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Cea de-a XII-a ediţie a simpozionului „Banatul trecut istoric şi
cultural” a reunit pa Reşiţa personalităţi implicate în cercetarea
istoriei, în arheologie, muzeistică, lingvistică şi literatură,
arhivistică, alături de reprezentanţii autorităţilor din provincia
Autonomă Voivodina - Serbia şi judeţul Caraş-Severin, domnii
Duşan Iacovljev, vicepreşedintele Consiliului Executiv al
Voivodinei, domnii Iosif Secăşan, preşedintele Consiliului
Judeţean şi Liviu Spătaru,primarul Reşiţei.

Banatul, această regiune interesantă prin reprezentarea la
scară mai mică a Europei de azi, model de convieţuire a etniile

care o constituie, reprezintă un vast teritoriu de cercetare pentru
oamenii de ştiinţă din zonă, dar problematică incită la studii şi pe
specialişti din alte zone geografice.

Istoria Banatului a fost prea puţin cercetată, una dintre cauze
fiind marea dispersie a documentelor, existente în bibliotecile din
Viena, Budapesta saun Roma, la care se adaugă necunoaşterea
unor limbi vechi, precum şi absenţa unui centru academic zonal
care să dirijeze activitatea ştiinţifică din domeniu, care să
formeze specialişti, o carenţă perpetuată de-a lungul istoriei şi
mult agreată de regimul comunist.

În acest context, e explicabil exodul istoricilor locali spre Cluj,
ceea ce nu echivalează cu îndepărtarea de Banat, ca temă de
cercetare, dovadă fiind preocupările legate de acest perimetru, a
trei dintre rectorii universităţii clujene: Emil Petrovici (din Banatul
Sârbesc), Constantin Daicoviciu şi Nicolae Bocşan.

În prezent cercetarea istorică a Banatului, efectuată din multe
unghiuri, a devenit preocuparea unor specialişti locali, multe
dintre zonele albe fiind descoperite.

Interferenţa istorică, culturală, lingvistică a celor două zone
geografice Banatul Montan şi Voivodina a condus la
organizarea comună a acestor simpozioane, ultima ediţie, al
cărei preşedinte organizatoric a fost profesorul universitar
Valeriu Leu, reunind, la Reşiţa, specialişti din România,
Voivodina, Muntenegru, Serbia Centrală, Germania.

Lucrările prezentate au acoperit domenii vaste şi variate:
elitele bănăţene, şcoala, biserica, librăriile şi bibliotecile, literatu-
ra, migraţiile, minorităţile naţionale, publicistica, dar şi probleme
actuale, precum oferta turistică, modernizarea în lumea rurală,
lucrări cu o calitate şi conţinut ştiinţific deosebite. (R.B.)

În data de 16 octombrie 2007, la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa, a avut loc conferinţa de presă susţinută
de dl. Ioan Iliasă, având ca temă reînfiinţarea a trei asociaţii de
tradiţie din Reşiţa:

(noiembrie 2005)
(februarie 2002)

(octombrie 2007)

Asociaţia Urbarială Reşiţa Română a fost înfiinţată în 1892
sub numele de Asociaţia de Păşunat a Foştilor Urbarialisti, ce a
avut în proprietate terenurile din islazul comunal, din 1918 poartă
numele de Composesoratul Urbarial Reşiţa Română, iar din
1946 Asociaţia Urbarială a Plugarilor Români din Reşiţa
Română.Această asociaţie construieşte în 1932 Palatul Cultural
şi îl donează proaspăt înfiinţatei Asociaţia Culturală a Plugarilor
Români din Reşiţa Română în care să îşi desfăşoare activitatea
asociaţia Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică a Plugarilor
Români din Reşiţa Română, înfiinţată în anul 1894

Toate cele trei asociaţii au avut sediul şi şi-au desfăşurat
activitatea în clădirea Palatului Cultural.

Asociaţia Urbarială Reşiţa Română a revendicat terenurile
avute în proprietate în municipiul Reşiţa, în suprafaţă de 485,722

ha, formată din „Islazul Mare” (389,183 ha), „Gol” (37,983 ha),
„Camenic” (28,085 ha), „Faţă” (27,624) şi „Pe Vale” (2,878 ha)

Dl. Iliasă a spus că această suprafaţă este înscrisă în statutul
publicat de asociaţie în anul 1946 iar actuala asociaţie nu putea
revendica nici mai mult nici mai puţin faţă de acele înscrisuri. Din
discuţiile neoficiale, avute cu diferite persoane, reiese că
Primăria Reşiţa nu contestă dreptul asociaţiei, dar trebuie
reconsiderată suprafaţa de teren revendicată, care, în opinia sa,
este justificată în actualul context şi, fără a ieşi din cadrul legal,
dar cu bună-credinţă şi înţelegerea situaţiei se poate ajunge la o
soluţionare rezonabilă a notificării făcute.

De asemenea a mai spus că singura referire la asociaţie,
după 1946, în Cartea Funciară, este o adresă a Consiliului Local
Reşiţa din 1994, prin care s-a cerut şi s-a consemnat în CF,
trecerea terenurilor în favoarea Statului Român.

În funcţie de soluţia dată cererii de revendicare, de mărimea
suprafeţei retrocedate, de amplasamentul acesteia, dar şi de
gradul de dispersare al amplasamentelor (fiindcă este posibilă o
astfel de situaţie în cazul în care terenurile au fost ocupate prin
realizarea unor construcţii),Asociaţia va hotărî modul de utilizare
al terenurilor.

Sunt îndreptăţiţi urmaşii celor circa 200 de familii înscrise în
tabelul nominal anexat statutului (din 1946) la care se mai
adaugă fostul UDR cu 14 ha, Biserica Greco-Catolică 6 ha şi
Primăria Reşiţa un hectar. (Numele foştilor membri a căror
urmaşi sunt îndreptăţiţi este publicat în pagina 2 )

Statutul asociaţiei stipula echivalenţa dintre un hectar şi un
vot care îi revenea proprietarului în situaţie în care se luau
decizii, dar indiferent de mărimea suprafeţei deţinute, acesta nu
putea beneficia de mai mult de 10 voturi în cadrul Adunării
Generale.

Vânzarea terenurilor era acceptată doar între membrii
asociaţiei şi, cu acordul Adunării Generale, în situaţii speciale
către solicitanţi externi.

Asociaţia polariza nu numai segmentul strict social al
locuitorilor, ci se implica şi în activitatea culturală a membrilor ei,
ceea ce explică investiţia făcută în anul 1932, prin construirea
Palatului Cultural, edificiu donat „Asociaţiei Culturale a Plugarilor
Români din Reşiţa Română.

Asociaţia Urbarială Reşiţa Română
Asociaţia Culturală Reşiţa Română
Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa Română

Asociaţia Urbarială Reşiţa Română

.

BANATUL trecut istoric şi cultural
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Biserică;
Comuna Bisericească

greco-romană
Fondul Bisericesc Unit

Român
Reşiţa Română Comună
UDR
Ada Gheorghe
Albu Albu Ana
Albu Ana minor
Albu Dimitrie
Albu Elena
Albu Gheorghe
Albu Ioan
Albu Ioan a lui Jurj
Albu Ion
Albu Iosim
Albu Maria
Albu Mihai
Albu Petru
Albu Petruţa
Albu Ruja
Albu Ruja minor
Albu Trăilă
Alexius Gheorghe
Alexius Iuliana
Alexius Maria minor
Andrei Alexa
Andrei Gheorghe
Andrei Iconia
Andrei Ioana
Andrei Maria
Andrei Ruja
Andrei Sofia
Anuica Treia
Apădean Gheorghe
Apădean Ioan
Apădean Petru

Apădean Petru minor
Apădean Ruja minor
Apădean Rusalin
Apădean Ştefan Ana
Atanasescu Lazăr
Baba Anuţa văduvă năs.
Baba Ioan
Baba Petru soţia
Baba Ruja
Babeţi Iconia
Barbu Cristina
Bârlea Ana
Bârlea Gheorghe
Bârlea Ioan
Bârlea Magdalena
Bârlea Ruja
Bălan Iuliana
Bălăşescu Gheorghe
Bălu Maria
Băndăşilă Constantin
Băndăşilă Ecaterina
Băndăşilă Moise
Belcea Buzeriu Traian
Belcea Traian
Blasuthy Alex
Blăjiţă
Blăjiţă Ana
Blăjiţă Gheorghe
Blăjiţă Iconia
Blăjiţă Ioan
Blăjiţă Jurj
Blăjiţă Maria
Blăjiţă Martin
Blăjiţă Mihai
Blăjiţă Mihai soţia
Blăjiţă Petru
Blăjiţă Ruja Maria
Blăjiţă Traian

Boin Elena
Bonta Petruţa
Borlovan Beta
Bota Ruja văduvă născ.
Brandemburg Adela
Brâtea Pavel
Bresciu Maria
Buşilă Elena văduvă

născ.
Butcu Marcia Ana
Butcu Rusalin
Buze Magdalena soţie

născ.
Buzerin
Buzerin Belcea A.
Buzerin Ioan
Buzeriu Al.
Buzeriu Mihai
Carabesti Ancemie

văduvă
Chermeleu Adam văduvă

născ.
Chermeleu Gheorghe
Chermeleu Petru soţie
Chermeleu Petruţa
Chermeleu Ştefan
Chermeleu Ştefan Iconia
Chira Ioan
Chiriac Gheorghe
Cimponeri Elena
Corbu Paraschiva
Covaci Iosif
Crăciun Iconia
Crăciun Maria
Crăiniceanu Alex soţia
Cremian Gheorghe
Crina Petru
Crina Trăilă

Cseh Iosefin
Dancea Traian
Deutsch Leopold
Doaga Gheorghe
Doagă Cornelia
Doagă Elena
Doagă Gheorghe
Doagă Ioan soţia
Doagă Mihai
Doagă Petru
Doagă Ruja
Doagă Traian
Doagă Treia
Dragalina Iconia
Draghescu Ioan
Dragoescu Ioan
Dubovan Iconia
Dubovan Ioan
Dubovan Ioan soţia
Duda Ana
Dumitru Ana
Dumitru Ioan
Farcaş Floarea
Ferariu Ana
Ferariu Aurel
Ferariu Victoria
Franţ Opriţa
Gadina Petru
Gadina Petruţa
Gadina Ruja
Gadină Ion
Gadină Maria
Gadină Ruja
Gârliştean Moise
Gârliştean Petru
Gârlişteanu Iconia
Gârlişteanu Ioan soţie

născ.

Gârlişteanu Magdalena
Gârlişteanu Magdalena

văduvă
Gârlişteanu Maria
Gârlişteanu Mihai
Gârlişteanu Moise
Gârlişteanu Petru
Gârlişteanu Uzum
Gherban Gheorghe
Gherga Gheorghe
Gherga Gheorghe minor
Gherga Maria
Gherga Martin
Gherga Mihai văduvă
Gherga Paraschiva
Gherga Paraschiva soţie

născ.
Gherga Petru
Gherga Ruja
Gherga Ştefan
Gherga Ştefan soţia
Gherga Traian
Glaser Francisc
Glava Ana
Glava Iconia
Glava Ioan
Glava Ion
Glava Maria
Glava Semenica
Goruia Ruja soţia
Goruian Gheorghe
Goruian Gheorghe Maria
Goruian Gheorghe soţia
Goruian Ioan
Goruian Ioan junior
Goruian Ioan minor
Goruian Ion
Goruian Ion soţia

Goruian Iosif
Goruian Magdalena
Goruian Maria soţia
Goruian Moise
Goruian Petru
Goruian Petruţa
Goruian Ruja
Goruian Treia
Gozobină Anton
Gozobină Antonie
Gozobină Gheorghe
Gozobină Iconia
Gozobină Ioan
Gozobină Petru
Gozobină Ruja
Gozobină Ruja văduvă
Gozobona Antonie
Gozobona Opriţa
Grunvald Ernest
Haidu Dr.
Halupa Carol
Halupa Ruja
Haspel Francisc
Hohu Antonie
Ianu Elena
Ianu Truică
Idrinia Elisabeta
Ienci Petru junior
Ienci Petru senior
Ienciu Petru junior
Iendl Ioan
Iliasă Elena
Iliasă Gheorghe
Iliasă Gheorghe minor
Iliasă Goanţă Nicolae
Iliasă Ianos
Iliasă Iconia
Iliasă Iconia minor

Iliasă Ileana
Iliasă Ioan
Iliasă Ion
Iliasă Maria
Iliasă Moise
Iliasă Nicolae soţia
Iliasă Opriţa
Iliasă Petru
Iliasă Ruja
Ioan Gheorghe
Ioan Gheorghe

Magdalena
Ioan Opra Moga
Iova Treia
Iovan Iconia
Iovan Ioan
Iovan Ioan soţia
Iovan Maria
Iovan Ruja
Iovan Ruja soţia
Iovan Sofia
Iovan Ştefan
Iovan Treia
Iovan Treia soţia lui
Ivanescu Traian
Jebelean Anton
Jebelean Axente
Jebelean Ruja
Jelea Petru
Juracsek Alex
Jurca Ion
Kend Ioan junior
Kend Robert
Keshegyi Elena Isabeta
Keshegyi Ioan
Knap Maria soţie
Kornet
Kovaci minor

Kovaci Terezia
Kozumblich Iosif
Labauszky născ.
Labauszky Roza
Labodă Damaschin
Labodă Elena
Labodă Francisc
Labodă Petruţa
Labodă Simion
Lang Elisabeta
Laszlo Dr.
Laţcu Anuţa
Laţcu Ioan minor
Laţcu Petru
Laţcu Trăilă soţia năs.
Lucaci Ioan
Lucaci Ion
Lucaci Maria
Lucaci Marta
Lupiţa Ioan
Lupiţa Ion soţia
Lupiţa Moise soţie
Lupiţa Opriţa
Lupşa Elisabeta
Lupşa Gheorghe
Lupşa Maria
Lupşe Elis
Magheţ Andrei
Magheţ Andrei soţie
Magheţ Ioan
Maier August
Maier soţie
Maldet Antonie
Maria Iliasă soţie
Maria Pavel
Marilă Petru
Marilă Petru soţia
Marinescu Iconia

Asociaţia Culturală Reşiţa Română

În legătură cu Asociaţia Culturală Reşiţa
Română dl. Ioan Iliasă a arătat că aceasta a
revendicat şi obţinut Palatul Cultural, la 3 ani de la
notificare, în februarie 2005, după care s-a pus
problema renovării şi folosirii clădirii.

Încă de la început a susţinut ideea unui
parteneriat cu Consiliul Local şi Consiliul Judeţean
(sau doar cu una dintre instituţii) în vederea
renovării şi folosirii imobilului, prin accesarea de
fonduri europene sau a altor ţ

Din păcate, câţiva membri (!?), majoritatea
veniţi la gata, după ce totul a fost făcut, inclusiv
intabularea clădirii, au considerat că „acum ştiu ei
ce au de făcut” şi s-au opus propunerii unui astfel
de parteneriat venită din partea preşedintelui dr.
Iliasă Petru, tocmai pentru a-şi promova propriile
lor interese. Aşa că au organizat prin bârfă,
minciună şi alte metode gen „Alba-Neagra”, în
dispreţul legii şi al moralităţii, adunări generale
nestatutare prin care, la început, dansul a fost
îndepărtat din Consiliul Director, apoi preşedintele,
după care, nereuşind să facă „parteneriatul” cu
cine au vrut ei, l-au făcut totuşi cu Consiliul
Judeţean, printr-un contract de comodat iar, în
final, au hotărât excluderea din asociaţie a d-lui.
Iliasă Ioan, membru fondator, fără a fi capabili să
spună motivul excluderii din asociaţie.

Întru-cât dânsul nu poate fi de acord cu astfel de
practici având ca justificări că „...şi în parlament,

guvern, ...se minte şi se fură” iar în justiţie
„...trebuie să ai tupeu şi să minţi...” a contestat în
instanţă, ca nestatutare, cele trei adunări generale,
care au făcut obiectul a trei dosare.

Una dintre contestaţii a fost soluţionată, instan-
ţa pronunţând o hotărâre, definitivă şi irevocabilă,
prin care s-a constatat nelegalitatea adunării
generale şi anularea hotărârilor acesteia, printre
care şi anularea hotărârii de excludere a d-lui Iliasă
Ioan. Totodată, deşi a precizat că judecarea
celorlalte două dosare a fost suspendată, cu
superficialitate şi prea multă „îngăduinţă” într-unul
din cazuri, are convingerea că va obţine câştig de
cauză, tocmai pentru că evidenţa faptelor şi
dovezilor este cât se poate de clară. În caz contrar,
membrii asociaţiei, şi nu numai ei, ar rămâne
convinşi că se poate obţine ceva doar prin bârfă,
minciună şi înşelătorie.

Dânsul a apreciat că nici măcar renovarea unui
edificiu cultural nu poate justifica distrugerea unei
comunităţi din punct de vedere moral.

Domnul Ilias e asemenea a afirmat că dânsul
a avut rolul hotărâtor, prin implicare sa efectivă şi
financiară, atât la înfiinţarea asociaţiei, cât şi la
revendicarea şi obţinerea clădirii Palatului Cultural.
De altfel, acelaşi rol hotărâtor l-a avut şi la
reînfiinţarea celorlalte două asociaţii cu vechi
tradiţii în Reşiţa.

sisteme de finan are.

ă d

Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa
Română

Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa
Română, ce a reprezentat o adevărată instituţie impli
cată o mare perioadă de timp în evenimentele urbei, a
fost reînfiinţată în această lună, cu scopul de a continua
tradiţiile corale, teatrale şi muzicale ale vechii asociaţii.
Aceasta a fost una dintre cele mai importante asociaţii
culturale ale Reşiţei iar, dacă pe stema municipiului
nostru este inclusă simbolic o liră, este bine să
reamintim că acest lucru se datorează şi reuniunii.

Dl. Ioan Iliasă este preşedintele Asociaţiei Urbariale
Reşiţa Română şi al Reuniunii de Cântări, Lectură şi
Muzică Reşiţa Română, precum şi membru fondator al
Asociaţiei Culturale Reşiţa Română.

-

(P.R..)
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Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 10-17 octombrie
şi
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( ani)
z (77 ani) Maria

Niculina (42 ani) Jivan Trifu
(72 ani) Drago (58 ani)

Popa Alina Gabriela (41 ani)
Dumitru Emilia (52 ani)

Conta Gheorghe (73 ani)
Giurasa Martin (87 ani)
Nedelcu Ioan (88 ani) Furdui
Ana (72 ani) Anuţa Ion (63
ani) Sabo Alexandru (72 ani)

Ciurariu Ion (59 ani) Badea
Nicoliţ (73 ani) Bujor
Haralambie (64 ani) P

(52 ani) Borcil
(55 ani) Jula Maria (81 ani)
Popovici Gheorghe (52 ani)
Mor (75 ani)

Bodin Iosif 75
La

ş Petru

ştil

ăr Marioara

ă
ă ă

Gheorghe ă Ion

ărescu Tudor

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Mercedes Sprinter

891, a.f. 2002, Mercedes Cobra
a.f. 1980, Mitsubishi dec. 2006.
Tel. 0742-844393, 0742-
553630.

Vând bicicletă damă marca
Steier. Tel. 216826, între orele
19-21.

ărimile
Tel.

0721-847422.

V nd Opel Astra an 2003,
26 000 km reali, full options. Tel.
0724-563456.

â
.

Vând anvelope second-
hand, toate tipurile ,
preţuri minime, negociabile.

şi m

Îmi ofer serviciile ca mena-
jer

ţ

Înfiinţ

Bra ov i Poiana Bra ov,
ofer cazare de scurt durat în
regim hotelier. CaTV, frigider,
ap cald non-stop! Preţuri
modice! Tel. 0745-668683.

Familie serioas , dorim s
ngrijim b trân sau b trân , pt.
r mânere în spaţiu, în Re iţa,
oferim mas cald , c ldur
sufleteasc i viaţ de familie cu
certitudinea îndeplinirii celor
suflete ti dup deces. Rug m i
oferim seriozitate. Tel. 0355-
416833.

Închiriez ma

Închiriez în regim hotelier
apartament în staţiunea Poiana
Bra ov. Compus din living spa-
ţios, buc t rie, dormitor, baie,
utilat, mobilat dotat cu tot
confortul necesar. Posibilitate
cazare familie 4 persoane. Preţ
de invidiat. Tel. 0722-910422,
0741-657495.

ă, îngrijitoare de copil sau
bătrân. Tel. 0728-132798.

Acord asisten ă juridică, re-
cuperări debite, uzucapiuni te-
renuri, case. ăm firme. Tel.
0727-505315.

ă ă

ă ă

ă ă
î ă ă ă
ă

ă ă ă ă
ă ă

ă ă

ă de făcut
gogo

ă ă

ş ş ş

ş

ş

ş ş

şin
şi. Tel. 0729-107651.

ş

RE IŢA:

MOLDOVA NOU

CARANSEBE

BOCSA
TOTAL GENERAL: 812

Ş

Ş

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Agent de asigurare:
0/22; Agent comercial: 1/2; Agent de paza: 7/0; Agent imobiliar:
1/0; Agent reclama publicitara: 2/0; Agent vanzari: 1/1; Asistent
manager: 0/2; Asistent farmacist: 1/0; Asistent medical fiziotera-
pie: 0/2; Asistent medical generalist: 11/4; Asistent social: 0/1;
Barman: 3/2; Brancardier: 1/0; Brutar: 0/4; Bucatar: : 4/2; Casier:
0/2; Casier valuta: 0/1; Coafor: 1/0; Consilier : 2/3; Contabil: 1/0;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 82/40;
Cuptorar lianti: 1/0; Dulgher: 1/7; Electrician auto: 0/2; Electrician
de intretinere si reparatii: 1/34; Electrician exploatare retele electri-
ce: 4/0; Electrician in constructii: 0/5; Electromecanic electroali-
mentare: 0/1; Electromecanic retele : 0/2; Faiantar: 0/4; Femeie de
serviciu: 1/0; Fierar betonist: 0/5; Freyor universal: 2/0; Gipsar:
0/4; Incarcator descarcator: 1/0; Infirmiera: 1/0; Inginer constructii
civile, industriale si agricole: 1/0; Inginer constructor instalatii: 0/5;
Inginer electroenergetica: 1/0; Inginer geodez: 0/2; Inginer
mecanic: 0/2; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 0/1; Ingrijitor cladiri:
3/0; Inspector asigurari : 0/2; Instalator apa, canal: 0/10; Instalator
centrale termice: 1/0; Instalator incalzire centrala si gaze: 2/0;
Instalator instalatii tehnico-sanitare: 0/3; Intermediar in activitatea
financiara si comerciala: 0/4; Laborant chimist: 0/2; Lacatus
constructii metalice: 0/10; Lacatus mecanic: 11/17; Lucrator co-
mercial: 3/4; Macelar: 1/0; Maistru constructii civile, industriale si
agricole: 1/0; Maistru industriile textila, pielarie: 6/0; Manichiurist:
1/0; Manipulant marfuri: 2/0; Maseur: 0/2; Mecanic auto: 0/2;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 2/3; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 37/37; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 55/21;
Operator calculator: 0/1; Operator fabricarea mezelurilor: 0/5;
Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator: 0/1;
Operator taiere: 0/10; Ospatar: 10/7; Patiser: 0/1; Paznic: 0/2;
Pedichiurist: 1/0; Secretara: 2/0; Sofer de autocamion: 3/0; Sofer
autoturisme si camionete: 0/1; Spalator vehicole: 1/0; Strungar la
masini de alezat: 5/0; Strungar la masini de prelucrat in coordo-
nate: 10/0; Strungar universal: 0/3; Sudor: 32/9; Sudor in mediu
protector: 4/0; Sudor manual cu arc electric: 10/0; Tehnician
constructor: 0/2; Tehnician echipamente de calcul retele: 1/1;
Tehnician mecanic: 0/1; Tamplar universal: 1/5; Tinichigiu carosier:
0/2; Tinichigiu de santier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0; Vanzator:
10/5; Vopsitor auto: 0/2; Vulcanizator: 1/0; Zidar restaurator: 2/0;
Zidar rosar-tencuitor: 8/21; Zugrav-vopsitor: 0/5;

: Operator calculator: 2/0; Croitor: 2/0;
Muncitor necalificat: 4/0; Telefonist: 22/0; Agent paza: 12/0;
Gaterist: 2/0;

: Sef coloana auto: 1/0; Macaragiu auto: 1/0;
Mecanic auto: 2/0; Lucrator in comert: 1/0; Mecanic masinist: 1/0;
Lacatus mecanic: 2/0; Tamplar: 5/0; Electrician: 1/0; Confectioner
cablaje auto: 5/0; Confectioner articole piele: 5/0; Sudor: 1/0;
Muncitor necalificat : 3/0; Sablator: 2/0; Inginer geolog: 1/0; Inginer
material rulant: 1/0; Inginer mecanic: 1/0;

: Tehnician veterinar: 1/0;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 17.10.2007

Vând covor, o mochet

Vând urgent 2 pl

ţea. În stare foarte
bun

Vând urgent bibliotec
ţar sufragerie, 2

fotolii, 2 dulapuri 2 u

ă, o
vană de baie din fibră de sticlă.
Tel. 0355-805819.

ăci de bază
AMD, placă video 32 MB, flopy,
placă de re

ă. Tel. 0355-807491. Rog
seriozitate.

ă
sufragerie, col

ătărie, con-
vector ălzire,
u ă intrare apartament. Tel.
0355-802548, 0479-486188.

şi, cuier hol,
2 vitrine mici, canapea, 2 corpuri
suspendabile buc

şi instant pt. înc
ş

Vând cas
ţ

neg. 50.000 €.Tel. 0729-107651
Vând cas

ţ 21.000 € neg. Tel.
211111.

Persoan

Vând atelier service auto cu
teren proprietate, toate facilit
ţile. Tel. 0742-844393, 0726-
834261.

îm ţ
ţ

.
â -

îm ţ t
ţ € .

-
oa â

o ,
â € n .
T - .

â
â s .
T . - .

Cump

Vând apartament 2 camere,
2 balcoane, foarte mare, Micro
4. Tel. 0355-409155.

Vând 500 mp intravilat,
Calea Timi

î -
ţ

- .

ă la Muncitoresc, 4
camere, 2 băi, 2 grădini. Pre

ă la

ă fizică, cumpăr
cămin cu una sau două camere.
Ofer banii pe loc. Tel. 0741-
166573.

ă-

Persoană fizică, schimb
garsonieră bunătă ită, 37 mp,
cu apartament ofer diferen ă.
Tel 0766-492272.

Persoană fizică v nd garso
nieră bunătă i ă 37 mp, etaj 3,
mobilată, pre 19.500 . Tel
0766 492272.

Pers nă fizică, v nd apar
cameră, 50 mp, cu centrală

l ngă comisariat, 29.000 eg
el. 0728 086778

Persoană fizică, v nd casă
l ngă primăria Caran ebe

el 253734 sau 0727 586412
ăr apartament 2 ca-

mere conf. 1, et. 1 sau 2, cu cen-
trală pe gaz. Tel. 0747-832171.

ănăstire.
Tel. 0721-126054.

Caut să nchiriez garsonie
ră, (ne)mobilată, pre 100 lei.
Tel. 0728 534098

Şcoala de
Beton. Pre

ş

şorii, sub m

t.
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Pe data de 18 octombrie,
2007,
din Reşi ţa împl ineşte
frumoasa vârstă de 100 ani!

Cu această ocazie
Vrăjitor V. îi urează un
călduros LAMULŢIANI !

dl. FLORESCU IOAN

Societate mixtă caută
ări de muncă în întreprinderi din

România

sudori ăcătuşi l şi
pentru prest

şi Ungaria. Tel. 0745-39.10.57

Un trist omagiu la
mplinireaî unui an de la
trecerea în lumea cealaltă
a prietenei mele dragi,

ăi
ve

ă o
odihnească în pace!

Dorina Pleşa
Amintirea ei va tr

şnic în sufletul meu.
D u m n e z e u s

Mariana I.

Vând apartament 2 camere,
parter, Moroasa 1. Tel. 0726-
197583.

Vând 2 case, toate facili-
t ţile. Tel. 0726-834261, 0742-
844393.

Vând cas

ţ
27.000 € neg. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

Primesc fat

Persoan

ţ
11.200 €. Tel. 0728-213320,
0355-804741.

ă

ă Dognecea, 3 ca-
mere, bucătărie, curte, fântână
betonată, grădină, cablu TV,
telefon, complet mobilată, pre

ă în gazdă. Te

ă fizică vând cămin
2 camere cu ceas gaz, u ă
metalică, baie cu vană. Pre

l.
0355-805819.

ş

Joi, 18.10.2007
1

2

3

4

5

. Bica Viorel (36 ani)
Cornea Lenuţa (40 ani)

. Dascălu Dan (43 ani)
Barbu Elena (39 ani)

. Drăgan Nicolae Petre (40 ani)
Makocico Lucreţia (40 ani)

. Lakatos Toth Tiberiu (40 ani)
Manţa Petruţa (39 ani)

. Bogdan Marcel (28 ani)
Dumitru Marilena Corina (29 ani)

şi

şi

şi

şi

şi
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

. Rotariu Adrian Gabriel (29 ani)
Pintilie Ana Maria Bianca (24 ani)

. Va cu Vladimir Ionuţ (21 ani)
Vălvoi Mariana (24 ani)

. Mară Daniel Ion (35 ani)
Bodac Mihaela (25 ani)

. Bu ţiu (29 ani)
Turca (35 ani)

. Shtefanesa Yeuhen (24 ani)
Neicu Silvia Mirela (24 ani)

. Turcu Viorel (31 ani)
Tinca Adela Loredana (25 ani)

. Deatcu Răzvan Gabriel (30ani)
Erceanu Diana Otilia (29 ani)

. Ciocîrlan Gheorghe Claudiu (26ani)
Musteaţă Mariana Loredana(22ani)

. Zimbran Sorin (28 ani)
Meda Adina Ionela (25 ani)

. Puiu Mircea (23 ani)
Venter Adriana (25 ani)

. Dascălu Mihai (30 ani)
Voina Ramona (26 ani)

. Mate (27 ani)
Belovici Ramona Laura (26 ani)

. Vasilovici Marian Silviu (25 ani)
Seuchenstein Monica (20 ani)

. Imbrea Petru (32 ani)
Naidin Ancuţa (25 ani)

şi

ş şi

şi

şe Lampie Lauren şi
ş Mirela Florina

şi

şi

şi

şi
şi

şi

şi

ş Ioan Daniel şi

şi

şi

Sâmbătă, 20.10.2007



În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordinul nr. 1.294 al pre ţiei Naţionale
de Administrare Fiscal ţiile

ţe fiscale, care se
pl (M.O. nr.
658/26.09.2007)

ţii publice
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea
la concursul de rezidenţiat în medicin

ţie

H.G. nr. 1.145 ţ -
ţenia român (M.O. nr. 667/28.09.2007)

ţeniei româ-
ne de c (M.O. nr. 667/28.09.2007)

ţeniei române
unor persoane (M.O. nr. 667/28.09.2007)

Ordinul nr. 1.539 al ministrului educaţiei, cercet
-

(M.O. nr. 670/01.10.2007)

ţiei sociale

O 92
ţilor nr.

101/2006
O 93

ţii ţiei, precum

ţelor

ţional privind sprijinirea construirii de locuinţe
proprietate personal

ţelor

Decizi 21 Colegiului Medicilor din România
privind exercitarea unor activit ţi de medicin

(M.O. nr. 674/ 3
Ordin 1.404 al ministrului economiei

ţelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor
de trezorerie cu discont ţiunilor de stat de
tip benchmark aferente lunii octombrie 2007 (M.O. nr.
674/ 3

şedinteluiAgen

şi alte sume reprezentând crean

şi regle
ment

şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007

Ordinul nr. 797 al ministrului agriculturii şi dezvolt

(M.O. nr. 666/28.09.2007)

şi tineretului privind normele de încadrare şi de activi
tate ale mediatorului şcolar

O 91 şi completarea
unor acte normative din domeniul protec
(M.O. nr. 671/01.10.2007)

şi completarea
Legii serviciului de salubrizare a localit

(M.O. nr. 671/01.10.2007)
şi completarea

titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile propriet şi justi şi unele

m (M.O. nr. 671/01.10.2007)

şi locuin şi al ministrului internelor
şi reformei administrative privind modificarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a Progra
mului na

şi locuin şi al
ministrului internelor şi reformei administrative nr.
166/216/2007 (M.O. nr. 671/01.10.2007)

şi finan

şi ale obliga

ă privind impozitele, contribu

ătesc de contribuabili într-un cont unic

O.u.G. nr. 90 privind unele măsuri financiar-fiscale
în domeniul asigurărilor sociale de sănătate

ări în domeniul cheltuielilor de personal (M.O. nr.
659/26.09.2007)

Ordinul nr. 1.607 al ministrului sănătă

ă, medicină
dentară (M.O.
nr. 664/27.09.2007)

ării
rurale pentru constituirea băncii de date analitice în
vederea creării cazierului vinicol pentru fiecare an de
produc

privind aprobarea renun ării la cetă
ă unor persoane

H.G. nr. 1.146 privind redobândirea cetă
ătre unele persoane

H.G. nr. 1.147 privind acordarea cetă

ării

u pentru modificarea

u pentru modificarea
ă

u pentru modificarea

ă

ăsuri adiacente
Ordin 794/305 al ministrului dezvoltării,

lucrărilor publice

ă, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice

ă ă comple
mentară de către medici .10.2007)

.10.2007)

-

. .G. nr.

. .G. nr.

. .G. nr.

ul nr.

-

a nr. a
-

0
ul nr. -

0

� �

�

Ziua veteranilor de război va fi sărbătorită, anual, în data de 29 aprilie Potrivit unui proiect de lege, aflat în faza de
promulgare la preşedinţie, fetele şi băieţii nu se pot căsători înainte de 18 ani

4

Ministerul Sănătăţii Publice va începe,
în 22 octombrie,

a populaţiei, pentru prima dată
atrorităţile fiind pregătite să imunizeze
20% din populaţie, aşa cum a recomandat
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

campania de vaccinare
antigripală

Diplomele, certificatele şi titlurile de
medic, dentist, farmacist, asistent medical
generalist şi moaşă eliberate de un stat membru
al Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului
Economic European sau de Confederaţia
Elveţiană vor fi recunoscute şi în România.

România are o nouă rasă de
câine,
ce a fost omologată cu ocazia primei
ediţii a simpozionului naţional
"Ciobaneştii româneşti", organizată
deAsociaţia Chinologică Română.

rasa Carpatin de Bucovina

| |18 - 25 Octombrie 2007 PRISMA

FĂRĂ ŞPAGĂ! Fără
îmbogăţiţi din banii tăi!

Ministerul Justiţiei, în colaborare cu institu
ţii publice centrale, a lansat astăzi, la Palatul
Parlamentului, campania naţională FĂRĂ
ŞPAGĂ. Campania se derulează în perioada
octombrie decembrie 2007 şi îşi propune
creşterea gradului de informare a publicului
larg cu privire la cauzele şi formele de manifes
tare a corupţiei, contribuind astfel la creşterea
capacităţii instituţiilor şi a cetăţenilor de a lupta
împotriva corupţiei mici. Mesajul central al
campaniei este FĂRĂ ŞPAGĂ! Fără îmbogăţiţi
din banii tăi! şi urmăreşte responsabilizarea
cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei.

În mesajul de deschidere, Ministrul Justiţiei
Tudor CHIUARIU, a declarat:

.
Campania cuprinde, pe lângă componenta

de comunicare naţională media, outdoor,
indoor şi online, şi următoarele activitâţi:

diseminarea în instituţiile publice a unor
materiale informative privind prevederile lega
le şi mijloacele de combatere a corupţiei mici,

întâlniri publice cu reprezentanţi ai institu
ţiilor publice centrale şi locale, ai sectorului de
afaceri, ai Guvernului şi Parlamentului,
precum şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale şi ai mass-media în vederea
creşterii capacităţii de combatere a corupţiei;

campanii la nivelul instituţiilor de
învăţământ din 10 centre universitare;

dezvoltarea unui site de informare
www.faraspaga.ro;

emisiuni TV.
În data de 15 octombrie 2007 a fost dema

rată Caravana anticorupţie care presupune o
serie de întâlniri între reprezentanţi ai
instituţiilor publice şi cetăţeni. Caravana
anticorupţie va ajunge în 17 oraşe şi va aduce
în discuţie formele de manifestare a corupţiei
în diferite sectoare de activitate şi modalităţile
legale şi practice de preîntâmpinare şi
combatere a actelor de corupţie.

"Campania naţională anti-corupţie FĂRĂ
ŞPAGĂ este finanţată de Uniunea Europeană
prin programul Phare RO 2004/016-
772.01.05.03, Imbunătăţirea luptei împotriva
corupţiei, iar implementarea ei este realizată
prin consultanţa asigurată de consorţiul
Ramboll Manangement, Transparency
International România, Fundaţia CONCEPT şi
Agenţia de publicitate CAP, în perioada
decembrie 2006 ianuarie 2008.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm
să contactaţi Ministerul Justiţiei, la telefon 021
313 80 70, fax 021 310 16 64, persoană de
contactAlina Costache, e-mail

alina.costache@just.ro
Pentru informaţii si eventuale reclamaţii

referitoare la proiectul PHARE:
cfcu.phare@mfinante.ro

-

-

-

-

-

-

-
. . - . .

„Lupta împotriva
corupţiei este în mâinile fiecăruia. Fiecare
dintre noi putem spune NU şpăgilor şi avem
datoria de a o face. Acest reflex de rezolvare a
problemelor trebuie să înceteze”

Ministerul Justitiei - 16.10.2007

�

�

�

�
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Spa]iile verzi
Guvernul a aprobat o

Ordonanţă de Urgenţă care
modifică şi completează
O G nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobată
prin Legea nr. 265/2006.

Conform actului normativ,
actele administrative sau
juridice emise sau încheiate
cu nerespectarea acestor
prevederi sunt lovite de
nulitate absolută.

Nici un spaţiu verde nu
poate fi modificat şi nu se
poate construi pe el.

Autorităţile publice locale
au obligaţia de a nu schimba
destinaţia terenurilor amena
jate ca spaţii verzi şi/sau pre
văzute ca atare în documen
taţiile de urbanism, de a nu
reduce suprafeţele acestora şi
de a nu le strămuta. ână la
data de 31 octombrie 2010,
autorităţile publice locale au
obligaţia de a asigura o
suprafaţă de spaţiu verde de
minimul 20 mp/locuitor, din
terenul intravilan. Până în
2013,la data de31 decembrie,
suprafaţa trebuie să ajungă la
26 mp pe cap de locuitor
(media generală a UE).

În termen de 90 de zile de
la data intrării în vigoare a
O G, autorităţile administraţiei
locale vor întocmi un program
în care vor fi evidenţiate
etapele şi termenele
intermediare propuse pentru
asigurarea minimului
obligatoriu de spaţiu verde.

.u. .

-
-
-

P

u

Schimbarea destinaţiei
terenurilor amenajate ca spaţii
verzi şi/sau prevăzute ca
atare în documentaţiile de
urbanism, reducerea suprafe
ţelor acestora sau strămuta
rea lor sunt interzise, indife
rent de regimul lor juridic.

-
-
-

(Guvernul Romaniei - Biroul
de presa - 17.10.2007)

Ministerul de interne
pregăteşte o ordonanţă
prin care toţi cei care deţin

vor trebui să se
înregistreze la poliţie.

pistoale cu gaze sau aer
comprimat

Profesorul Universitar Dr. Nicolae
Bocşan, rector al Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj - Napoca a fost investit cu
titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului
Caraş-Severin, în cadrul celei de-a XII-a
ediţii a Simpozionului „Banatul trecut
istoric şi cultural”, desfăşurat la Reşiţa în
perioada 12-13 octombrie 2007.

Profesorul Bocşan, născut la 24
septembrie 1947 în oraşul Bocşa a
parcurs o prestigioasă carieră didactică
(1978 până în prezent), a cărei ultimă
etapă ierarhică este cea de rector al
universităţii clujene, dublată de activitatea
de cercetător al istoriei româneşti, cu un
segment special constituit de istoria
Banatului Montan, 25 dintre cele 327 de
lucrări scrise având această temă.

Titlul ştiinţific de „Doctor în istorie” i-a
fost acordat în anul 1985 , teza susţinută
referindu-se la „Românii din Banat în
epoca Luminilor”.

Cursurile predate în cadrul universităţii
clujene au o paletă largă, corespunză
toare vastelor domenii de cercetare în
care Profesorul Bocşan este implicat.

Activitatea didactică este completată
de manifestările ştiinţifice (conferinţe,
simpozioane, congrese) la care a
participat, la unele dintre acestea având
calitatea de organizator, de cercetările
ştiinţifice întreprinse, precum şi de

calitatea de referent sau membru în
comitetele de redactare ale unor reviste
ştiinţifice sau de efectuarea unor
specializări în străinătate.

La acordarea distincţiei de „Cetăţean
de Onoare” personalitatea profesorului
Bocşan a fost omagiată de către partici
panţii la simpozion, reprezentanţii auto

rităţilor locale din Caraş-
Severin şi din Provincia
Autonomă Voivodina din
Serbia (preşedintele Con
siliului Judeţean Caraş-
Sever in ,domnul Ios i f
Secăşan, primarul muni
cipiului Reşiţa, domnul
Liviu Spătaru, domnul
Costa Roşu, preşedintele
Societăţii Române de
Etnografie şi Folclor din
Vo i v o d i n a ) e m i n e n ţ i
cercetători în domeniul
istoriei şi arhivistici i :
profesori i universitar i
Valeriu Leu şi Vasile
Zaberca, de la Universi
tatea „Eftimie Murgu” din

Reşiţa, domnul Dr. Costin Feneşan, mare
bănăţean, fost director al Arhivelor
Naţionale, doamna Dr. Carmen Albert,
cercetătoare, precum şi prietenul de-o
viaţă al profesorului, domnul Segărcean
din Bocşa.

În actuala legislatură, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin a acordat primul
titlu de „Cetăţean de Onoare” al judeţului
domnului Prof. Univ. Nicolae Bocşan.

Alte personalităţi, născute în Caraş-
Severin sau în alte zone geografice, dar
care prin activitatea prestată sunt
recunoscute pe plan naţional şi
internaţional, implicându-se responsabil şi
în problemele judeţului, în promovarea
acestuia pe diferite planuri, sunt:

în anul 2003, domnii Cristian Chivu,
Costa Roşu şi Mile Mandic, din Voivodina-
Serbia, iar

în anul 2004, domnii Constantin
Gruescu, Francisc Vaştag, Dorinel
Munteanu şi Ilie Sârbu.

-

-
-

-

-

-

�

�

(R.B.)

În 17 octombrie 2007 ora 8,45, în sala de şedinţe-civil,
preşedintele Tribunalului Caraş-Severin, jud. Daniela Iancu
a procedat la tragerea la sorţi a judecătorilor membri ai Biro-
ului Electoral Judeţean Caraş-Severin, dintre judecătorii în
exerciţiu ai tribunalului, rezultând următoarea componenţ

Preşedinte - judecător
locţiitor - judecător
membru - judecător
La şedinţa publică a mai participat cons. juridic Turcoane

Liliana, din partea Instituţiei Prefectului jud. Caraş-Severin.
Partidele politice nu au delegat nici un reprezentant.

Biroul Electoral Judeţean va supraveghea desfăşu-
rarea alegerilor din 25 noiembrie 2007 pentru membrii din
România în Parlamentul European. Membrii din România

în Parlamentul European sunt aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 5 ani.

Potrivit legii, birourile electorale de circums cripţie
urmăresc şi asigură aplicarea unitară şi respectarea
dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către toate
autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în
materie electorală din cadrul judeţului. Cu 15 zile înainte de
data alegerilor, preşedintele Biroului Electoral judeţean va
proceda la completarea biroului cu reprezentanţii partidelor
politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar
propriu în ambele Camere ale Parlamentului.

ă:
�

�

�

-

Ciasc Rustin Petru
Maldea Nicuşor
Aghescu Dorica

Purtător de cuvânt al Tribunalului Cara Severin,
jud. Daniela Deteşan

ş-

Judec@torii membri ai Biroului Electoral Jude]ean Cara}-Severin

Profesorul Universitar Nicolae Boc}an - Cet@]ean de Onoare al
jude]ului Cara}-Severin



Egiptul sprijină planurile americane
de organizare a conferinţei pentru pace
în de pace însă a
recomandat amânarea ei, dacă se
constată că nu se vor putea obţine
rezultate substanţiale.

Orientul Apropiat

Şefii de stat şi de guvern din statele
UE şi-au propus să adopte

la summitul de la Lisabona,
care începe azi (18 octombrie). Acesta
urmează să înlocuiască proiectul
constituţiei europene.

Tratatul de
Reformă

5

�

�

�

�

� �

Principalele componente ale majorit ţii de
centru-stânga din Italia au format un nou partid, Partidului Democratic 21 octombrie, alegeri
anticipate în Polonia

UNESCO a început la Paris o conferinţă generală care va dura trei săptămâni

ă
Potrivit informaţiilor aşa-numitei troici pentru Kosovo, o nouă rundă de negocieri se va desfăşura

luni la Viena. Din troică fac parte UE, SUA şi Rusia.

În China au loc lucrările congresului celui de-al XVII-lea congres al Partidului
Comunist Chinez

PRISMA | 18 - 25 Octombrie |2007

42 de radiotelescoape ale proiectului au
început să analizeze frecvenţele de unde provenite din cosmos, în căutare
de urme de viaţă extraterestră. Proiectul la care participă Universitatea
Berkeley şi Institutul pentru căutarea inteligenţei extraterestre (SETI), va
dispune în final de 350 (6m diametru fiecare) de radiotelescoape, instalate în
orăşelul Hat Creek în Carolina de Nord (densitatea populaţiei mică, ambient
radio liniştit). ATA va deveni un instrument astronomic total diferit de cele
cunoscute. Conceput doar pentru căutare de inteligenţă extraterestră, după
o concepţie mai puţin uzuală, este format dintr-un număr mare de antene
mici, grupate într-o
largă "oglindă" radio.
Până mai ieri un pro-
iect imposibil tehnic,
apoi prea scump, a
devenit azi posibil
datorită revoluţiei
digitale. Construcţia
specială îi permite
executarea rapidă a
unor radio "fotografii"
detaliate ale cosmo-
sului.

"Allen Telescope Array" (ATA)

Bilan] dup@ aderarea
României la UE

Un prim bilanţ al aderării României
la Uniunea Europeană a fost
prezentat de eurodeputatul Ovidiu
Ganţ la Berlin, la Bundestag, în faţa
unui auditoriu format din parlamentari
germani, oameni de afaceri, ziarişti şi
cetăţeni.

Con fe
rinţa a fost
organizată
de Forumul
R o m â n -
G e r m a n ,
condus de
D r . h . c .
S u s a n n e
K a s t n e r ,
vicepreşedinta Bundestagului, intere
sul acesteia faţă de situaţia din ţara
noastră, la nivel central şi local, fiind
dovedit de nenumărate ori pana acum

"Am prezentat activitatea noastră
la nivelul Uniunii Europene şi am
invitat investitorii germani să participe
la marile proiecte de infrastructură din
România", a specificat, printre altele,
deputatul FDGR.

Auditoriul german s-a mai arătat
interesat de situaţia minorităţilor din
România şi de proiectul "Sibiu -
Capitală Culturală Europeană 2007".

La evenimentul organizat în
colaborare cu Deutsche Welle, au
mai participat ministrul Economiei şi
Finanţelor, Varujan Vosganian, Axel
Schäfer, deputat în Bundestag şi ex
pert pe politică europeană al grupului
parlamentar SPD din Parlamentul
German şi dr. Anneli Ute Gabanyi,
politolog la Fundaţia Ştiinţă şi Politică.

-

-

-

Bruxelles, 12 octombrie 2007

EUtube
Pagina de întâmpinare a site-ului

EUtube, canalul Comisiei Europene
pe YouTube, a atins cifra de peste un
milion de vizitatori, iar numărul de
înregistrări video vizionate de la lan
sarea sa, acum mai puţin de trei luni,
se ridică la aproape şapte milioane.

V i c e - p r e ş e d i n t e l e M a r g o t
Wallström, comisar pentru relaţii ins
tituţionale şi strategia de comunicare,
a afirmat: „Succesul site-ului EUtube
nu face decât să confirme cât este de
important să comunicăm într-o
manieră interesantă şi să ne adaptăm
mijloacelor de informare în masă pe
care oamenii le utilizează cu plăcere.”

Descoperiţi ce propune EU Tube la
următoarea adresă:

-

-

www.youtube.com/eutube

Reprezentanţii celor cinci state
riverane la Marea Caspică, Rusia,
Azerbaigeanul, Kazahstanul, Iranul şi
Turkmenistanul nu au ajuns la un acord
pentru împărţirea enormelor rezerve de

din regiune.gaze naturale şi petrol

Preţul petrolului a atins un nou maxim istoric, 88 dolari pe
baril, avans susţinut de tensiunile dintre Turcia şi Irak şi
scăderea rezervelor de ţiţei în apropierea sezonului de iarnă.
În principal fenomenul este cauzat de temerile privind o
posibilă ofensivă armată a Turciei în nordul Irakului.

La sfârşitul săptămânii trecute, premierului de la Ankara,
Recep Tayyip Erdogan, declara că Turcia este gata să
plătească preţul pentru o incursiune militară în Irak împotriva
rebelilor kurzi. Acesta a amintit că separatiştii kurzi care se
ascund în Irak au ucis în ultimele săptămâni peste 30 de ofiţeri
turci. Statele Unite au avertizat în repetate rânduri Turcia să
evite o operaţie militară în Irak, intervenţie care în opinia
americană, ar destabiliza o zonă relativ ferită de violenţele
care afectează restul ţării. Ankara argumentează că nu are
altă opţiune, întrucât nici Washingtonul şi nici Bagdadul nu iau
nici un fel de măsuri împotriva PKK (Partidul Muncitorilor din
Kurdistan), considerat de altfel de Statele Unite şi Uniunea
Europeană o organizaţie teroristă. Turcia şi Irakul au semnat
luna trecută un acord cu privire la lupta împotriva terorismului,
dar în acesta nu este prevăzut dreptul armatei turce de a
urmări rebelii kurzi pe teritoriul irakian.

Luni, guvernul de la Ankara s-a reunit pentru a discuta
cadrul legal al unei moţiuni care autorizează o incursiune
militară în nordul Irakului împotriva separatiştilor kurzi. Moţi-
unea, semnată de toţi miniştrii, a fost trimisă parlamentului. În
ea se solicita o autorizaţie valabilă timp de un an pentru
lansarea unei operaţiuni în nordul Irakului, unde activează
rebeli din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK, scos în
afara legii). Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a precizat că
nici o operaţiune militară nu este prevăzută în viitorul imediat,
Turcia dorind mai întâi să utilizeze arma descurajării. "Îmi
doresc sincer ca această moţiune să nu fie pusă în aplicare
niciodată. Adoptarea acestei moţiuni nu înseamnă că va urma
o incursiune imediată", a declarat Erdogan.

În urma avertismentelor Turciei privind posibila incursiune
în nordul Irakului, vicepreşedintele sunnit, Tareq al-Hashemi,
s-a deplasat la Ankara unde a facut apel la "reţinere" şi la
negocieri urgente, care să ducă la o soluţie politică. Şi
vicepremierul irakian Barham Salih, de etnie kurdă, a atras
atenţia asupra consecinţelor grave asupra ţării sale şi asupra
întregii regiuni, în cazul în care Turcia va iniţia operaţiuni
militare în nordul Irakului. Barham Salih a subliniat că orice
acţiune unilaterală a forţelor armate turce şi orice încălcare a
graniţelor irakiene ar constitui "un precedent cu teribile
consecinţe pentru toată lumea", pentru că şi alţi vecini ai
Irakului ar putea proceda în mod similar.

Între timp, şeful Agenţiei ONU pentru refugiaţi s-a arătat
profund preocupat de valul de refugiaţi determinat de o
eventuală intervenţie a Turciei. Înaltul Comisar Antonio
Guterres a apreciat că "relativ stabila" regiune (din nordul
Irakului) a servit până acum ca un refugiu sigur pentru irakieni
din alte părţi ale ţării.

: Tentativă de jaf la un spital privat din Ankara. Este
consemnată ca prima acţiune a pionierilor PKK

: Primul congres. Abdullah Ocalan
este numit fondator şi lider al organizaţiei. PKK se defineşte în
sfera Marxism-Leninismului. Se structurează ca partid, front,
aripă armată, toate trei în slujba unui singur scop: un stat kurd
independent în sud-estul Turciei.

: Atac în locuinţa unui parlamentar.Acesta scapă rănit
dar fiul de 8 ani moare. Acelaşi an, Abdullah Ocalan fuge în
Siria. În intenţia de a porni un război de guerilă începe să

antreneze un grup de luptători în Liban. Până în 1984 teoria
formării grupurilor armate este pusă în practică.

:Anul în care încep atacurile masive împotriva civililor
turci.

:Abdullah Ocalan este deportat din Siria; la presiunea
crescândă, politică şi militară, a Turciei este extrădat.

: După mai multe încercări de a primii azil în diferite
state europene, este capturat la ambasada Greciei din Kenya,
transportat în Turcia şi acuzat de înaltă trădare. Anul este
considerat de Turcia decisiv în lupta anti-teroristă.

PKK este trecut pe lista organizaţiilor teroriste de EU în
2001 şi de SUAîn 2004.

: Guvernul El-Maliki decide închiderea birourilor PKK
din capitala Irakului şi interzice activităţile organizaţiei.

Grupate în nordul Irakului şi în zonele muntoase de la
graniţa Iran-Irak, fracţiuni armate, aparţinând sau desprinse
sub alt nume dar sub aceiaşi ideologie marca PKK, au
continuat atacurile ce au vizat civili, turişti, posturi de poliţie şi
patrule ale armatei, în toată această perioadă. PKK a fost, atât
ca ideologie cât şi ca recurs la violenţă, cea mai radicală
mişcare politică kurdă. Pe parcursul a două decade ale
secolului douăzeci, PKK a reprezentat cea mai puternică forţă
de opoziţie în Turcia, conducând un sângeros război de
guerilă din 1984 până în 1999. Cifrele estimate ale victimelor
depăşesc 30,000. Activ în statele din jur a devenit şi un factor
proeminent în diaspora kurdă.

Grup etnic şi lingvistic non-arab, nativ în zona de la graniţa
Turcia, Irak, Iran. Tradiţional nomazi, au fost forţaţi să devină
fermieri şi păstori după redesenarea graniţelor la finele
Războiului Mondial I. Mare parte sunt musulmani sunniţi.
Populaţia kurdă estimată la sfârşitul anilor 1990 era de 20
milioane, mai mult de jumătate în Turcia. În diasporă sunt,
estimativ, 30 până la 40 de milioane. Prin Tratatul de la S
(1920) care consfinţea lichidarea Imperiului Otoman, era
prevăzută şi apariţia unui stat autonom, Kurdistanul. Datorită
renaşterii puterii militare a Turciei sub Kemal Atatürk, în noul
Tratat de la Lausanne (1923) Kurdistanul a fost omis.

Probabil cea mai cunoscută figură a kurzilor este Saladin,
care şi-a câştigat faima în timpul cruciadelor.

Ultimele evoluţii din regiune

23 de ani de luptă între armată şi PKK.
1976

27 octombrie, 1978

1979

1984

1998

1999

2006

Kurzii

èvres

Turcia

Regiune
kurdă



Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala, nou
renovat, complet mobilat si utilat. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, pret 35500 € Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 3, complet imbunatatit, termo-
pane, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala, ter-
mopane. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, 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. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, termopa-
ne, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, pret 25000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(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, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajat, centrala, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355-
404462, 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
(Banat Expert)

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

Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând spatiu comercial, Micro 4, ame-
najat, termopane, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând teren la Valiug, 1500 mp, acces
auto, utilitati, pret 15 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (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
(Banat Expert)

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Cump

-

-

-

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

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

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

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

Cumpăr casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

Cumpăr apartament 2 camere, indife
rent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsonier amenajat , central ,
termopane, preţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, mobilat, pret 27000 €.
Te l . 0355-404462 , 0788021438 ,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, amenajat, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj 2/4, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 1,
confort 1, amenajat, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
amenajat, centrala, termopane, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, amenajat,
Lunca, 2 balcoane, centrala, termopane,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, amenajat, centra-
la. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
confort 1, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala.Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

ă ă ă

(Banat
Expert)

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând hal ţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţ ţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial 70 mp, zona
Lunc ţ 800 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1
semidecomandat, et. 4/4, bloc acoperit,
zona Comisariat. Preţ 25.000 € neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 1/2, central

ţ 3 .000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas
î

. Preţ 85.000 € neg. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial 600 mp situat
în Re ţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 2 camere deco-
mandat, et. 3/4, zona Intim, îmbun ţit,
central ţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând fabric
ţ

ţiile impuse de UE.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi ţ 150 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere confort 1
semidecomandat, zona Govândari. Preţ
31.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

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

Vând apart. 2 camere, conf. 1 deco-
mandat, etaj 4/4, zona Lunc
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 12.300 mp teren intravilan +
caban

ţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.460 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.

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

Vând hal ţie, depozit) situa-
t

ţile. Preţ 250 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Re ţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arter

ţie auto-
buz ţ

ţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Ofer spre închiriere situat în Re iţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lâng ţie

ţie de tramvai
ţ

ţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. I.L.Caragiale, zon

ţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona b

ţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. Revoluţia din De-
cembrie, cu trafic pietonal

ţie de tramvai
ţa 160 mp,

front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)

Ofer spre închiriere spaţii pentru biro-
uri, firme, zon ţ 500 €/lun
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere hal ţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilit ţile, zona
Calea Timi ţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Rep ţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

şorii. Pre

ş, zona Racovi

iunea Secu. Pre

şi

şte condi

şorii, front 150 ml. Pre

şoarei, 1.180 mp, toate
utilit

şi

şi pietonal, sta
şi tramvai în vecin

ş

şi sediul Enel, zon
şi auto intens, cu

sta şi autobuz în apropiere,
suprafa

şi

şi
şi auto intens,

sta şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafa

şoarei. Pre

şa, Oravi
şu, practic

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ă. Pre

ă, zona
Lunca Veche. Pre

ă 4 camere,
ă Luncă, zona hotelului

Bistra

ătă
ă, termopane, gresie, etc. Pre

ă de pâine fără concu-
ren ă în localitate de 10.000 locuitori,
îndepline

ă, 33.000 €.

ă 8 camere, apă curentă, canali-
zare, curent 380 V situat pe Muntele Se-
menic, zonă centrală. Pre

ă. Pre

ă (produc
ă pe Calea Timi

ă

ă principală comercială,
trafic intens auto

ătate, suprafa ă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de par-
care 6, pre

ă Poli ă comer-
cială cu trafic pietonal

ă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, pre

ă
ultracentrală, cu suprafa

ăncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al jude

ă centrală. Pre ă.

ă (produc
ă

ublicii. Pre

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

0

150 mp + curte
170 mp situat n

Vând urgent apartament o camer
conf.1 îmbun ţit, 45mp, zon central

.

ţit, cu central
ţ 28.000 €. Tel. 0748-

119121 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere în bloc

de 4 etaje, etaj intermediar, cu sau f
ţiri, ocupabil imediat. Tel. 0748-

119122 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere la preţ de

20.500 € neg., etaj 1 din 4, ocupabil
imediat. Tel. 0748-118080 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, etaj 1.
Tel. 0748-119442 (Tryo M)

Închiriez spaţiu comercial 50 mp, preţ
600 € neg. Tel. 0748-119443 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere Lunc
ţ 21.000 €.Tel. 0748-119444 (Tryo M)
Închiriez garsonier €

(Tryo M)

(Tryo M)
-

(Tryo M)
ţiu comercial ultracentral

peste 600 mp.Tel. 0748-119442 (Tryo M)

ă
ătă ă ă,

ocupabil imediat. Tel. 0788-388501
Vând urgent apartament 2 camere

conf. 1 îmbunătă ă termică,
zonă excelentă, pre

ără
îmbunătă

ă,
pre

ă utilată 80 /lună.
Tel. 0748-118777

Vând garsoniera cu convector în
Luncă. Tel. 0748-118778

Vând teren parcelat pe C. Caranse
be

.

.

.

.

.

.

.

.

.şului. Tel. 0748-119443
Vând spa

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780

7

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

Vânz riã

Închirieri

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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Vând urgent corp de cl
ţiu amenajat la parter

pentru firm
ţ 0.000 € neg. Tel. 0723-

484780, 0731-189586, 0730-067380.
(Grecu Haus)

Vând urgent cas
buc

ţul de 32.000 € neg. Tel. 0723-
484780, 0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent cas cas
ţ

ţ avantajos. Tel.
0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Vând urgent terenuri în Caransebe

ţ
ţe ţi, la

preţ Tel. 0723-484780,
0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent terenuri în Re ţa, lâng

ţuri avantajoase. Tel. 0723-484780,
0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent 2 terenuri al
ţ

ţ de 15 €/mp.
Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu 2
camere, conf. 1, decomandat, suprafaţa
102 mp, în zona Universalului, la preţ
avantajos. Tel. 0723-484780, 0731-
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu 3 camere
conf. 2, superfinisat, cu central

ţ avantajos.
Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Cump

Tel. 0723-484780, 0731-
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

Cump apartamente cu 1, 2,
3 sau 4 camere f Tel.
0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

ădire cu 2
niveluri, cu spa

ă sau sediu bănci. Vis-a-vis
AJOFM. Pre

ă
ătărie, garaj, anexe, curte betonată,

grădină mare, încălzire centrală proprie,
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la
pre

ă ă în Văliug, cu
5 camere, 2 bucătării, garaj, pivni ă,
curte ădină, la pre

ătre
mănăstire, în suprafa ă de 3.187 mp
fâne ădure cu utilită

ă
Releu ă
manastire iar pe muntele Semeni lângă
cabana Gozna, mai jos de eoliene, la

pre

ăturate în
Băile Herculane în suprafa ă de 4.316
mp ă centrală
lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
drumuri principale, la pre

ă, et. 3/4,
în Govândari, Micro 4, la pre

ăr urgent case în zona
Muncitoresc, Moroasa, precum

ă.

ăr urgent
ără intermediari.

19

cu 5 camere, baie,

6

şi gr

ş,
zona Teiuş, situat pe drumul c

şi 2.568 mp p
ul de €/mp neg.

şi
şi pe Calea Timişorii, lâng

şi 6.834 mp, situate în zon

şi zona
central

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

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

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

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

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

şi taxele poştale
8 oct. 7
9 oct. 7

10 oct. 7
11 oct. 7 56
12 oct. 7
15 oct. 7
16 oct. 7
17 oct. 7

0 56,2793
0 56,0397
0 55,8817
0 ,2983
0 56,5974
0 56,9497
0 57,9849
0 57,6796

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,44
2,43
2,42
2,41
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,35
2,34

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,40
3,39
3,38
3,37
3,36
3,35
3,34
3,33
3,32
3,31
3,30

USD

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17

17 17 2007Septembrie - Octombrie



DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: Campionatul National: Dinamo - Atlassib Sibiu

Vineri Telesport ora 17:00
RUGBY: Campionatul Mondial, Finala Mica si Finala Mare

Vineri si Sambata TVR 2 ora 21:55
MOTOCICLISM: MOTOGP, MP al Malaeziei, Cele 3 curse

Duminica Eurosport ora 06:45
HANDBAL FEM.: Finala Cupei Mondiale, Danemarca

Duminica Sport.ro ora 17:15
FORMULA 1: MP al Braziliei, Interlagos, Cursa

Duminica TVR 1 ora 18:55
FOTBAL: Liga Campionilor, Grupe, FC Sevilla - Steaua Bucuresti

Marti ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
07 sept - 20 oct: RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;
16 - 21 oct: HANDBALFEM. - Cupa Mondiala, Danemarca;
19 oct: BOX - Gala de box Montreal, Bute - Berio;
22 - 28 oct: TENIS -ATPTour, St. Petersburg Open;

FORMULA 1 - M.P. AL BRAZILIEI
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura ultima

etapa din Campionatul Mondial de Formula 1 in Brazilia
pe circuitul de la Interlagos. Clasamentul general la piloti
inainte de M.P. al Braziliei:
1. Lewis Hamilton McLaren 107
2. FernandoAlonso McLaren 103
3. Kimi Raikkonen Ferrari 100
4. Felipe Massa Ferrari 86
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 58
6. Robert Kubica BMW Sauber 35
7. Heikki Kovalainen Renault 30
8. Giancarlo Fisichella Renault 21
9. Nico Rosberg Williams 15

10. David Coulthard Red Bull 14
11.Alexander Wurz Williams 13
12. Mark Webber Red Bull 10
13. Jarno Trulli Toyota 7
14. Sebastian Vettel Toro Rosso 6
15. Jenson Button Honda 6
16. Ralf Schumacher Toyota 5
17. Takuma Sato SuperAguri 4
18. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 3
19.Adrian Sutil Spyker 1

Clasament general constructori:
1.Ferrari 186
2.BMWSauber 94
3.Renault 51
4.Williams 28
5.RedBull 24
6.Toyota 12
7.ToroRosso 8
8.Honda 6
9.SuperAguri 4

10.Spyker 1

HANDBAL FEMININ - CUPA MONDIAL~
La Aarhus (Danemarca), marti a început a treia edi

a
24-25

ţie a Cupei
Mondiale, la care particip

ţa

ţie urm

ţia de anul trecut, România a ajuns în final

ă opt dintre cele mai bune echipe
feminine din lume. România face parte din grupa B alaturi de
Suedia, Fran ă Rusia, Ucraina,
Danemarca

ă clasate se vor califica pentru semifinalele
programate la 20 octombrie, finala urmând să se dispute la 21
octombrie. Cu ocazia acestui turneu, antrenoul Gheorghe Tadici
va încerca să cristalizeze lotul pentru Campionatul Mondial din
decembrie, el având la dispozi ătoarele jucătoare: Dinu,
Tama ădeanu, Gâlcă,
Manea, Luca, Elisei, Gogârlă, Meiro ădineanu

ă, unde
a fost învinsă de Rusia cu 29-28.

Program si rezultate Romania:
Marti, 16.10.2007, ora 15:00: Romania - Suedi 28-17
Miercuri, 17.10.2007, ora 15:00: Romania - Franta
Joi, 17.10.2007, ora 19:00: Norvegia - Romania.

şi Norvegia. În grupa A se afl
şi Brazilia.

Primele dou

ş, Tolnai – portari; Maier, Neagu, Nechita, Br
şu, Beşe, V şi

Lecuşanu. La edi

Clasament etapa a 10-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. CFR Cluj 10 7 3 0 16 7 24p
Unirea Urziceni 10 7 2 1 17 8 23
Politehnica Timisoara 10 6 3 1 22 16 21
FC Vaslui 10 6 2 2 20 10 20
Rapid Bucuresti 9 5 4 0 15 7 19

. Steaua Bucuresti 9 5 3 1 8 4 18
7. Dinamo Bucuresti

. Gloria Bistrita 10 4 3 3 13 14 15
9. Ceahlaul Piatra Neamt 9 4 0 5 10 12 12

. Otelul Galati 10 4 0 6 14 21 12
11. Pandurii Tg. Jiu 9 3 1 5 9 9 10

Politehnica Iasi 10 3 1 6 11 15 10
13. UTA 10 2 3 5 10 13 9

U. Craiova 10 3 0 7 8 13 9
5. Gloria Buzau 10 2 2 6 5 18 8p

16. Farul Constanta 9 2 1 6 4 12 7p
17. Dacia Mioveni 10 1 3 6 9 15 6p
18. U. Cluj 10 0 3 7 12 19 3p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

9 5 2 2 20 10 17p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (11/34), 19-21.10.2007: Vineri, 19.10: -
Sambata,

20.10 -

Duminica, 21.10.

.

Univer
sitatea Craiova - Universitatea Cluj, (Telesport, ora 19:00);

: Gloria Buzau - Dacia Mioveni, (Telesport, ora 15:00); Politeh
nica Timisoara - Otelul Galati, (National TV, ora 18:00); Politehnica Iasi
- Rapid Bucuresti, (Antena 1, ora 20:00); Steaua Bucuresti - Gloria
Bistrita, (Kanal D, ora 20:45); : Ceahlaul Piatra
Neamt - FC Vaslui, (TVR 1, ora 15:00); Pandurii Tg. Jiu - Dinamo
Bucuresti, (National TV, ora 15:00); Farul Constanta - UTA, (Telesport,
ora 17:00); CFR Cluj - Unirea Urziceni, (Kanal D, ora 20:30)

Clasament etapa a 8-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

1. FC Arges 9 7 0 2 21 6 20p
CSM Rm. Valcea 9 6 1 2 10 7 19
Muresul Deva 9 5 3 1 17 8 18
Gaz Metan Medias 9 6 0 3 20 12 18
Liberty Salonta 9 5 1 3 7 5 16

. FC Drobeta 9 5 0 4 16 12 15
7. Jiul Petrosani

ISCT 9 3 3 3 9 9 12
9. Unirea Alba Iulia 9 3 2 4 9 10 11

. FC Bihor 9 3 2 4 9 10 11
11. Ariesul Turda 8 3 2 3 5 7 11
12. CFR Timisoara 9 3 2 4 6 9 11p
13. Minerul Lupeni 9 3 1 5 8 13 10
14. Corvinul Hunedoara 9 3 1 5 5 15 10p

16. FC Targoviste 9 1 4 4 8 12 7p
17. Poli II Timisoara 9 1 1 7 4 20 4p
18. FC Caracal 9 0 2 7 4 12 2p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

9 5 4 0 12 2 14p
8 p

p
10 p

p

p

15. FCM Resita 8 2 3 3 9 10 9p

Etapa urmatoare (10/34), 20.10.2007: ARIEŞU Turda - CSM
Râmnicu Vâlcea; FC Caracal - FC Drobeta Turnu Severin;

şoara - Liberty Oradea; Corvinul
Hunedoara - Mureşul Deva; Unirea Alba Iulia - ISCT; Politehnica II
Timişoara - FC Arges; JIUL Petroşani - Gaz Metan Mediaş; MineruL
Lupeni - FC Bihor.

FC
Târgoviste - FCM Reşiţa; CFR Timi

Clasament etapa a 5-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. Stiinta Municipal Bacau 5 4 1 0 159 136 9p

3. HC Odorhei 5 3 2 0 134 119 8p
4. Steaua MFA 5 4 0 1 148 136 8p
5. Univ. Bucovina Suceava 5 3 1 1 150 142 7p

. Dinamo Baumit Bucuresti 5 3 0 2 134 136 6
7. CSM Oradea

. HCM Constanta 4 1 2 1 97 97 4
9. Minaur Baia Mare 5 1 2 2 132 142 4

. Uztel Ploiesti 5 2 0 3 120 133 4
11. CSM Medgidia 5 1 1 3 131 144 3
12. Energia Lignitul Tg. Jiu 5 1 0 4 133 146 2p
13. Poli Izometal Timisoara 4 0 0 4 96 108 0
14. Romvag Caracal 5 0 0 5 108 136 0p

2. UCM Resita 5 4 0 1 174 144 8p

6 p
5 2 1 2 146 143 5p

8 p
p

10 p
p

p

Etapa urmatoare (6/26): 21.10.2007

Uztel Ploiesti - UCM Resita

: HCM Constanta - Steaua
MFA Bucuresti; HC Minaur Baia Mare - Poli Izometal Timisoara;
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Baumit Bucuresti; CSM Medgidia -
Bucovina Suceava; ; CSM Oradea -
Romvag Caracal; HC Odorhei - Stiinta Bacau.

PRELIMINARII EURO 2008
Romania a castigat, scor 1-0, partida cu Olanda gratie unui gol

inscris de Dorin Goian in minutul 72. Mutu si Chivu au mai
amenintat poarta lui Sketelenburg, in timp ce, pentru oaspeti,
Seedorf si van Nisterlrooy au animat o partida desfasurata in
conditii meteo nu tocmai optime pentru fotbal.

Ionu

, (inainte de meciurile de miercuri)
9 7 8 3
9 1 3

10 2 1
9 4 10
10 7 20
10 1 2 3

Bulgaria
Luxemburg Belarus si
: Belarus - Olanda; Romania -Albania;
Slovenia - Bulgaria.

ţ Lupescu, directorul general al Federaţiei Române de
Fotbal, a apreciat c ţa Olandei, cu scorul de 1-0,
sâmb ţa, naţionala României mai are nevoie
de trei puncte cu Luxemburg pentru a se califica la EURO 2008.

"Suntem aproape calificaţi.A fost un meci foarte importante, iar
meciul cu Luxemburg a devenit cel mai important al acestei
campanii, pentru c

ţie de 90 la sut ţi", a spus Lupescu.
Meciurile de miercuri: Luxemburg - Romania; Olanda -

Slovenia;Albania - Bulgaria.

ă după victoria în fa
ătă seara, la Constan

ă dacă vom câ
ă califica

ştiga cele trei puncte suntem în
propor

Clasament Grupa G :
1 Romania 2 0 1 - 5 2
2 Olanda 6 2 11 - 20
3 Bulgaria 9 5 3 1 14 - 6 18
4 Slovenia 3 5 9 - 12 1
5 Albania 2 3 8 - 7
6 Belarus 2 1 11 - 7
7 Luxemburg 0 9 - 20

Meciuri urmatoare in grupa G:
: - Romania;

Olanda - ;Albania -
17 noiembrie

21 noiembrie

T E N I S
Tenismanul român Andrei

Pavel, venit din calific
-

€ -

-

-

ări, a fost
învins în primul tur al Mastersu
lui ATP de la Madrid (2.082.500

) de cipriotul Marcos Baghda
tis, N. 22 ATP, în trei seturi, cu
6-3, 4-6, 6-1, după 2 ore de joc.

Fiecare jucător
etul decisiv s-a

jucat inca din primul game, cand
Andrei Pavel a cedat pe propriul
serviciu, dupa ce a avut sansa
de a prelua conducerea. Bagh
datis si-a conservat serviciul,
conducand cu 3-0 si 4-1, pentru
ca in final Pavel sa abandoneze
lupta, meciul incheindu-se, cu
victoria cipriotului Marcos
Baghdatis, scor 6-3, 4-6, 6-
1.Pavel s-a ales cu 5 puncte
ATP

ături de
cehul Pavel Vizner, cei doi fiind
capi de serie nr. 6.

Baghdatis va juca în turul II
cu spaniolul Rafael Nadal, al
doilea favorit al turneului.

şi-a adjude
cat un set, iar s

şi 5.930 euro, dar va
continua la dublu, al

B O X
"Racheta" Bute, pregatit

pentru Berrio.
-
-

Cu doar cateva
zile inainte de cea mai impor
tanta partida din cariera sa, con
tra lui Alejandro Berrio, contand
pentru centura mondial- IBF la
categoria supermijlocie, Lucian
Bute este in forma maxima, iar
antrenorul sau, Stephane
Larouche preconizeaza ca
galateanul va fi o adevarata
"racheta" sambata dimineata.

Aproape de a deveni al
treilea campion mondial roman
din istorie, Bute vrea cu orice
pret sa faca primul pas in
drumul catre visul de a unifica
toate centurile categoriei sale.
Din nefericire partida nu va
putea fi vizionata in Romania,
insa foarte multi romani din
Canada il vor incuraja din sala
pe "Mister KO" la marele meci
de peste cateva zile.

RUGBY - CAMPIONATUL MONDIAL
Finalele Cupei Mondiale vor insemna repetarea unor dispute

din grupe: final mica Argentina - Franta (in grupe, 17-12), iar finala
mareAfrica de Sud -Anglia (in grupe, 36-0).

In semifinale s-au inregistrat urmatoarele rezulate: Africa de
Sud -Argentina 37-13 siAnglia - Franta 14-9.
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