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La şedinţa prezidată de domnul Dr. Med. Iosif Secăşan au
- înlocuire 2 microfoane defecte Sala de Şedinţe 4.400,0 lei
mai participat parlamentarii Ionesie Georghioni, Mihai Radan şi
- reabilitare imobil Spital Judeţean
140.000,0 lei
Marius Iriza, instituţia prefectului fiind reprezentată de domnul
(Proiect de hotărâre nr. 5)
subprefect Petru Albert Sereş.
Redistribuiri în interiorul împrumutului contractat de
Ordinea de zi aprobată conţine 20 de puncte, primul fiind către Consiliul Judeţean
prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Prin Hotărârea nr. 172/2005 a fost aprobată contractarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin din data de 7 iunie 2007, unui împrumut bancar în cuantum de 62.100.000,0 lei, destinat
urmat de 15 proiecte şi 4 informări.
finalizării unor obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.
Structura iniţială a modului de utilizare a acestui credit nu mai
este de actualitate din momentul în care Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi-a asumat obligaţia realizării integrale a uneia
dintre investiţii: reabilitarea zonei industriale Valea Ţerovei.
În această conjunctură, pentru suma disponibilizată
853.962,0 lei consilierii au hotărât repartizarea acesteia după
cum urmează: - 450.802,0 lei pentru lucrări de construcţii şi
montaj în cadrul investiţiei «Proiectarea şi execuţia unei extinderi
la imobilul Sala Polivalentă» (lucrări suplimentare la centrala
termică, instalaţiile sanitare şi de aer condiţionat, montare ceas
faţadă, reabilitare candelabre, montare instalaţii IT, montare
cabluri la înălţime, dar şi lucrări suplimentare de construcţii ;
Valoarea totală a investiţiei este de 5.491.802,0 lei, realizată
integral din credit bancar;
- 403.160,0 lei pentru «Finalizarea lucrărilor la obiectivul Sala
de Şedinţe a Consiliului Judeţean, reabilitare şi modernizare
parter şi subsol, corp A şi corp B», din care:
Foto:
FRANCISC
- 226.884,0
lei HIPP
pentru dotări
- 176.316,0 lei pentru continuarea lucrărilor de construcţiiRectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
montaj.
O nouă rectificare a bugetului propriu al Consiliului judeţean
Valoarea totală a acestei investiţii, este de 5.383.160,0 lei,
Caraş-Severin derivă din O.u.G. nr. 47/2007 prin care judeţului din care 3.503.160,0 lei se acoperă din creditul bancar. Aceste
i-au fost aprobate transferuri în vederea acordării drepturilor redistribuire de fonduri modifică anexele nr. 2 şi nr. 4 ale Hotărârii
acordate persoanelor cu handicap.
CJ nr. 228/15.12.2006 privind aprobarea docu-mentaţiilor tehFoto: Brebenariu
Rodica nico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a sursele de
Suma cu care bugetul va fi rectificat,
atât la capitolul
«Venituri», cât şi la «Cheltuieli» este de 400.000,0 lei.
finanţare pentru « Proiectare şi modernizare Palatul Cultural », «
O altă modificare devine posibilă prin diminuarea capitolului Proiectarea şi execuţia unei extinderi la imobilul Sala Polivalentă
87 din buget “Alte acţiuni economice”(cheltuieli de capital) având », « Reabilitarea DJ 608A Caransebeş (DN6) staţiunea Muntele
în vedere că termenele pentru plata proiectelor finanţate din Mic » şi « finalizarea lucrărilor la obiectivul « Sala de şedinţe a
acest capitol se situează abia în trimestrul IV. Suma (130.500,0 Consiliului Judeţean şi extindere, reabilitare şi modernizare
lei) disponibilizată astfel, va permite acoperirea integrală a chel- subsol corp a şi corp B ». (Proiecte de hotărâre nr. 6 şi 7)
tuielilor din semestrul I, pt. acţiunea “Laptele şi cornu” (80.500,0
Situaţia unor imobile din domeniul public şi privat al
lei) şi finanţarea (50.000,0 lei) unor activităţi sportive (handbal judeţului
seniori) care au înregistrat performanţe la nivel european. (
O hotărâre anterioară a Consiliului Judeţean (nr. 25 din 2006)
Proiect de hotărâre nr. 2 şi 3)
cuprindea imobilele din domeniul public şi privat al judeţului, care
Acţiuni culturale, ştiinţifice, educative, sportive şi ale au fost date în administrare, închiriate, concesionate sau date în
cultelor religioase
folosinţă gratuită unor persoane juridice.
Hotărâri anterioare ale Consiliului Judeţean, prin care
În perioada parcursă au survenit modificări, atât prin
programul anual al acţiunilor în domeniul culturii, recreerii, preluarea unor imobile, ca o consecinţă a trecerii instituţiilor
sportului şi religiei a beneficiat de suplimentări de fonduri în respective în subordinea Consiliului Judeţean, prin renunţări la
cuantum de (130.000,0+50.000,0) lei, se regăsesc în noua unele solicitări sau, din contră, prin situaţii noi la care se impune
structură a programului şi satisfac solicitări venite de la bene- rezolvarea.
ficiari sau se constituie în aprecieri pentru activitatea depusă.
Situaţia actuală a acestor imobile este următoarea:
Suplimentările de fonduri prevăzute nu au putut acoperi toate
A. Bunuri date în administrare
solicitările formulate şi, aparent sau real, nu s-a făcut o
1 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reşiţa, Centrul de Îngrijire
repartizare echitabilă. În acest sens, a fost menţionată Catedrala şi Asistenţă (cu imobilele din Reşiţa şi din Secu) Reşiţa
Episcopală din Caransebeş, cea care absoarbe cca. 23 % din
2 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Sacu Centrul de
fondurile destinate tuturor cultelor, în timp ce bisericile din zona Îngrijire şi Asistenţă Sacu
Anina sau Bozovici nu au fost cuprinse în lista beneficiarilor, iar
3 - Teren (izlaz) zona Muntele Semenic C.J. Caraş-Severin
pentru sistemul de încălzire a Capelei « Sf. Constantin şi Elena »
4 - Spaţii situate la etajul II al Consiliului Judeţean Autoritatea
din Moldova Nouă nu se găseşte rezolvare.
Electorală Permanentă
Având în vedere dinamica solicitărilor de fonduri, dar şi
5 Fosta U.M.01929 (str. Lupacului, nr. 2) Consiliul Judeţean
posibilităţile limitate de acoperire, preşedintele Consiliului Jude- Caraş-Severin; Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
ţean a propus formarea unei comisii care, în viitor, să asigure o
B. Bunuri concesionate
analiză şi o rezolvare pertinentă a acestor demersuri. (Proiect de
1 - Clădiri Drumuri şi Poduri S.A., Drumuri şi Poduri S.A. C.S.
hotărâre nr. 4)
2 - Sediul administrativ Drumuri Judeţene, Drumuri şi Poduri
Fond de rulment utilizat pentru investiţii
S.A. S.A. Caraş-Severin
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice permite alocare
3 - Spitalul Judeţean, staţionarul I Andaria Group S.R.L.
unei cote din fondul de rulment pentru finanţarea unor investiţii
C - Bunuri date în folosinţă gratuită
ale autorităţii administraţiei publice judeţene.
- Spaţiile Consiliului Judeţean (et.I, II, III) Inspectoratul
1
Printr-o hotărâre anterioară (nr. 6 din 2007), din fondul de
rulment o cotă în valoare de 710.500,0 lei a fost destinată unor pentru Situaţii de Urgenţă;Oficiul Central de Stat pentru
investiţii ale administraţiei publice judeţene, sumă din care Probleme Speciale; Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială
2 - Spaţiile Consiliului Judeţean (et. IX) Agenţia pentru
491.400,0 lei îi reveneau Consiliului Judeţean. Prin proiectul de
hotărâre prezentat şi, în final aprobat, cota destinată Consiliului Dezvoltare Regională Vest (Proiect de hotărâre nr. 8)
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reşiţa
Judeţean va avea următoarea structură:
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Reşiţa, preluat în anul
- autoturisme
296.950,0 lei
- mobilier Sala de Şedinţe
50.050,0 lei 2006 de la Consiliul Local municipiului Reşiţa, de către Consiliul
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Judeţean Caraş-Severin devenit Cămin pentru
Persoane Vârstnice.
Beneficiarii acestui centru, care nu fac
obiectul de activitate a Căminului, vor fi
transferaţi la alte instituţii de asistenţă socială
(centrele de servicii pentru persoane cu
dizabilităţi « Bunavestire » din Caransebeş sau «
Sfânta Maria » din Reşiţa), în funcţie de natura
problemelor pe care le prezint ă şi la
recomandarea Direcţiei de Monitorizare şi
Protecţie Socială. În şedinţa Consiliului judeţean
au fost aprobate Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Căminului, fişele de evaluare a
posturilor, componenţa Consiliului Consultativ
precum şi modificările organigramei şi a statului
de funcţii. ( Proiect de hotărâre nr. 9)
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sacu
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Sacu, preluat în anul 2006 de la Consiliul Local al comunei
Sacu, de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin
devenit Cămin pentru Persoane Vârstnice.
În şedinţa Consiliului judeţean au fost aprobate Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Căminului, fişele de evaluare a posturilor,
componenţa Consiliului Consultativ precum şi
modificările organigramei şi a statului de funcţii.
Beneficiarii acestui centru, care nu fac obiectul de
activitate a Căminului, vor fi transferaţi la alte
instituţii de asistenţă socială (centrele de servicii
pentru persoane cu dizabilităţi « Bunavestire »
din Caransebeş sau « Sfânta Maria » din Reşiţa),
în funcţie de natura problemelor pe care le prezintă şi la recomandarea Direcţiei de Monitorizare şi Protecţie Socială. (Proiect de hotărâre nr.10)
Centrul de plasament pentru copii cu
dizabilităţi Oraviţa
Necesităţi organizatorice,dar şi elemente
legislative noi au dictat modificări minore, atât în
organigrama, cât şi în statul de funcţii stabilite
pentru această instituţie şi care conduc la
înlocuirea anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 118/2001. (Proiect de hotărâre nr. 11)
Modificarea statului de funcţii
Activitatea complexă desfăşurată în cadrul
Compartimentului Autorizări, Control, Executări
Construcţii, Urbanism, Amenajarea Teritoriului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean impune ocuparea unui post de către un
specialist în domeniu şi, din această cauză, are
loc transformarea unei funcţii publice, fără însă a
afecta numărul de posturi existent. (Proiect de
hotărâre nr. 12)
Organigrama Bibliotecii Judeţene „Paul
Iorgovici” Reşiţa
Reglementarea legislativă a modului de
organizare a contabilităţii în cadrul unor instituţii
publice de tipul bibliotecilor (cărora li se impun
două contabilităţi), dar şi absolvirea studiilor superioare de specialitate de către persoane deja
în funcţie au condus la suplimentarea, respectiv
transformarea unor posturi din organigramă şi
statul de funcţii. (Proiect de hotărâre nr. 13)
Organigrama Muzeului Banatului Montan
Pentru asigurarea cu personal a întregii game
de activitate a Muzeului, pentru eficientizarea
activităţii, dar şi pentru respectarea drepturilor
personalului care a absolvit trepte superioare de
pregătire se vor opera modificări în organigrama
şi statul de funcţii, în cadrul numărului de posturi
aprobate, finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean C.S. (Proiect de hotărâre nr. 14)
Modificări în statul de funcţii la Centrul de
Primire în Regim de Urgenţă aCopilului Reşiţa
Finalizarea perioadei de debut în funcţie
constituie argumentul pentru transformarea unui
post de asistent social debutant în asistent social.
(Proiect de hotărâre nr. 15)
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Caraş-Severin

Noul sediu al Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Caraş-Severin (ADECS) va fi în
municipiul Reşiţa, P-ţa „1 Decembrie 1918”, nr. 7.
Obiectul de activitate a agenţiei suportă
completări :
l ADECS poate desfăşura sau se poate asocia
în vederea desfăşurării de activităţi de cercetaredezvoltare în ştiinţe fizice, naturale, sociale şi
umaniste;
l ADECS desfăşoară activităţi de consultanţă
pentru afaceri şi management, acordate
consiliilor locale şi IMM-urilor
l ADECS întocmeşte studii de fezabilitate şi
cereri de finanţare pentru consiliile locale şi IMMuri sau pentru partenerii acestora
l desfăşoară alte activităţi de servicii prestate,
în principal, pentru întreprinderi sau consilii locale
l desf ă şoar ă activită ţi de secretariat şi
traducere, editează reviste şi periodice, ş.a.
l organizează cursuri şi seminarii sau alte forme de învăţământ pentru adulţi; se poate asocia
cu instituţii acreditate, din domeniu, pentru a
desfăşura învăţământ secundar teoretic, tehnic
sau profesional. (Proiect de hotărâre nr. 16)
Schimburi culturale
O delegaţie din Caraş-Severin, din care au
făcut parte domnii Daniel Rotaru, consilier judeţean, membru în Consiliul de administraţie al
Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” din Reşiţa,
Nicolae Sârbu, directorul instituţiei şi bibliotecarii
Doina Hlinka şi Erwin Ţigla a făcut o deplasare
(24.05.2007-01.06.2007) în localitatea Neumarkt
din Landul Stiria - Austria , ceea ce a însemnat
participarea la Seminarul Internaţional al Mişcării
Federaliste Europene, schimburi culturale, vizitarea bibliotecii landului. (Informare. Daniel Rotaru)
Vizite în regiunile Liguria şi Veneto din
Italia
Delegaţia Consiliului Judeţean formată din
doamna Mihaela Bărbulescu şi domnii Tilică
Pârvulescu, Dan Stan, Cristian Bâtea, a
participat (10-17 iunie 2007) la un program de
perfecţionare, având tema „Fondurile structurale
în perioada 2007-2013. Experienţa italiană”.
Documentarea a fost direcţionată spre rolul
administraţiilor publice locale în gestionarea
fondurilor structurale, respectiv a monitorizării şi
evaluării investiţiilor.
Vizita a permis, de asemenea, o culegere de
informaţii privind activitatea de formare profesională, situaţia serviciilor pentru copii (creşe şi grădiniţe) sau modul în care biroul pe care Regiunea
Veneto, de exemplu, îl are la Bruxelles reuşeşte
să atragă fonduri europene, fie că e vorba de
parteneri, membri UE sau doar candidaţi la acest
statut. (Informare. Tilică Pârvulescu)
Proiect transfrontalier
Reuniunea din cadrul proiectului transfrontalier „planul Local de Acţiune pentru Mediu în comunitatea Vrsac”, la care Consiliul Judeţean
Caraş-Severin este partener a prilejuit deplasarea unei delegaţii, în perioada 24-26 iunie 2007,
la Vrsac. Din delegaţia Consiliului Judeţean C.S.
au făcut parte domnii Tilică Pârvulescu şi Andrei
Szabo. (Informare. Tilică Pârvulescu)
Seminar ARE şi Târg de Parteneriate
În perioada 13-15 iunie 2007, la invitaţia Adunării Regiunilor Europene (ARE), la Strasbourg a
fost organizat „Seminarul şi târgul de parteneriate
cu privire la oportunităţile oferite de ITERREG IVC.
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a fost
reprezentat de domnul Iosif Secăşan preşedinte,
doamna Ramona Cruceru - şef serviciu Integrare
şi Informare Europeană, Relaţii Externe şi
AcquisComunitar şi domnul Victor Naidan
director executiv în cadrul Direcţiei Programe,
Integrare Europeană, Mediu şi Informatică.
(Informare. Victor Naidan)

(continuare în pagina 4)
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Prevederile acestei ordonanţe au fost modificate pe două
paliere. Primul ţine de preluarea unor norme europene, care sunt
cuprinse în directive, şi care privesc exercitarea unor drepturi ale
cetăţenilor statelor Uniunii Europene, iar un al doilea palier
priveşte anumite relaxări, în ceea ce priveşte legislaţia naţională.
Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, care se află la
studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni sau care au
rezidenţa normală în România, pot solicita obţinerea permisului de
conducere.
În cazul lor, examinarea la proba teoretică se poate face, la
cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
O a doua prevedere importantă este că permisele de
conducere naţionale eliberate de autorităţi ale statelor UE,
deţinute de persoane care au domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa
normală în România, pot fi preschimbate cu documente similare
româneşti.
Noţiunea de „rezidenţă normală” introdusă în aceste prevederi
este definită conform prevederilor Directivei 91/439/CEE privind
permisul de conducere, respectiv locul unde o persoană locuieşte
în mod obişnuit, adică cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic,
datorită unor legături personale şi profesionale sau, în cazul
persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături
strânse între acestea şi locul în care locuiesc.
Nu mai este obligatorie preschimbarea permisului de
conducere în situaţia schimbării de către titular a domiciliului, iar
încălcarea unor reguli de circulaţie poate fi probată şi cu ajutorul
camerelor video, mijloc tehnic ce nu se omologhează, ci doar se
certifică.
Alte prevederi se referă la faptul că un nou proprietar are
obligaţia de a transcrie vehiculul pe numele său, pentru a fi luat în
evidenţele autorităţilor în termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit modificarea. În cazul pierderii, furtului, schimbării
numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de
înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să
solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de
înmatriculare sau de înregistrare, tot în termen de 30 de zile. Pe de
altă parte, evidenţa permiselor reţinute şi a sancţiunilor aplicate
vizează doar organizarea internă a poliţiei rutiere.
Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor
aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ţine de
către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului
internelor şi reformei administrative.
Vehiculele care tractează remorci trebuie să circule pe
drumurile publice cu 10 km/h mai puţin decât viteza maximă
admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.
O altă prevedere se referă la faptul că poliţia rutieră poate
dispune doar ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe
partea carosabilă, depozitarea acestora fiind atributul
administraţiei publice locale sau al administratorului drumului
public. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale sau
administratorul drumului public au obligaţia de a amenaja drumuri
laterale, căi de acces către drumurile laterale şi locuri de
traversare a drumurilor naţionale, destinate circulaţiei animalelor
şi vehiculelor cărora le este interzis, în anumite condiţii, accesul şi
deplasarea pe drumurile publice.
Actul normativ introduce norme care completează cadrul legal
în materia gestionării evenimentelor rutiere „uşoare”, prin
aplicarea conceptului de „constatare amiabilă de accident”. În
acest fel serviciul public realizat de Poliţia Rutieră va fi degrevat de
o parte din activităţi, iar societăţilor din domeniul asigurărilor vor fi
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor
uşoare.
Sistemul actual de constatare a accidentelor presupune
parcurgerea unor proceduri administrative care nu ţin seama de
intensitatea evenimentului rutier - accident grav, soldat cu victime
umane şi pagube materiale importante, sau accident uşor, din care
rezultă pagube materiale -, iar consecinţele au fost negative, atât
pentru buna desfăşurare a serviciului public, cât şi pentru gradul
de mulţumire al cetăţenilor în această privinţă.
Totodată a fost avută în vedere necesitatea stabilirii obligaţiei
de încheiere a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto
(RCA) pentru remorci şi mopede.
De asemenea, se pedepseşte cu amendă, neîndeplinirea de
către unitatea de asistenţă medicală autorizată, care a efectuat
examenul de specialitate, a obligaţiei de a comunica poliţiei rutiere
faptul că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un
autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un accident de circulaţie
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+31ºC/+22ºC

+31ºC/+21ºC

+31ºC/+21ºC

+31ºC/+22ºC

+28ºC/+15ºC

+28ºC/+17ºC

+28ºC/+16ºC

Timişoara

+36ºC/+19ºC

+36ºC/+19ºC

+35ºC/+18ºC

+35ºC/+20ºC

+35ºC/+20ºC

+,35ºC/+20ºC

+35ºC/+18ºC
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând vitrin ă Topli ţa şi
servantă. Tel. 0355-805819.
Cumpăr aparatură electrocasnică, radiouri şi tv defecte.
Asigur transport local. Tel.
0723-092582.
Asociat unic, vând firmă
plătitoare de tva, înfiinţată în
1992 toate activităţile, în activitate, fără datorii la stat, contabilitate la zi. Tel. 0723-610400.
Vând utilaj pt. trasat-tăiat
cartoane pt. cutii pizza şi alte
ambalaje. Tel. 0723-610400.
Vând centrală termică 12 kw
şi boiler Vaillant 13 kw pentru
apă caldă, 12 litri/minut, ambele
tiraj natural, funcţionale. Tel.
0723-610400.
Vând maşină de cusut Singer original ă, num ă r serie
c3434565 pedala şi picioarele
din fier forjat cu sigla “The
Singer Manufacturing.co trade
mark”, manuală cu capac şi
suport de lemn, stare excelentă,
vechime aprox. 100 ani, produsă în 1908. Tel. 0723-610400.

Vând mobilă veche produsă
în 1970, vând canapea extensibilă pentru 2 persoane. Tel.
0723-610400.
Vând 2 antene parabolice,
răşină plastic, diametrul fi 1,8 şi
1,2 m, cu suport de susţinere
metalic şi 2 tunnere satelit, model mai vechi.Tel. 0723-610400.
Vând aparat foto Zenit-e, cu
obiectiv domiplan 2,8/50, aparat
de filmat Quarz Zoom model
super 8 pentru film super 8. Tel.
0723-610400.
Vând o pereche de skiuri,
made in Austria, lungime 2,1
metri model “Prinţul zăpezii” cu
suport bocanci model mai vechi.
Tel. 0723-610400.
Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu.
Tel. 0255-219563, 0729930543.
Cumpăr cherestea, stare
verde, tivită/dimensionată 29 x
170 x 2100 mm, din: stejar/gorun, cer, frasin, nuc negru
(Juglans nigra), cireş, calitate
A/B/C şi D, cherestea molid
netivită calitate A şi buşteni
furnir şi gater A din stejar/gorun.
Tel. 0744-438669.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 11.06.2007
REŞIŢA: Agent vanzari: 2; Ajutor ospatar: 10; Asistent medical
fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 4; Asistent social: 1;
Barman: 2 absolvenţi; Brutar: 9; Bucatar: 36; Carmangier: 3;
Casier incasator: 1; Cofetar: 2; Confectioner articole din piele: 19;
Consilier: 2; Contabil: 1; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 143; Dispecer: 1; Dulgher: 24 + 2
persoane cu handicap; Dulgher restaurator: 2; Electrician de
intretinere si reparatii: 3; Electrician exploatare retele electrice: 1;
Electrician in constructii: 21; Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist:
4; Fochist pentru cazane industriale: 2; Frezor universal: 2;
Frigoriferist: 1; Gaterist la taiat busteni: 2; Gauritor filetator: 1;
Infirmiera: 5; Inginer chimist: 1; Inginer constructii civile, industriale
si agricole: 1; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de
masini: 2; Inginer retele electrice: 2; Ingrijitoare bolnavi la
domiciliu: 1; Instalator apa, canal: 5; Instalator instalatii tehnicosanitare: 3; Lacatus constructii metalice: 2; Lacatus mecanic: 7;
Lacatus montator ptr utilaje industriale,de constructii si agricole: 4;
Lenger- confectioner lenjerie dupa comanda: 30; Lucrator
comercial: 3; Lucrator gestionar: 1; Macelar: 2; Maistru constructii
civile: 2; Maistru industriile textila, pielarie: 5; Manipulant marfuri:
2; Maseur: 2; Masinist la instalatii de preparat si turnat beton : 2;
Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 58; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 66; Operator la masini unelte cu comanda
numerica: 10; Ospatar (chelner): 14 + 2 absolvenţi; Patuser: 2;
Paznic: 10; Rectificator dantura caneluri: 1; Rectificator universal:
1; Referent de specialitate in invatamant: 1; Sef depozit: 1; Sofer
autocamion: 4; Sofer de autoturisme si camionete: 4; Spalator
vehicule: 10 + 2 absolvenţi; Spalatoreasa lenjerie: 20; Spanuitor
confectii: 2; Strungar universal: 11; Sudor: 5; Sudor in mediu
protector: 5; Sudor manual cu arc electric: 10; Taietor cu flacara
(autogen): 3; Tamplar universal: 2; Vanzator ambulant: 1;
Vanzator: 7; Zidar cosuri fabrica: 2; Zidar pietrar: 10; Zidar rosartencuitor: 20 + 2 persoane cu handicap; Zugrav, vopsitor: 12;
TOTAL GENERAL: 687

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajez muncitori necalificaţi şi zidari faianţari. Tel. 0728007943, 0722-218695.
Pe data de 21 iulie am drum
spre Germania, am loc pentru 3
persoane condiţii excelente de
transport. Tel. 0721-747912.
Ofer loc de muncă necalificaţi, salariu motivant, persoane
dinamice, apte program prelungit. Tel. 0723-092582.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case. Tel. 0727-505315.
Domiciliată în Oraviţa, caut
meseriaş în vederea montării de
gresie şi faianţă pt. bucătărie şi
baie plus montarea unui duş şi a
unei hote. Cazarea şi mâncarea
inclusă. Rog şi ofer seriozitate.
Tel. 0788973548, 0721-269883
Şofer cat. A, B, C, D, E cu
atestat transport marfă caut loc
de muncă în Reşiţa. Tel. 0740236654
Caut profesor/oară de fizică
capabil/ă de a-mi oferi meditaţii
la nivel liceu. Tel. 0730-582030.
Italian caută idee afaceri în
România! Rog seriozitate! Tel
+393281468106 multiserviceluca@hotmail.it

Imobiliare
Vând 2 case în Luncă şi
Muncitoresc (strada principală),
cu toate facilităţile. Tel. 0742844393, 0726-834261.
Primesc fete în gazdă. Tel.
0355-805819.
Vând casă în Triaj, 200 mp
cu tot cu teren. Preţ 45.000 €
neg. Tel. 0724-526062.
Cumpăr ap. o cameră, baie,
bucătărie, balcon, sau garsonieră bine întreţinută, toate
utilităţile, exclus intermediar sau
bloc garsoniere, et. 1 sau 2. Tel.
0355-803484, 0720-347375.
Vând casă în Reşiţa, central,
cu grădină. Tel. 253824.
Cumpăr teren şi casă în
Bocşa cu acces direct la DN
Bocşa-Timişoara. Tel. 0723092582.
Vând teren în Borloveni Noi,
com. Prigor (Valea Almăjului) la
şosea, cu număr de casă, lângă
pârâu. Tel. 223471.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte şi
fântână betonată, mobilată sau
nemobilată. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Vând 3.250 mp teren în
Poiana Mărului, lângă mănăstire, 250 m fundaţie turnată, preţ
40 €/mp. Tel. 0744-633572,
0744-508675.
Urgent! Vând teren intravilan 500 mp, amplasare excelentă deasupra lacului Văliug, toate
facilităţile. Tel. 0742-142236
sau 0744-618164
Cumpăr apartament 2 camere confort 1, preţ rezonabil,
fără agenţie. Tel. 0723-463381.
Persoană fizică, vând apartament 4 camere, et. 1/4,
Făgăraşului. Tel. 0355-407174.

Nume
Adresa
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Vând 24.400 mp în comuna
Giroc, Urseni-Moşniţa Nouă,
jud. Timiş,15 km de centrul Timişoara. Tel. 0355-407174.
Vând apartament confort 1,
cu 2 camere stil vagon, cu hol
între camere, etaj 1, deconectat
de la încalzire - gaz, lângă
restaurantul Trandafiru, fără
intermediari. Tel. 0723-610400.
Vând teren 1.433 mp Calea
Caransebeşului, la şosea, FS
70 m, km 5, Castilio. Tel. 0355407174.
Vând garsonieră în zona căminelor, cu termopane, podele
laminate, uşă metalică, instant,
convector, satelit, internet, mobilă bucătărie, aragaz. Preţ
14500 € neg. Tel. 0723-839054.
Proprietar, vând 2 camere
cămin, etaj 2, centrala termică,
uşă metalică, apometre. Tel.
0728-012538.
Vând teren intravilan în Văliug, 1.500 mp, 25 m deschidere
la drum. Utilităţi: apă, curent, canalizare. Preţ 17 €/mp neg. Tel.
235781 sau 0745-618221.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 2, bucătărie mărită, cameră balcon izolată termic, bloc acoperit, zonă liniştită,
27.000 €. Accept credit bancar.
Tel.0730-370195, 0730-370196

5. Groza Nistor Caius Flavius (22 ani)
şi Vlaicu Dorina Roxana (25 ani)
6. Pop Lucian (31 ani) şi
Crăciun Anita (22 ani)
7. Wesser Mihai (30 ani) şi
Gherliţa Ruja (22 ani)
8. Pricope Emil Viorel (25 ani) şi
Rimoţi Otilia Lidia (18 ani)
9. Zipcsek Daniel Cristian (26 ani) şi
Fischer Ramona (33 ani)
10. Davidescu Dumitru (26 ani) şi
Mara Lavinia Elena (25 ani)
11. Lucaci Gabriel Florin (32 ani) şi
Pateşan Delia (23 ani)
12. Gligu Narcis (31 ani) şi
Puşcaşu Daniela (23 ani)
Duminică, 15.07.2007
1. Sodâncă Constantin Valeriu (23ani)
şi Pârvu Ionela Paula (23 ani)
Miercuri, 18.07.2007
1. Mahmood Mohammad Tahir (24
ani) şi
Havaşi Monica (27 ani)
2. Tănase Adrian Ovidiu (35 ani) şi
Franţ Luminiţa Daniela (29 ani)
3. Blagoe Gheorghe Ion (46 ani) şi
Tomuleasa Violeta (45 ani)
4. Sandu Ilie (28 ani) şi
David Maria Sonia (26 ani)

Matrimoniale

În PRISMA

Pensionară, 58 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.
Băiat italian 35 ani, serios,
drăguţ, 178/74 kg, caută fată
serioasă, frumuseţe, slabă, fără
obligaţie pt. relaţie. Rog seriozitate. e-mail: multiservice-luca@
hotmail.it Tel. +393281468106

puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 4-11 iulie

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
12-18 Iulie 2007
Joi, 12.07.2007
1. Imbrescu Ion Gheorghe (39 ani) şi
Mihăilescu Camelia Anca (22 ani)
2. Grămescu Marinel (37 ani)
şi Popescu Beatrice Daniela (27 ani)
3. Cîrpaci Nicolae (19 ani) şi
Dulani Maria (17 ani)
4. Bodnariuc Gheorghe (58 ani) şi
Barta Aranka (51 ani)
5. Ţanigoi Nicuşor Daniel (34 ani) şi
Basarabă Dochia (40 ani)
Vineri, 13.07.2007
1. Toma Andrei (73 ani) şi
Blidariu Ana (63 ani)
2. Buzgău Cristian Traian (30 ani) şi
Paşcu Luminiţa (35 ani)
3. Vulpe Marius (44 ani) şi
Murdeală Violeta Eugenia (43 ani)
Sâmbătă, 14.07.2007
1. Stanoe Florin (28 ani) şi
Dancea Cristina (31 ani)
2. Stoian Marius (28 ani) şi
Mihăilescu Ramona (29 ani)
3. Schindler Claudiu (31 ani) şi
Lungu Adela Nadia (32 ani)
4. Ţoca Cristian (25 ani) şi
Bojinescu Dragana Anca Lavinia (25)

Prenume

l Toma Petru (73 ani) l
Guga Ion (57 ani) l Miloş Lazăr
(62 ani) l Dumitru Ana (69 ani)
l Păun Elena (74 ani) l Penda
Aurelia Maria (93 ani) l Crîlov
Gheorghe (68 ani) l Roman
Florea (84 ani) l Murariu
Paulica (63 ani) l Corcodel
Amalia Maria (69 ani) l Tomescu Viorica (84 ani) l Vlădulescu
Elena Maria (82 ani) l Despa
Ştefan (58 ani) l Gaiţa Pavel
(57 ani) l Faur Floare (79 ani) l
Drugărin Ana (82 ani) l Diaconu Gheorghiţă (78 ani) l Popa
Ileana (65 ani) l Minda Petru
(78 ani) l Matescu Niculae (81
ani) l Sucilă Ioan (48 ani) l
Dumitru Nicolae (62 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile
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320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro
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Preturile de consum au crescut in iunie cu 0,14%
fata de luna mai, iar rata inflatiei pe ultimele 12 luni este
de 3,8%. Tinta de inflatie pentru acest an a fost fixata de
Guvern si de BNRa la 4%. Deficitul comercial s-a situat
la 7,62 miliarde de euro la finele lunii mai, cu 64% mai
mult decat in primele cinci luni ale anului precedent.

În România au fost emise circa 200 de licenţe
de furnizara energiei electrice, dar operează
doar 67-70 de companii. Consumatorul casnic are,
de la 1 iulie, dreptul legal de a-şi schimba furnizorul,
dar nu poate să meargă el din furnizor în furnizor, ci
trebuie să aştepte să facă acesta o ofertă.

Normele legale privind circula]ia
pe drumurile publice - modific@ri
(continuare din pagina 1)

care a avut ca rezultat uciderea sau
vătămarea integrităţii corporale ori a
sănătăţii uneia sau mai multor persoane,
ca urmare a afecţiunilor medicale ale
conducătorului de vehicul.
O altă noutate este sancţionarea
comportamentului conducătorilor de
vehicule care folosesc, nejustificat,
luminile de ceaţă, aducând prejudicii
celorlalţi participanţi la trafic.
Întrucât suspendarea dreptului de a
conduce produce efecte numai pe
teritoriul naţional, s-a impus şi asigurarea
cadrului legal pentru restituirea permisului de conducere eliberat de o autoritate
străină, atunci când titularul acestuia
părăseşte România înainte de expirarea
perioadei de suspendare, respectiv
armonizarea prevederilor ordonanţei de
urgenţă cu cele ale art.42 din Convenţia
asupra circulaţiei rutiere, încheiată la
Viena în 1968, ratificată de România prin
Decretul nr.318/1980.
Au fost reconsiderate condiţiile de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, prin limitarea aplicării măsurii doar în
cazul suspendării dreptului de a conduce
pt. anumite fapte cu pericol social grav.
Sunt avute în vedere situaţiile în care:
permisul de conducere a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor
alcoolice sau pentru nerespectarea
regulilor privind prioritatea de trecere,
depăşirea sau trecerea la culoarea roşie
a semaforului, dacă prin aceasta s-a
produs un accident de circulaţie din care a
rezultat avarierea unui vehicul sau alte
pagube materiale, fapta a fost urmărită ca
infracţiune la regimul circulaţiei, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus
înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ
prevăzute la art. 91 din Codul penal sau
titularul permisului a solicitat reducerea
perioadei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce, potrivit legii.
Totodată, a fost stabilită întinderea
aplicării măsurii suspendării, în sensul că

nepromovarea testului sau neprezentarea conducătorului de autovehicul la testare conduce la prelungirea suspendării
dreptului de a conduce pentru o singură
perioadă de 30 de zile, urmând ca la
expirarea acesteia titularul să redobândească dreptul de a conduce.
A fost stabilită o egalitate de
tratament, prin introducerea sancţiunii
suspendării exercitării dreptului de a
conduce autovehicule pentru o perioadă
de 90 de zile, atunci când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost
urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul accidentului de
circulaţie din care a rezultat decesul sau
vătămarea corporală a unei persoane şi
instanţa de judecată sau procurorul a
dispus neînceperea urmăririi penale,
scoaterea de sub urmărire penală sau
încetarea urmăririi penale, dacă pentru
regula de circulaţie încălcată ordonanţa
de urgenţă prevede suspendarea
exercitării dreptului de a conduce.
O altă noutate este că plângere împotriva procesului-verbal de constatare a
contravenţiei nu se mai depune la
serviciul poliţiei rutiere ci se depune la
judecătoria în a cărei rază de competenţă
a fost constatată fapta, urmând ca în baza
dovezii înregistrării acestei plângeri în
termenul legal de 15 zile, prezentată
unităţii de poliţie, permisul de conducere
reţinut să fie restituit titularului.
Plângerea suspendă executarea
amenzilor şi sancţiunilor contravenţionale
complementare de la data înregistrării
acesteia până la data rămânerii definitive
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
Dacă instanţa judecătorească respinge
plângerea, contravenientul trebuie să se
prezinte serviciul poliţiei rutiere pentru a
preda permisul de conducere, în termen
de 15 zile de la rămânerea definitivă şi
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 28.06.2007)

Românii îşi vor putea rezolva conflictele - începând
din luna septembrie - şi altfel decât apelând la instanţă.
O lege adoptată în mai anul trecut oferă posibilitatea ca
persoanele care au un conflict de natură civilă sau chiar
penală să apeleze la serviciile unor birouri de mediere
pentru a ajunge la o înţelegere.

Declararea st@rii de
insolvabilitate pentru
crean]e fiscale
In Monitorul Oficial nr. 448/2
iulie 2007 a fost publicat Ordinul
ministrului economiei si finantelor
nr. 447/2007 pentru aprobarea
Procedurii privind declararea
starii de insolvabilitate a
persoanelor fizice sau juridice, a
debitorilor persoane fizice,
conform prevederilor art. 172 din
Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul prevede creantele
fiscale care pot atrage declararea starii de insolvabilitate. Acestea sunt atat de creantele fiscale
principale, cat si cele accesorii.
Debitorul este declarat
insolvabil in baza unui procesverbal incheiat de catre autoritatea competenta, la constatarea
indeplinirii conditiilor legale.
Procedura declararii starii de
insolvabilitate se aplica atat in
cazul debitorilor ale caror venituri
sau bunuri urmaribile au o
valoare mai mica decat obligatiile
fiscale de plata, cat si in cazul
debitorilor care nu au venituri sau
bunuri urmaribile.
Ordinul prevede proceduri
distincte pentru cele doua
categorii de debitori, precum si
procedura de scadere din
evidenta a obligatiilor fiscale in
anumite cazuri determinate.
Cazurile de scadere din evidenta
sunt reprezentate de: implinirea
termenului de prescriptie a
dreptului de a cere executarea
silita; decesul, declararea, prin
hotarare judecatoreasca, ca
disparuta ori decedata, a persoanei fizice; radierea persoanei
juridice din registrul comertului.

Criteriile de stabilire a taxelor }i tarifelor aferente opera]iunilor cadastrale
In Monitorul Oficial nr. 454/5 iulie 2007 a fost publicata
Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a
taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii
documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea
funciara a terenurilor agricole.
Ordinul prevede ca onorariile percepute pentru intocmirea documentatiilor cadastrale necesare inscrierii in cartea
funciara se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in cuantum
de 2 până la 10% din valoarea de circulatie a terenurilor agricole si forestiere, detinute in baza titlurilor de proprietate sau a
actelor translative de proprietate incheiate in forma autentica.
In acest sens, valoarea de circulatie a imobilelor se

stabileste in baza expertizelor efectuate si actualizate
conform legii de camerele notarilor publici.
Legea prevede in sarcina persoanelor autorizate care
intocmesc documentatiile cadastrale pentru inscrierea in
cartea funciara obligatia de a raspunde tuturor solicitarilor
privind prestarea de servicii. Mai mult, refuzul de a presta
unele servicii la solicitarea partii interesate se formuleaza si
se motiveaza in scris.
Persoanele care pot presta astfel de servicii sunt geodezii si absolventii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime in activitatea de specialitate de minimum
2 ani, autorizati conform reglementarilor in vigoare.

Dreptul de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv
In Monitorul Oficial nr. 451/4 iulie 2007
a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 514/2007 privind
practicarea pescuitului recreativ/sportiv in
bazinele piscicole naturale.
Conform ordinului, dreptul de pescuit in
bazinele piscicole naturale apartine
statului si este dat de autorizatia de pescuit
si se exercita prin permisul de pescuit.
Permisul de pescuit este nominal si
netransmisibil, avand valabilitate de 1 an
calendaristic. Pentru dobandirea acestuia
este necesara dovada calitatii de membru
al unei asociatii de pescari sportivi legal
constituite. Eliberarea permisului se face
de catre asociatia de pescari sportivi.

Prelugirea termenului de
^nregistrare a activit@]ilor de
v$nzare direct@/cu am@nuntul
a produselor primare/de
origine animal@
In Monitorul Oficial nr. 460/6 iulie 2007
a fost publicat Ordinul nr. 144/2007 al
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
privind modificarea Ordinului presedintelui
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006
privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind
procedurile de inregistrare a activitatilor de
vanzare directa de produse primare, a
activitatilor de vanzare cu amanuntul si a
activitatilor de fabricare a alimentelor.
Legea prevede ca in cazul unitatilor de
vanzare cu amanuntul in domeniile:
laptelui si produselor din lapte; pestelui si
produselor din pescuit; mierii si altor
produse din miere prevederile ordinului
privind inregistrarea activitatilor vor intra in
vigoare la 1 ianuarie 2008.
De asemenea, activitatile de vanzare
directa a produselor primare si activitatile
de vanzare cu amanuntul de produse de
origine animala care nu sunt inregistrate
sanitar-veterinar se pot desfasura pana la
de 1 ianuarie 2008.

l Începând din data de 4 iulie 2007 cetăţenii români nu mai au nevoie de viză pentru a călători în
Serbia, dacă durata deplasării nu depăşeşte 90 de zile l Începand de la 1 august, maşinile înmatriculate
în România şi Bulgaria nu vor mai avea nevoie de cartea verde pentru a circula în ţările membre ale UE l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 56 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României (M.O. nr. 424/26.06.2007)
l H.G. nr. 527 privind denumirea, marcarea compoziţiei
fibroase şi etichetarea produselor textile (M.O. nr.
426/26.06.2007)
l H.G. nr. 609 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din H.G. nr.
933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la
sistemele publice centralizate de alimentare cu energie
termică (M.O. nr. 427/27.06.2007)
l H.G. nr. 638 privind deschiderea integrală a pieţei de
energie electric ă şi de gaze naturale ( M.O. nr.
427/27.06.2007)
l Ordinul nr. 532 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare
a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de
plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de
plantare Camerei Auditorilor Financiari din România (M.O.
nr. 427/27.06.2007)
l H.G. nr. 80 privind aprobarea Registrului Auditorilor
Financiari din România Casei Naţionale de Asigurări de
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Sănătate (M.O. nr. 427/27.06.2007)
l Ordinul nr. 448 al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea
Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor
tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului
european de asigurări sociale de sănătate şi pentru
aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a
cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum
şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de
eliberare şi utilizare ale acestuia (M.O. nr. 427/27.06.2007)
l Ordinul nr. 910/1.704 al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi
al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare,
reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (M.O. nr. 428/27.06.2007)

s.r.l.

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

După convorbirile purtate la Londra cu omologul
său portughez, Jose Socrates, prim-ministrul britanic,
Gordon Brown, a exclus posibilitatea organizarii unui
referendum asupra tratatului constituţional al Uniunii
Europene dacă toate condiţiile Marii Britanii vor fi
îndeplinite în cursul viitoarelor negocieri.

NATO a certificat oficial, la Lille (nordul Franţei), cartierul
general al Corpului de reacţie rapidă (CRR-FR), care asigură
Franţei capacitatea de a comanda o forţă terestră multinaţională
de 50.000 de oameni. Este vorba de cel de-al şaptelea cartier
general de acest gen din Europa, singurul care va putea
interveni nu doar în susţinerea NATO, ci şi a UE şi a Franţei.

Eforturi de pace în Orientul Mijlociu
La o lună după ce Hamas a preluat
controlul în Gaza, încep să apară iniţiative de
pace în Orintul Mijlociu, principalii jucători de
pe scena internaţională având planificate
deplasări în zonă.

Miniştrii de externe ai Egiptului şi Iordaniei
vor face prima lor vizită în Israel, ca ambasadori ai Ligii Arabe, în 25 iulie, în încercarea de
reluare a discuţiilor pe marginea iniţiativei arabe de pace. Egiptul şi Iordania sunt singurele
state ce au semnat un acord de pace cu Israelul după războiul sin 1967. Prin intermediul
lor Liga Arabă încearcă să aducă în actualitate
planul de pace propus de Arabia Saudită.
Iniţiativa saudită, adoptată în 2002 şi
actualizată în mai 2007, oferă normalizarea
relaţiilor cu Israelul în schimbul retragerii
totale din teritoriile arabe ocupate în timpul
războiului din1967, crearea unui stat palestinian şi întoarcerea refugiaţiilor palestinieni.
Israelul a respins iniţial acest plan dar pe

parcurs, primul ministru Olmert s-a arătat
dispus să accepte părţi ale planului cu amendamete privitoare la repatrierea refugiaţilor
palestinieni.
Discuţiile au intrat efectiv în impas după
lansarea intifadei în urmă cu şapte ani,
tentativele de reluare a negocierilor fiind
blocate definitiv în ianuarie 2006, când
Hamas a câştigat alegerile.
Pe alt front, o întâlnire a Quartetului pentru
Orientul Mijlociu - Uniunea Europeană, Rusia,
Naţiunile Unite şi Statele Unite - este posibilă,
la începutul săptămânii viitoare. Întâlnirea ar
putea coincide cu vizita în Israel şi Teritoriile
Palestiniene (Cisiordania) a secretarului de
stat american, Condoleezza Rice.
Israelul a făcut o serie de paşi meniţi să întărească poziţia preşedintelui Mahmud Abbas
după ce Hamas - considerat o organizaţie
teroristă de Israel şi Occident - a preluat controlul Fâşiei Gaza în 15 iunie după câteva zile
de lupte violente cu forţele grupării Fatah.
Rezultatul a fost divizarea teritoriilor în două
entităţi şi apariţia unei enclave islamiste,
supusă la presiuni intense de Israel şi Egipt, în
timp ce occidentul a oferit sprijin preşadintelui
Autorităţii Palestiniene, Abbas şi noului
guvern.
Au avut loc, tot ca semn al deschiderii,
întâlniri între miniştrii apărării şi de externe
israelieni cu noul premier palestinian, Salam
Fayyad iar oficiali de la Ierusalim anunţă
posibilitatea unei reuniuni Olmert - Abbas.
Duminică, 8 iukie, cabinetul israelian a acceptat, ca semn de bunăvoinţă faţă de Abbas,
eliberarea a 250 de prizonieri palestinieni din
dei peste 11,000 de deţinuţi actuali.
Israelul a autorizat şi eliberarea a 118
milioane de dolari, taxe vamele blocate în
momentul câştigării alegerilor de Hamas.

Tony Blair
Astăzi, 12 iulie, este
prevăzută prima întâlnire
între reprezentanţi ai
Quartetului pentru
Orientul Mijlociu şi noul
reprezentant al grupului,
fostul premier britanic,
Blair. Quartetul - SUA,
Naţiunile Unite, Uniunea
Europeană şi Rusia - au
finalizat în perspectiva
întâlnirii detaliile privind
rolul lui Blair, după ce a
fost numit trimis special la
scurt timp de la părăsirea
postului de premier la
sfârşitul lunii trecute.
Recent, după o rundă
de discuţii cu Secretarul
General ONU, Ban Kimoon, desfăşurată la
Brussels, responsabilul cu
politica externă a UE,
Javier Solana, declara:
"Delegaţii Quartetului se
întâlnesc în Londra şi
sperăm că o întâlnire la
nivel de miniştrii va avea
loc în curând". Un
diplomat al Uniunii a
declarat în zilele
premergătoare întâlnirii că
scopul reuniunilor
pregătitoare şi a întâlnirii
de la Londra este să
impulsioneze sprijinul
politic şi sprijinul pentru
preşedintele Autorităţii
Palestiniene şi pentru
Ehud Olmert (primul
ministru israelian).

Evaluarea stop@rii programului nuclear Nord-Coreean
Negociatorul american,
Christopher Hill, se află în nordul
Asiei pentru consultări înaintea
reluării negocierilor multilaterale
legate de stoparea programului
militar nuclear al Coreeii de Nord.
Discuţiile delegaţilor celor
şase state implicate în negocieri,
China, cele două Coreei, Japonia, SUA şi Rusia sunt aşteptate
să se desfăşoare în 18-19 iulie.
Hill se va afla în 13-15 iulie la
Tokyo, la Seul în 15-17 şi Beijing
spre sfârşitul zilei de 17 iulie.
Delegaţii vor evalua progresele făcute în cadrul acordului din
13 februarie, acord ce a trasat
drumul reluării ajutorului

energetic, restabilirea relaţiilor
diplomatice şi garanţii de securitate pentru Phenian în schimbul
renunţării la armele nucleare şi a
facilităţilor de producţie. Acordul
reprezintă şi fundamentul pentru
întâlnirea miniştrilor de externe
din această vară.
În urmă cu o săptămână,
Coreea de Nord a anunţat închiderea principalului reactor folosit
în programul militar imediat ce
primul transport cu petrol va ajunge din Coreea de Sud. Închiderea
reactorului, primul pas în acordul
din 13 februarie, va fi supervizat
de Agenţia Internaţională pentru
Energie Atomică.

Ovidiu Ganţ

Mul]umiri pre}edin]iei
germane, bun venit
pre}edin]iei portugheze
Ieri, în debutul sesiunii plenare a
Parlamentului European de la Starsbourg,
seria de discursuri de un minut a fost
deschisă de europarlamentarul Ovidiu
Ganţ. Acesta a arătat că preşedinţia
germană a Uniunii Europene a început sub
auspicii excelente pentru România, ţara
noastră devenind membru la 1 ianuarie
2007, acest moment istoric fiind validat în
unanimitate în Parlamentul României,
odată cu Tratatul Constituţional european.
Din păcate, a spus europarlamentarul,
tratatul nu a fost adoptat, noi negocieri
fiind iniţiate:
"În aceste condiţii politice grele, apreciez în mod deosebit eforturile Germaniei
şi ale doamnei cancelar Dr. Angela Merkel
în realizarea unui consens. Germania şi
Franţa au pus împreună bazele UE,
trecând peste resentimente seculare. De
aici hotărârea şi perseverenţa cu care
Preşedinţia germană a căutat consensul.
România a susţinut această poziţie având
convingerea că numai împreună vom reuşi
să clădim Europa pentru a asigura pacea,
securitatea si bunăstarea tuturor
cetăţenilor săi. Sper ca de această dată
înţelegerea să fie respectată pentru că, nui aşa, Pacta sunt servanda!"
În finalul discursului său, deputatul
FDGR Ovidiu Ganţ a urat mult succes
preşedinţiei portugheze.

Adina Borcan,
Strasbourg, 10 iulie 2007

Comisia Europeana ^}i prezint@
proiectele cu ajutorul YouTube
Comisia Europeana a deschis pe YouTube
un canal in care va posta mesajele pe care le
are de comunicat europenilor. Pagina va putea
fi accesata la YouTube.com/Eutube.
In fiecare zi, pe YouTube sunt vizionate
peste 100 de milioane de filmulete si 65 de mii
de clipuri sunt adaugate zilnic.

l În Turcia vor avea loc, pe 22 iulie, alegerile parlamentare l Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, a propus în timpul vizitei din Algeria şi Tunisia, o Uniune
Mediteraneană între state sud-europene şi nord-africane l Regiunea Arctică, subiect de dispută teritorială între Canada, SUA, Rusia, Danemarca şi
Norvegia l Din cei 950 de sateliţi ce orbitează în prezent, SUA deţine peste 450" - Anatoly Perminov, şeful Agenţiei Spaţiale Ruse l
Roverul Opportunity, aflat de aproape trei ani şi jumătate în
misiune pe Marte alături de ''fratele său geamăn'' Spirit,
este pregătit pentru ceea ce ar putea însemna ultimul său
drum la suprafaţa Planetei Roşii, şi anume coborârea întrun adânc crater de impact (Victoria) pentru a explora
trecutul geologic al acestei planete. Coborârea în craterul
de impact Victoria a primit aprobarea echipei de
coordonare a misiunii pentru că potenţialul datelor
ştiinţifice pe care ar putea să le transmită din interiorul
craterului face să merite asumarea riscului ca modulul
robotizat să nu mai poată urca înapoi spre suprafaţă.

Deşi cele două rovere au avut o misiune iniţială de doar 90 de zile, Spirit şi
Opportunity s-au comportat excelent în mediul ostil de pe Marte, conform
previziunilor specialiştilor ele urmând să fie funcţionale cel puţin până al
sfârşitul lunii octombrie 2008.

În acest timp, la NASA a fost pregătită următoarea misiune spre Marte. Robotul
Phoenix, este gata pentru a fi lansat în luna august. Se estimează că va ajunge pe
planetă în mai sau iunie 2008. Misiunea este un răspuns la semnele prezenţei apei
îngheţate amestecate cu solul, combinaţie ce, în anumite zone, ajunge la suprafaţă.
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera Moroasa, imbunatatita, termopane, convector.Tel.0355404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6.500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera, amenajata, centrala,
termopane, 13.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând garsoniera compusa din 2 camere camin, convector, etaj intermediar. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 2, amenajat, parter, balcon, 23.000
€. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723-584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, 25.000
€. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Lunca,
imbunatatit, centrala, termopane, 26000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, centrala, 21.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala.Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, imbunatatit, centrala, 2 balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
2, imbunatatit, centrala, 28.000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22.000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980

Agentii
, imobiliare

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)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Micro 3, complet amenajat, centrala,
termopane, bucataria modificata. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane, balconul modificat . Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, conf.1, termopane, centrala, suparafata mare. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3, complet imbunatatit,
termopane, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30.000 € negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând apart. 3 camere, conf. 1, Moroasa, centrala, bucatarie modificata. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, 28.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Centru,
imbunatatit, centrala, termopane, 33000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30.000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala, termopane. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33.000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro3 ,bucatarie modificata, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, 31.000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria marita, centrala, 38.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apart. 3 camere, confort 1, decomandat, Lunca, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Govândari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apart. 3 camere conf. 1, centrala,
termopane, clima, Micro 2, 32000 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746-663225
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona linistita. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE CASĂ
Vând casă zona Moroasa, 2 camere,
curte, 30.000 € neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021442.
Vând casă o cameră, Muncitoresc,
amenajata, 16.500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 3 camere, Dealu Mare, centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casă 4 camere, Universalul Vechi
garaj, gradina, terase. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata si utilata, zona linistita. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 4 camere, Centru, amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govândari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren zona Moroasa, ideal constructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10.000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7.000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 5.500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2.200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441.
Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2.100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând 17.800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere casa, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere sau vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Ofer spre închiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462.
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala, amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casă 1.000 mp, zona
Muncitoresc, Timişorii, Câlnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788-021439
Cumpăr apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5.000 mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
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S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

Vând apartament 2 camere urgent,
Î nchiriez apartament 2 camere
pre ţ avantajos. Tel. 0788-374146 . confort 1 şi spaţiu comercial 60 mp. Tel.
0748-118080. (Tryo M)
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere confort 1
Vând urgent apartament în Govânîn zona Micro 1 fără îmbunătăţiri. Tel. dari şi teren. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament cu o cameră etaj 3,
Vând apartament 3 camere, zonă 38 mp, cu centrală termică, ocupabil
excelentă. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
imediat. Tel. 0748-118778. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere confort 1.
Vând apartament 2 camere ameTel. 0748-119122. (Tryo M)
najat ca spaţiu comercial, 20.000 € neg.
Tel. 0748-119444. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780
Vând urgent apartament confort 1 cu
Vând urgent casă cu cinci camere,
baie, bucătărie, garaj, anexe, curte beto- două şi trei camere situate în Govândari,
nată, grădină mare, încălzire cu centrală la preţuri avantajoase. Tel. 0722proprie, situată în Dealul Crucii, Randul 411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
III, la preţul de 32.000 € neg. Tel. 0722Vând urgent casă în Văliug cu cinci
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
camere, 2 bucătării, garaj, pivniţă, curte
Vând urgent casă cu trei camere, şi grădină, la preţ avantajos. Tel. 0722curte, grădină, anexe, situată în zona 411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
Şcoala de Beton la preţul de 26.000 €.
Vând urgent teren situat în Băile
Tel. 0722-411233, 0723-484780. (Grecu Herculane, zona hoteluri UGSR, în
Haus)
suprafaţă totală de 11.000 mp, cu acces
Vând urgent apartament cu trei ca- la două drumuri principale, cu utilităţi la
mere, confort 1, la demisol, îmbunătăţit, preţul de 15 €/mp neg. Tel. 0722centrală, suprafaţă 70 mp, bun pentru 411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
privatizare sau birouri, la preţul de
Vând urgent terenuri în Caransebeş,
26.000 €. Tel. 0722-411233, 0723- zona Teius, situat pe drumul către mă484780. (Grecu Haus)
năstire, în suprafaţă de 3.187 mp fâneţe
Vând urgent garsoniere confort 1 şi şi 2.568 mp pădure cu utilităţi, la preţul
garsoniere tip cămin în Govândari, la de 15 €/mp neg. Tel. 0722-411233,
preţuri avantajoase. Tel. 0722-411233, 0723-484780. (Grecu Haus)
0723-484780. (Grecu Haus)
Vând urgent terenuri în Reşiţa, lângă
Vând urgent casă situată în localita- Releu şi pe Calea Timişorii, lângă
tea Comorâste, cu patru camere, baie, mănăstire iar pe muntele Semenic lângă
bucătărie, garaj, 2 pivniţe, curte şi grădi- Cabana Gozna şi mai jos de eoliene, la
nă mare, la preţul de 32.000 €. Tel. 0722- preţuri avantajoase. Tel. 0722-411233,
0723-484780. (Grecu Haus)
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului
Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Caraş-Severtin

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

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

Agentii
, imobiliare

secretară

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006

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

Vânzãri
Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Cumpăr urgent apartament 3-4
camere, zona Centru sau Doman,
exclus agenţii. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, etaj 4/4, zona Luncă,
33.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 4 camere conf. 1,
decomandat, et. 2/4, zona Micro 4. Preţ
43.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 2, zona Lunca Veche,
preţ 35.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră o cameră, baie, hol,
zona Calea Caransebeşului. Preţ 7.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc ţie, zona
Govândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând casă 1000 mp, Moroasa I, preţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 180.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând cabană 8 camere + 10.200 mp
teren, lângă Cabana Centrală, apă,
curent, canalizare. Preţ 200.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.200 mp teren, zona Luncă,
certificat urbanism, agrement, alimentaţie publică, sport. Preţ 35 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 15 h teren arabil în loc.
Măureni. Preţ 1.500 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 6.000 mp teren intravilan,

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

2 iu l. 07
3 iu l. 07
4 iu l. 07
5 iu l. 07
6 iu l. 07
9 iu l. 07
10 iul. 07
11 iul. 07

47,9356
48,4968
48,4008
48,4495
47,8194
48,3894
48,9030
48,6361

Calea Timişorii, zona depozitelor, preţ 70
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 12.500 mp teren în Caransebeş, zona Seşu Roşu. Preţ 30 € mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 1.200 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 28.000 mp teren km 7. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 5.400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lângă hotel Gozna,
preţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 2.000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autogării, preţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hal ă (produc ţie, depozit)
situată pe Calea Timişoarei, 1.180 mp,
toate utilităţile. Preţ 250 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţii pentru
birouri, firme, zonă centrală. Preţ 500
€/lună. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Ofer spre închiriere hală (producţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilităţile, zona
Calea Timişoarei. Preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 13
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,37
2,36
2,35
2,34
2,33
2,32
2,31
2,30
2,29
2,28
2,27

USD

11 Iunie - 11 Iulie 2007

EURO

lei
3,22
3,21
3,20
3,19
3,18
3,17
3,16
3,15
3,14
3,13
3,12

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11

Auto-Moto-Velo
Cumpăr Volvo 460 GLE, 1.721 cmc, an
fabricaţie 1994-1996, neînmatriculat, benzină, stare tehnică şi optică excepţională.
Tel. 0744-438669.
Vând Mercedes bus 8+1, a.f. 2002,
stare foarte bună, nerulat în ţară şi
Mitsubishi Sport a.f. 2007. Tel. 0742844393, 0726-834261, 0742-553630.

Vând biciclete normale marca Hunniad
şi Schvainn, 80 lei neg. Tel. 0723-092582.
Vând anvelope second-hand de toate
tipurile şi dimen-siunile. Preţ negociabil
direct. Tel. 0721-847422, 0742-612072.
Vând remorcă Saris, 750 kg, lungime 2
m, lăţtime 1 m, înălţime 0,5 m, preţ
avantajos. Tel. 0740-608723.
Vând VW Golf Variant 1999, 1,9 TD,
stare foarte bună. Preţ 6.800 €, negociabil.
Tel. 0745-364210.
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TENIS - WIMBLEDON

RUGBY - TRI NATIONS
Australia a invins Africa de Sud in Tri Nations. Australia a
depasit Africa de Sud cu 25-17 (10-17) in a patra etapa a Turneului
Celor Trei Natiuni, preluand totodata si conducerea in clasamentul
acestei competitii.
Australia a obtinut in final o victorie meritata, a doua din cadrul
turneului, prin care s-a instalat pe primul loc al clasamentului.
Romania a obtinut locul cinci la Europenele de rugby in 7.
Selectionata de rugby in 7 a Romaniei a obtinut un excelent loc
cinci la Campionatele Europene de la Moscova, loc ce inseamna o
crestere fata de turneul final al editiei de anul trecut cand Romania
a ocupat locul sase. Repartizata intr-o grupa cu Rusia, Franta,
Polonia, Germania si Andorra, Romania a obtinut doua victorii, 265 cu Andorra si 14-7 cu Germania, si doua infrangeri, 10-12 cu
Franta si 14-19 cu Polonia, in prima zi de concurs, si a terminat
grupa pe locul patru dupa ce a pierdut si meciul din a doua zi de
concurs cu Rusia, 19-28.
Astfel, Romania a ajuns in turneul pentru locurile 5-8, acolo
unde a invins Georgia cu 14-5 in semifinale si Italia cu 35-19 in
finala pentru locul 5.
Competitia a fost castigata de Rusia, 35-10 cu Franta, in timp
ce in celelalte finale, Moldova a invins Spania cu 17-12 pentru locul
3, Georgia a invins Polonia cu 32-7 pentru locul 7, Ucraina a invins
Germania cu 31-21 pentru locul 9, Lituania a invins Andorra cu 2617 pentru locul 11. AmosNews

Venus Williams, cvadrupla campioana la Wimbledon.
Venus Williams a castigat, sambata, pentru a patra oara in cariera,
turneul de Mare Slem de la Wimbledon, depasind-o in finala pe
revelatia turneului, Marion Bartoli, cu 6-4, 6-1. Finala cu cele mai
slab cotate favorite din istoria turneului feminin de la Wimbledon a
debutat cu Venus Williams castigand rapid primele trei game-uri.
Numarul 19 mondial, Marion Bartoli, a revenit incredibil, la fel ca in
semifinala cu Henin, egaland situatia la trei.
Echilibrul s-a mentinut pana la patru egal, dupa care Venus
Williams a pus presiune pe adversara sa, castigand game-ul noua.
Bartoli, 23 de ani, a realizat o dubla greseala oferindu-i adversarei
sale doua mingi de break. Prima oportunitate a fost irosita de
Williams, dar la a doua minge tripla campioana de la All England a
incheiat setul cu 6-4.
In setul secund o singura jucatoare a dictat ritmul pe teren,
Venus Williams apropiindu-se cu fiecare minge de obtinerea celui
de-al patrulea titlu pe iarba londoneza. In pofida problemelor
musculare acuzate de Venus la scorul de 3-0 in favoarea sa,
jucatoarea de peste Ocean a continuat sa joace fara greseala,
reusind un al doilea break in jocul sase al setului secund.
Venus si-a conservat serviciul si a devenit pentru a patra oara
in cariera campioana la Wimbledon, dupa succesele din 2000,
2001 si 2005. Sportiva din Statele Unite a obtinut si un cec in
valoare de 700.000 de lire sterline, in timp ce Bartoli s-a multumit
cu jumatate din aceasta suma. Altfel, Venus Williams si-a
imbunatatit cu acest succes recordul la Wimbledon, ajungand la a
51-a victorie pe iarba de la All England Tennis & Crocket Club.

TURUL FRANŢEI
Purtatorul tricoului galben, Fabian Cancellara, a dat lovitura in
a treia etapa a Turului Frantei, disputata intre Waregem si
Compiegne (236,5 km), reusind sa castige la sprint, in fata unui
pluton dezlantuit si total dezorganizat.
Cea mai lunga etapa a Turului Frantei 2007 s-a dovedit a fi si
cea lunga de pana acum din punct de vedere orar, ciclistii parcurgand la pas mai mult de trei sferturi din cei 236,5 kilometri programati. Plutonul compus din 187 de rutieri, fara lituanianul Vaitkus retras in urma cazaturii de luni, s-a pus in miscare pentru prima data
in istorie de la Waregem, la ora locala 11:55, dupa ce in dimineata
mansei nu mai putin de 53 de rutieri au fost controlati anti-doping.
Prima si de altfel cea mai importanta actiune a majoritatii etapei
s-a concretizat dupa numai sase borne, francezii Nicolas Vogondy
(Agritubel) si Matthieu Ladagnous (Francaise des Jeux)
desprinzandu-se din pluton intr-un ritm energic. Avansul celor doi
temerari a crescut rapid, dupa 34 kilometri de evadare avansul lor
fata de pluton ajungand la valoarea de 13 minute.
Ultimul kilometru a fost fabulos, cu evadatii ajunsi de un pluton
total dezorganizat, invingatorul mansei fiind chiar purtatorul
tricoului galben, Fabian Cancellara, rutierul de la CSC profitand de
haosul din fruntea cursei.
Urmatoarele etape din Turul Frantei:
- 12 iulie - Etapa a 5-a, Chablis - Autun, 184 km
- 13 iulie - Et. a 6-a, Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse, 220 km
- 14 iulie-Etapa a 7, Bourg-en-Bresse - Le-Grand-Bornand, 197 km
- 15 iulie - Etapa a 8-a, Le-Grand-Bornand - Tignes, 165 km
- 16 iulie - Zi de repaus la Tignes
- 17 iulie - Etapa a 9 -a, Val-d'Isere - Briancon, 161 km
- 18 iulie - Etapa a 10-a, Tallard - Marseille, 229 km
- 19 iulie - Etapa a 11-a, Marseille - Montpellier, 180 km

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
06 - 27 iul:
13 iul:
13 - 15 iul:
13 - 15 iul:

CICLISM - Turul Frantei;
ATLETISM - Golden League, Roma, Italia;
CANOTAJ: Cupa Mondiala, Lucerna, Elvetia;
TENIS - Cupa FED, Semifinale.

DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: Turneul de Golden League, Roma, Italia
Vineri Sport.ro ora 22:00
RUGBY: Turneul celor 3 Natiuni: Noua Zeelanda - Africa de Sud
Sambata Sport.ro ora 12:35
CICLISM: TURUL FRANTEI, Etapa 7
Sambata Eurosport ora 13:00
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Germaniei, Cursele
Duminica Eurosport ora 11:45
FOTBAL: Cupa UEFA Intertoto, Gloria Bistrita - Maccabi Haifa
Duminica Telesport ora 17:30
TENIS: FED CUP: SUA - Rusia
Duminica Telesport ora 19:30
ATLETISM: Marele Premiu IAAF, Marea Britanie
Duminica Eurosport ora 20:00
FOTBAL: Copa America, Finala
Duminica Sport.ro ora 23:55
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Federer, cvintuplu campion la Wimbledon. Elvetianul Roger
Federer a castigat, duminica, pentru a cincea oara consecutiv
turneul de Mare Slem de la Wimbledon, egaland performanta
izbutita de Bjorn Borg in anii 80. In finala de la All England, liderul
mondial a trecut de Rafael Nadal, cu 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2.
Meciul a inceput extrem de bine pentru Federer, deoarece el a
reusit un break in game-ul cu numarul doi, iar apoi s-a distantat la
3-0. Cu siguranta in mintea lui Nadal la acel scor era doar
categoricul 6-0 pe care l-a primit din partea elvetianului in decisivul
finalei de la Roma. Insa Nadal nu s-a lasat si a reusit sa revina
imediat la 3-3 si dupa aceea ambii sportivi si-au castigat serviciul
de fiecare data si inevitabil s-a ajuns la tie-break, unde Federer a
castigat cu 9-7, dupa ce a avut cinci mingi de set.
Setul secund a inceput cu mai multa prudenta din partea
ambilor sportivi, insa cel care a preferat sa atace a fost Roger
Federer. Spre deosebire de primul set, cand Federer si Nadal isi
castigau destul de usor serviciul. Setul secund ne-a oferit game-uri
aprig disputate, dar break-ul a venit abia in game-ul cu numarul
zece, cand toata lumea se astepta la un alt tie-break. La 5-4 pentru
Nadal, pe serviciul lui Federer, ibericul a fructificat prima din cele
doua mingi de set avute si a egalat situatia seturilor la unu.
Federer a reusit astfel al cincilea titlu consecutiv pe iarba de la
Wimbledon. De cealalta parte, Nadal a ratat pentru al doilea an
consecutiv sansa de a deveni primul spaniol care se impune la
Wimbledon, dupa Manolo Santana in 1966.

FORMULA 1 - M.P. AL ANGLIEI
Victorie pentru Raikkonen in Marele Premiu al
Marii Britanii. Dupa un inceput in care a mers economicos atat cu combustibilul cat si cu masina, finlandezul s-a
dezlantuit la finalul primei treimi al cursei si doar
retragerea pentru schimbul de cauciucuri, a lui Hamilton a
evitat depasirea "live" al acestuia de catre Raikkonen. Ca
pilotul englez a fost surprins de ce vedea in oglinda
retrovizoare o demonstreaza si graba cu care a vrut sa
paraseasca boxele inainte de OK -ul mecanicului sef.
Dupa acest episod pentru tanarul pilot englez a ramas
doar lupta pentru obtinerea celui de la noualea podium.
Nici Alonso nu a putut tine ritmul cu finlandezul dezlantuit
multumindu-se cu locul secund. Ca echipa Ferarri a gasit
"ceva" o demonstreaza evolutia senzationala a lui Massa
care dupa ce a luat startul de pe linia boxelor (i s-a oprit
motorul cu cateva secunde de start) a recuperat pana la
locul cinci oferind pe finalul cursei o batalie extrem de
spectaculoasa pentru locul patru cu Kubica.
Iata clasamentul celor care au terminat :
1. Kimi Raikkonen, (Ferrari) 1h21min.43sec.074/1000
+02sec.459/1000
2. Fernando Alonso,(McLaren)
+39sec.373/1000
3. Lewis Hamilton, (McLaren)
+53sec.319/1000
4. Robert Kubica, (BMW Sauber)
+54sec.063/1000
5. Felipe Massa, (Ferrari)

FOTBAL
Va invitam sa vedeti campioana si castigatoarea cupei
nationale din fiecare tara de pe
"Batranul Continent".
Tara-Campioana-Castig Cupei
Albania: SK Tirana (23), Besa
Kavaje (1)
Anglia:Manchester United (16), FC
Chelsea (4)
Austria: RB Salzburg (4), Austria
Viena (26)
Belgia: RSC Anderlecht (29), FC
Brügge (10)
Bulgaria:Levski Sofia (25 si 28)
Cehia: Sparta Praga (34 si 12)
Cipru:Aopoel Nicosia (19), Anorth
Famagusta (10)
Croatia: Dinamo Zagreb (9 si 8)
Danemarca: FC Copenhaga (6),
Odense BK (5)
Elvetia: FC Zürich (11), FC Basel (8)
Franta: Olimpique Lyon (6), FC
Sochaux (1)
Germania: VfB Stuttgart (5), 1.FC
Nürnberg (4)
Grecia: Olympiakos Pireu (35), AE
Larisa (2)
Israel: Beitar Ierusalim (5), Hapoel
Tel Aviv(12)
Italia: Inter Milano (15), AS Roma (8)
Moldova: Serif Tiraspol (7), Zimbru
Chisinau (5)
Norvegia: Rosenborg Trondheim
(20), Frederikstad
Olanda: PSV Eindhoven (20), Ajax
Amsterdam (17)
Polonia: Zaglebie Lublin (2), Groclin
Grodzisk (2)
Portugalia: FC Porto (22), Sporting
Lisabona (14)
Rusia: TSKA Moscova (10),
Lokomotiv Moscova (7)
Scotia: Celtic Glasgow (41 si 34)
Serbia: Steaua Rosie Belgrad
(25 si 22)
Slovacia: MSK Zilina (4), Zlate
Moravce (1)
Slovenia: NK Domzale (1),
FK Koper 82)
Spania: Real Madrid (30),
FC Sevilla (2)
Suedia: IF Elfsborg (5),
Helsingborgs (3)
Tara Galilor: FC Llansantffraid (4),
Carmarten Town (1)
Turcia: Fenerbahce Istanbul (17),
Besiktas Istanbul (7)
Ucraina: Dinamo Kiev (12 si 9)
Ungaria: DVS Debrecen (3),
Honved Budapesta (6)

FIA. Preşedintele FIA, Max Mosley, a
declarat sîmbătă că nu numai echipa
McLaren riscă anularea punctelor din
Campionatul Mondial de F1 dacă acuzaţiile de spionaj se vor adeveri, ci şi piloţii
acesteia. Mosley a confirmat că FIA, care
a deschis o anchetă după acuzaţiile de
spionaj la adresa echipei McLaren "doar
din punct de vedere al echităţii sportive",
bazîndu-se pe Codul Sportiv internaţional şi pe regulamentul Formulei 1, nu va
ezita să decidă sancţiuni dacă se va
dovedi că McLaren a beneficiat într-un fel
sau altul de informatii provenind de la
echipa Ferrari.

