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Preşedinte de şedinţă: domnul Moise Barboni
Consilieri: prezenţi 19 din 21
Rectificarea bugetului local
Rectificarea bugetului local propune redistribuirea în cadrul
aceloraşi acapitole a unor sume alocate unităţilor de învăţământ
preşcolar, şcolar şi preuniversitar, noile destinaţii fiind necesităţi
care impun o rezolvare imediată, în raport cu cel care suportă o
amânare. (Proiect de hotărâre nr. 1)

Investiţii din fondul de rulment
Singurele lichidităţi reale din bugetul Consiliului Local, la ora
actuală, sunt reprezentate de fondul de rulment în care se
regăsesc 320.000 lei, fonduri alocate de către
din rezerva
Foto:guvern
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bugetară a anului 2006, direcţionate spre investiţii pentru
învăţământul preşcolar şi preuniversitar şi neutilizate.
De acest fond vor beneficia Liceul de Artă «Sabin Păuţa» din
Reşiţa şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 (spaţiul actual, al
cărui statut nu a fost încă reglementat) la care se vor executa
lucrări tehnico-edilitare. (Proiect de hotărâre nr. 2)
Vom călători mai ieftin
În urmă cu două luni, Consiliul Local al municipiului Reşiţa a
adoptat noile tarife propuse de S.C. PRESCOM S.A., pentru
transportul în comun, urban şi periurban.
În şedinţa respectivă au existat păreri divergente despre
modul de reflectare a majorării preţului biletelor de călătorie în
stabilirea noilor preţuri pentru abonamente, dar în final s-au
aprobat tarife care nu respectă un algoritm iniţial şi nici uniform în
cazul diferitelor tipuri de abonament (pentru o săptămână, două
săptămâni sau o lună de zile).
În timp ce preţul biletelor a fost majorat cu 30 %, preţul
abonamentelor a «beneficiat» de un spor de până la 60 %, fără o
posibilă justificare, o corelare cu procentul inflaţiei (15 %) sau cu
fluctuaţia cursului valutar.
În această situaţie, au fost prezentate două proiecte de
hotărâre, care au propuneri asemănătoare, în majoritate până la
suprapunere, privind reducerea preţului abonamentelor, un
exemplu fiind tarifele pentru traseele 1,2,2B, 3 şi 4 :
Număr Preţ aboPreţ
Procent Procent
Procent
Tip
călătorii nament Preţ
abonament de calcul de calcul
de calcul
abonament luate în până la actual
propus
propus propus
iniţial*
calcul majorare
(PH nr. 3) (PH nr.3) (PH nr.4)
Abonament
60
30,0
45,0
50 %
39,0
50 %
50 %
lunar, o lună
Abonament
30
16,8
26,0
56 %
21,0
54 %
56 %
pentru 15 zile
Abonament
14
13,0
11,0
60 %
–
pentru 7 zile
Abonament
10
6,0
96,0
60 %
7,8
60 %
60 %
pentru 5 zile
Abonament
–
3,5
3,5
–
pentru o zi

*) 39,0=60x1,0x0,5 (PH nr.3) sau 30x1,3=39,0 (PH nr.4)
Până la adoptarea noilor preţuri, discuţiile s-au axat pe
analiza motivaţiilor care au determinat majorarea solicitată de
către S.C. PRESCOM S.A.
Societatea, prin directorul tehnic, Ing. Iosif Panici consideră
că majorarea preţurilor ar conduce la eliminarea celor 320.000

lei pierderi anuale şi ar permite crearea fondurilor necesare
pentru achiziţionarea de piese de schimb (bandaje pentru
tramvaie, de exemplu) şi reparaţii capitale la calea de rulare,
menţionând că în perioada 2004-2007 au fost achiziţionate doar
8 garnituri de tramvai (vechi). În plus, tarifele PRESCOM se
aliniază la cele stabilite în alte oraşe (la Timişoara, preţul pentru 2
călătorii este de 2,5 lei)
Primarul municipiului a prezentat câteva dintre marile
probleme cu care se confruntă PRESCOM-ul, cea mai
importantă fiind imposibilitatea de a înnoi parcul auto, deoarece
contestaţiile la licitaţiile organizate nu au fost soluţionate de către
forurile competente.
Calitatea transportului oferit de PRESCOM este departe de a
răspunde cerinţelor populaţiei sau poziţiei europene în care ne
plasăm, raportul preţ-calitate fiind discrepant, iar majorarea
tarifelor la abonamentele de călătorie grevează bugetul unei
populaţii care suportă şi alte costuri mari pentru serviciile oferite
de municipalitate (Domnul Jiva Cocar).
Preţurile propuse pentru abonamentele de călătorie în
reţeaua PRESCOM trădează o descărcare asupra populaţiei a
impasului managerial care a manifestat continuitate, indiferent
de formula adoptată pentru echipa respectivă. În cei 18 ani, în
care o mare cotă din transportul în comun, în Reşiţa a fost
asigurat de tramvaie, nu au fost efectuate reparaţii capitale la o
linie
nu corespunde
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HIPP condiţiilor impuse prin legi şi norme de
sănătate pentru populaţie, privind nivelul poluării fonice sau al
trepidaţiilor preluate de clădiri.
Cel puţin în ultimii doi ani nu au fost propuse Consiliului Local
şi materializate preocupări legate de calea de rulare, de staţia de
redresare, de investiţii, ci doar de vânzări de terenuri şi active,
ultimele constituindu-se în fondul necesar înlocuirii şi extinderii
parcului auto.
Promisiunea Domnului Viceprimar Tiberiu Pădurean, făcută
în anul 2005 pentru anul 2007, în legătură cu refacerea căii de
rulare, coroborată cu aplicarea programului ISPA pentru
sistemul de apă şi canalizare în municipiul Reşiţa mai are doar
trei luni la dispoziţie pentru a deveni realitate.
Mai trebuie menţionată subvenţia lunară acordată
PRESCOM-ului de către Consiliul Local, în cuantum de
cca.80.000 lei, conform declaraţiei Doamnei Asofroniei Uzun
Maria, directorul executiv al Direcţiei Economice din Primăria
municipiului Reşiţa.
Cu 13 voturi, din cele 19 posibile, a fost hotărâtă diminuarea
preţului la abonamente, începând cu data de 1 octombrie 2007.
(Proiect de hotărâre nr. 3 . Proiectul nr. 4 nu a fost discutat, fiind
respins din motive de procedură)
URBAN poate prepara asfalt
Consiliul Local a aprobat completarea obiectului de activitate
a S.C. URBAN S.R.L., cuprins în actul constitutiv, astfel că
societatea poate fabrica produse din minerale nemetalice (în
cazul de faţă, bitum) ceea ce va permite obţinerea autorizaţiei de
mediu pentru Staţia de preparare a mixturilor asfaltice. (Proiect
de hotărâre nr. 5)
S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. poate presta activităţi de
întreţinere şi reparaţii autovehicole
S.C. PIEŢE, având ca obiect de activitate şi organizarea
Pieţei de maşini din municipiul Reşiţa a solocitat completarea
obiectului de activitate, cuprins în actul constitutiv, cu un
domeniu derivat din cel existent şi anume «întreţinerea şi
repararea autovehicolelor». (Proiect de hotărâre nr. 6)
Reglementări în statutul de proprietate
«PIEŢE REŞIŢA» a solicitat Consiliului Local reglementări
capitalul social al societăţii, bazate pe inadvertenţele din raportul
de evaluare realizat de către S.C. Expert Capital Invest S.R.L.
Valoarea unor bunuri, proprietate a municipiului Reşiţa şi
folosite de către S. C. URBAN S.R.L. şi S.C. «PIEŢE REŞIŢA»
S.R.L. este de :
Denumire imobil
Spaţii administrative +
WC public
Piaţa Reşiţa Nord
(clădiri)
5
Teren construcţii

Date de identificare
C.F.

Valoarea evaluării
(lei)

Adresa

11.884 Reşiţa Română

292.068

Str.Horea

10.729 Câlnic

123.891

Bd. Muncii

1.841 Câlnic

1.307.206

(Proiecte de hotărâre nr. 7)

Bd. Muncii nr. 52

(continuare în pagina 2)
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Capitalul social al S.C.”PIEŢE REŞIŢA” S.R.L.
Domnul primar Spătaru a retras, cu acceptul
consilierilor, proiectul de hotărâre care definea raportul
celor doi asociaţi prin procentajului deţinut din capitalul
social (Proiect de hotărâre nr. 8)
Taxe speciale pentru anul 2007
Hotărârea Consiliului Local nr.320/2006, privind
taxele speciale pentru anul 2007 va fi completată cu
taxele care se vor aplica, începând cu data de 1
octombrie 2007, în pieţele administrate de S.C.
„PIEŢE REŞIŢA” S.R.L.
Taxele se referă la folosirea meselor şi a spaţiilor de
depozitare, a spaţiilor pentru vânzarea produselor
vrac, a păsărilor şi peştilor exotici, taxele pentru
utilizarea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie,
taxe pentru folosirea spaţiilor în care sunt sacrificate
animalele, taxe pentru parcare ş.a. (Proiect de
hotărâre nr. 9)
Teren amendat între „km 7 şi km 8”
Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Amenajarea terenului între km7 şi km8 - Calea Caransebeşului,
DN 58, Municipiul Reşiţa, elaborat de S.C. MEDA
Research S.R.L. din Piteşti propune amenajarea
terenului din zona cuprinsă între obiectivele „km7 Platformă industrială” şi „km 8 - Spital Orăşenesc de
Urgenţă”, aflate în stadiul de proiect.
Zona vizată are statut de păşune, cu declivităţi
mari, cu fenomene de eroziune şi, lipsită de lucrări
specifice de întreţinere, poate afecta, pe termen mediu
sau lung, obiectivele propuse pentru construcţie.
Proiectul propune operaţii de umplere, nivelare şi
compactare, realizarea unor baraje de anrocamente
pentru asigurarea structurii de rezistenţă, operaţii care
să elimine semnificativ problemele sesizate, terenul
rămânând totuşi în categoria de păşune. Eventual, în
urma altor analize şi cu decizia instituţiilor abilitate,
terenul poate fi utilizat pentru construcţii sau ca zonă
de agrement.
Valoarea totală a investiţiei este de 2.284.513,8 lei
(inclusiv TVA).
Consilierii au aprobat acest studiu şi, probabil a fost
consemnată observaţia domnului consilier
Brebenariu, în legătură cu datele caracteristice pentru
litologia atribuită forajelor, date care parţial nu au
corespondent în realitate. (Proiect de hotărâre nr. 10)
Pod peste Bârzava, la intrarea în Moniom
O nouă suplimentare a contribuţiei locale pentru
investiţia „Pod peste râul Bârzava la intrarea în
Moniom, la intersecţia cu DN58 B Reşiţa” a fost dictată
de modificări survenite în diferite etape de derulare a
proiectului.
Proiectul obiectivului este declarat eligibil în cadrul
Programului de Dezvoltare a Infrastructurii în Spaţiul
Rural, iar valoarea actuală a investiţiei care va fi
supusă licitaţiei pentru desemnarea constructorului
este estimată la 1.192.927,81 lei.
S.C. APECC S.R.L. din Timişoara, în urma aplicării
procedurii de achiziţie publică de servicii de proiectare,
a elaborat proiectul tehnic, caietul de sarcini şi
documentaţia pentru obţinerea avizelor, pentru care a
beneficiat de suma de 29.000 lei, alocaţi de Guvern.
Între timp au intervenit modificări substanţiale în
datele de proiectare:

l deschiderea podului s-a mărit cu 3 m, pentru
corelare cu debitele tranzitate, reevaluate în
conformitate cu regimul hidrologic al ultimilor ani;
l s-a mărit lungimea suprastructurii;
l s-au mărit dimensiunile fundaţiilor şi elevaţiilor;
l s-a modificat amplasamentul pasajului CFR, în
urma avizului Regionalei de Căi Ferate;
l s-au modificat preţurile materialelor de bază;
l s-au mărit taxele percepute de instituţiile care
avizează proiectul,
toate concurând la majorarea devizului general.
În noua situaţie, Consiliul Local al municipiului
Reşiţa va avea o contribuţie suplimentară în valoare de
664.261,36 lei, reprezentând 55 % din costurile
eligibile ale proiectului. (Proiect de hotărâre nr. 11)
Facilităţi pentru prestatorii de servicii hoteliere
Persoanele juridice care prestează servicii
hoteliere şi efectuează investiţii de peste 500.000 € vor
beneficia, pentru o perioadă de 5 ani, de scutirea de la
plata impozitului pe clădiri.
Consilierii au aprobat procedura care cuprinde criteriile şi condiţiile de acordare a cestei facilităţi fiscale.
În acest mod, prin intermediul Codului Fiscal care
asigură cadrul legal, se speră dezvoltarea investiţiilor
şi, intrinsec, creşterea numărului locurilor de muncă.
Votul a fost dat într-o notă de scepticism, având în
vedere un eşec al Consiliului Local într-o situaţie
similară: scutind UCMR-ul de datorii faţă de Primăria
Reşiţa, s-a sperat într-o bună colaborare şi, mai ales în
convertirea fondurilor astfel păstrate în beneficii pentru
salariaţii societăţii şi familiile lor.
Realitatea a infirmat votul consilierilor de-atunci,
sumele de bani obţinute din ştergerea datoriilor având
altă destinaţie, fiind convertite într-un parc auto
ultramodern. (Domnul consilier Bălan) (Proiect de
hotărâre nr. 12)
Centrul Municipal pentru Sport şi Sănătate Valea Domanului
Proprietarul stadionului din Valea Domanului este
Consiliul Local, iar gazdă Fotbal Club Şcolar.
Starea de degradare fizică a a stadionului impune
măsuri de intervenţie urgente, necesare activităţii
sportive care se desfăşoară în această bază.
Cu suma de 500.000 lei, prinsă în bugetul local al
anului 2007 se pot face câteva intervenţii care să
reabiliteze o bază sportivă cunoscută şi solicitată.
Astfel va fi posibilă înlocuirea gazonului, rezolvarea
hidroizolaţiei şi înlocuirea scaunelor, cele din material
plastic fiind de-acum o obligaţie.
Consilierii au aprobat, cu observaţii, începerea
lucrărilor.
Pentru a deveni Centru Municipal pentru Sport şi
Sănătate, actuala bază sportivă necesită un proiect
amplu şi nu doar reparaţii şi înlocuiri.
Centrul va trebui să cuprindă extinderi şi
modernizări, care să fie gândit european.
Din respect pentru tradiţia sportivă a oraşului şi
pentru sportivii actuali, alta ar trebui să fie strategia,
adică tocmai ceea ce au menţionat iniţiatorii proiectului: construirea unei săli de sport multifuncţionale,
terenuri de tenis, bazin de înot, pistă de carting,
instalaţie de iluminat în nocturnă, obiective realizabile
doar prin contribuţia mai multor sponsori. (Proiect de
hotărâre nr. 13) (R.B.)

Piste pentru biciclisti
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a propus
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor un proiect de Hotarare de Guvern pentru
completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului
nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism.
Proiectul propus vizeaza ca, prin modificarea
documentatiilor de urbanism, realizarea pistelor de
ciclisti sa devina obligatorie si nu doar facultativa cum
este in prezent, tinand cont totodata de principiul
descentralizarii si al autonomiei locale.
In acest sens, principala modificare adusa

Regulamentului general de urbanism consta in
obligarea autoritatilor administratiei publice locale
competente de a modifica regulamentele locale de
urbanism si de a stabili, pana la sfarsitul anului 2008,
conditiile de amplasare, conformarea precum si
suprafata minima obligatorie a pistelor pentru ciclisti,
tinand cont de anumite criterii (conditiile specifice
fiecarei localitati, de numarul de locuitori al localitatii
respective, de intensitatea traficului, etc.).
Proiectul a fost publicat pe site-ul MMDD si este in
prezent supus dezbaterii publice.
(Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile - 19.09.2007)
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comunica]iilor în sprijinul IMM
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, împreună cu Ministerul pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale,
lansează primul portal integrat dedicat IMM-urilor,
www.business-entrepreneur.ro - un instrument
guvernamental de mijlocire a relaţiei instituţii mediu de
afaceri şi de sprijinire a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii din România în vederea utilizării mecanismelor
specifice economiei bazate pe cunoaştere.
Nivelul scăzut de utilizare de către IMM-urile din
România a instrumentelor specifice tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor reprezintă, la momentul de
faţă, un impediment major pentru capacitatea acestora
de a concura cu succes pe pieţele de profil din Uniunea
Europeană. Lipsa infrastructurii, cunoştinţelor şi
abilităţilor specifice constituie principalul obstacol în
calea dezvoltării unor instrumente moderne, de ultimă
generaţie, pentru e-business şi e-guvernare.
Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pe
aceasta direcţie necesită o activitate susţinută de sprijin
din partea instituţiilor administraţiei publice care
implementează politici specifice şi furnizează servicii
acestui sector.
Portalul www.business-entrepreneur.ro vine în
întâmpinarea acestor nevoi cu două componente
dedicate:
e-guvernare şi e-business.
Componenta de e-guvernare a portalului intermediază participarea IMM-urilor la actul de guvernare, prin
intermediul unei secţiuni special dedicate, având rolul
de a permite accesul rapid al IMM la informaţiile furnizate de către instituţiile publice de resort pe domenii de
interes precum acte normative la nivel naţional şi
european aplicabile, politici şi instrumente de sprijin
pentru IMM, oportunităţi de finanţare etc cât şi schimbul
de cunoştinţe şi expertiză dintre instituţiile publice şi
întreprinderile mici şi mijlocii pe aceste domenii.
Componenta de e-business a portalului are rolul de
a facilita crearea unei prezenţe on-line pentru IMM-uri
prin intermediul unei pagini web proprii în cadrul
portalului, de a furniza utilizatorilor accesul la servicii de
consultanţă în afaceri, e-commerce, cataloage de
produse, precum şi de a permite întreprinderilor mici şi
mijlocii efectuarea de tranzacţii comerciale on-line.
Portalul www.business-entrepreneur.ro va furniza
produse informative precum ghiduri de afaceri şi
rapoarte privind dezvoltarea sectorului IMM din
România, informaţii actualizate pe domenii de interes
pentru diferite grupuri de utilizatori, împreună cu o bază
de date naţională a furnizorilor de servicii de
consultanţă de afaceri care oferă consultanţă privind
proiectele de investiţii şi fondurile structurale, asistenţă
pentru export, consultanţă în domeniile marketing,
financiar, vânzări, e-business, IT, managementul
calităţii, management de proiect etc. Conceptul inovator
al portalului asigura schimbul de informaţii şi expertiza
între organizaţiile implicate în dezvoltarea sectorului
IMM-urilor, urmărind furnizarea celor mai bune practici
în diferite situaţii de afaceri.
Portalul va furniza de asemenea, în premieră, un
instrument de evaluare, prin analiză comparativă, a
performanţei IMM-urilor din România în raport cu
performanţa IMM-urilor din sectoare similare de
activitate din Europa. Analiza comparativă urmăreşte
un set de indicatori prestabiliţi vizând performanţa
generală a firmei, activitatea financiară, sistemul de
management şi standardul de excelenţă în afaceri.
Analiza se poate aplica la nivel de organizaţie, produs
sau serviciu şi urmăreşte să dezvolte concurenţa şi
inovaţia în afaceri şi organizaţii, prin implementarea
procesului de învăţare continuă şi prin promovarea
celor mai bune practici.
Se aşteaptă ca portalul să devină, în timp, principala
sursă de informaţii necesare şi utile unei întreprinderi
mici şi mijlocii care doreşte să se dezvolte.
(Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii
Liberale - 25.09.2007)
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Vând tăuraşi şi vaci pentru
sacrificat, crescuţi în gospodărie proprie. Tel. 0724-467054.
Vând chiuvetă de inox, două
cuve, nouă + suport de vase.
Tel. 0355-806247, 0726278036.
Vând centrală termică. Tel.
0355-806247, 0726-278036.
Vând cadă de baie culoare
verde, veceu + suport. Tel.
0355-806247, 0726-278036.
Vând covor, mochetă şi uşă
interior decupată. Tel. 0355805819.
Vând frigider Whirpool cu
două uşi, preţ neg. Tel. 0355801254.
Vând Calivita, 100% naturale, vitamine, antioxidanţi,

suplimente alimentare. Preţuri
promoţionale. Tel. 0723092582.
Vând instant Ariston, 250 lei
şi convector, 200 lei. Tel. 0724266763.
Vând mobilă bucătărie, 6
corpuri. Pre ţ 600 lei. Tel.
260706, 0766-348162.
Vând statie amplificare JVC
de 400w intre 4-16 ohmi, 50
mhz cu 100 €. Tel. 0724207423.
Cumpar motocoasă Sthil cu
fir si steluta cutit. Tel. 0355407721 şi 0721-348779.
Vand camera foto digitala
Benq, 1.3 Mpix. Pret 125 lei. Tel.
0766-644286
Cresterea melcilor. Ofer
tehnologie, consultanta, posibilitati de desfacere a productiei.
Tel. 0723-404396.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin, organizează în
data de 28 septembrie 2007, începând cu ora 9,
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii
promoţiei 2007, la Reşiţa, Bocşa, Caransebeş,
Băile Herculane, Moldova Nouă şi Oraviţa.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 26.09.2007
REŞIŢA: Agent de paza: 18; Agent imobiliar: 1; Agent turism: 1;
Agent vanzari: 2; Ajutor ospatar: 10; Ambalator manual: 1;
Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent
medical fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 5; Asistent
social: 1; Barman: 2; Brancardier: 2; Brutar: 3; Bucatar: : 31;
Carmangier: 3; Casier: 5; Cazangiu recipiente: 20; Coafor: 3;
Consilier chimist: 1; Contabil: 3; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 69; Cuptorar lianti: 1; Dulgher: 5;
Electrician de intretinere si reparatii: 3; Electrician exploatare
retele electrice: 4; Faiantar: 5; Femeie de serviciu: 4; Fierar
betonist: 1; Frizer: 3; Gipsar: 4; Incarcator descarcator: 1; 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 centrale
termice: 1; Instalator incalzire centrala si gaze : 2; Lacatus
mecanic: 7; Lucrator comercial: 7; Macaragiu: 1; Maistru
constructii civile, industriale si agricole: 1; Maistru industriile
textila, pielarie: 6; Manichiurist: 2; Manipulant marfuri: 3; Maseur:
2; Masinist la masini pentru terasamente: 6; Masinist pod rulant: 3;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 53; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 48; Ospatar (chelner): 15; Pedichiurist: 1; Secretara:
1; Sofer de autocamion: 5; Sofer autoturisme si camionete: 1;
Spalator vehicule: ; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la
masini de prelucrat in coordonate: 10; Sudor: 34; Sudor manual cu
arc electric: 12; Tehnician dentar: 1; Tehnician echipamente de
calcul retele: 3; Tamplar manual ajustor montator: 4; Tipograftiparitor: 1; Topograf: 1; Vanzator: 27; Zidar restaurator: 2; Zidar
rosar-tencuitor: 7; Zugrav, vopsitor: 2;
MOLDOVA NOUĂ: Lucrator comercial: 4 absolvenţi; Tamplar:
1 absolvenţi; Faiantar: 1 absolvenţi; Dulgher: 1 absolvenţi;
Macaragiu: 1; Croitor: 5; Muncitor necalificat: 27 + 17 absolvenţi;
Fotbalist: 16; Telefonist: 22; Ofiter mecanic: 1; Agent paza: 5;
Gaterist: 2;
TOTAL GENERAL: 606

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Auto-Moto-Velo
Vând Ford Scorpio an 1986,
motor 2 l schimbat, multe piese
de schimb. Preţ 1.550 €. Tel.
0724-200776.
Vând Renault 18D, stare
perfectă, acte la zi, 1.700 € neg.
Tel. 0721-847422.
Vând la incredibilul preţ de 30
lei anvelope second-hand, toate
tipurile şi mărimile. Tel. 0721847422.
Vând Audi A4 1.6 euro 4, an
2001, full option, piele, xenon,
recent adus. Tel. 0721-747912.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut profesoară de matematică clasa 11 pentru ore. Tel.
0741-969567.
Repar orice tip de maşină de
cusut atât la firme cât şi la
persoane fizice. Tel. 0742383969.
Bucătar calificat gătesc la
domiciliul clientului, orice fel de
mâncare. Tel. 0726-701574.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case. Tel. 0727-505315.

Imobiliare
Vând garsonieră Caransebeş, zona Nord, amenajată,
preţ neg. Tel. 0745-562235.
Cump ăr garsonier ă sau
apartament cu o cameră la
parter, exclus zona Cămine sau
zona Mociur. Tel. 0744-524992.
Cump ăr garsonier ă sau
apartament cu 2 camere. Tel.
0355-804374.
V â n d a p a r t a m e n t s t r.
Damaschin Bojincă, bl. 3, sc. 1,
ap. 5. Tel. 0039-333 671 7292.
Vând apartament Moroasa.
Tel. 0039-671 7292.
Vând casă Dognecea, 3
camere, grădină, fântână
betonată, cablu, telefon. Tel.
0355-411682, 0729-357909.
Primesc fete în gazdă. Tel.
0355-805819.
Vând garsonier ă super
imbunatatita, cu centrala, termopane + rulouri, gresie, faianta, totul nou. Tel. 0722-928075
Închiriez spatiu comercial in
zona Şcoala de Beton,
Muncitoresc. Tel. 0722-140035.
Vând casa in Valiug, baie,
curte, garaj. Tel. 0745-496620.
Persoana fizic ă schimb
apartament cu o camera
inbunatatit cu apartament cu 2
camere+diferenta. Tel. 0766492272.
Vând apartament 3 camere
in zona Govandari. Pret
negociabil. Tel. 0743-537224.
Persoana fizica, vand 1439
mp la Km 4 C. Caransebesului,
FS 65 m şi 4200 mp in Bocsa,
gaz, apa, curent. Tel. 0355407174, 0788-263582

Nume
Adresa

Anunturi
,

Matrimoniale
Singur, 47 de ani, 171/80,
doresc să cunosc o doamnă în
vederea unei relaţiii de prietenie
sau chiar mai mult. Tel. 0742383969.
Băiat italian 35 ani, serios,
drăguţ, 178, 74 kg, caută fată
serioasă, frumusică, slabă, fără
obligaţie pt. relaţie. Rog seriozitate!! Pupici. multiservicel u c a @ h o t m a i l . i t Te l .
+393281468106.
Pensionară 58 de ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0728-166849.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
20 - 29 sept.2007
Joi, 20.09.2007
1. Catana Nicolae Dorin (32 ani) şi
Căprariu Sorina Ileana (30 ani)
2. Ghiman Andrade Sergiu (23 ani) şi
Corcoaţă Dumitrescu Angelica (23ani)
3. Borcila Ion (27 ani) şi
Babun Paula Bianca (19 ani)
4. Pîrşan Ovidiu Emil (22 ani) şi
Pop Geta (19 ani)
Vineri, 21.09.2007
1. Szabo Ludovic (32 ani) şi
Mutu Cristina Alexandra (17 ani)
2. Haiducu Raymond Nicolae(27ani)şi
Dragomir Corina Maria (23 ani)
3. Ursu Mihai (49 ani) şi
Munteanu Maria (48 ani)
Sâmbătă, 22.09.2007
1. Creţan Ilie Norocel (27 ani) şi
Boroş Mirabela Anca (25 ani)
2. Berinde Octavian (20 ani) şi
Bădăluţă Minda Elena Cristina(22ani)
3. Pârvan Cornel Petru (35 ani) şi
Silvăşan Lia Voichiţa (28 ani)
4. Şandru Ciprian Paul (28 ani) şi
Chisăliţă Liana (30 ani)
5. Bejinariu Ionică Moisă (48 ani) şi
Bodolan Maricica (39 ani)
6. Avădănei Gabriel (26 ani) şi
Filipescu Claudia Florica (28 ani)
7. Dâm Adrian (27 ani) şi
Sebestyen Oana-Victoria (26 ani)
8. Bănescu Petrişor Laurenţiu (29 ani)
şi Romaniuc Elena (29 ani)
9. Ababi Marinel (29 ani) şi
Jorz Adelina Mariana (22 ani)
10. Ciobanu Laurenţiu Darian (31 ani)
şi Ciuciulin Camelia Natalia (23 ani)
11. Rus Manuel Doru (31 ani) şi
Donţa Ana Maria (26 ani)
12. Goian Reiner Adrian (32 ani) şi
Vrabete Paraschiva (21 ani)
Duminică, 23.09.2007
1. Meteleaucă Silviu Dorian (24 ani) şi
Serafin Ileana Elena (20 ani)
2. Berinde Gheorghe Sebastian (34)
şi Spătaru Adina (36 ani)
3. Marcu Cosmin Ilie (27 ani) şi
Craia Mihaela (22 ani)
Miercuri, 26.09.2007
1. Moise Mircea (36 ani) şi
Ferariu Tinca Maria (27 ani)

Prenume

2. Cîrpaci Caius (27 ani) şi
Lupu Nicoleta Maria (22 ani)
Joi, 27.09.2007
1. Drăghici Constantin (36 ani) şi
Coadă Nicoleta Mihaela (26 ani)
2. Dumitru Ioji (39 ani) şi
Buzner Paulina (40 ani)
Vineri, 28.09.2007
1. Gagica Mişu Constantin (32 ani) şi
Şel Larissa Adriana (32 ani)
2. Grădinaru Liviu Flavian (25 ani) şi
Bălan Mioara Lucia (28 ani)
Sâmbătă, 29.09.2007
1. Banu Ioan (24 ani) şi
Panţeru Amalia Daniela (20 ani)
2. Lazăr Cristian Valentin (27 ani) şi
Grămadă Lenuţa (26 ani)
3. Ţigla Dorin Ion (37 ani) şi
Pasculescu Daniela Sorina (35 ani)
4. Brage Dacian Alin (26 ani) şi
Canea Eva Maria (23 ani)
5. Icu Laurenţiu Giorge (29 ani) şi
Covaciu Alexandra Cristina (29 ani)
6. Berindei Florin Adrian (28 ani) şi
Bodnar Iuliana Luminiţa (31 ani)
7. Asiminicesei Paul (26 ani) şi
Muntean Adriana Lenuţa (26 ani)
8. Oravicean Florin (23 ani) şi
Moldovan Dorina (22 ani)
9. Mercea Gheorghe Costel (30 ani)şi
Leonte Ana Maria (21 ani)
10. Costa Marius (33 ani) şi
Lăjea Daniela Mioara (34 ani)
11. Bîtea Cristian Florin (26 ani) şi
Zamfir Iulia Romina (21 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 11-25 septembrie

l Berceran Ion (57 ani) l
Stancu Ana (71 ani) l Rusu
Dimitrie (80 ani) l Moza
Nicolae (62 ani) l Adam Vasile
(69 ani) l Szekely Borisca (83
ani) l Damaschin Ileana (76
ani) l Cadariu Petru (61 ani) l
Casapu Atena (54 ani) l Damian Constantin (68 ani) l Nagy
Iolana (70 ani) l Prisiceanu
Maria (75 ani) l Filimon Orest
(52 ani) l Dobre Maria Elena
(86 ani) l Dobromirescu Ioan
(57 ani) l Rimovecz Tiberiu (61
ani) l Cepeş Constantin (58
ani) l Enuţă Răzvan Lucian (22
ani) l Dăescu Alexandru (82
ani) l Surulescu Iosif (54 ani) l
Goruian Blondina (73 ani) l
Floarea Elena (72 ani) l Rausch Ianoş (90 ani) l Bloancă
Maria (81 ani) l Bloancă Doru
(59 ani) l Ciuculescu Nicolina
(84 ani) l Ciuciu Maria (87 ani)
l Andriţoi Ana (77 ani) l Maier
Mihai Dumitru Iosif (61 ani) l
Scortan Livia (75 ani) l Vişan
Alexandru (48 ani) l Văran
Maria (86 ani) l Strâmbu Păun
(82 ani) l Cazacu Vasilica (78
ani) l Cimpoeru Ileana (81 ani)
l Sandu Ana (97 ani) l Zmeu
Ortanta (69 ani) l Gherman
Maria (54 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
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Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va definitiva
în această săptămână proiectele din pachetul legislativ în
învăţământ. Conform legii privind transparenţa decizională
în administraţie, forma finală a acestora va fi publicată pe
site-ul MECT, www.edu.ro, unde se vor afla, timp de 30 de
zile, în dezbatere publică.

La Camera Deputatilor a fost inscris recent un
proiect de lege privind regimurile matrimoniale.
Printre noutatile aduse de acest proiect, amintim si
ideea unui "contract prenuptial", care are aplicabilitate
in cazul decesului uneia dintre parti. O casatorie se
destrama in medie dupa 13 ani.

Registrul unic de control
Art. 1. - (1) Contribuabilii, persoane juridice inregistrate
la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate
potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control.
(2) Celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul
unic de control, in functie de optiunea acestora.
Art. 2. - (1) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de
catre toate organele de control specializate, in domeniile:
financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in
constructii, protectia consumatorului, protectia muncii,
inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si
in alte domenii prevazute de lege.
(2) Evidentierea controalelor in registrul unic de control,
prevazuta la alin. (1), se face cu semnaturile reprezentantului legal al contribuabilului si organului de control.
Art. 3. - (1) Contribuabilii prevazuti la art. 1 alin. (1) au
obligatia de a prezenta organelor de control registrul unic de
control.
(2) Organele de control au obligatia de a consemna in
registru, inaintea inceperii controlului, urmatoarele
elemente: numele si prenumele persoanelor imputernicite
de a efectua controlul, unitatea de care apartin, numarul
legitimatiei de control, numarul si data delegatiei/ordinului
de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului,
perioada controlata, precum si temeiul legal in baza caruia
se efectueaza controlul.
(3) Organele de control prevazute la art. 2 sunt obligate
ca inainte de inceperea actiunii de control sa consulte actele
de control incheiate anterior, care au legatura cu domeniul
lor de activitate, pentru a cunoaste constatarile facute,
masurile stabilite si stadiul indeplinirii lor.
(4)Controlul se poate desfasura numai dupa consemnarea in registrul unic de control a datelor prevazute la alin. (2).
(5) In situatia neprezentarii registrului unic de control,
verificarea se efectueaza, iar cauzele neprezentarii se
consemneaza in actul de control.
Art. 4. - Dupa finalizarea controlului, in registrul unic de
control se inscriu obligatoriu numarul si data actului de
control intocmit.
Art. 5. - (1) Registrul unic de control se numeroteaza, se
sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii
verificate sau de inlocuitorul acestuia.
(2) Registrul unic de control se tine la sediul social si la
fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat
avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.
Art. 6. - (1) Registrul unic de control se elibereaza,

contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din
raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe
baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si
pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul
celorlalte categorii de contribuabili.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de
control de la directiile generale ale finantelor publice
prevazute la alin. (1).
(3) Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen
de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze
registrul unic de control.
Art. 7. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neachizitionarea registrului unic de control de la
directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala
unde isi are sediul social contribuabilul, in termenul
prevazut la art. 6 alin. (2) si (3);
b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea
organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3
alin. (1).
Art. 8. - (1) Contraventiile prevazute la art. 7 se
sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
a) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru fapta
prevazuta la lit. a);
b) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru fapta
prevazuta la lit. b).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
se fac de organele de control specializate.
(3) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 9. - Neinscrierea, de catre organele de control
specializate, in registrul unic de control a elementelor
obligatorii prevazute la art. 3 alin. (2) si la art. 4 constituie
abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor
Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, potrivit
legislatiei muncii.
Art. 10. - Registrul unic de control se tipareste de
Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., aflata
sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.
Art. 11. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control,publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 18.06.2003

Creditul neguvernamental, situat
în prezent la 27 la sută din PIB, va
creşte în continuare şi ar putea ajunge
în 2014 la 50 la sută din PIB, respectiv
media actuală a statelor din Europa
Centrală şi de Est

Cazierul fiscal pentru ^nfiin]area
societ@]ilor comerciale

l Ministerul Sănătăţii Publice va începe campania de vaccinare antigripală gratuită a
populaţiei după data de 15 octombrie a.c. l Guvernul a aprobat Programul de cooperare
transfrontalieră ROMÂNIA-SERBIA 2007- 2013 l Guvernul va adopta proiectul bugetului de
stat pe anul viitor la 10 octombrie l BNR menţine dobânda de politică monetară la 7% l

Incepand cu 1 octombrie 2007,
administratiile financiare NU vor mai
elibera cazierul fiscal, solicitat la infiintarea
societatilor comerciale, a societatilor
cooperative si a cooperativelor agricole,
de catre asociati, actionari si reprezentantii
legali desemnati.
In urma protocolului incheiat intre
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
(ANAF) si Oficiul National al Registrului
Comertului (ONRC), informatile din cazierul fiscal al contribuabililor vor fi transmise
in format electronic de ANAF catre ONRC,
la solicitarea acestuia din urma, in termen
de 8 ore. Solicitantii vor obtine cazierul
fiscal direct de la oficiile registrului, pentru
fiecare solictare ONRC colectand de asemenea si taxa de 20 RON prevazuta de art.
9, alin (3) din OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Totodata, incepand cu 1 ocombrie
2007, administratiile financiare NU vor mai
elibera cazierul fiscal solicitat in scopul
indeplinirii obligatiei persoanelor fizice sau
juridice de prezentare a cazierului fiscal la:
l cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;
l numirea de noi reprezentanti legali,
precum si la cooptarea de noi asociati sau
actionari cu prilejul efectuarii majorarii de
capital social de catre noii reprezentanti
legali, asociati si actionari.
Si in aceste situatii, cazierul fiscal va fi
obtinut direct de la oficiile registrului, locul
in care se va face si plata taxei de 20 RON.
Dupa 1 octombrie 2007, adminstratiile
financiare VOR elibera in continuare
cazierul fiscal necesar la:
l solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor
de catre asociatii sau membrii fondatori ai
acestora;
l autorizarea exercitarii unei activitati
independente de catre solicitanti;
In aceste cazuri, taxa de 20 RON va fi
achitata la sediul administratiilor financiare
(Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - 23.09.2007)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Plata impozitelor, taxelor

l Ordinul nr. 1.424 al ministrului sănătăţii publice privind
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu
prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 125/2005 (M.O. nr. 609/04.09.2007)
l H.G. nr. 986 pentru modificarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului
public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 783/2005 (M.O. nr. 615/15.09.2007)
l Ordinul nr. 776 al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile privind declararea siturilor de importan ţ ă
comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România (M.O. nr. 615/15.09.2007)
l Decizia nr. 8 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere
pentru explorarea zăcământului de minereuri metalifere din
perimetrul Sacu, judeţele Arad, Hunedoara, Caraş-Severin
şi Timiş (M.O. nr. 616/06.09.2007)
l Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005
privind regimul valutar (republicare) (M.O. nr. 616
/06.09.2007)
l Ordinul nr. 2.076 al ministrului justiţiei pentru organizarea evidenţei speciale a asociaţiilor religioase constituite
potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor (M.O. nr. 617/06.09.2007)
l Acord între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România
şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu
privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve românospaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee (M.O. nr. 618/06.09.2007)
l Ordinul nr. 1.246 al ministrului sănătăţii publice privind

4

| 27 Septembrie - 3 Octombrie 2007 | PRISMA

aprobarea Listei bolilor pt. care se exceptează de la portul
centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone şi a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav(M.O.618/06.09.2007)
l Ordinul nr. 2.266/C al ministrului justiţiei pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionar
public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului
Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.040/
C/2007, cu modificările ulterioare (M.O. nr. 618/06.09.2007)
l Ordinul nr. 986 al ministrului economiei şi finanţelor
privind unele măsuri pentru desemnarea serviciului tehnic
care efectuează încercările pentru motoarele destinate a fi
montate pe maşini mobile nerutiere şi pentru motoarele
secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
persoane sau de marfă (M.O. nr.619/07.09.2007)
l Ordinul nr. 7.616 al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea
Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 (M.O. 620/07.09.2007)
l Circulara nr. 21 al Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R., valabil în luna
septembrie 2007 (M.O. nr. 620/07.09.2007)
l Circulara nr. 20 al Băncii Naţionale a României privind
realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de industrie
petrolieră românească (M.O. nr. 621/10.09.2007)
l Ordinul nr. 153 al directorului general al Biroului Român
de Metrologie Legală privind modificarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei
de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată
prin Ordinul directorului general al Biroului Român de
Metrologie Legală nr. 301/2005 (M.O. nr. 622/10.09.2007)

Contribuabilii pot sa efectueze plata
impozitelor, taxelor si contributiilor intr-un
cont unic, incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii septembrie 2007, numai daca
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
l nu au obligatii fiscale neachitate la data
efectuarii platii in contul unic;
l depun formularul 100 “Declaratie
privind obligatiile de plata la bugetul
general consolidat” in termenul legal;
l efectueaza plata integrala si in termen
a obligatiilor datorate la bugetul de stat sau
la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor
speciale, declarate prin formularul 100
“Declaratie privind obligatiile de plata la
bugetul general consolidat”.
Plata impozitelor, taxelor, contributiilor
si a altor sume datorate la bugetul general
consolidat intr-un cont unic, se efectueaza
utilizand un ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate
bugetului de stat si a unui ordin de plata
pentru Trezoreria Statului pentru celelalte
obligatii de plata.
Mentionam ca aplicatia informatica de
completare a noului formular 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul
general consolidat”, va putea fi descarcata, in mod gratuit, de pe portal ANAF,
http://anaf.mfinante.ro, domeniul Asistenta
contribuabili, subdomeniul Programe utile.
(Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - 19.09.2007)

Rahul Gandhi, fiul Soniei Gandhi a fost numit secretar
general al Partidului Congresului din India. Fiu al fostului
premier Rajiv Gandhi, asasinat în mai 1991, nepot al ex-premierului Indira Gandhi, ucisă în 1984, Rahul este strănepotul unuia
dintre părinţii independenţei Indiei, Jawaharlal Nehru (tatăl
Indirei Gandhi), care a decedat din cauze naturale în 1964.

Consorţiul 'Nord Stream', format din concernul
rus Gazprom şi grupurile germane BASF şi E.ON, au
iniţiat construirea unei conducte de mare capacitate
pentru transportul gazelor naturale din Rusia către
piaţa germană care evită infrastructura de pe teritoriul
Ucrainei, Republicii Belarus, Poloniei şi ţărilor baltice.

C@lug@rii budi}ti ignor@ avertismentele juntei din Myanmar
Într-unul din colţurile uitate, până acum câteva zile, ale
Lumii a treia, are loc un impresionant demers pentru reîntoarcerea la democraţie, într-o ţară unde regimul militar nu a ezitat
să folosescă mijloacele cele mai violente pentru reprimarea
dizidenţilor. Mii de călugări budişti se găsesc de mai multe zile
în avangarda cele mai mari demonstraţii împotriva regimului
militar din Myanmar, de la revolta din 1988 încoace. Alte zeci
de mii de oameni îi însoţesc şi îi protejează prin lanţuri umane
împotriva forţelor de intervenţie ale poliţiei şi armatei.

Conducerea militară din Birmania a început să dea primele
semne de nervozitate, după creşterea în amploare a
manifestaţiilor. Maşini militare, cu megafoane montate pe
capotă, i-au avertizat pe călugării budişti care conduc protestul
să nu se mai implice în politică sau vor suferii consecinţe. Au
fost impuse restricţii de circulaţie la Rangoon, oraş declarat
zonă cu acces restrâns, valabile între orele 21.00-05.00 şi fac
ca Rangoon şi regiunile înconjurătoare să devină zone cu
acces restrâns, termen rezervat în general pentru zonele
militare sau de luptă. Aceste restricţii sunt valabile pentru o
perioadă de 60 de zile, iar măsuri similare au fost adoptate şi în
cel de-al doilea oraş al ţării, Mandalay. Marţi, în faţa refuzului
demonstranţolor de a renunţa, armata a deplasat într-o primă
fază 11 camioane militare în jurul centrului oraşului. Numărul
militarilor a sporit ulterior, blocând accesul spre mănăstiri şi
locurile de adunare. Au început şi arestările printre cei bănuiţi
că simpatizează cu mişcarea democratică. Mai mulţi oameni
de cultură şi activişti au fost ridicaţi de forţele speciale. Un nou
8888 devine tot mai probabil, în ciuda avertismentelor lansate
de la tribuna Naţiunilor Unite de diferiţi lideri.
De mult timp agenţiile umanitare avertizează că Myanmar
(Burma) traversează în tăcere o gravă criză umanitară,
răspândirea sărăciei, lipsa accesului la servicii de sănătate,
sute sau mii de refugiaţi dispersaţi de-a lungul graniţelor de
luptele între armată şi diferite grupuri etnice.
Burma a devenit parte a imperiului britanic în secolul 19. În
timpul Războiului Mondial II după o perioadă scurtă de
ocupaţie japoneză s-a întors la britanici. Un tânăr de 32 de ani,
Aung San a negociat independenţa şi a obţinut-o.
Aung San a fost asasinat când naţiunea făcea încă primii
paşi. Burma a căzut în război etnic civil, junta militară a luat
controlul în 1962, pentru ca, o generaţie mai târziu, fica lui
Aung San, Aung San Suu Kyi, să devină liderul luptei pentru
democraţie. Anul de cotitură 1988, când în lume s-a auzit
pentru prima dată numele doamnei Suu Kyi, a din punct de
vedere economic asemănător celui de azi. Vechea juntă
militară ce se proclama socialistă a fost doar incompetentă şi
coruptă. Moneda s-a prăbuşit odată cu economiile oamenilor.
Socialismul a fost abandonat. Generalii au rămas.
Când burmanezii au ieşit în stradă în 9 august, 1988
(8888), mulţi au crezut că nu se va trage în ei dacă vor purta
portretul lui Aung San. S-au înşelat. Au fost mai mulţi ucişi

decât în masacrul din Piaţa Tiananmen. Aşa că astăzi,
călugării budişti ştiu că ei trebui să-şi asume riscurile care sunt
prea mari pentru cetăţenii obişnuiţi.
Viziunea Generalilor
Pentru majoritatea cetăţenilor din Myanmar, dictatura
militară este o formă de tiranie ce se opune idealului de
democraţie şi care refuză să cedeze puterea partidului politic
construit în jurul deţinătoarei premiului Nobel pentru Pace,
Aung San Suu Kyi, care a câştigat într-o manieră zdrobitoare
alegerile generale din 1990.
Dar ei afirmă că sunt forţa care păstreză integritatea
naţiunii şi sunt singura stavilă împotriva anarhiei la pe care o
pot aduce numeroasele grupuri etnice din ţară. Se văd în
acelaşi timp ca şi garanţi ai dezvoltării.
Ţara se găseşte sub conducere militară din 1962. Actualii
generali aflaţi la putere au crescut sub fostul dictator militar,
generalul Ne Win, cel care a promovat o viziune excentrică a
socialismului ce a interzis investiţiile străine dar şi vizitele turistice mai lungi de o săptămnă. Astfel a reuşit să distrugă cea ce
era o dată cea mai dinamică economie din Asia de Sud-Est iar
puţinele resurse rămase le-a alocat armatei pentru luptele
împotriva minorităţilor grupate de-a lungul graniţelor în speranţa dobândirii autonomiei, campanii marcate de grava abuzuri ale drepturilor omului, obicei perpetuat până în prezent.
Ne Win a fost înlăturat în 1988, când armata a reprimat
demonstraţiile pro-democraţie şi împotriva a 26 de ani de
regim militar. Regimul militar al lui Ne Win a fost înlocuit de o
nouă juntă.
Figura principală a noului regim este Generalul Than
Shwe, şeful "Consiliului de stat pentru pace şi dezvoltare"
denumirea formală a juntei. Se declară superstiţios şi un atent
ascultător al astrologilor.
Numărul doi este Generalul Maung Aye, figură temută şi
datorită bogatei experienţe în luptele împotriva diferitelor
grupuri etnice. Se presupune că el s-a aflat în spatele atacului
împotriva convoiului în care se deplasa Suu Kyi spre o întâlnire
politică din care absolventa facultăţii Oxford a scăpat
miraculos cu viaţă.
Myanmar este împărţită în şapte regiuni şi şapte state,
bazate pe grupările etnic dominante. Regiunile sunt în
principal birmaneze, în timp ce statele sunt formate
predominant din alte grupări etnice. Grupul etnic dominant
este burman 68%, şi vorbeşte birmaneza, o limbă tibetoburmană. 10% din populaţie sunt descendenţi shan, care
vorbesc shan, o limba tai-kadai. Karen constituie până la 7%
din populaţie. Ceilalţi sunt rakhine (arakan), chinezi, mon şi
indieni. Birmaneza este limba oficială în Myanmar. Engleza se
vorbeşte în general ca a doua limbă. Budismul therevada este
religia majorităţii populaţiei bamar (şi rakhine), shan, mon şi
chineze, în timp ce creştinismul este dominant printre karen.
Indienii practică hinduismul sau islamismul.

l Ukraina.Alegeri parlamentare în 30 septembriel Iranul şi-a închis graniţa cu regiunea Kurdistan
din Irak l Guvernul Olandei a decis că nu va organiza un referendum pentru aprobarea noului tratat
de reformă a UE l În Liban alegerea unui nou preşedinte a fost amânată din lipsă de cvorum l

Cale Ferată Alpină de Tranzit

Elvetia a inaugurat un nou tunel prin Alpi, care va scurta
simtitor timpul de traversare a continentului european, de la
nord la sud. Realizarea tunelul Lötschberg, cu cei 34,6
kilometri ai sai, a costat aproximativ 4,3 miliarde franci
elvetieni (2,6 miliarde euro) şi a durat opt ani. Trenurile vor
putea circula cu 250 km-ora, astfel incat o calatorie din

România membru nou - tradi]ii
vechi, prezentare a României la
Bonn a parlamentarului
european Ovidiu Gan]
Europarlamentarul român Ovidiu Ganţ a
susţinut la Bonn, în faţa a 180 de membri şi
simpatizanţi ai
Uniunii Creştin
Democrate, o conferinţă referitoare la
România, în calitatea sa de nou stat
membru al Uniunii
Europene, dar şi la
situaţia minorităţii
germane din ţara
noastră. Deputatul
Forumului Democrat al Germanilor din
România a vorbit, de asemenea, despre "Sibiu Capitala Culturală Europeană". La conferinţă a
fost prezent şi consulul general al României la
Bonn, Excelenţa sa domnul Vlad Vasiliu.
Printre altele, Ovidiu Ganţ a subliniat poziţia
României de susţinere a noului tratat european,
a prezentat situaţia favorabilă în care se
găseşte astăzi minoritatea germană din
România şi a calificat proiectul "Sibiu - Capitala
Culturală Europeană", drept un mare succes.
Ulterior a răspuns la o lungă serie de întrebări
adresate de participanţi, care s-au arătat foarte
interesaţi de ţara noastră şi mai ales faţă de
posibilele destinaţii turistice din România.
Prezentarea unui europarlamentar român
în faţa publicului din Bonn a fost o premieră
iniţiată de eurodeputata germană Ruth
Hieronymi (CDU), membră în Comisia pentru
Cultură si Educaţie a Parlamentului European
şi autoarea raportului de mare impact vizând
serviciile media şi audiovizuale.
Bruxelles, 13 septembrie 2007

"Coco}ul decapitat", la
Parlamentul European
Filmul lui Radu Gabrea “Cocoşul decapitat”
a fost prezentat miercuri, 19 septembrie, în faţa
membrilor Parlamentului European de la
Bruxelles, evenimentul fiind organizat de
europarlamentarul Ovidiu Victor Ganţ sub egida
"Sibiu - capitala culturală europeană".
Filmul se bazează pe romanul omonim al
preotului sas transilvănean Eginald Schlattner,
fiind parte dintr-o trilogie bazată pe viaţa şi experienţele autorului. Debutează cu un moment
de cotitură în istoria Europei, a României dar şi
a comunităţii săseşti: 23 august 1944. Motiv
suficient pentru a trezi interesul celor dornici de
a şti ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în
România în acel moment, de a descoperi care
erau visele şi aspiraţiile oamenilor acelor locuri.
"Mă bucur că prin acest film şi prin aceste
cărţi, informaţia despre România se îmbunătăţeşte. Este o contribuţie la imaginea reală a ţării
noastre" a spus în deschidere europarlamentarul Ovidiu Ganţ (Forumul German).
Alături de europarlamentari, au vizionat
"Cocoşul decapitat" ambasadorii Ion Jinga
(Ambasada Românei la Bruxelles) şi Lazăr
Comănescu (Reprezentanta permanentă a
României pe lângă Uniunea Europeană).
Bruxelles, 20 septembrie 2007

Germania in Italia va dura mai putin
de doua ore. Tunelul Lötschberg, parte a NEAT. Noua Cale Ferată Alpină
de Tranzit al cărei scop este de a
schimba traficul rutier alpin cu cel
feroviar, este doar primul element din
proiectul AlpTransit. Un al doilea element al proiectului va fi tunelul SaintGotthard (cu o lungime de 57 de kilometri), in prezent in constructie.
Costul este apreciat la 15 miliarde
dolari iar inaugurarea este aşteptată
pentru 2016.
Până la 1 septembrie 2007 au fost
săpate 153,3 km de tunele, galerii şi
pasaje iar din traseul efectiv 104,7 km
sau 68,2%. Lungimea totală
străpunsă în luna august a fost de
295 de metri.
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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 camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera Micro 4, amenajat,
centrala, termopane, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, amenajat, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 1, amenajat, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj 2/4, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, Micro 1,
confort 1, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
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Vând apartament 2 camere, Micro 2,
amenajat, centrala, termopane, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, amenajat,
Lunca, 2 balcoane, centrala, termopane,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, amenajat, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-021438,
0723-584980 (Banat Expert)
Vnd apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, pret 24500 € negociabil Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Lunca,
confort 1, centrala, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, 25000
€. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
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Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala.Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746-663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 balcoane, centrala, nou
renovat, complet mobilat. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, pret 35500 € Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3, complet imbunatatit, termopane, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, 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, 0788-021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Micro 3 ,bucatarie modificata,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
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, termopane, centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
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 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona linistita. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
VÂNZARE CASĂ
Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajat, centrala, curte. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând casa 3 camere, Lunca, etaj,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (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 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, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
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 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 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere casa, pentru locuit
sau sediu firma, parter + etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 2 camere, indiferent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
preţ 20.800 €. Tel. 0748-119442 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, zona
Luncă. Tel. 0748-119443. (Tryo M)
Vând apartament cu o cameră, zonă
centrală, preţ 19.000 €, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119444. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, etaj 3,
modernizat, zonă bună. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând apartament o cameră, etaj 1,
42 mp, bloc cărămidă, uşă metal, zonă fr.
bună. Tel. 0748-118778. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând urgent la preţ avantajos
apartament 2 camere conf. I, etaj 1, bloc
4 etaje, zonă excelentă. Tel. 0748119121. (Tryo M)
Vând urgent apartament o cameră,
zonă centrală, 45 mp, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119122. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. I,
Moroasa 1, cu îmbunătăţiri, preţ 28.000
€ neg. Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere conf. I
etaj intermediar, preţ 30.000 €. Tel.
0788-388501. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780
Vând urgent corp de clădire cu 2 preţuri avantajoase. Tel. 0723-484780,
niveluri, cu spaţiu amenajat la parter 0731-189586, 0730-067380.
Vând urgent 2 terenuri alăturate în
pentru firmă sau sediu bănci. Vis-a-vis
AJOFM. Preţ 190.000 € neg. Tel. 0723- Băile Herculane în suprafaţă de 4.316
484780, 0731-189586, 0730-067380. mp şi 6.834 mp, situate în zonă centrală
lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
(Grecu Haus)
Vând urgent casă cu 5 camere, baie, drumuri principale, la preţ de 15 €/mp.
bucătărie, garaj, anexe, curte betonată, Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730grădină mare, încălzire centrală proprie, 067380. (Grecu Haus)
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la
Vând urgent apartament cu 2
preţul de 32.000 € neg. Tel. 0723- camere, conf. 1, decomandat, suprafaţa
102 mp, în zona Universalului, la preţ
484780, 0731-189586, 0730-067380.
Vând urgent casă casă în Văliug, cu avantajos. Tel. 0723-484780, 07315 camere, 2 bucătării, garaj, pivniţă, 189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
curte şi grădină, la preţ avantajos. Tel.
Vând urgent apartament cu 3 camere
0723-484780, 0731-189586, 0730- conf. 2, superfinisat, cu centrală, et. 3/4,
în Govândari, Micro 4, la preţ avantajos.
067380. (Grecu Haus)
Vând urgent terenuri în Caransebeş, Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730zona Teiuş, situat pe drumul către 067380. (Grecu Haus)
mănăstire, în suprafaţă de 3.187 mp
Cump ăr urgent case în zona
fâneţe şi 2.568 mp pădure cu utilităţi, la Muncitoresc, Moroasa, precum şi zona
preţul de 6 €/mp neg. Tel. 0723-484780, central ă. Tel. 0723-484780, 0731189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
0731-189586, 0730-067380.
Cumpăr urgent apartamente cu 1, 2,
Vând urgent terenuri în Reşiţa, lângă
Releu şi pe Calea Timişorii, lângă 3 sau 4 camere fără intermediari. Tel.
manastire iar pe muntele Semeni lângă 0723-484780, 0731-189586, 0730cabana Gozna, mai jos de eoliene, la 067380. (Grecu Haus)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului
Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Caraş-Severtin

Un abonament costă:
15,0 lei .................. 6 luni
30,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34

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

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

Agentii
, imobiliare

secretară

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

Vânzãri
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 1/2, centrală, zona
Lunca Veche. Preţ 35.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 4 camere, zona
Universiotă ţii. Preţ 75.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 600 mp situat
în Reşiţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 2 camere decomandat, et. 3/4, zona Intim, îmbunătăţit,
centrală, termopane, gresie, etc. Preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 2 camere semidecomandat, et. 3/4, zona Comisariat,
amenajat termopane centrală, etc. Preţ
32.000 € neg. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând fabrică 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 150 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)
Vând apartament 2 camere confort 1
semidecomandat, zona Govândari. Preţ
31.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând 24 de camere de cămin la
Blocul 800. Preţ 6.500 €/camera. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apart. 2 camere, conf. 1 decomandat, etaj 4/4, zona Luncă, 33.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apart. 2 camere conf. 1 decomandat, et. 2, zona Lunca Veche, preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 12.300 mp teren intravilan +
cabană 8 camere, apă curentă, canalizare, curent 380 V situat pe Muntele Semenic, zonă centrală. Preţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

17 sept. 07
18 sept. 07
19 sept. 07
20 sept. 07
21 sept. 07
24 sept. 07
25 sept. 07
26 sept. 07

55,8248
56,2025
56,1857
56,2281
57,1704
56,5611
56,2300
56,2408

Vând 2.460 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hală (producţie, depozit) situată pe Calea Timişoarei, 1.180 mp, toate
utilităţile. Preţ 250 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie autobuz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere situat în Reşiţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lângă Poliţie şi sediul Enel, zonă comercială cu trafic pietonal şi auto intens, cu
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
suprafaţă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. I.L.Caragiale, zonă
ultracentrală, cu suprafaţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona băncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al judeţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. Revoluţia din Decembrie, cu trafic pietonal şi auto intens,
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafaţa 160 mp,
front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)
Ofer spre închiriere spaţii pentru birouri, firme, zonă centrală. Preţ 500 €/lună.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere hală (producţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilităţile, zona
Calea Timişoarei. Preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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PRISMA SPORT
LIGA 1

PRISMA SPORT

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

M
8
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
7
8
8
8
8

V
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
2
1
1
0
1

E
2
2
2
4
3
3
1
3
1
3
0
0
1
1
3
2
3
0

I
0
1
1
0
1
1
2
1
3
3
5
5
5
4
4
5
5
7

GM
14
16
15
13
17
12
13
5
9
10
11
9
10
4
8
3
10
6

GP
6
8
8
7
14
10
8
3
7
11
14
12
14
9
12
14
15
13

P
20p
17p
17p
16p
15p
15p
13p
12p
10p
9p
9p
9p
7p
7p
6p
5p
3p
3p

Etapa urmatoare (9/34), 29-30.09.2007 - Sambata, 29.09: Gloria
Buzau - UTA, (Telesport, ora 17:00); Farul Constanta - Unirea
Urziceni, (National TV, ora 17:00); Politehnica Timisoara - Gloria
Bistrita, (Kanal D, ora 19:30); Steaua Bucuresti - FC Vaslui, (Antena 1,
ora 20:45); Duminica, 30.09.: Universitatea Craiova - Dacia Mioveni,
(Telesport, ora 17:00); Otelul Galati - Universitatea Cluj, ( TVR 2, ora
17:00); Politehnica Iasi - Pandurii Tg. Jiu, (netelevizat, ora 17:00);
Ceahlaul Piatra Neamt - Rapid Bucuresti, (National TV, ora 18:45);
CFR Cluj - Dinamo Bucuresti, (Kanal D, ora 20:30).

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

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

M
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

E
1
2
0
1
1
2
0
0
0
2
2
1
1
1
3
2
1
2

PRISMA SPORT

BASCHET FEM. - CAMP. EUROPEAN

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

PRISMA SPORT

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

GM
7
13
10
7
5
9
12
9
4
7
4
9
3
3
6
5
4
3

GP
5
6
4
6
5
1
10
9
5
5
6
10
6
8
5
8
14
7

P
13p
11p
11p
10p
10p
9p
9p
9p
9p
8p
8p
7p
7p
7p
6p
5p
4p
2p

Patru orase din Italia, Ortona, Vasto, Lanciano si Chieti, vor
gazdui timp de doua saptamani intrecerile editiei din 2007 a
Campionatului European de baschet feminin. Cele 16 participante
au fost repartizate in patru grupe, printre acestea numarandu-se si
echipa nationala a Romaniei. Fetele pregatite de Marc Silvert vor
evolua in compania Germaniai, Belgiei si Lituaniei.
Componenta grupelor:
Grupa A: Israel, Turcia, Letonia, Cehia
Grupa B: Belgia, Romania, Germania, Lituania
Grupa C: Italia, Franta, Grecia, Rusia
Grupa D: Belarus, Serbia, Croatia, Spania.
Romania participa pentru a 25-a data la un turneu final al intrecerilor continentale, avand in palmares trei locuri patru, obtinute in
1962, 1964 si 1966. Ultima prezenta la Europene, in Turcia 2005, a
adus doar un modest loc 12 pentru reprezentativa tarii noastre.
Nationala feminina de baschet a Romaniei a debutat cu stangul la editia din acest an a Campionatului European, gazduit de Italia, fiind invinsa cu 85-78 (42-40) de echipa similara a Germaniei.

TENIS
Romania ramane dramatic in Grupa Mondiala a Cupei
Davis! Echipa de Cupa Davis a Romaniei va evolua si in 2008 in
elita tenisului mondial, Andrei Pavel si Victor Hanescu revenind
fabulos in ultima zi a intalnirii cu Japonia. Condusa cu 2-1 dupa
doua zile, Romania a castigat ultimele doua meciuri de simplu.
Punctul decisiv a fost adus de Victor Hanescu, care l-a invins pe
Go Soeda, cu 6-3, 5-7, 7-6 (6), 7-6 (3).
Rezultatele întâlnirilor din cadrul meciului de Cupa Davis dintre
Japonia şi România:
Takao Suzuki-Victor Hănescu 7-6, 6-1, 7-6;
Go Soeda-Andrei Pavel 3-6, 7-6, 5-7, 3-6;
Takao Suzuki/Satoshi Iwabuchi- Mergea/Horia Tecău 6-4, 6-4,6-4;
Takao Suzuki-Andrei Pavel 7-6, 7-6, 1-6, 4-6, 4-6;
Go Soeda-Victor Hănescu 3-6, 7-5, 6-7, 6-7.
Astfel Romania ramane in Grupa Mondiala a Cupei Davis, in
timp ce Japonia rateaza revenirea in elita tenisului mondial dupa o
asteptare de 22 ani.

HANDBAL M. - LIGA NATIONALA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Steaua MFA
CSM Oradea
Univ. Bucovina Suceava
Stiinta Municipal Bacau
HC Odorhei
Minaur Baia Mare
UCM Resita
Uztel Ploiesti
HCM Constanta
CSM Medgidia
Dinamo Baumit Bucuresti
Poli Izometal Timisoara
Energia Lignitul Tg. Jiu
Romvag Caracal

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

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

E
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

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

GM
67
62
61
60
54
55
67
54
47
51
52
52
50
47

GP
55
54
58
53
49
54
61
49
47
58
59
61
62
59

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

Etapa urmatoare, (3/26): 30.09.207: CSM D&C Oradea - HCM
Constanta; HC Odorhei - Uztel Ploiesti; Stiinta Bacau - CSM Medgidia;
Romvag Caracal - Pandurii Tg. Jiu; UCM Resita - HC Minaur Baia
Mare; Bucovina Suceava - Steaua MFA Bucuresti; Dinamo Baumit
Bucuresti - Poli Izometal Timisoara.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
07 sept - 20 oct:
15 - 30 sept:
20 - 30 sept:
24 sept - 07 oct:

RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;
BOX - Camp Mondial, (m), Moscova;
VOLEI - Campionatul European feminin, Luxemb.;
BASCHET FEM. - Camp European, Italia.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Calif. Liga Camp.: Oltchim - Andebol Madeira
Vineri Sport.ro ora 19:00
RUGBY: Campionatul Mondial: Romania - Noua Zeelanda
Sambata TVR 2 ora 13:55
FORMULA 1: Marele Premiu al Japoniei, Fuji 2007, Cursa
Duminica TVR 1 ora 07:25
HANBBAL MASC.: Wisla Plock - Steaua MFA Bucuresti
Duminica Sport.ro ora 18:00
VOLEI FEMININ: Campionatul European, Finala Mare
Duminica Telesport ora 19:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Grupe - Steaua Buc. - Arsenal Londra
Marti ProTV ora 21:45
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Oltchim Râmnicu Vâlcea a
trecut, duminică, de câştigătoarea Cupei EHF, Zvezda Zvenigorod, scor 23-19, în finala
Turneului Campioanelor, fosta
Supercupă a Europei, disputată
în Sala Traian din Vâlcea.
La finalul meciului, înaintea
premierii echipelor, Luminiţa
Huţupan Dinu a fost desemnată
cea mai bună portări ţ ă a
turneului. Tot ea a primit trofeul
câştigat de Oltchim, după care
fiecare handbalistă de la
Oltchim a luat cupa şi a ridicat-o
deasupra capului, în aplauzele
spectatorilor din Sala Traian.
Pentru a ajunge în finală Oltchim Râmnicu Vâlcea a trecut
de finalista Ligii Campionilor,
Lada Togliati, cu scorul de 3123, iar Zvezda a învins-o pe
câştigătoarea Ligii Campionilor,
Slagelse, scor 33-27.
Altfel, în finala mică, Slagelse a trecut de Lada Togliati,
scor 35-34, după loviturile de la
7 metri.

CANOTAJ

Etapa urmatoare, etapa (7/34), 29.09.207: DROBETA Turnu
Severin - UNIREA Alba Iulia; FCM Reşiţa - JIUL Petroşani; CSM
Râmnicu Vâlcea - POLI II Timişoara; CFR Timişoara - FC Caracal;
MUREŞUL Deva - FC Târgoviste; LIBERTY Oradea - ARIEŞU Turda;
GAZ METAN Mediaş - FC BIHOR Oradea; ISCT - MINERUL Lupeni;
FC Arges - CORVINUL Hunedoara.

Clasament etapa a 2-a:

HANDBAL FEMININ

RUGBY - CAMPIONATUL MONDIAL
Reprezentativa de rugby a Romaniei a obtinut a cincea victorie
la o Cupa Mondiala, dupa ce a trecut cu mari emotii de modesta
echipa a Portugaliei, scor 14-10, dupa ce la pauza lusitanii au
condus surprinzator cu 7-0. Tincu si Corodeanu au adus cele doua
eseuri ale echipei noastre, Calafeteanu si Dumbrava transformand fiecare cate o incercare. Punctele Portugaliei au fost aduse
de Ferreira (eseu) si Malheiro (lovitura de pedeapsa).
Romania a triumfat pentru a cincea oara la o editie a Cupei
Mondiale, indeplinindu-si obiectivul moral al acestei participari. In
eventualitatea unei infrangeri care se prefigura foarte amenintator
la orizont ar fi fost un dezastru pentru rugbyul romanesc. Pentru
Romania urmeaza ultimul meci din grupa, contra echipei Noii
Zeelande, meci care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

FORMULA 1 - M.P. AL JAPONIEI

Fetele de la 8 plus 1 sunt si
campioane europene. România
a obtinut trei medalii la CE.
Multiple campioane olimpice si
mondiale, componentele
ambarcatiunii tricolore de 8 plus
1 si-au trecut în palmares si
primul titlu european.
Revenite în peisajul canotajului dupa 34 de ani de pauza,
Campionatele Europene au fost
gazduite de pista de la Poznan
(Polonia). România s-a prezentat cu o delegatie tânară, singurul echipaj nemodificat fiind cel
de la 8 plus 1, medaliat cu argint
la Mondialele din august. In
consecinta, cea mai galonata
ambarcatiune tricolora nu a
avut nici o problema în a-si asigura aurul, încheind cei 2.000
de metri ai cursei în 6:23,24,
înaintea Germaniei (6:27,87) si
a Marii Britanii (6:32,58). La CE,
delegatia tricolora a mai cucerit
medalii si din celelalte culori:
argint la 4 vâsle (Ionela Neacsu,
Eniko Barabas, Camelia Lupascu, Roxana Cogianu) si bronz la
doua rame fara cârmaci (Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu).

Clasament constructori:
1. Ferrari
161
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura o noua 2. BMWSauber
90
etapa din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1 in 3. Renault
39
Japonia la Fuji.
4. Williams
28
Clasament piloti inainte de Japonia:
5. RedBull
18
1. Lewis Hamilton
McLaren
97
6. Toyota
12
2. Fernando Alonso
McLaren
95
7. SuperAguri
4
3. Kimi Raikkonen
Ferrari
84
8.
Honda
2
4. Felipe Massa
Ferrari
77
9. ToroRosso
0
5. Nick Heidfeld
BMW Sauber
56
9. Spyker
0
6. Robert Kubica
BMW Sauber
33
7. Heikki Kovalainen
Renault
22
8. Giancarlo Fisichella Renault
17
9. Nico Rosberg
Williams
15
10. Alexander Wurz
Williams
13
11. Mark Webber
Red Bull
10
12. David Coulthard
Red Bull
8
13. Jarno Trulli
Toyota
7
14. Ralf Schumacher
Toyota
5
15. Takuma Sato
Super Aguri
4
16. Jenson Button
Honda
2
17. Sebastian Vettel
Toro Rosso
1
18. Vitantonio Liuzzi
Toro Rosso
0
18. Christijan Albers
Spyker
0
18.Rubens Barrichello
Honda
0

