok Alina Gabriela (29 ani)

Duminică, 17.06.2007
1. Wittick Erwin Gheorghe
(37 ani) şi
Ignat Carmen Magdalena
Vând Dacia 1400, break,
(44 ani)
model 1992 fără verificare
Miercuri,
20.06.2007
tehnică, Volvo 245 Karavan,
model 1975 pentru piese de 1. Trandafir Alberto Daniel
schimb. Tel. 0723-610400.
(28 ani) şi
Vând Dacia Solenza, an
Mandriş Andreea (18 ani)
fabricaţie 2004, climă, geamuri
2. Gava Alex Emanuel (26 ani)
electrice, 48.000 km, stare
şi Bortaş Ioana Geta (20 ani)
impecabilă. Preţ 4.500 €. Tel.
3. Murariu Mircea (21 ani) şi
0728-020880.
Cumpăr orice model de
Bolbos Corina (23 ani)
maşină înmatriculată. Tel. 0747025497.
Vând Golf 4 fabricaţie 2002.
Înregistrate în Reşiţa
Tel. 0740-476089.
în perioada 6-13 Iunie

Auto-Moto-Velo

Casa galbenă s.r.l.
angajează:
- 3 lucrători comerciali pentru domeniu tehnic
- gestionar
Cerinţe: - experienţă minim 1 an;
- program de lucru: o normă întreagă, 8 ore pe zi.
CV-urile se pot depune la sediul societăţii din Reşiţa, str.
Spitalului nr. 40 (în cladire cu Casa Galbenă) sau la fax 025521.23.21 (cu menţiunea spre biroul resurse umane). Informaţii
suplimentare la telefon 0255-21.20.01 sau 0726-84.33.58

Aximar s.r.l.
angajează:
- 2 electricieni întreţinere-reparaţii
- 1 electrician construcţii-montaj
Cerinţe: - experienţă minim 1 an;
- disponibilitate de lucru prelungit.
Se oferă un pachet salarial atractiv.
CV-urile se pot depune la sediul societăţii din Reşiţa, str. Spitalului nr. 40 (în cladire cu Casa Galbenă) sau la fax 0255-21.23.21.
Informaţii suplimentare la telefon 0255-21.20.01 sau 0726-84.33.58

JUCREBEST SRL
Vindem şi montăm parchet, raşchetăm şi
lăcuim, recondiţionăm parchet vechi.
Str. Păcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşiţa
Tel. 0722-804658, 0726-184347.

Nume
Adresa

Matrimoniale

Prenume

DECESE

l Tuţă Floarea (83 ani) l
Sznovak Minodora (86 ani) l
Vlad Ghizela (83 ani) l Mihăilescu Titu (58 ani) l Armaşu
Pavel (91 ani) l Roman
Dumitru (62 ani) l Ivan Maria
(81 ani) l Märtzig Carol (74 ani)
l Uruci Ilie (56 ani) l Gogoşanu
Eugenia (57 ani) l Murariu
Elisabeta (79 ani) l Craiovan
Constantin (74 ani) l Şain
Alonso Florin (0 ani) l Iucu
Carmen Maria (66 ani) l Tincul
Nicolae (47 ani) l Tortolea
Elena (82 ani) l Râcu Eugenia
(76 ani) l Hudişteanu Mihai (66
ani) l Neamţu Vasile (74 ani) l
Mihăilescu Dorina Nicolina (61
ani) l Man Vasile (64 ani) l
Murariu Adrian (36 ani) l
Trentea Maria Roza (76 ani) l
Ahmet Lali Laios (74 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

Iunie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Guvernul a aprobat, miercuri, deschiderea
integrală, la 1 iulie, a pieţei de energie electrică şi
gaze naturale, operaţiune prin care populaţia va
deveni consumator eligibil şi va avea, astfel,
posibilitatea să opteze pentru serviciile unui anumit
furnizor, cu care va negocia şi preţul.

Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către consumatorii
captivi şi cele pentru energia electrică vor
rămâne neschimbate în trimestrul al treilea al
acestui an, informează Autoritatea Naţională
de Reglementare în domeniul Energiei.

Guvernul a aprobat practicarea sportului profesionist în ramurile de sport volei, respectiv rugby. Oficializarea practicării
sportului profesionist în ramurile de sport volei, respectiv
rugby, într-un cadru organizatoric şi normativ coordonat de
Federaţiile Române de Volei şi Rugby, va conduce la crearea
condiţiilor necesare pentru dezvoltarea acestor sporturi.

Programul regional opera]ional (POR)
În 15 iunie, la Timişoara, Agenţia de Dezvoltare Regională
Vest a organizat o întâlnire de presă informală având ca subiect
Programul Operaţional Regioanal (POR), a cărui contractare, la
nivel naţional este programată pentru data de 13 iulie 2007.
POR, unul dintre cele şapte Programe din Planul Naţional
de Dezvoltare, constituie singurul program operaţional regional
românesc, finanţat de Uniunea Europeană (din Fondul European de Dezvoltare) în perioada 2007 2013, cu un buget de 4,6
miliarde euro, ceea ce reprezintă 19 % din totalul fondurilor
structurale alocate României şi o plasare pe locul trei (după programele operaţionale “Transport” şi “Mediu”) sau pe locul doi,
când criteriul de apreciere este suma alocată /cap de locuitor.
Bugetul POR nu va putea acoperi integral fondurile
necesare pentru implementarea tuturor proiectelor depuse.
Prin POR se urmăreşte dezvoltarea echilibrată a tuturor
regiunilor de dezvoltare din România, o reducere a decalajelor
existente, alocarea de fonduri fiind, din acest motiv, diferenţiată
pe regiuni.
ADRV, care deserveşte judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi
Caraş-Severin are o abordare integrată a acestui program
Traseul parcurs de un proiect prezentat de un beneficiar din
judeţul Caraş-Severin este următorul:
Cererile de finanţare pentru proiecte (stadiul minim fiind
studiile de fezabilitate) se depun la ADRV, organism care,
împreună cu Comitetul Regional de Evaluare Strategică verifică
conformitatea administrativă şi eligibilitatea acestora, după
care, sub forma unor rapoarte sau sinteze, vor fi trimise
Autorităţii de Management (AM), care este Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor (MDLPL), unde se
va lua decizia de finanţare. (Un proiect depus la ARD poate fi
respins de cel mult trei ori)
Criteriile de selecţie a proiectelor care vor beneficia de
fondurile POR, aprobate de Comitetul de Monitorizare al POR
sunt, deocamdată, generale la nivel naţional, dar Sorin Maxim,
directorul ADRV a prezentat punctul de vedere al acestei
regiuni şi anume necesitatea introducerii unor criterii regionale,
specifice.
Lista proiectelor aprobate revine la ADRV unde se încheie
contractele de finanţare cu beneficiarii.
Spre deosebire de Programele PHARE şi ISPA, principiul
după care se efectuează plăţile în cazul proiectelor cu finanţare
POR este cel al finanţării proprii, cu rambursarea eşalonată a
cheltuielilor, pe baza documentelor contabile justificative. Nu
sunt excluse situaţii în care nu se vor deconta (parţial sau
integral) anumite proiecte, dacă organismele abilitate constată
nereguli.
Pentru finanţare, beneficiarii pot utiliza bani publici sau
credite bancare, existând semnale că trei Bănci din România
sunt dispuse să lucreze cu astfel de instrumente.
Modul în care se vor cheltui fondurile angajate este
subordonat regulii “n+3”, pentru perioada 2007-2010 şi “n+2”,
pentru anii 2011-2013. Sumele necheltuite în intervalele
menţionate se pierd.
La sfârşitul anului 2015, limita temporală pentru cheltuirea
fondurilor angajate prin POR, rezultatele aşteptate, la nivel
naţional, au următoarele dimensiuni:
l 10.000 de noi locuri de muncă
l 1.000 km de drumuri judeţene/şosele de centură
construite/reabilitate/modernizate
l 15 spitale judeţene şi 15 ambulatorii reabilitate/echipate
l 130 şcoli din învăţământul obligatoriu reabilitate
l 30 campusuri preuniversitare crate/echipate
l 15 campusuri universitare reabilitate/echipate
l 35 centre pentru formare profesională continuă
reabilitate/echipate
l 510 unităţi mobile pentru situaţii de urgenţă echipate
l 500 ha situri industriale reabilitate
l 1.500 microîntreprinderi sprijinite
l 350 IMM-uri din turism sprijinite
l 400 proiecte de infrastructură turistică finanţate.
Pentru Regiunea de Dezvoltare Vest bugetul alocat reprezintă 10,34 % din fondul POR, adică 475 milioane euro, proveniţi din fonduri europene (85 %) şi contribuţie a României (15%).
POR este structurat pe şase axe prioritare, reprezentând
fiecare capitole socio-economice şi de mediu, cărora le sunt
destinate fondurile bugetare.
Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelorpotenţiali poli de creştere (30 % din buget)
Proiectele pot fi din următoarele domenii:
l reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
şi a transportului urban (sunt vizate oraşele sau cartierele care
întrunesc un număr de 10.000 locuitori)
l dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
l reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor

sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale.
Beneficiar eligibili: Autorităţile administraţiilor publice locale
Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi
locale de transport (20 % din buget)
Proiectele pot fi din următoarele domenii:
l reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene
l reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane
l construcţia/reabilitarea/modernizarea şoselelor de centură
(cu statut de drumuri judeţene) pentru eliminarea blocajelor
rutiere şi traversarea, în condiţii de siguranţă, a localităţilor
Beneficiar eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale
Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (15 %
din buget)
Proiectele pot fi din următoarele domenii:
l reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, ceea ce presupune o conlucrare cu Ministerul
Sănătăţii
l reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale (centre de zi, centre de noapte, centre de asistenţă pentru bătrâni şi pentru persaone cu dizabilităţi)
l îmbunătăţirea dotărilor bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă (8 unităţi SMURD, amplasate în
centre regionale şi baze în fiecare dintre judeţe)
l reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii
educaţionale, a infrastructurii preuniversitare şi a celei pentru
formare profesională continuă
Beneficiar eligibili :
l Autorităţi ale administraţiei publice locale
l Autorităţi ale administraţiei publice locale în parteneriat cu
furnizorii de servicii sociale (furnozori publici/ONG-uri, din
comunitatea respectivă, acreditaţi în condiţiile legii
l Consiliile judeţene desemnate prin “ Actul de
asociere/parteneriat între toate consiliile judeţene ale unei
regiuni de dezvoltare.”
Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional (17 % din buget)
Proiectele pot fi din următoarele domenii:
l dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor
de importanţă regională
l reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate (deţinute de administraţiile locale), pregătirea pentru noi activităţi
l sprijinirea dezvoltării microîntreărinderilor
Beneficiar eligibili:
l autorităţile administraţiei publice locale
l companii
l microîntreprinderi
Axa prioritară 5 Devoltarea durabilă şi promovarea
turismului (15 % din buget)
Proiectele pot fi din următoarele domenii:
l restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
(obiective înscrise în Listele naţionale sau locale), precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
l crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
ăn vederea valorificării resurselor naturale şi creşterii calităţii
serviciilor turistice
l promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca dstinaţie
turistică
Beneficiar eligibili:
l autorităţi ale administraţiei publice locale
l IMM-ui, ONG-uri, persoane juridice (care nu sunt agenţi
economici)
l direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii comerţ, turism şi profesii liberale
l ONG-urile care desfăşoară,conform statutului, activităţi în
domeniul turismului şi/sau parteneriate între astfel de entităţi
Axa prioritară 6 Asistenţă tehnică pentru sprijinirea
implementării POR (2,65% din buget1)
Proiectele pot fi din următoarele domenii:
l sprijinirea activităţilor pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR
l sprijinirea activităţilor publicate şi informare privind POR
Beneficiar eligibili :
l autoritatea de management POR
l organismele intermediare POR
Anul 2007 nu va însemna o absorbţie importantă de fon-duri
europene, având în vedere procedurile relativ complicate care
caracterizează acest proces, ceea ce va conduce la colectarea
proiectelor abia în lunile septembrie-octombrie 2007, de altfel o
situaţie traversată şi de alte state în perioada de post-aderare.
Un avantaj pentru ADRV ar fi existenţa a 22 de proiecte
eligibile, nefinanţate din fondurile europene de pre-aderare.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.inforegio.ro sau
www.mdlpl.ro

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 150 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
(M.O. nr. 388/08.06.2007)
l H.G. nr. 545 privind aprobarea activităţilor pentru care se
acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul
2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale
alocate fiecărei activităţi (M.O. nr. 390/8.06.2007)
l H.G. nr. 546 privind înfiinţarea Comisiei pentru studierea
robiei romilor (M.O. nr. 390/8.06.2007)
l Ordinul nr. 330/1.357/C al ministrului economiei şi
finanţelor şi al ministrului justiţiei privind procedura de
încasare şi virare, precum şi obligaţiile declarative privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare
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din patrimoniul personal (M.O. nr. 393/11.06.2007)
l Legea nr. 159 pt. modificarea Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului
a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (M.O. 394/12.06.2007)
l Legea nr. 160 pt. modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată (M.O. nr. 394/12.06.2007)
l Hotărârea nr. 46 a Parlamentului României privind
modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2007
pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de
anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la
interceptarea comunicaţiilor (M.O. nr. 395/12.06.2007)

Procedura public@rii, republic@rii
}i rectific@rii actelor în Monitorul
Oficial al României - modificare
1. La articolul 3, alineatele (1),(2) şi (3)
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Autorităţile publice şi
celelalte persoane juridice prevăzute la
cap. II din Legea nr. 202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al
României, cu modificările şi completările
ulterioare, denumite în continuare
emitenţi, transmit secretarului general al
Camerei Deputaţilor actele supuse
publicării, pe suport hârtie, în copie
certificată, însoţite de o pagină care să
cuprindă proprietă ţile documentului
referitoare la numărul de caractere şi
data ultimei salvări, precum şi pe e-mail,
în fişier electronic certificat.
(2) Certificarea se realizează prin aplicarea sigiliului sau, după caz, a ştampilei
emitentului, pe fiecare pagină, fără a se
suprapune pe text, iar pentru forma
electronică, prin semnătura electronică.
(3) Adresa de înaintare a actelor supuse publicării se semnează de conducătorul emitentului ori de locţiitorul său,
iar în cazul actelor Parlamentului, ale
Preşedintelui României şi ale Guvernului,
de persoanele anume desemnate din
cadrul acestor autorităţi publice. Pentru
transmiterea formei electronice se vor
desemna anumite persoane din cadrul
autorităţilor publice menţionate, care vor
avea dreptul la semnătură electronică."
2. La articolul 6, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) În procesul de publicare,
emitenţii au obligaţia de a comunica
neîntârziat, în scris, secretarului general
al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi
precizări, solicitate de acesta sau, în mod
nemijlocit, de regia autonomă, necesare
îndeplinirii cerinţelor legale de publicare.
În cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitenţilor se va face tot
pe cale electronică, prin semnătură
electronică."
Art. II. - În termen de 30 de zile de la
publicarea prezentului ordin, conducătorii emitenţilor prevăzuţi la art. 5 lit. F-J
din Legea nr. 202/1998 privind procedura
publicării, republicării şi rectificării actelor
în Monitorul Oficial al României vor comunica secretarului general al Camerei
Deputaţilor numele, prenumele, iniţiala
tatălui, CNP, adresa de poştă electronică
din domeniul de e-mail al instituţiei şi numerele de telefon ale persoanelor
desemnate în vederea folosirii semnăturii
electronice pentru certificarea actelor
trimise spre publicare la Regia Autonomă
"Monitorul Oficial".
Art. III. - Prezentul ordin intră în
vigoare la data de 1 octombrie 2007.
(Ordin nr. 493 din 23.05.2007,
Monitorul Oficial, nr. 398/13.06.2007)

s.r.l.

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

SUA şi ţările europene au elaborat la New York un nou
proiect de rezoluţie privind viitorul provinciei Kosovo.
Acesta prevede continuarea negocierilor între sârbi şi
albanezi. Dacă discuţiile nu vor avea un rezultat concret
în termen de 4 luni, atunci ar urma să se aplice
propunerea emisarului special al ONU Martti Ahtisaari.

Parlamentul European a avizat aderarea Ciprului şi a Maltei la
zona euro, prevăzută pentru începutul anului 2008. Aprobarea
finală va fi acordată de miniştrii Finanţelor din statele UE, în cadrul
unei întruniri programate pentru 10 iulie. Zona euro include 13 state,
respectiv Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia.

Evoluţii în teritoriile palestiniene
Perspectiva întemeierii unui stat
Palestinian a devenit, în urma evenimentelor
recente, şi mai îndepărtată pentru locuitorii
din teritorii şi taberele de refugiaţi. După 18
luni de la alegerile parlamentare din zona
extrem de volatilă din Orientul Mijlociu s-a
ajuns la existenţa a două entităţi - Gaza şi
Cisiordania - doi prim miniştrii şi un preşedinte
care, de facto, nu are practic nici o autoritate
în zona unde, în premieră, palestinienii s-au
angajat pentru cinci zile într-un sângeros
război civil. La trei luni de la formarea
guvernului de coaliţie, colaborarea Fatah Hamas şi-a atins limitele.

Principalele organizaţii rivale
Al Fatah a fost fondată la sfârşitul anilor
1950. Primul lider şi unul din fondatori a fost
Yaser Arafat. A fost implicată în acţiuni de
guerilă, luptă armată deschisă şi ocazionale
acte de terorism cu scopul de a desprinde
Paletina de sub influenţa Israelului. La fondarea Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei
(o umbrelă ce cuprindea formaţiunile angrenate în lupta pentru crearea unui stat independent Palestinian) Fatah a constituit grupul cel
mai mare al organizaţiei. Cu sediul, iniţial în
Damasc, a trebui să-şi schimbe locaţia de mai
multe ori până la înţelegerea politică din 1993
cu Israelul. Mai multe fracţiuni ale Fatah, care
nu au acceptat acordurile de pace s-au desprins din organizaţie. 1994 aduce formarea
Autorităţii Palestiniene, al cărui guvern a fost
condus de Fatah până la înfrângerea în faţa
grupării rivale, Hamas, din 2006.
Mahmud Abbas, cofondator al Fatah,
devine în 1988, principalul strateg politic al lui
Arafat. În 2003, este numit prim ministru (în
urma intifadei din 2000, la presiunea SUA,
Arafat înfinţează postul de prim ministru al
Autorităţii Palestiniene) şi preia controlul forţelor de securitate palestiniene. Pierde lupta
pentru controlul forţelor de securitate în faţa
lui Arafat şi demisionează la sfârşitul anului
2003. La moartea preşedintelui Autorităţii
Palestiniene, 2004, Abbas îi ia locul.
Hamas este unul din grupurile care s-au
opus în 1993 acordului cu Israelul. Organizaţie islamică, considerată teroristă de Israel,
SUA, EU, a fost fondată în 1987. Cu rădăcini
în Frăţia Musulmană (organizaţie religioasă şi
politică fondată în Egipt în 1928) are ca
principală misiune, potrivit cartei (din 1988),
recuperarea teritoriului Palestinei şi ridicarea
"drapelului lui Alah" peste fiecare parte de pământ ale vechiului stat. Respinge prin urmare
existenţa altor state pe teritoriul vechii Palestine, în primul rând al Israelului şi refuză apriorii "soluţia a două state" îndiferent de costul în
vieţi omeneşti palestiniene şi israeliene.
Ismail Haniya, licenţiat în literatura arabă,
se alătură mişcării Hamas după absolvirea facultăţii. Reţinut pentru proteste în 1987, 1988
şi deportat în Liban în 1992. În 2001 devine
unul din liderii politici importanţi iar în 2006
Abbas îl desemnează prim ministru în urma
victoriei Hamas în alegerile parlamentare.
Pentru mai multe detalii despre Hamas
accesaţi
w w w. p r i s m a - o n l i n e . r o /
arhiva2006/2006-04-5.gif
Fâşia Gaza, în ultima săptămână
Violenţele dintre cele două grupuri armate
semnificative derulate în ultimele şase luni au
ajuns săptămâna trecută la apogeu. În 14
iunie agenţiile de presă au început să transmită mesaje îngrijorătoare pentru echilibrul
fragil din zonă: "Conflictul dintre principalele
facţiuni rivale palestiniene - mişcarea armată
a Hamas (gruparea premierului Ismail
Haniya), şi forţele de securitate controlate de

Al-Fatah (gruparea a preşedintelui Autorităţii
Naţionale Palestiniene (ANP), Mahmud
Abbas) - au atins cote fără precedent în
ultimele zile; Fâşia Gaza este în pragul unui
război civil".
Vineri, mişcarea Hamas a ajuns să controleze toate instituţiile guvernamentale,
clădirea parlamentului şi alte obiective importante .
Statele Unite şi preşedinţia germană a
Uniunii Europene şi-au exprimat sprijinul
pentru preşedintele Mahmud Abbas.
Washingtonul şi Bruxellesul au condamnat
câştigarea puterii de către Hamas prin violenţă. Luările de poziţie ale principalelor cancelarii occidentale veneau în timp ce Hamas
îşi consolida controlul asupra Fâşiei Gaza.
La Ramallah, în Cisiordania, preşedintele
ANP, Mahmud Abbas, l-a desemnat pe Salem
Fayad, un independent apreciat de Occident,
cu formarea unui guvern de urgenţă, o decizie
contestată în Gaza.
SâmbătăLiga Arabă şi-a anunţat, într-o
şedinţă extraordinară, sprijinul pentru
preşedintele palestinian, Mahmud Abbas, în
conflictul deschis al acestuia cu gruparea
islamistă rivală, Hamas. Miniştrii de externe
arabi au salutat numirea de către Abbas a
unui nou executiv, fără Hamas, iar secretarul
general al Ligii Arabe, Amr Moussa, a cerut
mişcărilor palestiniene să pună capăt
violenţelor interne.
Duminică Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas, a investit noul guvern
palestinian de urgenţă, format din 11 membri
şi condus de politicianul independent, Salam
Fajjad. Preşedintele palestinian a mai semnat
duminică un decret prin care scoate în afara
legii Forţa executivă a mişcării Hamas şi
miliţiile acesteia. "Forţa executivă şi miliţiile
Hamas sunt scoase în afara legii, deoarece
au desfăşurat o rebeliune armată împotriva
legitimităţii palestiniene şi a instituţiilor palestiniene. Orice persoană ale cărei legături cu
acestea vor fi dovedite va fi pedepsită conform legii în vigoare şi dispoziţiilor stării de
urgenţă", precizează textul decretului preluat
de agenţiile de ştiri.
SUA si Israelul susţin noua poziţie a
preşedintelui palestinian, Mahmud Abbas, de
a crea un guvern în Cisiordania. Olmert este
pregatit să deblocheze fondurile rezultate din
taxele vamale colectate de Israel în numele
Autoritatii Palestiniene pentru guvernul de
criză de la Ramallah. Unităţi israeliene sunt
amplasate preventiv în nordul Fâşiei Gaza, în
apropierea graniţei cu Israelul.
Luni Prima şedinţă a noul guvern palestinian de urgenţă. Priorităţi pentru Cabinetul
palestinian de criză sunt reinstaurarea legii şi
asigurarea securităţii cetăţenilor, iar preşedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas,
şi-a exprimat dorinţa ridicării embargoului
economic.
Potrivit d-nei Rice, SUA vor relua ''asistenţa deplină către guvernul palestinian şi
contactele normale de la guvern la guvern''.
"Pentru a reduce suferinţa palestinienilor, în
special a celor din Gaza, intenţionăm să
contribuim cu 40 de milioane de dolari la
fondurile pe care le administrează Naţiunile
Unite. Nu vom lăsa un milion şi jumătate de
palestinieni la mila organizaţiilor teroriste", a
mai spus Rice.
Şi Uniunea Europeană a anunţat că
intenţionează să sprijine financiar noul
executiv palestinian. Uniunea Europeană a
anunţat tot luni "normalizarea imediată a
relaţiilor sale cu Autoritatea Palestiniană",
parţial suspendate de la preluarea puterii de
către Hamas, în martie 2006, într-un text
adoptat la Luxembourg.
Marţi Israelul a decis să acorde îngrijiri
medicale unora dintre persoanele rănite,
aflate la punctul de trecere a frontierei de la
Erez dar a refuzat intrarea a câtorva zeci de
palestinieni refugiaţi după debutul confruntărilor dintre mişcările rivale Hamas şi Fatah,
săptămâna trecută.
Miercuri În Fâşia Gaza este linişte. Nu se
mai aud focuri de arme, viaţa începe să revină
la normal. Ruinele sediilor Fatah amintesc de
violentele confruntări pentru putere din cursul
săptămânii trecute. Un calm temporar, pe
fondul izolării totale a zonei. Egiptului îşi
retrage reprezentanţii, actele emise de noile
autorităţi începând de vineri nu mai sunt
recunoscute în afara Fâşiei Gaza.

Diversitate cultural@ - punte
între patrimoniul cultural }i
cultura viitorului
"Dinamica unică ale acestor
reuniuni constă în reiterarea
angajamentului liderilor din SudEstul Europei spre dialog, înţelegere
reciprocă, reconciliere şi pace," a
declarat Directorul General
UNESCO, Koïchiro Matsuura, când
a deschs al cincelea summit al
şefilor de state din Sud -Vestul
Europei, care a avut loc în 7 şi 8
iunie în România.
La summitul organizat de
preşedinţia României au participat
şefi de stat din Bosnia şi Herzegovina, Croaţia, Macedonia, Muntenegru şi Serbia. La reuniunea focalizată pe tema ''Diversitate culturala punte între patrimoniul cultural şi
cultura viitorului'' au mai participat
miniştrii din regiune şi Secretarul
general al Consiliului Europe".
Forumurile regionale se
desfăşoară începând cu anul 2003 şi
au fost organizate, în ordine
cronologică, în Macedonia, Albania,
Bulgaria şi Croaţia, România participând la toate acestea summit-uri.
Directorul UNESCO a apreciat că
reuniunile anterioare - Ohrid (2003),
Tirana (2004), Varna (2005) şi
Opatija (2006) - au contribuit la
întărirea colaborării regionale şi a
dorinţei politice de colaborare pentru
dezvoltarea şi prosperitatea statelor
din zonă. "O mare satisfacţie pentru
UNESCO o constituie alegerea
culturii, ca fundaţie pentru dezvoltări
viitoare, la fiecare ediţie a acestor
reuniuni" a spus Koïchiro Matsuura.
El a mai insistat pe urgentarea
ratificării Convenţiei pentru Protecţia
Intangibilităţii Moştenirii Culturale,
din 2003, subliniind şi importanţa
noului instrument ce facilitează
accesul şi schimburile culturale Convenţia pentru Protecţia şi
Promovarea Diversităţii Expresiei
Culturale din 2005, a cărei principal
obiectiv este luarea în considerare a
diversităţii culturale în timpul
dezvoltării altor politici, naţionale sau
internaţionale, idee exprimată în
preambulul Convenţiei ca "nevoia de
a incorpora cultura ca element
strategic în dezvoltarea politicilor
naţionale şi internaţionale".
În declaraţia comună adoptată de
participanţii la summit se recunoaşte
faptul că moştenirea culturală a
ţărilor din sud-estul Europei joacă un
rol important în întărirea cooperării
regionale şi globale. Mai mult,
semnatarii s-au declarat hotărâţi să
încurajeze acţiunile şi proiectele
comune, să creeze noi oportunităţi
pentru schimburile culturale, să
întărească cooperarea interstatală în
combaterea traficului ilegal de obiecte de patrimoniu. De asemenea,
participanţii şi-au propus să promoveze strategii mai eficiente de cunoaştere reciprocă între culturi şi ţări.
S-a mai decis ca al şaselea summit
să fie găzduit de Grecia în 2008.

Condi]ii mai bune pentru
solicitan]ii de azil din Europa
Conform noii propuneri de
politică europeană, ţările Uniunii vor
colabora în vederea unei protecţii
mai bune pentru solicitanţii de azil.
Uniunea Europeană a prezentat
un set complet de propuneri privind
politica în materie de azil, trecând în
revistă, cu această ocazie, rezultatele obţinute până în prezent.
Pentru a implica un număr cât mai
mare de experţi, UE lansează o
amplă dezbatere privind structura
viitorului sistem european comun
de azil DeutschEnglishfrançais.
Dl Frattini, comisarul pentru
justiţie, libertate şi securitate, a afirmat că scopul este de a „continua
eforturile pentru asigurarea unui
nivel mai ridicat de protecţie şi a
unei aplicări mai uniforme pe întreg
teritoriul UE, precum şi consolidarea solidarităţii dintre statele
membre ale Uniunii”.
Statele membre şi-au aliniat
deja legislaţia pentru a aplica norme
minime comune. Un raport recent
confirmă că sistemul introdus prin
Convenţia de la Dublin Deutsch
English Français, care stabileşte
criteriile de examinare a cererilor de
azil, funcţionează. Prin urmare,
dezvoltarea constantă a politicii din
acest domeniu are o bază solidă.
În perioada 2003-2005, aproximativ 17.000 de cetăţeni din ţări din
afara Uniunii Europene au fost
transferaţi într-un alt stat membru al
UE pentru a li se examina cererile
de azil. S-a constatat că 12% dintre
solicitanţii de azil au mai depus
cereri de azil în anii anteriori.
Printre îmbunătăţirile prevăzute
se numără asigurarea unui tratament mai bun pentru persoanele
aflate sub protecţie internaţională,
precum refugiaţii, care ar beneficia,
astfel, de statutul de rezident pe
termen lung.
În 1999, odată cu tratatul de la
Amsterdam, s-a făcut primul pas
către un sistem european de azil.
Aşa cum reiese din Programul de la
Haga English, adoptat în 2005,
obiectivul final este elaborarea unor
norme comune în materie de azil şi
protecţie, pentru întreaga Europă.

C@l@torind prin Europa
anului 2007
Călătorind prin Europa este siteul internet oficial al Uniunii Europene şi se adresează persoanelor
care călătoresc în cele 27 de state
membre ale UE. Fie că sunteţi în
concediu, fie într-o călătorie de
afaceri, veţi găsi aici sfaturi practice
şi utile în legătură cu o gamă foarte
variată de subiecte, de la documente necesare şi informaţii privind
accesul la îngrijiri medicale până la
detalii cu privire la utilizarea
telefoanelor mobile.

l Taiwan intenţioneaza să se alăture ONU sub propriul nume l

În aceste zile, peste 2000 de expozanti din
intreaga lume sunt prezenti la Salonul
International al Aeronauticii si Spatiului
"Paris Le Bourget", editia a 47-a.
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera Moroasa, imbunatatita, termopane, convector. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsoniera Micro 4, amenajata,
et. 2/4, balcon, mobilata, preţ 15000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera, amenajata, convector, termopane, 13.000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând garsoniera compusa din 2 camere camin, convector, etaj intermediar. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, confort 2, Micro
2, amenajat, parter, balcon, 23000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, centrala, 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, etaj intermediar,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
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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, centrala, 2 balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apart. 2 camere, confort 1, decomandat, Centru, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
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, centrala, mobilat si utilat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)
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,
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0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Govandari, complet renovat,
centrala, termopane, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apart.2 camere, confort 3, Lunca,
complet mobilat, termopane si alte imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788-021438.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat, centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Micro 3, complet amenajat, centrala,
termopane, bucataria modificata. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane, mobilat. Tel. 0355-404462, 0788021438, 074663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala, termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane, balconul modificat . Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Lunca, modificat, centrala, termopane, 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, centrala, suparafata mare. Tel.0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
complet imbunatatit, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, 28000 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Centru,
imbunatatit, centrala, termopane, 33000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala, termopane. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3, bucatarie modificata,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, 31000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala, 38000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Govandari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2 balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, Micro 2,
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. 0355404462, 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. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE CASĂ
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând casa 4 camere, Muncitoresc,
garaj, 2 bai, centrala, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980.
Vând casa 3 camere, Dealu Mare, centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Muncitoresc,
etaj, 2 bai, garaj, centrala, curte. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata si utilata, zona linistita. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 4 camere, Centru, amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren zona Moroasa, ideal constructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând teren cu platforma 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)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 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 Vând 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. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

intermediază vânzări-cumpărări

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Agentii
, imobiliare

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

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

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

Vând garsonieră, etajul 1, preţ
Vând apartament o cameră, etajul 1.
15.500 €. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Tel. 0748-119444. (Tryo M)

Vânzãri

Vând urgent apartament 2 camere
Vând apartament 2 camere etajul 1,
Vând hal ă (produc ţie, depozit)
decomandat, îmbun ă t ă ţit ocupabil cu centrală termică, zonă bună. Tel. situată pe Calea Timişoarei, 1.200 mp,
imediat. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
0748-118778. (Tryo M)
toate utilităţile. Preţ 360.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră etajul 2, zona
Vând c ă min etajul 2, ocupabil
Vând hală 2.100 mp + 4.000 mp
Moroasa. Tel. 0788-520899. (Tryo M)
imediat, preţ 6.200 € negociabil. Tel. teren situată pe Calea Ţerovei. Preţ
450.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând urgent apartament 2 camere, 0748-118080. (Tryo M)
confort 1, bun privatizare. Tel. 0748Vând teren pe Calea Caransebe- (Magister)
Vând 6.000 mp spaţiu comercial,
119122. (Tryo M)
şului, lângă Hotel Castilio, front stradal.
zonă ultracentrală (2.000 mp restaurant
Tel. 0748- 118081. (Tryo M)
+ terasă, 2.000 mp, spaţii comerciale

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780
Vând urgent garsoniere finisate în camere conf. 3, parter, situat în zona
Reşiţa, zona Govândari şi Mociur, la Intim, la preţ avantajos. Tel. 0722preţuri avantajoase. Tel. 0722-411233, 411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu două
0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent apartament conf. 1 camere conf. 1 semidecomandat, situat
semidecomandat, zona complex Hehn, în zonă centrală, suprafaţă 70 mp, etaj
etaj 3/4,nefinisat, la preţul de 27.500 €. 9/10, la preţ avantajos. Tel. 0722Tel. 0722-411233, 0723-484780. (Grecu 411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent casă cu trei camere,
Haus)
Vând urgent apartament cu două bucătărie, baie, bucătărie de vară, garaj,
camere conf. 1, semidecomandat, situat curte betonată şi grădină situată în zona
în zona Universităţii la parter, bun pentru Muncitoresc, la preţ avantajos.Tel. 0722privatizare sau cabinete medicale. Tel. 411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent casă în Văliug, compu0722-411233, 0723-484780. (Grecu
să din 5 camere, 2 bucătării, garaj, baie,
Haus)
Vând urgent apartament cu două curte betonată şi grădină situată la
camere conf. 1, decomandat, etaj 4/4 strada principală, la preţ avantajos. Tel.
finisat, cu centrală, situat în Govândari, 0722-411233, 0723-484780. (Grecu
Micro 4, la preţ avantajos. Tel. 0722- Haus)
Vând urgent teren în Reşiţa, pe
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent apartament superfinisat Calea Timişorii, lângă mănăstire, pe
cu centrală, garaj, grădină şi anexe, drumul Lupacului, în Băile Herculane în
situat în zona Stavila, la preţul de 22.000 zona hoteluri UGSR şi pe muntele
€. Tel. 0722-411233, 0723-484780. Semenic în zona Releului, la preţuri
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0723(Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu două 484780. (Grecu Haus)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

diverse, 2.000 mp bazar). Preţ 1.000
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând restaurant 700 mp utilat
complet, zona Timişoarei. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 28.000 mp teren km 7. Preţ
neg. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 2 depozite 400 mp + vilă zona
Câlnic C+C. Preţ 65.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere conf. 1,
decomandat, et. 1/2, centrală, zona
Lunca Veche. Preţ 36.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, et. 4/4, zona Luncă,
33.000 €. 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, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere conf. 1,
decomandat, et. 3/3, zona Universalul
Vechi. Preţ 40.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând garsonieră o cameră, baie, hol,
zona Calea Caransebeşului. Preţ 7.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc ţie, zona
Govândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând cabană 8 camere + 10.200 mp
teren, lângă Cabana Centrală, apă,
curent, canalizare. Preţ 200.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timişorii, zona depozitelor, preţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 4 camere, decomandat, parter/IV, centrală, pretabil
privatizare, zona Reşiţa Sud, preţ fix
40.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Caraş-Severtin

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34

secretară

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

Data
11 Iun. 07
12 Iun. 07
13 Iun. 07
14 Iun. 07
15 Iun. 07
18 Iun. 07
19 Iun. 07
20 Iun. 07

Lei noi
51,4650
51,2879
51,0391
51,1207
50,9101
50,7774
50,6842
50,7549

Vând 12.500 mp teren în Caransebeş, zona Seşu Roşu. Preţ 30 € mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 1.200 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 32 h teren arabil în loc.
Măureni. Preţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 180.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autogării, preţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lângă hotel Gozna,
preţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă 1000 mp, Moroasa I, preţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând hală 2100 mp + 6000 mp teren,
preţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere hală (producţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilităţile, zona
Calea Timişoarei. Preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 13
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Ofer spre închiriere apartament 3
camere complet mobilat şi modernizat.
Preţ 300 € lunar. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere restaurant zona
Reşiţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

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

USD

21 Mai - 20 Iunie 2007

EURO

lei
3,30
3,29
3,28
3,27
3,26
3,25
3,24
3,23
3,22
3,21
3,20

21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20
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PRISMA SPORT

RUGBY

HANDBAL
Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a ratat
calificarea la Campionatul European din 2008, desi a castigat cu
scorul de 34-33 (18-16) meciul cu reprezentativa similara a
Suediei, din mansa retur a barajului de calificare, disputat,
duminica, la Constanta. Romania a ratat calificarea dupa ce in tur,
in Suedia, a pierdut cu scorul de 25-36.
Atmosfera incendiara din sala de la Constanta i-a stimulat pe
romani, care au marcat primii prin Jurca, 1-0. Elevii lui Rasnita au
parut mai motivati, mai montati decat in tur, inclusiv in aparare.
Suedezii au luat conducerea 1-2, in minutul 4, prin pivotul
Aarhenius, Jurca a egalat, pentru 2-2, dar extrema stanga,
Kallman, a inscris pe contraatac, 2-3. Meciul a continuat cap la
cap, cu nordicii avand totusi un avantaj moral dupa rezultatul din
tur. Un sut devastator al interului Sania, de la mai bine de 10 metri,
a dus scorul la 5-4, insa Romania nu a putut sa se desprinda.
Nationala Romaniei si-a distrus sansele inca din meciul tur, de
la Karlskrona, cand a pierdut la o diferenta neasteptata, de 11
goluri (25-36), mai ales datorita propriilor greseli. Esecul din dubla
cu Suedia face ca reprezentativa Romaniei sa mai astepte un an
pentru a incerca sa revina in elita, in 2008 urmand calificari pentru
Campionatul Mondial din 2009. Romania a jucat ultima data la
nivel continental, in 1996, la Campionatul European din Spania.
Cu un an inainte, Romania ocupa locul 9 la Campionatul Mondial,
rezultat considerat pe atunci un esec, care a dus la demisia
antrenorului Ion Vargalui, stabilit acum in Suedia si care a asistat la
partida de duminica, de la Constanta.
Returul cu Suedia din barajul pentru CE din 2008 a fost ultimul
meci pe banca tehnica al antrenorului Lucian Rasnita, acesta anuntandu-l pe presedintele FR Handbal, Cristian Gatu, inca inainte
de meciul tur, ca va renunta la a mai conduce nationala, indiferent
daca aceasta ar fi obtinut calificarea la CE din 2008 sau nu.
Conducerea forului de specialitatea urmeaza sa anunte antrenorul reprezentativei in cursul saptamanii viitoare, favorit parand a
fi fostul tehnician cu care Steaua Bucuresti a castigat Challenge
Cup, in 2006, Vasile Stanga, impreuna cu fostul antrenor al
nationalei feminine, Cornel Otelea, pe postul de director tehnic.

Bute, aproape de titlul IBF
Lucian Bute este la un pas sa rescrie istoria boxului
profesionist din Romania, dupa ce a devenit challenger oficial la
titlul mondial al categoriei semimijlocii, versiunea IBF.
Romanul legitimat la Interbox l-a invins la puncte, sambata
dimineata, la Montreal, pe australianul de origine cameruneza
Sakio Bika, obtinand al 20-lea succes al carierei, din tot atatea
dispute. Neinvins la profesionisti, Bute (27 de ani) va lupta, in
toamna, pentru centura cu diamante, impotriva columbianului
Alejandro Berrio, campionul mondial "en-titre".
"Nu mi-am propus sa-l fac KO pe Bika, desi am fost aproape
de cateva ori. Am vrut doar sa castig lupta si sa ajung sa ma bat
pentru titlul mondial. In toamna, vreau sa aduc centura IBF in
Romania", a spus Bute, pe care arbitrii l-au vazut, in unanimitate,
invingator.
Cum si Adrian Diaconu, colegul si prietenul lui Bute de la
Interbox, urmeaza sa-l infrunte pe americanul Chad Dawson,
pentru titlul suprem al semigreilor, versiunea WBC, exista
negocieri pentru ca luptele celor doi sa se dispute intr-o gala
comuna, organizata la Bucuresti. Costurile unui astfel de
eveniment ar depasi suma de 1,5 milioane de euro.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
22 - 23 iun:
23 - 24 iun:
24 iun:
25 iun - 01 iul:

CNR: Raliul Clujului;
ATLETISM - Cupa Europei, Milano, Italia;
FOTBAL: UEFA Intertoto: Bistrita - FK Grbalj;
TENIS: Turneul de la Wimbledon.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Finalele lui Nastase: Ilie Nastase - Stan Smith
Vineri Sport.ro ora 10:05
ATLETISM: CUPA EUROPEI, GERMANIA, Ziua 1
Sambata Eurosport ora 14:45
FOTBAL: Campionatul European de Tineret; Finala
Sambata Sport.ro ora 21:45
MOTOCICLISM: MOTOGP: MP al Angliei, Cursele
Duminica Eurosport ora 13:00
VOLEI PE PLAJA: Camp Mondial, Franta, Masculin , Finala
Duminica Eurosport ora 18:00
TENIS: Splendoare in iarba: Turneul de la Wimbledon
Marti Sport.ro ora 14:00
FOTBAL: COPA AMERICA: Uruguay - Peru
Marti Sport.ro ora 01:05
ATLETISM: Marele Premiu IAAF, Cehia
Miercuri Eurosport ora 20:45
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Romania a incheiat pe patru IRB Nations Cup, Emerging
Springboks castigatori. Selectionata de rugby a Romaniei a
incheiat pe locul patru turneul international IRB Nations Cup de la
Bucuresti in ciuda faptului ca a obtinut doua victorii in trei meciuri,
cu Italia A si Namibia. In runda a treia, ultima a turneului, Romania
s-a chinuit cu Namibia, formatie pe care o invinge cu 30 de puncte
diferenta la Cupa Mondiala din 2003, dar pana la urma jucatorii
nostri s-au impus din nou, 28-16, in special datorita plusului de
experienta.
Cu Valentin Calafeteanu in zi de gratie, 20 de puncte din lovituri
de picior, sustinut excelent de un eseu al lui Brezoianu si un
dropgol al lui Vlaicu, Romania a condus in permanenta pe tabela
de marcaj, 3-0, 6-3, 19-6 la pauza, 19-16, inainte de a se impune
cu 28-16. Totusi, desi a obtinut doua victorii din trei meciuri la IRB
Nations Cup, Romania a incheiat pe locul patru cu opt puncte, la
egalitate cu Georgia, echipa de pe locul trei dar care a avut un
punctaveraj mai bun.
Emerging Springboks a castigat turneul IRB Nations Cup.
Emerging Springboks a invins, sambata, Argentina A, scor 24-10,
in ultima etapa a IRB Nations Cup, si a castigat astfel competitia
disputata pe stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti.
Clasamentul IRB Nations Cup este urmatorul:
1. Emerging Sprinboks - 13 puncte
2. Argentina A - 9 puncte
3. Georrgia - 8 puncte
4. Romania - 8 puncte
5. Italia A - 2 puncte
6. Namibia - 0 puncte
In prima etapa a IRB Nations Cup, Romania a intalnit Emerging
Springbooks, pierzand categorig, scor 7-61. In cea de-a doua
etapa a competitiei, Romania a trecut de Italia A cu scorul de 19-8,
iar in ultimul meci, nationala noastra s-a impus, sambata, in fata
Namibiei cu scorul de 28-16.

ÎNOT
Camelia Potec vrea sa cucereasca noi titluri. Campioana
olimpica la inot in proba de 200 de metri liber, Camelia Potec, care
de curand s-a alaturat clubului francez Canet-en-Roussillon, unde
se va pregati impreuna cu antrenorul Philippe Lucas, a declarat ca
nu vrea sa fie o stea stinsa a inotului mondial.
"Stiu ca la Jocurile Olimpice de la Beijing va fi o competitie foarte puternica. La Campionatele Mondiale de la Melbourne, rivalele
mele m-au impresionat, dar asta ma motiveaza si mai mult. Laure
Manaudou este o rivala ca si celelalte. Nu sunt concentrata asupra
sa. Ea a ales sa plece si nu voi comenta decizia sa. Nu vreau sa fiu
o stea stinsa a inotului mondial. Vreau sa castig din nou si sunt increzatoare ca pot, mai ales ca finalele vor fi de dimineata la Beijing.
Am testat programul de pregatire la Cupa Mondiala din Brazilia si
mi se potriveste perfect", a spus Potec, care se pregateste, in
vederea Jocurilor Olimpice de la Beijing la clubul francez Caneten-Roussillon. Sportiva franceza, Laure Manadou s-a pregatit
pana de curand la acelasi club cu antrenorul Philippe Lucas.

FORMULA 1 - M.P. AL SUA
Hamilton a obţinut a doua sa victorie într-o cursă
dominată categoric de McLaren. Startul de la Indianapolis a fost unul cu probleme. Nu mai puţin de trei piloţi
au abandonat în urma unui incident declanşat de Ralf
Schumacher. Germanul a intrat prea tare în primul
viraj, atingîndu-l pe Coulthard şi determinîndu-l pe
Barrichello să iasă pe iarbă. Nici unul nu a mai putut
continua cursa. Hamilton a plecat foarte bine din poleposition, urmat ca o umbră de Alonso, care nu a mai
atacat furibund ca în Canada.
Britanicul şi-a mărit treptat avansul faţă de campionul mondial, avînd aproape patru secunde în faţă
înainte de primul său pitstop, în turul 21. Alonso a
realimentat un tur mai tîrziu şi a redus cu o secundă
diferenţa, apropiindu-se apoi tot mai mult de englez,
pe măsură ce acesta a fost incomodat de trafic. În turul 39, pe linia dreaptă, spaniolul a încercat depăşirea,
dar plasamentul perfect al britanicului nu i-a lăsat loc.
A fost singurul moment în care ibericul şi-a ameninţat
serios coechipierul. A doua rundă de opriri la boxe nu
a mai schimbat ordinea, care s-a păstrat pînă la final.
Deşi anunţau că în SUA vor fi mai rapizi, cei de la
Ferrari nu au făcut deloc faţă ritmului impus de

NBA
San Antonio Spurs, campioana NBA! Echipa texana San
Antonio Spurs a castigat al
patrulea titlu NBA din istoria
francizei, invingand pe Cleveland Cavaliers in jocul patru, cu
83-82. Pentru Spurs este al
treilea titlu din ultimii cinci ani,
astfel incat echipa din San
Antonio a intrat intr-o selecta
galerie, alaturi de Boston
Celtics, Los Angeles Lakers si
Chicago Bulls.

VOLEI
Echipa nationala de volei
masculin a Romaniei a castigat
cu scorul de 3-2 si cel de-al
doilea meci disputat pe teren
propriu in compania selectionatei Letoniei, in grupa C a Ligii
Europene. In primul meci dintre
cele doua echipe, disputat vineri, Romania a castigat tot cu
scorul de 3-2.
Conform regulamentului,
fiecare echipa joaca pe teren
propriu si in deplasare cate doua partide, cu fiecare adversara. Prima clasata din fiecare
dintre cele trei grupe se va
califica in Final Four, alaturi de
nationala Portugaliei, calificata
direct in calitate de organizatoare. Daca reprezentativa lusitana va incheia pe prima pozitie
in grupa B, in care evolueaza, la
turneul Final Four se va califica
a doua clasata din acea grupa.
Turneul final va avea loc la
Portimao, intre 7 si 8 iulie, iar
echipa care va castiga Liga Europeana va obtine si calificarea
la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008. In etapa viitoare,
Romania va intalni Turcia in deplasare, in zilele de 23-24 iunie.

TENIS
Incep calificarile masculine de la Wimbledon. Cu o
saptamana inainte sa inceapa
turneul de grand-slam de la
Wimbledon, al treilea al anului,
mai multi jucatori din linia a
doua, printre care si trei romani,
joaca in calificarile de la
grandiosul turneu englez. Victor
Ionita, Razvan Sabau si Victor
Crivoi s-au inscris in calificarile
masculine de la Wimbledon iar
ei vor trebui sa depaseasca cate
patru tururi pentru a ajunge pe
tabloul principal.

McLaren. Massa şi Raikkonen s-au clasat pe
locurile 3 şi 4, brazilianul sosind la 12,8
secunde în urma cîştigătorului. Kovalainen a
obţinut locul 5, urmat de Trulli pe 6, Webber
pe 7 şi Vettel pe 8, care a reuşit un punct la
prima lui cursă. Au abandonat şapte piloţi,
printre care şi Heidfeld, din cauza unei
probleme tehnice.
CLASAMENT CURSĂ:
1. Hamilton 1:39:09.065 10p
2. Alonso
+1.518 secunde 8p
3. Massa
+12.842 6p
4. Raikkonen +15.422 5p
5. Kovalainen +41.402 4p
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