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Reper afectiv în viaţa multor generaţii de reşiţeni (şi nu
numai…), PARCUL a traversat anii pe un traseu sinuos, dacă ne
gândim la atitudinea administraţiei locale faţă de o zonă verde care
a fost loc de odihnă, spaţiu de joacă pentru copii, scenă pentru
artiştii amatori, gazdă pentru o terasă-restaurant sau doar soclul
unei statui într-o junglă de nepăsare unde erau antrenaţi pitt-bulii.

Parcul a însemnat şi Grădina Zoologică, un vis realizat, al
profesorului Ioan Crişan şi o obligaţie morală, preluată cu
responsabilitate de către dascăli de astăzi.

În dimineaţa zilei de 20 iunie, o cosmetizare de ultimă oră, cu
miros de fân proaspăt cosit, poliţie comunitară şi nişte topometri în
activitate anunţau evenimentul: inaugurarea spaţiului de joacă din
vecinătatea Grădinii zoologice.

Tobogan şi leagăne sigure pentru cea mai tânără generaţie,
bănci pentru bunici, baloane multicolore, ciocolată şi un clovn
pitoresc o iniţiativă a Consiliului Local al municipiului Reşiţa şi a
S.C. Pieţe Reşiţa S.R.L., cu inimosul director Ilie Damian, o
iniţiativă care ar trebui multiplicată

Evenimentul a beneficiat de prezenţa primarului, Prof. Dr.
Econ. Liviu Spătaru, a Administratorului public, domnul inginer
Gabriel Ionescu şi a consilierilor.

Cât despre parcul propriu-zis, pentru a-i reconstitui statutul
iniţial se impune remobilarea, curăţenia şi paza.

Reşiţa, la fel ca multe alte oraşe, poluate sau aerisite, nu poate
răspunde normelor care impun asigurarea unui anumit raport între
spaţiul verde şi numărul de locuitori, şi atunci ar trebui ca acest
unic parc să-şi menţină destinaţia (chiar dacă pare a fi un spaţiu
ideal pentru o zonă rezidenţială), iar cei 900 de arbori pe care i-am
plătit noi, toţi locuitorii oraşului, să fie plantaţi în parcuri sau pe
artere circulate, până la sfârşitul lui 2007.

De altfel, Ministerul Mediului a alocat, recent, opt milioane de
euro pentru amenajarea unor parcuri, obligaţia administraţiilor lo
cale fiind aceea de prezenta proiecte în decurs de 30 de zile.

-
(R.B.)

Ordinea de zi a şedinţei ordinare de lucru şi-a propus
dezbaterea a 23 de proiecte, în regim normal şi a 3 proiecte de
hotărâre, în regim de urgenţă.

Au fost votate (13+3) proiecte, au fost amânate 3, un
proiect a fost respins, iar unul a fost retras.

Un teren de construcţie, cu o suprafaţă de 1 500 mp şi post
TRAFO, situat în Reşiţa, Bd. Muncii, nr. 21 (înscris în C.F. nr.
13867 Câlnic), aparţinând S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa va face
obiectul unei licitaţii publice.

Sumele rezultate din vânzarea activului rămân în capitalul
social al S.C. PRESCOM S.A., ca aport în numerar al
acţionarului unic, Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi vor fi
utilizate, în principal, pentru achiziţionarea de echipamente
necesare pentru desfăşurarea activităţii de salubritate.

Terenul este, în realitate, drum de acces şi a fost solicitat de
către S.C. TERRA INVEST S.R.L., proprietar al parcelelor
adiacente, în vederea amenajării accesului la un viitor centru
comercial.

Dirijorul şi compozitorul Doru Moraru (născut la Reşiţa, în
anul 1951), cunoscut pentru prodigioasa activitate muzicală,
desfăşurată la Reşiţa (dirijorul corului de copii şi al corului
„Mioriţa”, fondator al Festivalului coral „Iosif Velceanu” şi al
concursului de creaţie corală „Nicolae Ursu”) şi Iaşi (dirijor al
corului „Gavriil Musicescu” şi a două coruri de copii) şi
colaborator al Filarmonicii arădene este o personalitate a vieţii
muzicale româneşti.

Personalitate complexă, medicul Dimitrie Grama (născut la
Reşiţa, la 25 octombrie 1947), a cărui primă opţiune profe
sională a fost geologia, este dublat de sportivul cu performanţe
europene, de poetul-filosof sau de eseistul care conduce o
publicaţie a românilor din afara ţării („Neamul Românesc”).

A plecat din România în anul 1969 şi, după un periplu
profesional care înseamnă geologie dincolo de Cercul Polar şi
medicină în Suedia, Arabia Saudită şi Marea Britanie, se
stabileşte în Danemarca.

O comisie, constituită anterior va începe procedura de achi
ziţionare, prin negociere, a imobilului „Grădiniţă cu program
prelungit nr.7”(construcţie şi teren, cu o suprafaţă de 2.860mp).

Primarul Reşiţei a avut discuţii în acest sens cu conducerea
UCMR-ului, în a cărei proprietate este imobilul, dar negocierea
propriu-zisă o va realiza comisia menţionată, iar preţul va fi
aprobat de către Consiliul Local.

Domnul Boris Watzulik a transmis modul de implicare al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi anume preluarea unei
cote din efortul financiar pe care ar trebui să-l suporte Consiliul
Local pentru achiziţionarea imobilului respectiv.

Această achiziţie este una dintre variantele de rezolvare a
situaţiei cu care se confruntă grădiniţa nr. 7, adică personalul ,
copiii şi părinţii.

Varianta de rezervă o constituie un nou imobil, de data
aceasta având şi funcţia de creşă, imobil construibil pe strada
Sportului, la baza treptelor de acces în zona Ateneului, cu
posibilitatea de deservire, prin acest amplasament, a celor mai
mici locuitori din două cartiere.

În acest sens a fost aprobată documentaţia P.U.D. pentru o
grădiniţă cu program normal, program prelungi şi creşă.

Legea nr.10 din anul 2001stipulează posibilitatea ca atunci
când imobilele preluat abuziv în perioada 6 martie 1945 22
decembrie 1989 nu pot fi retrocedate în natură să se apeleze la
alte măsuri compensatorii, precum acordarea de alte bunuri
echivalente.

La Reşiţa, preluarea abuzivă a imobilelor a traversat mai
multe etape, cu diferite motivaţii, de la naţionalizări şi
rechiziţionări în scopuri inexistente, la demolări care să asigure
spaţiul pentru viitoare cartiere sau sedii sociale, economice,
instituţionale.

Licitaţie publică pentru teren

Cetăţeni de onoare ai Reşiţei

La Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al municipiului Reşiţa, un post de muncitor calificat
II se va transforma în post de şofer.

Grădiniţa cu program prelungit nr. 7

Măsuri reparatorii pentru victimele abuzurilor
comuniste

.
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(Proiect de hotărâre nr. 1)

(Proiecte de hotărâre nr. 2 şi 3)

(Proiect de hotărâre nr.4)

(Pro
iecte de hotărâre nr. 5 şi 14)
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Sedin]a extraordinar@ a
CMSU din cadrul MMDD
Ministrul Mediului si Dezvoltarii

Durabile, Attila KORODI si secretarul de
stat pentru Ape, Lucia Ana VARGA, au
prezidat, sedinta extraordinara a
Comitetului Ministerial pentru Situatii de
Urgenta (CMSU).

Pe ordinea de zi a intalnirii s-au aflat
situatia privind prognoza meteorologica si
agrometeorologica, situatia si prognoza
hidrologica pe raurile interioare, Dunare si
pentru ape subterane, stabilirea masurilor
ce se impun pentru diminuarea efectelor
secetei dar si masurile intreprinse pentru
diminuarea secetei pedologice. De aseme
nea, a fost analizata situatia volumelor de
apa din lacurile de acumulare aflate in
administrarea A.N. «Apele Romane», pre
cum si masurile luate pentru exploatarea
corespunzatoare a lacurilor de acumulare
in perioadele de seceta, dar si situatia
aplicarii prevederilor Planurilor bazinale de
restrictii si folosire a apei in perioade
deficitare. Printre temele discutate s-au
aflat si situatia volumelor de apa din lacurile
de acumulare aflate in administrarea SC
HIDROELECTRICA SA, masurile luate
pentru exploatarea corespunzătoare a
lacurilor de acumulare in perioadele de
seceta, precum si masurile intreprinse
pentru diminuarea secetei pedologice.

Referitor la situatia meteorologica, Ion
Sandu, directorul Administratiei Nationale
de Meteorologie a subliniat faptul ca “pe
termen lung, cantitatile de precipitatii din
lunile iunie si iulie, pot ajunge si la 40 l/mp
dar numai punctual, pe suprafete mici,
acest fenomen nu va ameliora seceta. In
momentul de fata, seceta din acest an este
cea mai puternica inregistrata in Romania,
chiar mai accentuata decat in anii '46-
'47.Cu toate acestea, zona de nord si
centru a tarii nu va resimti la aceeasi
intensitate acest fenomen.” Reprezentantii
INHGAau informat ca debitele cursurilor de
ape sunt in mod evident in scadere. De
asemenea, rezerva de umiditate din sol
pentru lunile iulie si august, in Campia
Romana, Moldova, Dobrogea si Campia de
Vest, va scade dramatic. Reprezentantul
ANAR a subliniat faptul ca “ nu se pune
problema impunerii de restrictii pentru
urmatoarele 50 de zile iar procentul de
umplere al lacurilor de acumulare este de
aproximativ 80%”. Pentru apa subternana
analizele arata ca, de la inceputul lunii iunie
s-au inregistrat scaderi intre 5-20 m, a
nivelului freatic.

Ministrul Attila KORODI a cerut
realizarea unei analize cu necesitatile, pe
localitati, pentru forarea de noi puturi de
adancime si implementarea unei baze de
date care sa colecteze toate informatiile
privind evolutia fenomenului de seceta. De
asemenea, Ministrul Mediului si Dezvoltarii
Durabile a solicitat expertilor din cadrul
MMDD dar si celor din institutiile aflate in
subordonare sau in coordonarea ministe
rului realizarea unei situatii actualizate
zilnic privind restrictiile ce vor fi stabilite
pentru fiecare localitate si masurile ce se
impun pentru rezolvarea situatiei. Aceasta
analiza va fi realizata pornind de la masurile
cuprinse in Planurile de restrictii si folosire a
apei in perioade deficitare, care au fost
reactualizate, completate si aprobate in
anul 2006. Conform acestor planuri restric
tiile se vor aplica respectand trei etape,
respectiv: Etapa I reducerea treptata a
alimentarii cu apa a sistemelor de irigatii,
Etapa II - diminuarea treptata a debitelor
alocate unitatilor piscicole amenajate, in
industrie, zootehnie si Etapa III reducerea
treptata a debitelor pentru populatie, ca
ultima solutie in aplicarea restrictiilor.

-

-

-

-

La momentul pierderii imobilelor, o parte dintre proprietari
a beneficiat de despăgubiri, al căror cuantum a fost însă
derizoriu, ceea ce justifică actualele cereri de reevaluare a
deciziilor respective

Cu o astfel de situaţie este confruntată şi administraţia
locală care a parcurs o primă etapă şi anume aprobarea unei
liste de bunuri care urmează să fie acordate , în compensare,
ca măsură reparatorie, celor deposedaţi, în mod abuziv, de
imobile.

O primă variantă a acestor bunuri, însemnând clădiri şi
terenuri de foarte mari dimensiuni, prezentată la şedinţa
anterioară, nu a obţinut aprobarea consilierilor.

Forma restrânsă a celei de-a doua variante cuprinde:
Florăria IRIS, spaţiu comercial cu o suprafaţă de

105,71mp, situat la parterul imobilului (P+10) din Piaţa 1
Decembrie 1918, nr. 32, a cărui valoare de piaţă este de
101.402 RON;

Teren cu suprafaţa de 1000 mp, situat pe Bd. Muncii, FN,
valoarea de piaţă fiind de 85.753 RON (calculată cu preţul de
25 /mp).

Lista a fost aprobată, urmând ca într-o altă etapă să fie
nominalizaţi potenţialii beneficiari ai acestor măsuri
reparatorii.

În faza respectivă ar trebui descrise proprietăţile preluate
abuziv, care fac obiectul cererilor de despăgubire,
menţionându-se dacă au fost acordate despăgubiri la
momentul respectiv şi care este valoarea lor indexată,
comparativ cu cea a imobilului oferit în compensare.

Ar trebui, de asemenea, inventariate şi făcute publice, pe
de-o parte toate cererile de acordare a măsurilor
compensatorii şi, pe de-altă parte, posibilităţile reale ale
Consiliului Local de a răspunde pozitiv la aceste solicitări.

Cinematograful „Dacia” poate face parte din categoria
sălilor şi grădinilor de spectacole care, în conformitate cu
O.G. nr. 39/2005 pot fi vândute sau, potrivit strategiei
elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, pot fi preluate, cu
titlu gratuit, de autorităţile administraţiilor locale.

În această situaţie, unicul cinematograf (cu activitate
intermitentă) din oraşul răsfăţat cândva cu încă alte cinci săli
de proiecţie, a fost trecut, cu titlu gratuit, din domeniul privat al
statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi
Exploatare a Filmelor „România Film”, în domeniul public al
municipiului Reşiţa şi administrarea Consiliului Local.

A fost prezentat un Proiect de hotărâre prin care societăţii
comerciale S.C. URBAN REŞIŢAS.R.L. urma să i se atribuie,
prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ privind
execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a Patrimoniului
Municipiului Reşiţa, în regim de avarii, urgenţe şi alte cazuri
temeinic motivate.

Patrimoniul înglobează obiective edilitare: drumuri, spaţii
verzi, locuinţe sociale, clădiri sanitare, grădiniţe, şcoli, licee.

Avantajele unui astfel de statul conferit URBAN-ului
rezidă în reducerea timpului de răspuns în situaţiile speciale
menţionate şi, totodată, în eliminarea (?) docu mentaţiei
tehnice necesare în cazul organizării licitaţiei.

Au fost propuse limita de 250.000 (sau echivalent)
pentru contractele de lucrări încheiate cu S.C. URBAN
REŞIŢAS.R.L. şi tarifele pentru lucrări.

Proiectul a fost amânat în urma intervenţiei unor consilieri
care au evidenţiat problemele cu care se confruntă, precum şi
aspecte din situaţia financiară a societăţii, aspecte care
contravin statutului acesteia sau unor decizii anterioare ale
Consiliului Local

prin transformarea unui serviciu al Consiliului Local în
societate comercială, aceasta poate să-şi asigure venituri
prin încheierea de contracte cu terţi; URBAN are un singur
contract de acest tip;

URBAN a contractat credite pentru care nu a fost solicitat
avizul Consiliului Local, acţionarul majoritar al societăţii;

în actul de constituire a societăţii, limita pentru valoarea
unor lucrări a fost stabilită la 100.000 şi totuşi au fost făcute
plăţi de 252.000 (către S.C. CAMAL) şi s-au decontat 1,6
milioane /lucrare;

bilanţul societăţii se prezintă cu pierderi, derivate, printre
altele, din neîncasarea contravalorii unor lucrări efectuate;

URBAN nu şi-a intabulat toate proprietăţile;
URBAN avea la dispoziţie, prin bugetul anului 2006,

lucrări (asfaltări de străzi) în valoare de 21,7 milioane, din
care a realizat doar lucrări în valoare de 17,7 milioane;

din cauza datoriilor, URBAN nu poate participa la licitaţii.
Au fost făcute propuneri ca în forma viitoare a proiectului

de hotărâre să se specifice
URBAN poate efectua lucrări de altă natură decât

investiţii;
să fie eliminate, din art.1, menţiunea „în orice cazuri

temeinic motivate” care ar putea
acoperi domenii de activitate nestatutare;
societatea să-şi asigure lucrări, având la dispoziţie

specialişti şi utilaje.

La cererea Asociaţiei Sportive Gold Ring Reşiţa, ai cărei
sportivi (boxeri) nu dispun de un spaţiu propriu şi echipat
corespunzător, Consiliul Local, într-o şedinţă anterioară a
formulat un acord de principiu, tradus ulterior printr-un proiect
de hotărâre care stipula darea în folosinţă gratuită, pe o
perioadă de cinci ani, a unui Punct Termic dezafectat. Spaţiul
ales a fost PT 47, situat central: strada Sarmisegetuza.

La intervenţia domnului consilier PD, Dumitru Secăşan,
care a prezentat intenţia S.C. URBAN REŞIŢA S.R.L. de a
deschide, în acest spaţiu, un punct de vânzare, asociaţia
sportivă este obligată să aştepte o nouă decizie (proiectul a
fost amânat), de data aceasta spaţiul, propus de către
domnul Secăşan, fiind PT 26, situat pe strada

Pentru terenul pe care, în anul 1936 a fost inaugurată,
Casa Muncitorească, construită pentru sindicatul
metalurgiştilor a fost prezentată o nouă solicitare, de această
dată din partea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, instituţie care intenţiona să-şi construiască un
imobil cu destinaţia de birouri.

La ora actuală, terenul este în administraţia Consiliului
Local, ca urmare a donaţiei făcute de Sindicat, condiţionată
de realizarea pe amplasament a unei instituţii publice, cu larg
acces al cetăţenilor.

Amplasamentul mai este grevat şi de sarcină
arhitectonică deoarece Casa Muncitorească, având, la
vremea respectivă, cea mai mare sală şi, probabil, cea mai
frumoasă din zona montanistică bănăţeană, deşi declasată
parţial, are faţada inclusă în lista obiectivelor de patrimoniu
(monument de categorie B) de interes judeţean.

Domnul Horia Irimia şi-a făcut cunoscut sprijinul acordat
reşiţenilor, în sensul obţinerii de fonduri pentru ca pe
amplasamentul eliberat prin demolarea Casei Muncitoreşti,
într-un cartier al vechiului oraş să fie construită o sală de sport
şi spectacole.

În această situaţie, pentru viitorul sediul propriu alAPIAse
va un nou amplasament, iar posibilitatea de abţinere a unor
fonduri pentru o sală polivalentă va fi clarificată până la
următoarea şedinţă a Consiliului Local, stabilită pentru data
de 10 iulie 2007. Proiectul a fost amânat.
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(Proiect de hotărâre nr.6)

(Proiect de hotărâre nr.7)

(Proiect de hotărâre nr.8)

Făgăraşului.(
Proiect de hotărâre nr.9)

(Proiect de hotărâre
nr.10)

Un alt proprietar pentru cinematograful „Dacia”

URBAN Societatea comercială care asigură între
ţinerea şi reparaţiile patrimoniului municipiului Reşiţa

Spaţiu de antrenamente pentru Asociaţia Sportivă
Gold Ring Reşiţa

Casa Muncitorească simbol al sindicatului reşiţean
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând urgent motocositoare
Carpatina, preţ neg. Tel. 0730-
499413.

Vând tv color Elcrom în stare
bun

Vând circular cu moar

Vând canapea recondiţio-
nat ţerie nou

Vând mobil

ţ
foarte convenabil. Tel. 0744-
617430, 225559.

Vând instant Ariston 250 lei

ă, 100 lei, magnetofon
Rostov stereo + 2 boxe

ă
ă. Tel. 224397,

între orele 19-22.

ă, tapi ă catifea, 400
lei. Tel. 0355-803484, 0720-
347375.

ă bucătărie,
masă, trei corpuri suspendate
plus trei corpuri dulap. Pre

şi 10
benzi, 150 lei neg. Tel. 0355-
803069.

şi
aparat de sudur

şi convector tot 250 lei. Tel.
0724-266763.

Ofer câine boxer unei familii

iubitoare de animale. Tel. 0724-
266763.

Vând bibliotec

şi, o
vitrin

ă, 150 lei,
stare bună. Tel. 213343 sau
0355-414413.

Vând bibliotecă sufragerie,
curier hol, convector, instant, 2
fotolii, 2 dulapuri cu câte 2 u

ă mică. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

ă ă

ă ă

ă tip ă,începând
cu 8,50 €. Tel. 0722-923858.

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

Vând lucr ri de licenţ , mas
ter, turism. Tel. 0745-457678.

Cump r motocoas Stihl
sau Husvarna. Tel. 0722-
348779.

Vând laptop Sony Vaio
procesor 2,4 Mhz, hdd 60 GB,
dvd-rw, 512 ram, nou, pret
avantajos. Tel. 0722-348779.

Vând tabl ţigl

Vând colţar. Tel. 0355-
806039, 0355-804317.

Vând 2 paturi cu saltele de o
persoan

-

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

21 - 4 Iulie 7

şi

Iunie 200

Matrimoniale
Singur, 47/171/80, vreau

s ţ
ţie de lung durat

ţiile. Tel. 0742-383969.
Pensionar

ţ /
ţ

ţ . ţ

.
Caut doamn

ţie, refugiu, discreţie.
Tel. 0752-351513.

ăcunosc o doamnă domni ă,
pentur o rela ă ă.
Posed autoturism. Ofer toate
condi

ă, 58 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.

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@
hotmail.it Tel +393281468106

ă sau domni-
ă pentru clipe unice.

Satisfac

-

şoar

Oferte-Cereri
de Serviciu

Repar ma

ă vrea să caut
copii sau bătrâni pentru îngrijire.
Tel. 0721-217133.

Italian caută idee afaceri n
Rom nia. Rog seriozitate!! Tel.
+393281468106 multiservice-
luca@hotmail.it

Pe data de 5 iulie am drum
spre Germania am loc pentru 3
persoane, spre München-
Nürnberg. Tel 0721 747912

şini de cusut, toate
tipurile, atât la persoane fizice
cât şi la ateliere de serie. Tel.
0742-383969.

Pensionar

î
â

,

. - .

Joi, 21.06.2007

Sâmbătă, 23.06.2007

Luni, 25.06.2007

Miercuri, 27.06.2007

Joi, 28.06.2007

1

2

4

1

2

3

1

1

2

1

2

. Ciuculescu Constantin (33 ani)
şi Cârdu Elena Adina (30 ani)

. Crina Ioan 36
şi Patlagica Dorina (29 ani)

Bătăiosu Constantin 49
Răducan Ofelia (45 ani)

Ghelmegianu Florin 27
Andrei Andreea Aurora (20 ani)

. Pateşan Filip Sorin (53 ani)
şi Konte Lenuţa (37 ani)

. Cserny Orlando 39
şi Moise Mariien (32 ani)

. Veledan Cristian 33
şi Moise Zvezda Vesna (30 ani)

. Voica Valentin Petru (19 ani)
Iştfan Iasmina Margareta (18 ani)

. Manta-Roşie Marius (24 ani)
Ştiucă Floriana (22 ani)

. Bugărin Ionel Dănuţ (28 ani)
Duma Lăcrămioara Mariana 19

. Valcan Gheorghe (23 ani)
Sita Lorena Ionela (18 ani)

. Olaru Florin (29 ani)
şi Bălă Emilia 40

( ani)

( ani)

( ani)

( ani)

( ani)

( ani)

3.
şi

.
şi

şi

şi
şi

şi

( ani)

RE IŢA:

TOTAL GENERAL: 887

Ş

ţi; Brutar:
5; Bucatar: : 30; Carmangier: 3; Coafor: 1; Cofetar: 1; Consilier: 2;
Contabil: 2; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 134; Curatitor-sablator: 1; Dulgher:
27+2 persoane cu handicap; Dulgher restaurator: 2; Electrician de
intretinere si reparatii: 6; Electrician in constructii: 21; Faiantar: 4;
Farmacist: 1; Fierar betonist: 11; Frigoriferist: 1; Gaterist la taiat
busteni: 2; Gipsar: 4; Infirmiera: 15; Inginer constructii civile,
industriale si agricole: 2; Inginer de cercetare in tehnologia
constructiilor de masini: 2; Inginer retele electrice: 2; Ingrijitoare la
unitati de ocrotire sociala: 2; Instalator apa, canal: 11; Instalator
instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus constructii metalice: 7;
Lacatus montator ptr utilaje industriale,de constructii si agricole: 4;
Lenger- confectioner lenjerie dupa comanda: 30; Lucrator
comercial: 5; Lucrator gestionar: 1; Macaragiu: 2; Magaziner: 1;
Maistru constructii civile: 2; Maistru industriile textila, pielarie: 5;
Manipulant marfuri: 3; Masinist la instalatii de preparat si turnat
beton : 2; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 88; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 58; 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: 5;
Spalator vehicule: 4; Spalatoreasa lenjerie: 20; Spanuitor
confectii: 2; Strungar universal: 8; Sudor: 7; Sudor in mediu
protector: 50; Sudor manual cu arc electric: 15; Taietor cu flacara
(autogen): 3; Tamplar universal: 5; Tinichigiu carosier: 1; Tricotor
manual: 1; Vanzator: 13; Vopsitor auto: 1; Zidar pietrar: 10; Zidar
rosar-tencuitor: 36+2 persoane cu handicap; Zugrav, vopsitor: 19;

Agent vanzari: 3; Ajutor ospatar: 12; Asamblor
montator profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent medical
generalist: 10; Asistent social: 1; Barman: 2+2 absolven

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 27.06.2007

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

Imobiliare
Vând apartamen 2 camere

confort 3, convector, boiler, pre

Vând 2 apartamente, unul
parter

Vând casă mare complet
renovată, cu fântână mare,
pivni ă uscată, sat Clopodia
519, com. Jamu Mare, Timi

Caut gazdă. Tel. 0730-
430406.

Vând casă centrală în
Re ădină, cu toate
facilită

Cumpăr apartament 3
camere 60-70 mp ofer p nă la
25 000 . Tel. 0033670916846

Vând teren pă
ădure, zona Padoc, 6.000 mp,

6 €/mp negociabil, curent
electric tras, acces autoturism.
Tel. 0742-383969.

Persoană fizică vând cămin
2 camere, et. 3 din 4, pre

ătă

ă în Re

Vând apartament 2 camere,
c o m p l e t r e n o v a t , b a i e ,
bucătărie mare, toate utilită

Vând garsonieră în Re

ă mare, bucătărie, baie,
antreu

t
ţ

negociabil. Tel. 0355-407366,
0747-894972.

ţ

ţ neg. Tel. 0744-374906.

ţa, cu gr
ţile. Tel. 253824.

â
. €

ţ
10.500 € ţiri
(ceas gaz, convector, boiler,
interfon) preţ 11.500 €. Tel.
0355-804741, 0728-213320.

Vând cas ţa. Tel.
224397 între 19-22.

ţile,
zona Poliţie. Preţ 24.500 €. Tel.
0355-8034843, 0720-347375.

ţa,
confort 1, la parter, compus din
camer

şi unul et. 1, 3 şi 4
camere. Tel. 0749-018248.

ş.
Pre

şi

şune şi
p

şi unul cu îmbun

şi

şi

şi debara. Tel. 223471,
0730-366896.
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Hudi (67 ani)
ţu Vasile (74 ani)

Mih
Man Vasile (64

Murariu Adrian (36 ani)
Trentea Maria Roza

(79
(67 ani) Strama

Amand Marius (27 ani)
S (75 ani)
Ciuta Elisaveta

Hodo
(81 ani) Gruia Mil (46 ani)
Malyar Vasile (76 ani) Nova-
covici Ghizela (79 ani)
Cicovan Vasile (87 ani) Man-
da Cornel Alexa (55 ani)
Bobeic (62 ani)
Schmidt Horst (58 ani)
Neagoe Ion (71 ani) Rusu
Ioan (59 ani) Marcus Chita
(67 ani) Melca Lia (73 ani)
Matula Ioan (61 ani) Voina
Adrian (57 ani) Roseti Pavel
(80 ani) Petruţi Adam (73 ani)

Grecu Ion (58 ani) Badea
Eugenia (76 ani) B
(63 ani) Florinca
(81 ani) Kilvanya Ioan (75 ani)

Filca Elisaveta (83 ani)
Budai Ileana (69 ani)
Popescu Gertruda Henriete (68
ani) Ne (84 ani)
Sîrbu Nicolae (45 ani)
Dornean Ioan Andreiu (79 ani)

Micu Elisaveta (71 ani)

şteanu Mihai
Neam

ani)

ş

şanAna

ş Mariooara

şiu Pavel

ăilescu Dorina Nicolina (61
ani)

(76 ani)
Ahmet Lali Laio (74 ani)
Popescu Simion (76 ani)
Bărbuceanu Octavian ani)

Vuca Maria

ăvulescu Ioana
(71 ani) Jura

Nicolae (67 ani)
ă

ă Maria

ătrânca Ion

Vineri, 29.06.2007

Sâmbătă, 30.06.2007

Duminică, 01.07.2007

Miercuri, 04.07.2007

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

. Tomoioagă Ion (33 ani)
Vanţ Cezara (21 ani)

. Toma Vasile (33 ani)
şi Miloş Ramona Marinela 30

. Puiu Cristian Remus 33
şi Ciocodan Violeta (23 ani)

. Fota Daniel (29 ani)
Mateia Cristina (28 ani)

. Martin Sorin Vasile (28 ani)
Popescu Mihaela (47 ani)

. Beleiu Leontin (35 ani)
Stamate Loredana (32 ani)

. Buzera Barbu Mircea (31 ani)
Hodovici Mariana (27 ani)

. Malai Adrian Gabriel (29 ani)
Lăcătuşu Ramona (24 ani)

. Baderca Cătălin Pavel (29 ani)
Iacob Ramona (28 ani)

. Voica Cristian Flavius (28 ani)
Boboc Georgia Dulcineia (26 ani)

. Dumitrana Dan (22 ani)
Oţa Stefania Lavinia (21 ani)

. Dumitrache Sorin Petru (29 ani)
Moroşanu Veronica Lenuţa (25 ani)
. Iovănel Octaviu Cosmin (28 ani)

Burnea Mihaiela (32 ani)
. Dragotescu Ovidiu Robert (29 ani)
Cameniţă Mihaela Andreea (27 ani)
. Covaci Ionel Silviu (25 ani)

Zidaru Claudia Ioana (29 ani)

. Stanciu Sebastian (24 ani)
Bumbea Andreea Mădălina (21 ani)

. Dulan Florin Daniel (30 ani) şi
Răducan Ioanita 30

. Rof Remus (36 ani)
Matuschka Simona Antonela (37 ani)

şi

( ani)

şi

şi
şi

şi

şi

şi
şi

şi
şi

şi

şi

şi

şi

( ani)

şi

( ani)

Vând apartament 3 camere
parter, decomandat şi un
apartament 4 camere et. 1. Tel.
0749-018248.

Schimb apartament 2
camere conf. 2 cu apartament o
camer

şi
ultimul nivel. Tel. 0355-803543.

ş

ş

ş

ă sau cumpăr apartament
o cameră. Exclus parter

Vând apartament 2 camere,
ocupabil imediat, etaj 1. Tel.
0748-119443.

V nd teren n Boc a 4 200
m , FS 18 m, gaz, curent. Tel
0788 263582

Ofer spre nchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat i cen
trală termică. Tel. 0727 355173

Caut să nchiriez spa iu
comercial n zona Gov ndari,
suprafa a maximă de 50 mp.

el. 0745 425904

V 7
3 200 , 15 . Tel 0741
460985

â î .
p .

- .
î

- .
î ţ

î â
ţ

T - .
Î ţ

T l. - .
ând teren la km , stradal,

. mp €/mp . -
.

-
-

nchiriez spa iu de 40 mp i
un chiosc. e 0724 921363

Auto-Moto-Velo
Vâ Ford Transit sau

schimb, an 1992. Tel. 0730-
665281.

Vâ Opel Kadett 1,6 diesel,
4,5% consum, acte la zi, stare
perfect ţ

ţ 2.100 €
neg. Tel. 0741-017910, 0355-
407965.

Vând Opel Vectra 1993,
ABS, servo, central i alarm
din te lecomand , t rap ,
proiectoare i cârlig remorcare,
culoare ro ie, preţ negociabil.
Tel. 0744-761601.

Dezmembrez Dacia 1300,
anul 1981, lovit , tehnic foarte
bun . Tel. 0741-132826.

nd

nd

ă de func

ă
ă ă

ă
ă

ionare,
verificare 2008, pre

ş

ş
ş

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



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.

Toţi
naturale vor avea dreptul să îşi aleagă

furnizorul, să negocieze cu acesta preţul şi,
astfel, să beneficieze în mod eal de avantajele
pieţei concurenţiale. Măsura va intra în vigoare
la data de 1 iulie 2007.

consumatorii de energie electrică şi
gaze

r

Angajaţii Poliţiei Române vor avea competenţe în ceea
ce priveşte constatarea contravenţiilor şi aplicarea
amenzilor pentru agenţii economici care nu respectă
reglementăr i le pr iv ind

în structurile de primire turistică cu funcţii de
alimentaţie publică, după ora 1 noaptea.

suspendarea programelor
muzicale

Volei }i rugby profesionist
Guvernul a aprobat practicarea spor

tului profesionist în ramurile de sport volei,
respectiv rugby. Oficializarea practicării
sportului profesionist în ramurile de sport
volei, respectiv rugby, într-un cadru organi-
zatoric şi normativ coordonat de Federaţiile
Române de Volei şi Rugby, va conduce la
crearea condiţiilor necesare pentru
dezvoltarea acestor sporturi, atât la nivel de
amatori, cât şi de profesionişti.

-

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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H.G. nr. -

-

H.G. nr. 522

(M.O. nr. 397/13.06.2007)

nr.

Legea nr. 173 pentru completarea art. 53 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnic

(M.O. nr. 406/18.06.2007)

(M.O. nr. 406/18.06.2007)

a

537 ţionarea contraven
ţiilor la normele de prevenire

ţiilor ţiilor din municipiul Bra
ţii de la bugetul local al Prim

ţii asociaţiilor ţiilor române cu
personalitate juridic ţeaz

ţi de asistenţ

ţionarilor publici

Ordinul nr. 493 al secretarului general al Camerei Depu-
taţilor pentru modificarea Ordinului secretarului general al
Camerei Deputaţilor nr. 6/1999 privind procedura public

(M.O. nr. 398/13.06.2007)

(M.O. nr. 398/13.06.2007)

Norma nr. 7 a ţionale a României
ţionale a României nr. 6/2005

privind importul

ţelor - Agenţia
Naţional ţiile generale
ale finanţelor publice judeţene, în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului

Decizia nr. 15 a Colegiului Medicilor din România privind
stabilirea procedurii de verificare

ţie de incompatibilitate pe o
perioad

ţeniei române unei
persoane

H.
ţiei fibroase

.G. nr. 39/2005
privind cinematografia

H.G. nr. 557
ţirea securit ţii ţii la locul de

munc . ţii încadraţi în baza unui contract individual
de munc ţii
temporari încadraţi la agenţi de munc (M.O. nr.
407/18.06.2007)

ţarea, organizarea ţio-
narea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

Ordinul nr. 920 al ministrului educaţiei, cercet

ţion
(M.O. nr. 413/20.06.2007)

Hot 07/79 ţilor Contabili -
ţi din România . -

-
-

ţilor Contabili ţi
din România nr. 00/33/2000 nr.

privind stabilirea
(M.O.

nr. 395/12.06.2007)

ăriei Muni
cipiului Bra

ă, care înfiin ă ă
unită ă socială (M.O. nr. 395/12.06.2007)

pentru modificarea G. nr.
432/2004 privind dosarul profesional al func

ării,
republicării ării actelor în Monitorul Oficial al
României

H.G. nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea
ă cristal în vederea comerciali-

zării acestora (republicare)

Băncii Na pentru
abrogarea Normei Băncii Na

ă sub
formă de numerar (M.O. 400/14.06.2007)

H.G. nr. 552 pentru includerea unor imobile aflate în
administrarea Ministerului Economiei

ă de Administrare Fiscală, prin direc

(M.O. nr. 402/15.06.2007)

ă mai mare de 5 ani (M.O. nr. 402/15.06.2007)

H.G. nr. 562 privind acordarea cetă
(M.O. nr. 403/15.06.2007)

G. nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compo-
zi
(M.O. nr. 403/15.06.2007)

ă legislativă pentru
elaborarea actelor normative

Legea nr. 174 pentru modificarea O

privind completarea măsurilor destinate să
promoveze îmbunătă ă ănătă

ă pt salaria
ă pe durată determinată

ă temporară

Legea nr. 181 privind înfiin
(M.O. nr.

412/20.06.2007)

ării

ării achizi ării de calculatoare, pentru anul
2007

ărârea nr. Corpului exper
pt modificarea

ărârea Consi
liului Superior al Exper

(M.O. 414/20.06.2007)

şi sanc
şi stingere a incendiilor

Lista asocia şi funda şov care
primesc subven

şov în anul 2007, precum şi cuantumul acestora,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subven şi funda

şi administreaz

şi completarea H.

şi rectific

şi
marcarea produselor din sticl

şi exportul fizic de instrumente de plat

şi Finan

şi atestare a nivelului
profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea

profesiei ori s-au aflat într-o situa

şi etichetarea produselor textile (republicare)

şi s

şi pentru salaria

şi func

şi
tineretului pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor
Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în
vederea stimul

şi Con
tabililor Autoriza şi completa
rea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul
de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert con
tabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hot

şi Contabililor Autoriza

� �

�

România se va confrunta cu
secet

De la 1 iulie se va liberaliza piata de electricitate si gaze
ţă extremă în iulie-septembrie, în special în sud-est-ul ării

Guvernul a decis prelungirea
termenului de încheiere a
contorizării individuale de la 31
iulie 2007 la 30 septembrie
2009, printr-o Hotărâre adoptată
în şedinţa de astăzi.

Potrivit art. 2, alin 2, din H G
nr. 933/2004 privind
contorizarea consumatorilor
racordaţi la sistemele publice
centralizate de alimentare cu
energie termică, proprietarii
individuali de apartamente
situate în imobilele de locuit tip
condominiu, indiferent de
sistemul de distribuţie a energiei
termice adoptat în cadrul
condominiului, trebuia să
încheie acţiunea de montare a
contoarelor de energie termică
până la 31 iulie 2007.

Termenul a fost prelungit şi
pentru a da posibilitatea utiliza
torilor finali de energie termică
furnizată în sistem centralizat
să-şi planifice şi repartizeze
cheltuielile aferente pe o
perioadă mai lungă de timp.

Individualizarea
consumurilor la nivel de
apartament presupune soluţii
diferite de măsurare în funcţie
de tipul de distribuţie a agentului
termic, ceea ce îngreunează
realizarea contorizării
individuale. Până în prezent
programul de instalare a
echipamentelor de măsurare şi
individualizare a consumurilor la
nivel de apartament s-a realizat
în proporţie de 25%.

. .

-

Guvernul Romaniei - Biroul
de presa - 20.06.2007
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Prin prezentul proiect de ordin se
reglementează procedura de schimbare a
domiciliului fiscal când acesta coincide cu
sediul social al contribuabililor.

Astfel, pentru contribuabilii înregistraţi
la Registrul Comerţului, solicitarea schim
bării domiciliului fiscal la noul sediu social
se face prin depunerea de către comer
ciant a formularului (050) “Cererea de
înregistrare a domiciliului fiscal al contri
buabilului”, la organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află situat noul sediu social.

Organul fiscal are obligaţia de a trans
mite această solicitare către unitatea
fiscală de la vechiul sediu social, în termen
de 3 zile.Termenul de transfer al dosarului
fiscal al contribuabilului, de către organul
fiscal de la vechiul sediu social, a fost sta
bilit la cel mult 15 zile de la primirea cererii.

Dosarul solicitării de înregistrare a
sediului social şi a domiciliului fiscal se
arhivează la dosarul fiscal al comercian
tului şi cuprinde:

formularul (050) „Cerere de înregis
trare a domiciliului fiscal”;

documentaţia depusă de comer
ciant;

Decizia de înregistrare a sediului
social şi a domiciliului fiscal;

orice alte documente emise sau
primite în cadrul procedurii.

Până la finalizarea procedurii de
schimbare a sediului social şi a domiciliului
fiscal, competenţa de administrare a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor şi a altor
sume datorate de contribuabil la bugetul
general consolidat, revine organului fiscal
de la vechiul sediu social.

Totodată, prezenta procedură se aplică
şi contribuabililor care nu au, potrivit legii,
obligaţia înregistrării în Registrul Comer
ţului şi al căror sediu social coincide cu
domiciliul fiscal.

Astfel, contribuabilul care îşi schimbă
sediul social va depune, la organul fiscal în
a cărui rază teritorială este situat noul

sediu social, formularul (010) ”Declaraţie
de înregistrare/Declaraţie de menţiuni
pentru persoane juridice, asocieri şi alte
entităţi fără personalitate juridică” şi
formularul (050) “Cerere de înregistrare a
domiciliului fiscal al contribuabilului”.

Organul fiscal va transmite, în maxim 3
zile lucrătoare, cererea de înregistrare a
domiciliului fiscal către unitatea fiscala în a
cărui rază teritorială contribuabilul a avut
ultimul domiciliu fiscal.

Totodată, dosarul fiscal se transmite în
termen de cel mult 15 de zile de la primirea
cererii şi va fi însoţit de un exemplar al
certificatului de atestare fiscală, precum şi
de fişa de evidenţă pe plătitor.

Dosarul solicitării de schimbare a
sediului social şi a domiciliului fiscal se
arhivează la dosarul fiscal al contribua
bilului şi cuprinde:

formularul (050) „Cerere de înregis
trare a domiciliului fiscal al contribuabi
lului”;

documentaţia depusă de comer
ciant;

decizia de înregistrare a domiciliului
fiscal;

certificatul de înregistrare fiscală
anulat;

copia certificatului de înregistrare
fiscală eliberat;

orice alte documente emise sau
primite în cadrul procedurii.

După primirea Deciziei de înregistrare
a sediului social şi a domiciliului fiscal,
contribuabilul se prezintă la organul fiscal
în a cărui rază teritorială se află noul sediu
social, predă, în vederea anulării, vechiul
certificat de înregistrare fiscală şi îl ridică
pe cel nou.

Proiectele de acte normative, iniţiate
de instituţia noastră, sunt făcute publice pe
Portalul Agenţiei Naţionale de Adminis
trare Fiscală la adresa

domeniul
Legislatie/ Transparenta decizionala.
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b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

http://anaf.mfinante.ro

Proiect pentru aprobarea procedurii de
schimbare a sediului social

Contorizarea
individual@ Func]ionarea unit@]ilor de

înv@]@mânt privat preuniversitar
Agenţia Română deAsigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
reaminteşte tuturor celor interesaţi că
funcţionarea legală a unei unităţi de
învăţământ preuniversitar, de la grădiniţe la
şcoli postliceale, inclusiv, este dovedită pe
baza actului de autorizare sau acreditare.

Toate unităţile de învăţământ de stat
înfiinţate până în anul 2006 sunt acreditate
şi funcţionează legal. Unităţile de învăţă
mânt care, începând cu anul şcolar 2007-
2008, organizează noi niveluri de învăţă
mânt şi/sau calificări profesionale deţin
acest drept numai dacă li s-a acordat autori
zaţia de funcţionare provizorie. Unităţile de
învăţământ preuniversitar particular au
dreptul de a înscrie copii/elevi numai dacă
dispun de autorizaţie de încredere/autoriza
re de funcţionare provizorie sau acreditar

ARACIP recomandă tuturor beneficia
rilor direcţi şi indirecţi (elevi, părinţi, etc.) ca
în momentul înscrierii într-o unitate de
învăţământ privat să solicite documentul
care atestă funcţionarea legală a acesteia.

Reţeaua unităţilor de învăţământ
preuniversitar particular acreditate şi
autorizate este disponibilă pe site-ul
ARACIP, http://aracip.edu.ro

(www.edu.ro/index.php/articles/c603/).

-
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Comisia Europeană a adoptat

al României - potrivit Ministerul Economiei.
Documentul stabileşte priorităţile în ce
priveşte absorbţia fondurilor structurale prin
Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social-European şi Fondul de
Coeziune şi defineşte priorităţile naţionale
de dezvoltare pentru următorii şapte ani.
Comisia Europeană alocă României în
perioada 2007-2013 fonduri nerambur
sabile în valoare totală de circa 19,67 de
miliarde de euro, fonduri care necesită o
cofinanţare naţională de circa 5,53 de
miliarde de euro.

cadrul
strategic naţional de referinţă 2007-2013

-

În această toamnă va fi gata şi un
,

care odată adoptate vor da mult mai
m u l t e r e s p o n s a b i l i t ă ţ i a t â t
autorităţilor locale cât şi asociaţiilor
de proprietari.

pachet de legi privind locuirea
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UE a deschis două noi capitole de negociere cu Turcia Reeprezentanţii ţărilor din Cvartetul Internaţional
pentru Orientul Mijlociu (Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor Unite) s-au întâlnit, marţi, la Ierusalim

Inspectori din partea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) se află în Coreea de Nord, pentru convorbiri vizând suspendarea
programului de înarmare nucleară

S-a încheiat reuniunea Organizaţiei pentru Coopera
rea Economică a Mării Negre . Lansată oficial
prin semnarea declaraţiei de la Istanbul la 25 iunie 1992
are ca membri următoarele state: Albania, Armenia, Azer
baidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova,
România, Federaţia Rusă, Serbia, Turcia şi Ucraina.

-

-

(OCEMN)
Principalul obiectiv al summitului din Egipt, la care au par

ticipat preşedintele palestinian Mahmud Abbas, preşedintele egip
tean Hosni Mubarak, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi premie
rul israelian Ehud Olmert, a fost susţinerea cabinetului palestinian de
urgenţă condus de Salam Fayyad, independent, care a fost numit de
preşedinteleAutorităţii Naţionale Palestiniene, MahmudAbbas.l

-
-
-

Serviciile de roaming
Regulamentul UE privind servi

ciile de roaming intră în vigoare la
30 iunie în cele 27 de state membre

Începând cu această vară,
regulamentul UE le va permite
consumatorilor să beneficieze de
un „eurotarif” care stabileşte un
plafon pentru apelurile efectuate
(0,49 euro fără TVA) şi recepţionate
(0,24 euro fără TVA) în străinătate.
Operatorii vor fi obligaţi să propună
tarife situate sub acest plafon.
Pragurile tarifare vor fi reduse şi mai
mult în 2008 şi 2009. Ca urmare:

Operatorii de telefonie mobilă
sunt obligaţi să ofere eurotarife
pentru toţi clienţii până la 30 iulie
2007 cel târziu.

Clienţii care nu utilizează încă
servicii de roaming şi care reacţio
nează imediat beneficiază de
eurotarife până la 30 august 2007
cel târziu.

În cazul celor care nu reacţio
nează şi nu beneficiază de servicii
de roaming, eurotarifele se aplică
automat de la 30 septembrie 2007.

Abonaţii care beneficiază deja
de servicii de roaming pot alege un
eurotarif şi trebuie să informeze
operatorul în cauză cu privire la
alegerea făcută.

Regulamentul UE privind servi
ciile de roaming, care s-a bucurat
de susţinerea populaţiei, îi mai
obligă pe operatori să-şi informeze
clienţii în legătură cu preţurile servi
ciilor de roaming. Aceste măsuri
impuse în spiritul transparenţei le
vor permite consumatorilor să
identifice cu uşurinţă cele mai
avantajoase oferte disponibile şi să
fie informaţi în legătură cu preţurile
pe care trebuie să le plătească
atunci când acest lucru contează
cel mai mult, şi anume în timpul
deplasărilor în străinătate.

Vor exista, de asemenea,
plafoane pentru preţurile en gros pe
care operatorii şi le vor impune
reciproc; acestea se vor aplica în
termen de două luni de la publica
rea prezentului document. Pentru
următoarele 12 luni plafonul preţu
rilor en gros se stabileşte la 0,30 .

Publicarea în Jurnalul Oficial la
29 iunie 2007 înseamnă că regula
mentul UE privind serviciile de
roaming va deveni, la 30 iunie, act
cu putere de lege în toate cele 27 de
state membre ale UE. Regulamen
tul se va aplica timp de trei ani. În
această perioadă, Comisia, împre
ună cu autorităţile naţionale de re
glementare, va monitoriza atent pu
nerea în aplicare a regulamentului.

Site-ul web al Comisiei Europe
ne care conţine informaţii referitoa
re la serviciile de roaming şi oferă
exemple de tarife de roaming
pentru fiecare ţară, precum şi alte
detalii, este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/roaming
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La invitaţia premierului Groenlandei (Groenlanda
este un teritoriu danez ce se autoguverneaza), Hans
Enoksen şi a prim-ministrului danez, Anders Fogh
Rasmussen, preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, a putut lua contact direc cu schimbările
climatice din această parte a lumii. În programul
demnitarului european au figurat vizitarea ghetarul
Sermeq Kujalleq, un sit protejat de ONU, întâlniri cu
vânătorii şi pescarii locali. „Trebuie să facem mai mult,
situaţia este dramatică”, a declarat Barroso, potrivit
cotidianul danez Politiken. "Groelanda este, fără nici o
îndoială, una din zonele cele mai afectate ale planetei
de schimbările climatice" a continuat, explicând că a fost
esenţial să vadă cu ochii lui efectele încălzirii globale.

Comisia Europeană va publica vineri documentul
„Adaptarea la schimbările climatice în Europa - Opţiuni
de acţiune pentru UE.”

Liderii celor 27 de ţări membre ale
Uniunii Europene s-au întâlnit la sfârşitul
săptămânii trecute la Bruxelles, în cadrul
Consiliului European de vară, pentru a lua o
decizie în ceea ce priveşte viitorul Tratatului
constituţional şi, implicit, viitorul Europei şi
al cetăţenilor ei.

Încă de la începutul mandatului, preşe
dinţia germană a UE şi cancelarul federal,
Angela Merkel, au depus eforturi deosebite
pentru a convinge statele membre să
accepte un compromis în ceea ce priveşte
Tratatul constituţional - sau "tratatul
reformat" după cum îl numea recent
preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso - încercând să promoveze
o variantă modificată a textului semnat în
2004, ratificat de 18 din cele 27 de state
membre, dar respins prin referendum în
Franţa şi Olanda.

, a fost stabilită
prin Tratatul Uniunii Europene (Tratatul de
la Maastricht -1993) şi succede de facto
Comunitatea Economică Europeană (CEE)
fondată în 1957. Este cea mai mare entitate
economică şi politică, cu o populaţie de
aproape 500 de milioane, piaţă comună cu
reguli comune, politici comune de la
agricultură la cele regionale de asistenţă a
statelor mai puţin dezvoltate.

Instituţiile UE includ Comisia Europea
nă, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul
Europei, Banca Centrală Europeană, Cur
tea Europeană de Justiţie şi Parlamentul
Europei. Membrii parlamentului sunt aleşi
direct de cetăţenii statelor membre ale UE
care sunt şi cetăţeni ai UE.

Tratatul Constituţiei Europene, cunos
cut ca şi Constituţia Europeană, a fost
conceput pentru a înlocui actualele tratate,
pentru o mai bună funcţionare a organiza
ţiei ce cuprinde azi 27 de membrii. A fost
semnat la Roma de reprezentanţii statelor
membre în octombrie 2004 şi supus
ratificării. În Franţa (29 mai 2005) şi Olanda
(1 iunie 2005) votanţii l-au respins în refe
rendum. Eşecul constituţiei de a câştiga
suportul popular în aceste două ţări a deter
minat alte state să amâne sau să oprească
procesul de ratificare. În cazul unui succes,
noua constituţie urma să intre în vigoare în
2006. Tratatul a fost ratificat de 18 state din
care în Spania şi Luxemburg prin referen
dum. Celelalte ţări au ratificat prin proceduri
parlamentare: Austria, Belgia, Bulgaria, Ci
pru, Estonia, Grecia, Finlanda, Germania,
Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta,
România, Slovacia, Slovenia.

După o perioadă de reflecţie de doi ani,

care a urmat referendumurilor din Franţa şi
Olanda şi a prilejuit desfăşurarea a nume
roase dezbateri pe tema mecanismelor de
funcţionare a U E în ansamblu, liderii eu
ropeni au fost nevoiţi să găsească o soluţie
care să permită reformarea şi implemen
tarea reformelor necesare fără de care UE
nu mai poate face faţă provocărilor care ţin,
pe de o parte, de existenţa a 27 de state
membre, iar pe de alta, de impactul globa
lizării, care se traduce mai exact prin presiu
nea tot mai mare - în principal economică -
exercitată de ţări în curs de dezvoltare
precum China sau India.

La finalul a două zile de negocieri
dificile, liderii Uniunii Europene au reuşit să
ajungă la un acord care să permită
amendarea Tratatelor pe baza cărora
funcţionează în prezent UE.

Polonia, Marea Britanie, Olanda, Cehia

şi Franţa au fost ţările care au avut amenda
mente importante la Tratatul din 2004. În
final negocierile cele mai complicate s-au
purtat cu Polonia.

Retragerea din viitorul tratat european,
la cererea preşedintelui francez, Nicolas
Sarkozy, a referirii despre concurenţa liberă.

Amânarea intrării în vigoare a noului sis
tem de vot cu majoritatea calificată, contes
tat de Polonia. În final, s-a ajuns la o soluţie
de compromis: noul sistem al dublei majori
tăţi (55% din statele membre şi 65% la suta
din populaţia Uniunii Europene) se va
introduce la 1 noiembrie 2014, până atunci
rămânând în continuare sistemul majorităţii
calificate, prevăzut în Tratatul de la Nisa şi
care favorizează Polonia. Se instituie o pe
rioadă de tranziţie până la 31 martie 2017,
când se poate forma o minoritate care să
blocheze orice decizie, dacă se întruneşte
un procent de 75% din statele membre sau
un procent de 75% din populaţia lor. În
schimb, după 1 aprilie 2017, minoritatea
pentru blocarea unei decizii va fi de 55% din
statele membre sau 55% din populaţie.

Londra a obţinut un fel de derogare
privind aplicarea în Marea Britanie a Cartei
drepturilor fundamentale astfel încât
common-law va avea prioritate faţă de
respectivă Cartă (Carta rămâne în noul
tratat, cu putere obligatorie pentru celelalte
state membre). Britanicii au obţinut, de
asemenea, dreptul de a participa, atunci
când consideră necesar, la politicile
europene privind justiţia şi poliţia. Cu privire
la stabilirea unui ministru de Externe
european s-a rămas la vechea formulă, şi
anume, Înaltul Reprezentant pentru Politică

şi Securitate Comună
Olandezii au obţinut o consolidare a

competenţelor parlamentelor naţionale şi o
referire la condiţiile de aderare la UE a
noilor state candidate.

Potrivit noului acord european privind
tratatul de reformare a instituţiilor europe
ne: liderii Uniunii Europene vor alege un
preşedinte al reuniunilor Consiliului Euro
pean, pentru un mandat de doi ani şi
jumătate, în schimbul actualei preşedinţii
semestriale, exercitată prin rotaţie de ţările
membre. Se va înfiinţa o nouă funcţie de şef
al diplomaţiei europene, care să confere
blocului comunitar o pondere mai mare pe
scena internaţională. Acesta va gestiona
uriaşul buget de ajutoare externe al Comi
siei Europene. Înaltul reprezentant de
politică externă va vorbi în numele U E în
lume, dar numai dacă cele 27 de state
membre se pun de acord asupra mesajului.

Parlamentele naţionale vor avea capa
citatea de a respinge propunerile legislative
ale Comisiei Europene care contravin com
petenţelor naţionale. Noul tratat elimină
referinţele la o Constituţie a Uniunii Euro
pene şi simbolurile precum drapelul sau
imnul european. Atribuirea unei persona
lităţi juridice Uniunii Europene, astfel încât
Uniunea să poată fi angajată în toate
organizaţiile şi organismele internaţionale.

Jose Manuel Barroso, a descris acordul ca
pe un succes. "Scopul acestui summit, de a
se negocia mandatul pentru viitorul tratat
constituţional, a fost atins. Liderii europeni
au ajuns la un consens. Acest lucru
demonstrează că Uniunea Europeană este
pe calea cea bună. Sunt mulţumit că am
reuşit să ne respectăm angajamentele", a
spus preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso.

Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie
câte 29 Spania, Polonia câte 27
România 14 Olanda 13 Belgia, Cehia,
Grecia, Ungaria, Portugalia câte 12
Austria, Bulgaria, Suedia câte 10
Danemarca, Irlanda, Lituania, Slovacia,
Finlanda câte 7 Cipru, Estonia, Letonia,
Luxemburg, Slovenia, câte 4 Malta 3

TOTAL345 de voturi
La sfârşitul lunii iunie, preşedinţia în

exerciţiu a Uniunii Europene va fi transfe-
rată de la Germania către Portugalia, al
cărei premier, Jose Socrates, a anunţat că
intenţionează să lanseze o conferinţă inter-
guvernamentală la sfârşitul lui iulie, care să
finalizeze tratatul până în octombrie.

poate fi consultat adresa: http://europa.eu
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Uniunea Europeană

Compromisuri

Prevederi din noul tratat

Preşedintele Comisiei Europene,

Textul integral al Comunicatului

�

�

�

�

�

�

Preşedinte permanent al UE
Reprezentant unic pe politică externă
Rol sporit al parlamentelor naţionale în

adoptarea legilor UE
Reducerea ariei de folosire a vetoului

naţional
Îngheţarea pe 10 ani a actualei repartiţii

a voturilor în Consiliul de Miniştri
Condiţii mai clare pentru ţările ce doresc

să adere la UE

Repartiţia actuală a voturilor în Consiliul
de Miniştri:

� �

� �

�

�

�
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Compromis pentru noul Tratat European

Groenlanda



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

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,
centrala, 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 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, 25 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22 000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman
dat, Centru, etaj 2, conf 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, confort 1,
Moroasa, imbunatatit, centrala, bucatarie
modificata.Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30 000 € ne
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438

Vând apartament 3 camere, decoman
dat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 3 camere, decoman
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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, decoman
dat, Micro3, bucatarie modificata, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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
rit , centrala, 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, conf 1, de
comandat, Lunca, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723 584980

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

Vând apartament 3 camere, 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, pret 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 balcoa
ne. Tel. 0355-404462, 0788021438

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)
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V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CAS

Â .

Â

Â Ţ
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ă, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg Tel. 0355-404462, 0788 021442

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, utilitati, pret 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 5 500 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 nchiriere casă, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumpăr casă in Caransebes, indiferent
de zona, plata cash. Tel. 0355-404462
(Banat Expert)

Ă

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

NCHIRIERE

CUMPĂRARE

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 2 CAMERE

Â

Â .

Vând garsoniera Moroasa, mbun t
it , termopane, convector. Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813

Vând garsoniera Micro 4, amenajata,
etaj 2/4, pret 14000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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

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

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 2, amenajat, parter, balcon, 23000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

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

Vând apart 2 camere, conf 1, deco
mandat, Moroasa, amenajat, 25 000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723 584980

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, centrala, 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apart 2 camere, Lunc , amena
jat, termopane, centrala, 26000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728 625813

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

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, 0788 021443

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,
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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
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ş
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Tel. 0355-404462, 0788-021439
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V nd 2 camere conf. redus, etajul 1.
el. 0788-374146.

V nd apartament 2 camere deco
mandat, super mbun t it zona
Marginea. el. 0788-520899.

V nd apartament cu o camer
suprafa de 45 m , n Lunc bun
privatizare. el. 0788-388501.

V nd apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, pre avantajos, ocupabil
imediat. el. 0748 119122.

nchiriez apartament, camer i
apartament 2 camere Gov ndari. el.
0748-118080.

V nd teren km 4-5 Calea Caranse
be ului, l ng o ea, pre negociabil.

el. 0748-118081.
V nd apartament 2 camere etajul 2,

n Lunc , zon excelent ocupabil
imediat. el. 0748-118778.

V nd apartament, 2 camere ame
najat ca i spa iu 20.000 neg

el. 0748-119444.
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ţ € ociabil.
T (Tryo M)
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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

7

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 3 camere confort 1
semidecomandat, etaj 9/10, zona
Gov\ndari, preţ 28.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 8.000 mp teren, acces la strada
principal ţ negociabil. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând hal ţie, depozit)
situat

ţile. Preţ 360.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hal
Ţerovei. Preţ

450.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 6.000 mp spaţiu comercial,
zon

ţii comerciale
diverse, 2.000 mp bazar). Preţ 1.000
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 28.000 mp teren km 7. Preţ
neg. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

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)

â
ţ 7.000

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

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

â

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

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

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

4 .000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
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)

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)

Ofer spre închiriere hal ţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilit ţile, zona
Calea Timi ţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Rep ţ 13
€/mp. 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. Pre

ă (produc
ă pe Calea Timi

ă

ă 2.100 mp + 4.000 mp
teren situată pe Calea

ă ultracentrală (2.000 mp restaurant
+ terasă, 2.000 mp, spa

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, 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

ă (produc
ă

ublicii. Pre

şoarei, 1.200 mp,
toate utilit

şului. Pre

şi

ş, zona Seşu Roşu. Pre

şoarei. Pre

şi

V nd garsonier

V

V nd caban

5

32

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi ăile-Herculane, O

ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Ofer spre închiriere apartament 3
camere complet mobilat

ţ 300 € lunar.

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

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,

18 0 50,7774
19 0 50,6842
20 0 50,7549
21 0 50,3058
22 0 49,6204
25 0 49,4506
26 0 49,4183
27 0 48,7722

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

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,41
2,40

2,45
2,44
2,43
2,42

2,39
2,38
2,37
2,36
2,35

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,27
3,26
3,25
3,24
3,23
3,22
3,21
3,20
3,19
3,18
3,17

USD

28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27
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15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale



DE VĂZUT LA TV:
MOTOCICLISM: MOTOGP - MP al Olandei, Cursele

Sambata Eurosport ora 11:45
RUGBY: Turneul celor 3 Natiuni: Australia - Noua Zeelanda

Sambata Sport.ro ora 13:00
TENIS: Splendoare in iarba: Turneul de la Wimbledon

Sambata Sport.ro ora 15:00
CALARIE: CM Monaco, Concurs de sarituri peste obstacole

Sambata Eurosport ora 21:30
FOTBAL: Copa America: Grupe - Bolivia - Uruguay

Duminica Sport.ro ora 23:00
KAIAC - CANOE: CE, Spania, Ziua 5

Duminica Eurosport ora 11:45
FORMULA 1: Marele Premiu al Frantei, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:50
VOLEI PE PLAJA: CM Norvegia, Masculin, Finala

Duminica Eurosport ora 19:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
25 iun - 01 iul: TENIS: Turneul de la Wimbledon;
26 iun - 15 iul: FOTBAL- CopaAmerica - Turneul Final;
27 iun - 01 iul: KAIAC - CANOE - CE, Pontevedra, Spania;
01 iul: FOTBAL: UEFAIntertoto: FK Grbalj - Bistrita.

FORMULA 1 - M.P. AL FRAN[EI
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura MP al

Frantei pe circuitul de la Magny Cours.
inainte de MP al Frantei:

1 Lewis Hamilton (GB), McLaren 58
Clasament general piloti

2 FernandoAlonso (E), McLaren 48
3 Felipe Massa (BR), Ferrari 39
4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari 32
5 Nick Heidfeld (D), BMW Sauber 26
6 Giancarlo Fisichella (I), Renault 13
7 Robert Kubica (POL), BMW Sauber12
8 Heikki Kovalainen (FIN), Renault 12
9 Alex Wurz (A), Williams 8

10 Jarno Trulli (I), Toyota 7
11 Nico Rosberg (D), Williams 5
12 David Coulthard (GB), Red Bull 4
13 Takuma Sato (J), SuperAguri 4
14 Mark Webber (AUS), Red Bull 2
15 Ralf Schumacher (D), Toyota 2
16 Sebastian Vettel(D), BMW Sauber 1
17 Scott Speed (US), Toro Rosso 0
18 Rubens Barrichello (BR), Honda 0
19 Anthony Davidson (GB), SuperAg 0
20 Jenson Button (GB), Honda 0

Clasament general constructori:
1. Vodafone McLaren Mercedes 106
2. Scuderia Ferrari Marlboro 71
3. BMW Sauber F1 Team 39
4. ING Renault F1 Team 25
5.AT&T Williams 13
6. Panasonic Toyota Racing 9
7. Red Bull Racing 6
8. SuperAguri F1 Team 4
9. Scuderia Toro Rosso 0

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

Turul ciclist al Rom nieiâ
Turul ciclist al Romaniei, care se desfasoara in perioada 23

iunie-1 iulie, este impartit in 8 etape si un prolog, si va costa
350.000 de lei, potrivit organizatorilor, iar la competitie vor
participa 11 echipe din tara si strainatate, adica 66 de ciclisti. Cea
mai grea catarare din cadrul Turului ciclist al Romaniei este in
etapa a cincea, la Balea Lac, la o altitudine de 2.020 de metri.

Etapele competitiei sunt urmatoarele:
Prolog - Curtea deArges;
Etapa 1: Pitesti-Targu Jiu;
Etapa a 2-a: Targu Jiu-Deva;
Etapa a 3-a: Deva-Alba Iulia;
Etapa a 4-a:Alba Iulia-Sibiu;
Etapa a 5-a: Sibiu-Balea Lac;
Etapa a 6-a: Medias-Izvorul Muresului;
Etapa a 7-a: Toplita-Piatra Neamt;
Etapa a 8-a: Piatra Neamt-Botosani;

n total, vor fi parcursi 1.200 de kilometri, vor fi 21 de sprinturi,
24 de catarari (4 categoriaAsi 20 categoria B) si vor fi strabatute 11
judete.

Premiile vor fi urmatoarele:
Tricoul galben (liderul turului) - 90.000 de lei,
Tricoul rosu (cel mai bun sprinter) - 60.000 de lei,
Tricoul verde (cel mai bun catarator) - 30.000 de lei,
Tricoul alb (combativitate) - 30.000 de lei,
Tricoul albastru (cel mai bun roman) - 30.000 de lei.

Turul ciclist al Romaniei nu a mai fost castigat de noua ani de
un roman. Favoritii editiei a 44-a sunt rutierii romani George Manu
si Marius Petrache.

Editia a 43-a a Turului ciclist al Romaniei a fost castigata de
rutierul Pavel Shumnov, de la clubul CS Burgas (Bulgaria), iar
niciun roman nu a fost in primii cinci clasati.

Rutierul Razvan Juganaru,
de la Dinamo Secron, a lovit un spectator cu 50 de metri inainte de
linia de sosire a celei de-a doua etape a Turului Ciclist al Romaniei,
in orasul Deva, iar persoana accidentata a fost transportata la
Spitalul Judetean din localitate.

Juganaru venea in viteza catre linia de sosire, intr-un pluton din
care faceau parte mai multi sportivi, moment in care un spectator,
in varsta de aproximativ 60 de ani, i-a iesit brusc in fata, pe
carosabil, astfel ca rutierul nu a mai putut evita impactul.

Razvan Juganaru a cazut si el cu bicicleta, moment in care s-a
lovit la clavicula si s-a julit la picior, insa va putea continua
competitia. Sportivul era in stare de soc la scurt timp dupa
producerea accidentului.

Î

Accident grav in Turul Romaniei.

ATLETISM
Romania a ratat promovarea in Superliga. Reprezentativa

feminina a Romaniei s-a clasat pe locul doi in grupa B a Cupei
Europei la atletism de la Milano si a ratat obiectivul de a reveni in
Superliga, iar echipa masculina a ocupat, tot in Italia, pozitia a
patra si se mentine in Liga I.

Sportivele din Romania au acumulat in cele doua zile de
concurs 123 de puncte, fiind devansate de Italia, cu 139 de puncte,
care a obtinut datorita acestei performante accederea in
Superliga. La masculin, Romania s-a clasat pe locul 4, cu 98 de
puncte, dupa Italia (135 puncte), Slovenia (105 puncte) si
Portugalia (102 puncte).

TENIS - WIMBLEDON
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale

mapamondului, Wimbledon, si-a deschis, luni, portile pentru o
noua editie, a 121-a din cei 130 ani de existenta.

Infiintat in anul 1877, Wimbledonul a fost la inceput o competitie
exclusiv a amatorilor si a barbatilor, prima editie la care au
participat si reprezentantele sexului frumos avand loc abia in 1884.

Anii '70 au un farmec aparte pentru Romania, Ilie Nastase
jucand doua finale memorabile, din pacate ambele pierdute, in
1972 contra americanului Stan Smith (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5) si in
1976 in fata suedezului Bjorn Borg (6-4, 6-2, 9-7).

Inovatiile au continuat si cu ocazia editie din 1980 a fost
inaugurat sistemul de monitorizare al out-ului la serviciu, numit
generic 'Cyclop'. In acel an, legendarul Bjorn Borg isi adjudeca al
cincilea titlu consecutiv, dupa o finala memorabila cu John
McEnroe, incheiata cu 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16), 8-6.

McEnroe si-a luat revansa in fata lui Borg, un an mai tarziu,
pentru ca in 1985 un tanar jucator german, de doar 17 ani, sa
semneze o tripla premiera, devenind cel mai tanar campion din
istorie, primul campion care nu a fost cap de serie si de asemenea,
primul german care s-a impus la Wimbledon. Este vorba evident
de Boris Becker, care si-a mai trecut numele pe lista marcatorilor in
alte doua randuri, in 1986 si 1989.

Premierele au continuat si in 1987, Martina Navratilova a
castigat al saselea titlu consecutiv, dupa ce a invins-o in finala pe
Stefi Graf, cu 7-5, 6-3. In 1990, cehoaica a intrat defintiv in istoria
turneului, cucerind al noualea titlu. Peste alti sapte ani, o alta
Martina, dar Hingis, a devenit cea mai tanara campioana din
istorie, castigand Wimbledonul la 15 ani si 282 de zile, intr-o finala
cu veterana Jana Novotna, incheiata in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-3.

Premiile totale în bani vor creste, ajungând la 11.282.710 lire
sterline, fiind egale atât pentru baieti, cât si pentru fete. Campionii
vor câstiga, fiecare, câte 700.000 de lire sterline, acestea fiind cele
mai mari premii din istoria tenisului.

Elvetianul Roger Federer e principalul favorit, conform Bet-at-
home, la câstigarea competitiei masculine (1.40/1, fata de rivalul
Nadal, care are 6/1 cota), în timp ce la fete marile favorite sunt
Serena Williams (cota 3.25/1), Maria Sarapova (4/1) si Justine
Henin (4.50/1).

La al zecelea Wimbledon din cariera, si foarte probabil ultimul,
Andrei Pavel a evitat, conform tragerii la sorti, o confruntare cu un
nume mare, argentinianul Juan-Pablo Guzman nefiind un
specialist pe iarba. Runda întâi cu sud-americanul de 26 de ani
(102 ATP) îi e la îndemana "Cneazului", care a ajuns cel mai
departe la Londra în turul al treilea (2000 si 2002). Guzman n-a fost
niciodata în Top 100 si e la doar a doua prezenta pe tabloul
principal, dupa ce în 2002 a iesit înca din turul inaugural. In caz de
victorie, pe mai departe drumurile par blocate: James Blake
(favorit 9) sau Igor Andreev (recent sfertfinalist la Roland Garros).
De furca va avea si singura reprezentanta a României pe tabloul
feminin, Edina Gallovits (71 WTA), a carei adversara va fi Meilen
Tu, 29 de ani, locul 41 WTA, turul 3 la Londra în 2002. Americanca
e chiar cea care a eliminat-o pe timisoreanca anul acesta în primul
tur la Australian Open (2-6, 6-4, 6-2), dupa alte doua confruntari
directe în care balanta s-a înclinat în aceeasi directie.

F O T B A L
Cupa Intertoto: Gloria

Bistrita - FK Grbalj 2-1. Gloria
Bistriţa a învins formaţia munte-
negrean

ţenii au obţinut meritat
victoria, pe final de meci, dup

-

-

-

ă FK Grbalj cu scorul
de 2-1 (1-1), duminică, în prima
man ă a turului I al Cupei
UEFA-Intertoto la fotbal.

Bistri
ă

mai multe ratări la poarta lui
Kljajevic. Gloria a deschis rapid
scorul, în minutul trei, prin gol
gheterul Zaharia, dar Grbalj a
restabilit egalitatea în minutul
15. Victoria a fost adusă de Băd,
în min. 89.

Meciul a marcat debutul
unei echipe din Muntenegru în
cupele europene la fotbal.
Meciul retur este programat la
30 iunie, la ora 19.00, in
Muntenegru.

Olanda a castigat Campio
natul European de tineret, dupa
ce a batut Serbia in finala cu 4-
1. Olanda a castigat pentru a
doua oara consecutiv Europea
nul de tineret. Anglia si Italia
sunt singurele care au mai
reusit aceasta performanta.

ş

CE DE TINERET U21.

R U G B Y
Nationala de rugby in 7 a

Romaniei a reusit, duminica, sa
se califice la turneul final al
Campionatului European, care
va avea loc la Moscova, in
perioada 7-8 iulie, informeaza
rugby.ro. Romania a jucat, in
week-end, in cel de-al doilea
turneu de calificare in Germa
nia, la Heidelberg, unde a obti
nut locul cinci, cu patru victorii, o
remiza si o infrangere. Romania
a acumulat 20 de puncte in
clasamentul total pentru califi
carea la turneul final, cele opt de
acum fiind cumulate cu cele 12
obtinute in urma locului doi
pcupat la precedentul turneul de
calificare, la Zagreb. Este al
patrulea Campionat European
consecutiv la care participa
Romania cu echipa de rugby in
7, la precedenta competitie, tot
la Moscova, obtinand locul 6.

La competitia de la Heidel
berg, romanul Mugurel Sarbu a
fost desemnat cel mai bun
jucator al turneului.

-
-

-

-
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