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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A {edin]a de lucru din 26 iunie 2007
Zona Drumului Lupacului, potenţial cartier rezidenţial

Zonă cu locuinţe în Lunca Bârzavei

Hipermarket în nordul Reşiţei

Grădiniţă cu program normal, program prelungit şi creşă

PUD. Clădire de birouri. Str. Libertăţii, nr. 35 a)

Birou de copiat acte

Construcţie strămutată

Grădiniţă în loc de fast-food

Undă verde pentru construcţii

O nouă rectificare a bugetului local al Municipiului Reşiţa

Facilităţi pentru pensionari

Una dintre potenţialele zone de expansiune urbană a munici
piului Reşiţa o constituie Dealul Cioara, desfăşurat în intravilanul
localităţii, într-un spaţiu delimitat de Drumul Lupacului (DJ 581
Reşiţa Oraviţa) şi vechiul drum Reşiţa - Lupac

Domnul Cornel Mircea Roşu, proprietarul unui teren în zona
menţionată a solicitat aprobarea unui PUZ, documentaţie care
se referă la lotizarea acestui teren (cca 4,8 ha) în vederea
realizării unui cartier rezidenţial, care să cuprindă 25 de locuinţe
independente. Caracteristicile terenului, grevat de riscuri
naturale (în principal, instabilitatea terenului) determină limitarea
regimului de înălţime a construcţiilor (D+P+1E+M), densitatea
acestora şi, implicit, costurile.

Zona care face obiectul PUZ-ului se află în raza de protecţie
sanitară a actualei haldine de gunoi, al cărei proces de închidere
şi ecologizare începe la 16 iulie 2009 şi, în această situaţie,
singurele lucrări care pot fi abordate până atunci sunt cele de
infrastructură şi parcelare.

Un teren (parţial în intravilanul Reşiţei, parţial în extravilan),
amplasat în Lunca Bârzavei, pe Valea lui Stan, în zona Cimitirului
nr. 8, urmează să devină locuibil. PUZ-ul elaborat pentru acest
teren cuprinde o micro zonare, astfel că celor 8 locuinţe private
(D+ P+ 1E/M şi cca 564 mp/locuinţă), tip duplex li se vor adăuga
garaje pentru închiriere, spaţii pentru servicii specifice şi sediu
de firmă.

Un ansamblu comercial de mari dimensiuni (cca 11.800 mp şi
regim de înălţime de la P+1 la P+6) va fi amplasat la limita
nordică a cartierului Lunca Bârzavei, Bd.Muncii, nr.21.

În acest scop, la solicitarea S.C.TERRAINVEST S.R.L. a fost
elaborat şi aprobat Planul urbanistic Zonal (PUZ).

Zona comercială va fi completată cu o alee de promenadă, cu
un traseu pietonal de-a lungul Bârzavei şi, posibil, cu un loc de
odihnă şi joacă.

Spaţiul cuprins între Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Anghel”
şi treptele care deservesc zona Ateneului va fi utilizat pentru
construirea unui imobil cu multifuncţional: grădiniţă cu program
normal, grădiniţă cu program prelungit şi creşă.

Clădirea (3 720 mp suprafaţa desfăşurată) va fi desfăşurată
pe trei nivele, impuse de relieful zonei şi va răspunde funcţional
unor cerinţe actuale de educaţie, odihnă, joacă, sport şi igienă.

A fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Studiul
de fezabilitate. Efortul financiar pentru realizarea investiţiei a fost
estimat la 2.766.525 .

Cererea doamnei Verginica Vanci, având ca obiect
aprobarea amplasării unei construcţii provizorii, cu structură
metalică, pentru sediu de firmă de copiat acte, amplasată în
incinta Grupului Şcolar Industrial „Ştefan Anghel” nu a fost
aprobată.

Construcţia provizorie (chioşc), aparţinând S.C. TIMEX TRA
DING COMPANY S.R.L.,amplasată pe Bd. Republicii, nr.4 va fi

strămutată la intersecţia dintre Bd. Republicii şi Aleea Dacia. Te
renul, cu o suprafaţă de 20 mp va fi închiriat pe o durată de 10 ani.

Strămutarea a fost impusă de o hotărâre anterioară a Consi
liului Local, prin care terenul pe care a fost amplasat chioşcul va fi
utilizat pentru alte amenajări.

Pe terenul (646 mp) situat pe Bd. Muncii, FN, solicitat de către
S.C. AMIDETO S.R.L. pentru construirea unui complex Fast-
food pentru copii şi a unei săli de fitnes, va fi amplasată o
grădiniţă, considerată prioritară în raportul dintre cele două
destinaţii.

Criteriile pe baza cărora terenuri care fac parte din domeniul
public al municipiului Reşiţa sunt transferate în cel privat şi ulte
rior concesionate unor investitori privaţi se dovedesc aleatorii
pentru consilierii locali. De fapt, aceleaşi proiecte de hotărâre
care în şedinţa din 29 mai au fost respinse, fără o motivaţie a
verdictului, în şedinţa actuală au fost aprobate, fără nicio
discuţie, amendament sau condiţie.

De această atitudine beneficiază S.C. B & C Import - Export
S.R.L. (381 mp, pentru sediu administrativ şi agenţie de turism),
S.C. Terfăloagă Tibi&Mariana S.R.L (63 mp pentru o construcţie
definitivă cu destinaţie de spaţiu comercial) şi familia Mihai şi
Petria Jurchescu (90 mp, pentru extinderea construcţiei).

Au fost aprobate şi cererile S.C. PRESCOM S.A. (10,21 mp
pentru extindere construcţie existentă), precum şi a domnului
Miloş Marius Cristian (55,9 mp, pentru extindere magazin mixt).

În regim de urgenţă, ceea ce înseamnă că materialul nu a fost
analizat de comisiile de specialitate, Proiectul de hotărâre a fost
amânat, având în vedere că, la o primă lectură, bugetul local ar fi
confruntat cu cheltuieli care nu pot fi acoperite.

Începând cu data de 1 iulie 2007,toţi pensionarii din munici
piul Reşiţa, având o pensie lunară de până la 500 lei, vor
beneficia de 30 călătorii gratuite/lună, pe un singur traseu de
transport în comun.

Legitimaţiile, eliberate de operatorul care a încheiat act de
concesiune cu autorităţile locale, pentru traseul respectiv, pot fi
folosite şi de către soţul/soţia beneficiarului, chiar dacă
acesta/aceasta nu este pensionar, dar are vârsta de pensionare.
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(Proiect de hotărâre nr.11)

(Proiect de hotărâre nr.12)

(Proiect de hotărâre nr.13)

(Proiect de hotărâre nr.14 şi nr.1, în regim
de urgenţă)

(Proiect de
hotărâre nr.15. Retras)

(Proiect de hotărâre nr.16)

(Proiect de hotărâre nr.17)

(Proiect de hotărâre nr.18)

(Proiecte de hotărâre nr. 19, 20 şi 23, respectiv 21 şi 22)

(Proiect de
hotărâre nr. 2, urgenţă)

(Proiect de hotărâre nr. 3, urgenţă)

Premiul European pentru Administra]ie
Public@ la start

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, prin Serviciul
Integrare Europeană, face cunoscut că Grupul European pentru
Administraţie Publică (Bruxelles), Fundaţia Bertelsmann şi
Universitatea Speyer(DHV) au lansat

Obiectivul acestei iniţiative este de a motiva instituţiile publice
din Europa să efectueze schimburi de experienţă/bune practici,
în vederea continuării procesului comun de modernizare a
administraţiei publice.

Guvernare prin colaborare;
Rezultate deosebite cu resurse limitate;
Confruntarea cu schimbările demografice.

EPSA oferă posibilitatea ca instituţiile publice care au obţinut
rezultate deosebite să primească o recompensă, indiferent de
mărimea lor, sfera de activitate ori tipul de administraţie (locală,
regională). etalii despre această competiţie regăsesc pe site-ul
www.eps-award.eu. Fişa de înscriere se va completa într-una
din limbile engleză, franceză sau germană. Termenul limită de
depunere a fişelor este data de 31 iulie 2007.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Instituţia Prefectului
Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Integrare Europeană, la
numărul de telefon 210246.

Premiul European pentru
Administraţie Publică (European Public Administration Award
EPSA).

În anul 2007 EPSAse va adresa următoarelor teme specifice:

Prefectura judetului CARAS - SEVERIN - 02.07.2007
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Guvernul a adoptat prin ordonanţă de urgenţă, o serie de măsuri
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate
foştilor proprietari

Actul normativ vizează crearea şi repartizarea de către consiliile
locale şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti a unui fond de
locuinţe destinat chiriaşilor din imobile naţionalizate care, prin efectul
legii sau datorită unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile,
sunt obligaţi să părăsească locuinţele pe care le deţin în prezent

, având în vedere
retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate abuziv de stat.

Fondul de locuinţe destinate închirierii pentru persoanele şi/sau
familiile evacuate, sau care urmează a fi evacuate din locuinţele
retrocedate în natură foştilor proprietari, se constituie de către consiliile
locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat peste
10 cereri în acest sens.

De asemenea, conform noilor reglementări, în cadrul strategiei de
dezvoltare a fondului de locuinţe, autorităţile locale abilitate vor trebui
să acorde prioritate cererilor formulate de chiriaşii evacuaţi sau care
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.

sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de
chiriaşi, dovedită prin acte, la data retrocedării pe cale administrativă
sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau
moştenitorilor acestora,

nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) şi d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu
modificările ulterioare;

nu deţin în proprietate o a altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă,
nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990,
nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite

şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe,
nu deţine, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de

stat
Au acces cu prioritate la aceste locuinţe persoanele care

îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: au un venit mediu
net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul de
venit net lunar stabilit anual prin Hotărâre a Guvernului; sunt persoane
cu handicap, invalizi şi/sau pensionari.

La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere
condiţiile de locuit ale solicitanţilor, numărul copiilor şi al celorlalte per
soane care gospodăresc împreună cu solicitanţii, starea sănătăţii soli
citanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora şi vechimea cererilor.

Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei se va stabili
odată cu încheierea contractului de închiriere.

Locuinţele din fondul destinat închirierii pentru persoanele şi/sau
familiile evacuate din locuinţele retrocedate proprietari aparţin
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt
amplasate şi nu pot fi vândute.

În scopul soluţionării cererilor, prin hotărâri ale consiliilor locale, se
vor constitui comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe şi se vor stabili
şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora
se repartizează locuinţele, actele justificative necesare care însoţesc
cererea şi locul de primire a cererilor.

În situaţiile în care fondul de locuinţe nu asigură satisfacerea cereri
lor de locuinţe solicitate, consiliile locale pot hotărî promovarea şi reali
zarea unor obiective noi de investiţii în construcţia de locuinţe sociale.

Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe
sociale se va asigura din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu
această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual
cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane
fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, împreună cu
autorităţile administraţiei publice locale abilitate urmează să analizeze
şi să efectueze prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe
sociale propuse a se realiza conform ordonanţei de urgenţă. „Aceste
locuinţe se vor acorda cu prioritate pensionarilor, handicapaţilor si celor
cu venituri mici”, a declarat Ministrul Borbely.
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în
această situaţie peste 13 mii pe ţarăsunt de familii

Personale care pot beneficia de locuinţe din fondul constituit prin
ordonanţă de urgenţă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 28.06.2007
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Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă
privind accelerarea procedurii de acordare a
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în
mod abuziv, act normativ care introduce o serie
de modificările legislative în scopul operaţio
nalizării Fondului Proprietatea, a anunţat
primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu.

O modificare importantă adusă de actul
normativ constă în redefinirea instrumentelor
prin intermediul cărora urmează să se acorde
despăgubirile în echivalent şi anume a

, a şi a

Primul-ministru a precizat că a fost introdus
dreptul beneficiarilor de a obţine despăgubiri în
numerar, în limita sumei de 500.000 lei,
modificarea răspunzând interesului unui mare
număr de foşti proprietari, în special a celor a
căror despăgubiri sunt relativ reduse, de a
primi despăgubiri în bani. Sumele de până la
250.000 lei se plătesc într-o singură tranşă.
Despăgubirile în numerar mai mari de 250.000
lei se acordă în două tranşe egale, într-o
perioadă de maxim 2 ani.

În cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor s-a creat Direcţia
pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar,
organism ce are ca principală atribuţie acor
darea de despăgubiri în numerar persoanelor
îndreptăţite cărora li s-au emis titluri de plată.

Primul-ministru a mai spus că au fost ope
rate modificări referitoare la patrimoniul Fondu
lui Proprietatea. El a precizat că la societăţile
din patrimoniul MEF vor rămâne pachete de
acţiuni aşa cum erau prevăzute în legea iniţială
la Nuclearelectrica, Transgaz şi Transelectrica.

În acelaşi timp s-a dovedit a fi necesară
restituirea unora dintre participaţiile/activele
atribuite Fondului Proprietatea şi preluarea
altor acţiuni/active, în limita capitalului social
iniţial, împuternicirea AVAS pentru a realiza
operaţiuni cu Fondul Proprietatea, precum şi a
organului de administrare al societăţii pentru a
administra provizoriu portofoliul, măsuri de
natură a conduce la restructurarea şi
gestiunea eficientă a portofoliului de active
preluate de laAVAS.

În vederea asigurării posibilităţii persoa
nelor - care au primit sau urmează să primeas
că despăgubiri pentru imobilele care nu pot fi
restituite în natură de a fructifica pe o piaţă
organizată acţiunile emise de Fondul Proprie
tatea, se impune corelarea termenelor privind
introducerea la tranzacţionare a acţiunilor
emise de Fondul Proprietatea, de selectare
prin licitaţie internaţională a societăţii de admi
nistrare a investiţiilor, de listare a societăţilor
ale căror acţiuni au fost aportate în capitalul
social iniţial al Fondului cu termenele de drept
comun aferente procedurilor care urmează a fi
parcurse, astfel că entităţile implicate în imple
mentarea prevederilor Legii nr. 247/2005 care
se află deja în întârziere sau în imposibilitate
de a finaliza procedurile legale demarate, să
efectueze aceste operaţiuni în termen legal.

Prealabil listării Fondului Proprietatea pe
piaţa reglementată este necesar să fie clar sti
pulată natura juridică a Fondului Proprietatea,
şi anume aceea de organism de plasament

colectiv de tipul AOPC (alt organism de
plasament colectiv, de tip special) - societate
de investiţii de tip închis, modul de calculare a
capitalului social iniţial şi de corectare a
eventualelor diferenţe rezultate din aplicarea
metodei reglementate, corelaţia între capitalul
social iniţial şi procedura de acordare a titlurilor
de despăgubire, structura capitalului social
iniţial al Fondului Proprietatea, modalitatea în
care capitalul social al Fondului Proprietatea
se va majora în viitor, precum şi mecanismul şi
coeficientul de alocare a acţiunilor emise de
Fondul Proprietatea către persoanele despă
gubite şi celelalte persoane îndreptăţite.

Pentru a permite protejarea situaţiei
economico-financiare a Fondului Proprietatea
şi menţinerea valorii activelor care i-au fost
transmise, prezenta ordonanţă de urgenţă re
glementează dreptul organului de administrare
al Fondului Proprietatea de a administra
provizoriu portofoliul Fondului Proprietatea.
Impactul deprecierii poziţiei economice devine
esenţial în condiţiile în care se consideră nece
sar şi oportun ca mecanismul de conversie a
titlurilor de despăgubire în acţiuni să se reali
zeze în funcţie de valoarea de piaţă a acestora.

O modificare importantă vizează unificarea
cadrului legal de acordare a despăgubirilor,
sens în care s-a prevăzut ca procedura
reglementată pentru despăgubirile acordate în
baza Legii nr. 290/2003 privind acordarea de
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor
români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a
stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace
între România şi Puterile Aliate şi Asociate,
semnat la Paris la 10 februarie 1947, să fie cea
stabilită la Capitolul V 1 din Titlul VII.

Actul normativ urmăreşte redefinirea ins
trumentelor prin intermediul cărora urmează a
se acorda despăgubirile în echivalent şi anume
a titlurilor de despăgubire, a titlurilor de plată şi
a titlurilor de conversie.

Actul normativ introduce o serie de preve
deri care reglementează limitarea dreptului de
vot pentru anumite categorii de acţionari, mai
precis, cei care deţin mai mult de 5% din
numărul total de acţiuni cu condiţia ca această
limitare să nu fie aplicabilă şi Statului Român,
în calitatea sa de acţionar al Fondului Proprie
tatea. Transpunerea în practică a raţiunilor
avute în vedere la momentul înfiinţării Fondului
Proprietatea, respectiv acordarea de despăgu
biri prin echivalent, este direct şi esenţial
condiţionată de menţinerea puterii decizionale
suverane a Statului Român, în cadrul adunării
generale extraordinare a acţionarilor Fondului
Proprietatea pentru o perioadă cât mai lungă
de timp. Limitarea drepturilor de vot pentru
acţionarii care deţin mai mult de 5% din
numărul total de acţiuni este un mecanism
concordant cu normele juridice generale care
reglementează societăţile comerciale (art. 101
alin. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile
comerciale). Prin urmare, Statul Român, prin
Ministerul Economiei şi Finanţelor va continua
să fie acţionar al Fondului Proprietatea până la
momentul finalizării tuturor procedurilor de
despăgubire.

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

titlurilor
de despăgubire titlurilor de plată titlurilor
de conversie.
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Actul normativ adoptat de Guvern
introduce următoarele modificări:
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Prognoza meteo
pe urm toarele
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

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

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând frigider Arctic mic, preţ
convenabil. Tel. 0255-520116.

Vând ma

Vând convector puţin folosit,
cu tiraj forţat

unicat c ţi literatur
ţii vechi,

Vând buc

ţ 100
lei. Tel. 213343, 0355-414413.

Vând pampers pentru adulţi
Tena, m

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

Vând central termic 12 kw
i boiler Vaillant 13 kw pentru

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

şin

şi sob

şi tv defecte.
Tel. 0723-092582.

ş

ă de spălat
automată marca Candy, 100 €.
Tel. 227525 sau 0740-822287.

ă teracotă.
Tel. 214003.

Cumpăr aparatură electro-
casnică, radiouri

Vând tv Goldstar, covor lână
tip persan, ăr ă

edi dulap bucătărie. Tel.
0355-801516, 0766-285414.

ătărie de culoare
albă, 2 corpuri suspendate,
mască ghiuvetă, hotă. Pre

ărimea largă. Tel. 0355-
405391.

ă ă
ă î

ă
ă ă

ă ă

ă ă

Vând utilaj pt. trasat-t iat
cartoane pentru cutii pizza i al-
te ambalaje. Tel. 0723-610400.

Vând ma in de cusut
Singer original num r serie
c3434565 pedala i picioarele
din fier forjat cu sigla “The
Singer Manufacturing.co trade
mark”, manual cu capac i
suport de lemn, stare excelent ,
vechime aprox. 100 ani, produ-
s 1908. Tel. 0723-610400.

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

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

Vând aparat foto Zenit-e, cu
obiectiv domiplan 2,8/50, aparat
de filmat Quarz Zoom model
super 8 pentru film super 8. Tel.
0723-610400.

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

Cre terea melcilor. Ofer teh-
nologie, consultanţ , posibilit ţi
de desfacere a producţiei. Tel.
0723-404396.

ă

ă
ă, ă

ă
ă

ă în
ă ă

ă

ă ă

ă

ă ă

ş

ş

ş

ş

ş ş

ş

ş

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
8 - 11 Iulie 7

şi

200

Matrimoniale
Pensionar

ţ /
ţ

ţ . ţ

.

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

-

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.

Înva ă vindecarea prin pre-
sopunctură. Util, curat ăcut.
Ieftin n rate. Înscrieri la tel.
0720-377049, 0722-923712.

Acord asisten ă juridică. Tel.
0727-505315.

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

ţ

ţ

Servicii de web design i
administrare site. Preţuri accep-
tabile, soluţii rapide. Informaţii:
www.webdesign-joomla.com

î
â

şi pl
şi î

ş

Joi, 05.07.2007

Vineri, 06.07.2007

Sâmbătă, 07.07.2007

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

. Onică Adolf (27 ani)

Nistor Ioana Ionela (22 ani)

. Făgăra (27 ani)

Her (26 ani)

. Velich Venţel (41 ani)

Viţan Lavinia Marinela (26 ani)

. Zidaru Ion (32 ani)

Bacrău Gabriela (32 ani)

. Moruz Dorin (37 ani)

Stepanescu Anuţa Marioara (37 ani)

. Tri ă Gelu (36 ani)

Sărăoru Otilia Ionela 24

. Sado Mirel (30 ani)

Plestici Mihaiela Stefania (32 ani)

. Iancu Gheorghe (31 ani)

Tufan Elena Alexandra (21 ani)

. Modog Mircea Marian (31 ani)

Cătană Adina Loredana (23 ani)

. Cadariu Dimitrie (28 ani)

Balaj Loredana Jeni (26 ani)

. Cornescu Cristian Flavius (27 ani)

Pîrneci Florentina Maria (28 ani)

. Panescu Ovidiu Tiberiu (30 ani)

Cotîrlă Corina Gabriela (25 ani)

. Avram Daniel Ovidiu (25 ani)

Bordea Alina Ramona (27 ani)

. Coita Romulus Remus (27 ani)

Nicolicea Marioara Ionela (25 ani)

şi

ş Ioan Ciprian

şi şa Mihaela Claudia

şi

şi

şi

şc şi

( ani)

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi

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
Cumpăr casă sau aparta-

ment 2 camere în Anina, fără
intermediari. Tel. 0723-788000.

ăr teren ă în
Boc

Cumpăr urgent apartament
cu 2 sau 3 camere. Ofer banii pe
loc. Tel. 219947.

Vând apartamen 4 camere
în Luncă, bloc cu 4 etaje, et. 1,
conf. 3. Pre

Vând două case, una vilă
ă pentru mansardă,

ambele cu toate facilită

ă fizică, cumpăr
urgent apartament 3 camere
sau 4 camere. Ofer banii pe loc.
Tel. 0355-409962.

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

Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte

ă betonată. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

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

Vând urgent apartamen 3
camere, conf. 2, et. 2, Govân-
dar, fără intermediari. Tel. 0742-
235858.

Vând apartamen 2 camere,
conf. 1, decomandat, cu îmbu-
nătă ără intermediari. Tel.
0722-895420

Cump

t

t

t

şi cas
şa, cu acces la şosea. Tel.

0742-612072, 0723-092582.

şi
una normal

şi
fântân

ţ neg. 21.500 €. Tel.
0355-804374.

Închiriez spaţiu. Tel. 0724-
921363.

ţile. Tel.
0742-844393, 0726-834261.

Persoan

Vâ

î
î â

T ,
. Tel. .

ţiri, f

3

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 27 iunie - 4 iulie
şi
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Micu Elisaveta (71 ani)
(79 ani)

Ciurel Nicolae
Gherliţ Maria (87 Meza-
nuc Dumitru (54 ani) Cojoca-
riu Ghiorghi

(62
(62 ani) Budescu

Petru (53 ani) Jianu Doru
C o n s t a n t i n ( 5 6 a n i )
Rampacsek Ecaterina

Toma
Petru (73 ani) Guga Ion (57
ani) Milo (62 ani)
DumitruAna (69 ani)

Dornean Ioan Andreiu

ani)

ş Laz

(72 ani)
ă

(56 ani) Cărăgin
Vichentie (67 ani) Balas
Elisabeta (81 ani) Mătasă
Iulian ani) Sandru
Alexandru

(75 ani)
Dalea Petru (77 ani)

ăr

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

1

2

. Jivan Daniel (40 ani)

Go (45 ani)

. Covaci Doru (28 ani)

Maria Sofica Jeni (29 ani)

. Galea Gheorghe Florin (34 ani)

Simon Gabriela Irina (30 ani)

. Eppel Carol Tiberiu (27 ani)

Tuică Florina Claudia (26 ani)

. Tot Tiberiu Elvin (30 ani)

Drăghia Dorela Ramona (27 ani)

. Matei Bogdan Stefan (25 ani)

Soare Irina Florentina (23 ani)

. Oprea Sorin (35 ani)

Hinterecker Robertha Marta (31 ani)

. Ionescu Vicenţiu Marian (26 ani)

Damian Georgiana Andra (27 ani)

. Tudor Ion (32 ani)

Ciulei Andreea Violeta (26 ani)

. Bugărin Adrian Ionel (24 ani) şi

Lingurici Amalia Vasilica Martina (21
ani)

. Cârja Cornel Florin 27 şi

Olăsău Ramona Andreea (21 ani)

Franţ Florin Ionel 27

Dragalina Liliana Dorina (23 ani)

. Iovu Ion (63 ani)

Ocheanu Ana (38 ani)

. Cîrpaci Dumitru (38 ani)

Ursu Mariana 32

şi

şa Maria

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi

. şi

Ştefan şi

şi

Duminică, 08.07.2007

Miercuri, 11.07.2007

( ani)

( ani)

( ani)

3

Cump

şi anexe, central

ş ş

ş

ăr apartament 4
camere, persoană fizică. Tel.
0746-100800.

Vând casă la Zorlen

Vând apartamen 3 camere
conf. 1, decomandat, în centru,
2 băi, 2 balcoane, centrală
termică. Tel. 0748-119444.

Vând casă în cartier
ădină ă

gaz. Tel. 210107 între orele 19-
22.

V nd apartament 2 camere
67 mp, centrală, gresie, faian ă,
termopane, etaj 3 din 4, mobilat
i utilat pe Calea Timi orii. Pre

33.000 neg. Tel. 0744 752503

ă

nd teren la km 7 viitoare
zonă reziden ială, stradal 30 m
total 3 200 mp 15 mp. Tel
0741 460985

ă ă ă
ă

ă

ţul Mare.
Tel. 0726-737055.

Ţerova,
cu gr

â
ţ

ţ
€ -

Vând 4.200 mp în Boc a, la
strada principal , FS 18 m, gaz,
curent. Tel. 0355-407174.

Vâ ,
ţ ,

. , €/ .
- .

Persoan fizic , cump r
garsonier sau apartament cu o
camer . Exclus agenţie. Tel.
0721-126951.

t

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia 1310

ţ
1.050 €. Tel. 0721-847422,
0742-612072.

ând anvelope second-
hand de toate tipurile -

Vâ D

V K

. Tel. .
Vând Renault Clio Symbol

Fidji, fabricaţie 2005, 18.500
km, stare impecabil . Tel. 0723-
299050.

şi 1400,
acte la zi, stare perfect

şi dimen
siunile. Tel. 0721-847422,
0742-612072.

ă. Pre

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

ă

V
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În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări



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.

Personalul din unităţile sanitare va
beneficia, o dată pe an, în cursul trimestrului al
IV-lea, de o primă de stabilitate egală cu salariul
de bază minim corespunzător funcţiei, gradului
sau treptei profesionale din luna anterioară în
care se face plata primei de stabilitate.

De la 1 iulie a.c. au fost separate
activităţile de furniza re şi distribuţie a
gazelor naturale la E.ON Gaz România.
Au rezultat: şi

, ambele
companii fiind membre ale grupului E.ON.

-

E.ON Gaz România S.A
E.ON Gaz Distribuţie S.A

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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�
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H 551

(M.O. nr. 416/21.06.2007)
Ordin 29 al ministrului economiei

(M.O. nr. 416/21.06.2007)
Circular 13

(M.O. nr. 416/21.06.2007)
H 36

M.O. nr. 419/22.06.2007)
H 2

(M.O. nr. 421/25.06.2007)
Ordin 80 al ministrului agriculturii

(M.O. nr. 421/25.06.2007)
Lege 193 privind modificarea

M.O. nr. 422/25.06.2007)

.G. nr. entru

ţii de a desf ţi de cercetare-dezvoltare
de c ţi ţii care au în obiectul de activitate
cercetarea-dezvoltarea ţilor
componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de
interes naţional

ul nr. 4 ţelor
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 86/2005 pentru reglementarea datei pl ţii salariilor la
instituţiile publice

a nr. a B. .R.
ţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate lui

Dimitrie Cantemir
.G. nr. 6

ţate în
toamna anului 2006

(
.G. nr. 5

entru

ţinute din privatiz ţiei de
locuinţe sociale, prev

ul nr. 4
ţional de Vân

a nr.

(

p aprobarea Criteriilor

ă ă ă
ătre unită

ă

ă

N privind realizarea

privind declararea stării de calamitate
naturală în agricultură pentru culturile însămân

ăvara anului 2007, precum

ă ca despăgubire
privind constituirea Comisiei parlamentare de

anchetă p investigarea
ă de 2%

din sumele ob ări, destinat construc
ăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr.

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

ării
rurale pentru constituirea Consiliului Na ătoare

şi standardelor,
precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a
capacit şura activit

şi institu
şi de acreditare a unit

şi finan

şi punerea în
circula

şi în prim şi

pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi
acordat

şi clarificarea modului în care
au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cot

şi dezvolt

şi completarea Legii
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997

� �

�

Medicii se vor pensionala 65 de ani, indiferent de sex Guvernul a aprobati o Hotărâre privind
domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi
specializările organizate de acestea

4

Guvernul va acorda firmelor
care stimulente
în valoare de 50% din salariul
minim brut garantat în plată pentru
fiecare elev şi student angajat pe
perioada vacanţei

angajează tineri

Luni, 2 iulie 2007, ministrul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, domnul
Paul Păcuraru, a prezentat în cadrul
sesiunii de lucru cu directorii Caselor
Judeţene de Pensii, efectele aplicării
O G nr. 19/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale.

Începând cu 1 iulie 2007, 1.629.842
de pensionari vor beneficia de o creştere
medie a pensiei cu 6,88%, ceea ce
înseamnă o creştere medie de 300.000
ROL.

Cei 1.629.842 vor beneficia de
creşterea pensiei astfel:

Până la 500.000 ROL 1.313.551 de
pensionari

Între 500.001 ROL 1.000.000 -
276.676 de pensionari

Între 1.000.001 ROL 1.500.000
36.916 de pensionari

Peste 1.500.000 ROL 2.699 de
pensionari

O. .G. nr. 19/2007 înlocuieşte în
calculul punctajului mediu anual salariul
minim cu salariul mediu, deoarece
pentru perioade anterioare datei de 1
septembrie 1947 şi pentru perioadele
cuprinse între 1 septembrie 1947 şi 1
ianuarie 1963 nu se cunosc salariile
minime şi medii din fiecare an şi nici nu
pot fi determinate, din cauza lipsei
informaţiilor despre reformele monetare.

Este de menţionat faptul că doar
începând cu anul 1963 legislaţia aplica-
bilă în domeniu a impus înregistrarea
salariilor în carnetele de muncă.

Soluţia a avut în vedere faptul că
utilizarea salariului minim pe parcursul
unei perioade destul de mari (uneori 10,
15 ani) nu este nici morală şi nici reală. În
evoluţia unei cariere, salariile sunt în
creştere, astfel încât se justifică
utilizarea unui salariu mai mare decât
salariul minim, respectiv salariul mediu.
Pentru egalitate de tratament, se va
util iza salariul mediu şi pentru
persoanele care, dovedesc pentru
această perioadă, salarii mai mici decât
salariul mediu anual.

După aplicarea O G nr. 19/2007,
pentru continuarea înlăturării inechită-
ţilor din sistem, Casa Naţională de Pensii
analizează problema celor care au be-
neficiat de încadrare în grupe de muncă.

Prin aplicarea O G nr. 19/2007 se
înlătură efectul negativ asupra cuantu-
mului pensiei în situaţia pensionarilor,
care nu au înregistrate în carnetele de

muncă salariile pentru perioade
anterioare anului 1963. De asemenea,
prin aplicarea O G nr. 19/2007 nu se
va mai suspenda plata pensiei pentru
neridicarea taloanelor de la Casele
Teritoriale de Pensii.

Potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă nr. 19/2007 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurăr i pentru per ioadele
anterioare datei de 1 ianuarie 1963, la
determinarea punctajului mediu anual,
se utilizează :

un punct pentru fiecare lună de
stagiu de cotizare realizat în perioadele
anterioare datei de 1 septembrie 1947,
indiferent de nivelul drepturilor salariale
înregistrate în carnetul de muncă sau
dovedite sau pentru care, în carnetul de
muncă, nu sunt înregistrate drepturile
salariale;

un punct pentru fiecare lună de
stagiu de cotizare realizat în perioadele
cuprinse între data de 1 septembrie
1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi
pentru care, în carnetul de muncă, nu
sunt înregistrate drepturile salariale şi
nici nu sunt dovedite;

un punct pentru fiecare lună de
stagiu de cotizare realizat în perioadele
cuprinse între data de 1 septembrie
1947 şi data de 31 decembrie 1962, în
situaţia în care prin valorificarea drep-
turilor salariale din actele doveditoare
rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de
cotizare, un număr de puncte mai mic
decât cel prevăzut la lit.b).

În situaţia în care, pentru perioade
ulterioare datei de 31 august 1947, în do-
cumentele doveditoare sunt înregistrate
drepturi salariale nedenominate,
acestea vor fi denominate în funcţie de
reformele monetare.

Prevederile alin.(3) şi (4) se aplică
pentru toate perioadele care constituie
stagiu de cotizare în sistemul public, cu
excepţia perioadelor asimilate prevă-
zute de lege.”

Prevederile art. 161 alin.(2) (5) din
Legea nr. 19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel cum se
modifică şi se completează la art.I, se
aplică începând cu data de 1 iulie 2007.

Drepturile rezultate în urma aplicării
prevederilor acestui act normativ,
cuvenite persoanelor prevăzute la art.II
alin.(1), se acordă începând cu pensia
aferentă lunii iulie 2007, fondurile fiind
asigurate din bugetul asigurărilor sociale
de stat, potrivit legii.

.u. .

:

:

:

:

u

.u. .

.u. .

.u. .

�

�

�

�

Informaţii suplimentare:

a)

b)

c)

(Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse - 02.07.2007)
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Majorarea pensiilor Programul de evaluare a st@rii
de s@n@tate a popula]iei

CETĂŢENII României vor beneficia
gratuit de o consultaţie clinică şi un set
gratuit de analize care să ajute la depis
tarea unor eventuale afecţiuni cardiace,
hepatice, renale, diabet, anemii etc.

Pe un talon scrie „MEDIC” şi cu acesta
cetăţeanul se va prezenta la consultaţie, la
medicul de familie, în luna în care este
născut. Acest talon va rămâne la medicul
de familie.

Pe al doilea talon scrie „LABORATOR
DE ANALIZE” şi cu el cetăţeanul se va
prezenta la laboratorul sau punctul de lucru
stabilit pentru a i se recolta analizele
recomandate. Medicul de familie va scrie şi
va parafa pe spatele talonului analizele
recomandate.

Investigatiile paraclinice care pot fi
efectuate in cadrul programului sunt
stabilite de catre medicul de familie in urma
examenului clinic.

Dacă în urma acestor examene medicul
de familie suspicionează existenţa unei boli
pacientul va fi trimis la medicul specialist

Persoanele asigurate care au fost
depistate cu probleme de sănătate ce nu
pot fi rezolvate de medicul de famile
examinator vor fi trimise de către acesta, cu
bilet de trimitere, la cabinetele de spe
cialitate pentru precizarea diagnosticului şi
a atitudinii terapeutice.În final, pe baza
tuturor acestor informaţii, tot medicul de
familie va fi cel ce va trage concluziile
asupra stării de sănătate a pacientului.

Medicul de familie va programa
asiguraţii de pe listă în luna în care aceştia
sunt născuţi.

Vor fi programaţi în perioade bine
stabilite de medicul de familie şi cetăţenii
neasiguraţi care au solicitat să se înscrie
pe lista sa.

Parcursul unui cetăţean în acest
program va fi -medic de familie-labotrator
pentru recoltare analize medic de familie
pentru interpertare analize şi recomandări
în funcţie de rezultate.

persoanele care in ultimele 30 de zile au
efectuat investigatiile paraclinice mentio
nate în program, in laboratoare care inde
plinesc conditiile stabilite de prezentul ordin

bolnavii cronici cunoscuti si dispensa
rizati de catre medicul de familie care in
ultimele 90 de zile, au efectuat investigatiile
paraclinice mentionate in program, în
laboratoare care indeplinesc conditiile
stabilite de prezentul ordin.

Copii de la 0-3 ani, decât la recoman
darea expresă a medicului.

-

-

-
-

-

-

Fiecare cetăţean va primi acasă o
scrisoare cu paşii de urmat şi cu două
taloane nominale.

Ministerul Sanatatii Publice - 29.06.2007
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Nu vor face acest control:

( )
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R@spunderea de
mediu

La propunerea Ministerului
Mediului si Dezvoltarii Durabile,
Guvernul Romaniei a adoptat
Proiectul de Ordonanta de
urgenta a Guvernului privind
raspunderea de mediu cu referire
la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului.

Acest act normativ transpune
prevederile Directivei
Parlamentului European si a
Consiliului nr.2004/35/EC privind
raspunderea de mediu si are ca
obiectiv stabilirea unui cadru
comun pentru prevenirea si
repararea prejudiciului adus
mediului, la un cost rezonabil
pentru societate, prin aplicarea
principiului „poluatorul plateste”.

Conform acestui principiu, un
operator a carui activitate a cauzat
prejudicii mediului sau o
amenintare iminenta cu un astfel
de prejudiciu, trebuie sa raspunda
din punct de vedere financiar. Prin
urmare, operatorii trebuie sa
adopte masuri si sa puna in
aplicare practici pentru a minimiza
riscurile de daune asupra
mediului, astfel incat expunerea
lor la raspunderea financiara sa
fie redusa.

Potrivit actului normativ
adoptat ieri, prejudiciul adus
mediului inseamna: prejudiciul
adus speciilor si habitatelor
naturale protejate, prejudiciul
adus apei (din punct de vedere
ecologic, chimic, cantitativ),
prejudiciul adus solului.

Adoptarea acestei ordonante
de urgenta conduce si la
indeplinirea obiectivului de
dezvoltare durabila, prin
constientizarea operatorilor
economici asupra necesitatii luarii
masurilor de protectie a mediului.
In caz contrar, acestia sunt
obligati sa suporte costurile
masurilor preventive sau
reparatorii generate de prejudiciul
adus mediului.

Aplicarea prevederilor
Ordonantei privind raspunderea
de mediu, cu referire la prevenirea
si repararea prejudiciului asupra
mediului va avea consecinte
benefice directe asupra mediului,
dar si asupra starii de sanatate a
populatiei, mai ales in contextul
reducerii prejudiciului adus apei si
solului.

(
)

Ministerul Mediului şi Dezvoltarii
Durabile - 29.06.2007

MECT, prin Centrul Naţional pt.

anunţă lansarea concursului
naţional pentru acordarea bursei de
studii postuniversitare “Theodor
Aman”, ediţia 2007.

Burse de Studii în Străinătate
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Guvernul de la Seul va începe livrarea de petrol către autorităţile din Coreea de Nord în următoarele săptămâni
Viticultorii europeni vor obţine prime substanţiale începând din 2008, de până la 5.000 ha, dacă vor decide să-şi reducă suprafeţele cultivate cu viţă de vie

EU propune noi măsuri anti-teroriste

Ministrul israelian de externe s-a întâlnit miercuri la Paris cu omologul său din Maroc, prima întâlnire oficială a şefilor diplomaţiei în ultimii şapte ani
€/

În primul său discurs adresat parlamentului,
noul premier al Franţei, , a
promis că noul guvern va opri căderea
economică a Franţei , abordând frontal
chestiunea şomajului şi cerând populaţiei să
muncească mai eficient.

Francois Fillon
Robert Zoellick si-a inceput mandatul de cinci ani ca

. El il inlocuieste in aceasta
functie pe Paul Wolfowitz, recent demis in urma unui
scandal. Venirea fostului diplomat a erican la BM are loc la
numai câteva zile după ce preşedintele FMI, Rodrigo Rato,
şi-a anunţat demisia.

pre edinte al B ncii Mondialeş ă

m
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Mobilitatea tinerilor drept o
posibil@ solu]ie pentru

reducerea asperit@]ilor inter-
etnice din Bosnia-Her]egovina

Cea de-a IX-a reuniune inter-
parlamentară Uniunea Europeană -
Bosnia-Herţegovina s-a desfăşurat la
sediul Parlamentului European de la
Bruxelles. La întâlnire au participat
membri i Delegaţiei Parlamentului
European pentru Relaţia cu Ţările din Sud-
Estul Europei, precum şi membrii
comitetului pentru Integrare Europeană
din Bosnia-Herţegovina şi lideri ai celor
mai importante partide politice.

În alocuţiunea
sa , depu ta tu l
FDGR Ov id iu
Ganţ a susţinut
n e c e s i t a t e a
i m p l e m e n t ă r i i
regimului prefe
renţial de vize în
relaţia Uniunii
E u r o p e n e c u
Bosnia-Herţegovina.

"Vizele nu trebuie să reprezinte un
impediment în calea libertăţii de mişcare a
tinerilor din Bosnia-Herţegovina către UE,
cu atât mai mult cu cât Uniunea a pus la
dispoziţie un număr de 500 de burse
Erasmus la nivel de regiune. Astfel,
contactul tinerilor din Bosnia-Herţegovina
cu Europa va contribui la reducerea
asperităţilor inter-etnice" a declarat Ovidiu
Ganţ. Potrivit europarlamentarului român,
relaţiile inter-etnice pot fi îmbunătăţite atât
prin învăţământ, cât şi prin creşterea
nivelului de trai al populaţiei, în acest sens
fiind încurajatoare dezvoltarea economică
înregistrată de către Bosnia-Herţegovina
în ultima perioadă.

Pe agenda reuniunii inter-parlamen
tare, prezidată de către europarlamentarul
german Doris Pack, s-au regăsit probleme
legate de statutul negocierilor în vederea
semnării Acordului de Stabilizare şi
Asociere şi perspectiva aderării la Uniunea
Europeană, reforma constituţională, admi
nistrativă şi poliţienească, dar şi situaţia
economică din regiune sau cooperarea cu
Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta
Iugoslavie.

Deputatul Ovidiu Ganţ este membru al
Delegaţiei Parlamentului European pentru
Relaţia cu Ţările din Sud Estul Europei,
delegaţie responsabilă de dialogul dintre
Parlamentul European şi mai multe state
din Balcanii de Vest: Bosnia-Herţegovina,
Serbia, Albania şi Muntenegru. Scopul
delegaţiei este acela de a contribui la
accelerarea procesului democratic şi a
reformelor economice din aceste ţări, în
vederea creării unei economii de piaţă
funcţionale şi în perspectiva aderării la
Uniunea Europeană.

-

-

-

La 1 iulie, după mandatul Germaniei,
Portugalia a preluat, pentru şase luni,
preşedinţia Uniunii Europene.

La finalul preşedinţei pe care ţara sa a
deţinot-o şase luni, cancelarul Angela Merkel
s-a referit, în plenul parlamentului european,
în special la succesul summitului. Au fost a
mintite şi realizările în domeniul protecţiei me
diului, temă prioritară a preşedinţiei germane.

La încheierea Consiliului European
desfăşurat în perioada 21-22 iunie, primul
ministru portughez, dl José Sócrates, a anun
ţat că preşedinţia portugheză prevede
convocarea unei conferinţe interguverna
mentale începând de la 23 iulie. Astfel,
reprezentanţii statelor membre vor avea
sarcina de a redacta viitorul tratat european.
Portugalia a stabilit un termen de trei luni
pentru negocieri pe tema noului tratat, ele
urmând să se încheie până la 18 octombrie.

Printre priorităţile preşedinţiei portugheze
se numără, de asemenea, pregătirea noii
etape din strategia privind creşterea
economică şi ocuparea forţei de muncă, care
ar urma să pună şi mai mult accentul pe
inovare. O atenţie deosebita va fi acordata
demersurilor necesare pentru acceptarea în
zona euro a statelor-membre care respectă
criteriile de convergenţă

Justiţia şi afacerile interne, imigrarea, atât
clandestină cât şi legală, şi extinderea spa
ţiului Schengen la noi state membre vor cons
titui principalele aspecte abordate pe durata
noului mandat. Portugalia şi-a exprimat în mai
multe rânduri importanţa pe care o acordă

liberei circulaţii a persoanelor în Europa. De
aceea, preşedinţia portugheză se angajează
ca până la sfarsitul anului să elimine
controalele la frontieră între statele membre
care s-au alăturat spaţiului Schengen.

În ceea ce priveşte activitatea Uniunii
Europene pe plan extern, preşedinţia
portugheză se va concentra asupra relaţiilor
UE cu Brazilia şi cu ţările din Africa şi din
bazinul mediteranean. Prima reuniune la nivel
înalt dintre UE şi Brazilia, la 4 iulie, precum şi
reuniunea la nivel înalt UE-Africa din luna
decembrie, care ar trebui să ducă la adopta
rea unei strategii comune, constituie două
date importante din acest mandat. Preşedin
ţia portugheză urmăreşte să deblochete
relaţiile cu Africa, cu accent pe dezvoltarea
regională, controlul valurilor de emigranţi şi
lupta împotriva bolilor. Ultimul summit
Europa-Africa a avut loc în anul 2000, la
Cairo. Planurile de organizare a altor întâlniri
la vârf au eşuat după ce guvernele mai multor
state africane nu au acceptat excluderea
preşedintelui zimbabwuian, Robert Mugabe.
Uniunea Europeană a interzis accesul
dictatorului african şi al membrilor Cabinetului
său pe teritoriul comunitar. Nu lipsesc din
priorităţile de politică externă Kosovo şi
Balcanii de Vest, continuarea negocierilor cu
Turcia, relaţiile cu marii parteneri ai Uniunii:
SUA, India, China şi Rusia.

Începând din luna ianuarie 2007, este în
vigoare un nou sistem rotativ al preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene care prevede
aplicarea unui program comun pe durata a trei
preşedinţii succesive. Astfel, preşedinţiile
germană, portugheză şi slovenă au stabilit
patru priorităţi, şi anume: elaborarea unui nou
tratat, consolidarea strategiei de la Lisabona,
adaptarea politicilor europene în materie de
securitate şi justiţie la evoluţia situaţiei inter
naţionale şi consolidarea rolului Uniunii pe
scena mondială. Deşi trei ţări deţin împreună
preşedinţia, aceasta este acordată oficial
doar unei singure ţări, timp de un semestru.
Acest program pe 18 luni constituie baza
operaţională pentru preşedinţia portugheză.

-
-
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Un tratat european în octombrie
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53 de preşedinţi din ţări africane, întruniţi în capitala
Ghanei, Accra, au dezbătut pe parcursul a trei zile, ideea
creării unei noi entităţi supranaţionale, Statele Unite ale
Africii. Neoficial au fost abordate şi situaţia din Darfur (mai
precis acuzaţiile de genocid în regiune) şi situaţia
tensionată din Zimbabwe.

Agenda reuniunii reprezintă şi o recunoaştere tacită a
eşecului Uniunii Africane - Uniunea a luat fiinţă formal în
2002, reunind membrii Organizaţiei pentru Unitate Africană
- în gestionarea problemelor grave ale continentului, de la
criza din Somalia (punct cheie ale summitului anterior) la
situaţia din Darfur.

Majoritatea liderilor prezenţi au întâmpinat cu răceală
proclamarea unui guvern al Statelor Unite aleAfricii, pe care
au considerat-o "grăbită" şi "contraproductivă". Ideea a
apărut pentru prima dată în 1924, rostită de poetul şi
activistul Marcus Garvey în primele rânduri ale unui poem.

După trei zile de dezbateri, pentru a păstra unitatea
blocului Uniunii Africane (suporterii unităţii au ameninţat cu
retragerea şi constituirea unui stat separat), şefii de stat au
convenit asupra nevoii unei integrări economice urmată,

gradual, de una politică. "De ce aşa grabă?" a întrebat
retoric reporterii ministrul de externe din Mozambic,
adăugând: "Priviţi Uniunea Europeană, ei nu au construit-o
într-o clipire de ochi".

Proaspătul premier al
Marii Britanii, Gordon
Brown, a anunţat, în urmă
cu o săptămână,
componenţa cabinetului
său. El a declarat că va
acţiona în aşa fel încât
Marea Britanie să devină
povestea mondială de
succes a secolului 21.

Premierul Marii Britanii,
Gordon Brown, a prezentat
Parlamentului modificările
constituţionale pe care
intenţionează să aplice.
Între altele, intenţionează
să acorde mai multă
putere poporului şi să
reformeze constituţia, încă
nescrisă, a Marii Britanii.
Alte prerogative la care
noul premier al Marii
Britanii crede că executivul
ar trebui să renunţe sunt:
puterea de a ratifica tratate
internaţionale fără aproba
rea Parlamentului, puterea
de restricţionare a contro
lului parlamentar asupra
serviciilor de informaţii,
dreptul de a numi episcopii
Bisericii Anglicane.

Marea Britanie va
înfiinţa un Consiliu de
Securitate Naţională, care
se va ocupa de problemele
de securitate naţională şi
de relaţiile internaţionale în
domeniu, a anunţat marţi,
în parlamentul de la
Londra, premierul Gordon
Brown.

-

-

Portugalia a preluat pre}edin]ia Uniunii Europene

Aşa a numit Putin succesul pe care
l-a avut la pescuit, în rapida barcă a
familie Bush.

Summitul informal dintre preşedin
tele Bush Jr. şi preşedintele Putin, în
spaţiul idilic al reşedinţei familiei Bush
aflată pe coasta stâncoasă a statului
Maine, pe malul Oceanului Atlantic,
lângă Canada, numit de comentatori
"summitul homarului", s-a dovedit, cel
puţin pt cei neinvitaţi, mai mult o întâl
nire cu un protocol aproape familiar.

Locaţia aleasă este plină de
semnificaţii. Este locul în care al 41-lea
preşedinte american, Bush senior, a
vorbit despre noua ordine mondială,
idee lansată de Gorbaciov la Naţiunile

Unite cu exact o lună înaintea
învestiturii preşedintelui american.

La actuala întâlnire s-au trecut în ve
dere problemele ce despart cele două
administraţii, Kosovo, Iran, scutul anti-
rachetă Dar pe pajiştea din faţa proprie
tăţii, la o scurtă conferinţă de presă,
conferinţă ce a păstrat şi ea din carac
terul explicit informal al reuniunii, nu au
fost oferite soluţii comune la temele
menţionate. A fost subliniată însă dorin
ţa celor doi ca în alegerile ce se apropie,
în ambele ţări, să nu fie folosite atacuri
nefondade ce ar putea dăuna relaţiilor
bilaterale. Cât despre tratatul START,
negocierile au fost lăsate pentru secre
tarul de stat Rice şi ministrul Lavrov.

-
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Efort de echipă

Statele Unite ale Africii

Premierul
Gordon Brown

Ovidiu Ganţ



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

Cumpăr apart 3 camere decomandat,
zona Lunca sau Centru, etaj intermediar,
bloc 4 etaje, plata cash. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Cumpăr casa în Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

Cumpăr apart 2 camere, indiferent
zona, ofer pret bun, cash, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

ţiri. 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,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
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, decoman-
dat, Micro 3, complet imbunatatit, termo-
pane, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30.000 € ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788-021438.

Vând apart.3 camere, conf.1, Moroasa,
centrala, bucatarie modificata. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, decomandat,
Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apart. 3 camere, Centru, imbuna-
tatit, centrala, termopane, 33000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813

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,
0746663225 (Banat Expert)

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, 31.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria m ri-
t , centrala, 38.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, conf.1, de-
comandat, Lunca, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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

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

Vând apart. 3 camere conf. 1, centrala,
termopane, clima, Micro 2, 32.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

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

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

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

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

Vând apartament la cas , 2 camere,
îmbun ţiri, centrala, termopane, 22.000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0788-021442.

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

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

Vând cas 3 camere, Dealu Mare, cen-
trala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

Vând cas mare, 9 camere, 3 b i, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata i utilata, zona linistita. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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

Vând casa 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 casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer spre închiriere spatiu pt. birouri, 2
camere, baie, central ,amenajat, Lunc , 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, ame-
najat. Tel.0355-404462, 0788021439
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VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CASE

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE
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(Banat Expert)

ş

Ş

ĂRARE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 1- 2 CAMERE

Â

Â .

Vând garsonier Moroasa, mbun t i
t , termopane,convector.Tel.0355-404462
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând camer de c min, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6 500 €. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera, amenajata, centrala,
termopane, 13 000 €. 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 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, centra
la, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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, Lunc , im
bunatatit, centrala, termopane, 26 000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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 apart 2 camere, conf 1, deco
mandat, Micro 4, imbunatatit, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723 584980

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28 000 € ne
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22 000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 25 000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert
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Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând apartament 2 camere, confort
redus, et. 1. Tel. 0788-374146. (Tryo M)

Vând teren 1.000 mp, Calea Caran-
sebe ului, lâng al 2-lea Peco, 200 m de
sosea preţ 15.000 €. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)

Vând apartament 3 camere deco-
mandat, 100 mp, central termic , 2 b i,
2 balcoane, zon central . Tel. 0788-
388501. (Tryo M)

Vând urgent apart.cu 3 camere, conf.
1, cu îmbun t ţiri, zon foarte bun ,
ocupabil imediat. Tel. 0748-119122.

Vând teren la km 5, Calea Caranse-
be ului i apartament, 2 camere în Micro
1. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Închiriez apartament o camer ,
apartament 2 camere. Tel. 0748-
118080. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
cu centrala termic i termopane, ocu-
pabil imediat.Tel. 0748-118778. (Tryo M)

Vând urgent apartament cu 2
camere, amenajat ca i spaţiu
comercial, preţ 19.700 € neg. Tel. 0748-
119444. (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
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

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
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

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

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

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

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

şi taxele poştale

Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 2/4, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând 2.200 mp teren, zona Lunc

ţie public ţ 35 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principal ţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Cump

ţii. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere confort 1
semidecomandat, etaj 9/10, zona
Govândari, preţ 260.000 € 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 28.000 mp teren km 7. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, etaj 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 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 1.500 €/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
ţile, preţ 80.000 €. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)

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)

ă,
cer t i f i ca t u rban ism, agrement ,
alimenta ă, sport. Pre

ă. Pre

ăr urgent apartament 3-4
camere, zona Centru sau Doman,
exclus agen

ă. Pre

ă (produc
ă pe Calea Timi

ă

ă 2.100 mp + 4.000 mp
teren situată pe Calea

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

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 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

ă (produc
ă

ublicii. Pre

şoarei, 1.200 mp,
toate utilit

şului. Pre

ş, zona Seşu Roşu. Pre

şoarei. Pre

V nd garsonier

V

V nd caban

32

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

ă centrală. Pre
ă.

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Ofer spre închiriere spaţii pentru
birouri, firme, zon ţ 500
€/lun

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.

şa, Oravi
şu, practic
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DE VĂZUT LA TV:
SCRIMA: Campionatul European, Belgia, Ziua 5

Vineri Eurosport ora 19:00
RUGBY: Turneul celor 3 Natiuni: Australia - Africa de Sud

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

Sambata Sport.ro ora 16:00
CICLISM: TURUL FRANTEI, Etapa 1

Duminica Eurosport ora 12:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Marii Britanii, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:50
TENIS: Splendoare in iarba: Turneul de la Wimbledon, Finala, mas

Duminica Sport.ro ora 16:00
VOLEI: Liga Europeana, Finala

Duminica Eurosport ora 20:30
ATLETISM: Super Grand Prix-ul IAAF, Elvetia

Marti Eurosport ora 20:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
25 iun - 08 iul: TENIS: Turneul de la Wimbledon;
26 iun - 15 iul: FOTBAL- CopaAmerica - Turneul Final;
06 iul: ATLETISM - Golden League, Paris, Franta;
06 - 27 iul: CICLISM - Turul Frantei.

FORMULA 1 - M.P. AL ANGLIEI
Dupa ce saptamana trecuta s-a desfasurat MP al

Frantei, iata ca la o saptaman dupa se desfasoara MP al
Marii Britanii la Silverstone.

inainte de MP al Angliei:
1 Lewis Hamilton (GB), McLaren 64

50
47
42
30
17

Giancarlo Fisichella (I), Renault 16

1

Scott Speed (D), Toro Rosso 0

Clasament general piloti

2 FernandoAlonso (E), McLaren
3 Felipe Massa (BR), Ferrari
4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari
5 Nick Heidfeld (D), BMW Sauber
6 Robert Kubica (POL), BMW Sauber
7
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 Jenson Button (GB), Honda
18 Rubens Barrichello (BR), Honda 0
19 Anthony Davidson (GB), SuperAg 0
20

Clasament general constructori:
14
89
48

8

1

1. Vodafone McLaren Mercedes 1
2. Scuderia Ferrari Marlboro
3. BMW Sauber F1 Team
4. ING Renault F1 Team 2
5.AT&T Williams 13
6. Panasonic Toyota Racing 9
7. Red Bull Racing 6
8. SuperAguri F1 Team 4
9. Honda Racing F1 Team

10.Scuderia Toro Rosso 0
11. EtihadAldar Spyker F1 Team 0

Turul Rom$niei 2007: Dan Anghelache,
c$}tig@tor al edi]iei 44

Turul ciclist al României 2007, ediţia cu num

ţ-Boto

ţara noastr

ărul 44, s-a
încheiat cu victoria rutierului român Dan Anghelache (Dinamo
Secrom Bucure ărul 44 în
pluton, ultima etapă, cea de-a 8-a, Piatra Neam

ător în Mica
Buclă din ultimii 10 ani, ultimul ciclist din ă care s-a
impus în clasamentul final fiind Florin Privache, în 1997.

şti), care, de altfel, a purtat chiar num
şani,

încheindu-se cu victoria bulgarului Veselin Dimitrov (Hemus),
cronometrat pe 164 km în 4h11'53'.

Dan Anghelache este primul rutier român înving

Clasament general individual:
1. DanAnghelache (Dinamo Secrom Bucureşti),

Atanas Kostov (Hemus 1896 Trojan - Bulgaria), la 10'12',
Stanislav Rudîi, la 12'28',
Eduard Carol Novak (Intersport Miercurea Ciuc), la 14'13',
Marius Stoica (Dinamo Secrom), la 17'02',
Jan van Puyvelde (Emporelli Daccordi Germania), la 17'04'

Iat :
(lider al clasamentului general): Dan

Anghelache (Dinamo Secrom Bucureşti)
(combativitate): Stanislav Rudîi (Mirage - Ucraina)

(sprinteri):Alexandru Ciocan (Conpet Ploieşti)
(c şti)

: DanAnghelache.
: 1. Dinamo Secrom Bucureşti; 2.

Conpet Petrolul Ploieşti, la 26'19'; 3. Hemus 1896 Trojan Bulgaria,
la 33'14' etc.

2.
3.
4.
5.
6.

Tricoul galben

Tricoul alb
Tricoul roşu
Tricoul verde
Tricoul albastru
Clasament pe echipe

ă liderii clasamentelor tricourilor distinctive

ă ărători): Marian Frunzeanu (Conpet Ploieţ

FOTBAL - CUPE EUROPENE
Gloria Bistrita s-a calificat in turul doi al Cupei Intertoto.

-

Otelul Galati va juca cu Slavia Sarajevo

Echipa pregatita de Ioan Ovidiu Sabau a obtinut biletele pentru
turul doi al Cupei UEFA Intertoto, dupa ce a terminat la egalitate,
scor 1-1, cu formatia muntenegreana FK Grbalj. Cum in tur bistri
tenii invinsesera cu 2-1, elevii "Motului" s-au calificat in urmatoarea
faza a competitiei. Golul echipei Gloria a fost reusit de Coroian, in
minutul 42, in timp ce pentru FK Grbalj a inscris Dalac, in minutul
44. In turul doi al competitiei, Gloria va intalni echipa israeliana
Maccabi Haifa.

. A fost stabilită
adversara echipei de fotbal O

ă tragere la sor

ă ăvara anului
viitor.

ţelul Galaţi în turul II al Cupei UEFA-
Intertoto: Slavia Sarajevo din Bosnia-Herţegovina. Dubla dintre
Slavia Sarajevo

ţegovina.

Steaua va juca primul
meci în Polonia. Jocurile din al doilea tur preliminar sunt
programate pe 31 iulie/1 august, respectiv, 7/8 august. Steaua a
fost cap de serie la aceast ţi.

Tragerea la sorţi pentru turul III preliminar, la care va participa

ţiei se va desf

şi Otelul Galati se va disputa pe 7 şi 14 iulie, primul
meci fiind programat în capitala Bosniei-Her

şi
Dinamo Bucureşti, campioana României, va avea loc pe 3 August.
Finala competi şura la Moscova, în prim

Steaua va intalni pe Zagebie Lubin (campionana Poloniei)
in turul II preliminar al Ligii Campionilor.

WIMBLEDON 2007
Venus Williams, cu emotii in optim

Federer, primul sfertfinalist.

Andrei Pavel a parasit cu fruntea sus Wimbledonul in
turneul de simplu.

Pavel, in "optimi" la dublu.

Gallovits, invinsa la Wimbledon.

i. Tripla campioana la
Wimbledon, Venus Williams a trecut prin mari emotii in turul al
treilea, unde a intalnit-o pe agila japoneza Akiko Morigami, de care
a trecut, greu, cu 6-2, 3-6, 7-5, urmand a o intalni pentru un loc in
sferturi pe Maria Sarapova. Programat pe terenul numarul doi de la
All England Tennis & Crocket Club, cunoscut si sub numele de
'cosmarul campionilor', meciul dintre Venus si Morigami a avut de
toate, de la lovituri exceptionale, la rasturnari dramatice de
situatie, in final Williams reusind calificarea in primele 16 jucatoare
de la Wimbledon, sub aversele tot mai insistente de ploaie.

Intr-un alt meci din turul al treilea, a sasea favorita de pe iarba
londoneza, Ana Ivanovic, a depasit-o fara prea mari probleme pe
frantuzoaica Aravane Rezai, cu 6-3, 6-2. In optimile de finala
Ivanovic va evolua impotriva rusoaicei Nadia Petrova, a 11-a
favorita de laAll England.

A sasea zi a turneului a fost una cu ghinion pentru a 12-a
favorita, Elena Dementieva, aceasta parasind competitia dupa ce
a fost invinsa surprinzator de austriaca Tamira Paszek, cu 2-6, 6-2,
6-3. Urmatoarea adversara a lui Paszek va fi tot o jucatoare din
Rusia, Svetlana Kuznetsova.

Lidera mondiala, Justine Henin, a avut nevoie de doar 56 de
minute pentru a o invinge pe elvetianca Patty Schnyder, scor 6-2,
6-2, fiind prima sfert-finalista de la actuala editie a Wimbeldonului.
Henin va juca pentru un loc in careul de asi impotriva invingatoarei
disputei dintre Serena Williams si Daniela Hantuchova.

Roger Federer este primul
sfertfinalist de la Wimbledon, dupa ce adversarul sau din optimi,
neamtul Tommy Haas, a abandonat din cauza unei accidentari.

Campion de patru ori la Wimbledon, Roger Federer trebuia sa
joace luni pe terenul central cu favoritul numarul 13, Tommy Haas,
insa meciul nu va mai avea loc din cauza unei accidentari la
muschii abdimonili de care Haas sufera.

In sferturile de finala, elvetianul il va intalni pe castigatorul
partidei Juan Carlos Ferrero - Janko Tipsarevic si va incerca sa-si
pastreze recordul de invincibilitate pe iarba.

Cel mai bun jucator roman din ultimul deceniu,
Andrei Pavel, a parasit cu fruntea sus, turneul de la Wimbledon,
fiind invins de al noualea favorit, James Blake, cu 6-4, 6-3, 6-3.

Andrei Pavel si coechipierul sau,
suedezul Thomas Johansson, s-au calificat in optimile de finala ale
probei de dublu din cadrul turneului de Mare Slem de la
Wimbledon. Cei doi i-au eliminat pe favoritii numarul 8, Simon
Aspelin si Julian Knowle (Suedia/Austria), scor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

Singura reprezentanta a
Romaniei pe tabloul feminin de simplu de la Wimbledon, Edina
Gallovits, a fost invinsa, de americanca Meilen Tu, cu 4-6, 6-2, 6-2.

O junioare de 16 ani a eliminat-o pe Dementieva, in turul
trei Tenismena Tamira Paszek a produs surpriza zilei la
Wimbledon, după ce a trecut, în turul trei al competi

ărul 12.Tamira, a învins-o în trei se
turi, scor 3-6, 6-2, 6-3, pe mult mai cunoscuta tenismenă din Rusia.

ţiei, de Elena
Dementieva, cap de serie num -

C.E. DE SCRIMA

Mihai Covaliu si-a asigurat
o medalie la Campionatele
Europene de la Gent.

5 iulie

6 iulie -

7 iulie -

Sabrerul
Mihai Covaliu s-a calificat in
semifinalele Campionatelor
Europene de la Gent (Belgia),
dupa ce a trecut de francezii
Boris Sanson si Nicolas Lopez
si de Aliksandr Buikevich din
Belarus, informeaza site-ul
oficial al competitiei.

Mihai Covaliu il va intalni, in
semifinale, pe spanioulul Jorge
Pina. In competitia rezervata
baietilor, pentru Romania au
mai concurat Marian Zalomir,
care a fost invins in sferturi de
rusulAlexei Yakimenko si Rares
Dumitrescu, care a pierdut in
fata francezului Nicolas Lopez.

La floreta feminina, Roma-
nia are doua sportive care au
acces in optimi. Cristina Stahl,
care o va intalni in urmatoarea
etapa pe Delila Hatuel din
Israel, si Cristina Ghita, care va
trage cu frantuzoaica Melanie
Moumas.

Programul competitiei este
urmatorul:

:sabie pe echipe mascu-
lin si floreta pe echipe masculin;

: floreta pe echipe mas
culin si spada pe echipe
feminin;

: spada pe echipe mas
culin si sabie pe echipe feminin.

TURUL FRAN[EI
Edi

-

-

ţia din acest an a Turului
ciclist al Franţei se va desf

ţi înaintea Pirine
ilor, cu o premier

ă

ă
etapă este a 3-a, Waregem-
Conpiegne, de 236 km, iar cea
mai scurtă, a 20-a, Marcoussis-
Paris, de 130 km.

Sunt programate în afara
prologului 2 etape de contracro
nometru de peste 50 km. Alpii
vor fi escalada

ă - sosirea în
etapa a 16-a pe celebrul pisc din
Pirinei -Aubisque (2.400 m).

şura
în perioada 7-29 iulie pe un
traseu de peste 3.500 km, în 20
de etape, cu startul la Londra şi
sosirea la Paris.

Primele 3 etape se vor
disputa pe teritoriul Angliei şi al
Belgiei, apoi caravana revine în
Hexagon pentru etapa a 4-a,
Villers-Joigni. Cea mai lung
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