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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Şedinţă de lucru ordinară
din 10 iulie 2007 a
Consiliului Local Reşiţa
Timişoara
Caransebeş

o

La şedinţă au participat doar 15 dintre cei 21 de consilieri.
Convocată în regim de urgenţă, şedinţa extraordinară din 12
iulie 2007 îşi propunea să analizeze şi să hotărască viitorul a
două societăţi reşiţene, considerate ca având un impact mai
mare sau aparent mare asupra socialului şi economicului
oraşului : S.C. URBAN REŞIŢA S.R.L. şi S.C. FOTBAL CLUB
MUNICIPAL S.A. Reşiţa, la ambele acţionar majoritar fiind
Consiliul Local al municipiului Reşiţa.

Cele două societăţi au profile diferite, dar pentru problemele
cu care sunt confruntate la ora actuală şi, care în final se rezumă
la banii publici, s-a încercat o abordare unitară, într-un regim
sentimental, cu o orchestraţie exterioară.
Cele trei proiecte de hotărâre beneficiază,
ca de altfelRodica
toate
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proiectele prezentate, de un gir juridic, oficial, ceea ce ar trebui
să elimine din start discuţiile legate de respectarea legislaţiei sau
a unor hotărâri anterioare. Or tocmai eludarea unor paragrafe
legislative sau interpretarea lor arbitrară constituie explicaţia
pentru trenarea votului.
Primul proiect propunea atribuirea către S.C. URBAN
REŞIŢA S.R.L., prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui
anunţ, a execuţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a Patrimoniului municipiului Reşiţa, în regim de avarii, urgenţe sau (şi?) în
orice alte cazuri motivate temeinic, determinate de evenimente
imprevizibile, la obiectivele edilitare, drumuri, spaţii verzi, locuinţe, clădiri sanitare şi instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli,
licee), preluate de primăria municipiului Reşiţa prin protocol.
Din analiza acestui text care constituie obiectul proiectului de
hotărâre rezultă, pentru URBAN, un domeniu vast de activitate,
atât în ceea ce priveşte obiectivele vizate, cât şi natura lucrărilor,
excluse fiind doar investiţiile.
S.C. URBAN REŞIŢA S.R.L. a devenit societate de utilitate
publică în anul 2006, prin transformarea din Serviciului Public de
profil, aflat în subordinea Consiliului Local, noul statul
permiţându-i accesul la lucrări contractate cu alţi beneficiari.
Prioritatea în selecţia şi abordarea lucrărilor ar fi trebuit, însă, să
se refere la cele iniţiate de către Consiliul Local.
Activitatea prestată de URBAN în 2006 se axează, în principal pe INVESTIŢIA de la «Km 7», rămânând deficitară la problemele edilitare comune, un exemplu fiind asfaltarea străzilor.
Bilanţul contabil al societăţii, în prezent în blocaj juridic şi
financiar, înseamnă un an 2006, încheiat cu profit (teoretic), cu
declararea unor mari sume neîncasate de la Consiliul Local şi cu
datori la firme furnizoare de utilaje, ş.a., ceea o privează de dreptul de participare la licitaţii pt. lucrări din afara Consiliului Local.
Discuţiile au vizat şi aspecte colaterale Proiectului de hotărâre, revenindu-se cu o obstinaţie justificată asupra decontărilor
contabile sau materiale efectuate de URBAN, asupra modului de
colaborare cu principalul acţionar, total diferit de cel al altor
societăţi în care Consiiul Local este acţionar majoritar.
În pofida faptului că s-a solicitat ca în activitatea viitoare,
URBAN să parcurgă etape legale (comenzi, contracte, devize pe
lucrări, recepţii de lucrări, ş.a.), proiectul de hotărâre a fost
adoptat (cu 14 voturi „pentru” şi 1 „împotrivă”) fără ca aceste
condiţii să fie introduse în textul iniţial, iar dacă în anul 2006 limita
superioară a valorii unor lucrări pe care le putea deconta
societatea era de 100.000,0 €, în noua hotărâre s-a adoptat
valoarea de 250.000,0 €.

Votul a fost acordat pentru ca societatea să intre în legalitate,
a avut sprijin politic, au plutit ameninţări şi au vibrat corzi
sentimentale! (Proiect de hotărâre nr.1)
Bani pentru S.C. FOTBAL CLUB MUNICIPAL sau pentru
apă curentă la Doman?
Consiliul Local al municipiului Reşiţa este acţionar majoritar
la S.C. FOTBAL CLUB MUNICIPAL S.A. Reşiţa, dar procentajul
deţinut,plasat sub 50% nu îi creează statutul de factor decizional.
Mai trebuie menţionate două aspecte care şi-au pus
amprenta asupra dezbaterilor din şedinţă:
l procentul exact nu a fost menţionat, iar sumele dirijate
dinspre Consiliul Local spre aceasta societate nu se regăsesc în
totalitate în capitalul social al acesteia (singura modalitate de
infuzie de fonduri), traseul legal al banilor fiind parcurs cu foarte
mari întârzieri;
l Consiliul Local şi-a onorat toate angajamentele financiare
stabilite în acest an faţă de FOTBAL CLUB.
La ora actuală, societatea FOTBAL CLUB se găseşte într-o
situaţie financiară gravă, absenţa banilor blocând plata salariilor
sportivilor, dar şi înscrierea în viitorul campionat naţional, acţiune
care presupune, printre altele, o pregătire tehnică într-un
cantonament.
Pe de-altă parte, bugetul Consiliului Local, în perioada
estivală nu are aceeaşi rată de alimentare ca în alte perioade ale
anului, o situaţie cunoscută şi explicabilă, care însă face
imposibilă
o rectificare
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HIPPde buget în favoarea FOTBALULUI, fără
a afecta alţi beneficiari.
Proiectul de hotărâre recurge la un transfer: banii alocaţi
pentru Lucrările Tehnico-edilitare (LTE) aferente investiţiei „km
7” direcţionaţi spre fotbal.
Investiţia respectivă este sistată la ora actuală, dar poate fi
reluată la apariţia unor investitori, iar viceprimarul, domnul Pădurean a vorbit despre intenţiile a şase-şapte firme (pe care însă nu
le-a nominalizat), ceea ce face imposibil transferul propus.
În ceea ce priveşte Spitalul de urgenţă, a cărui construcţie va
începe în această toamnă pe platforma din zona respectivă,
fondurile pt. LTE fac parte intrinsecă din suma alocată de guvern.
Domnul consilier Dan Pătruică, reprezentantul Consiliului
Local în Consiliul de Administraţie al FOTBAL CLUBULUI a
propus transferul a 300.000,0 lei, prinşi în bugetul local pentru
achiziţionarea unui autobuz care să sigure transportul sportivilor
juniori, pentru a rezolva situaţia critică a seniorilor, o soluţie
injustă având în vedere rezultatele bune ale tinerilor fotbalişti.
Propunerea a căzut, ca de altfel şi proiectul de hotărâre.
FOTBAL CLUB MUNICIPAL este o societate cu mari
probleme financiare, relevate de un audit intern al Consiliului
Local, dar neacceptat de managerii clubului. Conducerea
clubului îi sfidează pe acţionari, manifestare pregnantă în
relaţiile cu Consiliul Local , toate aceste aspecte constituind
suficiente argumente pentru respingerea proiectului de hotărâre.
În pofida solicitării primarului, pledoarie pentru evitarea
condamnării la desfiinţare a fotbalului reşiţean (de fapt, s-au mai
pierdut discipline sportive care au plasat Reşiţa pe harta marilor
centre sportive naţionale, în Banatul celor două zeci de lacuri nu
se mai practică canotajul, s-a desfiinţat şcoala de popice, înotul a
avut parte de ani buni de ignorare din partea administraţiei),
sentinţa a fost asumată de consilieri, cei puşi să gestioneze cu
discernământ banul public.
Cartiere sau străzi din capitala de judeţ, Dealul Crucii şi
Domanul nu au apă distribuită în sistem centralizat, nu există
canalizare în Butovăţ, calea de rulare a tramvaiului este sursă de
disconfort pentru locuitori, în cartierul Lunca Pomostului nu există nici un spaţiu de joacă, multe străzi aşteaptă reabilitarea covorului asfaltic, dar pentru toate acestea bugetul acestui an s-a dovedit subdimensionat şi, în această conjunctură, pretenţiile formulate de FOTBAL CLUB nu au găsit ecou în votul consilierilor.
Concluzia este una singură, indiferent că este formulată de
consilierii locali sau de cei judeţeni: sprijinul financiar va continua
doar atunci când se va stabili o altă echipă managerială.
La finalul şedinţei a fost prezentată şi aprobată propunerea
Asociaţiei de Înot MASTERS România, transmisă prin doamna
consilier Anca Rădulescu, privind organizarea la Reşiţa a
primului campionat de înot masters din România.
Propunerea onorează oraşul şi se constituie o recunoaştere
a tradiţiei, dar şi a calităţii infrastructurii sportive realizate în
ultimul an.(Proiect de hotărâre nr. 2 şi 3)
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă de lucru ordinară - 10 iulie 2007
Ordinea de zi propusă a cuprins 22 de proiecte de hotărâre, cărora li s-au adăugat alte 7 în
regim de urgenţă, o practică curentă pentru Consiliul Local, dar justificată de această dată, având
în vedere vacanţa de vară a parlamentului local.
La şedinţă a fost prezent şi domnul deputat
Valentin Samuel Boşneac.
Dumitru Fărcaş - cetăţean de onoare al
municipiului Reşiţa
Cunoscutului taragotist Dumitru Fărcaş,
muzician a cărui activitate echivalează cu
promovarea folclorului românesc în toate
regiunile României, dar şi dincolo de graniţele
ţării, i-a fost acordat titlul de „Cetăţean de onoare”
al municipiului Reşiţa.
Definită de domnul consilier Bălan ca „inflaţie”
în acordarea cu frenezie de titluri de cetăţeni de
onoare ai municipiului, acţiunea Consiliului Local
din ultima perioadă de timp vizează persoane
născute în Reşiţa, care locuiesc în Reşiţa sau pe
alte meridiane, dar şi oameni din alte zone sau
din alte ţări, implicaţi în viaţa oraşului, fie că e
vorba de un sprijin real, fie că se constituie în
mesageri ai zonei.
Pentru tratarea unitară a propunerilor şi
eliminarea unor controverse, probabil că ar fi utilă
stabilirea unor criterii de selecţie, pentru că, întradevăr, nu poţi acorda aceleaşi onoruri atât
compozitorului care a realizat imnul Reşiţei sau
celui care în sunetul taragotul a pus tot sufletul
românesc, cât şi actorului în turneu, care, o dată
la cinci ani delectează publicul cu o comedie
uşoară. (Proiect de hotărâre nr.1)
Vom călători mai scump
S.C. PRESCOM S.A., unic beneficiar al
concesionării transportului local se confruntă cu
probleme tehnice, reflectate în cele financiare,
care au condus la un deficit de 205.329,0 lei,
înregistrat la data de 31 martie 2007.
Până la obţinerea dreptului de a înnoi parcul
auto se înregistrează cheltuieli de întreţinere şi
de exploatare supradimensionate, dar care ar
putea fi eliminate prin majorarea tarifelor la
transportul în comun.
Majorarea va fi aplicată şi biletelor de călătorie cu tramvaiul, dar nu s-au făcut, în expunerea
de motive, referiri la reabilitarea căii de rulare, la
posibile achiziţii de noi garnituri de tren sau piese
de rezervă, precum nici la reviziile şi reparaţiile
capitale aferente instalaţiilor conexe, ceea ce
poate însemna o altă etapă în majorarea tarifelor
datorată costurilor acestor lucrări.
Chiar dacă doar 15 dintre cei 20 de consilieri
locali prezenţi au fost de acord cu majorarea
propusă, începând cu data de 1 iulie 2007, preţul
unui bilet de călătorie, în incinta oraşului, va fi de
1,3 lei şi diferenţiat pentru traseele periurbane:
l Traseul 8 Reşiţa Moniom
1,6 lei
l Traseul 9 Reşiţa- Ţerova
1,4 lei
l Traseul 10 Reşiţa Doman
1,4 lei
l Traseul 11 Reşiţa Cuptoare
1,6 lei
Preţul abonamentelor va prelua, procentual,
majorarea stabilită pentru bilete. (Proiect de
hotărâre nr. 2)
Traseu extins pentru autobuze
Pentru asigurarea transportului spre zone de
agrement, în perioada vacanţei elevilor (14 iulie
2007 16 septembrie 2007) traseul nr.2 barat de
transport local de călători va avea următoarea
configuraţie: Staţia Mol (Câlnic) B-dul Republicii
A.J.O.F.M. Piaţa Republicii Lend.
În această perioadă de vară, traseul nu este
deservit în zilele de luni vineri.
Informaţiile legate de programul de transport
pot fi obţinute de la dispeceratul PRESCOM,
telefon 251143. (Proiect de hotărâre nr. 3)

Înregistrarea, respectiv radierea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării
Procedura de înregistrarea şi radierea
vehiculelor care nu sunt supuse regimului
înmatriculării sunt stabilite prin Ordinele nr.
1501/13.11.2006 şi 1454/25-.09.2006, emise de
Ministerul administraţiei şi Internelor.
Documentul care atestă omologarea este
Cartea de identitate a vehiculului, eliberată de
către Registrul Auto Român (RAR).
Pentru înscrierea în cartea de identitate a
datelor deţinătorului vehiculului, până la tipărirea
unor noi cărţi de identitate (care vor fi prevăzute
cu menţiuni specifice înregistrării), în cea
existentă se va utiliza un procedeu de înscriere
pe hârtie autocolantă. (Proiect de hotărâre nr. 4)
Modificări ale statului de funcţii al
Serviciului Public „Direcţia Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor” Reşiţa
Performanţele profesionale, atestate de calificativele obţinute în activitatea prestată, precum
şi realizarea stagiului de vechime şi/sau absolvirea unei forme superioare de învăţământ pot
determina schimbări de funcţii ale personalului.
La „Direcţia Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor” sunt două modificări pentru care a
fost solicitat şi obţinut votul consilierilor locali.
(Proiect de hotărâre nr. 5)
Spaţiu central pentru birouri
A fost aprobată documentaţia de urbanism
(P.U.D.) „Clădire de birouri”, amplasată în Reşiţa,
Str. Libertăţii, nr. 35 A. Documentaţia a fost elaborată la iniţiativa S.C. COM TER S.R.L. Timişoara.
Proiectul de hotărâre a fost lipsit de partea
grafică, singura modalitate de a justifica în ce
mod este valorificat, funcţional şi estetic, un teren
amplasat în zona centrală a municipiului a cărui
zestre funciară scade de la o zi la alt.
Scoaterea din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a unui
teren cu suprafaţa de 356,36 mp, în vederea
asocierii cu Consiliul Local, pentru realizarea a
13 locuri de parcare nu a fost aprobată. (Proiect
de hotărâre nr. 6 şi 11)
Teren pentru intrarea la Sala Polivalentă
Accesul la Sala Polivalentă a municipiului
reclamă o suprafaţă mare de teren (615,0 mp)
pentru amenajarea intrărilor cu trepte şi podeste.
Terenul respectiv, necesar realizării investiţiei, dar şi pentru întreţinerea acesteia, şi făcând
parte din domeniul public al oraşului va fi dat în
administrare, pe o perioadă de 10 ani, Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, titularul investiţiei.
(Proiect de hotărâre nr. 7)
Sediu nou pentru Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi pentru Casa
Judeţeană de Pensii
Casa Muncitorească, unul dintre simbolurile
sociale şi arhitectonice a Reşiţei, nu mai există şi
soarta acesteia a fost impregnată cu multă
neglijenţă.
După multe tergiversări şi controverse, consilierii au aprobat darea în folosinţă a terenului,
pe care a fost construită clădirea respectivă,
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în
vederea construirii unui imobil cu destinaţia de
birouri, ceea ce ar conduce la realizarea în zonă a
unui pol agricol, având în vedere şi alte instituţii
din acest areal.
Deşi nu a fost prezentată şi o solicitare a
Casei Judeţene de Pensii pentru acest teren,
consilierii au venit în întâmpinarea acesteia şi au
decis darea terenului în administrarea ambelor
instituţii.

În urma atenţionării, respectiv, avertizării meteorologice emise
de Administraţia Naţională de Meteorologie, cod galben (1718.07), respectiv, cod portocaliu (19 - 20.07), pentru intervalul
până la sfârşitul acestei săptămâni şi în baza Planului de măsuri
vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari,
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin a dispus, printr-o
circulară, ca primarii de localităţi să ia măsurile ce se impun pentru
evitarea producerii unor efecte negative asupra populaţiei,
determinate de căldura excesivă, persistentă.
În acelaşi context, al temperaturilor extrem de ridicate,
recomandările medicilor sunt următoarele:
l pe parcursul perioadei caniculare, încetarea activităţii
pronunţat fizice, repaus mai des în locuri răcoroase şi evitarea
deplasărilor între orele 11 şi 18;
l Pentru a limita efectele caniculei în locuinţe, ferestrele expuse
la soare vor fi închise, iar jaluzelele sau draperiile trase. Ferestrele
vor rămâne închise atâta timp cât temperatura exterioară este mai
mare decât cea din locuinţă şi vor fi deschise seara târziu, noaptea
şi dimineaţa devreme. De asemenea, pentru a reduce
temperatura din casă este bine ca lumina artificială să fie
menţinută la intensitate scăzută şi utilizată pentru perioade mai
scurte. În plus, orice aparat electro-casnic de care nu este nevoie
va fi scos din funcţiune;
l Vestimentaţia în zilele caniculare trebuie să fie lejeră, din fibre
naturale, de culori deschise. Pe cap vor fi purtate pălării sau şepci
în culori deschise. În zilele caniculare, consumul de lichide trebuie
să depăşească doi litri. Practic este recomandat consumul unui
pahar de apă la fiecare 15 - 20 de minute. Consumul de alcool inclusiv bere sau vin - nu este indicat, întrucât favorizează
deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului
împotriva căldurii;
l De asemenea, va fi evitat consumul băuturilor cu conţinut
ridicat de cofeină sau de zahăr. În schimb, medicii recomandă
consumul fructelor şi legumelor proaspete, întrucât acestea
conţin o mare cantitate de apă;
l O atenţie deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor şi
persoanelor cu dizabilităţi. Aceştia nu trebuie lăsaţi niciodată
singuri, în maşini sau în încăperi prost ventilate, chiar dacă este
vorba despre perioade scurte de timp.
(Prefectura judetului Caraş-Severin - 17.07.2007)

Delega]ie german@ în jude]ul Cara}-Severin

O delegaţie germană condusă de către domnul Peter
Koestner, şef divizie de construcţie şi reabilitare a canalizărilor din
Primăria München a ajuns marţi, 17 iulie a.c. la Reşiţa unde a
purtat discuţii cu partenerii români din cadrul Proiectului interdisciplinar Apă Mediu Energie. Întâlnirea preşedintelui Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, domnul Iosif Secăşan cu domnul
Koestner a avut loc astăzi, 18 iulie a.c. la sediul instituţiei, ocazie
cu care a fost prezentat stadiul în care se află proiectul amintit.
Delegaţia germană, din au făcut parte domnul Jorg
Schuchardt, directorul Aquacomm Munchen şi domnul Martin
Theodor Steger, şeful Biroului de proiectare Coplan, s-a întâlnit cu
toţi partenerii români implicaţi în proiect. Este vorba de
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, ai Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, ai AN „Apele Române”,
Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, ai SC
AquaCaraş SA şi ai Primăriei Văliug.
Proiectului interdisciplinar Apă Mediu Energie este susţinut
financiar de către Ministerului Federal al Mediului şi are drept scop
asigurarea protecţiei apelor de suprafaţă şi a celor freatice pentru
a îmbunătăţii calitatea apei potabile pentru municipiul Reşiţa. Totodată, se doreşte asigurarea apei potabile şi a epurării apelor uzate
în amonte de Reşiţa în conformitate cu standardele europene.
In cadrul întâlnirii avute a fost făcută o evaluare a stadiului de
realizare al proiectului şi a fost luată în discuţie chiar posibilitatea
încheierii unui parteneriat între AquaKomm Munchen şi SC
AquaCaraş SA. Totodată, partenerii implicaţi în proiect caută să
identifice surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor
studii vizând delimitarea zonelor de protecţie sanitară a surselor
de alimentare cu apă potabilă a Reşiţei. Studiile pentru zonele de
protecţie sunt complementare cu planurile de sistematizare
necesare în amonte de Reşiţa.
In perioada imediat următoare Ministerului Federal al Mediului
(continuare în numărul viitor)
îi va fi înaintat cel de-al doilea raport privind acest proiect.

Avertizarea cu cod portocaliu se va menţine în zone din 22 de judeţe şi muncipiul Bucureşti până pe data de 27 iulie
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Oraviţa +34ºC
+24ºC

+36ºC
+26ºC

Duminic@/22 Iulie

+36ºC
+26ºC

Miercuri, 25 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+36ºC
+22ºC

Reşiţa

Caransebeş

+37ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +33ºC
+23ºC

Oraviţa +33ºC
+23ºC

+35ºC
+25ºC

Joi, 26 Iulie

Vineri, 27 Iulie

+36ºC
+22ºC

+35ºC
+25ºC

Sâmbătă, 28 Iulie

Duminică, 29 Iulie

Reşiţa

+30ºC/+18ºC

+30ºC/+21ºC

+31ºC/+21ºC

+31ºC/+21ºC

+30ºC/+17ºC

+28ºC/+17ºC

+30ºC/+20ºC

Timişoara

+33ºC/+17ºC

+35ºC/+18ºC

+35ºC/+20ºC

+35ºC/+18ºC

+34ºC/+17ºC

+,33ºC/+18ºC

+33ºC/+19ºC
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Anunturi
,

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 rochie de mireasă
model deosebit, pentru o
persoană între 170-175 cm.
Preţ neg. Tel. 0745-178281.
Vând canapea, masă cu 4
scaune, covor persan 3/4,
combină pentru televizor, preneg. Tel. 0744-364022.
Vând 2 covoare de 5-50
persane, lăţime 1,5 m. Inf. la
Muiorescu Ion, Azilul de bătrâni,
B2D, et. 2, camera 30, str.
Sodol.
Vând urgent telefon Sagem
cu clapetă la preţul de 100 €
neg. Tel. 0742-003677.
Vând Canon Powershot A95
în cutie la 600 lei, dvd
KingVIsion Franţa, citeşte tot,
telecomandă complet foarte
puţin folosit 150 lei, mp3 portabil

Philips 100 lei nou, digital audio
player portabil Philips complet
cu driver cablu usb pt. băgat
muzic ă 100 lei, set inox
desfăcut vin 100 lei sigilat. Tel.
0751-333114, 0728-450366
sau 0721-746700.
Vând frigider Arctic la 120 lei
neg. Tel. 0727-869557.
Vând congelator. Tel. 0355408068.
Vând vitrin ă Topli ţa şi
servantă. Tel. 0355-805819.
Cumpăr aparatură electrocasnică, radiouri şi tv defecte.
Asigur transport local. Tel.
0723-092582.
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

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 18.07.2007
REŞIŢA: Agent vanzari: 2; Ajutor ospatar: 10; Asistent
farmacist: 2; Asistent medical fizioterapie: 2; Asistent medical
generalist: 4; Asistent social: 1; Barman: 2; Brutar: 9; Bucatar: : 36;
Carmangier: 3; Cofetar: 2; Confectioner articole din piele: 19;
Consilier: 2; Contabil: 1; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 139; Dispecer: 1; Dulgher: 19+2
persoane cu handicap; Dulgher restaurator: 2; Electrician de
intretinere si reparatii: 2; Electrician exploatare retele electrice: 1;
Electrician in constructii: 21; Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist:
1; Fochist pentru cazane industriale: 2; Frezor universal: 2;
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 instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus constructii
metalice: 2; Lacatus mecanic: 7; Lucrator comercial: 6; Macelar: 4;
Maistru constructii civile: 1; 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: 51;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 41; Operator la
fabricarea mezelurilor: 2; Operator la masini unelte cu comanda
numerica: 10; Ospatar (chelner): 15+2 absolvenţi; Patiser: 5;
Paznic: 9; Rectificator dantura caneluri: 1; Rectificator universal: 1;
Sofer autocamion: 4; Sofer de autoturisme si camionete: 3;
Spalator vehicule: 9+2 absolvenţi; Spalatoreasa lenjerie: 20;
Strungar universal: 11; Sudor: 5; Sudor in mediu protector: 5;
Sudor manual cu arc electric: 5; Tehnician merceolog: 1; Tamplar
universal: 2; Vanzator ambulant: 1; Vanzator: 6; Zidar cosuri
fabrica: 2; Zidar pietrar: 10; Zidar rosar-tencuitor: 15+2 persoane
cu handicap; Zugrav, vopsitor: 10.
TOTAL GENERAL: 590

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

furnir şi gater A din stejar/gorun.
Tel. 0744-438669.
Asociat unic, vând firmă
plătitoare de tva, înfiinţată în
1992 toate activităţile, în activitate, fără datorii la stat, contabilitate la zi. Tel. 0723-610400.
Vând utilaj pt. trasat-tăiat
cartoane 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. Vând maşină de cusut Sin-ger originală,
număr serie c3434565 pedala şi
picioarele din fier forjat, stare
excelentă, vechime aprox. 100
ani, produsă în 1908. Tel. 0723610400.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Absolventă a Facultăţii de
Inginerie, Arad, master în Ştiinţe
Economice, Arad, caut loc de
muncă. Tel. 0740-288201.
Angajez persoană feminină
prezentabilă şi bună
negociatoare pentru muncă
lejeră şi salariu convenabil. Tel.
0727-731091.
Colaborare part time pentru
tineri şi pensionari. Tel. 0745162392, 0720-468908.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case. Tel. 0727-505315.
Italian caută idee afaceri în
România! Rog seriozitate! Tel
+393281468106 multiserviceluca@hotmail.it
Caut copii pentru îngrijire şi
bătrâni. Tel. 0721-217133.
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.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacie Super Nova cu
motor de Nova, 6.000 lei. Tel.
0766-268813.
Cumpăr capotă Fiat Croma
culoare bej. Tel. 0729-930543.
Cumpăr Matiz. Tel. 0729930543.
Cumpăr Volvo 460 GLE, 1721
cmc, an fabricaţie 1994-1996,
neînmatriculat, ben-zină, 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. 0742-844393, 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. 0721847422, 0742-612072.
Vând remorcă Saris, 750 kg,
lungime 2 m, lăţtime 1 m, înălţime
0,5 m, preţ avantajos. Tel. 0740608723.

Nume
Adresa

Anunturi
,
Imobiliare

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, 0730370196
Vâ nd ap. c onf. 3,etaj1,
ocupabil imediat. 20.900 € neg.
Tel. 0745-496620
Vând apartament 2 camere
67 mp, centrală, gresie, faianţă,
termopane, etaj 3 din 4, mobilat
şi utilat pe Calea Timişorii. Preţ
33.000 € neg. Tel. 0744 752503.
Vând teren 4.200 mp în
Bocşa, soseaua principală, FS
18 m. Tel. 0355-407174.
P ersoană fizică, v â nd
apartament pe Făgăraşului et.
1/4. Tel. 0355-407174.
Vând în Gătaia casă central,
2 camere, bucătărie, baie, hol,
şpais, cablu, telefon + una
clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, grădină 1.520 mp sau
variante, schimb cu apartament
în Reşiţa. Tel. 0747-832171.
Vând casă Dognecea. Tel.
0 3 5 5 - 4 11 6 8 2 s a u 0 7 2 9 357909.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-408068.
Vând casă în Zorlen ţul
Mare. Tel. 0726-737055, 0724351108.
Închiriez garsonieră ideală
pentru cabinet medical sau
birouri. Tel. 0744-558230.
Vând 20 parcele teren 7001200 mp cu nr. top pe Calea
Caransebe şului. Tel. 0748119444.

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

3. Nicola Ciprian Pavel (23 ani) şi
Pittman Eveline Hanelore (20 ani)
4. Bălu Radu Octavian (26 ani) şi
Dumitrescu Loredana Crina (27 ani)
5. Purec Perică Ionuţ Sebastian (22)
şi Negru Anca (28 ani)
6. Chiosa Nicolae (32 ani) şi
Apostol Mădălina Miruna (25 ani)
7. Andrei Lucian (31 ani) şi
Răduţă Ionela (27 ani)
8. Sîrbu Alin Georgel (25 ani) şi
Meilă Loredana Adela (24 ani)
9. Holiga Iosif (31 ani) şi
Bloju Iuliana Octavia (29 ani)
10. Petraşcu Traian Adrian (28 ani) şi
Sim Georgiana Raluca (25 ani)
11. Lupea Alexandru (22 ani) şi
Lupulescu Raluca Vanessa (23 ani)
12. Runcan Ghiţă (30 ani) şi
Sîrbu Mariana (23 ani)
13. Matei Nicolae Cornel (26 ani) şi
Horcea Amalia (30 ani)
14. Damşescu Ion (26 ani) şi
Staicu Mihaela Cristina (27 ani)
15. Aparaschivei ioan (43 ani) şi
Stoianovici Sonia Doina (32 ani)
16. Radu Răzvan Dan (37 ani) şi
Lăptucă Ioana (37 ani)
17. Petcu Ionel (35 ani) şi
Burlacu Mihaela (29 ani)
18. Maidan Cristian Petru (30 ani) şi
Oprea Alina Mihaela (23 ani)
19. Dana Cengiz (36 ani) şi
Burgeag Cristina (30 ani)
Miercuri, 25.07.2007
1. Chiurtu Iulian (67 ani) şi
Nedelcu Virginia (54 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 13-18 iulie

l Kovacs Ladislau (70 ani)
l Constantin Maria (66 ani) l
Catrinar Stelian (40 ani) l
Înregistrate în Reşiţa
Iovănuţ Nicolae Ioan (45 ani) l
pentru perioada
Răcătău Vasile (68 ani) l Dalea
19-25 Iulie 2007
Ioan (74 ani) l Dragu Ilie (75
Joi, 19.07.2007
ani) l Supercian Constantin (76
1. Sandu Ninel Adrian (22 ani) şi
ani) l Bela Irma (91 ani) l
Marişescu Raluca (20 ani) Gromov Ofelia Natalia (83 ani)
2. Vişan Emil (38 ani) şi
l Barlia Ion (75 ani) l Cârpaci
Doran Mariana Cristina (33 ani)
Dănuţ (49 ani) l
3. Otiman Ion (27 ani) şi
Boiangiu Felicia Lavinia (27 ani)
În PRISMA
Vineri, 20.07.2007
1. Szeneszy Gheorghe Ioan (22 ani)şi
puteţi publica
Butoi Daniela (21 ani)
anunţuri de
Sâmbătă, 21.07.2007
comemorări
1. Table Nicolae (31 ani) şi
condoleanţe
Oprea Zorina Florica Iolanda (34 ani)
la preţuri rezonabile
2. Păunică Dumitru (33 ani) şi
Socol Mihaela Ştefania (24 ani)

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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ANRCTI va desemna un furnizor de serviciu universal
care va avea obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor de
servicii de telefonie un registru al abonaţilor şi un serviciu de
informaţii privind abonaţii, care va include numerele de
telefon şi anumite date de identificare ale abonaţilor tuturor
furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului.

Prin programul JEREMIE se vor aloca
resursele ce provin din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) pentru
îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMMurilor, fonduri de care beneficiază România
ca stat membru al Uniunii Europene.

Potecţia tinerilor la locul de muncă
In Monitorul Oficial nr. 473/13 iulie
2007, a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia
tinerilor la locul de munca.
Actul normativ mentionat are drept
scop asigurarea protectiei tinerilor
impotriva exploatarii economice, oricarei
munci susceptibile sa dauneze securitatii,
sanatatii sau dezvoltarii lor fizice,
psihologice, morale, sociale sau sa
pericliteze educatia acestora.
Prevederile hotararii se aplica oricarei
persoane in varsta de cel putin 15 ani ani
si de cel mult 18 ani care a incheiat un
contract individual de munca in conformitate cu legislatia in vigoare.
Prin notiunea de copil se intelege orice
persoana care nu a atins varsta de 15 ani
sau orice tanar in varsta de cel putin 15 ani
si de cel mult 18 ani care face inca obiectul
scolarizarii obligatorii pe baza de program
integral, stabilit de lege.
Prin derogare de la dispozitia potrivit
careia incadrarea in munca a copiilor este
interzisa, hotararea prevede urmatoarele:
l copii in varsta de cel putin 16 ani, care
fac obiectul scolarizarii obligatorii, pe baza
de program integral, pot incheia, in
conditiile legii, un contract individual de
munca in calitate de salariat pentru
desfasurarea de munci usoare;
l copilul care face obiectul scolarizarii
obligatorii pe baza de program integral
poate incheia un contract individual de

munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu
acordul parintilor sau al reprezentantilor
legali, pentru desfasurarea de activitati
potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile
si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt
periclitate sanatatea, dezvoltarea si
pregatirea profesionala.
Angajatorul este obligat sa puna in
practica masurile necesare pentru asigurarea securitatatii si protejarea sanatatii
tinerilor pe baza evaluarii riscurilor existente pentru tineri si legate de munca
acestora. Evaluarea riscurilor trebuie
efectuata inainte ca tinerii sa inceapa
munca si la orice modificare semnificativa
a conditilor de munca si trebuie sa vizeze:
natura, nivelul si durata expunerii la
agentii fizici, biologici si chimici; nivelul
pregatirii profesionale si al instruirii
acordate tinerilor s.a.
In acest sens, angajatorul este obligat
sa informeze in scris tinerii sau, dupa caz,
parintii sau reprezentantii legali ai copiilor
angajati asupra tuturor masurilor luate in
ceea ce priveste securitatea si sanatatea
lor. Potrivit hotararii, durata timpului de
munca pentru tineri este de maximum 6
ore/zi si 30 ore/saptamana. Tinerii nu pot
presta munca suplimentara, de asemenea, nu pot presta munca intre orele 20.00
si 6.00.
Aceasta hotarare abroga Ordinul
Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei nr. 753/2006 cu acelasi obiect.

Onorariile percepute pentru intocmirea documentatiilor cadastrale necesare inscrierii in cartea funciara se
stabilesc prin H.G., in cuantum de 2 pana 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.

Firmele ^}i vor pl@ti
contribu]iile }i impozitele
^n c$te un singur cont
Companiile care nu au datorii
la stat vor plati, incepand cu data
de 1 septembrie, impozitele datorate la bugetul de stat intr-un singur cont bancar, aceeasi masura
fiind aplicata si in cazul contributiilor sociale, a anuntat, marti,
Daniel Chitoiu, presedintele Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala (ANAF), citat de NewsIn.
"Aceasta masura va duce la
debirocratizarea serviciilor
administrative ale Fiscului, avand
in vedere ca un agent economic
care pana acum era nevoit sa
completeze de la 10 pana la 50
de ordine de plata, de acum va
completa doar doua ordine de
plata: pentru bugetul de stat si
pentru contributiile sociale", a mai
spus Chitoiu.
ANAF va distribui ulterior
sumele depuse in aceste doua
conturi in Trezorerii pentru fiecare
buget in parte.
Noul sistem informatic se va
aplica de la 1 septembrie doar
pentru companiile care nu au
datorii la stat, urmand ca
extinderea sistemului si pentru
celelalte societati sa se realizeze
de la 1 ianuarie 2008.
HotNews.ro, 10 iul 2007

l Aderarea la fondurile de pensii private a fost amânată pentru 17 septembrie l Inspectoratul Regional pentru
Protecţia Consumatorilor Arad, cu sediul în Arad, grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş l
Administraţia Naţională de Meterologie anunţă temperaturi de peste 38 de grade Celsius, până pe 27 iulie 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. 53 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală (M.O. nr. 429/27.06.2007)
l H.G. nr. 595 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului
pentru finanţe publice locale (M.O. nr. 429/27.06.2007)
l H.G. nr. 615 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, aprobate prin H.G. nr.
1.294/2004 (M.O. nr. 429/27.06.2007)
l Hotărârea nr. 21 a Uniunii Naţionale a Executorilor
Judecătoreşti privind completarea Statutului Uniunii
Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de
executor judecătoresc (M.O. nr. 430/28.06.2007)
l H.G. nr. 577 pentru modificarea H.G. nr. 497/2004 privind
stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale
(M.O. nr. 431/28.06.2007)
l Ordinul nr. 439/426 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor privind
stabilirea taxelor pentru stocuri excedentare de produse
agroalimentare (M.O. nr. 431/28.06.2007)
l Ordinul nr. 12 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pt. modificarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate
a declaraţiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social (M.O.nr. 434/28.06.2007)
l O.u.G. nr. 43 privind introducerea deliberată în mediu şi
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
(M.O. nr. 435/28.06.2007)
l O.u.G. nr. 58 pt. modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale (M.O. nr. 439/28.06.2007)
l O.u.G. nr. 63 privind regimul veniturilor încasate de
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării
contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE
finanţate de Uniunea Europeană (M.O. nr. 439/28.06.2007)
l O.u.G. nr. 59 privind instituirea Programului naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi
în localităţi (M.O. nr. 441/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 65 pentru modificarea şi completarea O.u.G.
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale (M.O. nr. 441/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 66 pentru modificarea şi completarea art. 35
din Legea zootehniei nr. 72/2002 (M.O. nr. 441/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 72 privind unele măsuri derogatorii de la O.u.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publi-
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că, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O.nr. 441/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 57 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
(M.O. nr. 442/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 67 privind aplicarea principiului egalităţii de
tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor
profesionale de securitate socială (M.O. nr. 443/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 69 pentru modificarea şi completarea O.u.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr.
443/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 75 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a
altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996
- Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din O.G. nr. 96/1998 privind
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului
forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru
întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare
pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din
fondul naţional silvic (M.O. nr. 443/29.06.2007)
l Ordinul nr. 236 al ministrului internelor şi reformei
administrative pentru modificarea şi completarea anexei la
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 128/2007
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi
unităţile sale subordonate (M.O. nr. 443/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 74 privind asigurarea fondului de locuinţe
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari (M.O.
nr. 444/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 76 privind procedura specială de înregistrare
fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (M.O. 444/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 77 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru
modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare (M.O. nr. 444/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 78 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2007 (M.O. nr. 445/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 83 pentru modificarea Legii nr. 179/2004
privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale
poliţiştilor (M.O. nr. 445/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 68 privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (M.O.
nr. 446/29.06.2007)
l O.u.G. nr. 81 pentru accelerarea procedurii de acordare a
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
(M.O. nr. 446/29.06.2007)

Sistemul de panotaj ^n
serviciile publice
In Monitorul Oficial nr. 465/11 iulie
2007, a fost publicata Decizia nr. 194/2007
a primului ministru pentru stabilirea unor
masuri de imbunatatire a activitatii
serviciilor publice.
In vederea asigurarii accesului tuturor
cetatenilor la servicii publice echitabile si
transparente, Guvernul a aprobat Sistemul
unitar de panotaj in serviciile publice si
Regulile privind confectionarea panourilor.
Punerea in practica a unei politici
generale privind primirea cetatenilor in
serviciile publice se bazeaza pe obligatia
de a asigura accesul tuturor cetatenilor la
servicii echitabile si transparente,
respectiv pe dreptul cetatenilor la o primire
de calitate si asumarea unor serii de
angajamente pentru o servire mai buna,
concretizat in: primire atenta si politicoasa;
raspuns clar la cereri, intr-un interval
prestabilit; raspuns prompt la reclamatii;
servirea publicului fara cozi la ghisee si
fara primirea de "atentii".
Exemple:
Ref. "primire atenta si politicoasa":
Elementele despartitoare dintre cetateni si
functionari instalate la unele ghisee (cu
exceptia casieriilor), cum ar fi: gratii,
geamuri, placi din PAL etc., care obtureaza
vizibilitatea si posibilitatea de comunicare
a cetatenilor, trebuie dezafectate, fiind
prezentate in acest sens exemple de
ghisee de lucru deschise.
Ref. "raspuns clar la cereri, intr-un interval prestabilit": Sunt fixate masurile concrete in acest scop, termenele de implementare a acestora si autoritatile care au
obligatia de implementare. De exemplu:
l eliberarea pasapoartelor in regim de
urgenta - in 2 ore - pana la 15 mai 2007 Directia generala pasapoarte din cadrul
MIRA
l eliberarea permiselor de conducere in
2 ore - pana la 1 iunie 2007 - Directiile Regim permise conducere din cadrul MIRA
l eliberarea cazierelor judiciare pe loc in Bucuresti, pana la 1 ianuarie 2008; in
restul tarii, pana la 1 iulie 2007 - IGP
l eliberarea cazierelor fiscale in 2 ore pana la 1 septembrie 2007 - ANAF
Pentru informarea cetatenilor, vor fi
amplasate in proximitatea ghiseelor de
lucru cu publicul intr-un loc vizibil, situate la
nivelul ochilor, anunturile privind termenele de eliberare a documentelor. De asemenea, se va afisa in fiecare serviciu public
nominalizat mai sus cel putin un numar de
telefon pentru sesizari, la care sa se
raspunda pe durata programului de lucru.

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

Cabinetul Merkel s-a angajat să aloce pe viitor 750 milioane de
euro anual pentru măsuri vizând mai buna integrare a imigranţilor.
Guvernul estimează că 15 milioane de locuitori actuali ai Germaniei,
dintr-o populaţie totală de 82 milioane, sunt imigranţi, având origini în
afara ţării sau fiind etnici germani din fostul spaţiu comunist (cu excepţia
fostei RDG). Circa 2,6 milioane de persoane sunt de origine turcă.

Duminică - pe 22 iulie - au loc alegeri parlamentare în Turcia. Partidul Dreptăţii - de
guvernământ, cu rădăcini islamiste - a convocat
alegeri anticipate după confruntarea din luna
mai, din timpul alegerilor prezidenţiale, cu susţinătorii principiului separării statului de religie.

Reuniune interlibaneză la Paris
În 12 iulie 2006 răpirea a doi soldaţi
israelieni de către un comando al miliţiilor şiite Hisbollah la frontiera israelianolibaneză a marcat declanşarea unui nou
conflict la graniţa sudică a Libanului.
Israelul a răspuns la răpirea soldaţilor
prin bombardarea Libanului de Sud iar
Hezbollah a replicat trăgând sute de
rachete Katiuşa peste frontieră.
Conflictul a durat 34 de zile, a făcut 1200
de victime în rîndul libanezilor şi 160 în
cel al israelienilor şi s-a încheiat după
adoptarea rezoluţiei 1701 a Consiliului
de Securitate ONU. La graniţa sudică a
Libanului forţa ONU de menţinere a păcii
a fost sporită, mandatul fiind crearea
unei zone neutre şi supravegherea
dezarmării miliţiilor Hezbollah.

Hezbollah a descris războiul de anul
trecut drept "o victorie divină". Liderii
Siriei şi ai Iranului au declarat la vremea
respectivă că Hesbollah a învins
Israelul, afirmănd că această victorie va
avea un efect durabil. Preşedintele sirian
Bashar al-Assad considera că se va naşte un nou Orient Apropiat, afirmînd că
viziunea politică americană este o iluzie.
În Israel, fostul ministrul apărării şi
lider al Partidului Muncii, Amir Peretz,
criticat pentru modul în care s-a comportat în timpul războiului cu gherilele Hezbollah din Liban, a pierdut şefia partidului
în faţa fostului premier Ehud Barak.
În Liban situaţia politică a devenit şi
mai complicată după încetarea ostilităţiilor. În general, diversitatea etnică şi
religioasă are un puternic impact asupra
sistemului de guvernare libanez. Potrivit
constituţiei, preşedintele trebuie să fie
creştin maronit, prim-ministrul musulman sunnit şi preşedintele parlamentului
musulman şiit. Locurile în parlament,

instituţii ale statului şi chiar armată sunt
atribuite tot pe criterii etnice şi
religioase.Grupurile religioase din
parlament oferă o imagine destul de
clară a diversităţii acestui stat -maroniţi,
greco-catolici, greco-ortodocşi, armeni
ortodocşi, armeni catolici, protestanţi,
alţi creştini iar din parte musulmanilor,
sunniţi, şiiţi, druzi şi alţi musulmani diversitate ce se exprimă în prezent în
divizare şi criză politică.
În încercarea de a soluţiona impasul
care subminează de aproape un an viaţa
politică din Liban, politicieni reprezentând principalele partide de la Beirut, ca
şi oficiali din partea unor organizaţii
civice s-au întrunit la sfârşitul săptămânii
la un castel situat în apropiere de Paris,
sub auspiciile autorităţilor franceze.
Prezenţa reprezentanţilor Hezbollah la
discuţiile de la acest sfârşit de săptămână a suscitat critici severe din partea
Israelului care o consideră o organizaţie
teroristă. Ministrul francez de externe,
Bernard Couchener, a explicat prezenţa
prin faptul că organizaţia Hezbollah este
în prezent un partid parlamentar, fără de
care nu poate fi deblocată situaţia din
Liban. La sfârşitul reuniunii, şeful
diplomaţiei franceze a apreciat că
partidele politice libaneze au reuşit să
înceapă un dialog. El a mai anunţat că va
merge în curând la Beirut pentru a
consolida acest început de comunicare
între formaţiunile rivale. A fost de altfel
singurul care, în cadrul unei conferinţe
de presă, s-a pronunţat asupra acestor
contacte. Diplomatul francez a mai
precizat că reprezentanţii celor 14
formaţiuni prezente la aceste discuţii şiau reafirmat ataşamentul deplin faţă de
statul libanez, faţă de suveranitatea şi
independenţa sa şi au respins orice
eventuală tutelă exterioară. Cei 30 de
delegaţi prezenţi s-au declarat favorabili
elaborării unui cod de onoare în ceea ce
priveşte funcţionarea mass media şi au
căzut de acord că violenţa nu trebuie
folosită ca mijloc politic. Bernard
Kouchner speră că dialogul început în
Franţa va debloca situaţia din Libanul
paralizat de la sfârşitul anului trecut de o
criză a dialogului politic între guvern,
susţinut de Occident şi de cea mai mare
parte a ţărilor arabe, şi opoziţie, aliata
Siriei şi Iranului şi condusă de puternica
organizaţie şiită Hezbollah.

Rusia î}i suspend@ participarea la Tratatul
privind For]ele Conven]ionale în Europa (CFE)
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă, 14 iulie, un decret prin care
suspendă participarea Rusiei la Tratatul Forţelor Convenţionale, un tratat european
cheie ce a stabilit regulile deplasărilor de trupe şi a monitorizat sistemele de
armament din 1990. Decizia a fost motivată de ceea ce documentul numeşte
circumstanţe excepţionale, ce afectează securitatea Federaţiei Ruse şi impun
măsuri urgente. Conform notei explicative a Administraţiei prezidenţiale ce
însoţeşte decretul, printre motivele enunţate de Moscova în memorandum
figurează extinderea NATO la frontierele Rusiei, faptul că statele membre NATO nu
au ratificat versiunea Tratatului CFE revizuită în 1999 la Istanbul, efectul negativ al
neparticipării la tratat a ţărilor baltice. În notă este respinsă din nou condiţionarea
ratificării de către NATO a Tratatului CFE ajustat de retragerea forţelor ruse din
Georgia (regiunea Abhazia) si Republica Moldova (regiunea Transnistria).
În aceiaşi zi, ministrul rus de externe a anunţat că Rusia va opri inspecţiile şi
verificările, din partea statelor membe NATO, la bazele sale. În fapt Rusia a oprit
acest tip de vizite de verificare după eşecul conferinţei pe marginea CFE de la
Viena, luna trecută. Ulterior conferinţei, delegaţiilor din Bulgaria şi Ungaria le-a fost
interzis accesul la baze militare ruse. Tot în cursul lunii trecute, Rusia a refuzat
participarea la exerciţii comune SUA, România, Bulgaria.
Un purtător de cuvânt al NATO, partener al Rusiei în tratat, a calificat gestul
Moscovei ca pe "un pas înapoi", de la Casa Albă s-a exprimat "dezamăgire" iar
ministrul german de externe a exprimat "îngrijorare".
Pe parcursul disputei privind amplasarea unor componente ale scutului antirachetă american în Europa, Kremlinul a avertizat de mai multe ori în ultimele luni că
va părăsi acest tratat.
Dacă în anii 90, pe fondul schimbărilor din Europa Centrală şi de Est încheierea
Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa (CFE), pe 19 noiembrie
1990, a constiuit un succes al eforturilor de stabilizare a relaţiilor internaţionale şi a
mediului de securitate prin reducerea nivelului de forţe militare şi de armamente
între Atlantic şi Ural, azi, decretul semnat de domnul Putin nu are implicaţii directe
asupra securităţii în regiune.

Shimon Peres }i-a început
Parlamentul European
mandatul de 7 ani în
condamn@ ^nc@lcarea continu@
fruntea statului Israel
a drepturilor omului ^n
Născut acum 84 de ani în
Transnistria }i cere o solu]ie
localitatea Visnieva, pe atunci în
Polonia iar acum în Belarus, a
rapid@ }i final@ ^n aplanarea
emigrat la 11 ani, alături de familia
sa în Israel, pe atunci Palestina sub
conflictului ^nghe]at din zon@
mandatul Marii Britanii. În anii ' 50,
el a devenit protejatul celui care
avea să întemeieze statul israelian,
în 1948, David Ben Gurion, şi a făcut saltul definitiv în politică, în 1959,
fiind ales pentru prima dată deputat
în Parlament, mandat pe care şi l-a
reînnoit, de atunci, succesiv.
Din partea Partidului Laburist, al
cărui lider istoric a fost timp de mulţi
ani, a alternat în fruntea guvernului
pentru o perioadă scurtă în 1984.
După ce a fost titular al Externelor,
în guvernul laburist al lui Yitzhak
Rabin, asasinat în 1995, Peres a
ocupat în mod interimar postul de
prim-ministru.
Peres şi Rabin au fost artizanii
istoricei Declaraţii de Principii pentru
negocierea pacii pe care Israelul a
semnat-o cu palestinienii, în 1993,
ceea ce, un an mai târziu, i-a adus
decernarea Premiului Nobel pentru
Pace ex-equo cu Yitzhak Rabin şi
Yasser Arafat.
Shimon Peres, tradiţional
cunoscut pentru pledoaria sa în
favoarea unui Orient Mijlociu în care
Israelul să convieţuiască în pace cu
vecinii săi arabi şi palestinieni şi un
sustinator ferm al cooperării
economice pentru a se atinge acest
scop, a deţinut, practic timp de 60
de ani, cele mai importante funcţii
ale guvernului. Peres este recunoscut pentru a fi fost principalul promotor al programului nuclear israelian
şi al industriei aeronautice, unul din
factorii-cheie pentru a învinge ţările
arabe în cel putin cinci războaie.
Preşedinţia isrealiană este o
institutie pur reprezentativă, fără nici
o putere executivă, dar cu mare
responsabilitate pentru a manevra şi
chiar influenţa între cele trei puteri
ale statului şi popor. "Preşedintele
nu are multe puteri, dar are
autoritatea de a desfăşura acţiuni
pozitive şi de a transmite încredere
(în proiectele şi provocarile
naţionale)", a comentat el recent.
Cel de-al 9-lea preşedinte al Israelului a promis ca va fi preşedintele
tuturor israelienilor fără deosebire de
origine, o expresie a crezului său
politic, având în vedere că obiectivul
sau este de "a uni societatea".

Legislativul European a votat in unanimitate o rezolutie asupra “Violarii continue
a drepturilor omului in Transnistria si necesitatea unei mai mari implicari a Uniunii Europene in aplanarea conflictelor inghetate
in aceasta regiune a Republicii Moldova.”
Rezolutia cere printre altele implicarea
mai activa a Uniunii Europene in rezolvarea conflictului din zona prin retragerea
trupelor rusesti, subiect ce poate fi abordat
in cadrul dialogului dintre UE si Rusia.
Documentul subliniaza de asemenea
necesitatea aplicarii depline a deciziilor
luate de forurile internationale in cazul
Grupului Ilascu.
“Aspiratiile europene proclamate de
Republica Moldova trebuie insotite de
crearea unui spatiu al democratiei si
respectarea deplina a drepturilor omului pe
intreg teritoriul acesteia si acest subiect
trebuie abordat nu doar in procesul de
negociere in formula actuala pentru
rezolvarea conflictului transnistrean ci si in
toate contactele cu oficialii din Moldova si
Federatia Rusa ale Comisiei, Consiliului si
Delegatiilor Parlamentului European” a
sustinut in plenul Parlamentului European,
Maria Petre (MEP, PPE-DE) membra a
Delegatiei UE-Moldova.
La randul sau, Roberta Anastase (MEP,
PPE-DE), vicepresedinta a Subcomisiei
pentru Securitate si Aparare a adaugat:
“Atunci când privim dintr-o perspectivă
globală sau regională conflictul îngheţat
din Transnistria, obişnuim să spunem că
este o zonă generatoare de instabilitate si
insecuritate aflată sub controlul unui regim
autoritar si nelegitim. In viaţa de zi cu zi a
oamenilor de acolo asta se traduce prin a
nu putea sa mergi la şcoala, prin a nu putea
sa-ti vizitezi mama sau prin a trai intr-o lume controlata cu arma la brau in care doar
cei care vor sa vorbeasca despre ordine si
libertate intra în inchisori si sfarsesc prin a fi
torturati chiar de aşa zisele autoritati.”
Rezolutia a fost initiata de europarlamentarii Partidului Democrat, alaturi de
Ovidiu Gant, reprezentatul Forumului
Democrat al Germanilor din Romania si cu
sustinerea grupului PPE-DE.
Strasbourg, 12 iulie 2007
Delia VLASE, ofiter de presa
al Delegatiei Romaniei in PPE-DE

l Phenianul şi-a închis astăzi principalul complex nuclear, cel de la Yongbyon l
Întrevedere între premierul israelian Ehud Olmert şi preşedintele palestinian
Mahmud Abbas l Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut o întrevedere
cu omologul sau chinez, Yan Jieci l

Un accident chimic a avut loc în Ucraina, provocat de deraierea unui tren
care plecase din Kazahstan şi se îndrepta spre Polonia, având în
componenţă 58 de vagoane. Dintre acestea 15 s-au răsturnat şi 6 dintre ele
au luat foc. Vagoanele cisternă erau încărcate cu fosfor galben, o substanţă
toxică folosită la fabricarea de pesticide, fertilizatori, detergenţi şi

explozibili. După accident un nor de substanţă toxică se întindea pe 90 de
kilometri pătraţi. Incidentul a avut loc în apropierea oraşului ucrainean
Lvov (L'VIV), situat în vestul ţării, la aproximativ 50 de kilometri de frontiera
poloneză şi 250 de kilometri de România. "Din fericire pentru noi, România
nu va fi afecatată", a declarat, la finalul unei şedinţe a Comitetului pentru
situaţii de urgenţă, ministrul Korodi Attila.
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera Moroasa, imbunatatita, termopane, convector. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6.500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera compusa din 2
camere camin, convector, etaj intermediar.
Tel. 0355-404462, 0788021439
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, confort 2, Micro
2, amenajat, parter, balcon, 23000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apart. 2 camere, confort 1, decomandat, Moroasa, amenajat, 25.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
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. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere, Lunca, imbunatatit, centrala, termopane, 26000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, centrala, 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
1, amenajat, centrala.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, imbunatatit, centrala, 2 balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apart. 2 camere, confort 1, decomandat, Centru, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând ap. 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, 22000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, imbunatatit, centrala, termopane,
parter. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-584980 (Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane, balconul modificat . Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, decomandat,
Centru, etaj 2, confort 1, termopane, centrala, suparafata mare. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3, complet imbunatatit, termopane, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30000 € negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Moroasa, centrala, bucatarie modificata.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apart. 3 camere, decomandat,
Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, 28000 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3, bucatarie modificata,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, 31000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria marita, centrala, 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apart. 3 camere, confort 1, decomandat, Lunca, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723-584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Govandari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apart. 3 camere confort 1, centrala, termopane, clima, Micro 2, 32000 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
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 apart. 4 camere, Lunca, etaj 3,
confort 1, decomandat, centrala, balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
VÂNZARE CASĂ
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 3 camere, Dealu Mare, centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert) Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. 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, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren zona Moroasa, ideal constructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60 m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 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 vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439, 0728625813 (Banat Expert)
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 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.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 2 camere, indiferent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 ,
0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
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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)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
preţ foarte avantajos. Tel. 0788-374146.
(Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1
în zona Micro 1, fără îmbunătăţiri. Tel.
0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf 1,
bloc 4 etaje, etajul 1, zonă excelentă. Tel.
0788-388501. (Tryo M)
Vând apartament, 1 cameră, etajul 3,
40 mp, centrală termică. Tel. 0748118080. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament, 2 camere, conf. 1.
Tel. 0748-119122. (Tryo M)
Vând teren Calea Caransebeşului,
km 5, aproape de şosea. Tel. 0748118081. (Tryo M)
Vând apartament cu 2 camere, etajul
2, în Luncă, zonă excelentă. Tel. 0748118778. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere în bloc
de 4 etaje preţ 28.000 € neg şi închiriez
spaţiu comercial, 630 mp, ultracentral.
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

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 2 camere parter,
conf. 1, semidecomandat + teren, zona
bd. Revoluţiei din Decembrie, posibilitate privatizare. Preţ 42.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Cumpăr apartament o cameră, zona
Luncă - Centru, fără agenţii. Ofer 22.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră et. 3/10, zona
Govândari. Preţ 17.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
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 apart. 2 camere, conf. 1 decomandat, etaj 4/4, zona Luncă, 33.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apart. 2 camere conf. 1 decomandat, et. 2, zona Lunca Veche, preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. 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 vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 180.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 7.100 mp teren intravilan în loc.
Sânnicolaul Mare, amplasat la strada
naţională. Preţ 35 €/mp fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 12.300 mp teren intravilan +
cabană 8 camere, apă curentă, canalizare, curent 380 V situat peMuntele Semenic, zonă centrală. Preţ 200.000 € fix.
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 4.000 mp teren intravilan,
Calea Timişorii, zona depozitelor, preţ 65
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 1.200 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
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)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

9 iu l. 07
10 iul. 07
11 iul. 07
12 i ul . 0 7
13 i ul . 0 7
16 i ul . 0 7
17 i ul . 0 7
18 i ul . 0 7

48,3894
48,9030
48,6361
48,4973
48,8028
48,6456
48,4646
48,7504

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 hală (producţie, depozit) situată pe Calea Timişoarei, 1.180 mp, toate
utilităţile. Preţ 250 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Închirieri

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie autobuz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere situat în Reşiţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lângă Poliţie şi sediul Enel, zonă comercială cu trafic pietonal şi auto intens, cu
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
suprafaţă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. I.L.Caragiale, zonă
ultracentrală, cu suprafaţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona băncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al judeţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. Revoluţia din Decembrie, cu trafic pietonal şi auto intens,
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafaţa 160 mp,
front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)
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
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lei
3,22
3,21
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TURUL FRANŢEI

Brazilia a c$}tigat Copa America
Brazilia a castigat pentru a doua oara consecutiv Copa
America, dupa un categoric 3-0 in fata rivalei Argentina, intr-un
meci in care superstarurile Lionel Messi si Carlos Tevez nu au
stralucit. Argentina era considerata favorita inainte de startul acestei partide, insa debutul meciului a fost unul surprinzator. Jucatorul
lui Mircea Lucescu de la Sahtior Donetsk, Elano, l-a lansat in
adancime pe Julio Baptista, acesta a preluat exact si a sutat puternic sub bara lui Abbondanzieri si a adus-o pe Selecao in avantaj.
Replica argentinienilor a venit rapid. In urma unei centrari de pe
partea stanga, Veron i-a asezat mingea cu capul lui Riquelme, insa
torpila acestuia a zguduit bara transversala a portii lui Doni.
Dupa un inceput promitator de partida, meciul s-a stins incetincet, urmatoarea ocazie de gol venind in minutul 35, cand
Riquelme a sutat de la 18 metri, extrem de bine, insa Doni a facut o
parada de zile mari si a respins in corner. Cu cinci minute inainte de
pauza, Dani Alves, intrat pe teren in locul accidentatului Elano, a
centrat de pe partea dreapta, iar capitanul si jucatorul cu cele mai
multe selectii din nationala Argentinei, Roberto Ayala, a deviat
balonul in propria poarta, iar argentinienii au intrat cu un handicap
de doua goluri la pauza.
Partea secunda a avut cam aceasi desfasurare ca si prima.
Argentinienii s-au aflat la carma jocului, au beneficiat de o multime
de lovituri libere, insa brazilienii au lovit pe contraatac. Dupa o
ocazie la care fundasii brazilieni au respins la sacrificiu, Argentina
a primit cel de-al treilea gol, cand dupa un contraatac fulger
Robinho a dat o pasa geniala pe culoar, iar Dani Alves a sutat din
prima, din unghi, si a majorat diferenta de pe tabela de marcaj.
Cu zece minute inainte de final, Argentina a reusit sa inscrie,
dar golul a fost anulat pe motiv de offside. In continuare, Brazilia a
continuat sa contraatace, Vagner Love ratand doua bune ocazii de
gol spre finalul meciului.
Selectionerul Dunga a dorit sa le faca o retragere de gala lui
Vagner Love si Robinho si i-a scos de pe teren in finalul meciului,
iar Brazilia a castigat pentru a doua oara consecutiv finala Copa
America, cu scorul 3-0.

CUPA UEFA INTERTOTO
Otelul si Gloria, un pas pana la UEFA. Cele doua echipe
romanesti angrenate in Cupa UEFA Intertoto, Otelul Galati si
Gloria Bistrita, au reusit calificarea in ultimul act al competitiei,
unde vor da piept cu Trabzonspor, respectiv Atletico Madrid.
In ultimul act al competitiei, Otelul Galati va juca impotriva
turcilor de la Trabzonspor, iar Gloria Bistrita, cu spaniolii de la
Atletico Madrid, meciurile tur fiind programate in Romania, pe 21
iulie. Daca trec de aceste hopuri, echipele noastre se vor califica in
turul II preliminar al Cupei UEFA.

SUPERCUPA ROMÂNIEI
Meciul dintre Dinamo (campioana nationala, editia 2006-2007)
si Rapid Bucuresti (cistigatoarea Cupei Rominiei-Timisoreana,
sezonul 2006-2007), contind pentru Supercupa Rominiei, editia
2007, se va disputa la data de 25 iulie, miercuri, de la ora 20,45, pe
stadionul National Lia Manoliu din Bucuresti.
Meciul va fi transmis in direct de postul Antena 1, a anuntat
Federatia Romana de Fotbal (FRF).

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
30 iun - 22 iul:
06 - 27 iul:
15 - 22 iul:
23 - 29 iul:

FOTBAL: U 20 World Cup, Canada 2007;
CICLISM - Turul Frantei;
TENIS - ATP Tour, Stuttgart, Mercedes Cup;
TENIS - WTATour, Stanford, California, SUA.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Meci de prezentare: Steaua Bucuresti - Charleroi
Vineri ProTV ora 20:30
RUGBY: Turneul celor 3 Natiuni: Noua Zeelanda - Australia
Sambata Sport.ro ora 12:35
CICLISM: TURUL FRANTEI, Etapa 13
Sambata Eurosport ora 15:15
FOTBAL: Cupa UEFA Intertoto, Gloria Bistrita - Atletico Madrid
Sambata Telesport ora 18:00
ATLETISM: Concursul IAAF, Madrid, Spania
Sam,bata Telesport ora 20:30
FORMULA 1: Marele Premiu al Europei, Nurburgring, Germania
Duminica TVR 1 ora 14:50
MOTOCICLISM: Marele Premiu al SUA, Laguna Seca, Motogp
Duminica Eurosport ora 23:55
FOTBAL: Supercupa Romaniei, Dinamo - Rapid
Miercuri Antena 1 ora 20:45

8

| 19 - 25 Iulie 2007 | PRISMA

Lider in Turul Frantei a devenit Rasmussen, Sinkewitz a
bagat in coma un spectator, iar O’Grady, McEwen si Rogers au
abandonat. Atit timp cit nu a fost descoperit dopat, era normal sa
iasa la rampa si in 2007 cel mai bun catarator al Turului Frantei din
ultimii doi ani, danezul Michael Rasmussen. Profitind de ecarturile
mici din fruntea ierarhiei generale si de faptul ca dupa sapte etape
se afla la mai putin de cinci m inute in urma liderului clasamentului
general, a pus timp suficient intre el si principalii urmaritori astfel
incit sa intre in posesia tricoului galben. Este primul tricou purtat de
un danez dupa 1998, cind Bo Hamburger avea sa intre in istorie ca
fiind primul care a picat testul EPO.
Acum, dupa a opta etapa din 2007, Rasmussen a pus un
avantaj fragil fata de pluton (43 de secunde fata de al doilea
clasat), dar mai important este ca dupa sosire s-a produs un tragic
accident, germanul Patrick Sinkewitz (T-Mobile) intrind in coliziune
cu un spectator. Privitorul a intrat in coma, iar ciclistul s-a ales cu
nasul spart si nu a mai putut continua. In aceeasi etapa au mai
abandonat din cauza cazaturilor australienii Michael Rogers (TMobile), Stuart O’Grady (CSC), Robbie McEwen (Lotto). Luni a
fost pauza, iar marti caravana a starbatut cele mai mari inaltimi ale
acestei editii, pe traseul de 159,5 km intre Val D’Isere si Briançon.
Urmatoarele etape din Turul Frantei:
20 iulie - Etapa a 12-a, Montpellier - Castres, 179 km
21 iulie - Etapa a 13-a, la Albi, 54 km
22 iulie - Etapa a 14-a, Mazamet - Plateau-de-Beille, 197 km
23 iulie - Etapa a 15-a, Foix - Loudenvielle, 196 km
24 iulie - Zi de repaus la Pau
25 iulie - Etapa a 16-a, Orthez - Gourette-Aubisque, 218 km
26 iulie - Etapa a 17-a, Pau - Castelsarrasin, 188 km
27 iulie - Etapa a 18-a, Cahors - Angouleme, 210 km
28 iulie - Etapa a 19-a, Cognac - Angouleme, 55 km
29 iulie - Etapa a 20-a, ultima, Marcoussis - Paris, cu sosire pe
Champs-Elysees, 130 km

MOTOCICLISM
Robert Muresan, locul 17
la Sachsenring. Robert Muresan a incheiat pe locul 17 cursa
clasei 125 cc din Marele Premiu
al Germaniei, programata duminica la Sachsenring, recuperand trei pozitii fata de start.
Intrecerea germana a fost dominata categoric de maghiarul Gabor Talmacsi (Aprilia), podiumul
fiind completat de japonezul
Tomoyoshi Koyama (KTM) si
Hector Faubel (Aprilia).
Robert Muresan a realizat o
cursa buna, castigand in
ultimele tururi nu mai putin de
cinci locuri, pentru a termina in
final pe 17, la noua secunde de
ultimul loc in puncte.
Pentru clasa mezina urmeaza pauza de vara, urmatoarea
cursa fiind programata pe 19
august in Cehia, la Brno.

POLO

HANDBAL MASCULIN, NA[IONAL~
Nationala de handbal masculin a Romaniei va juca in grupa
preliminara a treia, pentru calificarea in play-off-ul Campionatului
Mondial din 2009 (Croatia), cu echipele Ciprului si Letoniei, intre 2
si 20 ianuarie 2008, conform tragerii la sorti care a avut loc, vineri,
la Bratislava.
Prima partida a Romaniei va avea loc pe teren propriu, in
compania reprezentativei Ciprului. Meciurile din cadrul grupelor
preliminare se vor desfasura intre 2 si 20 ianuarie 2008, in sistem
tur-retur, castigatoarele celor sapte grupe a cate trei echipe,
urmand sa obtina calificarea in play-off.
Romania va juca un amical cu Germania, campioana
mondiala. Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei va
disputa un meci de verificare, in deplasare, cu Germania, partida
fiind programata la 26 septembrie.

Nationala de polo a Romaniei va intalni reprezentativa
similara a Rusiei, in meciul de
debut la cel de-al doilea turneu
preliminar al Ligii Mondiale,
care se va desfasura la
Portugalete (Spania).
Programul nationalei antrenate de Vlad Hagiu,- la turneul
de la Portugalete este urmatorul: Romania-Rusia (miercuri, ora 19.30), Romania-Croatia (joi,
ora 21.00), Romania-Ungaria
(vineri, ora 19.30) si RomaniaSpania (sambata, ora 13.30).
La inceputul lunii iulie, reprezentativa Romaniei a participat
la primul turneu preliminar al
Ligii Mondiale, desfasurat la
Budapesta, unde a avut un
bilant de o victorie, 9-8 cu Rusia,
si trei infrangeri, 10-16 cu
Ungaria, 7-8 cu Spania si 11-14
cu Croatia.
Turneul final al Ligii Mondiale este programat la Berlin, in
luna august, din fiecare turneu
preliminar urmand sa se califice
primele doua clasate. Europa,
care organizeaza doua grupe
preliminare, are astfel patru
locuri calificante la turneul final
de la Berlin, dar unul este ocupat deja de Germania, in calitate
de natiune organizatoare.

Clasamentul constructorilor:
1.
McLaren
128
Ferrari
103
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura MP al 2.
3.
BMW Sauber
56
Europei, pe circuitul Nurburgring din Germania.
4.
Renault
31
Clasamentul pilotilor inainte de Nurburgring:
5.
Williams
13
1. Lewis Hamilton,(McLaren)
70
6.
Toyota
9
2. Fernando Alonso, (McLaren)
58
7.
Red Bull
6
3. Kimi Raikkonen, (Ferrari)
52
8.
Super Aguri
4
4. Felipe Massa,(Ferrari)
51
9.
Honda
1
5. Nick Heidfeld,(BMW Sauber)
33
10.
Toro Rosso
0
6. Robert Kubica,(BMW Sauber)
22
11.
Spyker
0
7. Giancarlo Fisichella, (Renault)
17
8. Heikki Kovalainen,(Renault)
14
9. Alexander Wurz, (Williams)
8
10.Jarno Trulli,(Toyota)
7
11.Nico Rosberg, (Williams)
5
12.David Coulthard, (Red Bull)
4
13.Takuma Sato, (Super Aguri)
4
14.Ralf Schumacher, (Toyota)
2
15.Mark Webber, (Red Bull)
2
16.Sebastian Vettel, (BMW Sauber) 1
17.Jenson Button,(Honda)
1
18.Vitantonio Liuzzi, (Toro Rosso)
0
18.Rubens Barrichello, (Honda)
0
18.Christijan Albers, (Spyker)
0
18.Anthony Davidson, (Super Aguri) 0

FORMULA 1 - M.P. AL EUROPEI

