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In cei patru ani, dintre care primii trei ani cu mine la conducerea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, apoi cu Iosif Secăşan, s-au
asfaltat 500 km de drumuri. Cu încă 60 de km toate localităţile din
Caraş-Severin vor fi legate cu asfalt şi pe rute alternative, nu doar
prin drumurile naţionale. Tot în această perioadă au fost începute
şi au fost finalizate lucrările la alte obiective importante cum este
Sala Polivalentă şi Palatul Administrativ. Aş continua cu Fabrica
de Lapte de la Oraviţa inaugurată în 2005 şi cu Palatul Cultural la a
cărui reabilitare se lucrează în prezent.

Să nu uităm fondurile europene atrase prin proiectele câştigate
de către Consiliul Judeţean începând cu 2005, proiecte a căror
valoare totală este de aproximativ 76 milioane euro. Un număr de
20 de astfel de proiecte sunt în derulare şi aş aminti Parcul
Industrial de pe Valea Ţerovei, drumul de la Slatina Timiş la Văliug,
proiectul ISPA îmbunătăţirea distribuţiei apei, canalizare şi
tratarea apelor uzate în toate cele 8 oraşe. Alte proiecte vizează
reabilitarea unor drumuri judeţene, dezvoltarea unui sistem de
colectare colectivă a deşeurilor pentru mai multe zone din judeţ şi
exemplele ar putea continua.

In 2005 cât şi în primăvara anului următor, judeţul Caraş-
Severin a fost afectat de inundaţii. Doar în 2005, când eram la
conducerea Consiliului Judeţean, în judeţ au intrat de la Guvernul
României 500 miliarde lei vechi pentru eliminarea efectelor
inundaţiilor iar în 2006, în 3 tranşe, de la Fondul Solidaritatea al
Uniunii Europene au intrat alte 300 miliarde lei vechi.

Până la urmă după patru ani de administraţie cu PD-L la condu
cere şi cu Sorin Frunzăverde ca preşedinte al Consiliului Jude
ţean, ori ministru al apărării, ori europarlamentar, în judeţul Caraş-
Severin lucrurile chiar s-au pus în mişcare. Niciodată nu a fost aşa.

-
-

Sorin Frunz@verde
Candidat la pre}edin]ia Consiliului Jude]ean Cara}-Severin

Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor
Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru

domeniul de interven ării
microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013

Agen ă Vest (ADR Vest), în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Opera

ă în cadrul domeniului de
interven ării microîntreprinderilor”
că termenul limită de depunere a cererilor de finan

ă primă cerere de proiecte este 16 iunie 2008, ora
16.00. Proiectele se pot depune zilnic, de luni până vineri, între
orele 8.30-17.00, la sediul ADR Vest situat în municipiul
Timi

ări nerambursabile de maxim 200.000
Euro. Contribu ă minim
30% din valoarea cheltuielilor eligibile

ări pentru activită ăresc: achizi

ă aferentă Regiunii Vest disponibilă pentru
prima cerere deschisă de proiecte este de 4,08 milioane euro.

Persoanele interesate pot solicita, gratuit, informa

ătoarele coordonate: Re

ă de contact: Lucian Constantin
– Consultant Implementare POR,ADR Vest.

ţie 4.3 - „Sprijinirea dezvolt

ţia pentru Dezvoltare Regional

ţional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013) în
Regiunea de Dezvoltare Vest reaminte ţialilor
solicitanţi de finanţare nerambursabil

ţie 4.3 - „Sprijinirea dezvolt
ţare pentru

aceast

ţia de la Timi

ţ
ţia proprie a beneficiarului reprezint

ţ ţi care urm ţionarea de
echipamente ţionarea de sisteme IT
(hardware

ţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.
Alocarea financiar

ţii
detaliate despre domeniul de intervenţie 4.3 POR adresându-
se experţilor ADR Vest din cadrul Biroului Teritorial Cara

ţa, Piaţa 1 Decembrie
1918, Nr. 1, Cam. 902, Tel/fax: 0255-213.463, e-mail:
office.cs@adrvest.ro Persoan

şte poten

şoara, Str. Proclama şoara Nr. 5.
Microîntreprinderile (definite conform Legii 346/2004) pot

beneficia de finan

şi plata cheltuielilor
neeligibile ale proiectului. Microîntreprinderile pot solicita
finan

şi tehnologii noi; achizi
şi software); construirea/ extinderea/ modernizarea

spa

ş-
Severin la urm şi

Taxele judiciare de timbru
Guvernul a emis recent ordonanţa de urgenţ , care

va intra in vigoare pe data de 25 mai, prin care se prevede ca
fondurile provenite din colectarea taxelor judiciare de timbru sa fie
v rsate in bugetul de stat i nu în bugetul local, asa cum se
intampla pân acum. In textul ordonanţei se precizeaza ca masura
a fost luata pentru a se respecta directiva Consiliului Uniunii
Europene privind îmbun t ţirea accesului la justitie in cazul
litigiilor transfrontaliere.

Ordonanta prevede ca persoanele care au venituri de cel mult
500 de lei lunar pe membru de familie sa poata face o cerere in ba-
za careia statul sa acopere toate cheltuielile in cazul unui proces.

ă nr. 51/2008

ă
ă

ă ă

ş

C O M U N I C A T
Serviciul Public “Direcţia Impozite şi Taxe”, informează

cetăţenii municipiului Reşiţa că sumele prevăzute în Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare de timbru constituie venit la
bugetul de stat, conform O.u.G. nr. 51/2008.

Prin urmare începând de luni, 26 mai 2008, taxele judiciare de
timbru NU SE VOR MAI ÎNCASA la casieriile Serviciul Public
“Direcţia Impozite şi Taxe”.

P

http://www.prisma-online.ro/
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Şedinţ ordinară a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin

a
din 19 mai 2008
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Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 1, 2, 7, 17, 18, 20, 22, 23, 24, şi 25 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 21/12.02.2008 privind adoptarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli, pe anul 2008, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean
sau finanţate de către acesta, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, pe anul 2008.

Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 172/2005 privind
aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000 RON pt finalizarea unor obiec
tive de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.228
din 15.12.2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-
economici şi a surselor de finanţare pentru „Proiectare şi modernizare Palatul Cultural”,
Proiectare şi execuţie unei extinderi la imobilul Sala Polivalentă”, Reabilitare DJ 608A
Caransebeş (DN6)- Staţiunea Muntele Mic” şi „Finalizarea lucrărilor la obiectivul „Sală de
şedinţă a Consiliului Judeţean şi extindere, reabilitare şi modernizare parter şi subsol, corp A şi
corp B, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de colaborare între Judeţul Arad, Judeţul
Caraş-Severin, Judeţul Hunedoara, Judeţul Timiş (România) şi Regiunea Veneto (Italia).

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
104/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului
Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
15/24.02.2006 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii, a regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare şi a fişelor de evaluare a posturilor din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului judeţean de restructurare a instituţiilor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, pe anul 2008.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
48/04.04.2003 privind aprobarea numărului şi structura personalului nedidactic din cadrul
unităţilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru rectificarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţă gratuită a unor
imobile din domeniul public şi privat al judeţului Caraş-Severin, modificată şi completată ulterior.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a documentaţiei de
licitaţie pentru concesionarea unui lot de teren de 920 mp. cu o clădire anexă de 200mp., aflate în
domeniul privat al judeţului Caraş-Severin, parte din imobilul situat în Reşiţa, Strada Spitalului
nr.36, Staţionar II - Spitalul Judeţean.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie a unui lot de teren de 198
mp, aflat în domeniul privat al judeţului Caraş-Severin parte din imobilul situat în Reşiţa, Strada
Spitalului nr. 36, Staţionar II- Spitalul Judeţean.

Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-
Severin în Comitetul Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Serbia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de
fezabilitate reactualizat pentru Proiectul „Modernizare DJ 582 Văliug-Slatina Timiş.

Raport de activitate pe anul 2007 al Complexul de servicii Sociale Oraviţa .
Informare privind activitatea desfăşurată de SC „APOLLINI COMPANY” SRL, în anul

2007.
Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2007 de către SC SCHILIFT SRL.
Informare privind activitatea desfăşurată de SCAQUACARAŞ S.A., pe anul 2007.
Raportul de gestiune al administratorului de la SC Fabrica de Produse Lactate Oraviţa

SA, pe anul 2007.
Informare privind evoluţia SC „Drumuri şi Poduri” SA Caraş-Severin şi măsurile luate în

încredinţarea mandatului, în anul 2008.
Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la

manifestările organizate in vederea cunoaşterii rolului instituţiilor europene şi prezentării
oportunităţilor de cooperare cu potenţialii parteneri europene ce a avut loc la Bruxelles, Belgia, in
perioada 13-18 aprilie 2008.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
Adunarea Generală a Societăţii de Utilitate Publică DKMT, ce a avut loc la Szeged, Ungaria, în
data de 07.04.2008.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
şedinţa adunării Comunale Vârşeţ, în data de 2 aprilie 2008

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a judeţului Caraş-Severin la Ziua
Deschisă în cadrul proiectului de protecţie civilă al Euroregiunii DKMT, ce a avut la Titel, Serbia,
în data de 22 aprilie 2008.

Informare cu privire la vizita de lucru, efectuată la invitaţia Camerei Economice a
Provinciei Autonome Voivodina ce avut loc la Novi-Sad, Voivodina, Serbia, în perioada 13-15
aprilie 2008.

Raport de activitate - Club de Dezvoltare Personală, Şcoala de Meserii-13.10.2006 -
12.05.2008

Întrebări. Interpelări.

. -

MEMORANDUM
Guvernul a adoptat, în şedinţa de , un Memorandum care sta

bileşte Planul de acţiuni pe 2008 al Programului Naţional de Reforme
„Acest plan stabileşte responsabilităţile exacte ale fiecărei instituţii,

precum şi termenele până la care să fie puse în practică pentru
aplicarea Programului Naţional de Reforme”, a afirmat Purtătorul de
Cuvânt al Guvernului.

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu şi membrii Cabinetului vor
avea pe 3 iunie o reuniune dedicată dezbaterilor asupra acestui plan

Şeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea a
precizat că România, ca stat membru al Uniunii Europene, a trimis la
Bruxelles Programul Naţional de Reforme în iulie 2007. Comisia
Europeană a făcut o serie de recomandări tuturor statelor membre.

România a primit cinci recomandări de ţară care se referă la: con
solidarea capacităţii administrative, evitarea politicii fiscale prociclice,
reducerea procedurilor şi întârzierilor administrative în scopul
îmbunătăţirii mediului de afaceri, o abordare integrată a creşterii
gradului de ocupare a forţei de muncă, consolidarea măsurilor de
combatere a fragmentării structurilor de cercetare.

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene a arătat că Planul
de acţiuni pe 2008 pentru aplicarea Programului Naţional de Reforme,
adoptat astăzi de Guvern, conţine 34 de măsuri împărţite astfel: 11
măsuri pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative, trei măsuri de
politică fiscală şi bugetară, patru măsuri pentru îmbunătăţirea mediului
de afaceri, 14 măsuri pentru muncă şi educaţie, şi două măsuri pentru
sectorul cercetării.

Între aceste acţiuni, secretarul de statAdrian Ciocănea a menţionat:
Elaborarea până la sfârşitul anului a unui cod administrativ şi a unui

cod de procedură adminsitativă
Creşterea capacităţii administrative pentru întărirea accesului

IMM-urilor la instituţiile publice
Dezvoltarea expertizei comisiei de supraveghere în piaţa

asigurărilor
Introducerea componentei de programare bugetară şi monitorizare

a cheltuielilor de personal
Identificarea şi eliminarea unui număr de 25 de autorizaţii şi

stabilirea unui mecanism de notificare a practicilor administrative
excesive simplificarea procedurilor de autorizare în domeniul mediului

Elaborarea şi adoptarea modalităţilor de implementare a principiilor
flexisecurităţii în domeniul educaţiei

Înfiinţarea unui birou unic pentru proceduri de recrutare a
angajaţilor

Reabilitarea infrastructurii unităţilor de învăţământ din mediul rural
Implementarea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul

superior
Finalizare informatizării sistemului de învăţământ.
Planul de acţiuni pe 2008 al Programului Naţional de Reforme va fi

discutat în cadrul unei mese rotunde publice care se va desfăşura pe
23 mai, împreună cu partenerii sociali, partidele politice, reprezentanţi
ai Comisiei Europene şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice din
România. Ulterior, Programul Naţional de Reforme actualizat va fi
transmis Comisiei Europene.
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Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 21.05.2008

Respectarea
n Rom nia

drepturilor
omului î â

Potrivit prevederilor RezoluţieiAdunării Generale a ONU prin care a
fost creat, în 2006, Consiliul Drepturilor Omului, toate statele membre
trebuie să se supună, într-o perioadă de 4 ani, unei „evaluări universale
periodice” a gradului de aplicare şi respectare a standardelor universal
recunoscute în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale.

La 15 mai 2008, a avut loc, la Geneva, sesiunea de examinare a ra-
portului României privind situaţia respectării tuturor drepturilor omului
în ţara noastră în cadrului mecanismului de evaluare periodică univer-
sală a statelor membre ONU de către Consiliul Drepturilor Omului.

Susţinerea raportului a fost realizată de o delegaţie inter-
ministerială, cuprinzând reprezentanţi a 12 ministere şi agenţii, sub
coordonarea MinisteruluiAfacerilor Externe.

În vederea examinării, România a prezentat un raport de ţară cu
informaţii relevante referitoare la cadrul normativ şi instituţional,
politicile şi priorităţile existente în diverse domenii, activitatea
instituţiilor naţionale de apărare a drepturilor omului etc.

Elaborarea şi prezentarea raportului reprezintă rezultatul unui
intens proces de consultare şi cooperare inter-instituţională, la care au
fost asociate şi organizaţii neguvernamentale active în domeniul
drepturilor omului.

Statele membre ONU au apreciat maniera deschisă, transparenţa
şi spiritul de cooperare de care a dat dovadă delegaţia română în ca-
drul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, inclusiv asumarea zonelor care
necesită, în continuare, eforturi de remediere din partea autorităţilor.

Exerciţiul s-a finalizat cu adoptarea, la 19 mai, a unui raport de
evaluare care va cuprinde şi recomandările adresate României de sta-
tele membre ONU pe parcursul sesiunii de examinare. Raportul sus-
menţionat va fi propus spre adoptare în plenul Consiliului Drepturilor
Omului în cadrul sesiunii din iunie 2008, moment în care România îşi va
face cunoscută poziţia referitoare la conţinutul acestor recomandări.

România intenţionează să valorifice acest exerciţiu în sensul
lansării unui proces de reflecţie în plan intern care să conducă la
elaborarea unui Plan naţional de acţiune pentru drepturile omului. Un
asemenea Plan va permite abordarea de o manieră coordonată şi
eficientă a ansamblului instrumentelor legislative şi instituţionale,
evaluarea modalităţii de respectare, în plan practic, a drepturilor
omului, stimularea dezbaterilor publice interne şi informarea
cetăţenilor cu privire la drepturile omului.

Preşedinţia Consiliului Drepturilor Omului este deţinută, până la 19
iunie 2008, de România, prin ambasadorul Doru Costea.

Ministerul Afacerilor Externe - 16.05.2008
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JOI 22 MAI 2008

VINERI 23 MAI 2008

SÂMBĂTĂ 24 MAI 2008

DUMINICĂ 25 MAI 2008

LUNI 26 MAI 2008

MARŢI 27 MAI 2008

MIERCURI 28 MAI 2008

Deschiderea festivă a celei de a-
XXVI-a ediţii a manifestării „7 Zile 7Arte”

Prezintă: prof. Horaţiu Vornica di
rector al Casei de Cultură a Sindicatelor

Urmează câteva cuvinte din partea
oficialităţilor prezente la deschidere.

Lansarea volumului de versuri „O
chiul Furtunii” al poetului Iacob Roman

Acţiunea este însoţită de momente
muzicale precum şi de expoziţia de
fotografie „Din judeţul Caraş-Severin” de
Diana Bogdan

„Dincolo de dor”
Spectacol prezentat de ansamblul de

cântece şi dansuri populare „Semenicul”
şi orchestra profesionistă „Virtuozii
Semenicului” ale Centrului Judeţean de
Creaţie şi Conservare a Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin.

Solişti vocali: Ramona Viţa, Răfăilă
Zincu şi Cătălina Pîşlea

Dezbatere pe tema:
“Arhitectura de vilegiatură o şansă

pt turismul cultural în Banatul de Munte”
Participă arhitecţi, ingineri, reprezen

tanţi ai serviciilor de turism şi de inte
grare europeană din administraţia locală
şi judeţeană şi ai agenţiilor de turis

Moderatori: dr. fil. Ada Mirela
Chisăliţă şi dr. ist. Dana Antoaneta
Bălănescu DCCPCN Caraş-Severin
(care vor prezenta şi detalii despre cel
de-al IV-lea Atelier Internaţional de
Arhitectură de Vilegiatură, organizat de
Ministerul Culturii şi Cultelor la Băile
Herculane în perioada 9 12 iunie a.c.)

Spectacol de teatru pentru copii
prezentat de Teatru German de Stat
Timişoara cu piesa “Albă ca Zăpada şi
cei şapte pitici”

Regia: Simona Vintilă
Muzica: Ilie Stepan (a.G.)

Textele cântecelor: Dana Borteanu
Coregrafia: Helen Ganser (a.G.)
Scenografia: Geta Medinski

Spectacol de teatru prezentat de
Teatru German de Stat Timişoara cu
piesa “Între prieteni” seară muzicală
după o idée de Dana Borteanu u: Dana
Borteanu; Daniela Torok; Harold
Schmeltz şi orchestra TGST sub
conducerea muzicală a lui Ioan Opra

Gala Festivalului concurs de Teatru
Scurt pentru Copii şi Tineret “Am-Fi-Tea
tru” prezentarea spectacolelor care au
obţinut locul I la categoriile învăţământ
primar, învăţământ gimnazial şi licee

“Hainele cele noi ale împăratului”,
regia d-na prof. Jula Adina şcoala nr. 12
Reşiţa

“Două lozuri”, Şcoala De Arte şi
Meserii Teregova regia d-l. Nistor Iorga

“Star wanted”, - regia d-na prof.
Mărculescu Claudia

În acelaşi cadru festiv se vor înmâna
premiile şi diplomele.

Organizatori: Inspectoratul Şcolar
Caraş-Severin şi Casa de Cultură a
Sindicatelor Reşiţa

“O revoluţie în conştiinţă pentru mile
niul trei” după lucrarea “Duhul ade
vărului” de Gregoire De Kalbermatten,
traducere din limba engleză de Dana
Sorana Urs şi Janina Flueraş,
organizează Clubul “Sahaya Yoga” şi
Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa

Spectacol de divertisment
Grupul O.Z.N. prezintă „Întâlnire de

gradul ... cu umorul”, un show ce nu se
vede la TV cu: Gigi Roşu; Flavius Kocsis;
Sorin Pârcalab; Lucian Kocsis

Seară distractiv recreativă pentru
tineret „Veniţi privighetoarea cântă şi

liliacul a înflorit”

Vernisajul expoziţiei de filatelie
cuprinzând imagini ale unor opere de
artă, pictură-sculptură, precum şi a
expoziţiei de artă naivă aparţinând
artistului plastic Gustav Hlinca

Organizează: Clubul f i latel ic,
Asociaţia Germană pt EducaţiaAdulţilor
şi Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa

Premiera spectacolului “Un bărbat şi
mai multe femei” de Leonid Sorin

istribuţia: Eugen Pădureanu; Ana
Maria Cizler; Florin Ruicu; Cristian
Brătoiu; Marius Tudor; Florin Ibraşi;
Camelia Ghinea; Nicu Pîrvulescu;
Constantin Bery; Sorin Fruntelată

Regia artistică: Vasile Toma
Scenografia: Florica Zamfira
Coregrafia: Violeta Captari
Prezintă teatrul “G.A. Petculescu”

Reşiţa Director: Nicolae Vlădulescu

Lansarea volumului „NERA” din
colecţia „Drumul apelor” autor dr. Mircea
Meilă, lucrare apărută la Editura „TIM”
2008

Spectacol de teatru cu piesa
„Nepotu” de Adrian Lustig prezentat de
Teatrul de Comedie Bucureşti

Distribuţia: TAMARA BUCIUCEANU
BOTEZ, ŞERBAN PAVLU

Regia: Horaţiu Mălăele

Spectacol pentru copii “Cocoşelul
neascultător” de Ion Lucian

Prezintă Teatrul “Merlin” Timişoara
Distribuţia: Anastasia Suru; Maria

Kristofoletti; Cristina Visnyei; Radu Vă
duva;Andrei Zagorodnîi şi Horia Ionescu

Regia artistică: Dan Topa
Muzica: ZenoApostolache
Scenografia: Sorana Topa

Coregrafia: Fatma Mohamed

Clubul discuţiilor interesante “Aloe
Vera făcătoare de minuni”

Lansarea romanului “Un oltean ge
neral la Casa Albă” de Jenică Munteanu,
lucrare apărută la Editura “TIM” 2008

“Opereta veşnic tânără”
Arii, duete, dansuri şi uverturi din

operete scrise de compozitorii: Johann
Strauss fiul, Franz Lehar; Emmerich
Kalman

Solişti: Nicoleta Colceiar soprană
Opera Naţională Română din Timişoara,
Ştefania Ştefan soprană Opera Naţio
nală Română din Timişoara, Cristian
Bălăşescu tenor Opera Naţională
Română din Timişoara, Peter Herchz
bariton Opera Maghiară din Cluj Napoca

Balerini: Mirabela Agrima; Olga Toth;
Darius Agrima şi Alexandru Brustur-Tatu
de la Opera Naţională Română
Timişoara Prezintă actorii Roberta şi
Călin Ionescu Orchestra “Cantabile”
condusă de violonistul Ilie Nichiteanu

Simpozionul bicentenar omagial
“Perenitatea unui mare illuminist bănă
ţean: PAULIORGOVICI (1764-1808)”

Moderator: prof. Nicolae Sîrbu, direc
torul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici”

Expuneri de: conf. dr. Marcu Mihail
Deleanu, conf. dr. Vasile Petrica, dr. Ada
D. Cruceanu, prof. Horaţiu Vornica, scrii
torii Gheoeghe Jurma N.D. Petniceanu
şi Nicolae Sîrbu

Se lansează volumul “Lumina de la
Vărădia” de Nicolae Danciu Petniceanu,
Editura “Gordian” Timişoara 2008

„Cocoşul decapitat”
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Sala mare de conferinţe, ora 17 00

Sala mare de conferinţe, ora 17 15

Sala de spectacole, ora 19 00

Sala de conferinţe parter, ora 11 00

Sala de spectacole, ora 12 00

Sala de spectacole, ora 18 00

Sala de spectacole, ora 10 00

Sala albastră, ora 12 00

Sala de spectacole, ora 19 00

Discoteca „Gladiatorul”, ora 23 00

Sala de conferinţe parter, ora 11 00

Sala de spectacole, ora 19 00

Sala de conferinţe parter, ora 18

Sala de spectacole, ora 20 00

Sala de spectacole, ora 10 şi 11 15

Sala albastră, ora 17 00

Sala de conferinţe parter, ora 18 00

Sala de spectacol, ora 19

Sala centrului de carte “Banatica”,
ora 17

Sala de spectacole , ora 19 00
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Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) va prezenta
publicului din REŞIŢA vineri, 23 mai 2008, două dintre
producţiile sale cele mai recente: spectacolul muzical ÎNtre
prieteni, după o idee de Dana Borteanu, şi basmul AlbĂ Ca
zĂPada ŞI cei ŞApte pitici, de Simona Vintilă, cu muzica lui
Ilie Stepan. Programul reprezentaţiilor este următorul:

Vineri, 23 mai 2008 ora 12 în sala Casei de Cultură a
Sindicatelor:

ora 18 în sala Casei de Cultură a Sindicatelor:

ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI ŞAPTE PITICI este un basm
muzical pentru mic şi mare care fascinează prin mult
dinamism şi culoare. Montarea realizată de aceeaşi echipă
cunoscută publicului reşiţean datorită spectacolului
FRUMOASA ŞI BESTIA reprezintă versiunea scenică a
basmului clasic, fără a se renunţa însă la elemente
moderne. Regia aparţine Simonei Vintilă, muzica originală
a fost compusă de Ilie Stepan, scenografia este realizată de
Geta Medinski, iar coregrafia poartă semnătura Helenei
Ganser. Pe scenă vor evolua cinsprezece actori ai TGST.

ÎNTRE PRIETENI este un spectacol muzical ce îşi
propune să ofere publicului bucuria reîntâlnirii cu piese
celebre cum ar fi „New York, New York”, „When I Need You”,
„Mercedes Benz” sau „Time after Time”. Conceptul Danei
Borteanu originară din Reşiţa reuneşte câteva voci
remarcabile: vor interpreta Dana Borteanu, Daniela Török
şi Harold Schmeltz alături de orchestra TGST sub
conducerea lui Ioan Opra. Coordonarea artistică îi aparţine
Idei Jarcsek-Gaza, iar scenografia este semnată de
George Petre.

Bilete se găsesc cu o oră înainte de începerea
reprezentaţiilor. Rezervări la telefon 0256-201291, fax
0256-201293, e-mail iordache@dstt.ro precum şi online la
adresa www.tgst.ro.

ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI ŞAPTE PITICI

ÎNTRE PRIETENI

„7 ZILE 7 ARTE”-
Ediţia a XXVI-a 2008

Manifestare complexă organizată de:
Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa cu sprijinul Consiliului

Judeţean al Judeţului Caraş-Severin şi al Primăriei Municipiului Reşiţa
Îşi mai aduc contribuţia la realizarea Festivalului:
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Caraş-

Severin
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii

Tradiţionale Caraş-Severin
Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin
Editura „Tim”
Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”
Alianţa Sindicală “Solidaritatea “
Partener oficial media Info Banat TV
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Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa

Teatrul German de Stat Timi ra în deplasare la Re ţaşo şi

http://www.tgst.ro/
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Senatul a votat majorarea indemnizaţiilor veteranilor şi invalizilor de război

Parlamentul a aprobat Ordonanţa de urgenţă nr. 154/2008 prin care s-a stabilit că
şedinţele de judecată să fie înregistrate video de la 1 ianuarie 2009

Proiectul de lege privind votul uninominal în două tururi de scrutin a trecut, luni,
de Senat, prin adoptare tacită. Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut în
Camera Deputaţilor Pentru a continua procesul de relaxare fiscală, impozitul de
plătit pe dividende va fi de 10% atât pentru nerezidenţi, cât şi pentru rezidenţi

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
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Republicare - Legea nr. 289/2004 privind regimul
juridic al contractelor de credit pentru consum
destinate consumatorilor, persoane fizice (M.O. nr.
319/23.04.2008)

H.G. nr. 421
ţiei zilnice de hran

ţiile publice de asistenţ
(M.O. nr. 320/23.04.2008)

H.G. nr. 423

ţilor
Mehadia, Iablaniţa, Cornea

ţul Cara (M.O. nr. 320/23.04.2008)
Republicare - Legea nr. 30/2006 privind regulile

de s
(M.O. nr. 320/23.04.2008)

H.G. nr. 433
ţiile

ţiere ţie a serviciilor
de prevenire a separ

ţie special
ţilor

s (M.O. nr. 322/23.04.2008)
Ordinul nr. 1.129/C al ministrului justiţiei privind

aprobarea renunţ ţenia român
(M.O. nr. 322/23.04.2008)

O. .G. nr. 46

(M.O. nr. 323/24.04.2008)
H.G. nr. 399

ţionare al Bisericii Cre
(M.O. nr.

324/24.04.2008)
Republicare - Legea nr. 98/1994 privind

stabilirea ţionarea contravenţiilor la normele
legale de igien (M.O. nr.
325/24.04.2008)

O.u.G. nr. 50
(M.O. nr. 327/25.04.2008)

O.u.G. nr. 51
(M.O. nr. 327/25.04.2008)

Decizia nr. 321 a pre ţii
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii

ţiei privind alocarea

ţionale scurte pentru servicii armo
nizate la nivel european (M.O. nr. 328/25.04.2008)

O. .G. nr. 44 ţilor
economice de c

(M.O. nr. 328/25.04.2008)
H.G. nr. 429 ţiilor de hran

ţile sanitare
publice (M.O. nr. 329/25.04.2008)

O. .G. nr. 49
G nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la

societ ţile naţionale, companiile naţionale
ţile comerciale cu capital integral sau

majoritar de stat precum
(M.O. nr. 330/25.04.2008)

H.G. nr. 452
ţii

de coordonare
ţional din zootehnie (M.O. nr. 330/25.04.2008)
O. .G. nr. 52

ţile comerciale

ţului (M.O. nr. 333/30.04.2008)

ţional
Republicare -

ţelele ţii electronice
(M.O. nr. 343/05.05.2008)

Ordinul nr. 255 al ministrului agriculturii

ţiile specifice

ţi naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic, în acord cu reglement

ţiilor specifice

ţi naţionale directe complementare în secto-
rul zootehnic, în acord cu reglement

(M.O. nr. 345/05.05.2008)
Republicare -

ţiile asociate acestora

privind stabilirea nivelului minim al
aloca ă pentru consumurile
colective din institu ă socială

privind declan
ă situat pe

amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare
DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388
+100 ă

ănătate publică la folosirea ciupercilor din flora
spontană

pentru modificarea alin. (1)
G nr. 1.440/2004 privind condi

ării copilului de familia sa,
precum ă a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părin
ăi

ării la cetă ă unor
persoane

u pentru modificarea art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor

privind recunoa

ă ănătate publică

pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule

privind ajutorul public judiciar în
materie civilă

ă

u privind desfă ă
ătre persoanele fizice autorizate,

întreprinderile individuale

privind nivelul aloca ă
pentru consumurile colective din unită

u pentru modificarea

ă
ă

pentru modificarea
G nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activită

u pentru modificarea
ă

u.G. nr. privind reluarea pentru anul 2008 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
na

Legea nr. 304/2003 pentru servi-
ciul universal

ării rurale privind modificarea

ă
ările comunitare în

domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, păduri-
lor ării rurale nr. 295/2007 pt. stabilirea
modului de implementare, a condi

ă
ările comuni-

tare în domeniu
Legea nr. 449/2003 privind

vânzarea produselor
(M.O. nr. 347/06.05.2008)

şarea procedurilor de
expropriere a imobilului proprietate privat

şi km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localit
şi Domaşnea din

jude ş-Severin”

şi (2) ale
art. 27 din H şi
procedura de licen şi de inspec

şi a celor de protec

şi
procurorilor

şterea Statutului de
organizare şi func ştine
Adventiste de Ziua a Şaptea din România

şi sanc
şi s

şedintelui Autorit
şi

Tehnologia Informa şi utilizarea

unor numere na

şurarea activit

şi întreprinderile familiale

şi completarea
O

şi
societ

şi la regiile autonome

şi completarea
H

şi dezvoltare a patrimoniului genetic
na

şi completarea
Legii nr. 31/1990 privind societ şi
pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind
registrul comer

şi drepturile utilizatorilor cu privire la
re şi serviciile de comunica

şi dez-
volt şi completarea
anexei "Modul de implementare, condi
şi criteriile de eligibilitate pt. aplicarea schemelor de
pl

şi dezvolt
şi a

criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor
de pl

şi garan

. .

-

. .

. .

O. 55

(M.O. nr. 339/01.05.2008)

În Bucureşti a avut loc Conferinţa internaţională
de fiscalitate, cu tema:

, S-au discutat două dintre
iniţiativele ce urmează a fi concretizate în scurt timp
în directive europene: intenţia de a se introduce rate
de impozitare identice în cele 27 de state membre ale

"Procesul de simplificare în
fiscalitatea europeană"

Ministrul sănătăţii publice a anunţat
ca de la 1 iulie va intra în vigoare o lista
noua de .
Noua lista de medicamente compensate
se găseşte pe site-ul ministerului, în
dezbatere publică, timp de o luna.

medicamente compensate

Programele şcolare pentru toate disciplinele din clasele V-VIII
au fost revizuite. Noile programe au fost reduse cu aproximativ
30%, urmând să se pună accent la toate materiile pe activitatea
practica. Programele urmează să fie aplicate începând cu anul
şcolar 2008 - 2009, cu excepţia programelor pentru clasele a VIII-a.
Programele pot fi consultate pe www.curriculum2008.edu.ro.
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Organizarea eviden]ei ^n scopul TVA
Minist conomiei si inantelor nr.

1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe
valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile articolului mai sus
menţionat, au obligatia sa tina evidente corecte si complete:

a) persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru
operatiunile efectuate in desfasurarea activitatii lor econo
mice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata
taxei, precum si pentru orice alta operatiune reglementata la
titlul VI din Codul fiscal;

b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operati
une sau care se identifica drept persoane inregistrate in sco
puri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, in scopul des
fasurarii oricarei operatiuni, pentru operatiunile respective;

c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpo
zabile, pentru toate achizitiile intracomunitare;

d) asociatul care contabilizeaza veniturile si cheltuielile,
potrivit contractului incheiat intre parti, in cazul asociatiilor in
participatiune care nu constituie o persoana impozabila,
pentru operatiunile realizate de respectiva asociatie in
participatiune.

In sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, regis
trele, evidentele si alte documente similare se vor intocmi de
catre fiecare persoana impozabila astfel incat sa cuprinda
cel putin elementele prevazute pentru fiecare dintre acestea
la pct. 79 din Normele metodologice date in aplicarea titlului
VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele prevazute nu sunt formulare tipizate
stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare
persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul
documentelor pe baza carora determina taxa colectata si
taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate.

Modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care tre
buie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse
in anexele nr. 1-4 care fac parte integrant

Documentele prevazute mai sus se pot intocmi manual
sau prin utilizarea sistemului informatic, dupa caz se pot
stoca prin orice metode si in orice loc, in urmatoarele conditii:

a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu
exceptia celor intocmite prin mijloace electronice, care pot fi
pastrate in orice loc, daca pe perioada stocarii:

1. se garanteaza accesul on-line la datele respective;
2. se garanteaza integritatea continutului documentelor

respective;
b) in cazul stocarii prin mijloace electronice, aceste docu

mente sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente
fara nicio intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006.

rul e f a emis ordinul

-

-
-
-

-

-

-

-

ă din ordinul MEF.

şi

(M.O. nr. 364/13.05.2008)

Domăşnean AlimpieDomăşnean Alimpie
Respect pentru cetăţeni!Respect pentru cetăţeni!

O şansa pentru Reşiţa
PNŢCD vine în faţa aleg

ţie (Lazar Cristian, Nicoleta Hanţ, Gheprghe Rugiubei, Sasek Dorina ţii)
Dorim o campanie electoral ţ

ţenii Re ţei sunt dezam ţi de politica dus
ţinut nici un moment contactul cu ei.

Voi înfiinţa un Consiliu Consultativ al prim ţa cu reprezentanţi din fiecare zon
ţi în zon ţ

ţenilor. Aceast ţiune face parte din respectul pe care primarul îl
datoreaz

ătorilor, în acest an electoral, cu o echipa tânără, dinamică
ă de ambi

ă de bun simt a ărăni
ă ăgi ă în cei patru ani de mandat de

actualii edili
ăriei Re ă a

ora ă) pentru a fi în permanen ă la curent cu
problemele re ă ac

ă celor care l-au ales în fruntea ora

şi
plin şi al

şa cum suntem noi ştii, morali, modeşti
şi demni. Cet şi

şi consilieri locali ai urbei, care nu au men
şi

şului (în principiu oameni respecta
şi

şului.
Acorda şans şi echipei PN şiţi o ŢCD Re ţa.ă tinerilor

Reformarea clasei politice
Sper ca în acest an se va produce reformarea clasei politice şi electoratul îşi va îndrepta

atenţia asupra şi spre un alt tip de politicieni.
De prea mult timp conduc aceeaşi oameni judeţul şi municipiul Reşiţa,de prea mult timp

aceeaşi consilieri locali şi judeţeni candidează doar pentru interese personale sau pentru
grupuri de interese.

Partidele mari schimba între ele puterea şi mai nou, fără pic de jenă, candidaţii pe listele
electorale. De fapt este aceeaşi politică care a dus ca municipiul Reşiţa şi judeţul Caraş-
Severin să se afle pe ultimele locuri în toate statisticile privind dezvoltarea, la nivel de ţară.

Suntem convinşi că mesajele PNŢCD, a candidaţilor acestui partid, vor ajunge la toţi
cetăţenii inclusiv prin intermediul ziarului dumneavoastră.

Împreună pentru Caraş-Severin
Împreună pentru Reşiţa

Votaţi PNŢCDVotaţi PNŢCD

P

http://www.curriculum2008.edu.ro/
http://www.pntcd.ro/
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2011 - an european al voluntariatului Secretarul american de stat Condoleezza Rice a declarat ca israelienii şi palestinienii
discută pentru un acord de pace în cadrul unor tratative care nu sunt publice China a suspendat timp de trei zile, de luni până
miercuri, ştafeta flăcării olimpice, ca semn al doliului naţional pentru victimele cutremurului puternic ce a afectat ţara În Georgia au
avut loc alegeri parlamentare Parlamentarii unguri aprobă construcţia unei baze militare a NATO în vestul ţării Comisia
Europeană a prezentat în plenul PE măsurile pentru restructurarea PoliticiiAgricole Comune 20 mai Ziua Maritimă Europeană

Preşedintele
a cerut

băncilor centrale din ţările
UE să ia măsuri pentru ţine-
rea sub control a inflaţiei şi
stabilitatea preţurilor.

Băncii
Centrale Europene

Fiecare al patrulea cetăţean german este afectat de pauperi-
tate sau este susţinut de stat pentru a nu ajunge la pragul să-
răciei, relevă raportul oficial despre sărăcie prezentat de ministrul
german al muncii, Olaf Scholz. Conform normelor metodologice
ale , este acela care câştigă lunar mai puţin de 781 €, iar

cel care are venit de peste 3.418 € în fiecare lună.
UE sărac

bogat

În cadrul Conferinţei privind diversitatea biologică, începută
luni la Bonn, reprezentanţii a 191 de state vor încerca să găsească so-
luţii pentru o împărţire mai echitabilă a resurselor naturale între statele
industrializate şi cele în curs de dezvoltare, să determine măsurile ne-
cesare diminuării, până în 2010, a procesului de dispariţie a speciilor,
cât şi aspectele pozitive şi negative ale utilizării biocombustibililor.

ONU

PRISMA | 2008 |22 - 28 Mai

Dezbatere despre viitorul Europei
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la primul

Congres al Europei (1948), dl. José Manuel
Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, dl.
Hans-Gert Pöttering, Preşedintele Parlamentului
European, dl. Javier Solana, şi alţi lideri politici
europeni vor participa la o dezbatere despre
viitorul Europei pornind de la 60 de idei propuse
de cetaţenii Uniunii.

Evenimentul va fi transmis live pe Europe By
Satellite (EBS) sâmbătă, 24 mai, începând cu
ora 17:00, pentru a oferi tuturor cetăţenilor Uniu
nii posibilitatea de a lua parte la dezbaterea des
pre viitorul Europei, chiar daca nu se află la Haga

Acest eveniment reprezintă o excelentă
ocazie de a promova rolul Europei in fiecare stat
membru al Uniunii şi de a-i face pe cetăţeni să
simtă că participă activ la luarea deciziilor la nivel
European.

-
-

În perioada 6 9 octombrie 2008 se va
desfăşura la Bruxelles, Belgia, manifestarea
anuală de anvergură Săptămâna europeană a
regiunilor şi oraşelor - Open Days 2008.

Acest eveniment, organizat de către
Comitetul Regiunilor şi Direcţia Generală de
Politică Regională a Comisiei Europene
reprezintă cea mai mare reuniune, la nivelul
Uniunii Europene, a factorilor de decizie,
experţilor, reprezentanţilor mediului de afaceri şi
ai societăţii civile din sectorul politicii regionale.

Cea de-a şasea ediţie a manifestării Open
Days va fi organizată sub titlul generic “Regiunile
si oraşele intr-o lume a provocărilor”, 217 regiuni
şi oraşe fiind grupate în 22 de consorţii tematice.
Programul va include doua componente prin
cipale: seminarii organizate in Bruxelles si eveni
mente locale in fiecare regiune reprezentată.

Consiliul Judeţean Caraş Severin a fost ales
coordonator adjunct al consorţiului Nuts 3 Net
work N3N, constituit din 5 departamente france
ze, 2 provincii spaniole, 1 provincie belgiană şi 3
provincii italiene. Scopul principal al acestui
consorţiu este de a pune in evidenta colecti
vităţile teritoriale de nivel NUTS III, accentuând
rolul acestora in dezvoltarea regionala.

-

-
-

-
-
-

-

“Regiunile }i ora}ele ^ntr-o
lume a provoc@rilor”

Comisia Europeană a propus continuarea procesului de
modernizare, simplificare

ărtarea ultimelor restric
ă răspundă cererii tot mai mari

de produse alimentare. A ării de
sănătate" a PAC va reduce în ăsură corelarea
plă

ă se orienteze cât mai mult după semnalele
pie ăsurile propuse urmăresc, printre altele, eliminarea
obliga

ă a cotelor de lapte înainte de
suprimarea acestora în 2015

ă. Aceste schimbări vor înlătura restric
ă-

ă ătre agricultori ă
fondurile astfel eliberate către bugetul alocat dezvoltării
rurale. Ca urmare a acestor măsuri, agricultura europeană
va răspunde mai bine noilor provocări

ă, de la schimbările climatice la necesitatea de a asigura o
mai bună gestionare a apelor ă

ării de sănătate» nu urmăre
ă-i elibereze de opreli ă

poată satisface cererea crescândă
ătat Comisarul pentru agricultură

ă Mariann Fischer Boel. „În plus, această evaluare
este menită să simplifice, să eficientizeze ă modernizeze
PAC ă pună la îndemâna agricultorilor no

ări cu
care se confruntă, cum ar fi schimbările climatice."

ăsa necultivat 10% din terenul lor arabil.
Măsura le va permite să-

: Cotele de lapte
vor fi eliminate treptat până în aprilie 2015. Până atunci,
pentru atenuarea

ă plă

ă păstreze unele plă
ă dependente de produc

ă
ă

ăptează

ă perioadă de referin ă. În alte state, plă
ă pe criterii regio-nale la hectar. Cu timpul, modelul

istoric devine tot mai greu de justificat, a
ă se permită statelor membre să evolueze către un

sistem de plă

ă sistemul de plă

ă (SPUS). Acesta urmează să expire în
2010, dar Comisia propune prelungirea sa până în 2013.

ăstarea animalelor

ă a ă
„ecocondi

ăror aplicare nu intră în răspunderea
agricultorilor. Se vor adăuga, în schimb noi cerin

ărirea apelor.

La ora actuală, statele membre sunt autorizate să
re ă, pe sector, 10% din plafonul bugetului na

ă ăsuri de protec
ătă ă ării

produselor în sectorul respectiv. Comisia dore ă
mărească flexibilitatea acestui instrument. Banii nu vor mai
trebui să fie folosi

ătorilor de lapte
ătorilor de carne de vită, de capră

ăsuri de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurările
împotriva dezastrelor naturale

ă SPUS vor deveni
eligibile pentru acest tip de asisten ă.

: În prezent, fiecare agricultor care
prime ă o
reducere de 5% a plă

ă. Comisia propune majorarea procentajului
re ă la 13% în 2012. În cazul exploata

ăror ajutoare anuale
depă

ările climatice, energiile regenerabile,
gestionarea apelor

ăsurile de influen
ă diminueze capacitatea agricultorilor de a

răspunde la semnalele pie

ă aplice o
limită minimă de plată per exploatatie agricolă de 250 € sau o
limită minimă de suprafa ă de 1 hectar sau ambele măsuri.

: O serie de mici sisteme de sprijin vor fi
decuplate ă, furaje uscate,
proteaginoase ă, transferul se va face
imediat. La orez, cartofii pentru amidon

ă de tranzi
ă desfiin

şi eficientizare a politicii agricole
comune şi îndep

şa-numita evaluare a „st
şi mai mare m

şterea progresiv
şi reducerea interven

şi le vor permite s şi valorifice la
maximum poten

şi se transfer

şi şanse care îi stau în
fa

şi protejarea biodiversit
şte altceva

decât s şti pe agricultori, pentru ca ei s
şi reac

şi dezvol-
tare rural

şi s
şi s ştri instrumen-

tele de care au nevoie pentru a aborda noile provoc

şi valorifice la maximum poten

şocului, Comisia propune cinci creşteri ale
cotelor cu 1% pe an în perioada 2009/2010- 2013/2014.

Decuplarea sprijinului direct: Reforma PAC a „decuplat"
ajutorul direct acordat agricultorilor, în sensul c

şi,
câteva state membre au preferat s

şi integrarea lor în
sistemul de pl

şi a primelor pentru oi şi capre, pe care statele
membre le vor putea men

şa încât Comisia
propune s

şi calitatea produselor
alimentare. Agricultorii care nu

şa-numit

şi cele a c

şi pentru a ameliora gospod

şi a comercializ
şte s

şi a produc şi de oaie din
regiunile defavorizate, precum şi pentru sus

şi fondurile comune pentru
bolile animalelor. Statele care aplic

şte ajutoare directe de peste 5 000 de euro suport

şesc 300 000 EUR. Statele membre vor putea utiliza
fondurile astfel ob

şi biodiversitatea.

şi carnea de porc. Pentru
cerealele furajere, nivelul de interven

şi laptele praf degresat, se vor
organiza licita

şi transferate la SPU. La cânep
şi fructe cu coaj

şi inul cu fibre lungi,
se va aplica o perioad

ţii impuse
agricultorilor pentru a-i ajuta s

ţilor directe cu producţia, dând astfel posibilitatea
fermierilor s

ţei. M
ţiei de scoatere a terenurilor arabile din circuitul

agricol, cre
ţiilor pe

piaţ ţiile inutile din
calea agricultorilor

ţialul de producţie. Comisia propune, de
asemenea, intensificarea procesului de modulare, prin care
se reduc pl ţile directe c

ţ
ţii.

„Evaluarea «st

ţiona rapid la ce le
spune piaţa", a ar

: Comisia propune exonerarea agricultorilor
de obliga-ţia de a l

ţialul
de producţie.

ţile nu
mai sunt legate de realizarea unui produs anume. Totu

ţi
„cuplate", adic ţie. Comisia propune
acum eliminarea ultimelor pl ţi cuplate

ţi unice, cu excepţia primelor pentru vacile
care al

ţine cuplate la nivelul lor actual.

: Agricultorii din unele state membre
primesc ajutoare pe baza sumelor pe care le primeau într-o
anumit ţ ţile se
calculeaz

ţi mai uniform.
: În prezent, zece din cele 12 state

care au aderat cel mai recent la UE aplic ţi

unice pe suprafaţ

: Ajutoarele acordate agricultorilor
sunt condiţionate de respectarea normelor privind protecţia
mediului, bun

ţin seama de norme sunt
penalizaţi prin reducerea ajutoarelor. Aceast

ţionalitate" se va simplifica, eliminând normele
nerelevante

ţe pentru a
menţine avantajul ecologic al scoaterii terenurilor din circuitul
agricol

ţin ţional pentru
pl ţi directe în scopul susţinerii unor m ţie a
mediului sau de îmbun ţire a calit ţii

ţi în mod obligatoriu în sectorul respectiv, ci
vor putea fi utilizaţi pentru sprijinirea produc

ţinerea unor
m

ţ

ţilor, banii fiind transferaţi la bugetul de
dezvoltare rural

ţinut pân ţiilor agricole
mai mari, se vor aplica reţineri suplimentare de 3% pentru
exploataţiile care primesc peste 100 000 EUR pe an, de 6%
pentru cele care primesc peste 200 000 EUR pe an,
respectiv de 9% pentru cele ale c

ţinute pentru consolidarea programelor în
domenii ca schimb

: M ţare a
ofertei nu trebuie s

ţei. Comisia propune eliminarea
intervenţiei pentru grâul dur, orez

ţie se va stabili la zero.
Pentru grâul de pâine, unt

ţii.
: Statele membre ar trebui s

ţ

ţie. Comisia propune
totodat ţarea primelor pentru culturile energetice.
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index en.htm

Eliminarea obliga

ă a cotelor de lapte

ă a modelului „istoric"de
calculare a plă

Ecocondi

Asisten ă sectoarelor cu probleme
speciale:

Transferarea fondurilor de la ajutoarele directe la
dezvoltarea rurală

ă

Alte măsuri

ţiei de scoatere a terenurilor din
circuitul agricol

Eliminarea treptat

Abandonarea treptat
ţilor

Prelungirea SPUS

ţionalitate

ţa destinat

ţie

Limitarea pl ţilor

Mecanismele de interven

IP/08/762, Bruxelles, 20 mai 2008, Alimenta ăţie şi agricultur

Evaluarea „stării de sănătate”

Comisia European
ţii. Textul

stabile
ţii

ţiile cu valoare
mic

ţiune privind ajutoarele de stat (a se vedea IP/05/680

ţ

ţiilor, în special pentru
facilitarea sprijinului financiar destinat IMM-urilor".

Garanţiile de stat sunt un instrument important de
sprijinire a dezvolt

ţiile de stat sunt apreciate de statele membre
datorit

ţie imediat
ţiei este

necesar

ţiile este acela de a oferi instrucţiuni suplimentare
ţilor

interesate, atunci când acestea evalueaz
ţie cuprinde un element de ajutor de stat.

Noua comunicare confirm

ţ ţiile sau alte
finanţ ţile publice în întreprinderi
pot fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE
privind ajutoarele de stat atunci când sunt efectuate în
condiţii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat de
pe piaţ ţ

ţiile internaţionale de
rating, ci se poate utiliza ratingul intern al b

ţiile au o importanţ

ţii:
primele safe harbour predefinite bazate pe clase de

rating sunt considerate conforme cu piaţa
ţ

ţa;
se aplic ţa

ratingului, de exemplu pentru întreprinderile nou
create;

pentru sistemele de ajutoare poate fi aplicat

ţine sub 2,5 milioane EUR per întreprindere.
Aceasta permite un efect de acoperire solidar

ţii cu
valoare mic

ă a adoptat o nouă comunicare
privind ajutoarele de stat sub formă de garan

ă norme
simplificate pentru IMM-uri, inclusiv prime safe harbour
predefinite

ă. Noua comunicare a fost prevăzută în Planul de
ac

ă, doamna
Neelie Kroes, a declarat că „noua comunicare
reprezintă un progres important pe calea unei utilizări
mai transparente a garan

ării întreprinderilor

ă amplificării impactului bugetelor de stat. Ele
pot permite cre

ără a necesita o contribu ă
din partea statului, deoarece achitarea garan

ă numai în caz de neplată. Principalul obiectiv
al revizuirii comunicării actuale a Comisiei privind
garan

ă statelor membre ăr
ă dacă o

garan

ă că această evaluare
trebuie bazată pe principiul investitorului în economia
de pia ă. Conform acestui principiu, investi

ări realizate de autorită

ă. În consecin ă, metodele se bazează în
principal pe o evaluare adecvată a riscurilor prin
intermediul ratingului. Nu este necesar ca acest rating
să fie emis de una dintre agen

ăncii
creditoare care, în general, trebuie să acorde un rating
întreprinderilor înainte de aprobarea unui împrumut.

Garan ă deosebită pentru IMM-
uri, deoarece acestea au adeseori un nivel redus de
capital

ă evalueze în mod simplu
elementul de ajutor al unei garan

ă
pentru calculul echivalentului de ajutor în cazul prime-
lor mai mici. Tabelul safe harbour este un instrument de
simplificare. Statele membre pot decide să nu îl
utilizeze în cazul în care consideră că pot demonstra că
unele prime mai mici sunt conforme cu pia

ă o primă de 3,8% pe an, chiar

ă o
primă unică generală, atunci când valoarea garantată
se men

ă a
riscurilor (risk-pooling) în favoarea unor garan

ă pentru IMM-uri.
Pentru detalii suplimentare, a se vedea MEMO

08/313. Textul integral al comunicării este disponibil
la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/reform/

şte metode clare şi transparente de calculare a
elementului de ajutor al unei garan şi ofer

şi prime unice pentru garan

şi MEMO/05/195), în contextul eforturilor Comisiei
vizând clarificarea şi simplificarea normelor privind
ajutoarele de stat.

Comisarul european pentru Concuren

şi de facilitare a
accesului acestora la fonduri. Acest aspect este
deosebit de important pentru IMM-uri. De asemenea,
garan

şterea împrumuturilor private, în special
pentru IMM-uri, f

şi securitate juridic şi p

şi un deficit de resurse stabile. Astfel, noua

comunicare stabileşte norme speciale pentru IMM-uri
care le vor permite acestora s

şi deci lipsite
de elemente de ajutor. Ele pot fi folosite şi ca referin

şi în absen

Metode mai transparente

Proceduri simplificate pentru IMM-uri

�

�

�

IP/08/76,4Bruxelles, 20 mai 2008

Proceduri simplificate pentru IMM-uri

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând mobil
ţ 500

lei neg. Tel. 0355-801007.
Vând pianin

ţ neg. Tel. 0722-
940045.

Vând lanţ de aur 14 carate,
12 g, model b

Cump r urgent canapea
extensibil ieftin . Tel. 0720-
447033.

Vând congelator 5 sertare
Arctic. Preţ avantajos. Tel.
0355-409938.

Vând tv Sport 262 cu circuite
integrate, diagonala 31 cm + ra-
dio Gloria, î

Vând reportofon Panasonic
70 €, staţii Akai 100 waţi - 60 €,
tv Grunding 12V 100 €. Tel.
0767-809456.

Vând radio Gloria 4, are

Vând boxe audio 50-60 waţi,
30 €/set, boxe sistem 2.1 silver
crest, 50 €. Tel. 0767-809456.

Vând p pu i por ţe lan
originale Germania, 50-80 cm,
preţ 50-80 €. Tel. 0767-809456.

Vând tv 55-66 cm, Germa-
nia, preţ 50-80 €. Tel. 0767-
809456.

Vând convector LB50, stare
bun de funcţionare, preţ nego-
ciabil 380 lei. Tel. 0770-515638,
0755-968530.

Vând cd-mp3, i cd-mp3 cu
rc Grunding, preţ 60 €. Tel.
0767-809456.

Vând pulturi i rafturi. Tel.
0745-425904.

Vând storc tor de fructe
Phillips, preţ 170 lei. Tel. 0770-
516238.

Vând laptopuri Acer de la
390 €, 2Gz, 1Gb ram, 250 Gb
hdd, wireless, dvdrw, 15,4 inch.
Y!m: maxi3_dan Tel. 0724-
215054.

ă de cameră,
dulap 2 u

ă Blutner, placă
de bronz, pre

ărbătesc. Tel.
0745-583129.

ă
ă ă

n stare foarte bună.
Tel.0355-807491, 0770-515588

ă

ă

ă

şi, canapea. Pre

şi
FM, medii, scurte + 2 boxe de
câte 15 W bucata. Tel. 0355-
807491, 0770-515588.

ş

ş

ş

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 14 - 21 mai
şi
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�
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ţ
(84

ani)

ţil

Dra-
gomir Ioszef (89 ani) Seracin
Cornelia (54 ani) Gaiţ
(49 ani) Berbentia Euta (66
ani) Milo (56 ani)
Tudor Iosif (72 ani)

Ilease Goan

Ursu Cornel
Ienea Gheorghe Fr

Anghel
Constantin Ursu Ioan

Octav Ilie
Schmidt
Cherestes Ioan

ă Doina
Xenia Olivia Lighia Gloria

ă-
ă Ani

(58 ani)
(85 ani) (47 ani)

(98 ani)
(65 ani)

ă Elena

(68 ani)
(72 ani)

şoara (43 ani)

Ştefania

ş Petru

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Fiat Tipo an ‘93 diesel,

înmatriculat, 3.000 €, Jeta
neîmatriculat 500 €, Cielo 96
Italia 1.500 €. Tel. 0741-509755.

Vând Raba impecabil
3.500 € i buz Ford an 86
înmatriculat diesel 1.000 €. Tel.
0741-509755.

Vând Golf 4 an 2001 euro 4
motor 1,6. 16v înmatriculat, 2
airbag, geamuri + oglinzi
electrice, impecabil . Tel. 0741-
509755.

Cump r urgent Dacia Solen-
za. Ofer preţul pieţei. Tel. 0745-
45767.

Vând Tico coreean stare im-
pecabil ac, eleron, consum 4l,
ideal ora preţ 2.000 neg.,
variante. Tel. 0355-411484.

Vând Dacia 1310, preţ 350
€. Preţ neg. Tel. 0745-648515.

ând Aro persoane, ban-
chete spate rabatabile, motor
Bra

VW

ş

ş,

şov 3200. Tel. 0744-551037.

ă

ă

ă

ă
ă

‘

V

Oferte-Cereri

de Serviciu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

24 - 28

şi

mai

Matrimoniale
Pensionar 9 caut

partener pt.
0770-391275.

B rbat, 39 ani, stabilit în
Germania, caut femeie, 25-35
ani, pt. prietenie i eventual c -
s torie. Tel. 0049 1733587260

ă 5 ani,
căsătorie. Tel.

ă

ă
ă

ş
-

Cump ţa aparta-
ment 2 camere conf. 1, cu cen-
tral €. Tel.
0256-410590, 0747-832171.

De vânzare teren în munici-
piul Târgu Mure , 51.700 mp.
Informaţii la marmindustries@
yahoo.com

Persoan fizic , cump r
apartament 2 camere deco-
mandat confort 1. Exclus agenţii
imobiliare. Tel. 0723-021734.

Spaţiul de închiriat are o
suprafaţ de 75 mp. Este situat
la parterul unui bloc din zona
central a municipiului Re iţa,
pe b-dul Revoluţia din Decem-
brie, bl. 4, sc. 3, parter, ap. 1 i
dispune de locuri de parcare în
imediata vecin tate a sediului.
Tel. 0740-331042.

Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 b i, 2 balcoane,
84 mp, izolat termic, central
termic , gresie, faianţ i alte
îmbun t ţiri. Tel. 0747-061958.

Ofer spre vânzare camer
c min str. Constructorilor nr. 5,
preţ 7.500 €. Tel. 0728-905832.

Vând teren 3.200 mp km 7!
40 mp. Tel 004369981815295

Persoan fizic , cump r
apartament cu 2 camere la etaj
intermediar. Ofer plata pe loc.
F r intermediari! Tel. 0355-
806332.

Persoan fizic , vând apar-
tament 2 camere confort 1 sem,
parter cu mici îmbun t ţiri, Mo-
roasa, preţ 33.000 el 0770
547057

Caut de închiriat apartament
mobilat, din data de 8 pân pe
18 iunie pentru 2 persoane.
Venim din Germania i dorim s
ne petrecem concediul unde am
copil rit. Info: elenakula@
yahoo.de sau seara dup ora 19
la tel. 0049 7731 921102.

ăr în Re

ă termică. Ofer 28.000

ă ă ă

ă

ă

ă

ă
ă

ă ă
ă ă

ă
ă

ă ă ă

ă ă

ă ă

ă ă

ă

ă

ă
ă

şi

ş

ş

ş

ş

ş

Vând în Gătaia, în centru,
casă cu grădină 1.520 mp, pre

ă,
et. 1. Tel. 0256-410590, 0747-
832171.

ădure + fâne

Vând apartament 3 camere
la casă, 2 băi, terasă ă ă.
Pre

ă 4 camere, bucă-
tărie, curte, grădină

ă

ă, depozit sau altele,
50-100 mp. Tel. 0747-160525.

Vând apartament 73 mp
decomandat, 2 balcoane. Tel.
0355-409155.

ţ
neg. sau schimb cu apartament
în Re ţa, conf. 1, cu central

Vând p ţe 5.800
mp localitatea Caransebe

ţ 42.000 € (zona Muncito-
resc). Tel. 0742-423554.

Vând cas

ţile.Tel.0754-648685
Ofer spre închiriere spaţiu

pentru firm

€
. .

€. T . -
.

şi

ş,
zona Teiuş. Tel. 0749-312329.

şi gr din

şi anexe cu
toate utilit

6

Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, cu toate facilită

ă, gaz, cablu, telefon
ţile

(ap ). Tel.
0745-571052, 0355-405268.

Sâmbătă, 24.05.2008

Duminică, 25.05.2008

Miercuri, 28.05.2008

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

. Franţ Lucian Ioan ( 1 ani) şi

Imling anita Gabriela (25 ani)

. Burtea Drago (2 ani) şi

Alexa Tania ( 2 ani)

. Iancu Dumitru (20 ani) şi

Tina Mirabela Maria (20 ani)

. Ghera Valentina Gelu (27 ani) şi

Chincea Oana Maria (21 ani)

. Milo (26 ani) şi

Iovu Laura Raisa (25 ani)

. Bădoiu Vasile Gabriel (29 ani) şi

Bra (24 ani)

. Cârstoiu Cosmin Ion (30 ani) şi

Grindeanu Oana Nicoleta (28 ani)

. Bulza Nicolae (28 ani) şi

Negoiu Gabriela (37 ani)

. Stănilă Gheorghe (63 ani) şi

Vlaicu Ana (58 ani)

. Militar Mircea Nicolae (45 ani) şi

Nistor Simona (39 ani)

3

2

2

ş Ciprian

ş Marius Cristian

şneanu Georgiana Oana

Execut acoperi uri mansar
dări i ziduri de piatră el
0743 907757

ă, aur sau
electronice. Tel. 0723-495967.

Caut doamnă cunoscătoare
a limbii germane pentru ngrijire
bătr nă l ngă Frankfurt din 15
mai. Tel. 0748 628726

Execut devize, sit a ii de
lucrări după antemăsurătoare
sau caiete de sarcini, n
programul D . Pre neg. Tel.
0724 895906

ş
ş

Ofer împrumut valutar cu
garan

, -
. T .

- .

ţie imobiliar

î
â â ,

- .
u ţ

î
oclib ţ

- .

Vând Dacia Super Nova an
2003, clim

ţ
3.500 €. Tel. 0727-741628.

Vând Dacia 1410, 32.000
km rulaţi, ţinut

Vând Opel Vectra GL, 1,6
cm, benzinar, an 1991, gri, stare
excepţional , preţ 3.800 €. Tel.
0767-809456.

Vând Dacia break, anul
1997 culoare alb , stare impe-
cabil . Tel. 0723-894929.
Logan 1.5 dci, an 2006, 50.000
km, garanţie mai 2009, revizii la
zi, unic proprietar, preţ 6.800 €
negociabil. Tel. 0752-210208.

Vând Dacia 1992 la 400 €.
Tel. 0745-532425.

ă, eleron, vopsea
metalizată, 26.000 km. Pre

ă în garaj, stare
foarte bună, cu toate taxele

ările la zi. Tel. 0255-
214605.

ă

ă
ă

şi
verific

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

RE IŢA:Ş Agent comercial: 5; Agent de asigurare: 1; Agent
securitate: 1;Ajutor ospatar: 10;Amanetar: 1;Asistent farmacist: 1;
Asistent medical generalist: 3; Barman: 8; Betonist: 2; Brutar: 1;
Bucatar: 22; Camerista hotel: 2; Carmangier: 3; Consilier: 7;
Consilier statistician: 1; Consultant in informatica: 1; Contabil: 2;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 58; Director
tehnic: 1; Director vanzari: 1; Dulgher: 3; Electrician de intretinere
si reparatii: 21; Electronist depanator utilaje calcul: 1; Faiantar: 11;
Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 15; Frezor universal: 10;
Gestionar depozit: 2; Inginer constructii: 9; Inginer mecanic: 14;
Inginer productie: 1; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 1;
Ingrijitor cladiri : 12; Inspector asigurari: 1; Instalator instalatii
tehnico sanitare si de gaze: 15; Kinetoterapeut: 1; Lacatus
constructii metalice: 29; Lacatus mecanic: 37; Lucrator comercial:
4; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 2; Maistru prelucrari
mecanice: 5; Manager proiect: 1; Manipulant marfuri: 2; Maseur: 1;
Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1; Mecanic intretinere si
reparatii: 5; Montator, reglor, depanator aparate electronice: 1;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 50; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 54; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 28;
Ospatar: 25; Patiser: 6; Pavator: 2; Paznic: 1; Pregatitor suprafete
pentru lacuit: 1; Proiectant inginer electronist: 2; Referent de
specialitate financiar contabilitate: 1; Secretar institut, facultate: 1;
Secretara: 3; Secretara dactilografa: 1; Sofer autobuz: 1; Sofer de
autoturisme si camionete: 1 persoană peste 45 de ani; Strungar la
masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate:
10; Strungar universal: 27; Sudor: 27; Sudor manual cu arc
electric: 38; Tehnician echipamente de calcul retele: 3; Tamplar
universal: 16; Tinichigiu carosier: 1; Turnator formator: 1;
Vanzator: 8; Vopsitor auto : 1; Vulcanizator: 1; Zidar rosar-
tencuitor: 43; Zugrav-vopsitor: 26;

Sef raion marfuri alimentare si
nealimentare: 5; Asistent medical generalist: 2; Sef sectie: 1;
Croitor: 50; Vanzator: 26; Muncitor necalificat in constructii: 1;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 46;

MOLDOVA NOUĂ:

TOTAL GENERAL: 876

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 21.05.2008

| |22 - 28 Mai 2008 PRISMA
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VÂNZARE GARSONIERE

Â .

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Î

Vând apartament cu o cameră Calea
Caransebe ă, balcon
închis. pre

ă, Micro 4,
termopane, u ă metalică, balcon. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând garsonieră Govândari, convec-
tor, podele laminate, u ă metalică pre

ă Moroasa, etaj 1,
boiler, 18500 € negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrală,
termopane, pre

ă,
termopane, amenajat, pre

ă,
mobilat

ă, termopane. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrală, termopa
ne, mobilat. Tel. 0355-404462, 0740
099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, etaj intermediar,
centrală, termopane, boxă. Tel 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1 semidecomandat, termopane,
u ă metalică, pre

ă, pre

ă, termopane, confort 2, pre

ătărie modificată, podele
laminate, centrală, pre

ă,
termopane, pre

ă, termopane, pre

ă, 76 mp,
parter, confort 1, decomandat, centrală,
pre

ă, 2 băi,
bucătărie mare, pre

ă, 2
băi, complet renovat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere Micro 4,
confort 1, decomandat, etaj 1, boxă,
termopane, centrală. Tel. 0355-404462,
0740099789 0788021438

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, centrală,
termopane, podele laminate, vedere pe 2
păr

ă, podele laminate, termopa
ne pre

ătărie mare termopane,
centrală, semimobilat, pre

ărămidă, bucătărie
modificată, centrală, pre

ăi. 2 balcoane,
termopane, centrală. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând casă Muncitoresc 2 camere,
termopane, podele laminate, u ă metalică
30000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789

Vând casă în Centru, 3 camere, termo
pane, u ă metalică, u

ăi, pre

ă Muncitoresc, 4 camere,
BCA, centrală, 134 mp,amenajată, baie,
pre

ă in Boc ă bună,
amenajată, curte, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând spa ă, 2
camere, 33 mp, termopane, pre

ă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătăria
mobilată. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789

Ofer spre închiriere spa

ă
spălat, utilat, mobilat. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Ofer spre închiriere garsoniera mobi
lată zonă bună. Tel. 0355-404462 0788
021439

Vând spa
ă, termopane, pre

şului, etaj 2, central

ş

ş

şi utilat, tv, calculator, frigider, pre

ş

ş

ş şi termopan, 200 mp
teren, 2 b

şa zon

şin

ţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Vând apartament cu o camer

ţ
14000 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând garsonier

ţ 36000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, semidecomandat, central

ţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Moroasa,
confort 1, semidecomandat, central

ţ
34000 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, preţ 31000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0740-
099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Micro 1,
confort 1, decomandat, podele laminate,
central

-
-

ţ 30000 negociabil. Tel
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 3, izolat, ter-
mopane, central ţ 37500. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
central ţ 33000
€ negociabil. Tel 0355-404462, 0740-
099789, 0788021438

Vând ap. 2 camere conf. 1, decoman-
dat, Micro 4, buc

ţ 42000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Centru, 90
mp, confort 1 decomandat, central

ţ 46000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând ap. 3 camere, Micro 2, confort 1,
semidecomandat, etaj 3, preţ 45000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj intermediar, confort 1, semidecoman-
dat, central ţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând ap. 3 camere, Lunc

ţ neg. Tel. 0740099789, 0788021438.

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, central

ţ 46500 €. Tel. 0355-
404462, 0740099789 0788021438

Vând apartament 3 camere, Moroasa,
confort 1, semidecomandat, etaj 2, preţ
39000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 2, central

ţi, preţ 44000 negociabil. Tel. 0355-
404462, 0740099789 0788021438

Vând apartament 3 camere, Micro 1,
izolat, central -

ţ 48000 €. Tel. 0355-404462,
0740099789 0788021438

Vând apartament 3 camere confort 1,
semidecomandat, Micro 3, balcon
modificat, buc

ţ 48000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Moroasa,
confort 2, bloc c

ţ 43000 €. Tel
0355/404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 b

-

ţ 73000 € negociabil. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând cas

ţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând ieftin cas

ţiu comercial Lunc
ţ 35000 €.

Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere cas

ţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabi-
nete medicale, birouri. Tel. 0788021438,
0740099789

Ofer spre închiriere apartament 2
camere centrala, termopane, ma

-
-

ţiu Muncitoresc 150 mp,
teras ţ 43000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789

V NZARE APART 2 CAMERE

VÂNZARE CASĂ

NCHIRIERE

V nd apartament 3 camere, conf. 1,
etajul 1, zona Micro 2, cu central termic ,
pre

â

ţ 36.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere decoman-

dat, etajul 2, cu central termic , termo-
pane, zona Micro 4. Tel. 0748-119444.

Vând garsonier , Micro 4, îmbun t ţ-
it , central termic , u metalic , termo-
pane, preţ 23.200 € neg. Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 3 camere, conf. 1
decomandat, îmbun t ţit cu central ,
gresie, faianţ , termopane, u metalic ,
preţ 50.000 € neg. Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 2 camere, conf. 1
semidecomandat, bloc de 4 etaje, zon
bun , preţ 36.000 € Tel. 0748-118081.

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj 1, cu central termic , zona Intim preţ
35.000 € neg. Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere, conf. 2,
etajul 3, cu convector, zon bun Micro 1,
preţ 30.000 €. Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 2, cu mici îmbun t ţiri, zon
excelent . Tel. 0748-118777.

Vând sau închiriez, spaţiu comercial, în
suprafaţ de 55 mp. Tel. 0748-119442.

Vând apartament 2 camere superîm-
bun t ţit preţ 30.500 €. Tel. 0748-119442.

Vând apartament 2 camere, multiple
îmbun t ţiri, mobilat, bloc de 4 etaje, zon
bun . Tel. 0748-118080.

Vând apartament cu o camer în
Govândari. Tel 0748-118080.

Închiriez garsonier mobilat sau
nemobilat . Tel. 0748-118080.

Vând apartament 2 camere, zona
Micro 4, central , termopane, preţ 29.500
€ neg. Tel. 0748-119441.

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, Micro 3, îmbun t ţit, preţ
37.500 € neg. Tel. 0748-119441.

Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, Micro 2, multiple îmbun -
t ţiri, mobilat, preţ neg. Tel. 0748-119441.

Vând garsonier , conf. 1, etajul 1 din 4,
preţ 20.000 €. Tel. 0748-119441.

Vând 2 camere, bloc 4 etaje cu multiple
îmbun t ţiri, preţ 29.500 € neg. Tel. 0748-
119442.
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând cas ţa, zona Baia
Comunal

ţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

i utilat
ţ

135.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând cas

ţei. Preţ 85.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebe

ţ 2,5 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 70 mp, zona

Lunc ţ 75.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616

Vând 3 spaţii în su ţ
ţ 46.000

€ neg. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu pentru birouri, sedii

firme, în suprafaţ
ţ 15.500 € fix. Tel.

221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 240 mp +

spaţiu depozitare 120 mp, front stradal
25 mp, zona Muncitoresc. Preţ 105.000
€. Tel. 221529, 0724-302616

Vând spaţiu , 100 mp,
situat pe Calea Caransebe ţ
150.000 . Tel. 221529, 0724-302616

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

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

Vând hal -
ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-

sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

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

Caut s

Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, mobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70 mp situat în Lunc ţ 600 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
240 mp, spaţiu de depozitare 100 mp,
situate în zona Muncitoresc. Preţ 500
€/lun Tel. 221529, 0724-302616

î spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616

ă în Re
ă, compusă din 6 camere, 2

băi, 2 terase, garaj. Pre

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

ă. Pre

prafa ă totală de
96 mp situate în Blocul 800. Pre

ă de 32 mp, situat în
Blocul 800. Pre

comercial

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă. Pre

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ă. Pre

ă.

ătă ă. Pre

şi

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şului, pre

iunea Secu. Pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

şi
utilat complet. Pre

Vând cas

€

Ofer spre nchiriere
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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

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,

PRISMA | 2008 |22 - 28 Mai

Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec

http://www.magister-imobiliare.ro/


DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Finala Cupei Cupelor, Rulmentul Brasov - Larvik

Sambata Sport.ro ora 17:15
TENIS: Turneul ATP de la Roland Garros, ziua 1

Duminica Eurosport ora 12:00
FORMULA 1: Marele Premiu de la Monte Carlo, cursa, etapa 6

Duminica TVR 1 ora 14:55
CICLISM: Turul Italiei, Etapa 15

Duminica Eurosport ora 17:00
FOTBAL: Seara Campionilor: Romania - Galaxia Figo

Luni ProTV ora 20:15
HANDBAL FEM.: Divizia Nationala: Oltchim - Rulmentul

Luni Sport.ro ora 18:00.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
10 mai - 01 iun: CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2008;
22 - 25 mai: FORMULA1 - MP al statului Monaco, Monte Carlo;
23 - 25 mai: Viteza pe Traseu Montan - Campulung, Et. 3 si 4.
25 mai - 08 iun: TENIS - Turneul de la Roland Garros, Paris Franta;

KAIAC - CANOE
Echipajul masculin de canoe-4 al României a câ

-
ştigat medalia

de argint sâmb
şi Lidia Talp

şi C
şi 559 de miimi,

fiind devansat de sportivi din Belarus (3:23.386). În proba feminin
şi Lidia Talp

şi 932 miimi. Medalia de aur a fost
câştigat

şi la canoe-2 masculin pe distan
şi Niculae Flocea au ocupat locul 6. De

asemenea, la Kaiac-4 pe distan
Ştefan şi Florean Mada s-au clasat pe locul 4.

Sportivii români au câştigat o medalie de aur la Campionatele
Europene de kaiac-canoe de la Milano, în proba masculin

şi C
şi Rusiei.

România a mai câştigat trei medalii la Europenele de kaiac-
canoe de la Milano, bronz pentru kaiacul feminin de 4, la 1.000
metri, bronz pentru echipajul de feminin de kaiac 2, la 1.000 metri
şi argint pentru echipajul masculin de canoe 4, la 1.000 metri.

ătă, la Campionatele Europene de la Milano, com
peti ă ă s-au clasat pe locul trei, la
Kaiac-2, pe distan

ă, Andrei Cuculici, Florin Mironcic ătălin Costache a fost
cronometrat cu timpul de 3 minute, 24 de secunde

ă
de Kaiac-2,Alina Chirilă ă au parcurs cei 1.000 de metri
în 3 minute, 49 de secunde

ă de un echipaj din Ungaria, cu timpul 3:44.105, iar pe locul
doi s-a clasat un echipaj polonez (3:47.095). Sportivi din România
au concurat

ă de
canoe 4, pe distan

ătălin Costache au fost
urma

ţie la care Alina Chiril
ţa de 1.000 de metri. Echipajul format din Iosif

Chiril

ţa de 1.000 m, unde
Constantin Popa

ţa de 500 de metri, Ionuţ Anghel,
Lehel Ercsei, Vasile

ţa de 500 de metri. Costantin Ciprian Popa,
Niculae Flocea, Silviu Simiocencu

ţi pe podium de echipajele Ungariei

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta-

mani se va desfasura Marele
Premiu al statului Monaco,
Monte Carlo. Clasamentele
generale inainte de acest MP:

1. Kimi Räikkönen (FIN) 35
2. Felipe Massa (BR) 28
3. Lewis Hamilton (GB) 28
4. Robert Kubica (POL) 24
5. Nick Heidfeld (D) 20
6. H. Kovalainen (FIN) 14
7. Mark Webber (AUS) 10
8. Jarno Trulli (I) 9
9. FernandoAlonso (E) 9

10. Nico Rosberg (D) 8
11. Kazuki Nakajima(JPN) 5
12. Jenson Button (GB) 3
13. Séb. Bourdais (F) 2

1. Scuderia Ferrari 63
2. BMW Sauber F1 Team 44
3. McLaren Mercedes 42
4.AT&T Williams 13
5. Red Bull Racing 10
6. Toyota Racing 9
7. ING Renault F1 Team 9
8. Honda Racing F1 Team 3
9. Scuderia Toro Rosso 2

10. Force IndiaF1 Team 0
Marele Premiu al statului

Monaco este cea mai presti-
gioasa cursa din calendarul
Formulei 1. Iata cateva carac-
teristici tehnice ale circuitului.

Circuitul de la Monaco, cu o
lungime de 3.340 km, necesita o
forta de apasare aerodinamica
max ima , ia r ap rop ie rea
barierelor de protectie de circuit
este foarte solicitanta pentru
piloti. Cu toate acestea, viteza
medie pe circuitul de la Monaco
este de numai 160 km/h, cea
mai mica din intreg sezonului.

Marele Premiu de la Monaco
din acest an va incepe intr-o zi
neobisnuita, joi, cand vor avea
loc primele sesiuni de antrena-
mente libere. Suprafata circui-
tului a fost refacuta de cateva ori
in ultimii ani, iar circuitul nu
reprezinta o enigma atat de
mare pe cat s-ar putea crede la
prima vedere.

Acceleratie maxima: 60%;
Pneuri: soft / super soft;
Uzura pneurilor: medie
Viteza medie: 160 km/h.

Piloti:

Constructori:

Date tehnice:

Rulmentul in finala Cupei Cupelor
Rulmentul Braşov a pierdut prima manş

şi au încheiat la egalitate primul act, 13-13, însa
norvegiencele s-au ap şi mai eficient în debutul
p şi s-au distan

şit s
şi a cedat în final la patru goluri diferen

şov şi Larvik, din finala Cupei
Cupelor, va avea loc sâmb

şov, iar elevele Marianei
Târc

ă a finalei Cupei
Cupelor la handbal feminin, 21-25 în deplasare cu norvegienele de
la Larvik. Cele două forma

ă,
ărat mai agresiv

ăr

ărire de orgoliu, a redus din diferen ă
până la 19-23, în inferioritate numerică, dar nu a reu ă profite de
momentul bun ă.

Returul dintre Rulmentul Bra
ătă, la

Bra
ă vor să repete evolu

ţii au mers aproape cap la cap în prima
repriz

ţii a doua ţat la 23-16 cu aproximativ 10 minute
înainte de final.

Rulmentul a avut o tres ţ

ţ

ţia
marii rivale din România, Oltchim
Râmnicu Vâlcea, formaţie care a
câtigat Cupa Cupelor în 2007,
împotriva unei alte formaţii din
Norvegia. Tarca, a declarat, dupa
meciul din Norvegia, ca diferenta
de patru goluri nu este imposibil de
recuperat si ca formatia sa are
forta sa castige trofeul.

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 32-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Arges 32 24 4 4 74 20 75p
Gaz Metan Medias 32 22 1 9 69 41 67
Alba Iulia 32 17 6 9 51 33 57
CSM Rm. Valcea 32 17 6 9 50 37 57
FC Drobeta 32 16 7 9 45 29 55

. Jiul Petrosani 32 17 8 7 50 25 54
7. Muresul Deva

Liberty Salonta 32 13 7 12 35 31 46
9. FC Bihor 32 12 8 12 29 33 44

. FC Targoviste 32 11 10 11 41 39 43
11. Minerul Lupeni 32 10 10 12 40 42 40

ISCT 32 11 7 14 29 37 40
13. CFR Timisoara 32 10 6 16 32 43 36

Ariesul Turda 32 9 8 15 31 46 35
15. Poli II Timisoara 32 8 6 18 25 52 30p

17. FC Caracal 32 5 7 20 30 50 22p
18. Corvinul Hunedoara 32 4 7 21 19 63 19p

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

32 14 7 11 37 37 49p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

16. FCM Resita 32 8 5 19 33 62 29p

Ultima etapa (34/34) 24.05.2008 : FCM Resita - CSM Rm.
Valcea; Liberty Salonta - Gaz Metan Medias; FC Drobeta - ISCT;
Alba Iulia - Corvinul; FC Targoviste - Poli II Timisoara;Ariesul Turda
- Jiul Petrosani; FC Caracal - Minerul Lupeni; CFR Timisoara - FC
Bihor; Muresul Deva - FCArges.

LIGA 2 - SERIA II

LIGA CAMPIONILOR
Miercuri seara s-a desfasurat Finala Ligii Campionilor dintre

echipele M. United si Chelsea, cor - .
Date statistice legate de finala.Aceasta a fost finala cu numarul

53 din istoria Ligii Campionilor. Este a treia finala in care echipele
ajunse aici sunt din aceiasi tara.Anglia are asigurat al 11-lea trofeu
în aceast

s 1 1 la minutul 90

ţie, egalând Italia

ţinut de Spania.

ă competi şi Spania. Anglia a înregistrat
de asemenea al 29-lea succes în cupele europene, egalând
recordul de

ROLAND GARROS
Turneul de tenis de la Roland Garros are loc in fiecare an la

sfarsitul lunii mai. Este unul din cele patru turnee de mare slem,
alaturi de Australian Open,Wimbledon si US Open. Este cel mai
puternic turneu pe zgura si apare in visul oricarui tenismen. Este
singurul titlu de mare slem care ii lipseste lui Roger Federer.
Turneul apare atat in calendarul ATP cat si in cel WTA. Tot in
aceeasi perioada au loc intreceri de dublu fete, dublu baieti, dublu
mixt si juniori.

Castigatori anteriori:
2007- Rafael Nadal - Justine Hénin-Hardenne
2006- Rafael Nadal - Justine Hénin-Hardenne
2005- Rafael Nadal - Justine Hénin-Hardenne
2004- Gaston Gaudio -Anastasia Myskina
2003- Juan Carlos Ferrero - Justine Hénin-Hardenne

. NumRoddick nu merge la Roland Garros ărul 6 mondial,
Andy Roddick a anun ă nu va participa la edi

ă
decizie prin durerile resim

ă se
retragă de pe teren în timpul semifinalei cu Stanislav Wawrinka.

ă printre
cei 8 tenismeni care au primit invita

.

ţat c ţia din acest an a
Internaţionalelor Franţei. Tenismenul american a motivat aceast

ţite la spate. Roddick s-a accidentat în
timpul mastersului de la Roma, atunci când a fost nevoit s

ţii la ediţia din acest an a celui
de-al doilea turneu de Grand Slam al sezonului

Triplul campion la Roland Garros, brazilianul Gustavo Kuerten,
ajuns acum pe locul 1147 în clasamentul mondial, se afl
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ATENTIE LA MOTOCICLISTI !!!
Campanie anti-accidente realizata de Timisoara Bikerswww.timisoarabikers.ro
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