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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, con-silierii 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 pt. acest teren, consilierii au venit în întâmpinarea acesteia şi au decis darea terenului în administrarea ambelor instituţii.
Casa Judeţeană de Pensii îşi desfăşoară activitatea într-o
clădire recent modernizată, dar care se pare că nu a rezolvat
funcţional problema spaţiilor, o explicaţie posibilă pentru
disponibilitatea de a face noi investiţii.
Dat fiind stadiul discuţiilor se poate conchide că situaţia
juridică a terenului este clară, că donaţia terenului nu a fost
condiţionată de către Sindicat şi că nu este necesară o sala
polivalentă în acest cartier al Reşiţei, deoarece densitatea
populaţiei este scăzută, iar în oraş săli de sport există (dar nu
există sport de masă), există şi săli de spectacole sau discoteci.
Singura problemă rămâne menţinerea liniei arhitectonice
pentru faţada viitoarei clădiri, condiţie derivată din statutul pe
care l-a avut Casa Muncitorească.
Şi totuşi, prin adresa nr. 10.766/10 iulie 2007, Alianţa
Sindicală „Solidaritatea” Caraş-Severin atrage atenţia că”
motivaţia care a stat la baza donaţiei Casei Muncitoreşti către
Consiliul Local a fost construirea, pe terenul respectiv, a unui
obiectiv de interes local: şcoală, sală se sport, bibliotecă, etc.”,
Foto: Brebenariu
iar situaţia actuală poate conduce la retragerea
donaţiei. Rodica
Rămâne o problemă juridică şi care probabil dacă o donaţie
poate fi condiţionată şi ce înseamnă ignorarea acesteia. (Proiect
de hotărâre nr. 8)
Locuinţe sociale în Mociur
A fost aprobată cumpărarea, de la S.C. CROSI S.A. Reşiţa a
căminelor nr.1 şi 2 (clădiri şi teren) din cartierul Mociur şi trecerea
în domeniul public al municipiului Reşiţa.
Cele două imobile, aflate într-o stare de degradare greu de
descris, cauzată de o uzură normală peste care s-a suprapus
neglijenţa, dar mai ales relele intenţii ale locatarilor, sunt
proprietatea S.C. CROSI care doreşte să se debaraseze de un
astfel de lest.
În cazul în care cumpărătorul ar fi altul decât Consiliul Local,
cei aproape 300 de locatari, fără forme legale şi, în majoritate,
fără acte de identitate, ar putea fi evacuaţi.
Intervenţia Consiliului Local se vrea un act social, umanitar,
care, în prima fază presupune un efort financiar de 599.103,0 lei,
valoarea de cumpărare stabilită şi care va fi achitată în trei
tranşe, ultima la 60 de zile de la data semnării contractului.
Cheltuielile de reabilitare, dar şi de întreţinere a celor două
imobile vor trebui prinse şi acestea în bugetul local.
Dincolo de acestea se conturează optimismul consilierilor în
ceea ce priveşte respectul pe care actualii-viitori locatari îl vor
manifesta faţă de nişte locuinţe greu accesibile pentru mulţi tineri
reşiţeni, faţă de eradicarea infracţionalităţii sau a altor factori
poluanţi social care se manifestă pe un areal extins
În cartierul Lunca Pomostului mai există un imobil care,
parţial a fost atribuit persoanelor cu probleme sociale, iar unele
dintre acestea manifestă mari probleme de adaptare la o viaţă
urbană civilizată. Este suficient să vezi modul cum îşi depozitează gunoiul menajer, spaţiile verzi transformate în ateliere de
dezmembrare a vehiculelor, distrugerea locurilor de joacă, să
simţi mirosul din subsolul imobilului, în care se face direct evacuarea dejecţiilor sau să fii bombardat de prea mulţi decibeli proveniţi din casetofoanelor autoturismelor şi atunci îţi pui problema
cum vor fi responsabilizaţi concetăţenii noştri, cei din Mociur, cei
care vor beneficia, mai mult decât alţii de banul public. Proiectul a
obţinut 18 voturi „Pentru”. (Proiect de hotărâre nr. 9)
Parcări în zona Renk
Nu a fost aprobat proiectul privind asocierea dintre Consiliul
Local şi S.C. MASTERS IMPEX S.A. în vederea construirii unei

parcări de 7 locuri, cu o suprafaţă de 421,0 mp, ceea ce ar fi
însemnat scoaterea acestui altui teren din domeniul public.
Juridic, problema asocierii şi a obţinerii autorizaţiei de
construcţie nu este reglementată. (Proiect de hotărâre nr.10)
În continuare, au fost votate Proiectele de hotărâre nr. 12, 13,
14, 15, 16, 20 şi 21, iar dintre cele 7 cu statut de „urgenţă” nu au
fost votate proiectele nr.1 şi 2.
Parcare pentru S.C. COM TER S.R.L.
Solicitarea S.C. COM TER S.R.L. Reşiţa privind scoaterea
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al unui teren cu
suprafaţa de 356,36 mp, amplasat în zona centrală a oraşului şi
realizarea a 13 locuri de parcare nu a primit votul consilierilor,
formula propusă, de asociere cu Consiliul Local nefiind validă
juridic. (Proiect de hotărâre nr.11)
Panouri publicitare
S.C. ADVERTISING CENTER S.R.L. din Arad va avea
posibilitatea să amplaseze 11 panouri publicitare, dispersate în
zona centrală a municipiului şi în cartierul Lunca Bârzavei.
Terenul pentru amplasarea panourilor publicitare, proprietate
a Statului Român şi drept de administrare în favoarea Consiliului
Local, va fi adjudecat în baza unei licitaţii publice, închirierea fiind
stabilită pentru un an, având posibilitatea de prelungire, cu
acordul părţilor. (Proiect de hotărâre nr.12)
Garaje în Piaţa „1 Decembrie 1918”
A fost aprobată cererea formulată de domnii Ioan Brizu şi
Foto: FRANCISC
HIPP Ioana Opriş privind concesionarea a
Mihai
Csonti şi doamna
70,10 mp teren, situat în Piaţa „1 Decembrie 1918”, FN, zona
garajelor existente, proprietate a municipiului Reşiţa, teren
necesar pentru construirea a 3 garaje.
Concesionarea, pentru o perioadă de 49 ani se va realiza prin
licitaţie publică la care preţul minim de pornire va fi de 5 €/mp/an.
(Proiect de hotărâre nr.13)
Flori…
Nu peste mult timp, în zona Universităţii se va construi o
clădire uşoară, modernă, în care se vor comercializa flori în spirit
european, oaza actuală de frumos şi pitoresc şi unde preţul
florilor era acceptabil fiind revendicată de beneficiarul dreptului
de concesiune asupra terenului.
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Fotbal
Polo
Generozitatea administraţiei locale, în toate mandatele a
condus la un monopol al spaţiilor, indiferent de modul în care
acestea sunt valorificate.
Doamna Nicoleta Goşa, reprezentantă a A.F.Goşa „Floare de
colţ” a solicitat închirierea pentru o perioadă de 10 ani, a unui
teren cu o suprafaţă de 24 mp pentru realizarea unei construcţii
provizorii. (Proiect de hotărâre nr.15)
Nou incubator de afaceri
În zona complexului comercial VICTORIA din cartierul Lunca
Bârzavei va fi amplasată o construcţie provizorie destinată unui
incubator de afaceri.
Terenul (20 mp) aferent construcţiei, solicitat de către domnul
Sebastian Purice, reprezentant al S.C. INFO & MARCOS S.R.L.
Timişoara va putea fi închiriat pentru o perioadă de 10 ani în
urma unei licitaţii publice. (Proiect de hotărâre nr. 15)
(continuare în pagina 2)

În luna august “Prisma” va avea numai două apariţii, respectiv în datele de 9 şi 23 august 2007
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Construcţie strămutată
Chioşcul aparţinând S.C. TIMES
TRADING COMPANY S.R.L., amplasat în
municipiul Reşiţa, Bd. Republicii, nr. 4, zona
Intim va fi strămutat pe Bd. Republicii, colţ cu
Aleea Dacia, miş-care derivată din Hotărârea
Consiliului Local nr. 29/21.02.2006 prin care a
fost aprobată documentaţia de urbanism
„PUD - Front construit Bd. Republicii Micro II
Extindere spaţiu comercial”.
Terenul noului amplasament va fi închiriat
pe o perioadă de 10 ani. (Proiect de hotărâre
nr.16)
Terenuri concesionate, terenuri
refuzate
Proprietarii unor construcţii au solicitat
Consiliului Local concesionarea unor
suprafeţe de teren în vederea extinderii
construcţiilor existente în municipiul Reşiţa:
Miracol
Plus srl
Panasia
Impex srl

Bd. Republicii,
86 Nu a fost
nr. 4, sc. 3
mp
aprobat
Bd. Republicii
11,16 Nu a fost
nr. 4, sc. 3
mp
aprobat
Bd. Republicii,
14,90 Nu a fost
Pantera srl
nr. 4, sc. 3
mp
aprobat
Nico Expert Bd. Rev. din Decem- 13,25
Aprobat
Cont srl
brie, nr. 30, sc. 3
mp
Str. Libertăţii,
100
Aprobat
Comter srl
nr. 35A
mp
Cârpaci
Str. Al. Vlahuţă,
90 Nu a fost
Carmen Ileana nr. 5
mp
aprobat

Votul negativ pentru solicitarea doamnei
Carmen Cârpaci echivalează cu o sancţiune
pentru declaraţia făcută, deoarece nu se
doreşte, de fapt extinderea unei construcţii
existente ci, ca urmare a demolării acesteia se
intenţionează construirea unui nou imobil.
Pentru cele două variante, regimul juridic
pentru obţinerea avizelor diferă. (Proiecte de
hotărâre nr. 17, 18, 19, 20, 21 şi 22)
Probleme financiare la S.C. FOTBAL
CLUB MUNICIPAL S.A. REŞIŢA
Problemele financiare ale FOTBAL
CLUBULUI reşiţean legate în primul rând de
achitarea plăţilor restante pentru sportivi şi-ar
fi putu găsi o rezolvare parţială în sprijinul solicitat Consiliului Local, care putea interveni prin
alocarea unei sume din bugetul anului 2007,
cu titlul de aport la capitalul social al societăţii.
Pentru aceasta ar fi trebuit disponibilizate
fonduri de la alte capitole bugetare,
propunerea fiind de a reduce cu 300.000,0 lei
suma alocată în buget pentru realizarea
lucrărilor tehnico-edilitare (LTE) la obiectivul
„Calea Caransebeşului km 7”.
Având în vedere situaţia financiară controversată a clubului şi faptul că banii alocaţi de
Consiliul Local nu se regăsesc la timp în
capitalul social al societăţii, iar „km 7” este un
obiectiv la care lucrările se pot relua în orice
moment, consilierii au refuzat adoptarea celor
două proiecte de hotărâre. (Proiecte de
hotărâre nr. 1 şi 2, în regim de urgenţă)
Speranţă pentru revigorarea economiei
reşiţene
La solicitarea unor societăţi comerciale
interesate de terenuri pentru realizarea unor
obiective industriale, Consiliul Local a decis
scoaterea din domeniul public al municipiului

Reşiţa şi trecerea în domeniul privat un teren
cu o suprafaţă de 119.905 mp, situat pe Valea
Ţerovei Uzina Cocso Chimică Reşiţa.
Terenul respectiv, negrevat de sarcini, a
fost preluat cu titlu gratuit din patrimoniul fostului combinat siderurgic S.C. CSR S.A. (TMK).
Un potenţial investitor este S.C.
MASCHINENFABRIK LIEZEN S.R.L. din
Reşiţa, a cărui scrisoare de intenţie se referă
la cumpărarea unui teren cu o suprafaţă de
80.502 mp. Terenul nu este ecologizat.
(Proiect de hotărâre nr. 3 în regim de urgenţă)
Viitorul Pieţei „REŞIŢA SUD”
Pentru respectarea normelor urbanistice,
sanitare şi de siguranţă a sănătăţii populaţiei,
S.C. PIEŢE S.R.L. Reşiţa a făcut un prim
demers: realizarea unui studiu de fezabilitate
pentru o nouă investiţie care se va realiza pe
amplasamentul actualului spaţiu comercial.
Studiul de fezabilitate pentru „Hala
Centrală Reşiţa” are în vederea realizarea
unei hale (Corpul A) cu o suprafaţă de 1440
mp, clădire cu parter, cu structura metalică,
care va cuprinde următoarele spaţii:
l spaţiu pentru vânzarea fructelor, zarzavaturilor, florilor, ouălor şi murăturilor, dispunând
de toate dotările reclamate de igienă şi
confort, atât pentru vânzători, cât şi pentru
cumpărători;
l magazin tip „economat”;
l spaţiu special pentru vânzarea cărnii;
l spaţiu adecvat pentru vânzarea peştelui;
l spaţiu pentru vânzarea produselor lactate;
l grupuri sanitare;
l telefoane publice, fântâni cu jet apă
potabilă, diverse.
Corpul B se dezvoltă pe parter şi etaj:
l la parter spaţiu pentru parcare, cu 26 de
locuri;
l la etaj - fast food
- spaţiu comercial
- bazar.
Proiectul a fost aprobat
Pentru realizarea halei Consiliul Local, în
calitate de acţionar majoritar, a aprobat garantarea unui împrumut intern în valoare de
3.200.000 lei, contractat de S.C. Pieţe Reşiţa
S.R.L. (Proiecte de hotărâre nr. 4 şi 5 în regim
de urgenţă)
Concursuri pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice în subordinea
Consiliului Local
Au fost aprobate procedurile şi criteriile de
organizare a concursurilor în vederea numirii
conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local (anunţul,
procedura, criteriile specifice, condiţiile
minime). (Proiect de hotărâre nr. 6 în regim de
urgenţă)
Atelier de roţi auto
A fost aprobată cererea S.C. BANATERA
S.A. din Caransebeş referitoare la concesionarea, prin licitaţie publică, a unui teren cu
suprafaţa de 1980 mp, situat în Reşiţa, Bd.
Republicii, UT1 şi UT2. Pe acest amplasament societatea va construi un atelier pentru
roţi auto, o spălătorie auto şi spaţii comerciale.
(Proiect de hotărâre nr. 7 în regim de urgenţă)
R.B.

Joi/26 Iulie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 30 Iulie

Rectificarea vizează asigurarea celor 700.000,0 mii lei (dintre care
450.000,0 valoare suplimentară) necesari pentru finalizarea
Monumentului Eroilor Piaţa Tricolorului, sumă obţinută prin transferuri
operate astfel: de la lucrări utile, dar care nu au fost abordate încă
(„Studiu de circulaţie proiectarea şi implementarea bazei de date
stradale” şi „Fântâni publice şi cişmele”) banii au fost direcţionaţi spre
zona de monumente din Lunca Bârzavei. (Proiect de hotărâre nr.1)
Edificii noi în Piaţa Republicii
O repartizare mai uniformă a instituţiilor publice în peisajul reşiţean şi
o concentrare pe profil se va realiza prin construirea noului sediu al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură.
Spaţiul pus la dispoziţie de către Consiliul Local este o cotă din
terenul ocupat de Casa Muncitorească, înainte de dispariţia acesteia.
Hotărârea adoptată de Consiliul Local conduce la o rezolvare corectă
a solicitărilor venite din partea celor trei instituţii publice interesate de
teren.
Terenul, cu o suprafaţă de 1294,0 mp, va fi arondat astfel:
l Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură va primi, în
administrare, 600,0 mp de teren, pe durata existenţei construcţiei care
se va realiza (imobil cu destinaţia de birouri);
l Compania Naţională de Investiţii (CNI) va folosi, în mod gratuit, pe
durata existenţei construcţiei, o suprafaţă de teren de 900,0 mp (694,0
mp din terenul pe care exista Casa Muncitorească şi 206,0 mp - din terenul aferent Şcolii cu cl. I-VIII, nr.1 din Reşiţa) pt.construirea Sălii de Sport
Casa Judeţeană de Pensii a renunţat la acest amplasament pentru
un viitor sediu, având în vedere că pentru realizarea imobilului era
necesar un teren cu o suprafaţă (1400,0 mp) mult mai mare decât cea
oferită. (Proiecte de hotărâre nr.2 şi 3)
„km 7”
Unul dintre potenţialii investitori, interesat de viitoarea platformă
industrială de la „km7”, care, conform datelor oferite de către domnul
viceprimar, Tiberiu Pădurean, urma să asigure cca 1600 de locuri de
muncă şi al cărui interes a îmbrăcat o formă concretă deschiderea unui
cont bancar în Reşiţa, şi anunţat intenţia de a se retrage.
Motivaţia oferită o constituie problemele privind regimul juridic al
terenului, soluţionabile, probabil, într-un anumit interval de timp, dar
insuficient pentru realizarea obiectivului propus în termenul stabilit.
În toamna anului 2006, lucrările de amenajare a platformei
industriale au fost oprite, din cauza modificărilor survenite în regimul
juridic al terenului, în sensul că după declararea acestuia ca fiind liber de
sarcini, proprietarii unei zone-enclavă şi-au revendicat-o,
Soluţionarea litigiului pe cale amiabilă nu a fost posibilă, ceea ce face
ca, la ora actuală, să fie pe rol, la Judecătoria Reşiţa, dosare la a căror
finalizare se vor stabili proprietarii de drept.
Termenele de judecată ale acestor dosare au fost afectate de
vacanţa din justiţie şi se plasează în luna septembrie 2007.
În această situaţie, într-un consens deplin, consilierii au decis un prim
demers, dictat de impactul economic şi social pe care îl reprezintă,
pentru oraş, retragerea investitorilor: o adresă către Judecătoria Reşiţa
solicitând, fără a avea caracterul unei imixtiuni în actul de justiţie,
reducerea termenelor de judecată. (R.B.)

Vineri/27 Iulie

Timişoara
+31ºC
+15ºC

La şedinţă au participat 21 dintre cei 21 de consilieri locali.
Monumentul Eroilor Parcul Tricolorului
Întruniţi în cea de-a doua şedinţă extraordinară a lunii iulie, consilierii
locali au adoptat o nouă ierarhie a destinaţiilor banului public, transpusă
într-o rectificare a bugetului local.

Sâmb@t@/28 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+29ºC
+16ºC

Oraviţa +26ºC
+18ºC

+32ºC
+18ºC

Reşiţa

+33ºC
+16ºC

Oraviţa +28ºC
+20ºC

+28ºC
+19ºC

Marţi, 31 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+36ºC
+16ºC

Duminic@/29 Iulie

+30ºC
+21ºC

Miercuri, 1 August

Timişoara
Caransebeş

+32ºC
+17ºC

Reşiţa

Caransebeş

+36ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +29ºC
+18ºC

Oraviţa +29ºC
+18ºC

+31ºC
+20ºC

Joi, 2 August

Vineri, 3 August

+31ºC
+16ºC

+31ºC
+19ºC

Sâmbătă, 4 August

Duminică, 5 August

Reşiţa

+28ºC/+18ºC

+30ºC/+21ºC

+30ºC/+19ºC

+29ºC/+18ºC

+30ºC/+20ºC

+30ºC/+21ºC

+31ºC/+21ºC

Timişoara

+33ºC/+17ºC

+30ºC/+15ºC

+26ºC/+10ºC

+28ºC/+12ºC

+32ºC/+15ºC

+,33ºC/+17ºC

+34ºC/+18ºC
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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

Persoan ă handicapată
locomotor, pierdut câine de
companie, rasa Coker, culoare
neagră, pe drumul spre barajul
Secu. Găsitorului se oferă
recompensă. Tel. 210265.
Vând foarte convenabil
mobilă diversă: 2 dormitoare, 2
sufragerii, 2 camere combinate.
Tel. 216139, 0745-085213.
Vând vitrină şi servantă
Topliţa. Tel. 0355-805819.
Vând sufragerie lemn. Tel.
0355-809924.
Vând 2 covoare de 5,5
lungime pe 1,5 lăţime noi,
nefolosite. Inf. la Muiorescu Ion,
Azilul de bătrâni, B2D, et. 2,
camera 30, str. Sodol.

Vând placă de bază AMD
2000 + ecran color 37 cm, în
stare foarte bună. Tel. 0355807491.
Vând ieftin tv color Alfa cu
diagonala de 61 cm (necesită
reparaţii, tubul în stare bună).
Tel. 0355-807491.
Vând 2 uşi parchet, stânga şi
dreapta şi 24 giurgiuvele geam
şi sticlă executate la comandă.
Tel. 216826.
Vând parchet de fag, 16,5
mp, nou. Vând 40 bucăţi făşii
marmură albă şi neagră, 300
lung 100 lat. Tel. 216826.
Vând panou cofrag 5 buc.
Tel. 216826.
Vând 20 kg sârmă 2 mm. Tel.
216826.
Cumpăr aparatură electrocasnică, tv şi radiouri defecte.
Tel. 0723-092582.

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 25.07.2007
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Agent turism: 1; Agent vanzari: 3;
Ajutor ospatar: 17; Asistent farmacist: 2; Asistent medical
fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 4; Asistent social: 1;
Barman: 4; Brutar: 9; Bucatar: : 39; Carmangier: 3; Cofetar: 2;
Confectioner articole din piele: 19; Confectioner incaltaminte: 10;
Consilier: 2; Contabil: 1; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 142; Dispecer: 1; Dulgher: 23+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: 3; Frezor universal: 2;
Gaterist la taiat busteni: 4; Gauritor filetator: 1; Infirmiera: 5; Inginer
chimist: 1; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 1;
Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 3;
Inginer instalatii: 1; Inginer retele electrice: 2; Ingrijitoare bolnavi la
domiciliu: 1; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3; Lacatus
constructii metalice: 2; Lacatus mecanic: 7; Lucrator comercial: 9;
Macelar: 4; Maistru constructii civile: 1; Maistru industriile textila,
pielarie: 5; Manipulant marfuri: 3; Maseur: 2; Masinist la instalatii
de preparat si turnat beton : 2; Mecanic auto: 6; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 64; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 45;
Operator la fabricarea mezelurilor: 2; Operator la masini unelte cu
comanda numerica: 10; Ospatar (chelner): 15+2 absolvenţi;
Patiser: 5; Paznic: 5; Rectificator dantura caneluri: 1; Rectificator
universal: 1; Sef atelier transporturi: 1; Sofer autocamion: 4; Sofer
de autoturisme si camionete: 4; Spalator vehicule: 10+2
absolvenţi; Spalatoreasa lenjerie: 20; Strungar universal: 11;
Sudor: 5; Sudor in mediu protector: 5; Sudor manual cu arc
electric: 4; Tehnician merceolog: 1; Tamplar universal: 4; Vanzator
ambulant: 1; Vanzator: 6; Zidar cosuri fabrica: 2; Zidar pietrar: 10;
Zidar rosar-tencuitor: 29+2 persoane cu handicap; Zugrav,
vopsitor: 10;
TOTAL GENERAL: 676

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
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case. Tel. 0727-505315.
Caut copii pentru îngrijire şi
bătrâni. Tel. 0721-217133.
Căutam fete pt. lucru în nigth
club lap dance în nord est Italia.
Rog seriozitate şi aspect plăcut.
Nu prostituţie!! Trimite detalii cu
p o z ă p e a d r e s a :
fokker_100@hotmail.it , tel
+393281468106
Ofer servicii de web design,
creare site-uri web la preţuri
mici. www.garcya.us Tel. 0743190173.
Absolventă a facultăţii de
inginerie, în prezent masterand
stiinţe economice, caut loc de
muncă. Tel. 0740-288201
Pe 4 august am drum spre
Germania, am loc pentru 3
persoane, în condiţii excelente
de transport. Tel. 0721-747912.
Cre ş terea melcilor. O fer
tehnologie, consultanţă,
posibilită ţ i de desfacere a
producţiei. Tel. 0723-404396.

Auto-Moto-Velo
Vând anvelope second-hand
de toate tipurile şi mărimile. Tel.
0721-847422, 0742-612072.
Vând Mercedes Sprinter 8+1,
a.f. 2002 şi Mitsubishi Sport a.f.
2006. Tel. 0742-844393.
Vând urgent Dacia 13109, a.f.
1991, acte la zi, verificare august
2008. Preţ 800 € neg. Tel. 0721847422.
Vând Dacia 1300 an fab.
1981, pretabil piese schimb 250 €
negociabil. Tel. 0724-396146.
Vând Opel Astra a.f. 1995,
multe dotări, bine întreţinut, 4.300
€ negociabil. Tel. 0744-317590.
Vând Seat Toledo an 1994,
1,8 benzină. Tel. 0723-973569
preţ 800 €, jenţi aliaj, mp3 player.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

Imobiliare
Vând 3.250 mp teren în
Poiana Mărului, lângă mănăstire, 250 m fundaţie turnată, preţ
40 €/mp. Tel. 0744-633572,
0744-508675.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, et. 4, bloc
cărămidă. Preţ 11.000 € neg.
Tel. 0746-501443.
Vând apartament în Moroasa 2, lângă biserica sârbească,
decomandat, 3 camere,
centrală şi geamuri termopan.
Tel. 216826.
Schimb casă în Secăşeni cu
apartament Reşiţa. Tel. 216826.
Vând garsonieră pe Albăstrelelor bl. 7 ap. 9 parter, cu convector şi instant. Tel. 234536.
Cumpăr urgent apartament
o cameră conf. 1, et. 1, 2, toate
utilităţile, numai bloc apartamente, fără agenţii. Ofer banii
pe loc. Tel. 0355-803484, 0720347375.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând casă Dognecea. Tel.
0355-411682, 0729-357909.
Vând casă cu grădină. Tel.
253824.
V â nd 2 case cu toate
facilităţile la Muncitoresc (P-ţa
Republicii) şi Luncă (A.I. Cuza).
Tel. 0742-844393, 0726834261, 0742-553630.
Vând urgent apartament 3
camere, mobilat utilat, centru,
preţ foarte avantajos! Urgent.
Tel. 0740-107861.
Cumpăr apartament 2
camere, confort 2, zona
Govândari. Tel. 0723-511184.
Cumpăr ap. 2 camere, conf.
2, neîmbunătăţit, zona Govândari, exclus Calea Caransebeşului. Tel. 0724-078106.
Vând teren Văliug, intravilan, 2700 mp, zonă liniştită cu
panoramă, utilităţi: curent, apă,
nr. casă. Tel. 0749-027618.
Vând spaţiu comercial dotat
cu rafturi pulturi frigidere. Tel.
0748-999303.
Vând urgent apartament în
Reşiţa 3 camere conf. 2, bucătărie mărită, cameră balcon
izolată termic, bloc acoperit,
zonă liniştită. 27.000 €. Accept
credit bancar . T el. 0730 370195, 0730-370196 .
Vând teren 4.200 mp în
Bocşa, soseaua principală, FS
18 m. Tel. 0355-407174.

4. Toader Petru Marius (21 ani) şi
Chera Andreea Denisia (21 ani)
5. Creţan Marius Cătălin (25 ani) şi
Vlădăşel Elena (20 ani)
6. Laszlo Robert (31 ani) şi
Pană Giulia Roxana (29 ani)
7. Gherman Flavius (32 ani) şi
Ungureanu Mirela (21 ani)
8. Răduţ Ovidiu Adrian (22 ani) şi
Carabin Maria Claudia (21 ani)
9. Aioanei Constantin Andrei (28 ani)
şi Sorescu Adina (27 ani)
10. Ofiţir Ioan (30 ani) şi
Sârbu Lorena Andreea (27 ani)
11. Nină Constantin (27 ani) şi
Tanasă Mihaela Gabriela (21 ani)
12. Doandeş Doru Cristian (25 ani) şi
Cîrstioc Cristina Liliana(25 ani)
13. Mitrof Marius Mircea (31 ani) şi
Popescu Florentina Daniela (29 ani)
14. Chiş Ioan Bogdan (27 ani) şi
Iovan Otilia Emilia (29 ani)
15. Dogan Mecnun (34 ani) şi
Samson Cătălina (29 ani)
16. Brânzan Lucian Ionuţ (27 ani) şi
Pavlovici Radiţa (20 ani)
Duminică, 29.07.2007
1. Ardelean Florin George (33 ani) şi
Ghemiş Angelica Alina (26 ani)
2. Sas Mihai Sebastian (34 ani) şi
Neacşu Mihaela (28 ani)

Matrimoniale

În PRISMA

Tânăr 39/1,70/68, şaten,
puteţi publica anunţuri
ochi albaştri, divorţat, fără obligaţii, situaţie bună, doresc să
de aniversări felicitări
cunosc o doamnă serioasă pentru căsătorie. Tel. 0724-411117.
Tânăr 37/1,76/76, brunet,
la preţuri rezonabile
ochii verzi, necăsătorit, doresc
cuno ştin ţ ă cu doamnă pt.
prietenie (căsătorie). Tel. 0355804182.
Pensionară, 58 ani caut
Înregistrate în Reşiţa
partener pentru căsătorie. Tel.
în perioada 19-25 iulie
0721-217133.
l Siegl Walter Ioan (74 ani)
Băiat italian 35 ani, serios,
drăguţ, 178/74 kg, caută fată l Barbu Olga (68 ani) l Ion
serioasă, frumuseţe, slabă, fără
obligaţie pt. relaţie. Rog seriozi- Andreea Valentina (n. 2007) l
tate. e-mail: multiservice-luca@ Corbu Ştefan (63 ani) l Dragoş
hotmail.it Tel. +393281468106
Ioan (43 ani) l Văcaru Elena

DECESE

(72 ani) l Tismonariu Florica
Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
26-29 Iulie 2007
Joi, 26.07.2007
1. Bugariu Ioan Cristian (24 ani) şi
Tulcan Paulina Melinda (21 ani)
2. Vlădulescu Cornel Cristian(38ani)şi
Chivu Cristiana Marinela (30 ani)
3. Gheorghe Mircea Constatin (22ani)
şi Ardelean Diana (22 ani)
4. Cepoi Ilie (27 ani) şi
Cocioran Florina (37 ani)
Sâmbătă, 28.07.2007
1. Viciriuc Ioan (27 ani) şi
Neprea Rocsana (20 ani)
2. Smac Oalde Florin (29 ani) şi
Obersterescu Mihaela Oana (21 ani)
3. Stigleţ Marius Mihai (28 ani) şi
Frumuşanu Lucica (20 ani)

Prenume

(78 ani) l Fiştioc Mihail (85 ani)
l Dolot Florea (71 ani) l Mioc
Traian (57 ani) l Tovladiat
Liubomir (81 ani) l Marian Ela
(84 ani) l Lupiţa Nicolae (69
ani) l Bălan Ion (91 ani) l
Stanciu Mihai (55 ani) l
Angheloiu Ştefana (69 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

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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Guvernul a aprobat modificarea Legii nr.
150/2003 a creditului agricol pentru producţie, în
vederea înlăturării unor dificultăţi constatate în ceea
ce priveşte modul de acordare a creditelor de către
societăţile bancare şi verificarea îndeplinirii
condiţiilor pentru acordarea de fonduri publice.

Guvernul a aprobat, miercuri, Programul Naţional de
Reforme, document care include măsurile prioritare necesare
pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti, în
vederea recuperării decalajelor faţă de celelalte state membre
ale Uniunii Europene. Documentul include măsuri bazate în
continuare pe cota unică de impozitare de 16%,

Terenul agricol
În Statele Membre ale Comunităţii Europene,implicit şi în
România tot terenul agricol ,în special cel nefolosit pentru
producţie, trebuie menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu
(GAEC).
Controlul respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu se
face de serviciul control pe teren,din cadrul Sistemului integrat
de administrare şi control(IACS),gestionat de Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
Practic, pentru cele 11 condiţii GAEC situaţia se prezintă
astfel:
Categoria, condiţia
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului
1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu
culturi de toamna si/sau sa rămână nelucrat după recoltare pe
cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei;
2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de
12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul
curbelor de nivel;
3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de
1 ianuarie 2007;
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de
materie organica in sol
4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi suprafaţă mai
mult de 2 ani consecutiv;
5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil
este permisă numai cu acordul autorităţii competente pentru
protecţia mediului;
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului
6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de
12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul
curbelor de nivel;
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de
întreţinere a solului
7. Nu este permis suprapăşunatul pajiştilor permanente;
8. Arderea pajiştilor permanente este permisă numai cu
acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
9. Nu este permisa tăierea arborilor solitari şi/sau a
grupurilor de arbori de pe terenul arabil;
10. Prevenirea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile
arabile, în special pe cele care nu mai sunt exploatate pentru
producţie;
V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de
pajişti permanente
11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel
naţional, existente la data de 1 ianuarie 2007.
Sancţiunile pentru nerespectarea de către fermieri a
obligaţiilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu constau
din reducerea sprijinului financiar solicitat proporţional cu
gravitatea încălcării.
(Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 23.07.2007)

In M.O. nr. 485/19.07.2007, a fost publicata
Legea nr. 246/2007 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Institutului de Drept
Public si Stiinte Administrative al Romaniei,
for national stiintific, cu personalitate juridica, de
drept public, aflat sub control parlamentar.

Modific@ri privind stabilirea }i
sanc]ionarea contraven]iilor
In Monitorul Oficial nr. 485/19 iulie 2007, a fost
publicata Legea nr. 210/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative prin care se stabilesc
si se sanctioneaza contraventii.
Legea aduce modificari si completari urmatoarelor
acte:
l Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000
privind regimul activitatilor de transport, comercializare
si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului,
etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse
petroliere;
l Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea
contraventiilor silvice;
l Legea nr. 12/1999 privind protejarea populatiei
impotriva unor activitati comerciale ilicite.
Potrivit modificarilor aduse Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 271/2000, contraventiile care au ca
obiect executarea fara autorizatie a oricarei operatiuni
de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului,
etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse
petroliere, se constata si se sanctioneaza de catre
personalul Politiei Romane si de catre de cel al
Jandarmeriei Romane.
De asemenea, a fost eliminata dispozitia potrivit
careia titeiul, gazolina, condensatul, etanul lichid,
benzina, motorina si alte produse petroliere dobandite
ori produse prin savarsirea contraventiilor prevazute de
prevederile ordonantei se restituie persoanei
vatamate.
In ceea ce priveste modificarile si completarile
aduse Legii nr. 31/2000, sunt vizate contraventiile din
domeniul silvic care, in prezent, pot fi constatate si de
catre: primari sau, dupa caz, de imputerniciti ai
acestora; ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei
Romane; politistii de frontiera; personalul imputernicit
din cadrul Garzii Nationale de Mediu; personalul
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si al
inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta;
personalul Jandarmeriei Romane.
Modificari si completari au fost aduse si Legii nr.
12/1999, in ceea ce priveste contraventiile prevazute
de aceasta care se constata si se sanctioneaza de
catre functionarii din aparatul propriu de specialitate al
consiliilor locale, organele Garzii Financiare, organele
controlului financiar si de personalul Politiei Romane,
Jandarmeriei Romane si Politiei de Frontiera.

Stabilirea salariului de bază pentru bugetari
In Monitorul Oficial nr. 474/16 iulie 2007, a fost publicata
Legea nr. 231/2007 pentru aprobarea O.G. nr. 10/2007
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit O.u.G. nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru
personalul contractual din sectorul bugetar si personalului
salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul
bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa
functii de demnitate publica.
In ceea ce priveste stabilirea salariului de baza la
reluarea activitatii, legea de aprobare contine o serie de
modificari. Astfel, in prezent, in vederea stabilirii salariului
de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii,
persoanele angajate in sectorul bugetar care s-au aflat in
concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in

varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu
handicap, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de angajator.
Legea de aprobare precizeaza ca sporul de
confidentialitate se acorda personalului contractual din
aparatul de lucru al Guvernului si al Ministerului Integrarii
Europene in cuantum de pana la 15% din salariul de baza,
precum si personalului contractual din institutiile si
autoritatile publice pentru care, prin acte normative
specifice, se prevede acordarea acestui spor.
Alta modificare priveste incadrarea soferilor in unitatile
bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii
ale administratiei publice. Astfel, incadrarea acestora se
face tinandu-se seama de importanta activitatii si de
autovehiculul pe care il deservesc.

Evaluarea }i gestionarea
zgomotului ambiental
In Monitorul Oficial nr. 485/19 iulie 2007, a
fost publicata Hotararea Guvernului nr.
674/2007 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental.
Titlul hotararii a fost modificat, astfel ca in
prezent, acesta este: "Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant".
Prevederile hotararii abordeaza unitar, la
nivel national, evitarea, prevenirea sau
reducerea efectelor daunatoare provocate de
expunerea populatiei la zgomotul ambiant,
inclusiv a disconfortului, prin implementarea
progresiva a urmatoarelor masuri:
l determinarea expunerii la zgomotul
ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu
metodele de evaluare prevazute in hotarare;
l asigurarea accesului publicului la informatiile privind zgomotul ambiant si efectele sale;
l adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii
zgomotului, a planurilor de actiune pentru
prevenirea si reducerea zgomotului ambiant,
unde este cazul.
Prevederile hotararii sunt aplicabile in
ceea ce priveste zgomotul ambiant la care
este expusa populatia, in special in: zonele
construite; parcurile, gradinile publice; zonele
linistite din spatii deschise; apropierea unitatilor de invatamant, a spitalelor si a altor cladiri
si zone sensibile la zgomot.
In vederea aplicarii acestei hotarari, sunt
stabilite responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale, responsabilitatile
agentiilor regionale de mediu si a Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului.

Norme de tatuaj }i piercing
In Monitorul Oficial nr. 484/19 iulie 2007,
a fost publicat Ordinul nr. 1136/2007 al
Ministrului Sanatatii Publice privind
aprobarea Normelor de igiena pentru
cabinetele de infrumusetare corporala.
Ordinul stabileste conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca spatiile de
desfasurare a activitatilor de tatuare,
micropigmentare si/sau piercing.
De asemenea, sunt stabilite: conditiile de
asigurare a echipamentului de protectie,
conditiile de curatare, sterilizare si dezinfectie; conditiile de precolectare si colectare
a deseurilor periculoase si a celor menajere;
conditiile de dezinsectie si deratizare.
Potrivit prevederilor ordinului, este
interzisa efectuarea operatiunilor de piercing
corporal persoanelor cu varsta sub 16 ani si a
celor de tatuare persoanelor sub 18 ani. Este
interzisa tatuarea persoanelor cu varsta sub
16 ani chiar daca exista acordul parintelui,
tutorelui sau curatorului, dupa caz.
Odata cu intrarea in vigoare a ordinului,
se abroga art. 78-83 din Ordinul Ministrului
Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea
Nomelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei.

l MECT solicită universităţilor să accepte adeverinţele de studiu purtând antetul şi ştampila cu titulatura
veche a ministeruluil Operatorii de telefonie mobilă sunt obligaţi să informeze consumatorii cu privire la noile
tarife de roaming, modificate recent de Comisia Europeană, până la sfârşitul lunii iulie 2007 (APC) l Incepand cu
01.08.2007 Consulatul German la Timsoara va percepe taxele pentru viza si afaceri consulare exclusiv in moneda
nationala RON l Bugetul pe 2008 prevede un deficit bugetar de 11,8 miliarde de lei, respectiv 2,7% din P.I.B. 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. 82 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte
normative incidente (M.O. nr. 446/29.06.2007)
l H.G. nr. 670 privind stabilirea primei de stabilitate pentru
personalul contractual din unităţile sanitare (M.O. nr.
448/02.07.2007)
l H.G. nr. 645 pentru modificarea şi completarea H.G. nr.
1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire
turistice (M.O. nr. 449/03.07.2007)
l Ordinul nr. 2.306 al ministrului culturii şi cultelor pentru
modificarea şi completarea Regulamentului privind
concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în
vederea acordării de credite financiare directe pentru
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dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme,
aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.
2.335/2006 (M.O. nr. 450/03.07.2007)
l Ordinul nr. 514 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în
bazinele piscicole naturale (M.O. nr. 451/04.07.2007)
l Ordinul nr. 1.077 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe
instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii
în anul universitar 2007-2008 (M.O. nr. 452/04.07.2007)
l Legea nr. 194 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative (M.O. nr. 453/04.07.2007)

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

În urma acordului miniştrilor de externe ai UE,
autorităţile americane vor avea acces la 19 categorii
de informaţii personale, furnizate chiar de pasageri
în momentul cumpărării biletului de avion.
Informaţiile vor fi păstrate 15 ani în baza de date a
autorităţilor americane.

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene, îngrijoraţi că
proclamarea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo,
fără un acord internaţional, ar duce la destrămarea unităţii atât
în cadrul Uniunii cât şi în cadrul NATO, au decis să propună
organizarea de discuţii trilaterale cu Rusia şi Statele Unite
privind statutul provinciei.

Alegeri parlamentare în Turcia
Duminică, 22 iulie, au avut loc alegeri
parlamentare în Turcia, alegeri urmărite cu
mare atenţie în capitalele importante ale
lumii. Convocate de primul ministru, Recep
Tayyip Erdogan, cu patru luni înainte de
termen, după ce parlamentul a refuzat să-l
accepte ca viitor preşedinte pe ministrul de
externe, Abdullah Gul, ele au adus victoria
partidului de guvernământ cu rădăcini
islamiste comvertit acum în conservator,
Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării (AKP).
Turcia se consideră a fi "un pod" între
Asia şi Europa şi - totodată - singura
democraţie pluralistă şi laică din lumea
musulmană. Situată în Sud-vestul Asiei şi
Sud-estul Europei, are graniţe cu Iraq (SE), Siria şi Marea Mediterană (S), Marea
Egee (V), Grecia şi Bulgaria (N-V), Marea
Neagră (N), Armenia, Georgia şi Iran (E).
Populaţia (peste 70 de milioane) are o
mare diversitate etnică. Peste trei pătrimi
sunt turci. Mare parte din restul de o
pătrime îl reprezintă kurzii. Limba oficială
este turca, limba kurdă fiind folosită în sud
şi sud-est; există şi minorităţi vorbitoare de
arabă. În jur de 99% sunt musulmani,

majoritatea din ramura sunnită. Există şi o
semnificativă minoritate Alawită (sectă
şiită preponderentă în Siria). Există grupuri
de creştini ortodocşi şi evrei.
RezultateAlegerile actuale au avut loc
pe fundalul unor ample dezbateri privind
respectarea principiului fondator al ţării de separare a religiei de politică. Numeroase demonstraţii ale susţinătorilor secularismului s-au desfăşurat în ultimele luni pe
întreg teritoriul Turciei, pe fondul îngrijorării
că actualul prim ministru va încerca să
aducă schimbări în structura laică a
statului. Principalul partid de opoziţie este
Partidul Republican al Poporului (CHP),
cel care areuşit blocarea desemnării în
parlament al succesorului lui Ahmed Sezer
care a fost timp de şapte ani preşedinte.
Rezulatele finale neoficiale ale
alegerilor din Turcia, diferenţe faţă de 2002
AKP 46,4% (+12,2%), 340 mandate (-23)
CHP 20,8% (+ 1,4%), 112 mandate (-66)
MHP 14,2% (+ 6,2%), 71 mandate (+71)
Independenţi 5,7% (+4,7%) 27
mandate (+18)
Total mandate 550
Participare la vot 84,1%
Cifre preluate de BBC de la Agenţia de
ştiri oficială Anatolia.

În noua componenţă a parlamentului,
în urma alegerilor a mai intrat un al treilea
partid, Acţiunea Naţionalistă (MHP), cu
14,2% şi 71 de mandate. Susţinător al
laicităţii dar oponent declarat al integrării
Turciei în Uniunea Europenă. În parlament
vor fi prezenţi şi 27 de deputaţi independenţi, dintre care 24 kurzi, care de fapt
aparţin Partidului Societăţii Democratice
(DTP), care vor putea forma un grup
parlamentar, numărul minim de deputaţi
necesar fiind de 20. În acest fel, minoritatea kurdă, care numără 10 milioane de
oameni, revine în forul legislativ după
oabsenţă de 13 ani.
La aflarea victoriei - premierul Erdogan
a declarat că va respecta principiul laicităţii
statului şi că va continua reformele economice şi democratice. "Democraţia turcă a
trecut un test important" a mai spus el.
Una dintre primele sarcini ale noului
Parlament va fi să ia o decizie în legătură
cu viitorul sistem de votare a preşedintelui.
Partidul Dreptăţii şi Adevărului nu va
avea cele două treimi de voturi necesare
pentru a-şi impune propriul candidat la

preşedinţie în cazul în care se va ţine un
nou vot. va fi nevoie de negocieri şi găsirea
unei soluţii de compromis cu reprezentanţii
opoziţiei. Deşi funcţia de preşedinte este
pur ceremonială, preşedintele are totuşi
prerogativele de a numi ocupanţii unor
posturi cheie în stat, inclusiv pe Şeful
Statului Major General al Armatei Turciei.
Noul guvern se mai confruntă şi cu
intensificarea atacurilor militanţilor kurzi
din gruparea separatistă, Partidul Muncitorilor din Kurdistan - PKK - asupra militarilor
turci. Partidul de guvernământ este supus
presiunilor din toate colţurile spectrului
politic să permită armatei să facă o
incursiune dincolo de graniţă în nordul
Irakului unde PKK are mai multe baze.
ReacţiiUniunea Europeană l-a felicitat
pe Erdogan pentru victoria partidului său şi
l-a încurajat să relanseze reformele
necesarea pentru aderarea la Uniune.
Piaţa bursieră turcă a reacţionat după
re-alegerea lui Erdogan, adeptul continuării dialogului cu UE şi al disciplinei
financiare, prin cotaţii record ale lirei faţă
de dolar (ce-a mai înaltă valoare din ultimii
şase ani).

Europarlamentarul Ovidiu Gan]
solicit@ Pre}edin]iei portugheze
discu]ii cu Rusia pe tema
bunurilor culturale litigioase

INDIA
Parlamentarii indieni au votat viitorul
preşedinte al ţării, după o campanie
electorală marcată de controverse. Cu
cele mai multe şanse de a fi aleasă era
creditată Pratibha Patil, de 72 de ani, de
religie hindusă, guvernatorul statului
Rajasthan, candidat din partea Partidului
Congresului, care împreună cu aliaţii săi
deţine un număr majoritar de voturi în
parlament. Principalul său contracandidat
la succesiunea actualului preşedinte
indian Abdul Kalam Femeia, a fost
Bhairon Singh Shekhawat,
vicepreşedintele în exerciţiu, candidat în
vârstă de 84 de ani, susţinut de principala
formaţiune politică din opoziţie, Bharatiya
Janata, partid hindus.
Decizia în alegerea celui de al XIII-lea
preşedinte al Indiei a fost luată de un
colegiu electoral format din membrii celor
două camere ale parlamentului de la
Delhi şi membrii adunărilor legislative ale
statelor care compun India, în jur de
4,500 de votanţi.
În urma votului, în ciuda acuzaţiilor de
operaţiuni financiare dubioase ce i s-au
adus în campanie, în final nu s-a produs
nici o surpriză, Pratibha Patil, câştigând
fără probleme în faţa vicepreşedintelui în
exerciţiu Bhairon Singh Shekhawat.
Doamna Patil a întrunit 66% din voturile
electorilor. Ascensiunea sa politică este
explicată prin devotamentul său faţă de
Sonia Gandhi, liderul Partidului
Congresului şi al familiei Gandhi, care
controlează acest partid de generaţii.
Ea îi succede în funcţie preşedintelui
Abdul Kalam - un fost om de ştiinţă, a
cărui personalitate demnă şi calmă l-a
făcut foarte popular - care a fost eliminat
din start drept candidat la alegeri de
partidele care formează guvernul în India.
India a avut în trecut prim-miniştri
femei, acum însă este pentru prima oară
când are un preşedinte femeie.
Funcţia de preşedinte are mai mult o
valoare simbolică şi protocolară,
administrarea uriaşei ţări cu o populaţie
de aproape un miliard de oameni
revenindu-i guvernului central şi celor
locale ale statelor, dar, în cazul crizelor
politice acesta joacă un rol foarte
important. Şi mai trebui menţionat este
comandantul suprem al celei de-a patra
armate ca mărime din lume.

În Comisia de Cultură şi Educaţie a
Parlamentului European, ministrul
Culturii din Portugalia, doamna Isabel
Pires de Lima a prezentat priorităţile
preşedinţiei portugheze în domeniul
culturii. Printre acestea s-a referit la
colaborarea culturală cu Rusia şi cu
ţari de pe alte continente.
În acest
c o n t e x t ,
europarlamen
tarul român
Ovidiu Victor
Ganţ i-a cerut
ministrului
portughez ca
în cadrul
colaborării să
fie abordată şi tema bunurilor culturale
româneşti aflate actualmente în Rusia.
"M-am gândit în primul rând la
tezaurul României, dar nu numai", a
precizat Ovidiu Ganţ. Totodată, acesta a cerut intensificarea colaborării în
domeniul cultural, în primul rând cu
Moldova şi ţările din Balcanii de Vest,
care au orientări evident pro
europene.

UE va favoriza serviciile
de televiziune mobil@
Comisia Europeana a anuntat ca a
fost adoptata o strategie care
favorizeaza extinderea serviciilor de
televiziune mobila in toate cele 27 de
state membre UE, exprimandu-si
sprijinul pentru standardul initiat de
Nokia pentru televiziunea mobila, DVBH (digital video broadcast-handheld), ca
standard unic europeani.
Viviane Reding, Comisarul pentru
Societatea Informationala si Massmedia: "In prezent, Europa se afla intrun moment de rascruce. Putem fie sa
preluam conducerea la nivel global, asa
cum am facut in cazul telefoniei mobile
bazate pe standardul GSM dezvoltat de
industria europeana, fie sa le permitem
altor regiuni sa beneficieze de partea
leului pe piata atat de promitatoare a
televiziunii mobile. Anul 2008 este
considerat de Comisie ca fiind crucial
pentru patrunderea pe piata a televiziunii
mobile in Uniunea Europeana, datorita
unor evenimente sportive importante,
cum ar fi Campionatul European de
Fotbal si Jocurile Olimpice de vara, care
vor oferi o sansa unica in ceea ce
priveste cresterea nivelului de
constientizare in randul consumatorilor
si adoptarea de noi servicii."

l Naţiunile Unite au respins luni cererea Taiwanului de a adera la organizaţie, argumentând că respectă politica ''unei singure Chine'' şi recunosc doar
guvernul chinez de la Beijing l Ratele dobânzilor cheie au fost majorate în China în încercarea de a ţine inflaţia sub control şi de a preveni supraîncălzirea
celei de-a patra economii mondiale l Preşedintele palestinian exclude orice dialog cu Hamas şi se pregăteşte să convoace alegeri anticipate l

Xian
armata de teracot@
În China, o echipă de arheologi a descoperit o misterioasă
cameră subterană, veche de mai
bine de 2000 de ani, în mormântul
imperial care este străjuit de
celebra armată de teracotă. In
documentele istorice descriind
mormântul lui Qin Shihuang,
primul împarat chinez al dinastei
Qin, nu este menţionată această
încăpere, care este săpată la cca
30 m sub pământ străjuită şi ea de
luptători de teracotă.
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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, 6500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (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, 23000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, 25000
€. Tel. 0355-404462, 0788021438.
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 apartament 2 camere, Lunca,
imbunatatit, centrala, termopane, 26000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, centrala, 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27000 €. 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,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021443.
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 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)
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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 apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
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 € neg.
Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, centrala, termopane, 35000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Moroasa, centrala, bucatarie modificata.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
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, 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, 31000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala, 38000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438.
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 apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, Micro 2,
32.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare. Tel. 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 apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021442.
Vând casa 3 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, curte, pret negociabil.
Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 , 0 7 8 8 0 2 1 4 4 2 ,
0728625813 (Banat Expert)
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
(Banat Expert)

Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 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. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând casa noua 6 camere, GoVând ari,
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.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere casa, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere sau Vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
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
Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpar teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar apartament 2 camere,
indiferent zona, ofer pret bun, cash,
c o m i s i o n 0 % Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpar garsoniera indiferent de zona,
c o m i s i o n 0 % . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govândari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - 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
ocupabil imediat, preţ 20.800 € neg. Tel.
0748-119443. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere confort 1,
preţ 22.700 € negociabil. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere etaj 1 zonă excelentă. Tel. 0788-388501.(Tryo M)
Vând apartament 2 camere Micro 1,
fără îmbunătăţiri. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0748-119122. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri în
Govândari, preţ 15.000 € negociabil. Tel.
0748-118778. (Tryo M)
Vând teren lângă soşea, Calea
Caransebe ş ului. Tel. 0748-118081 .
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere amenajat ca spaţiu comercial. Tel. 0748119444. (Tryo M)
Închiriez spaţiu comercial suprafaţa
60 mp, dotat, zonă excelentă. Tel. 0748119443. (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
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)
Vând 5.400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lângă hotel Gozna,

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

1 6 iu l. 07
1 7 iu l. 07
1 8 iu l. 07
19 iul. 07
20 iul. 07
23 iul. 07
24 iul. 07
25 iul. 07

48,6456
48,4646
48,7504
48,9605
49,4058
49,7914
49,5734
49,6237

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
2,35
2,34
2,33
2,32
2,31
2,30
2,29
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2,27
2,26
2,25

USD

25 Iunie - 25 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
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Începe Liga 1
La sfarsitul acestei saptamani se va da startul la o noua editie a
Ligii I de fotbla, o editie in care campioana Romaniei va juca direct
in grupele Ligii Campionilor.
Iata desfasurarea meciurilor si televizarile primei etape:
VINERI, 27.07.2007
FC VASLUI – UTA
TELESPORT
19.00
FC STEAUA – CEAHLAUL *
KANAL D
20.30
SAMBATA, 28.07.2007
“U” CRAIOVA – FARUL
NATIONAL TV 22.15
DACIA MIOVENI – FC RAPID
ANTENA 1
20.45
DUMINICA, 29.07.2007
“U” CLUJ – PANDURII TG. JIU
TELESPORT
19.00
GLORIA BUZAU – DINAMO
NATIONAL TV 19.00
POLI TIMISOARA – POLI IASI
KANAL D
20.30
MIERCURI, 01.08.2007
OTELUL – CFR CLUJ
TELESPORT
19.00
JOI, 02.08.2007
BISTRITA – UNIREA URZICENI TELESPORT
19.00
* Partida se disputa fara spectatori.
Derbiurile campionatului:
Etapa a 4-a
CFR Cluj - Steaua
Etapa a 6-a
UTA - Poli Timisoara
Etapa a 7-a
Steaua - Rapid
Etapa a 9-a
CFR Cluj - Dinamo
Etapa a 12-a
Dinamo - Poli Timisoara
Rapid - CFR Cluj
Etapa a 14-a
Poli Timisoara - Steaua
Etapa a 15-a
Dinamo - Rapid
Etapa a 16-a
Steaua - Dinamo
Etapa a 17-a
CFR Cluj - U Cluj

Serii dezechilibrate ^n Liga a II-a
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POLO
Nationala de polo in Liga Mondiala! Echipa antrenata de
Vlad Hagiu a terminat pe locul al doilea in turneul de la Portugaleto,
si s-a calificat in premiera pentru competitia de la Berlin
Reprezentativa de polo a Romaniei a incheiat en-fanfare cel
de-al doilea turneu din cadrul Ligii Mondiale, reusind sa scufunde
si selectionata Spaniei, medaliata cu bronz la Mondialele de la
Melbourne, cu incredibilul scor de 9-3 (3-0, 2-1, 1-0, 3-2). In urma
acestui succes, inregistrat la Portugaleto, chiar in fieful ibericilor,
"tricolorii" pregatiti de Vlad Hagiu si Ionut Angelescu au acumulat
12 puncte din opt partide si, gratie victoriei obtinute de Spania in
fata Croatiei, a intrat, pentru prima oara in istorie, in posesia
biletelor pentru turneul final al Ligii Mondiale.
In urma cu doar cateva zile, nici cel mai inflacarat suporter al
reprezentativei de polo a Romaniei nu credea ca "tricolorii"
pregatiti de Hagiu si Angelescu ar avea vreo sansa sa prinda un loc
la turneul final al Ligii Mondiale. Si asta, pentru ca in grupa B se mai
aflau ocupantele podiumului mondial, Croatia, Ungaria si Spania,
dar si incomoda echipa a Rusiei.
România, în grupă cu Serbia la turneul final al Ligii
Mondiale
Naţionala de polo a României şi-a aflat adversarii din grupele
turneului final al Ligii Mondiale, care va avea loc între 7 şi 12
august, la Berlin.
SUA, China şi Serbia au fost repartizate alături de tricolori în
grupa A, iar Canada, Australia, Germania şi Ungaria fac parte din
grupa B. Câştigătoarele grupelor vor juca în sferturile de finală ale
turneului de la Berlin cu ultimele clasate, iar locurile doi împotriva
echipelor de pe poziţia a treia.
Câştigătoarea turneului final al Ligii Mondiale va obţine
automat calificarea la Olimpiada de la Beijing, dar şi un premiu
consistent din partea Federaţiei Internaţionale, 100.000 de dolari.
În cazul în care trofeul va ajunge în Ungaria, deja calificată la
Jocurile Olimpice, locul 2 de la turneul final va fi cel care va obţine
biletele pentru Olimpiadă.

Gimnastic@
Echipa feminina a Romaniei a castigat Mediterraneo
Eventi, de la Civitavecchia.
Echipa feminina a Romaniei, cu
opt gimnaste in lot, printre care
s-au numarat Catalina Ponor si
Sandra Izbasa, a castigat Mediterraneo Eventi, un concurs
international desfasurat la finalul saptamanii la Civitavecchia,
alaturi de reprezentantele
Italiei, Frantei, Germaniei,
Cehiei si Egiptului.
Presedintele FR Gimnastica, Adrian Stoica a declarat,
duminica, pentru MEDIAFAX,
dupa revenirea lotului feminin in
tara ca a fost un concurs util, la
care gimnastele au aratat ca
sunt in crestere de forma.
"Acesta este scopul concursurilor de verificare, iar faptul ca
Romania a castigat pe echipe
arata ca fetele lupta in echipa si
sunt in crestere de forma. E
imbucurator si ca Sandra
Izbasa a facut patru aparate,
dupa accidentare, chiar daca nu
a urcat pe podium, dar si faptul
ca la sarituri a castigat Catalina
Ponor", a declarat Stoica.

Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a stabilit
componenta celor doua serii ale Ligii a II-a pentru sezonul 20072008. Forul condus de Mircea Sandu a alcatuit, din nou, doua serii
dezechilibrate.
In prima, lupta pentru promovare va fi, la fel ca si in sezonul
trecut, una infernala. Pentru cele doua locuri care asigura biletele
spre prima scena a fotbalului romanesc se vor bate cel putin sapte
echipe: FC National, Petrolul, Forex, FCM Bacau, CS Otopeni,
Sportul si FC Brasov.
In schimb, FC Arges, echipa lui Cornel Penescu, proaspatul
Potec, colectie de titluri.
proprietar de Maybach, a primit un cadou, fiind trimisa in Seria a IICampioana olimpica de la
a, unde porneste ca mare favorita la promovare.
Atena a urcat de zece ori pe
Programul din etapa 1 (11-08-2007) a seriei a doua:
primatreapta la Nationale.
LIBERTY Oradea - FC Piteşti
Campionatele Nationale de
MUREŞUL Deva - FC BIHOR Oradea
înot au reprezentat pentru mai
CFR Timişoara - MINERUL Lupeni
toti componentii lotului olimpic o
FC Târgoviste - JIUL Petroşani
cursa cu ei însisi.
FC Caracal - FC POLITEHNICA II Timişoara
Recordul de titluri i-a apartiFC ARIEŞU Turda - FC UNIREA Alba Iulia
nut si de data aceasta Cameliei
CSM Râmnicu Vâlcea - CORVINUL 2005 Hunedoara
Selecţionata de rugby a Noii Zeelande a câştigat pentru al Potec sportiva antrenata de
FC MUNICIPAL Reşiţa - INDUSTRIA SÂRMEI
treilea an consecutiv titlul de cea mai bună echipă din Emisfera Doina Sava si Philippe Lucas
FC DROBETA - GAZ METAN Mediaş
câstigând zece din cele 14
Sudică după ce a învins în finala Tri Nations, Australia cu 26-12.
Miza uriaşă a partidei, Tri Nations şi Bledisloe Cup, şi-a spus probe la care a luat parte: sapte
cuvântul, cele două echipe lucrând intens la acumularea de individuale (100, 200, 400, 800
În prima manşă a turului trei al Cupei UEFA Intertoto, Gloria puncte şi lăsând spectacolul pentru planul secund. Astfel s-a si 1500 m liber, 200 m spate si
Bistriţa s-a impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu cu Atletico marcat aproape numai din lovituri de picior, Noua Zeelandă 200 fluture) si trei cu stafeta
Madrid şi elevii lui Ioan Ovidiu Sabău sunt încrezători în şansele reuşind singurul eseu al meciului, şi cum All Blacks l-au avut în clubului Steaua.
La masculin, Razvan Florea
teren pe Daniel Carter, uvertura ce a transformat şapte lovituri de
avute pentru a obţine un rezultat pozitiv şi în retur.
si-a
reconfirmat statutul de cel
Deşi au avut în faţă nume grele ale fotbalului mondial precum pedeapsă. Noua Zeelandă câştigă Tri Nations cu 13 puncte,
argentinianul Maxi Rodriguez, portughezul Maniche, unul dintre Australia a ocupat locul doi cu nouă puncte iar Africa de Sud a fost mai valoros înotator român al
cei mai buni jucători de la Mondialul din 2006, Mista, Martin Petrov, codaşa clasamentului cu numai cinci puncte însă trebuie remarcat momentului, el impunându-se la
Luccin şi Seitaridis, campion european cu Grecia, tinerii jucători ai că nici una din cele trei echipe nu au reuşit să obţină puncte bonus toate probele de la procedeul
Gloriei nu s-au speriat şi au început în forţă, lucru sesizabil şi de pe ofensive pentru patru eseuri marcate într-un singur meci, lucru mai spate (cu timpi de valoare
internationala), dar si la mixt.
rar întâlnit în Emisfera Sudică.
tabela, 2-0 pentru Gloria încă dinainte de finalul primului act.
O figura frumoasa la NatioA fost practic ultimul meci oficial din rugbiul mondial,
Returul dintre Gloria Bistriţa şi Atletico va avea loc la Madrid,
majoritatea echipelor importante îndreptându-şi de acum înainte nale a facut si Dragos Coman
weekend-ul viitor, Bistrita plecand totusi cu şansa a doua.
În aceiasi competitie, Oţelul Galaţi s-a impus la limită în meciul atenţia numai spre Cupa Mondială care începe în mai puţin de dar si tânarul Norbert Trandafir
(19 ani).
cu Trabzonspor, 2-1, deşi turcii au evoluat mai bine de o oră de joc două luni în Franţa.
cu un om în minus.
carieră şi nici măcar nu a reuşit să
Returul va avea loc in Turcia weekend-ul viitor. (Amos News).
puncteze.

ÎNOT

RUGBY - TRI NATIONS

CUPA UEFA INTERTOTO

FORMULA 1 - M.P. AL EUROPEI

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
06 - 27 iul:
26 iul - 04 aug
27 - 29 iul:
30 iul - 05 aug:

CICLISM - Turul Frantei;
JOCURILE AFRO-ASIATICE, Algeria;
GIMNASTICA - Campionatele Nationale;
TENIS - WTATour, San Diego, California, SUA.

DE VĂZUT LA TV:
GIMANSTICA: CAMPIONATELE NATIONALE, Masculin, Feminin
Vineri, Sambata TVR 2 ora 17:00
ATLETISM: Marele Premiu IAAF, Zaragoza, Spania
Sambata Telesport ora 20:00
GIMANSTICA: CAMPIONATELE NATIONALE, Finale pe aparate
Duminica TVR 2 ora 11:00
BASCHET: CUPA STANKOVIC: Venezuela - Angola
Duminica Telesport ora 12:00
MOTORSPORT: Camp Mondial de Turisme, Anderstorp, Suedia
Duminica Eurosport ora 15:15
CICLISM: TURUL FRANTEI, Ultima etapa, premierea
Duminica Eurosport ora 16:00
FOTBAL: Preliminarii Liga Campionilor: Zaglebie - Steaua
Marti Prima TV ora 21:45
HANDBAL FEMININ: NORVEGIA - ROMANIA, Meci 1
Miercuri Sport.ro ora 20:00
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Spaniolul Fernando Alonso, campionul mondial entitre, şi-a dovedit din plin valoarea în marele premiu de
formula 1 al Europei, de la Nurburgring, câştigând pe
ultimii metri o cursă dominată de maşinile Ferrari.
Cu Lewis Hamilton scos din joc de accidentul suferit în
antrenamentele de sâmbătă, chiar dacă englezul a luat
startul în cursă, McLaren s-a bazat din plin pe Fernando
Alonso iar campionul nu a dezamăgit.
Aflat la circa cinci secunde în spatele lui Massa cu
aproximativ 12 tururi înainte de final, Alonso a sprintat
decisiv şi cu patru tururi până la final, ibericul a reuşit ceea
ce părea imposibil la un moment dat, să-l depăşească pe
brazilianul Massa. Apoi, finalul de cursă a fost la discreţia
lui Alonso care i-a depăşit pe Felipe Massa, Mark Webber,
Alexander Wurz, David Coulthard şi Nick Heidfeld.
Cursa de la Nurburgring a fost influenţat însă masiv de
ploaie, înregistrându-se nouă abandonuri, printre care
Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, Jenson Button şi Nico
Rosberg, în timp ce Lewis Hamilton a încheiat doar pe
locul nouă, la circa o secundă în spatele finlandezului
Heikki Kovalainen, ultimul pilot intrat în puncte.
Astfel, etapa a zecea a campionatului mondial de
formula 1 a fost cu ghinion pentru debutantul englez Lewis
Hamilton, cel care a ratat pentru prima dată un podium în

În clasamentul general al piloţilor
rămâne însă lider Lewis Hamilton cu 70
de puncte dar colegul său de la
McLaren, Fernando Alonso, campionul
mondial en-titre, s-a apropiat la numai
două puncte, iar Felipe Massa a urcat pe
trei cu 59 de puncte, în dauna colegului
său de la Ferrari, Kimi Raikkonen.
În clasamentul constructorilor,
McLaren a ajuns la 138 de puncte,
Ferrari are 111 puncte, BMW Sauber are
61 de puncte.

