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Şedinţă ordinară de lucru - 28 august 2007
Sub preşedinţia do mnului Jaro Marşalik, şedinţa de lucru a
Co nsiliului Lo cal şi-a pro pus rezo lvarea uno r pro bleme
stringente pentru aparatul pro priu şi so cietăţile în care este
co acţio nar Co nsiliul, precum şi a so licitărilo r venite din partea
uno r membri ai co munităţii.
La şedinţă au fo st prezenţi 20 de co nsilieri, absent fiind
do mnul Io n Do brean.
Ordine de zi a şedinţei cuprinde 4 pro cese verbale ale
şedinţelo r anterio are (10 iulie, 12 iulie, 23 iulie şi 14 august), 18
pro iecte de ho tărâre, dintre care 5 în regim de urgenţă, un rapo rt
şi o info rmare.
Cele 4 pro cese verbale au fo st vo tate, cu unele o bservaţii
legate de co nsemnări interpretate altfel decât au fo st prezentate.
Bugetul local a fost rectificat
A do ua etapă a plăţilo r pe care trebuia să le supo rte bugetul
lo cal a sco s în evidenţă atât subdimensio narea uno r cheltuieli
preco nizate la mo mentul de co nstituire a acestui pro gram
financiar, cât şi o altă evo luţie a destinaţiilo r luate în calcul la faza
de pro iect.
Rectificarea nu înseamnă numai transferuri de sume între
diferitele capito le ale bugetului, ci şi repartizarea respo nsabilă a
celo r 1.000,0 lei, venituri din sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de pro ducţie şi distribuţie a energiei termice.
În principal, suma iniţială alo cată pentru lucrările tehnico edilitare de la „Km 7” (13.412,95 lei) va fi diminuată cu 5.185,35
lei, fără ca această o peraţie să influenţeze, când va fi po sibil,
co ntinuarea lucrărilo r în timpul rămas din acest an.
Co ntinuarea lucrărilo r este co ndiţio nată de o bţinerea
auto rizaţiei de co nstrucţie, la rândul ei po sibilă do ar după
reglementarea regimului juridic al terenului.
În principal, suma dispo nibilizată în acest mo d va fi utilizată
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pentru cheltuieli de perso nal, salarii pentru
perso
nalul primăriei,
dar şi pentru cel al S.C. URBAN Reşiţa S.R.L.
Dacă Guvernul Ro mâniei va prelua cheltuielile de amenajare
a platfo rmei industriale de la km 7 (în acest sens se elabo rează
do cumentaţia necesară), atunci rectificarea bugetară vo tată va fi
nu do ar una scriptică, ci reală.
Pro iectul a întrunit 15 vo turi „pentru” şi 5 abţineri. (Proiect de
hotărâre nr.1)
Strategia municipală privind dezvoltarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice
Materialul prezentat, realizat ca o bligaţie impusă de H.G. nr.
246/2006, nu a adaptat şi particularizat liniile directo are ale
acesteia la co ndiţiile şi necesităţile reale ale o raşului şi, în
această situaţie, nu a întrunit girul co nsilierilo r. Pro iectul a fo st
respins. (Proiect de hotărâre nr.2)
Gratuităţi la transportul urban
Pro iectul de ho tărâre privind apro barea mo dalităţii de aco rdare de gratuităţi pe to ate liniile de transpo rt urban cu mijlo ace de
transpo rt în co mun, pentru perso anele cu handicap grav, şi
accentuat, precum şi pentru înso ţito rii si asistenţii perso nali ai
acesto ra a suferit o no uă amânare (pentru luna septembrie
2007), când se co nsideră finalizată o peraţiunea de culegere şi
sintetizare a datelo r. (Proiect de hotărâre nr.3)
Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
Legislaţia ro mânească asigură pro mo varea în funcţie,
respectiv a drepturilo r salariale pentru funcţio narii publici de
execuţie în situaţia perfo rmanţelo r pro fesio nale, co ncretizate în
activitatea prestată, apreciată prin calificativ minim „bun” şi
co ro bo rate cu vechimea minimă impusă.
În situaţia funcţio narilo r publici debutanţi, calificativul „co respunzăto r” este suficient pentru o bţinerea statutului de „funcţio nar
public definitiv”.
În cazul aparatului de specialitate al primarului din Reşiţa, 27
de funcţio nari publici vo r beneficia de transfo rmarea funcţiilo r în
care sunt încadraţi, cu mo dificarea (creşterea) co respunzăto are
a salariilo r.
Pro iectul de ho tărâre a fo st vo tat (Proiect de hotărâre nr.4)
Statut de funcţii modificat, la Poliţia Comunitară
În cadrul Serviciului Public „Po liţia Co munitară” din
subo rdinea Co nsiliului Lo cală al municipiului Reşiţa unul dintre
funcţio narii publici va beneficia de mo dificarea funcţiei şi a
cuantumului salariului, ca urmare a studiilo r abso lvite. (Proiect
de hotărâre nr. 5)

Statut de funcţii mo dificat, la Serviciul Public „ Direcţia
Impo zite şi Taxe”
Patru dintre funcţio narii publici ai Direcţiei menţio nate vo r fi
avansaţi, la pro punerea şefului co mpartimentului în care
lucrează, co nsecinţă fiind creşterea salarială. (Proiect de
hotărâre nr. 6)
Statut de funcţii modificat, la Serviciul Public „Direcţia
de Asistenţă Socială”
Do uă mo dificări de funcţii survin la această Direcţie,
funcţio narii publici vizaţi realizând co ndiţia de stagiu pentru
pro mo varea de la statutul de „debutant” la cel „definitiv”. (Proiect
de hotărâre nr. 7)
Scutire de impozit
Familia Adam şi Maria Simio n, pro prietari ai unei suprafeţe de
teren intravilan (înscris în C.F. nr. 3212, nr. to p.148/b) de 808 mp,
situată în Reşiţa, pe Str. Geo rge Co şbuc, nr. 11 au so licitat
scutirea de la plata impo zitului şi a majo rărilo r şi penalităţilo r de
întârziere (pentru perio ada 2002 2007), în to tal 1.070,0 lei,
aferente unei parcele cu suprafaţa de 210 mp, aflată în
prelungirea curţii imo bilului unde lo cuiesc, în spatele Po liclinicii
nr. 2 (strada Spitalului).
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Terenul cu suprafaţa de 808 mp este o cupat de casa familiei
Simio n, curtea acesto ra (în to tal 404 mp) şi o parte de clădirea
Po liclinicii (180 mp), iar o suprafaţa de 210 mp este necultivată,
neîngrădită, invadată de bălării şi co nstituie spaţiu de amplasare
a co ntainerelo r pentru co lectarea guno iului menajer din zo nă.
În anul 1976 a fo st co nstruită clădirea Po liclinicii pe un teren
o bţinut prin expro priere, printre păgubiţi numărându-se şi familia
Simio n. Expro prierea realizată prin Decret Prezidenţial îi asigură
Statului Ro mân dreptul de pro prietate asupra terenului (2750
mp), administrato r fiind Co nsiliul Lo cal al municipiului Reşiţa,
însă în înscrisurile de Carte Funciară nu a fo st o perat acest act
no rmativ, ceea ce a permis uno ra dintre fo ştii pro prietari să
înstrăineze terenul.
În această situaţie co nsiliul Lo cal, în calitate de reclamant a
început o acţiune civilă al cărei sco p este co nfirmarea dreptului
de pro prietate asupra terenului pe care este co nstruită
Po liclinica.
Prin sentinţa civilă nr. 628 a Şedinţei publice din 7 martie
2007 Co nsiliul Lo cal al municipiului Reşiţa co nstată dreptul de
pro prietate al Satului Ro mân asupra a do ar 180 mp din
pro prietatea familiei Simio n. Sentinţa po ate fi co ntestată.
În ceea ce priveşte so licitarea familiei Simio n, rapo rtată la
veniturile familiei (487 - pensia so ţului şi un teren de 1 ha - fâneţe,
neexplo atat), co nsilierii au avut abo rdări diferite: fie o acţiune a
primărie pentru degajarea terenului pentru a putea fi utilizat, fie
sugestia ca terenul să fie cedat Co nsiliului Lo cal.
Nu s-a făcut nici menţiune legată de faptul că, la o ra actuală,
fo ştii pro prietari de terenuri se po t prevala de legislaţia care le
permite să so licite retro cedarea bunurilo r, preluate abuziv, în
natură sau într-o altă mo dalitate de echivalare a prejudiciului, iar
familia Simio n, la fel ca alţi reşiţeni care au uzat de acest drept
sau chiar au beneficiat de el, ar putea fi despăgubită echitabil, nu
numai prin scutirea la plata impo zitului.
(continuare în pagina 2)
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Cu 19 vo turi ”împo trivă”, pro iectul de ho tărâre a
căzut. (Proiect de hotărâre nr.8)
Biserică ortodoxă de stil vechi
Cei cca 80 de credincio şii o rto do cşi de stil vechi din
Reşiţa, afiliaţi Bisericii o rto do xe de stil vechi din
Ro mânia, cu sediul la mănăstirea Slătio ara din judeţul
Suceava vo r avea un lăcaş de cult.
Amplasamentul este situa în intravilan, în zo na Triaj
Calea Timişo arei, în axa po dului care face legătura
cu cartierul Găvân-dari, pe un teren cu suprafaţa
de 2.500 mp, pro prietate privată.
Lăcaşul de cult va fi în stil o rto do x tradiţio nal,
biserică tio cruce greacă, cu turlă şi clo po tniţă, iar
zo na va mai fi mo bilată şi ci lo cuinţa preo tului,
biro uri, sală de întruniri, spaţii pt. prepararea
hranei şi 3-6 camere de o aspeţi, do tate fiecare cu
grup so cial.
Obiectivul este de anvergură, ţinând seama de
lucrările necesare pentru stabilizarea terenului şi
pentru amenajarea sistematizarea zo nei. (Proiect
de hotărâre nr.9)
Calea Caransebeşului
Extinderea spaţiului co mercial situat pe Calea
Caransebeşului, la parterul blo cului nr. 4A, va
co ntribui la amelio rarea esteticii urbanistice a unei
artere care co nstituie un prim co ntact cu capitala
de judeţ.
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) elabo rat de
un investito r privat, S.C. DAVE S.R.L.se referă la
extin-derea şi mo dernizarea spaţiului existent la
parterul blo cului (148 mp - pro prietate privată) şi
extinderea pe terenul (55,4 mp) aparţinând Statului
Ro mân.
Do cumentaţia a fo st apro bată, valabilitatea PUD ului fiind de 2 ani. (Proiect de hotărâre nr.10)
Spaţiu pentru un Luptător pentru Victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989
Do mnul Io n Preduţ, po seso r al certificatului de
Luptăto r pentru Victo ria Revo luţiei din Decembrie 1989
a so licitat vânzarea, fără licitaţie, a spaţiului
administrativ 2b (suprafaţă co nstruită de 17 mp), situat
în Reşiţa, Aleea Tineretului, nr-5, parter, pro prietate
privată a municipiului Reşiţa, spaţiu pe care îl deţine în
calitate de chiriaş, începând cu data de 31.01.2007.
Supo rtul legal al cererii îl co nstituie Legea nr.
34/2004, referito are la Cinstirea Ero ilo r Martiri şi Aco rdarea uno r Drepturi Urmaşilo r acesto ra, precum şi
Luptăto rilo r pt. Victo ria Revo luţiei din Decembrie 1989.
Do mnului Preduţ i s-a respectat acest drept şi, în
co nsecinţă va putea cumpăra spaţiul închiriat şi cel
aferent co nstrucţiei, suma valo area to tală a tranzacţiei
fiind de (11.000 lei +TVA), pentru spaţiu co nstruit şi
(9,94 € + TVA), pentru cel aferent. Evaluarea a fo st
făcută de către S.C. HANGA CONSULT S.R.L.
Pro iectul a fo st apro bat cu 17 vo turi „pentru” şi 3
abţineri. (Proiect de hotărâre nr.11)
Extindere cabinet stomatologic
Co nsiliul Lo cal a apro bat co ncesio narea, fără
licitaţie, a unui teren cu suprafaţa de 22,8 mp, ceea ce îi
va permite Dr. Siladi, pro prietar al unui cabinet
sto mato lo gic (situat în Reşiţa, Aleea Padeş, blo c 2,
scara A, ap.1, parter) să extindă co nstrucţia existentă.
(Proiect de hotărâre nr.12)
Terenuri destinate construcţiei de locuinţe
În anul 2006, Co nsiliul Lo cal a aco rdat dreptul de
fo lo sinţă gratuită, pe durata existenţei imo bilelo r, uno r
tineri care do reau să îşi co nstruiască lo cuinţe
pro prietate perso nală.
Având în vedere că 7 dintre cei 9 beneficiari ai
terenurilo r aco rdate în aceste co ndiţii nu s-au încadrat
în prevederile legale şi anume începerea lucrărilo r în
termen de 1 an, acest privilegiu le-a fo st retras, urmând
ca alţi tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, care
au depus do sare, să preia, în co ndiţii legale, terenurile
dispo nibile.
Perso anele căro ra li s-a retras sprijinul sunt:
Chisăliţă Io an-Narcis, Lăuţaş Nico lae, Bo go evici
Petre, Şera Simo na-Lo redana, Pasăre Eugenia,
Co rnea Lenuţa-Aurica şi Po pescu Cătălin Flavius..
(Proiect de hotărâre nr.13)

Reabilitarea Centrului Civic o realitate
Recepţia lucrărilo r de reabilitare a Centrului Civic al
municipiului Reşiţa a avut lo c în data de 24 august.
Recepţia investiţiei, la care au participat şi
Pro f.Dr.Ing. Tadeus Schein, precum şi co nsilierii Jaro
Marşalik şi Mircea Deo ană, a fo st admisă cu 12
o bservaţii grave privind calitatea şi a do tărilo r sau a
abaterilo r de la pro iect.

În această situaţie, garanţia de bună execuţie
(179.007,75 lei), instrument financiar care permite
efectuarea remedierilo r de către executant, a fo st
reţinută, iar termenul de finalizare a remedierilo r a fo st
stabilit la data de 30 no iembrie 2007, un termen mult
prea genero s, dar care nu a beneficiat de explicaţii.
Lucrarea a fo st executată de către S.C.
CONSPROIECT S.R.L. Reşiţa, în urma unei licitaţii
care a desemnat câştigăto rul din 4 o fertanţi.
Selecţia câştigăto rului se face printre altele, prin
garanţiile de bo nitate ale firmei (ceea ce include şi
perso nal calificat) şi po rto fo liul de lucrări similare
executate.
Co ntractul de execuţie de lucrări (nr. 7568/
28.04.2006), în valo are de 2.543.690,45 lei prevedea o
execuţie în termen de 7 luni.
Co stul lucrării s-a ridicat, deo camdată, la
3.814.195,45 lei, iar execuţia lucrării s-a desfăşurat pe
15 luni, cu justificări precum schimbarea so luţiei
tehnice, durata necesară apro vizio nării cu no ile
materiale şi plo ile abundente care au traversat o raşul
până la 15 iunie a.c. (Informare, pct.14)
Activitatea asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap
Perso anele cu handicap grav beneficiază, în urma
uno r evaluări so cio -psiho -medicale, de un asistent
perso nal care supraveghează, aco rdă asistenţă şi
îngrijire.
Auto rităţile administraţiei publice lo cale au o bligaţia
să prevadă în bugetul lo cal şi să garanteze sumele
necesare din care se supo rtă salarizarea asistenţilo r şi
celelalte drepturile la care au dreptul legal asistenţii
perso nali.
În sarcina auto rităţilo r reşiţene sunt în jur de 180 de
asistenţi perso nali, pentru care, în perio ada ianuarie
iulie 2007 s-au plătit 816.098 lei.
Funcţio narii publici din „Direcţia de Asistenţă
So cială” Reşiţa au efectuat 184 co ntro ale, co respunzăto r numărului maxim de asistenţi din lunile iunieiulie. (Informare pct.15)
URBAN REŞIŢA s.r.l. contractează un împrumut
URBAN S.R.L. a so licitat aco rdul Co nsiliului Lo cal
pentru a putea co ntracta un împrumut bancar intern în
valo are de 3.000.000 lei.
Suma echivalează cu dato ria actuală a Primăriei
municipiului Reşiţa faţă de această so cietate co mercială, o bligaţie pe care, la o ra actuală, nu o po ate o no ra
decât în cuante, având în vedere regimul aleato riu al
încasărilo r din perio ada estivală.
Situaţia financiară a URBAN-ului este caracterizată
de restanţe salariale, o bligaţii financiare faţă de Stat,
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dato rii neachitate, inclusiv majo rările şi penalităţile
care decurg din întârzieri, precum şi plăţi scadente
către furnizo rii de materiale tehno lo gice.
Una dintre explicaţiile pentru situaţia în care se
găseşte so cietatea este impo sibilitatea angajării de
lucrări cu terţi, participarea la licitaţii fiind blo cată de
statutul de dato rnic.
Pe de-altă parte, în situaţia în care creditul bancar
ar fi aco rdat, gestio narea sumei o va realiza Banca
res-pectivă, în sensul că dato riile so cietăţii către
Stat ar de-veni prio ritare şi ar fi preluate auto mat
din acest credit.
Pentru a evita această implicare a Băncii, unii
dintre co nsilieri au sugerat ca împrumutul să fie
făcut de către primărie, în realitate demers limitat
de legislaţie: desti-naţia împrumuturilo r este
exclusiv pentru investiţii.
Situaţia financiară a S.C. URBAN REŞIŢA
S.R.L. po ate determina revenirea so cietăţii la
vechiul statut şi anume serviciu al primăriei, statut
care ar reduce co sturile la URBAN cu
co ntravalo area TVA-ului care nu se mai plăteşte.
În final, cu do uă abţineri la vo t, pro iectul a de
venit ho tărâre, dar a fo st co ndiţio nat mo dul de
selecţie a băncii care va aco rda împrumutul şi anume prin licitaţie. (Proiect de hotărâre nr.1, urgenţă)
Evidenţa persoanelor prin reţea judeţeană
de comunicaţii
Co nsiliul Lo cal al municipiului Reşiţa a ho tărât
aso cierea cu Co nsiliul Judeţean Caraş-Severin pentru
implementarea pro iectului „Eficientizarea activităţii
serviciilo r de evidenţă a perso anelo r din judeţul CaraşSeverin, ale cărui co sturi eligibile şi neeligibile vo r fi
supo rtate de către administraţia judeţeană.
Pro iectul are ca o biectiv prio ritar îmbunătăţirea
serviciilo r publice, ceea ce înseamnă un set unitar de
reguli privind activitatea de co nectare a serviciilo r
publice lo cale şi judeţene de evidenţă a perso anelo r la
reţeaua de co municaţii Vo ce Data a M.I.R.A., pentru
accesarea bazelo r de date de evidenţă a perso anelo r.
(Proiect de hotărâre nr.2, urgenţă)
Deplasare în Franţa
La invitaţia primăriei o raşului francez Caen în
vederea participării la Târgul Internaţio nal (14 24
septembrie 2007) la care participă reprezentanţii
o raşelo r (din SUA, Austria, Italia, Germania) cu care
Caen-ul a stabilit relaţii de co labo rare sau de înfrăţire,
Ro mânia va fi reprezentată de delegaţia municipiului
Reşiţa.
Delegaţia va fi fo rmată din :
l Pro f. Dr. Liviu Spătaru, primarul Reşiţei,
l Simo na Alina Zo ra Stanco vici, co nsilier în cadrul
primăriei şi
l do mnul Io an Beg, inspecto r la primărie.
Co nsiliul a apro bat deco ntarea cheltuielilo r de
deplasare în Franţa din bugetul lo cal. (Proiect de
hotărâre nr.3, urgenţă)
Modificări în statutul unor terenuri
La so licitarea do mnilo r Victo r Diaco nescu şi Io n
Ro şianu, precum şi a so cietăţii S.C. TEMPO S.R.L. a
fo st apro bat schimbarea statutului unui teren cu
suprafaţa de 340 mp, situat în Reşiţa, Calea Timişo arei
(C.F. nr. 956 Reşiţa Ro mână). În prezent, terenul este
în do meniul public al municipiului Reşiţa şi, prin vo tul
Co nsiliului Lo cal, va aparţine do meniului privat, făcând
po sibilă închirierea lui în vederea co nstruirii unui zid de
pro tecţie pentru co nstrucţiile adiacente existente.
(Proiect de hotărâre nr. 4, urgenţă)
Pro iectul de ho tărâre privind trecerea din do meniul
public în cel privat, al municipiului Reşiţa, a unui teren
cu o suprafaţă de 646 mp, care urma să fie co ncesio nat
unui întreprinzăto r privat, în vederea co nstruirii unui
co mplex fast-fo o d pentru co pii şi a unei săli de fitness a
fo st retras chiar de către investito rul căruia urma să i se
co ncesio neze terenul.
Mo tivaţia este înţelegerea pe care acesta
(beneficiar al unui PUD, fază de început, o bligato rie
pentru realizarea unei co nstrucţii) a manifestat-o faţă
de no ua iniţiativă a Co nsiliului Lo cal: mo bilarea zo nei
cu o Grădiniţă. (Proiect de hotărâre nr.5, urgenţă)
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+4ºC

Caransebeş

+20ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +15ºC
+5ºC

Oraviţa +15ºC
+5ºC

+18ºC
+6ºC

+18ºC
+6ºC

Joi, 13 Septembrie

+17ºC
+3ºC

Vineri, 14 Septembrie Sâmbătă, 15 Sept.

Duminică, 16 Sept.

Reşiţa

+16ºC/+7ºC

+17ºC/+9ºC

+21ºC/+11ºC

+20ºC/+6ºC

+19ºC/+5ºC

+17ºC/+6ºC

+18ºC/+6ºC

Timişoara

+20ºC/+7ºC

+20ºC/+10ºC

+22ºC/+11ºC

+27ºC/+11ºC

+24ºC/+7ºC

+20ºC/+6ºC

+23ºC/+9ºC

2

| 6 - 12 Septembrie 2007 | PRISMA

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând t ăura şi de carne
pentru sacrificat, 5-6 luni. Preţul
avantajo s. Tel. 0724-467054.
Vând ieftin 2 mo nito are co lo r
14” Trust, 17” Siemens.
Necesită reparaţii la alimentare.
Preţ neg. Tel. 0355-807491. Cer
serio zitate.
Vând canapea extensibilă,
vitrină şi servantă. Tel. 0355410549.
Vând co vo r persan ro şuvişiniu 100 lei, recepto r cu
teleco mandă pt. canale
româneşti şi germane 150 €,
calorifer fontă 17 elemenţi 100
lei. Tel. 0355-803014, 0724114815.
Vând 2 uşi de stejar. Preţ
900 lei. Tel. 0355-415587.
Vând biblio tecă, sufragerie
compusă din 3 corpuri, două
fotolii, două vitrine, două
dulapuri haine a câte 2 uşi, o
canapea, un cuier hol, două
corpuri suspendate bucătărie şi
un convector şi instant. Preţ
neg. Tel. 0355-802548, 0749486188.
Vand after shave Puma, la
50 ml,la numai 60 ro n. Tel,
0749-420945
Va n d h a i n e s e c o n d
hand,pret maxim 10 ro n,un
trico u si maieu adidas o riginal la
60 ro n buc. Tel. 0747-665001
Vand vaca nego ciabil si bani
vechi 1867. Tel. 0744-174526 .
Vand o rga Yamaha PSR 77
cu 200 €. Info rmati la adresa de
mail ro b_y_star@yaho o .co m
Telefo n: 0355411860
Vind mo nito r 17" 50 lei. Tel.
0722-123966 .
Vand No kia 6131Black,
fo lo sit 4 luni in stare fo arte buna,
400 lei. Tel. 0742-017067,
0355-411771.
Vand urgent cartela Co nex,
valo are peste 30 do lari - mai
ieftina. Tel. 0724-647469, pmIo an.
Vând do cumentatie HACCP
aplicabila in restaurante,
brutarii, co fetarii, patiserii,
fabrici de bauturi, paste
faino ase. Tel. 0747-080238

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut perso ană pentru a
repara o cameră video. Tel.
0745-583129.
Cetatean german de origine
romana asigur asistenta pentru
cumpararea de masini din
Germania - transport romaniagermania, cazare, asistenta
pentru cautarea masinii dorite la
cele mai mici preturi. Tel.
0745410707

Transport persoane cu auto
propriu in tara sau strainatate
oricand si oriunde. Tel. 0745410707
Inchiriez auto Renault Clio
simbol diesel 2007 numai cu
sofer. Tel. 0745-410707.
Instalez sisteme de opere si
programe PC pret 40 ro n. Tel.
0740-250149
Cautam reprezentanti pt.
firma no ua de distributie co smetice ABC Co smetics Refan.
Oferta este valabila pentru to ata
tara. Plan de afacere MLM.
Relatii: refan1@yaho o .co m.
Tel. 0722555087

Imobiliare
Vând apartament cu 4
camere co nfo rt 1 deco mandat,
2 băi, 2 balcoane, boxă, 100
mp, în Piaţa 1 Decembrie 1918
bl. 35, sc. 1, et. 6, ap. 27, in
centru. Tel. 0355-807491 între
o rele 20-23.30. Cer serio zitate.
Vând apartament 2 camere,
parţial mo bilat, îmbunătăţit,
zo n ă centrală. Tel. 0744510333.
V ând cas ă Cărbunari,
10.000 € neg. Tel. 0721579913.
Vând casă Dognecea, 3
camere, grădină, fântână
betonată, curte, telefon şi cablu
tv. Preţ 25.000 € neg. Zo na de
munte şi deal. Tel. 0729357909, 0355-411682.
Persoan ă fizică cumpăr
garsonieră sau cămin, plata pe
loc. Tel. 0741-166573.
Persoană fizică vând 2
camere cămin, et. 3. Preţ
10.200 €. Tel. 0355-804741,
0728-213320.
Primesc în gazdă elevi, str.
Făgăraşului nr. 22, sc. E, ap. 5.
Tel. 0355-805625.
Primesc în gazdă elevi, bd.
Republicii nr. 19. Tel. 0355803080.
Vând camere de cămin cu
baie în Luncă, în blocul
funcţio narilo r, avantajo s. Tel.
0752-770083.
Vând garso nieră în Mociur.
Tel. 0752-770083.
Persoană fizică cumpăr
garsonieră sau cămin (exclus
Mociur). Plata pe loc. Tel. 0741166573.
Vând apartament 3 camere
deco mandat, Mo ro asa I, cu
centrală termică, parter înalt.
Preţ neg. Tel. 213956, 0723092582.
Vând casă, 4 camere, baie,
coridor, garaj, dependin ţe,
grădină 800 mp. Preţ 40.000 €
neg. Tel. 224397.
Perso ană fizică vând urgent
apartament cu o cameră, zonă
Luncă. Tel. 0355-409962.
Vând apartament 2 camere

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Directo r

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

co nf. 1 deco mandat, 3 din 4,
termo pane, centrală termică,
mobilat, Caransebeşului 4A,
35.000 €. Tel. 0355-412008,
0752-123310.
Ofer spre închiriere apartament 3 camere cu alarmă,
parcare iluminată, în Reşiţa,
circa 150 m de centru, pt.
biro uri. Tel. 0722-936160.
Persoană fizică vând
apartament 2 camere conf. 1, cu
îmbunătăţiri şi centrală termică,
fără intermediari. Preţ 31.000 €
neg. Tel. 0740-211870.
Primesc în gazdă elev cl. IX,
liceul din Govândari. Tel. 0745465481.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.
Cumpar garso niera,fara
intermediari. Tel. 0746-322325
Vand teren la km 7 spre
Caransebes pe partea dreapta
inainte de statia de curent fro nt
stradal 32 m la so sea 3200 mp.
pret 16 € mp. Tel. 0741460985
Vand apartament 92 mp,
etajul 8, 3 camere, 2 bai, deco mandat, co nfo rt 1 mo dificat
co nfo rt lux!, usa metalica,
balco n inchis, termo pane in
Go vandari, Resita. Preţ 45.000
€ neg. Tel. 0740622895
Vand casa cu gradina si lo c
casa cu gradina, co m. Birchis,
jud. Arad. Tel. 0724358217
Perso ana fizica, vand 1439
mp C. Caransebesului, km 4,
FS 65 m. Vand 4200 mp in
Bo csa, apa, curent, gaz, FS
18m la so seaua principala.
Vand teren arabil 24600 mp in
Urseni-Mo snita No ua jud. Timis
15 km de Timiso ara. Tel. 0355407174, 0788-263582.
Vand 2 camere camin,
centrala usa metalica si po dele,
pret neg. Tel. 0727711228
Perso ana fizica,vand apartament 2 camere co nf1 centrala, termo pane, laminat, usi
schimbate, izo latie termica + rigips Tel. 0723-966250, 0723316334.
Vând apartament, 3 camere,
deco mandate, 2 balco ane
închise, 2 b i, 75 mp, central
termic , et. 10, Zo na Centru,
30000 €. Telefo n: 0723175974,
0729230391
Cump r cas , în Reşiţa, 3-5
camere, cu curte ºi gr din , f r
îmbun t iri, f r înc lzire
c e n t r a l . E - m a i l :
gyuszisz@yaho o .co m Telefo n:
0723175974, 0729230391
Caut colegă de apart.170 pe
lună + o lună garanţie, cheltuielile separat. Tel. 0726-484505.
Persoană fizică vând apartament 2 camere conf. 1, Micro
1, stare foarte bună, centrală.
Tel. 0740-211870.

Auto-Moto-Velo
Vând Mercedes Benz a.f.
2001, full o ptio ns, 80.000 km,
rulat în vest. Preţ 17.400 € neg.
Tel. 0721-847422.
Vand Matiz 2005, argintiu,
50.000 km A/C, radiocasatofon,
alarma, inchidere centralizata.
Pret 4500 euro. Tel. 0355-405194
Vand Opel Agila 1.2 albastru,

Nume
Adresa

Anunturi
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fabricatie octombrie 2001, 50000
km, inmatriculat 2006, euro 4,
6200 € neg. Telefon: 0722452154
Vând Fiat Stilo 2002 suspensie
sport reglabila jante al.18 geamuri
el.inchidere,6 airbaguri etc.pret
negociabil. Telefon: 0723689949

Matrimoniale

Caut doamnă până la 60 ani
din Anina, suplă, fără obligaţii,
pentru căsătorie. Tel. 0723788000.
Pensionară 58 de ani doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.
Italian 35 ani, serios, drăguţ,
178, 74 kg, caută fată serioasă,
frumusică, slabă, fără obligaţie
pt. relaţie. Rog seriozitate!!
Pupici. multiservice-luca@
hotmail.it Tel. +393281468106.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
30 aug.- 12 sept.2007
Joi, 30.08.2007
1. Teoc Marian (33 ani) şi
Topală Doina (30 ani)
2. Răileanu Tudorel Dumitru (32 ani)şi
Bumbea Livia Violeta (24 ani)
3. Apostolache Adrian (36 ani) şi
Rigou Ramona (27 ani)
Vineri, 31.08.2007
1. Dumitru Solomon (36 ani) şi
Borcilă Elena (55 ani)
2. Mitrovici Alexandar (33 ani)şi
Ciorobară Florica Luminiţa (31 ani)
3. Cîrpaci Cornel (28 ani) şi
Căldăraş Gabriela (22 ani)
Sâmbătă, 01.09.2007
1. Hălălău Florin (24 ani) şi
Arsine Mariana Löry (22 ani)
2. Pătru Caius Dacian (31 ani) şi
Cuşu Cristina Eleonora (26 ani)
3. Csepei Arpad (27 ani) şi
Glăvan Narcisa (27 ani)
4. Câmpean Vasile Cosmin (26 ani)şi
Costa Rodica Ionela (24 ani)
5. Potoceanu Alin (35 ani) şi
Schwirtzenbec Christine (23 ani)
6. Voina Dorin Petru (24 ani) şi
Zobu Ramona Alina (26 ani)
7. Boloca Florin (26 ani) şi
Belu Enela Claudia (26 ani)
8. Binder Bela Zoltan (33 ani) şi
Paşca Lorena Amalia (31 ani)
9. Nasz Adrian Zoltan (26 ani) şi
Fulga Diana (28 ani)
10. Tilineac Cristian (24 ani) şi
Zifceac Amalia Ioana (21 ani)
11. Bondoc Daniel (26 ani) şi
Belu Ramona Adriana (21 ani)
12. Magheţi Florin Petru (26 ani) şi
Roman Roxana Maria (20 ani)
13. Adam Anton (29 ani) şi
Ciobanu Manuela Adriana (27 ani)
14. Gaşpar Marius Lucian (27 ani) şi
Păunescu Cristina Emilia (28 ani)
15. Gabor Janosc (50 ani) şi
Gabor Gizella (40 ani)
16. Marian Dănuţ Iosif (32 ani) şi
Bukofcsan Claudia Esher (28 ani)
17. Galiceanu Florentin Mihai (24 ani)
şi Ionaşcu Daniela Paula (19 ani)

Prenume

Duminică, 02.09.2007
1. Ciorba Andrei Ioan (25 ani) şi
Circu Diana (22 ani)
2. Vieru Cristian Marius (34 ani) şi
Zimţa Mihaela Corina (32 ani)
Miercuri, 05.09.2007
1. Nacă Florian (22 ani) şi
Cîrpaci Ramona (19 ani)
2. Copocean Lucian Alin (23 ani) şi
Drăgan Ramona (19 ani)
Sâmbătă, 08.09.2007
1. Mătruşcă Marius Constantin (19)
şi Baiaş Eleonora (25 ani)
2. Mircea Pascu Mihai (31 ani) şi
Copil Monica Daniela (23 ani)
3. Dragomir Francisc Daniel (34ani) şi
Manda Lacrimioara Cornelia (37 ani)
4. Ghinea Alecsandru (46 ani) şi
Mardale Mariana (33 ani)
5. Gîrleanu Dinu (47 ani) şi
Călugăru Dorina (39 ani)
6. Danciu Daniel (36 ani) şi
Albu Loredana (31 ani)
7. Avram Beniamin Claudiu (26 ani) şi
Rusu Ana Maria (25 ani)
8. Scurtu Vasile Daniel (39 ani) şi
Ghisman Mihaela (31 ani)
9. Dragomirescu Nicolae Constantin
(27 ani) şi
Truică Elena Anca (26 ani)
10. Budugan Radu Sorin (24 ani) şi
Patruţescu Sonia (27 ani)
11. Antonoaie Adrian (23 ani) şi
Csibi Melinda (22 ani)
12. Aftanasiu Marcel Constantin (25)
şi Arion Ramona Nicoleta (21 ani)
13. Stan Daniel Cristian (28 ani) şi
Berzava Lăcrimioara (28 ani)
14. Ianc Florin Ciprian (27 ani) şi
Brânzan Nicoleta (20 ani)
15. Cârstea Ionuţ (21 ani) şi
Goanţă Staicu Eugenia (23 ani)
16. Toader Minodor (34 ani) şi
Pîşlea Maria Cătălina (28 ani)
17. Gogoaşe Lucian Cristian (27ani)şi
Seracin Călina (27 ani)
Miercuri, 12.09.2007
1. Nemeş Traian (25 ani) şi
Urs Camelia Elena (29 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 21 aug. - 4 sept.

l Puia Gheorghe (67 ani) l
Leu Nicolae (52 ani) l Briscan
Dumitru ( 54 ani) l Beke
Alexandru Blaj (61 ani) l
Luchiţa Emilia Iuliana Persida
(73 ani) l Istrate Mihai (54 ani)
l Panescu Elena (63 ani) l Brie
Petru (75 ani) l Schinteie Maria
(55 ani) l Presco rniţă Ecaterina
(53 ani) l Jianu Titus (73 ani) l
Linţa Io sif (79 ani) l Bugărin
Dănilă (50 ani) l Gealapu Io n
(75 ani) l Ianculescu Anto nie
(73 ani) l Steţco Nico ară (53
ani) l Chira Io an (83 ani) l
Mago şin Emeric (83 ani) l
Ernst Anca (84 ani) l Rus
Zeno via (55 ani) l Vulpe Vasile
(54 ani) l Gherman Aurelia
Aglaia (45 ani) l Guţu Luza (87
ani) l Ro şian Florian (47 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
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Cea de-a do ua etapă, a Programului de Înnoire a Parcului
Auto Naţional se va derula în perio ada 01 septembrie 12
no iembrie 2007. Operato rii eco no mici auto rizaţi să desfăşo are
activităţi de co lectare şi tratare a vehiculelo r sco ase din uz, care
au la dispo ziţie suma aferentă a 2049 maşini rămase
neutilizate, fiind publicată pe site-ul www.afm.ro

În perio ada 3-7 septembrie 2007,
sub auspiciile pro gramului
„UNESCO
Anniversaire
Constantin Brâncuşi”, o serie de
acţiuni pentru co memo rarea a 50 de
ani de la dispariţia artistului.

Asigurarea obligatorie a locuin]elor
împotriva dezastrelor naturale
Guvernul a apro bat pro iectul de lege privind asigurarea o bligato rie a
lo cuinţelo r împo triva dezastrelo r naturale cutremure de pământ, alunecări
de teren şi inundaţii.
Perso anele fizice şi juridice vo r fi o bligate să-şi asigure împo triva
dezastrelo r naturale to ate co nstrucţiile cu destinaţie de lo cuinţă aflate în
pro prietatea lo r, înregistrate în evidenţele o rganelo r fiscale.
În cazul perso anelo r fizice beneficiare de ajuto r so cial, prima
o bligato rie se supo rtă din bugetele lo cale, din sumele defalcate din
venituri ale bugetului de stat, a precizat secretarul de stat din MIRA.
Pro iectul de lege se referă la lo cuinţă, lo cuinţa so cială, lo cuinţa de
serviciu, lo cuinţa de intervenţie, lo cuinţa de necesitate, lo cuinţa de
pro to co l, casa de vacanţă - aşa cum sunt definite de Legea lo cuinţei nr.
114/1996, republicată, cu mo dificările şi co mpletările ulterio are. În cazul
lo cuinţelo r situate în co ndo minii, prin lo cuinţă se înţeleg atât spaţiile aflate
în pro prietate exclusivă, cât şi co ta parte din co pro prietatea indiviză
asupra spaţiilo r şi a elementelo r de co nstrucţii co mune.
În co nfo rmitate cu prevederile acestui pro iect de lege, suma asigurată
o bligato riu - suma asigurată ce po ate fi aco rdată - este echivalentul în lei,
la cursul de schimb valutar co municat de Banca Naţio nală a Ro mâniei la
data încheierii co ntractului de asigurare o bligato rie a lo cuinţei, a 20.000 €
pentru fiecare lo cuinţă de tip A (co nstrucţie cu structura de rezistenţă din
beto n armat, metal o ri lemn sau cu pereţi exterio ri din piatră, cărămidă
arsă sau din o rice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic) şi a 10.000 €, pentru fiecare lo cuinţă de tip B (co nstrucţie cu
pereţi exterio ri din cărămidă nearsă sau din o rice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic).
Prima o bligato rie (suma de bani pe care o plăteşte pro prietarul unei
lo cuinţe, în calitatea sa de asigurat, o ri împuternicitul, co ntrac-tantul sau
reprezentantul legal al acestuia, în sco pul co ntractării unei asigurări de
lo cuinţe în co ndiţiile prezentei legi) reprezintă echivalentul în lei, la cursul
BNR valabil la data efectuării plăţii, a 20 € pentru lo cuinţele de tip A şi, respectiv, a 10 € pentru lo cuinţele de tip B, şi aceasta se achită integral anual.
Obligaţia încheierii co ntractelo r de asigurare a lo cuinţelo r aflate în
pro prietatea statului sau a unităţilo r administrativ-terito riale revine
perso anelo r sau auto rităţilo r desemnate, în co ndiţiile legii, să le
administreze.
În cazul în care o lo cuinţă face o biectul unui co ntract de leasing
financiar, încheierea co ntractului de asigurare este în sarcina lo cato rului.
În cazul co nstrucţiilo r cu destinaţie de lo cuinţă aflate în co pro prietate,
se va încheia câte un singur co ntract de asigurare o bligato rie în co ndiţiile
prezentei legi, pentru fiecare astfel de co nstrucţie în parte, indiferent de
numărul co pro prietarilo r. În acest caz, se va plăti o singură primă
o bligato rie iar pro centul din aceasta, dato rat de fiecare perso ană
co asigurată, se stabileşte în rapo rt de co ta-parte din co pro prietate care
revine perso anei respective.
Prin prevederile acestui act no rmativ se instituie o bligativitatea
încheierii unei po liţe de asigurare împo triva dezastrelo r (PAD), în temeiul
căreia asigurăto rul se o bligă să plătească asiguratului despăgubirea
to tală sau parţială pentru prejudiciile pro duse lo cuinţei ca urmare a
pro ducerii riscului asigurat, în co ndiţiile şi în limitele stabilite de prezenta
lege şi, după caz, ale celo rlalte clauze înscrise în po liţă sau în co ntractul
de asigurare.
Riscurile care se asigură prin această po liţă sunt daunele pro duse
co nstrucţiilo r cu destinaţia de lo cuinţă de către o ricare dintre fo rmele de
manifestare ale dezastrelo r naturale, ca efect direct sau indirect al
pro ducerii acesto ra. Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele,
dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată
lo cuinţa asigurată, şi nici bunurile din interio rul lo cuinţei.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 28.08.2007)

MECT a finalizat şi publicat pe site-ul www.edu.ro , vineri,
31 august, Meto do lo gia de o rganizare şi desfăşurare şi
calendarul examenului naţio nal de bacalaureat 2008.
Subiectele elabo rate vo r fi po state pe Internet în data de 1
martie 2008. Absolvenţii clasei a VIII-a nu vo r mai susţine
Teste Naţio nale, din anul şco lar 2007-2008

Constatarea amiabil@
de accident
Guvernul a ado ptat, în acest sens, un
pro iect de Lege pentru mo dificarea şi
co mpletarea Legii nr. 136/1995 privind
asigurările şi reasigurările în Ro mânia.
Pro mo varea acestui pro iect de Lege
va asigura armo nizarea întregii legislaţii
cu incidenţă asupra do meniului asigurărilo r cu prevederile având în vedere că
legislaţia actuală nu reglementează
Co nstatarea amiabilă de accident.
Po trivit no ilo r prevederi, pentru
evenimentele în care au fo st implicate
do uă vehicule, din care au rezultat
numai pagube materiale, avizarea
so cietăţilo r din do meniul asigurărilo r se
po ate face în baza unui fo rmular tipizat,
eliberat de so cietăţile din do meniul
asigurărilo r. În acest fo rmular vo r fi
co nsemnate circumstanţele pro ducerii
evenimentului, datele perso nale de
identificare, ale vehiculelo r implicate,
precum şi ale pro priilo r asigurato ri.
Despăgubirea se stabileşte şi se
efectuează în baza asigurării valabile la
data pro ducerii accidentului, fără a mai fi
necesar aco rdul asiguratului din vina
căruia s-a pro dus paguba, o ri prin
ho tărâre judecăto rească.
În cazul despăgubirii prin ho tărâre
judecăto rească, drepturile perso anelo r
păgubite prin accidente pro duse de
vehicule aflate în pro prietatea
perso anelo r asigurate în Ro mânia se
exercită împo triva asigurato rului de
răspundere civilă, în limitele o bligaţiei
acestuia, cu citarea o bligato rie a
perso anei/perso anelo r răspunzăto are de
pro ducerea accidentului în calitate de
intervenienţi fo rţaţi.
Drepturile perso anelo r păgubite prin
accidente pro duse pe terito riul Ro mâniei
de către vehicule aflate în pro prietatea
uno r perso ane asigurate în străinătate
vo r fi exercitate împo triva asigurato rului,
după caz, prin reprezentanţele de
despăgubiri sau prin Biro ul Asigurăto rilo r
de Auto vehicule din Ro mânia.
Fo rmularul „co nstatării amiabile de
accident” este acelaşi în to ate ţările
Uniunii Euro pene, putând fi utilizat de
asigurat indiferent de lo cul unde are lo c
accidentul sau de limba în care este
redactat do cumentul.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa
- 28.08.2007)

l Preţul tuturor medicamentelor incluse în catalogul naţional al medicamentelor va fi redus
cu 15%, începând cu 1 noiembrie 2007 l Perioada de valabilitate a cazierului fiscal a fost majorată
de la 15 la 30 de zile, iar eliberarea sa se face pe loc pentru o taxă de 20 de lei noi l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 237 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 497/25.07.2007)
l Legea nr. 248 pentru modificarea şi completarea O.u.G. nr. 120/2002 privind
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la
bugetul de stat (M.O. nr. 498/25.07.2007)
l Legea nr. 251 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Române (M.O. nr. 498/25.07.2007)
l Legea nr. 253 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr.
84/1995, republicată (M.O. nr. 498/25.07.2007)
l Legea nr. 255 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui
ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor (M.O. nr. 498/25.07.2007)
l Ordinul nr. 651 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind stabilirea
valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea 2007 (M.O.
nr. 499/25.07.2007)
l Ordinul nr. 652 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind
stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă
pentru semestrul al II-lea 2007 (M.O. nr. 499/25.07.2007)
l Legea nr. 264 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (M.O. nr. 503/27.07.2007)
l H.G. nr. 90 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de
auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit
financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu
reglementările specifice din acel stat (M.O. nr. 505/27.07.2007)
l Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Mediere pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere (M.O. nr. 505/27.07.2007)
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Controlul vamal a
produselor accizabile
Sustragerea de la co ntro lul vamal a pro duselo r
accizabile se va sancţio na mai aspru decât în
cazul alto r pro duse, po trivit unei Ho tărâri pentru
mo dificarea şi co mpletarea uno r ho tărâri din
do meniul vamal, ado ptată miercuri de Guvern.
În astfel de cazuri, co ntravenţia săvârşită se
sancţio nează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei,
co nfiscarea bunurilo r sustrase de la co ntro lul
vamal şi reţinerea mijlo cului de transpo rt utilizat
până la plata amenzii. O a do ua no utate în legislaţia vamală se referă la faptul că, în cazul în care
sunt fo lo site mijlo ace de transpo rt mo dificate în
sco pul disimulării mărfurilo r sau bunurilo r, auto ritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancţiuni
co ntravenţio nale prevăzute, şi co nfiscarea
mijlo acelo r de transpo rt astfel mo dificate.
Pentru pro dusele la care nu se aplică accize,
sustragerea de la co ntro lul vamal se pedepseşte
cu amendă cuprinsă între 3.000 şi 8.000 de lei.
O altă reglementare a actului no rmativ ado ptat
de Guvern vizează mărfurile cu caracter cultural,
isto ric sau artistic. În cazul în care perso anele
fizice trec fro ntiera de stat a Ro mâniei spre sau din
alte state membre, prin puncte de trecere în care
nu sunt o rganizate biro uri vamale, declararea
mărfurilo r cu caracter cultural, isto ric sau artistic
se va face la un biro u vamal situat în apro pierea
punctului de trecere a fro ntierei, înainte de ieşirea
din ţară. Dacă acest tip de mărfuri se declară la
intrarea în ţară prin punctele de trecere în care nu
sunt o rganizate biro uri vamale, în vederea
sco aterii lo r din ţară fără altă apro bare, această
declarare se va face la un biro u vamal situat în
apro pierea punctului de trecere a fro ntierei, după
intrarea în ţară.
O altă mo dificare adusă Regulamentului de
aplicare a Co dului vamal, prin actul no rmativ
ado ptat, co nstă în precizarea expresă a faptului că
perso anele juridice po t reprezenta alte perso ane
în relaţia acesto ra cu auto ritatea vamală numai
dacă au o bţinut auto rizaţia de co misio nar în vamă,
cu excepţia perso anelo r juridice ro mâne care
reprezintă în relaţia cu auto ritatea vamală o
singură perso ană. În acest caz, reprezentantul
acţio nează în relaţia cu auto ritatea vamală în
cadrul reprezentării indirecte.
De asemenea, co nfo rm Ho tărârii ado ptate,
perso anele fizice po t reprezenta alte perso ane în
relaţia acesto ra cu auto ritatea vamală numai
o cazio nal, şi nu ca o activitate pro fesio nală.
Aceste precizări exprese sunt necesare pentru a
nu mai exista dificultăţi de interpretare a no rmelo r
în vigo are, po trivit căro ra co misio narii în vamă
sunt perso ane juridice care, în numele şi pe
seama altei perso ane sau în nume pro priu, dar pe
seama altei perso anei, prezintă mărfurile şi
efectuează declararea în detaliu a mărfurilo r.
To to dată, actul no rmativ desemnează Auto ritatea Naţio nală a Vămilo r ca auto ritate care să
transmită Co misiei Euro pene datele şi info rmaţiile
din do meniul vamal referito are la Ro mânia.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 22.08.2007)

l Legea nr. 252 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (M.O. nr. 506/27.07.2007)
l Legea nr. 259 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
(M.O. nr. 506/27.07.2007)
l Legea nr. 260 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace
electronice (M.O. nr. 506/27.07.2007)
l Legea nr. 263 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (M.O. nr.
507/30.07.2007)
l Legea nr. 262 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 (M.O. nr. 510/30.07.2007)
l Hotărârea nr. 10 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pentru modificarea
şi completarea Statutului profesiei de avocat (M.O. nr. 511/31.07.2007)
l O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicare (M.O. nr.
513/31.07.2007)
l Legea nr. 239 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile
aflate în folosinţa unităţilor de cult (M.O. nr. 517/01.08.2007)
l H.G. nr. 703 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane
(M.O. nr. 520/01.08.2007)
l H.G. nr. 810 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane
(M.O. nr. 528/03.08.2007)
l H.G. nr. 855 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a
unor baze sportive din spaţiul rural (M.O. nr. 531/06.08.2007)
l

Parlamentul irakian s-a reunit după o vacanţă de
o lună de zile şi urmează să înceapă dezbaterile
asupra uno r pro iecte de lege privind aspecte
impo rtante, printre care distribuţia veniturilo r din petro l
şi pro blema acceptării din no u în viaţa publică a fo ştilo r
membri ai partidului Baath.

Po trivit publicaţiei o nline EUObserver, o pt state central şi esteuro pene au trecut testele pentru aderarea la Spaţiul Schengen din
2008: Ungaria, Slo vacia, Cehia, Po lo nia, Slo venia, Lituania, Leto nia
şi Esto nia. În prezent, 13 ţări alcătuiesc Spaţiul Schengen - Belgia,
Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda, Po rtugalia, Spania, Grecia,
Danemarca, Finlanda, Islanda, No rvegia şi Suedia.

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române
În perio ada 3 - 5 septembrie 2007 a avut lo c, la Bucureşti,
Reuniunea Anuală a Diplo maţiei Ro mâne. Anul acesta mo tto -ul
reuniunii a fo st „Repere pentru un deceniu de po litică externă.
Interese, valo ri şi instrumente”. Reuniunea s-a axat pe
discutarea unui prim pro iect de do cument care să fixeze
interesele, o biectivele şi prio rităţile de po litică externă ale
Ro mâniei pentru următo rii ani, plecând de la analiza evo luţiilo r
internaţio nale relevante pe termen scurt, mediu şi lung.
Reuniunea a avut şi o dimensiune festivă tradiţio nală,
pentru celebrarea Zilei Anuale a Diplo maţiei (1 septembrie).
În deschiderea Reuniunii, Adrian Cio ro ianu, ministrul Afacerilo r externe, a suţinut un discurs în faţa ambasado rilo r
ro mâni şi a invitaţilo r străini în care a prezentat principalele linii
ale po liticii externe: "...Ediţia din acest an a Reuniunii Diplo maţiei Ro mâne este prima de după aderarea Ro mâniei la U.E...
România îşi va asuma interesul comun european, dar
trebuie să îşi pro mo veze, simultan, interesul său pro priu de o
manieră care să îi ralieze pe partenerii no ştri. Ro mânia are
şansa de a fi devenit membru al Uniunii Euro pene într-o
perio adă în care Uniunea se află într-un pro ces co mplex de
reevaluare a pro priei identităţi...În ceea ce priveşte extinderea
credem că Uniunea va trebui să-şi respecte pe deplin
angajamentele pe care şi le-a luat. Ro mânia este şi va rămîne
un supo rter al ideii că singurul viito r al Balcanilo r trebuie să fie în
interio rul Euro pei unite. Vo m co ntinua să fim un supo rter
puternic al parcursului euro pean al ţărilo r din Balcanii de Vest
(pe baza Agendei Salo nic). Pe măsură ce Cro aţia se apro pie de
etapa finală a pro cesului de aderare, co nsider că extinderea în
Balcani va avea nevo ie de un no u impuls po litic, aşa cum şi
valul de extindere din care a făcut parte şi Ro mânia a fo st

impulsio nat decisiv în 1999. În cazul de faţă, Serbia este ţara
care va avea un ro l-cheie în asigurarea succesului extinderii
UE în Balcani şi, în acest co ntext, Ro mânia va susţine cu tărie
candidatura euro peană a Serbiei. Şi, aşa cum am mai spus-o în
dese rînduri, da, no i credem că viito rul Turciei nu po ate fi
diso ciat de Uniunea Euro peană!
Soluţionarea durabilă a dosarului Kosovo este de o
impo rtanţă critică pentru stabilitatea întregii regiuni şi, în ultimă
instanţă, pentru viito rul Uniunii. În acest sens, unitatea po ziţiei
UE, atât la nivel euro pean, cât şi în fo rurile internaţio nale, este
esenţială. În privinţa so luţiei la statutul Ko so vo , Ro mânia, ca şi
alte state din regiune, are anumite particularităţi în po ziţia sa,
pe care sperăm că şi partenerii no ştri le înţeleg. O so luţie
acceptată de to ate părţile implicate, o so luţie care să nu fie nici

impusă şi nici unilaterală iată ce credem no i că va dezamo rsa
tensiunea din regiune.
Găzduirea summit-ului NATO, evenimentul majo r de
po litică externă de anul viito r, este pentru Ro mânia o şansă
excepţio nală.
Relaţia cu SUA, pilo n principal al po liticii no astre externe,
co ntinuă să se amplifice pe vecto rii de co labo rare determinaţi
de interesele co mune, de dialo gul pe pro bleme regio nale şi
internaţio nale, de identificarea a no i fo rme de dezvo ltare a
parteneriatului strategic bilateral... calitatea de membru al UE
ne dă po sibilitatea de a da un sens apro fundat relaţiilo r privilegiate ro mâno -americane, susţinând şi încurajând, în aceeaşi
măsură, co o perarea transatlantică, ca vehicul principal de
stabilitate eco no mică şi po litică la nivel glo bal. Un o biectiv
primo rdial pentru etapa următo are este co ntinuarea demersurilo r pentru cuprinderea ţării no astre în Pro gramul Visa Waiver.
Republica Moldova nu este numai un stat vecin, ci este o
eno rmă miză pentru Ro mânia, iar dezvo ltarea relaţiilo r cu
Republica Mo ldo va rămâne un principiu peren al po liticii
no astre externe....sprijinim o rientarea euro peană a Republicii
Mo ldo va, ferm co nvinşi că integrarea euro peană reprezintă
singura o pţiune ce po ate o feri răspunsuri plauzibile şi viabile la
pro blemele sale actuale.
Ro mânia este co nştientă de impo rtanţa Federaţiei Ruse
pentru pro mo varea pro ceselo r de co o perare în vecinătatea
estică a Uniunii Euro pene şi cu precădere în regiunea Mării
Negre. De aceea, co nsiderăm că este mo mentul recalibrării
relaţiilo r ro mâno -ruse, pentru maximizarea po tenţialului real de
co o perare în do menii specifice între cele do uă părţi. (...)
În regiunea Mării Negre, sco pul no stru rămâne cel co nsacrat:crearea în zo nă,pe termen lung,a unui spaţiu de stabilitate,
securitate, pro speritate şi demo craţie, co nectat în mo d funcţio nal şi benefic la pro cesele euro pene, euro -atlantice şi glo bale.
Securitatea energetică va co ntinua să do mine agenda
internaţio nală în viito rul apro piat. Securitatea energetică
înseamnă acces sigur şi durabil la resurse la un preţ cât mai
scăzut şi necesită co labo rarea facto rilo r de decizie atât la nivel
regio nal, euro pean cât şi internaţio nal... În acest co ntext, o
atenţie deo sebită o dato răm pro mo vării pro iectelo r de infrastructură care au ca o biectiv deschiderea de no i rute pentru
diversificarea surselo r de apro vizio nare cu hidro carburi. Şi nu
numai hidro carburile, ci resursele naturale în general vo r
căpăta în viito r un ro l geo strategic şi po litic to t mai accentuat...
Este nevo ie deci de un no u echilibru între libertate şi securitate,
care să prevină abuzurile sau derapajele, dar care să asigure şi
eficienţă... Po litica externă ro mânească va încuraja pro cesele
de refo rmă şi transfo rmare ale o rganizaţiilo r precum ONU şi
OMC, sau a celo r co ntinentale sau regio nale. Cu atît mai mult
cu cît acum deţinem preşedinţia Co nsiliului Naţiunilo r Unite
pentru Drepturile Omului.
Protejarea intereselor cetăţenilor români, în feno menele
co mplexe pe care diversitatea lumii actuale ni le o feră,
reprezintă principala no astră dato rie....
Obiectivul Schengen a devenit acum o prio ritate a Ministerului Afacerilo r Externe în aplicarea po liticii co mune de vize.
Reuniunea din acest an a diplo maţiei ro mâne are ca do cument de lucru „Reperele pentru un deceniu de po litică externă”.
Este un material de analiză pro spectivă menit să o fere o imagine anticipativă a următo rului deceniu şi identificarea o biectivelo r şi a acţiunilo r pe care Ro mânia ar trebui să le urmeze în
această perio adă.

l Japonia şi Coreea de Nord au încheiat, miercuri, prima zi de discuţii bilaterale prin stabilirea reluării
relaţiilor diplomatice l Parlamentul de la Moscova a ratificat, miercuri, tratatul care delimitează frontiera
dintre Rusia şi Letonia, semnat în 27 martie. Letonia a ratificat tratatul în 17 mai l UE ar putea debloca până
la 600 de milioane de euro anul acesta pentru a ajuta Grecia să facă faţă urmărilor incendiilor l

Stop ideilor
preconcepute!
Dialo gul intercultural este
esenţial în cadrul so cietăţii
co mplexe în care trăim. De aceea,
Uniunea Euro peană îi dedică un
an tematic.
Se spune despre spanio li c-ar
fi mândri şi o rgo lio şi, despre
englezi că sunt încrezuţi, pe când
germanii sunt co nsideraţi riguro şi
şi disciplinaţi, iar francezii
aro ganţi... To ate acestea nu sunt
decât idei preco ncepute, transmise din generaţie în generaţie,
care adesea arată fie că nu-i
cuno aştem pe ceilalţi, fie că îi
înţelegem greşit.
Originile etnice sau religiile diferite accentuează incapacitatea
de înţelegere recipro că dinco lo de
graniţele Euro pei sau în relaţie cu
po pulaţiile care au ales calea
imigrării. Câţi euro peni nu
co nfundă o are religia musulmană
cu islamismul?
Cel mai bun mo d de a co mbate
prejudecăţile este iniţierea unui
schimb, sub fo rma unui dialo g
intercultural.
Diferenţele culturale se fac
simţite în numero ase do menii, fie
că este vo rba despre libertatea
presei, lupta împo triva discriminărilo r şi a rasismului, integrarea imigranţilo r sau po litica în do meniul
educaţiei.
De aceea, Uniunea Euro peană a decis ca anul 2008 să fie Anul
euro pean al dialo gului intercultural. Obiectivele acestui demers
sunt multiple:
l sensibilizarea euro penilo r faţă
de impo rtanţa dialo gului;
l pro mo varea valo rilo r co mune
şi a no ţiunii de respect recipro c;
l încurajarea schimburilo r
culturale şi a dezbaterilo r.
O atenţie deo sebită va fi aco rdată dialo gului interco nfesio nal.
De-a lungul acestui an
tematic, se vo r o rganiza o
campanie de info rmare şi o serie
de evenimente pentru care a fo st
prevăzut un buget de 10 milio ane
de euro . De asemenea, Uniunea
va realiza studii şi co nsultări care
vo r permite o mo nito rizare pe
termen lung. Anul tematic se va
încheia cu un fo rum intercultural
care va reuni so cietatea civilă,
reprezentanţi ai diferitelo r
co nfesiuni, precum şi po liticieni.

Canalul Panama va fi extins
Canalul Panama va avea, până în 2014, al treilea traiect navigabil ce va face
po sibilă circulaţia vapo arelo r co ntainer, a celo r de cro azieră precum şi a
petro lierelo r. Startul lucrărilo r, ce sunt estimate la peste 5,2 miliarde de do lari, a
fo st dat, luni, în cadrul unei ceremo nii la care au participat Martin To rrijo s,
preşedintele statului Panama, înso ţit de Jimmy Carter, fo st lider al Statelo r
Unite ale Americii. Acum vo lumul mărfurilo r tranzacţio nate însumează 5% din
co merţul la nivel mo ndial.
Canalul Panama (spanio lă: Canal de Panamá) este un canal impo rtant care
traversează istmul Panama în America Centrală, legând o ceanele Atlantic şi
Pacific. Deşi co nceptul unui canal
în Panama datează de la începutul
seco lului al XVI-lea, prima încercare de co nstrucţie a avut lo c începând cu 1880 sub co nducere franceză. După ce această încercare a
eşuat, lucrul a fo st terminat în cele
din urmă de Statele Unite, şi canalul s-a deschis în 1914. Canalul
Panama face legătura (77 km) între
Go lful Panama din cadrul Oceanului Pacific cu Marea Caraibelo r şi
Oceanul Atlantic. În prezent prin
canal po t trece vase, de la iahturi
private mici până la nave co merciale destul de mari.
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera amenajata, Micro 2,
convector, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Ţerovei, 6.500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera Micro 4, imbunatatita,
convector, instant, complet mobilat. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, conf. 1, Micro 1,
etaj 2/4, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, Micro 2, amenajat, centrala, termopane, pret neg. Tel.0
355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, amenajat,
Luncă, 2 balcoane, centrala, termopane,
pret neg. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
3, amenajat, centrala, pret 26500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746-663225
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
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Vând apart. 2 camere, Micro 4, confort
1, decomandat, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, pret 24500 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apart. 2 camere, Lunca, confort
1, centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813(Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, conf. 1, decomandat, Moroasa, amenajat, 25000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
1, amenajat, centrala.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021443.
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355-
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404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
centrala, amenajat, 31000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, confort 1, Micro
1, centrala, termopane, pret 32500 € Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3, complet imbunatatit,
termopane, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apart. 3 camere, conf. 1, Moroasa, centrala, bucatarie modificata. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442.
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala, termopane. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3,bucatarie modificata, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria marita, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 3 camere, decomandat, Govandari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, Micro 2, 32000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443.
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2 balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438.
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona linistita. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE CASĂ
Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
singur in curte, mobilata, pret 35000 € negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajat, centrala, curte. Tel. 0355404462, 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
Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata si utilata, zona linistita. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 4 camere, Centru, amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând spatiu comercial, Micro 4, amenajat, termopane, clima. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980(Banat Expert)
Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren zona Moroasa, ideal constructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând teren 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 17.800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere casa, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ofer spre inchiriere spatiu pt. birouri, 2
camere,baie, centrala, amenajat, Lunca, la
bulevard. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439
CUMPĂRARE
Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpar teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar apartament 2 camere, indiferent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar garsoniera indiferent de zona,
c o m i s i o n 0 % . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
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S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis co mplex Intim)
Vând apartament 2 camere preţ
20.500 €. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Vând cămin 1 cameră contor gaz şi
apă. Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament cu o cameră, zonă
centrală, bloc cărămidă, etaj 1, suprafaţa
42 mp, ocupabil imediat. Tel. 0748 118778. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere etaj 1
Luncă, preţ 20.900 € neg. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând apartament. Tel. 0748-119443.
(Tryo M)
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Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo _m@yaho o .co m
Vând apartament 2 camere etaj 1
ocupabil imediat, preţ 20.800 € neg. Tel.
0748-119443. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere confo rt 1,
preţ 22.700 € nego ciabil. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere etaj 1 zonă excelentă. Tel. 0788-388501.(Tryo M)
Vând apartament 2 camere Micro 1,
fără îmbunătăţiri. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0748-119122. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii co merciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maio r, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780
Vând urgent casă cu 5 camere, baie, 0731-189586, 0730-067380.
bucătărie, garaj, anexe, curte betonată,
Vând urgent 2 terenuri alăturate în
grădină mare, încălzire centrală proprie, Băile Herculane în suprafaţă de 4.316
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la mp şi 6.834 mp, situate în zonă centrală
preţul de 32.000 € neg. Tel. 0723- lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
drumuri principale, la preţ de 15 €/mp.
484780, 0731-189586, 0730-067380.
Vând urgent casă cu 3 camere, curte, Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730grădină, anexe, situată în zona Şcoala 067380. (Grecu Haus)
de Beton la preţul de 26.000 €. Tel. 0723Vând urgent apartament cu 2
484780, 0731-189586, 0730-067380.
camere, co nf. 1, deco mandat, suprafaţa
Vând urgent casă casă în Văliug, cu 102 mp, în zo na Universalului, la preţ
5 camere, 2 bucătării, garaj, pivniţă, avantajo s. Tel. 0723-484780, 0731curte şi grădină, la preţ avantajo s. Tel. 189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
0723-484780, 0731-189586, 0730Vând urgent apartament cu 3 camere
067380. (Grecu Haus)
co nf. 2, superfinisat, cu centrală, et. 3/4,
Vând urgent terenuri în Caransebeş, în Govândari, Micro 4, la preţ avantajo s.
zona Teiuş, situat pe drumul către Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730mănăstire, în suprafaţă de 3.187 mp 067380. (Grecu Haus)
Cump ăr urgent case în zona
fâneţe şi 2.568 mp pădure cu utilităţi, la
preţul de 15 €/mp neg. Tel. 0723- Muncitoresc, Moroasa, precum şi zona
central ă. Tel. 0723-484780, 0731484780, 0731-189586, 0730-067380.
Vând urgent terenuri în Reşiţa, lângă 189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
Cumpăr urgent apartamente cu 1, 2,
Releu şi pe Calea Timişorii, lângă
manastire iar pe muntele Semeni lângă 3 sau 4 camere fără intermediari. Tel.
cabana Gozna, mai jos de eoliene, la 0723-484780, 0731-189586, 0730preţuri avantajo ase. Tel. 0723-484780, 067380. (Grecu Haus)

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.09.2007
REŞIŢA: Agent imobiliar: 1; Agent turism: 1; Agent vanzari: 3; Ajutor ospatar: 10;
Arhivar: 1; Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent medical
fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 5; Asistent social: 1; Barman: 3; Brutar: 7;
Bucatar: : 32; Carmangier: 3; Casier: 5; Cazangiu recipiente: 20; Coafor: 2; Consilier
chimist: 1; Consilier juridic: 1; Contabil: 1; Contabil sef: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 91; Dulgher: 8; Electrician de intretinere si reparatii: 3;
Electrician exploatare retele electrice: 4; Electrician in constructii: 21; Faiantar: 1;
Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 3; Frizer: 3; Inginer constructii civile, industriale si
agricole: 1; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 1; Inginer
electroenergetica: 1; Inginer industria alimentara: 1; Inginer mecanic: 3; Ingrijitoare
bolnavi la domiciliu: 1; Instalator apa, canal: 4; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3;
Lacatus mecanic: 6; Lacatus mecanic de intretinere si reparatii: 4; Lucrator comercial: 6;
Macaragiu: 2; Maistru constructii civile: 2; Maistru electrician in constructii: 2; Maistru
industriile textila, pielarie: 6; Manichiurist: 1; Manipulant marfuri: 2; Maseur: 2; Masinist la
masini pentru terasamente: 4; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1; Modelier lemn: 1;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 43;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 37; Ospatar (chelner): 13; Paznic: 11;
Secretara: 1; Sofer de autocamion: 1; Sofer autoturisme si camionete: 1; Spalator
vehicule: 1; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in
coordonate: 10; Sudor: 36; Sudor manual cu arc electric: 13; Tehnician dentar: 1;
Tehnician echipamente de calcul retele: 1; Tamplar manual ajustor montator: 4; Tamplar
universal: 4; Tinichigiu carosier: 1; Topograf: 1; Vanzator: 21; Vopsitor auto: 1; Zidar
restaurator: 7; Zidar rosar-tencuitor: 17; Zugrav, vopsitor: 5;
CARANSEBES: Bucatar: 1; Cofetar: 2; Ospatar: 2; Gestionar: 1; Lucrator in comert:
2; Casier: 1; Lacatus mecanic: 1; Tamplar: 2; Sofer: 2; Confectioner cablaje auto: 5;
Confectioner articole piele: 4; Strungar lemn: 2; Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor: 4; Manipulant marfuri: 4; Femeie de serviciu: 2.
TOTAL GENERAL: 565;

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii co merciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

Vânzãri
Vând fabric ă de pâine fără
concurenţă în localitate de 10.000
locuitori, îndeplineşte condiţiile impuse
de UE. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front stradal 15 ml. Preţ 150
€/mp.
Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 200 ha teren arabil la km 40 pe
drumul Reşiţa Timişoara. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Cumpăr apartament o cameră, zona
Luncă - Centru, fără agenţii. Ofer 22.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere co nf. 1,
semideco mandat, et. 9/10, zo na Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Cumpăr urgent apartament 3-4
camere, zona Centru sau Luncă, exclus
agenţii. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apart. 2 camere, co nf. 1 deco mandat, etaj 4/4, zo na Luncă, 33.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apart. 2 camere co nf. 1 deco mandat, et. 2, zo na Lunca Veche, preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 3 camere, co nfo rt I,
semideco mandat, etaj III/IV, zo na Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc ţie, zo na
Go vândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând ho tel 50 lo curi în co nstucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 7.100 mp teren intravilan în lo c.
Sânnico laul Mare, amplasat la strada
naţio nală. Preţ 35 €/mp fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 12.300 mp teren intravilan +
cabană 8 camere, apă curentă, canalizare, curent 380 V situat peMuntele Semenic, zonă centrală. Preţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.200 mp teren, zo na Luncă,
certificat urbanism, agrement, alimentaţie publică, sport. Preţ 35 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 15 h teren arabil în lo c.
Măureni. Preţ 1.500 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 4.000 mp teren intravilan,
Calea Timişorii, zona depozitelor, preţ 65
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 1.200 mp teren în zo na Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 28.000 mp teren km 7. Preţ
nego ciabil. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,

situat la strada principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.000 mp teren intravilan +
spaţiu co mercial zo na Auto gării, preţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hală (producţie, depo zit) situată pe Calea Timişoarei, 1.180 mp, toate
utilităţile. Preţ 250 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţiu co mercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zo na
Go vândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie auto buz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere situat în Reşiţa,
zo na Lunca Po mo stului bd. A.I.Cuza,
lângă Poliţie şi sediul Enel, zonă comercială cu trafic pietonal şi auto intens, cu
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
suprafaţă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu co mercial
situal în Reşiţa, bd. I.L.Caragiale, zo nă
ultracentrală, cu suprafaţa de 189 mp,
fro nt stradal 12 mp, zo na băncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al judeţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu co mercial
situal în Reşiţa, bd. Revo luţia din Decembrie, cu trafic pieto nal şi auto intens,
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafaţa 160 mp,
fro nt stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)
Ofer spre închiriere spaţii pentru biro uri, firme, zo nă centrală. Preţ 500 €/lună.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere hală (producţie,
depo zit, 1.100 mp, to ate utilităţile, zo na
Calea Timişoarei. Preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu co mercial
100 mp, zo na bd. Republicii. Preţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)
Închiriez spaţii co merciale în Anina,
Bo cşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Ro şu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţiu co mercial 80 mp, Bd.
Republicii, zo na bancilo r. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu co mercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ANUNŢ PUBLIC
S.C. EUROPA PROGEST S.R.L. str. Zona Gării bl. B2 sc. A et. 3 ap. 25 loc.
Oraviţa, jud. Caraş-Severin titular al proiectului P.U.D. "Infrastructură platformă
Europa Progest, Oraviţa, anunţă publicul interesat asupra: elaborării primei
versiuni a PUD, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de
încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Info rmaţiile privind prevederile planului PUD pro pus po t fi co nsultate la
sediul Agenţiei pentru Pro tecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru
Maio r, numărul 73, la sediul Primăriei Oraviţa şi la sediul S.C. EUROPA
PROGEST S.R.L., str. Zona Gării bl. B2 sc. A et. 3 ap. 25, loc. Oraviţa, jud.
Caraş-Severin, în zilele de luni-vineri între orele 09:00 - 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Pro tecţia
Mediului Caraş-Severin până la 10.09.2007
PRISMA | 6 - 12 Septembrie 2007 |
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LIGA 1
FC Vaslui
Rapid Bucuresti
CFR Cluj
Unirea Urziceni
Politehnica Timisoara
Gloria Bistrita
Pandurii Tg. Jiu
Steaua Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Politehnica Iasi
Otelul Galati
Ceahlaul Piatra Neamt
UTA
Dacia Mioveni
Farul Constanta
U. Craiova
Gloria Buzau
U. Cluj

M
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6

V
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

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

I
0
0
0
1
1
1
1
1
2
3
4
4
3
3
3
5
5
4

GM
13
13
10
13
13
8
8
4
6
7
7
7
8
5
3
6
3
7

GP
6
7
5
8
11
7
4
2
5
7
11
9
10
7
7
10
14
11

P
14p
14p
14p
13p
11p
11p
10p
10p
7p
7p
6p
6p
5p
5p
4p
3p
3p
2p

Etapa urmatoare (7/34), 14-16.09.2007: Vineri, 14.09.: Gloria
Buzau - Unirea Urziceni, (Telesport, ora 17:00); Politehnica Timisoara
- FC Vaslui, (Kanal D, ora 20:30); Sambata, 15.09: Universitatea Cluj Gloria Bistrita, (Telesport, ora 17:00); Otelul Galati - Dacia Mioveni,
(TVR 1, ora 17:00); Univeritatea Craiova - UTA, (National TV, ora
18:45); Politehnica Iasi - Dinamo Bucuresti, (Antena 1, ora 20:45);
Duminica, 16.09.: Farul Constanta - CFR Cluj, ( National TV, ora
18:45); Ceahlaul Piatra Neamt - Pandurii Tg. Jiu, (Telesport, ora
19:30); Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti, (Kanal D, ora 20:30).

LIGA a II-a, Seria II-a
Clasament etapa a 2-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ISCT
Poli II Timisoara
Ariesul Turda
Minerul Lupeni
FC Bihor
Unirea Alba Iulia
CSM Rm. Valcea
Gaz Metan Medias
Liberty Salonta
FC Drobeta
FC Arges
Muresul Deva
FC Caracal
FC Targoviste
Corvinul Hunedoara
CFR Timisoara
FCM Resita
Jiul Petrosani

M
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1

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

PRISMA SPORT

CM DE CANOTAJ

Clasament etapa a 6-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PRISMA SPORT

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

GM
3
3
2
2
2
2
1
5
2
3
3
2
1
1
0
0
1
1

GP
0
1
0
1
1
1
0
4
2
4
2
2
2
2
3
3
6
0

P
4p
4p
4p
4p
4p
4p
4p
3p
3p
3p
2p
2p
1p
1p
0p
0p
0p
-1p

Romania a cucerit un argint si un bronz la Campionatele
Mondiale de canotaj. Totodata, trei echipaje si-au asigurat
prezenta la JO din 2008.
Final dramatic in proba feminina de 8±1 - "regina canotajului",
in ultima zi a Campionatelor Mondiale. La capatul unei curse de
infarct, reprezentantele Romaniei au trecut linia de sosire pe
pozitia a doua, dupa reprezentantele Statelor Unite ale Americii.
Fetele noastre au avut un start extrem de slab si erau ultimele dupa
primul sfert de cursa. Ele au recuperat insa uluitor, erau pe pozitia
a patra la jumatatea distantei, iar la ultimul punct de control erau
deja in lupta pentru medaliile cele mai stralucitoare. Pe ultimii 500
m, canotoarele noastre au fortat, le-au intrecut pe britanice (care in
final au incheiat pe locul al treilea) s-au apropiat amenintator de
americance, care condusesera de la un capat la altul al cursei, dar
n-au reusit sa le intreaca.
A doua medalie pentru Romania, cea de bronz, a fost obtinuta
de echipajul feminin de dublu rame fara carmaci al Romaniei,
format din Georgeta Andrunache si Viorica Susanu, campioanele
olimpice en-titre ale probei. Romancele au fost devansate de
bieloruse si nemtoaice.
Intr-o alta finala, la dublu vasle feminin, echipajul nostru alcatuit
din Ioana Papuc si Simona Musat s-a clasat pe locul 4, dupa
reprezentantele Chinei, Noii Zeelande si Marii Britanii, si si-au
adjudecat biletele pentru JO de la Beijing.
Delegatia Romaniei de canotaj si-a indeplinit obiectivul fixat
inainte de plecarea spre Campionatele Mondiale, cu o singura
exceptie. A cucerit cele doua medalii propuse, dar a obtinut
calificarea olimpica doar in trei probe in loc de patru. Ultima sansa
pentru obtinerea accesului la JO de la Beijing va fi regata de la
Lucerna, din cadrul Cupei Mondiale din 2008, unde vor incerca sasi asigure prezenta la Beijing echipajele masculine de 8±1 si patru
vasle si cele feminine de simplu si patru vasle.

ATLETISM

Etapa urmatoare: (3/34), 08 septembrie 2007: FC Drobeta - FC
Romania a incheiat fara medalie la Osaka. A 11-a editie a
Bihor; FCM Resita - FC Arges; CSM Rm. Valcea - Gaz Metan Medias;
FC Caracal - Unirea Alba Iulia; FC Targoviste - Ariesul Turda; CFR Campionatelor Mondiale de Atletism s-a incheiat, la Osaka, dupa
Timisoara - Jiul Petrosani; Muresul Deva - Poli II Timisoara; Libetry noua zile de concurs, perioada in care delegatia Romaniei nu a
cunoscut gustul succesului, reusind doar patru clasari in primele
Oradea - Minerul Lupeni; ISCT - Corvinul Hunedoara.

Euro 2008: Belarus - Romania
Sambata se va desfasura un nou meci din grupa G al echipei
nationale a Romaniei in deplasare la Minsk, impotriva echipei
Belarus. Clasamentul Grupei G inaintea meciurilor de sambata:
1. Romania 7 5
2
0
14
4
17
2. Bulgaria 7 4
3
0
11
4
15
3. Olanda
6 4
2
0
8
2
14
4. Albania
7 2
3
2
8
6
9
5. Belarus
7 2
1
4
9
14
7
6. Slovenia 6 1
1
4
5
12
4
7. Luxemburg7 0
0
7
0
14
0
Sambata se vor juca urmatoarele meciuri: Belarus Romania; Olanda - Bulgaria; Luxembourg - Slovenia.
Miercuri echipa nationala a Romaniei va desfasura un meci
amical in deplasare, in compania echipei nationale a Germaniei. In
Grupa G se vor juca: Slovenia - Belarus; Bulgaria - Luxembourg;
Albania - Olanda.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
27 aug - 09 sept:
01 - 23 sept:
04 - 08 sept:
07 sept - 20 oct:

TENIS - US OPEN - Turneu de mare slem, SUA;
CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta 2007;
BOX - Centura de Aur, Romania, Constanta;
RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Preliminarii Euro 2008: Belarus - Romania
Sambata TVR 1 ora 18:55
TENIS: US OPEN, Flushing Meadows, Finala la feminin
Duminica Eurosport ora 02:45
FORMULA 1: MP al Italiei, Monza, Cursa
Duminica TVR 1 ora 14:50
GIMNASTICA: CAMPIONATUL MONDIAL, Germania
Duminica TVR 2 ora 15:00
TENIS: US OPEN, Flushing Meadows, Finala la masculin
Duminica Eurosport ora 23:30
TENIS: BCR OPEN ROMANIA, Ziua 1
Luni TVR 2 ora 13:00
RUGBY: Camp Mondial, Romania - Italia
Miercuri TVR 2 ora 21:00
FOTBAL: Meci amical, Germania - Romania
Miercuri TVR 1 ora 21:30
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sase locuri.
Românca Lidia Şimon s-a clasat pe locul 5 în proba feminină
de maraton din cadrul Campionatelor Mondiale de atletism, cu timpul de 2h31min.26sec., duminică la Osaka (Japonia). Victoria a
revenit kenyencei Catherine Ndereba - 2h30min37sec., urmată de
chinezoaica Zhou Chunxiu - 2h30min.45sec. şi de japonezya
Reiko Tosa - 2h30min.55sec. O altă reprezentantă a României în
acestă cursă, Alina Gherasmin, a ocupat cea de-a 28-a poziţie, în
2h41min.40sec., în timp ce Luminiţa Talpo ş şi Nuţa Olaru au abando nat. Prin cele patru clasari in primele sase po zitii, Ro mania a
o cupat la finalul co mpetitiei lo cul 27 pe natiuni, cu 15 puncte IAAF.
Clasamentul pe medalii:
1 STATELE UNITE
14
4
8
26
2 KENYA
5
3
5
13
3 RUSIA
4
9
3
16
4 ETHIOPIA
3
1
0
4
5 GERMANIA
2
2
3
7

FORMULA 1 - M.P. AL ITALIEI
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura
MP al Italiei, pe circuitul de la Monza.
Clasamentul pilotilor inainte de Italia:
1. Lewis Hamilton
McLaren
84
2. Fernando Alonso
McLaren
79
3. Felipe Massa
Ferrari
69
4. Kimi RSikk÷nen
Ferrari
68
5. Nick Heidfeld
BMW Sauber 47
6. Robert Kubica
BMW Sauber 29
7. Heikki Kovalainen
Renault
19
8. Giancarlo Fisichella Renault
17
9. Alexander Wurz
Williams
13
10.Nico Rosberg
Williams
9
11.David Coulthard
Red Bull
8
12.Mark Webber
Red Bull
8
13.Jarno Trulli
Toyota
7
14.Ralf Schumacher
Toyota
5
15.Takuma Sato
Super Aguri
4
16.Sebastian Vettel
Toro Rosso
1
17.Jenson Button
Honda
1
18.Vitantonio Liuzzi
Toro Rosso
0
18.Christijan Albers
Spyker
0
18.Rubens Barrichello
Honda
0
18.Markus Winkelhock Spyker
0

LIGA CAMPIONILOR
Iata componenta celor opt
grupe ale UEFA Champions
League, asa cum au decis sortii
de la Nyon.
GRUPA A
Liverpool
FC Porto
Olympique Marseille
Besiktas Istanbul
GRUPA B
Chelsea
Valencia
Schalke 04
Rosenborg
GRUPA C
Real Madrid
Werder Bremen
Lazio Roma
Olympiakos Atena
GRUPA D
AC Milan
Benfica Lisabona
Celtic Glasgow
Sahtior Donetk
GRUPA E
FC Barcelona
Lyon
Stuttgart
Glasgow Rangers
GRUPA F
Manchester United
AS Roma
Sporting Lisabona
Dynamo Kiev
GRUPA G
Inter Milano
PSV Eindhoven
CSKA Moscova
Fenerbahce
GRUPA H
Arsenal
Sevilla
STEAUA
Slavia Praga
Program grupa H:
19 septembrie
Arsenal - Sevilla,
Slavia - Steaua
2 octombrie
Steaua - Arsenal,
Sevilla - Slavia
23 octombrie
Arsenal - Slavia,
Sevilla - Steaua
7 noiembrie
Steaua - Sevilla,
Slavia - Arsenal
27 noiembrie
Steaua - Slavia,
Sevilla - Arsenal
12 decembrie
Arsenal - Steaua,
Slavia - Sevilla

Clasamentul constructrorilor:
1. McLaren
163
2. Ferrari
137
3. BMW Sauber
77
4. Renault
36
5. Williams
22
6. Red Bull
16
7. Toyota
12
8. Super Aguri
4
9. Honda
1
10.Toro Rosso
0
10.Spyker
0

