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

Consiliul judeţean
Caraş-Severin
Timişoara

Viitorul înotului reşiţean
Tradiţia celor peste cincizeci de ani în care înotul a fost practicat la Reşiţa ca disciplină sportivă competiţională, rezultatele
obţinute plasând şcoala reşiţeană în elita înotului românesc
constituie o obligaţie pentru ca bazele sportive să funcţioneze în
deplină siguranţă şi în acord cu normele specifice actuale.
Bazinul acoperit de înot din cartierul Lunca Pomostului,
clădire realizată în anul 1955 şi extinsă în anul 1970, a suportat
uzura fizică firească, precum şi disfuncţionalităţi create de o
parte dintre instalaţii.

Rezultatele obţinute la evaluarea calitativă şi a capacităţii de
rezistenţă, cuprinse într-un Raport de expertiză elaborat în anul
2004 au relevat necesitatea amendării structurii de rezistenţă, cu
luarea în considerare a modificărilor survenite în zonarea
Foto:
Rodica
seismică a teritoriului României, ceea
ceBrebenariu
pentru Reşiţa
înseamnă trecerea într-o clasă superioară de risc.
În aceste condiţii, în anul 2004 a fost elaborat, de către S.C.
ABRAXAS S.R.L. Reşiţa Studiul de fezabilitate privind «Consolidarea bazinului acoperit de înot din Lunca Pomostului», aprobat
de către Consiliul Local (HCL nr. 197/30 noiembrie 2004).
La ora actuală, înotătorii se antrenează la Baza de sport şi
agrement din Lunca Bârzavei, iar cele două bazine acoperite

sunt quasifuncţionale şi folosite ocazional pentru agrement, în
timp ce bazinul descoperit este închiriat unei societăţii
comerciale.
În luna mai 2007, datorită oportunităţii oferite de Programul
“Bazine de înot”, componenta “Reabilitarea bazinelor de înot
existente”, Consiliul Local al municipiului Reşiţa a depus la
Compania Naţională de Investiţii CNI S.A., în vederea înscrierii
în Program, atât Expertiza Tehnică, cît şi Studiul de fezabilitate,
ediţia 2007.
Studiul de fezabilitate, reactualizat şi completat, în sensul
includerii, alături de cele doouă bazine acoperite, a bazinului
descoperit, propune:
l consolidarea structurii de rezistenţă;
l executarea unei noi staţii de tratare a apei pentru bazinele de
înot, dotată cu echipamente de reglare şi automatizare;
l executarea unei instalaţii de ventilare-climatizare în sălile
bazinelor acoperite;
l executarea unui Punct Termic nou;
l executarea de instalaţii termice interioare;
l refacerea completă a instalaţiilor sanitare;
l amenajări exterioare (alei, platforme, împrejmuiri);
l utilităţi;
l dotări (mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, centrală
telefonică, mobilier pentru birouri şi vestiare, echipament specific pentru funcţionarea şi întreţinerea bazei sportive, ş.a.).
Având în vedere sarcina beneficiarului de investiţii de a reactualiza
devizul general,
Foto: FRANCISC
HIPP Consiliul Local al Municipiului Reşiţa,
prin proiectantul obiectivului S.C. ABRAXAS S.R.L. a realizat această cerinţă. (La 30 iunie 2004 cursul valutar era 1 € = 3,84 lei)
Valoarea totală a investiţiei este de 15.613.500 lei (4.879.700
€, la nivelul lunii iunie 2007), din care, lucrările de construcţii
montaj reprezintă 64 %.
Durata de realizare a investiţiei este apreciată la 24 luni.
Proiectul privind actualizarea valorilor prevăzute în studiul
iniţial de fezabilitate a fost votat. (Proiect de Hotărâre nr.1)
Locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi
Municipiul Reşiţa este confruntat, la fel ca multe alte localităţi
din România, cu necesitatea asigurării de spaţii locuibile pentru
chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din casele
naţionalizate, retrocedate la ora actuală foştilor proprietari.
(continuare în pagina 2)
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În prima parte a şedinţei au fost aprobate procesele verbale
ale şedinţei extraordinare, din 12 iunie 2007, respectiv al şedinţei
ordinare din5 iulie 2007.
Reabilitare termică a clădirii Centrului de Plasament
„Speranţa”
Centrul de Plasament „Speranţa” din Reşiţa, care
funcţionează etajele I şi II
ale imobilului situat pe
Aleea Trei Ape, nr.4
beneficiază de programul
de reabilitare termică
derulat în conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr.1868/2005,
implementat de către
Ministerul Transportului,
Construcţiilor şi Turismului
prin Compania Naţională
de Investiţii „CNI” S.A.
Cota de 50 % din
cheltuielile de reabilitare,
aprobate în anul 2005 şi
suportate de către
Consiliul Judeţean a fost
estimată la 185.130,0 lei,
dar în urma licitaţiei,
câştigată de firma S.C.
ARHING S.R.L. din Târgu
Mureş, costurile de

construcţii-montaj, în aceeaşi cotă, se situează la 191.520,2 lei,
exclusiv TVA, la care se adaugă 2.157,43 lei (inclusiv TVA),
reprezentând taxele pentru obţinerea avizelor.
Consiliul Judeţean a aprobat noile costuri. (Proiect de
Hotărâre nr.3)
Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor comunitare de
utilităţi publice
În cadrul Programului
„Fondul de modernizare
pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III
IV”, implementat de către
Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative,
în judeţul Caraş-Severin
va fi depus un proiect ale
cărui principale capitole se
referă la creşterea eficienţei Direcţiei pt. Monitorizarea Serviciilor Comunitare
de Utilităţi Publice.
În cadrul proiectului se
vor organiza cursuri de
perfecţionare în elaborarea proiectelor şi de
obţinere a licenţei
europene de conducere a
„Pleacă pădurea pe DJ 582” calculatorului, precum şi
cursuri de limba engleză.
Martie 2007
(continuare în pagina 2)

În luna august “Prisma” are numai două apariţii, respectiv în datele de 9 şi 23 august 2007

Caransebeş

o

0 C
o
-5 C

Reşiţa

Meteo

-1oC
o
-7 C

Oraviţa -2oC
o
-8 C

perioada
23 August - 2 Sept. 2007
o

0 C
o
-6 C

....pag. 2

Anunţuri,
publicitate
...pag. 3
Procedura alegerii
Patriarhului
Dublarea punctajului
la pensionari
...pag. 4
Situaţia politică
din Irak
U.E. şi vecinii săi
...pag. 5

Agenţii imobiliare
...pag. 6

Agenţii imobiliare
...pag. 7

Sport

CM de atletism
Handbal tineret

Rugby

...pag. 8

Reşiţa, Bd. I.L. Caragiale Nr. 20
Tel./Fax: 0255-21.52.83

“PRISMA”
Tel. 0255-221134
E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma-online.ro

5 949994 960103

Consiliul jude]ean Cara}-Severin

Consiliul local al municipiului Re}i]a
(continuare din pagina 1)

Până în prezent au fost identificate 27 de astfel de cazuri, care pot
beneficia de „Programul construcţiilor de locuinţe sociale pentru
chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate”, implementat de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi care răspunde
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.74/28.06.2007.
Reacţia autorităţilor locale, referitoare la această Ordonanţă a fost
promptă şi a beneficiat de existenţa unei documentaţii tehnice (studiu
de fezabilitate, studiu geo, documentaţie de dezmembrare şi
intabulare), din anul 2003, referitoare la realizarea unor blocuri de
locuinţe pentru tineri, amplasate în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului,
imobile care vor prelua cazurile sociale derivate din retrocedarea unor
locuinţe foştilor proprietari.
Pe Calea Caransebeşului se vor construi un număr de 4 blocuri, cu
regim de înălţime (S+P+3E), cu acoperiş tip şarpantă şi învelitoare din
ţiglă şi care vor asigura 64 de apartamente (20 cu o cameră şi 44 cu
două camere), 2 adăposturi pentru protecţia civilă şi un modul în care va
funcţiona Punctul Termic.
Studiul de Fezabilitate a fost elaborat de către S.C. CASE S.A.
Reşiţa.
La cursul valutar al lunii iulie 2007 (1 € = 3,1204 lei) investiţia a fost
estimată la 11.929.244 lei, din care, lucrările de construcţii - montaj
reprezintă 10.223.531 lei, valoarea exactă urmând a fi stabilită prin
licitaţie. (Proiect de Hotărâre nr.2)
Consiliul Local participă la proiectul „Avem acte, deci existăm”
În România, aproximativ 10 % din numărul romilor nu deţin acte de
stare civilă, de identitate sau de proprietate, situaţie identificată şi în
judeţul Caraş-Severin.
Cauzele pentru care unii dintre membrii acestei etnii nu deţin acte de
stare civilă şi/sau acte de identitate rezidă, parte, într-o informare
insuficientă, dar în niciun caz nu din obstrucţii venite din partea
oficialităţilor sau din costurile reclamate de un demers individual,
deoarece acestea sunt modice, accesibile.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre timpul şi durata reclamate
de procedura de obţinere a identităţii în condiţiile în care nu s-a realizat
la momentul potrivit şi nici despre volumul de muncă investită în acest
scop, prestată de lucrătorii din Serviciile publice.
Absenţa documentelor de identitate are repercusiuni asupra:
l obţinerii unor drepturi sociale, în primul rând situându-se asistenţa
medicală desfăşurată prin medicul de familie;
l accesării sistemului de educaţie;
l accesului la piaţa muncii (trebuie menţionat însă că pentru această
etnie se organizează târguri speciale, suplimentare, de locuri de
muncă) şi, în cazuri deosebite, acordarea ajutoarelor sociale, altele
decât cele compensatorii;
l obţinerii calităţii de chiriaş sau proprietar al unui spaţiu de locuit;
l rezolvării unor situaţii specifice.
La ora actuală, în Reşiţa locuiesc 50% dintre cetăţenii de etnie romă
din judeţ, care nu beneficiază de documente de identitate.
Pentru obţinerea actelor de stare civilă, de identitate şi de
proprietate pentru membrii populaţiei de etnie romă din judeţ, Asociaţia
PARUDIMOS, cu sediul în Timişoara a elaborat un proiect, a cărui
finanţare poate fi realizată din fonduri europene, prin Programul
PHARE RO 2005/017-553.01.10.
Valoarea totală a proiectului este de 56.340 €.
Pentru implementarea proiectului, PARUDIMOS a solicita
încheierea unor parteneriate cu Consiliile Locale din Reşiţa, Bocşa şi
Dognecea, localităţi în care populaţia de etnie romă se confruntă cu
astfel de probleme. Proiectul va avea un pronunţat caracter social.
Obligaţiile Consiliului Local al municipiului Reşiţa, care decurg din
acest parteneriat sunt:
l asigurarea cotei de cofinanţare (5 % = 2.817 €);
l colaborarea la organizarea întâlnirilor la nivel local;
l participarea a 2 voluntari, din rândul comunităţii şi a unei persoane
delegate, la implementarea proiectului;
l accesul la baza de date privind persoanele care nu deţin acte de
stare civilă, de identitate şi de proprietate.
Proiectul de participare a fost aprobat. (Proiect de Hotărâre nr. 3)
ROM ITAL se extinde
S.C. ROM ITAL COM S.R.L., deţine în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie
1918, nr. 3 un imobil (Magazin Nera - restaurant, o parte din fosta
popicărie şi o terasă), terenul pe care acestea sunt pozate fiind
concesionat în anul 2004.
Societatea doreşte extinderea terasei pe două dintre laturi şi, în
această situaţie a solicitat Consiliului Local al municipiului Reşiţa,
concesionarea suplimentară a unui teren cu suprafaţa de 44,87 mp,
proprietate a Statului Român.
Consiliul a aprobat scoaterea din domeniul public al municipiului şi
trecerea în domeniul privat al acestuia a suprafeţei de teren de 44,87
mp, respectiv concesionarea, fără licitaţie, pentru 49 de ani, către S.C.
ROM ITAL COM S.R.L. (Proiect de Hotărâre nr. 4)

Joi/23 August

Vineri/24 August

Timişoara
+38ºC
+20ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 27 August

(continuare din pagina 1)

Vor mai fi elaborate mai multe strategii
locale pentru unele localităţi din judeţ,
concomitent cu redactarea unor proiecte cu
finanţare din fonduri structurale.
Vor fi achiziţionate echipamente informatice pentru dotarea personalului implicat în
realizarea de proiecte.
Pentru realizarea acestui proiect Consiliul
Judeţean Caraş-Severin se asociază cu
Consiliile Locale Sacu, Fârliug, Ocna de Fier,
Caraşova şi Ciudanoviţa. (Proiect de Hotărâre
nr. 4)
Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor
de evidenţă a persoanelor
De facilităţile Programului menţionat
anterior va beneficia şi Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor a judeţului Caraş-Severin şi
serviciile locale din subordinea Consiliilor
Locale, prin intermediul unui proiect avansat
de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în
parteneriat cu Consiliile Locale din Reşiţa,
Caransebeş, Anina,
Băile Herculane, Moldova Nouă, Oraviţa,
Oţelu Roşu, Bocşa.
Bozovici, Teregova,
Zăvoi, Berzasca,
Dognecea, Bucoşniţa, Băuţar, Cornereva
În cadrul proiectului vor fi achiziţionate
echipamente IT care
să permită crearea
unei reţele judeţene
de comunicaţii integrate, devenind astfel
posibilă conectarea
la reţeaua naţională
atât a Direcţiei
judeţene de resort,
cât şi a serviciilor de
specialitate din cadrul
Consiliilor Locale.
Prin implementarea acestui proiect
european, la care Consiliul Judeţean CaraşSeverin este cofinanţator, serviciile de
specialitate nou înfiinţate în comunele
Dognecea, Bucoşniţa şi Băuţar vor fi dotate cu
echipamentul tehnici necesar desfăşurării
activităţii.
De asemenea se propune rezolvarea situaţiei cu care se confruntă locuitorii comunei
Cornereva, formată din 40 localităţi dispersate
pe un areal de peste 200 kmp, care se văd
obligaţi să se deplaseze la Băile Herculane
pentru obţinerea documentelor de identitate.
Pentru aceştia, la nivelul comunei se va
organiza un serviciu comunitar de specialitate.
(Proiect de Hotărâre nr. 5)
INFORMĂRI
Drumuri
Directorul executiv al Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al
judeţului Caraş-Severin, domnul inginer Ianăş
Imbrescu a prezentat o informare sintetică a
contravenţiilor sancţionate în conformitate cu
O.G. nr. 43/1997 (privind regimul drumurilor
din România):101 procese verbale de
constatare, 84 de avertismente, 17 amenzi
contravenţionale, 6.010 lei - suma totală a
amenzilor încasate până la data elaborării
Informării şi 2 plângeri contravenţionale.
Toate abaterile se raportează la art. 41 din
O.G. nr. 43/1997. NICIO CONTRAVENŢIE încadrabilă în art. 43, pct. b şi g. (Informare. Pct. 6)
Solicitată în repetate rânduri, considerată
intervenţie inoportună sau amânată, informarea privind starea de viabilitate a drumului

Reşiţa
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Oraviţa +33ºC
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+25ºC

Marţi, 28 August

Deocamdată, drumul continuă să fie raiul
celor care exploatează pădurile, un coşmar
pentru conducătorii autovehiculelor care se
deplasează în alte scopuri decât cel al
transportului de masă lemnoasă din Parcul
Naţional Semenic- Cheile Caraşului şi o cauză
sigură pentru deteriorarea maşinilor şi
producerea de accidente.
Până la ora actuală s-au efectuat lucrări de
întreţinere pe tronsonul cuprins între km (6 +
850) şi (44 + 440), zonă intens exploatată
pentru transportul de masă lemnoasă şi,
neexistând altă variantă, pentru accesul locuitorilor din zonă, precum şi al turiştilor. De la km
(44 + 400) până la km 60, degradările majore
fac impropriu traficul auto în scop turistic, drumul fiind utilizat sporadic de către proprietarii
stânelor din zonă sau de cei câţiva localnici,
care mai exploatează terenurile agricole.
Informarea nu a beneficiat de comentarii
sau aprecieri constructive, nici chiar din partea
celui care a solicitat-o. (Informare. Pct. 7)
Delegaţii
Din partea Consiliului Judeţean CaraşSeverin au fost organizate deplasări în
străinătate după cum urmează:
l la Conferinţa regională româno-greacă,
organizată în provincia Achaia din Grecia, la
invitaţia Patronatului Serviciilor Publice, în
perioada 7-15 iulie 2007, la care au participat
consiliera Adina Ungureanu şi inspectoarele
Cristina Nacu şi Raluca Nestor din cadrul
Direcţiei pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice;
(continuare în pagina 4)

Sâmb@t@/25 August

Timişoara
Caransebeş

judeţean DJ 582 Reşiţa Slatina Timiş,
constituie un răspuns oferit domnului consilier
Daniel Rotaru.
Drumul judeţean DJ 582 (km 21 + 188 60 +
000), arteră rutieră de legătură între Reşiţa şi
Slatina Timiş, cu traversarea unei zone de
mare potenţial turistic (localitatea Văliug, cu
ramificaţie spre lacurile Breazova şi Gozna,
respectiv Staţiunea Crivaia, ramificaţia spre
Staţiunea Semenic, lacul Timiş Trei Ape şi
localităţile turistice Gărâna şi Brebu Nou) face
obiectul unui proiect de reabilitare, cu
finanţare din fonduri europene.
Valoarea totală a proiectului a fost estimată
la 6.917.945 €.
Proiectul este în faza organizării licitaţiei
de execuţie, posibilă în toamna acestui an,
după amânări cauzate, printre altele, de
necesitatea refacerii Studiului de fezabilitate,
fără a se specifica motivele necesităţii reluării
acestei etape.

Duminic@/26 August

Timişoara
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Miercuri, 29 August
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând canapea extensibilă,
vitrină şi servantă. Tel. 0355410549.
Vând congelator cu 5
sertare. Tel. 0355-408068.
Vând haine second-hand
din Germania. Preţ convenabil.
Tel.0744-617393, 0726-834261
Vând mobilă de sufragerie
din lemn de cireş. Tel. 0355809924.
Vând 2 ceasuri obişnuite
ruseşti Slava (mecanice) în
stare bună. Tel. 0355-807491.
Vând ieftin monitor de 14”
color Trust, necesită reparaţii la
întrerupător, ecran în stare
foarte bună, preţ neg. Tel. 0355807491, cer seriozitate.
Vând ieftin tv color Alfa cu
diag. 61 cm (necesită reparaţii,
tubul în stare bună). Tel. 0355807491. Cer seriozitate.
Vând pianină Austria, sigilată, excepţională. Tel. 0723235476.
Vând 2 geamuri lemn cu
rulou în stare foarte bună 200
ron bucata. Tel. 0742-003677.
Vând urgent televizor lcd
Sony Bravia nou, acte de
garanţie, la 2/3 din preţ. Tel.
0355-418686.
Tăiţei şi covrigi doar pe
comandă la cele mai mici
preţuri. Tel. 0255-552177 sau
0742-003677.
Vând mobilă sufragerie şi
două fotolii. Tel. 0726-198583.
Cumpăr aparate radio şi tv
defecte. Asigur transport local.
Tel. 0723-092582.
Vând vitrină, servantă şi măsuţă deTopliţa.Tel.0355-805819
Vând fotolii şi măsuţă în
stare foarte bună. Tel. 0722820078.
Vând urgent cartelă Conex,
valoare 32 dolari, mai ieftină.
Tel. 0355-802187, Ioan.
Vând ieftin două cărucioare
bebe şi un premergător. Tel.
0727-744316.
Vând ieftin cositoare pentru
tractor şi cai cu căruţă. Tel.
0721-241287.
Cumpăr urgent procesor
soket A. Tel. 0742-341762.
Vând 256 MB SDRAM. Tel.
0745-628294.
Vând mobilă stil, în bună
stare, piese diverse, preţuri
avantajoase. Tel. 0751-677430.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case. Tel. 0727-505315.
Caut bătrâni sau copil pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.
Caut femeie pt. îngrijire 2
copii cu vârsta de 2 şi 5 ani. Tel.
0727-786920, 0355-801068.
Braşov şi Poiana Braşov
ofer cazare în garsonier ă .
CaTV, frigider, ap ă cald ă
nonstop! 75 lei/noapte. Tel.
0745-668683.
Diriginte de şantier construcţii civile, edilitare şi de gospodărie comunală şi instalaţii
aferente, Reşiţa, full time. CV la
office@projectexpert.ro. Vizitaţi
site-ul www.projectexpert.ro.
Tel. 0748-276429.
Italian caută fete pt. lucru în
lap dance night club în nord est
Vând Mercedes Sprinter 8+1,
Italia. Rog seriozitate şi aspect
plăcut. Trimiteţi poza cu detalii a.f. 2002 şi Mitsubishi Colt CZ a.f.
la: fokker_100@ hotmail.it Tel. 2006 neînmatriculat şi Mercedes
Cobra. Tel. 0742-844393, 0726Italia: +393281468106.

Auto-Moto-Velo

Imobiliare
Caut colegă de apart.170 pe
lună + o lună garanţie, cheltuielile separat. Tel. 0726-484505.
Persoană fizică vând apartament 2 camere conf. 1, Micro
1, stare foarte bună, centrală.
Tel. 0740-211870.
Persoană fizică vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
boxă 100 mp, în centru, fără
intermediari. Tel. 0355-807491.
Primesc un elev în gazdă.
Locuiesc lângă Liceul Economic. Tel. 0730-867748 sau
0355-407607.
Primesc o fată în gazdă. Tel.
0355-408068.
Vând casă în Triaj, 200 mp
cu tot cu teren. Preţ 45.000 €
neg. Tel. 0724-526062.
Vând casă în Reşiţa, cu
grădină, central. Tel. 253824.
Vând casă vacanţă la ţară,
zona Calina, mobilată, cu
grădină, anexe şi curte, 7 ha teren deal, 1 ha luncă, 2 ha pădure, zonă pitorească cu izvor de
apă plată şi fabrică de sucuri
naturale. Tel. 0355-806062.
Vând 2 case, cu toate
facilităţile. Tel. 0742-844393,
0726-834261, 0741-506122.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
proteze, orteze, încălţăminte ortopedică, corsete, cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 10.00-12.00, 14.15-17.00 şi joi
10.00-12.00. Informaţii suplimentare: 0744-479253

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

Vând casă Dognecea, 3 camere, curte, fântână betonată,
telefon, cablu, complet mobilată, zonă de munte şi deal. Preţ
30.000 €. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Vând apart. 2 camere, bloc
cu 4 etaje, et. 1, Luncă, preţ
21.500 € neg. Tel. 0355-804374
Închiriez apart.2 camere, bd.
Republicii. Tel. 0355-804374.
Vând apartament 2 camere,
parter, posibilitate privatizare
sau schimb cu 3 camere +
diferenţă. Tel. 0726-197583.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.
Vând casă în Reşiţa. Tel.
224397.
Schimb apartament 2 camere conf. 3, cu apart. 2 camere
conf. 1 decomandat + diferenţă.
Tel.0749-022910, 0355-805062
Vând apartament 2 camere
conf.1,termopane, laminat, centrală, gresie, izolaţie termică, uşi
schimbate. Tel. 0723-966250.
Schimb garsonieră îmbunătăţită cu gresie faianţă laminate
uşă metalică cu apartament +
diferenţă. Tel. 0766-492272.
Vând casă în Bocşa 3 camere zonă liniştită preţ 27.000 €
neg. Tel. 0720-395915.

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

834261.
Vând Dacia 1400, break,
model 1992 fără verificare
tehnică, Volvo 245 Karavan,
model 1975 pentru piese de
schimb. Tel. 0723-610400.
Vând anvelope second-hand
de toate tipurile şi mărimile. Tel.
0721-847422, 0742-612072.
Vând Dacia 1310, an fabr.
1990, stare perfectă, acte la zi,
preţ 950 € neg. Tel. 0723-092582,
0742-612072.
Vând camion Mercedes diesel 3,8 t, cabină dublă, 7 locuri,
stare perfectă de funcţionare.
Preţ 10.000 € neg. Tel. 0724350205.

Matrimoniale

Caut doamnă 40-50 ani,
văduvă sau divorţată din Reşiţa,
Oţelu-Roşu sau Caransebeş,
pt. căsătorie. Tel. 0751-636715.
Pensionară 58 de ani doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.
Italian 35 ani, serios, drăguţ,
178, 74 kg, caută fată serioasă,
frumusică, slabă, fără obligaţie
pt. relaţie. Rog seriozitate!!
Pupici. multiservice-luca@
hotmail.it Tel. +393281468106.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
17-29 august 2007
Vineri, 17.08.2007
1. Striblea Samuel (24 ani)
şi Nistor Goergiana Adriana (22 ani)
2. Manescu Ion (31 ani) şi
Schînteie Alina (51 ani)

Nume
Adresa

Anunturi
,

3. Ogiolan Ion Casian (25 ani) şi
Rus Mihaela (31 ani)
4. Nagy Ioan (29 ani) şi
Micu Carmen Loredana (24 ani)
Sâmbătă, 17.08.2007
1. Petrescu Daniel Constantin (23ani)
şi Gugea Violeta Bianca (19 ani)
2. Drăgilă Cosmin Flavius (29 ani) şi
Chincia Anica (26 ani)
3. Huşman Mihai (26 ani) şi
Popovici Georgeta Ramona (27 ani)
4. Mihalache Nicolae Vasile (29 ani)şi
Paulescu Maria Leontina (22 ani)
5. Bălan Giulian Ghiorghiţă (31 ani) şi
Kaproş Elisabeta (40 ani)
6. Ifrim Alin Ionuţ (21 ani) şi
Neagu Tabita (19 ani)
7. Tremmel Lucian Gheorghe (24) şi
Singurean Melania Georgeta (28 ani)
8. Murgu Daniel Ionuţ (23 ani) şi
Ahergheligiţei Mariana Corina (22 ani)
9. Munteanu Ionel Vasile (22 ani)
şi Lepar Andreea (22 ani)
10. Miu Nicolae Marius (22 ani) şi
Piescu Nicoleta (25 ani)
11. Muţiu Ioan (49 ani) şi
Bica Elena (50 ani)
12. Roşca Marius Ioan (28 ani) şi
Cheţan Sorina Maria (25 ani)
13. Tinca Ovidiu Nicolae (21 ani) şi
Teodorescu Anastasia (19 ani)
14. Andrei Flavius (30 ani) şi
Grecu Adina Clara (28 ani)
15. Staicu Constantin Alin (27 ani) şi
Ipsilat Nicoleta Alina (22 ani)
16. Irimia Graţian Petru (23 ani) şi
Ciurel Maria Antonela (22 ani)
17. Acsinte Mihai (37 ani) şi
Miron Oltiţa (38 ani)
18. Bugi Raul Valenin (29 ani) şi
Oalde Alina Petruţa (31 ani)
19. Doană Leontin (37 ani) şi
Titi Alina (26 ani)
20. Sallai Eugen (26 ani) şi
Belcea Monica Florina (31 ani)
Duminică, 19.08.2007
1. Suenac Mihai (32 ani) şi
Beţa Maria Duşiţa (23 ani)
2. Schneider Anton Harald (37 ani) şi
Bălean Viorica Diana (32 ani)
3. Sala Ion Gabriel (28 ani) şi
Cvasciuc Daniela Niculina (25 ani)
4. Mălăescu Florin (24 ani) şi
Dodenci Simona Adina (24 ani)
Joi, 23.08.2007
1. Turică Teodor Valentin (21 ani) şi
Istrate Vasilica Ionela (21 ani)
2. Vuici Dan Adrian (31 ani) şi
Vuici Daniela (28 ani)
Vineri, 24.08.2007
1. Constantin Ioan (22 ani)
şi Constantin Stana (19 ani)
2. Trif Ciprian (23 ani) şi
Pîrvulescu Carmen Maria (31 ani)
3. Păun Marcel Ovidiu (22 ani) şi
Dovlete Emilia (19 ani)
4. Dragomir Ion Florin (26 ani) şi
Laţcu Ionela Florentina (16 ani)
Sâmbătă, 25.08.2007
1. Manciu Romulus Valentin (19 ani)
şi Rosza Gabriela (19 ani)
2. Mavrigu Ioan Cosmin (28 ani) şi
Cipu Lucia Maria (24 ani)
3. Duga Ciprian Tudor (29 ani) şi
Profir Nicoleta Mariana (23 ani)
4. Gomboş Florian Ionel (26 ani) şi

Prenume

Frînca Mariana Cristina (25 ani)
5. Ilaş Augustin Adrian (21 ani) şi
Tărăbugă Lea (19 ani)
6. Cornean Vlad (25 ani) şi
Lupinca Cornelia Ecaterina (24 ani)
7. Izverceanu Dorel (46) şi
Stancu Elena (38 ani)
8. Sfetcu Adrian Petru (24 ani) şi
Păcurar Nicoleta Luminiţa (19 ani)
9. Tudor Ilie (27 ani) şi
Vucu Alina Doina (25 ani)
10. Balaban Cristian Petru (28 ani) şi
Jurjiu Violeta Simona (27 ani)
11. Moldovan Ovidiu Lucian (28ani) şi
Staicu Eugenia Adriana (27 ani)
12. Gârţoi Marius Liviu (24 ani) şi
Dragomir Gabriela Ramona (22 ani)
13. Şutea Gheorghe (30 ani) şi
Petric Valentina Mihaela (35 ani)
14. Pîrvucică Ovidiu Vasile (18 ani) şi
Ţenescu Olga Cristina (18 ani)
15. Dworszak Claudius Arthur (31) şi
Pegulescu Iuliana (36 ani)
16. Subţire Gheorghe Daniel (27ani)şi
Filip Mariana (26 ani)
17. Belcea Nicolae Florin (25 ani) şi
Grecu Simona Ana (23 ani)
18. Ristea Bogdan Cristina (29 ani) şi
Urs Ramona Ioana (30 ani)
19. Volanek Marius (39 ani) şi
Ilie Ioana (25 ani)
20. Pataki Octavian Tiberiu (29 ani) şi
Iovanovici Cristina (27 ani)
Duminică, 26.08.2007
1. Gheţa Andrei Nicolae (20 ani) şi
Ciulă Andreea Mirela (18 ani)
Miercuri, 29.08.2007
1. Beşteleagă Eugen (39 ani) şi
Ivanciuc Ana (49 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 8-21 august

l Antonoaie Elena (68 ani)
l Socel Aurel (46 ani) l Matei
Maria (59 ani) l B ălica
Gheorghe (84 ani) l Bulat Ana
(85 ani) l Paczanovski Maria
Iosefina (86 ani) l Rădulescu
Elena (77 ani) l Gaiţă Dumitru
Doru (51 ani) l Brezina
Francisc (85 ani) l Simon
Ibolya (50 ani) l Blaga
Constantin (82 ani) l Benescu
Maria (84 ani) l Făşie Maria (76
ani) l Lesniuc Alexandru (54
ani) l Amarandei Stavilă Aurica
(50 ani) l Marişescu Mariana
Enikö (50 ani) l Szabo
Alexandru (55 ani) l Herman
Todor (82 ani) l Ferencz Ioan
(68 ani) l Judea Teodor (76 ani)
l Penelea Ion (65 ani) l
Bugariu Ioan (58 ani) l Florea
Mihai (61 ani) l Michelbach
Maria (86 ani) l Avrămuţ Maria
(77 ani) l Constantin Alexandru
(64 ani) l Pătraşcu Victor (75
ani) l Cialma Iena (50 ani) l
Românu Ion (77 ani) l Szavu
Laszlo (65 ani) l Beaucă
Gheorghe (68 ani) l Szeidl Ana
(72 ani) l Gherghina Maria (62
ani) l Puia Gheorghe (67 ani) l
Leu Nicolae (52 ani) l Briscan
Dumitru (54 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

August
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
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Guvernul a stabilit ziua de duminică, 25
noiembrie 2007, pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor
României pentru Parlamentul European.
România va fi reprezentată în Parlamentul
European de 35 de parlamentari.

Etnicii români din estul
Serbiei au obţinut recunoaşterea statutului de minoritate
naţională de către Guvernul de la
Belgrad, limba română fiind recunoscută ca limba lor maternă.

În luna martie 2011 se va efectua recensământul populatiei şi al locuintelor, în vederea
cunoasterii cat mai exacte a numarului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor sale social-culturale si economice, precum si a fondului
locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei.

Procedura alegerii Patriarhului
Conform Statutului pentru organi z area şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române Patriarhul
este ales de catre Colegiul Electoral Bisericesc.
Pentru slujirea, vrednicia si raspunderea de
Patriarh este eligibil oricare dintre Mitropolitii,
Arhiepiscopii si Episcopii eparhioti in functiune,
cetateni romani, care s-au impus in constiinta Bisericii
si a societatii prin viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar si simt gospodaresc.
De indata ce scaunul de Patriarh devine vacant,
locotenenta patriarhala ii revine de drept primului ierarh din ordinea prevazuta Statut. In lipsa Patriarhului, presedinte al Sfantului Sinod este Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, iar in lipsa acestuia, Mitropolitul
Ardealului, urmand apoi al Olteniei, al Banatului sau
cel mai vechi Arhiepiscop sau Episcop in hirononie.
Pe durata vacantei, Loctiitorul de Patriarh rezolva
doar treburile curente ale Administratiei Patriarhale
vacante, fara dreptul de a face modificari in legiuirile
si structurile Bisericii sau de a schimba destinatia
bunurilor bisericesti.
La 41 de zile de la vacantare va avea loc sedinta
extraordinara a Sfantului Sinod, convocat statutar de
Loctiitorul de Patriarh, pentru desemnarea candidatilor la scaunul patriarhal.
Secretarul Sfantului Sinod da citire listei ierarhilor
eparhioti alcatuita din vreme, in ordinea dipticelui,
pentru nominalizarea celui mai vechi in hirotonie,
cum rezulta din Condica Sfanta, incepand cu
mitropolitii si continuand cu arhiepiscopii si episcopii,
in vederea prezidarii Sedintei Sfantului Sinod.
Prin preluarea presedintiei de catre un ierarh
eparhiot, cu cea mai mare vechime in treapta arhieriei
in ordinea dipticelui, lista candidatilor eligibili devine
definitiva, putandu-se deschide procedura
desemnarii candidatilor la scaunul patriarhal.
Pe durata sedintei, Presedintele de sedinta este
asistat, ca barbati de incredere, de primii doi
Episcopi-vicari sau Arhierei-vicari cu cea mai veche
hirotonie in treapta arhiereasca. Secretar de sedinta
este Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar cu cea mai
noua hirotonie. Acestia patru alcatuiesc Biroul.
La apelul Secretarului de sedinta, fiecare votant
primeste un buletin de vot si, mergand intr-un loc special amenajat, bifeaza pe buletin, in frica de Dumnezeu si sub insuflarea Duhului Sfant, numele celui pe
care il crede vrednic sa fie ales. Apoi, fiecare votant
saruta Sfanta Evanghelie si depune buletinul in urna.
Devine primul candidat desemnat pentru alegerea in slujirea de Patriarh cel care a obtinut majorita-

tea absoluta, adica jumatate plus unu din numarul
voturilor valabil exprimate. Daca nici unul dintre candidati nu intruneste majoritatea absoluta, in aceeasi
sedinta se procedeaza la o noua votare. Daca nici de
data aceasta nu s-a obtinut majoritatea absoluta, in
aceeasi sedinta se repeta scrutinul pana ce unul din
candidati o obtine. In caz de paritate, decid sortii.
Pentru al doilea şi al treilea candidat se organizeaza, in aceeasi sedinta, succesiv,fara pauza, un
nou scrutin, la care participa primii trei candidati in
ordinea numarului de voturi obtinute la votarea
precedenta. Cel care a obtinut majoritatea absoluta,
adica jumatate plus unu din numarul voturilor valabil
exprimate, devine al doilea candidat desemnat. Daca
nici unul dintre cei trei nu a intrunit majoritatea absoluta, se organizeaza un nou scrutin, la care participa
primii doi din scrutinul precedent. Devine al doilea şi,
respectiv, al treilea candidat, cel care a obtinut
majoritatea absoluta. In caz de paritate, decid sortii.
In aceeasi zi in care a avut loc desemnarea
candidatilor de catre Sfantul Sinod, are loc sedinta
Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea
noului patriarh. Membrii Colegiului Electoral Bisericesc vor primi la inceputul sedintei cate un curriculum
vitae al celor doi sau trei candidati desemnati.
Convocarea sedintei Colegiului Electoral
Bisericesc se face o data cu convocarea sedintei
extraordinare a Sfantului Sinod pentru desemnarea
candidatilor.
Sedinta Colegiul Electoral Bisericesc pentru
alegerea de Patriarh este prezidata, in ordinea
dipticelui, de Mitropolitul, Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot cu cea mai veche hirotonie in treapta
arhiereasca, daca nu se numara printre candidati.
Pe durata sedintei electorale, nici un membru al
Colegiului nu poate parasi sala decat motivat, cu
incuviintarea Presedintelui.
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane devine
candidatul care a obtinut majoritatea absoluta, adica
jumatate plus unu din numarul voturilor valabil
exprimate. Daca nici unul dintre cei doi sau trei
candidati nu a intrunit majoritatea absoluta, se
organizeaza o noua votare, la care participa primii doi
candidati care au intrunit cel mai mare numar de
voturi. Devine ales cel care a intrunit majoritatea
absoluta. In caz de paritate decid sortii.
Actele alegerii se inainteaza Sfantului Sinod in
vederea examinarii canonice si a validarii alegerii.
Extras din Statutul pentru organizarea si
functionarea Bisericii Ortodoxe Romane.

Adunarea Ecumenică Europeană
În perioada 4-9 septembrie, la Sibiu, va avea loc
ce-a de-a III-a Adunare Ecumenică Europeană.
Reuniunea, cu tema „Lumina lui Hristos
luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi unitate
în Europa!” este organizată, cu sprijinul Guvernului
României, de Conferinţa Bisericilor Europene şi
Consiliul Conferinţei Europene Episcopale.
La manifestări vor lua parte peste 2.500 de prelaţi
şi alţi înalţi oficiali, între care Jose Manuel Barosso,
preşedintele Comisiei Europene, Rene van der
Linden, preşedintele Adunării Parlamentare a

Consiliului Europei, Terry Davis, secretarul general al
Consiliului Europei, Jan Figel, comisarul european
pentru Educaţie, Leonard Orban, comisar european
pentru Multilingvism, Donato Chiarini, noul
ambasador al Comisiei Europene la Bucureşti.
Vor fi prezenţi, de asemenea, cu statut de observatori, reprezentanţii unor comunităţi musulmane şi
evreieşti din Europa, America, Asia şi Africa.
Guvernul României va fi reprezentat de o
delegaţie condusă de primul-ministru Călin PopescuTăriceanu.

l Vânzările de autoturisme au crescut cu 22,4% în primele şapte luni l Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România vrea alegeri prin vot direct pentru
presedinţii CJ l

În M.O. nr. 556/2007 a fost publicata H.G. nr. 828/2007 privind
infiintarea Sistemului de protectie
a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor
agricole si produselor alimentare.

Preciz@ri privind dublarea punctajului
la anumite categorii de pensionari care
au desf@}urat activitate în agricultur@,
conform Legii nr. 250/2007
l Majorarea pensiilor din sistemul public provenite
din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor a
început cu data de 1 ianuarie 2004 prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.67/2003 .
l Astfel, punctajul mediu anual aferent pensiilor aflate în plată sau cuvenite la data de 31 decembrie 2003
în sistemul public de pensii, provenite din sistemul de
asigurări sociale al agricultorilor şi care nu au beneficiat de alte categorii de pensii stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat, s-a majorat cu 100%, potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite
din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor.
l De această majorare beneficiaza 611.000 persoane care au pensie numai pentru activitatea desfăşurată
în agricultură şi ale caror drepturi au fost stabilite
conform legislaţiei anterioare Legii nr.19/2000.
l Aplicarea acestei ordonanţe a condus la apariţia
unor discrepanţe între pensiile persoanelor care au
aceleaşi stagii de cotizare realizate în fostele unităţi
agricole cooperatiste pensionate în momente diferite.
l Finalizarea procesului de egalizare a punctajului,
pentru aceste categorii, a fost realizată prin Legea nr.
250/2007 potrivit căreia s-au dublat punctajele acordate pentru fiecare an de timp util realizat în fostele unităţi
agricole cooperatiste, ajungând la 0,57255 puncte.
l De această creştere a punctajului pentru activitatea
desfăşurată în agricultură, vor beneficia circa 940.000
persoane, reprezentând:
a) persoanele beneficiare de două categorii de
pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor,
caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei de
urmaş din agricultură;
b) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de
agricultor şi ale unei pensii proprii stabilite în fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat cu categorii de
pensii diferite, caz în care punctajul majorat se acordă
pensiei proprii de agricultor;
c) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de
agricultor, ale unei pensii de urmaş agricultor şi ale unei
pensii de urmaş stabilite în fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă
pensiei proprii de agricultor şi pensiei de urmaş de
agricultor.
Numarul pensionarilor care se regasesc in aceste
situatii este de cca 285.000 persoane
d) persoanele ale căror drepturi au fost recalculate
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de
stat, pentru activitatea desfăşurată atât în agricultură.
e) persoanele ale căror drepturi de pensie au fost
stabilite în perioada 1 aprilie 2001 31 august 2007,
conform dispoziţiilor Legii nr.19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată
în agricultură.
Numarul pensionarilor care se regasesc in aceaste
situatii este de cca 655.000 persoane.
(Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 09.08.2007)

Consiliul jude]ean Cara}-Severin
(continuare din pagina 2)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 210 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative prin care se stabilesc şi se
sancţionează contravenţii (M.O. nr. 485/19.07.2007)
l Legea nr. 246 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe
Administrative al României (M.O. nr. 485/19.07.2007)
l H.G. nr. 674 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea
zgomotului ambiental (M.O. nr. 485/19.07.2007)
l Legea nr. 250 pentru modificarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (M.O. nr. 486/19.07.2007)
l Legea nr. 230 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (M.O. nr.
490/23.07.2007)
l Legea nr. 235 pentru modificarea şi completarea
art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi
al muniţiilor (M.O. nr. 490/23.07.2007)
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l Legea nr. 256 privind completarea Legii nr.
118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
(M.O. nr. 493/24.07.2007)
l Legea nr. 258 privind practica elevilor şi studenţilor
(M.O. nr. 493/24.07.2007)
l Legea nr. 261 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de
muncă (M.O. nr. 493/24.07.2007)
l Legea nr. 241 pentru abrogarea unor reglementări
prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata
taxelor vamale ale unor bunuri (M.O. nr.
496/24.07.2007)
l Legea nr. 244 pentru stabilirea modalităţilor de
plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3
alin. 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la
Haga la 5 octombrie 1961 (M.O. nr. 496/24.07.2007)
l

l la reuniunea liderilor din oraşele şi regiunile
danubiene, în cadrul „Taberei Toleranţă destinată tinerilor
din oraşele şi regiunile dunărene”, organizată, în
perioada 21 30 iulie 2007 la Backa Topola, Serbia,
reprezentarea Consiliului fiind asigurată de către domnul
consilier judeţean Daniel Rotaru;
l la seminarul internaţional „Benchmarking în dialog social”, organizat în Spania, în oraşul Almunecar, în perioada 22 mai 1 iunie 2007, la care a participat domnul Lazăr
Rădoi, consilier în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin. (Informări. Pct.8, 9 şi 10)
În regim de urgenţă au fost aprobate Proiectele de
hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean CaraşSeverin cu Consiliul Local Berzovia, în vederea
cofinanţării şi implementării proiectului de alimentare cu
apă a satului Gherteniş, respectiv pentru încheierea
parteneriatului cu Asociaţia „PARUDIMOS”, în scopul
derulării proiectului pentru obţinerea documentelor de
stare civilă, de identitate şi de proprietate, în cazul în care
membri ai etniei rome nu dispun de acestea. Ambele
proiecte beneficiază de finanţare europeană, în cote
specifice. (Proiecte nr.1 şi 2, în regim de urgenţă). (R.B.)

Liderii politici din 21 de ţări ale lumii, printre care
preşedintele american, George W. Bush, şeful statului rus,
Vladimir Putin, preşedintele chinez, Hu Jintao, şi premierul
japonez, Shinzo Abe, se vor întâlni la Sydney la începutul
lunii septembrie (8-9), în cadrul unui summit APEC ( AsiaPacific Economic Cooperation).

În regiunea Celiabinsk din Urali au avut loc manevre
militare ale Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai,
OCS. Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai a fost
înfiinţată în 2001, cuprinde şese state (China, Rusia,
Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan) şi are ca scop
declarat combaterea terorismului şi separatismului.

Situaţia politică din Irak
rilor din exportul de petrol, stabilirea unei date pentru alegerile în
provincii şi reducerea restricţiilor impuse foştilor membrii ai
partidului Baath.
Frustrarea oficialilor americani faţă de actuala administraţie de
la Bagdad este accentuată în urma deplasării în acest an a 30,000
de trupe suplimentare pentru securizarea capitalei, cu intenţia de a
câştiga timp pentru guvernul Maliki, timp necesar îndeplinirii
acestor obiective. În ciuda acestor eforturi militare, criza politică a
constituit şi constituie o piedică în calea stopării violenţelor care au
ucis mii de irakieni, dovadă ultimul val de atentate extrem de
violente de pe teritoriul Irakului.
Eforturi diplomatice
După lipsa efectelor concrete ale reuniuniunilor între
reprezentanţii statelor vecine ce au avut loc la Bagdad, primul
ministru Nuri al-Maliki s-a deplasat în Siria unde a purtat convorbiri
cu preşedintele sirian, Bashir al-Assad, şi cu o serie de oficiali din
ţara gazdă. Printre temele abordate, un loc central l-au ocupat
securitatea Irakului şi modalităţile de ameliorare a acesteia. Alte
subiect au fost întărirea relaţiilor economice bilaterale şi situaţia
celor aproximativ două milioane de refugiaţi irakieni. Relaţiile
diplomatice dintre Bagdad şi Damasc au fost restabilite anul trecut,
după aproape 25 de ani. Vizita a urmat celei din Iran, violent
criticată de administraţia de la Washington, Iran şi Siria fiind
considerate vinovate de starea de lucruri din Irak de oficialii
americani. Vizita din Iran s-ar putea dovedi importantă pentru
guvernul lui Maliki, dacă recentul anunţ al vizitei preşedintelui
Mahmoud Ahmadinejad la Bagdad, făcut de un canal al televiziunii
de stat iraniene va deveni fapt. Invitaţia a fost făcută de premierul
irakian potrivit ministrului de externe din Iran. Respectiva vizită se
va desfăşura în curând potrivit aceluiaşi oficial.
În 2005
La 15 decembrie 2005 Irakul şi-a ales primul parlament după
schimbarea de regim din 2003. Prima şedinţă a Legislativului a avut
loc în martie 2006. Încă de atunci unei lipsa unei înţelegeri între
principalele blocuri - sunnit, şiit, kurd - a devenit evidentă, toate
eforturile ulterioare pentru a remedia această situaţie nu au dus la
nici un rezultat.
Sistemul legislativ
Sistem legislativ bicameral, Consiliul Reprezentanţilor (275 de
membrii) şi Consiliu Federal (membrii şi atribuţii încă ne-stabilite).
Membrii îşi desfăşoară activitatea în "zona verde".
Grupuri etnice şi religii
Grupuri etnice: Arabi 75%-80%, Kurzi 15%-20%, Turkomani,
Assyrieni, alţii 5%
Religii: Musulmani 97% (Shiiţi 60-65%, Sunniţi 32% - 37%),
Creştini şi alţii 3% (sursa CIA)
Turcia
Suniţi
kurzi
Siria

ia

Iran

Suniţi arabi

Iordan

Dezamăgire peste ocean
Cu trei săptămâni înaintea prezentării în faţa Congresului a
raportului despre Irak, ambasadorul american la Bagdad a calificat
progresele înregistrate în Irak ca "foarte dezamăgitoare". Folosind
un limbaj extrem de rece la adresa premierului irakian Nuri al-Maliki
şi a guvernului său, ambasadorul Ryan Crocker a mai avertizat că
suportul SUA faţă de administraţia actuală nu este nelimitat. "Progresele înregistrate în privinţa problemelor naţionale au fost foarte
dezamăgitoare şi frustrante pentru toţi cei implicaţi, pentru noi, pt.
irakieni, şi pentru oficialii irakieni", a declarat diplomatul. "Noi
aşteptăm rezultate la fel şi poporul irakian iar sprijinul nostru nu este
un cec în alb" a mai spus ambasadorul reporterilor de la Bagdad.
Raportul privind situaţia din Irak, pe care îl
va prezenta alături de
comandantului forţelor
americane din Irak, generalul David Petraeus,
în faţa Congresului american în jurul datei de 11
septembrie, este aşteptat cu extremă atenţie de
observatori,el putând duce la o schimbare a politicii americane în Irak.
Preşedintele ame rican George W. Bush nu
a criticat direct prestaţia
lui Maliki dar a precizat că
decizia referitoare la o
eventuală înlocuire a
premierului Nuri alMaliki, din ce în ce mai
contestat, aparţine irakienilor. "În cazul în care
guvernul (irakian) nu răspunde exigenţelor poporului, poporul va
înlocui guvernul". "Decizia le aparţine irakienilor şi nu politicienilor
americani", a declarat marţi Bush reporterilor, în Quebec, după o
întâlnire cu liderii Canadei şi Mexicului.
Preşedintele Comitetului pentru Servicii Armate din Senat, Carl
Levin (democrat), recent întors din Irak, a fost mai tranşant cerând
schimbarea actualului guvern pe care îl consideră incapabil să
aducă compromisul între multele fracţiuni rivale din Irak,
compromis fără de care progresul nu este posibil.
Neîncredere
Ministrul de externe francez, Bernard Kouchner, a declarat
pentru postul RTL radio, într-un interviu din Bagdad, că Europa
trebuie să joace un rol mai mare în Irak pentru că "americanii nu vor
putea să scoată singuri ţara din situaţia dificilă cu care se
confruntă". Kouchner, este primul ministru francez ce vizitează
Irakul după campania SUA din 2003. Kouchner, după trei zile în
care a avut întâlniri cu lideri irakieni între care premierul Maliki (şiit),
preşedintele Talabani (kurd), vicepreşedintele Tareq al-Hashemi
(sunnit) şi ministrul de externe Hoshiyar Zebari (kurd), a declarat că
că este foarte clară lipsa de încredere între diferitele grupuri.
Lipsa compromisului
Guvernul de unitate naţională este parţial paralizat datorită
lipsei unui compromis între blocurile politice ce reprezintă grupările
şiite, sunnite (sunniţi arabi) şi kurde ce ar permite o înţelegere în
împărţirea puterii. În urmă cu o săptămână, după atentatul ce s-a
soldat cu peste 500 de morţi, s-a încercat formarea unei alianţe
între partide politice şiite şi kurde. Principalul partid sunit condus de
vicepreşedintele Tariq al-Hashemi s-a arătat reticent faţă de o astfel
de coaliţie prelungind astfel criza politică. Ambasadorul Statelor
Unite în Irak, Ryan Crocker a atras însă atenţia că principala
sarcină a guvernului irakian trebuie să fie reconcilierea naţională.
“Problema cu adevărat critică pe care o are Irakul trebuie rezolvată
de liderii principalelor comunităţii - adică liderii suniţi, şiiţi şi kurzi", a
spus el. "Este necesar ca ei (liderii comunităţilor) să conlucreze
pentru rezolvarea problemelor” .
Actuala stare politică a făcut ca progresele aşteptate de
Washington de la administraţia irakiană să fie neglijabile în
domenii sensibile ca definitivarea legii privind redistribuţia venitu-

Shiiţi arabi

Arabia Saudită
Kuweit

l Parlamentul Turciei a început procedurile pentru alegerea viitorului preşedinte al ţării l Finlanda are în
vedere aderarea la Alianţa Nord-Atlantică, în cadrul reevaluării politicii sale de apărare şi de securitate l
Phenianul şi Seulul au convenit să amâne summitul programat pentru luna aceasta, din cauza inundaţiilor
deosebit de grave din nordul Peninsulei l

Uniunea }i vecinii s@i spre leg@turi din ce în
ce mai strânse
Politica europeană de vecinătate este instrumentul prin care
Uniunea se asociază cu ţările care
o înconjoară, în interesul său şi al
întregii regiuni. Ea are drept scop
consolidarea prosperităţii, a
stabilităţii şi a securităţii tuturor.
Potrivit unui sondaj Eurobarometru , 68% dintre cetăţenii Uniunii
au o percepţie mai degrabă pozitivă
asupra relaţiilor cu ţările vecine. Ei
consideră că, prin încurajarea şi
susţinerea reformelor în ţările
vecine, Uniunea Europeană (UE)
favorizează dezvoltarea lor
economică şi socială. Cooperarea
permite, în plus, găsirea de soluţii
pentru probleme comune, precum
securitatea, protecţia mediului
înconjurător, energia şi imigrarea.
Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost creată în 2004 cu
scopul de a îndeplini aceste obiective. Ea se aplică ţărilor vecine de la
frontierele terestre şi maritime ale
Uniunii. În prezent, şaisprezece ţări
sunt vizate de PEV.
În cadrul PEV, Uniunea Europeană le propune vecinilor săi o
relaţie privilegiată, ale cărei obiective sunt întărirea cooperării politice
şi integrarea economică. PEV se
bazează pe un angajament reciproc faţă de valori comune, printre
care se numără democraţia şi
drepturile omului. Construcţia unor
relaţii mai ambiţioase este întotdeauna legată de respectarea acestor
valori. PEV nu este, totuşi, sinonimă cu extinderea UE, ci rămâne
un proces distinct de aderare.
În 2006, Comisia Europeană a
pus în dezbatere întărirea mijloacelor prin care PEV poate interveni
în lupta împotriva problemelor
generate de corupţie, proasta
guvernare şi rezultatele economice
slabe în unele ţări din vecinătatea
UE. La 4 decembrie, Benita
Ferrero-Waldner, comisarul responsabil pentru relaţii externe, a
publicat o comunicare în care a
propus consolidarea aspectelor
economice şi sociale, favorizarea
mobilităţii persoanelor prin acordarea de vize de scurtă durată şi o mai
bună încadrare a migraţiilor.
În acest context, va avea loc la
Bruxelles, la data de 3 septembrie,
o conferinţă privind mijloacele prin
care PEV poate fi cât mai eficient
promovată, atât în cadrul UE, cât şi
în ţări terţe.

Naveta spaţială americană Endeavour a aterizat cu bine pe Kennedy Space
Center din Florida, cu o zi mai devreme decât se stabilise în mod iniţial, întrucât
specialiştii NASA s-au temut că uraganul Dean ar putea forţa evacuarea centrului de
control din Houston şi pierderea liniilor de comunicare cu echipajul.
Naveta - cu o greutate de 100 de tone - a încheiat, marţi, o misiune de 13 zile,
părând să nu fi suferit avarii de pe urma coborârii supersonice prin atmosferă, cu
excepţia unei mici fisuri în scutul termic. Echipajul Endeavour - format din şase
astronauţi - a petrecut nouă zile pe Staţia Spaţială Internaţională, unde a instalat noi
componente şi a furnizat provizii.
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera Moroasa, imbunatatita, termopane, convector. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând garsoniera imbunatatita, centrala, termopane, 15000 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
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 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723-584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, 25000
€. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala.Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
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)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
centrala, amenajat, 31000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
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, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Moroasa, centrala, bucatarie modificata.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)
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 (Banat
Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
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 (Banat
Expert)
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 (Banat
Expert)
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, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Govandari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)
Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, Micro 2, 32000
€. 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, 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 casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 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. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
VÂNZARE TERENURI SI SPATII
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
(Banat Expert)
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 vand 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
(Banat Expert)
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
(Banat Expert)
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, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 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 Govandari, 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:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

Vând apartament 2 camere preţ
20.500 €. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Vând cămin 1 cameră contor gaz şi
apă. Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament cu o cameră, zonă
centrală, bloc cărămidă, etaj 1, suprafaţa
42 mp, ocupabil imediat. Tel. 0748 118778. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere etaj 1
Luncă, preţ 20.900 € neg. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând apartament. Tel. 0748-119443.
(Tryo M)

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

CASE
TERENURI

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

Agentii
, imobiliare

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

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 22.08.2007
REŞIŢA: Agent comercial: 2; Agent imobiliar: 1; Agent vanzari: 3; Ajutor ospatar:
17; Arhivar: 1; Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent
medical fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 6; Asistent social: 1; Barman: 4;
Brutar: 6; Bucatar: 39; Camerista hotel: 1; Carmangier: 3; Casier: 2; Casier valuta:
2; Cazangiu recipiente: 20; Coafor: 2; Cofetar: 2; Confectioner articole din piele: 17;
Confectioner incaltaminte: 10; Consilier: 1; Consilier juridic: 1; Contabil: 1; Controlor
calitate: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 66; Dispecer: 1;
Dulgher: 11; Electrician de intretinere si reparatii: 2; Electrician exploatare retele
electrice: 1; Electrician in constructii: 11; Faian-tar: 4; Femeie de serviciu: 1; Fochist
pentru cazane industriale: 2; Frezor universal: 2; Frizer: 3; Gaterist la taiat busteni:
2; Gauritor filetator: 1; Inginer chimist: 2; Inginer constructii civile, industriale si
agricole: 1; Inginer de cercetare: 2; Inginer instalatii: 1; Inginer mecanic: 3; Inginer
retele electrice: 2; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1; Ingrijitor la unitati de ocrotire
sociala : 4; Ingrijitor cladiri: 2; Ingrijitor spatii verzi: 2; Instalator apa, canal: 3;
Instalator instalatii tehnico-sanitare: 2; Lacatus constructii metalice: 7; Lacatus
mecanic: 13; Lucrator comercial: 10; Macelar: 3; Maistru constructii civile: 2; Maistru
electrician in constructii: 2; Maistru industriile textila, pielarie: 6; Manichiurist: 1;
Manipulant marfuri: 3; Maseur: 3; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 5; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 50;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 24; Operator confectioner industrial: 3;
Operator la fabricarea mezelu-rilor: 2; Operator la masini unelte cu comanda
numerica: 10; Ospatar (chelner): 15; Patiser: 5; Rectificator dantura caneluri: 1;
Rectificator universal: 1; Referent statistician: 1; Secretara: 1; Sef atelier
transporturi: 1; Sofer de autocamion: 1; Spalator vehicule: 4; Spalatoreasa lenjerie:
20; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate:
10; Strungar universal: 11; Sudor: 44; Sudor in mediu protector: 5; Sudor manual cu
arc electric: 12; Tehnician echipamente de calcul retele: 1; Tehnician merceolog: 1;
Tamplar universal: 4; Vanzator: 6; Zidar cosuri fabrica: 2; Zidar rosar-tencuitor: 29;
Zugrav, vopsitor: 4;
TOTAL GENERAL: 603

ANUNŢ PUBLIC
S.C. EUROPA PROGEST S.R.L. str. Zona Gării bl. B2 sc. A et. 3 ap. 25 loc.
Oraviţa, jud. Caraş-Severin titular al proiectului P.U.D. "Infrastructură platformă
Europa Progest, Oraviţa, anunţă publicul interesat asupra: elaborării primei
versiuni a PUD, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de
încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile planului PUD propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru
Maior, numărul 73, la sediul Primăriei Oraviţa şi la sediul S.C. EUROPA
PROGEST S.R.L., str. Zona Gării bl. B2 sc. A et. 3 ap. 25, loc. Oraviţa, jud.
Caraş-Severin, în zilele de luni-vineri între orele 09:00 - 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin până la 10.09.2007

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 fabric ă de pâine fără
concurenţă în localitate de 10.000
locuitori, îndeplineşte condiţiile impuse
de UE. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front stradal 15 ml. Preţ 150
€/mp.
Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 200 ha teren arabil la km 40 pe
drumul Reşiţa Timişoara. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Cumpăr apartament o cameră, zona
Luncă - Centru, fără agenţii. Ofer 22.000
€. 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 Luncă, exclus
agenţii. Tel. 221529, 0724-302616.
(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 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.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

13 aug. 07
14 aug. 07
15 aug. 07
16 aug. 07
17 aug. 07
20 aug. 07
21 aug. 07
22 aug. 07

50,3920
50,5362
51,1173
51,7148
51,1569
51,1021
51,3084
51,1690

Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principală. Preţ neg. 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.
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LIGA 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rapid Bucuresti
Steaua Bucuresti
FC Vaslui
CFR Cluj
Unirea Urziceni
Dinamo Bucuresti
Politehnica Timisoara
Pandurii Tg. Jiu
Politehnica Iasi
UTA
Gloria Bistrita
U. Craiova
Ceahlaul Piatra Neamt
Otelul Galati
Farul Constanta
Gloria Buzau
U. Cluj
Dacia Mioveni

V
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

E
1
1
2
2
1
1
1
1
0
2
2
0
0
0
0
0
2
2

PRISMA SPORT

CM DE ATLETISM

Clasament etapa a 4-a:
M
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PRISMA SPORT

I
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
3
3
3
3
3
2
2

GM
10
4
8
6
11
6
9
5
6
5
6
6
5
5
2
2
5
4

GP
6
1
4
3
8
4
8
4
5
5
7
7
7
8
6
9
7
6

P
10p
10p
8p
8p
7p
7p
7p
7p
6p
5p
5p
3p
3p
3p
3p
3p
2p
2p

Etapa urmatoare (5/34), 24-26.08.2007: Vineri, 24.08. Ceahlaul
Piatra Neamt - Politehnica Iasi, (Telesport, ora 19:30); Farul Constanta - Dinamo Bucuresti, (National TV, ora 20:15); Universitatea Craiova
- Unirea Urziceni, (Kanal D, ora 20:30); Sambata, 25.08: Otelul Galati
- UTA, (TVR 1, ora 17:00); Gloria Buzau - CFR Cluj, (National TV, ora
18:00); Univeritatea Cluj - FC Vaslui, (Telesport, ora 18:00); Steaua
Bucuresti - Pandurii TG. Jiu, (Antena 1, ora 20:45); Duminica, 26.08.:
Gloria Bistrita - Dacia Mioveni, ( Telesport, ora 17:00); Politehnica
Timisoara - Rapid Bucuresti, (Kanal D, ora 20:30).

Începe Liga a II-a
Programul din etapa 1 (25-08-2007) a seriei a doua:
LIBERTY Oradea - FC Piteşti
MUREŞUL Deva - FC BIHOR Oradea
CFR Timişoara - MINERUL Lupeni
FC Târgoviste - JIUL Petroşani
FC Caracal - FC POLITEHNICA II Timişoara
FC ARIEŞU Turda - FC UNIREA Alba Iulia
CSM Râmnicu Vâlcea - CORVINUL 2005 Hunedoara
FC MUNICIPAL Reşiţa - INDUSTRIA SÂRMEI
FC DROBETA - GAZ METAN Mediaş

Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Sorin Matei, a
prezentat, intr-o conferinta de presa, delegatia de atleti ce va
reprezenta Romania la Campionatul Mondial de la Osaka,
programat in perioada 25 august -2 septembrie.
La masculin, Romania va fi reprezentata de Ioan Vieru (400 m),
Florin Suciu (100 m), Marian Oprea (triplusalt), Gheorghe Guset
(greutate), Sergiu Ursu (disc), Bogdan Mircea (3.000 m
obstacole), Cosmin Sorescu (ciocan).
In cadrul intrecerilor feminine vor participa atletele Angela
Morosanu (200 m/400 m/400 m garduri), Ionela Tarlea (200 m/400
m/400 m garduri), Mihaela Neacsu (800 m), Liliana Popescu (800
m), Cristiana Vasiloiu (1.500 m), Daniela Donisa (1.500 m),
Cristiana Casandra (3.000 m obstacole), Ancuta Bobocel (3.000 m
obstacole), Alina Militaru (lungime), Oana Pantelimon (inaltime),
Miruna Mataoan (inaltime), Adelina Gavrila (triplusalt), Mihaela
Melinte (ciocan), Bianca Perie (ciocan), Nicoleta Grasu (disc),
Felicia Moldovan (sulita), Monica Stoian (sulit), Anca Heltne
(greutate), Claudia Stef (mars), Nuta Olaru (maraton), Luminita
Talpos (maraton), Lidia Simon (maraton), Alina Gherasim
(maraton), Mirela Lavric (stafeta de 4x400 m), Taisia Crestnicov
(stafeta de 4x400 m).
Presedintele Federatiei Romane de Atletism (FRA), Sorin
Matei, a vorbit despre obiectivul delegatiei la Mondialul de la
Osaka: "Obiectivele noastre sunt indraznete, dar pot spune ca
vrem o medalie si minim patru finalisti. Ma gandesc la o medalie de
aur, pentru ca sunt cativa atleti care ar putea sa o aduca, iar pentru
finale sunt si mai multi. Nu fac nicio nominalizare pentru ca nu
vreau sa pun presiune pe niciun atlet".
Antrenorul federal, Szolt Gyongyossy, a explicat strategia pe
care federatia o foloseste pentru a avea rezultate cat mai bune:
"Noi aruncam in competitii sportivii care au barem, deoarece in
acest moment este o schimbare de generatii si, pentru a reusi sa o
facem cat mai bine, trebuie o strategie. Numai ducand sportivii in
competitii pentru a vedea unde si cum stam vom putea sa facem
performante. Dupa acest Mondial vom analiza totul, pentru ca deja
ne gandim la Jocurile Olimpice din 2012".
Delegatia Romaniei a pleca la Osaka pe 20 august.

CUPE EUROPENE
Formaţia Dinamo Bucureşti, campioana României en-titre, a
făcut un pas important spre grupele Ligii Campionilor, 1-1 la Roma,
cu Lazio, dar preţul plătit pentru acest rezultat pozitiv a fost unul
extrem de scump. Pornită practic cu şansa a doua pe Olimpico, în
faţa lui Lazio, Dinamo a rezistat eroic şi a obţinut un rezultat pozitiv
cu multă trudă şi numeroase accidentări sau lovituri. Returul va
avea loc in 28 august si va fi transmis de catre Antena 1, ora 22:00.
Vicecampioana României la fotbal, Steaua Bucureşti, a
obţinut un egal, 2-2, în deplasarea de la Bate Borisov şi are şanse
mari de calificare în grupele Ligii Campionilor. De ce s-a temut
antrenorul Stelei, Gică Hagi, nu a scăpat, elevii săi având mari
probleme cel puţin în primele 45 de minute ale meciului de la Bate
Borisov împotriva unor adversari arţăgoşi. Intraţi pe teren din postura de favoriţi, steliştii şi-au luat la preţ de matineu adversarii în
prima repriză şi au avut mari probleme în a-şi impune jocul împotriva unor jucători harnici şi rapizi. Returul va avea loc in 29 august
pe stadionul Steaua de la ora 20:30 si va fi in direct pe ProTV.
La primul meci din istorie susţinut în Cupa UEFA, CFR Cluj a
fost învinsă cu 3-1 pe teren propriu de Anorthosis Famagusta şi
parcursul european al ardelenilor pare a se încheia înainte de a
începe. Ridicată în slăvi după evoluţiile din campionat şi intrată în
turul doi preliminar al Cupei UEFA ca şi cap de serie, CFR Cluj a
fost redusă la tăcere de Anorthosis Famagusta, o formaţie cipriotă
extrem de disciplinată. Returul se va desfasura in Cipru joi, 30
august 2007 de la ora 20:00.
După o dublă victorie cu turcii de la Trabzonspor, Oţelul Galaţi
nu s-a regăsit în faţa bulgarilor de la Lokomotiv Sofia şi a pierdut cu
3-1 meciul din prima manşă disputat în deplasare. Ajunsă în Cupa
UEFA din Cupa UEFA Intertoto, Oţelul Galaţi nu a mai făcut faţă
ritmului şi a cedat la un scor destul de mare însă păstrează şanse
pentru retur. Returul se va desfasura la Galati joi, 30 august 2007
de la ora 17:00. (Amos News)

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
18 aug - 09 sept:
24 - 26 aug:
25 aug - 02 sept:
27 aug - 09 sept:

FOTBAL - FIFA C.M. U-17, Coreea de Sud;
FORMULA 1 - MP al Turciei, Istanbul;
ATLETISM - Camp Mondial Osaka, Japonia;
TENIS - US OPEN - Turneu de mare slem, SUA.

DE VĂZUT LA TV:
SARITURI CU SCHIURILE: Cupa Mondiala FIS,Zakopane,DT 134
Vineri Europsort ora 21:15
ATLETISM: Campionatul Mondial IAAF, Japonia, Osaka
Sambata Eurosport ora 01:00
FOTBAL: CM FIFA U - 17, Faza grupelor, Spania - Argentina
Sambata Eurosport ora 10:30
HANDBAL: Turneu amical la Timisoara, Pick Szeged - Poli Timis
Sambata Sport.ro ora 19:00
CICLISM: TURUL BENELUXULUI ENECO, Etapa 3
Sambata Eurosport ora 16:30
FORMULA 1: MP al Turciei, Istanbul, Cursa
Duminica TVR 1 ora 14:50
TENIS: Turneul US Open, Flushing Meadows, Ziua 1
Luni Eurosport ora 19:30
FOTBAL: Preliminarii Liga Campionilor: Steaua - Bate Borisov
Miercuri ProTV ora 20:30
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US OPEN
Federer si Henin, favoriti la US Open. Roger Federer si
Justine Henin sunt considerati favoritii numarul unu al turneului de
Grand Slam US Open ce va incepe la New York saptamana
viitoare. Elvetianul Roger Federer este in cursa de castigarea al
celui de-al patrulea titlu consecutiv la Flushin Meadows, in timp ce
belgianca Justine Henin spera sa repete performanta din 2003,
cand a castigat. La masculin, Rafael Nadal este considerat
favoritul numarul doi, sarbul Novak Djokovic, favoritul numarul trei,
iar rusul Nikolay Davydenko este considerat al patrulea masculin.
Fost campion la US Open in 2001, Andy Roddick este considerat
al cincilea favorit, castigatorul din 2000, australianul Lleyton Hewitt
este al 16-lea, iar campionul din 2000, rusul Marat Safin este doar
al 25-lea cap de serie. Campioana en-titre de la feminin, Maria
Sarapova, este cap de serie numarul doi, sarboaica Jelena
Jankovic ocupa locul trei in clasamentul favoritilor, Svetlana
Kuznetsova, campioana din 2004, este favorita cu numarul patru.

FORMULA 1 - M.P. AL TURCIEI

HANDBAL TINERET
Nationala feminina de handbal U19 a Romaniei a trecut,
duminica, de selectionata
Suediei, scor 36-31 (14-13), in
meciul pentru locurile 3-4 din
cadrul Campionatului European
U19, care s-a desfasurat la
Izmir (Turcia) si a castigat
medalia de bronz.
Şapte meciuri, cinci victorii
şi două înfrângeri, acesta a fost
bilanţul Naţionalei de handbal
feminin la Europenele din
Turcia. Naţionala feminină de
handbal s-a întors de la
Campionatele Europene de
tineret cu medaliile de bronz,
dar şi cu un mare regret.
"Cu un ochi râdem şi cu un
ochi plângem", a declarat Gavril
Kozma, antrenorul naţionalei
feminine de handbal tineret,
care a explicat motivul pentru
care e supărat, deşi România a
cucerit o medalie: "Din păcate
doar primele două echipe se
califică pentru următoarea ediţie a Campionatelor Mondiale".
“Am avut şapte meciuri
destul de grele, din păcate am
pierdut două dintre ele şi ne-am
mulţumit doar cu medalia de
bronz", a spus Adriana Ţăcălie,
una dintre componentele naţionalei de tineret. "Sunt mandru
de fete, desi de cele mai multe
ori mi s-a spus ca sunt prea
mandru de ele. Am luat bronzul
si asta nu poate decat sa ma
bucure si pe mine si pe ele, care
au muncit mult si au demonstrat
ca sunt valoroase", a declarat,
antrenorul nationalei feminine
de handbal U19 a Romaniei,
Gavril Kozma.

RUGBY
Odată anunţat lotul de 30 de
jucători pentru Cupa Mondială
din Franţa, (7 septembrie - 20
octombrie), selecţionata de
rugby a României a intrat în linia
dreaptă a pregătirilor dinainte
de plecarea în Franţa. Repartizată într-o adevărată grupă a
morţii la turneul final, cu Italia,
Scoţia, Noua Zeeland ă şi
Portugalia, România s-a aflat în
cantonament la Bucureşti până
pe 19 august, apoi lotul s-a
deplasat in Franta.

Clasamentul constructrorilor:
1. McLaren
153
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura MP al 2. Ferrari
119
Turciei, pe circuitul de la Istanbul.
3. BMW Sauber
71
Clasamentul pilotilor inainte de Turcia:
4. Renault
33
1. Lewis Hamilton, McLaren,
80
5. Williams
20
2. Fernando Alonso, McLaren,
73
6. Red Bull
16
3. Kimi Raikkonen, Ferrari,
60
7. Toyota
12
4. Felipe Massa, Ferrari,
59
8. Super Aguri
4
5. Nick Heidfeld, BMW Sauber,
42
9. Honda
1
6. Robert Kubica, BMW Sauber,
28
10. Toro Rosso
0
7. Giancarlo Fisichella, Renault,
17
10. Spyker
0
8. Heikki Kovalainen, Renault,
16
9. Alexander Wurz, Williams,
13
10.David Coulthard, Red Bull,
8
11.Mark Webber, Red Bull,
8
12.Jarno Trulli, Toyota,
7
13.Nico Rosberg, Williams,
7
14.Ralf Schumacher, Toyota,
5
15.Takuma Sato, Super Aguri,
4
16.Sebastian Vettel, Toro Rosso,
1
17.Jenson Button, Honda,
1
18.Vitantonio Liuzzi, Toro Rosso,
0
18.Christijan Albers, Spyker,
0
18.Rubens Barrichello, Honda,
0
18.Markus Winkelhock, Spyker,
0

