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Şedinţă de lucru extraordinară - 5 octombrie 2007
Prezenţi -15 consilieri
Preşedinte de şedinţă: domnul Mircea Dioancă
5 octombrie Ziua internaţională a educatorului
La 5 octombrie 1994, UNESCO oficializa ziua în care
EDUCATORUL de pretutindeni beneficiază de gratitudinea
semenilor săi.
La Reşiţa, ziua de 5 octombrie 2007 a fost marcată, printre
altele, de aprobarea celor două proiecte legate de zestrea
imobiliară şcolară a oraşului : o unitate de învăţământ cu profil
liceal şi tehnologic şi încă o sală de sport.
În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Reşiţa a fost analizat proiectul de hotărâre (nr. 1) privind
darea în administrare la Grupul Şcolar «Alexandru Popp» a
terenului, situat pe Calea Caransebeşului km 5, necesar
realizării obiectivului de investiţie «Unitatea de învăţământ cu
profil liceal şi tehnologic» .
Învăţământul tehnic reşiţean, care în acest an aniversează
100 de ani, s-a dezvoltat în cadrul oferit de marile societăţi
industriale existente, începând cu St.E.G.-ul şi până în prezent şi
a asigurat în permanenţă profesioniştii unor meserii tehnice,
absorbiţi, deopotrivă de uzinele din oraş, la fel ca şi de cele din
alte zone din Banatul Montan sau din ţară.
Grupul Şcolar, purtând numele inginerului Alexandru Popp,
directorul general al UDR-ului, personalitate implicată în asigurarea cadrelor tehnice necesare uzinei, a beneficiat de spaţii de
clasă, laboratoare, cămin, cantină, sală se sport şi anexe, dotări
diminuate odată cu înfiinţarea Institutului de Subingineri căruia iau fost cedate o parte din clădiri.
O consecinţă imediată şi amplificată continuu a fost diminuarea cifrei de şcolarizare şi restrângerea paletei de meserii oferită
de vechea instituţie şcolară.
La ora actuală, statutul Grupului Şcolar este cel de chiriaş al
Foto: Brebenariu Rodica
Universităţii «Eftimie Murgu», un statut care
limitează nu numai
dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, dar
face imposibile accesul la fonduri guvernamentale şi europene
care ar asigura un proces modern de educaţie tehnică.
În acest context se acordă acestei unităţi şcolare dreptul de
administrare a unui teren cu suprafaţa de 10.830 mp, situat pe
Calea Caransebeşului km 5, pe perioada existenţei viitoarelor
clădiri, un adevărat campus care se va construi pe acest amplasament,.
Pentru realizarea noului obiectiv Guvernul României a repartizat suma de 325.000 lei, prin transfer din bugetul de stat spre
cel local.
Terenul menţionat este în proprietatea statului şi reprezintă
domeniul privat al municipiului Reşiţa şi, conform asigurării date
de domnul Dorel Ianoşi, directorul executiv adjunct al Compartimentului de identificare, înregistrare şi publicitate imobiliară,
este liber de sarcini, iar cele două sălaşe existente în zonă sunt
închiriate de la primărie, contractele fiind reziliabile pentru
interesele obştii.
Având în vedere că terenul este inclus în acelaşi nr.topo ca şi
cel de la km 7, precum şi experienţele din situaţii asemănătoare
(platforma de la km 7, o enclavă din UCC şi, mai nou, bazinele
decantoare din UCC), nu este deloc exclusă apariţia unor
proprietari care, nu acum zece ani sau un an, ci chiar în acest
moment vor avea revelaţia dreptului de proprietate (citându-i pe
domnii Liviu Spătaru şi Tiberiu Pădurean) asupra unor suprafeţe
din zonă, având în vedere noua valoare a unui teren care va
beneficia de toate utilităţile.
Prin acest vot al Consiliului Local, s-au realizat premizele
construirii în Reşiţa a unei instituţii şcolare moderne, cu profil
tehnic, care să asigure cadre de specialişti, cifra de şcolarizare şi
profilul meseriilor fiind, probabil, coroborat cu direcţiile de
dezvoltare a economiei româneşti.
O altă unitate şcolară Liceul teoretic „Traian Vuia”, situat pe
Calea Caransebeşului nr. 2 - va beneficia de o sală de sport
necesară procesului de învăţământ.
Sala de sport existentă nu poate fi omologată conform
criteriilor care trebuie luate în considerare la traversarea acestei
proceduri şi, în consecinţă, performanţele sportive ale elevilor nu
pot fi validate.
Liceul teoretic „Traian Vuia” se bucură de notorietate locală şi
naţională, graţie rezultatelor obţinute de elevii - sportivi: poziţii
fruntaşe (II-V) în competiţii finale naţionale, locuri pe podium,
participarea în loturi naţionale şi olimpice.

Datele oferite de conducerea liceului ca motivare pentru
realizarea noului obiectiv vizează exclusiv performanţele în
domeniul handbalului, disciplină sportivă cu mare aplicaţie în
Reşiţa, cu tradiţie şi cu rezultate pe măsură, dar sala de sport ar
trebui să deservească în primul rând sănătăţii elevilor, prin practicarea unor exerciţii fizice în cadrul programului de învăţământ.
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Noua sală de sport se va construi, de către Compania
Naţională de Investiţii S.A., în curtea liceului, pe un teren care
face parte din domeniul public al municipiului Reşiţa.
Conform legislaţiei în vigoare, investitorul trebuie să fie
proprietarul terenului şi, în această situaţie, pe perioada
construirii sălii de sport, terenul cu o suprafaţă de 4.838 mp, va fi
transmis, în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii
(Proiect de hotărâre nr. 2).
Cele două viitoare investiţii în patrimoniul imobiliar şcolar
confirmă politica guvernamentală în recunoaşterea rolului
prioritar al învăţământului în dezvoltarea societăţii, fondurile
alocate fiind cele mai mari din ultimii douăzeci de ani: dacă în
anul 2004 bugetul aloca în această direcţie 12 miliarde lei (ROL),
în acest an suma a atins 120 miliarde lei (ROL).
Declaraţiile domnilor Dorinel Hotnogu, viceprimar al Reşiţei,
omul care şi-a declarat prioritară preocuparea-promisiune
pentru învăţământul reşiţean, respectiv cele ale domnului
inspector general şcolar, Boris Vatzulik au fost reluate în cadrul
conferinţei de presă organizate în continuarea şedinţei, cu
prilejul Zilei Internaţionale a Educatorului.
„Învăţătorul are şi dânsul o funcţiune: să dea lumină tinerelor
odrasle, puilor de oameni, să le călăuzească mânuţele pentru
alcătuirea slovelor, să-i înveţe secretul citaniilor din cărţi.
Şi învăţătorul de azi, dar în măsură şi mai mare cel de ieri, nu
se poate mărgini la activitatea dintre pereţii şcoalei. Învăţătorul
nu e nici meseriaş, nici funcţionar. El trebuie să fie, în toată
vremea, opaiţul călăuzitor al destinelor poporului .”
Cuvintele care definesc crezul celor care, „instruind un copil,
câştigă un om” aparţin unui dascăl din secolul trecut, un om care
şi-a asumat responsabilităţi, a educat copii, un cărturar care a
luptat pentru promovarea învăţământului românesc şi pentru
unitatea românilor, un crez cu care se pot identifica mulţi dintre
educatorii de ieri şi de astăzi.
„Dascălul”, cu menirea lui unică, educatorul de azi este
omagiat şi sărbătorit la Reşiţa într-un cadru special, o întâlnire
specială organizată la Râul Alb, ministaţiunea turistică din
apropierea lacului Secu.
La conferinţa de presă, la care s-a alăturat şi doamna
Mariana Zvarici, lider sindical al FEN Caraş-Severin a fost
relevată buna colaborare dintre autorităţile locale şi unităţile de
învăţământ, acum sub semnul unei noi pedagogii, a unui nou stil
de învăţământ, au fost adresate mulţumiri şi felicitări, s-au
exprimat speranţe legate de problemele salariale.
Despre greve, în ziua festivă, nu s-a menţionat nimic, dar
nimic nu este exclus în viitor...
În cadrul conferinţei de presă a mai fost abordată problema
responsabilizării conducătorilor unităţilor şcolare, în sensul că
descentralizarea, operată în litera legii le dă dreptul acestora, dar
le creează şi obligaţia gestionării unor probleme administrative
de tipul utilizării corecte şi prompte a unor fonduri bugetare alocate, locale sau guvernamentale, precum şi a celor legate de accesarea unor surse suplimentare, comunitare sau de altă provenienţă,în scopul asigurării calităţii procesului de învăţământ. (R.B.)
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Reabilitarea Zonei Industriale Valea [erovei - Re}i]a
In cadrul proiectului „Reabilitarea Zonei
Industriale Valea Terovei Reşiţa”, proiect depus
spre finanţare de către Consiliul Judeţean CaraşSeverin în asociere cu Consiliul Local Reşiţa, în
data de 9 octombrie, a fost predat amplasamentul constructorului S.C. Hidroconstrucţia S.A.
Proiectul a fost depus spre finanţare în
ianuarie 2005 în cadrul Programului PHARE
2004-2006, a fost selectat la nivel naţional iar în
cadrul Regiunii Vest a ocupat prima poziţie.
Scopul proiectului este de a reabilita o zona
industriala ce în trecut a aparţinut Combinatului

Siderurgic Reşiţa, nefolosită în prezent şi
afectată de industria siderurgică. Totodată, se
are în vedere asigurarea de suprafeţe curate cu
utilităţile necesare pentru investitori în vederea
dezvoltarea industriilor şi creşterea potenţialului
economic al judeţului Caras-Severin.
Proiectul presupune amenajarea unei suprafeţe de 33,6 ha prin aducerea la o cota unica a
suprafeţelor, crearea de drumuri, pod de acces şi
asigurarea alimentarii cu gaz, apa, canal şi
electricitate a parcelelor care se vor propune spre
concesionare.

Modificarea Codului Fiscal
Având în vedere problemele provocate de
fenomenelor meteorologice extreme produse în
acest an şi efectul lor asupra agriculturii, Guvernul a decis amânarea până în 2009 a aplicării
impozitului de 2% pentru veniturile obţinute din
produsele agricole vândute la centrele
specializate.

Principalele
Codului Fiscal:

modificări

aduse

Impozitul pe venit
Una dintre modificări constă în includerea în
categoria veniturilor impozabile ale persoanelor
fizice a celor realizate sub forma câştigurilor la
jocurile de noroc tip cazino şi maşini electronice,
nefiscalizate în prezent.
O altă modificare vizează creşterea plafonului
lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la
900 de lei ( 9 milioane lei vechi) la 1.000 de lei (10
milioane lei vechi)
Impozitul pe profit
Prin actul normativ adoptat de Guvern, s-a
decis amânarea introducerii sistemului plăţii
anuale a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate
efectuate trimestrial în contul impozitului pe profit
anual, datorat de contribuabili.
Prin prevederile Legii nr. 343/2006 a fost
introdus un sistem simplificat de plată pentru
impozitul pe profit, aplicabil începând cu 1
ianuarie 2007 de către societăţile bancare,
sistem care urma să fie generalizat, începând cu
1 ianuarie 2008, pentru toţi contribuabilii obligaţi
la plata impozitului pe profit. Având în vedere
dificultăţile semnalate în procesul programării
veniturilor bugetare, s-a decis amânarea aplicării
acestui sistem de plata a impozitului pe profit,
pentru restul contribuabililor, până în anul 2010.
Ordonanţa completează pentru organizaţiile
non-profit categoria veniturilor neinmpozabile, cu
sumele care apar ca urmare a neîndeplinirii
obligaţiilor ce revin beneficiarilor de contracte de
donaţie/sponsorizare. Această reglementare a
fost introducă având în vedere faptul că
reglementările actuale privind regimul fiscal
aplicabil organizaţiilor non-profit nu includ în
categoria veniturilor neimpozabile veniturile de
această natură, obţinute în situaţii excepţionale.
De asemenea, pentru organizaţiile non-profit,
organizaţiile sindicale şi patronale a fost
introdusă în categoria veniturilor neimpozabile
veniturile realizate din despăgubiri de la
asociaţiile de asigurare, pentru pagubele la
activele corporale proprii, altele decât cele care
sunt utilizate în activitatea economică, precum şi
a sumelor primite din impozitul pe venit datorat de
persoanele fizice.
Taxa pe valoarea adăugată
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea
adăugată, modificările aduse prin actul normativ

au în vedere transpunerea în legislaţia naţională
a directivelor europene în domeniu.
De asemenea, s-a decis eliminarea măsurilor
de simplificare în domeniul taxei pe valoarea
adăugată pentru lucrările de construcţii-montaj şi
livrarea de clădiri, părţi de clădiri şi terenuri.
Ministerul Economiei şi Finanţelor estimează că
va avea influenţe pozitive de cash-flow asupra
veniturilor bugetare.
O altă modificare constă în prelungirea până
la 31 decembrie 2011 a perioadei de aplicare a
sistemului de plată la organele vamale a taxei pe
valoarea adăugată aferentă importurilor de
bunuri din state terţe, aplicabil începând cu data
de 15 aprilie 2007. Începând cu 2012, când
România îşi va fi întărit sistemul de control TVA,
va fi aplicat din nou măsurile de plată simplificată
a TVA pentru toţi importatorii, astfel cum se aplică
în prezent pentru importatorii care realizează
importuri în anii precedenţi de cel puţin 150
milioane de lei. Măsura privind prelungirea
perioadei de aplicare a sistemului de plata la
organele vamale a taxei aferente importurilor din
state terţe, se estimează că va avea influenţe
pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare.
Accize si alte taxe speciale
Ordonanţa completează unele prevederi
pentru realizarea unei mai bune compatibilităţi cu
acquis-ul comunitar.
Precizarea expresă a datei de aplicare a
nivelului accizelor pentru tutunul prelucrat;
Revizuirea regimului de accizare pentru
amestecurile cu cafea solubilă provenite din
achiziţii intracomunitare sau din operaţiuni de
import, în sensul asigurării aceluiaşi regim care
se aplică unor astfel de amestecuri realizate în
producţia internă naţională;
Instituirea regimului de restituire a accizelor
aferente cafelei verzi sau produselor de cafea
achiziţionate din afara României, atunci când
aceste produse sunt livrate ulterior către alte
state membre, asigurându-se un sistem similar
regimului aplicat operaţiunilor de export;
Revizuirea bazei de impozitare a accizelor
nearmonizate în cazul produselor provenite din
producţia naţională, în sensul alinierii acesteia la
baza de impozitare aferentă aceloraşi produse
provenite din achiziţii intracomunitare;
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în România
Corelarea impunerii veniturilor persoanelor
nerezidente cu impunerea persoanelor fizice
rezidente - în domeniul societăţilor comerciale, în
ceea ce privesc veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de valoare cu legislaţia impozitului
pe venit pentru persoanele fizice rezidente.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 04.10.2007)

Joi/11 Octombrie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 15 Octombrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Guvernul a modificat, printr-o Hotărâre normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Modificările şi
completările sunt de natură explicativă şi procedurală, stabilind
cadrul necesar unitar pentru aplicarea corectă şi unitară a
reglementărilor în vigoare.
Modificările operate vizează clarificări în aplicarea Titlului III
Impozitul pe venit, capitolul VIII „Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” privind definirea noţiunilor
de contribuabil, construcţii de orice fel, teren aferent construcţiilor,
teren de orice fel, fără construcţii, transferul dreptului de proprietate sau dezmembrămintelor acestuia, termenul de deţinere al
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, data de
dobândire a proprietăţilor imobiliare.
Astfel, noile reglementări menţionează că în cazul transferului
dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil
revine donatarului. Noile reglementări precizează că în cazul
transferului dreptului de proprietate pentru cauză de moarte, prin
succesiune legală sau testamentară, calitatea de contribuabil
revine moştenitorilor legali sau testamentari precum şi legatarilor
cu titlul particular.
Actul normativ explicitează că prin terenuri de orice fel, fără
construcţii, se înţelege terenurile situate în intravilan sau
extravilan, indiferent de categoria de folosinţă, menţionând aici
curţi, grădini, arabil, păşune, fâneaţă, forestier, vii, livezi şi altele
asemenea pe care nu sunt amplasate construcţii.
În ceea ce priveşte data de dobândire a proprietăţilor imobiliare, noile reglementări precizează că pentru imobilele dobândite
prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate în baza
legilor fondului funciar data dobândirii este considerată data
validării prin hotărârea Comisiei judeţene de aplicare a acestei
legislaţii. Pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate în baza
legii fondului funciar şi a legislaţiei privind restituirea imobilelor
confiscate de fostul regim comunist, data dobândirii este
considerată data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul
prefectului, dispoziţia de restituire sau orice alt act administrativ în
materie. În cazul în care foştii proprietari sau moştenitorii acestora
au dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească,
data dobândirii este considerată data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
De asemenea, actul normativ adoptat de Guvern menţine
reglementările potrivit cărora nu se datorează impozit la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de
orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul
legilor speciale. Totodată, se menţine prevederea conform căreia
este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului de
proprietate prin donaţie între rude ori afini până la gradul III
inclusiv, precum şi între soţi. Înstrăinarea ulterioară a proprietăţilor
imobiliare dobândite astfel va fi supusă impozitării, cu excepţia
transmiterii dreptului de proprietate prin donaţie între rude ori afini
până la gradul III inclusiv, precum şi între soţi. În cazul partajului
judiciar sau voluntar nu se datorează impozit.
Noile reglementări precizează că în cazul în care în activul
succesoral se cuprind şi bunuri mobile, drepturi de creanţă,
acţiuni, certificate de acţionar, etc. se va stabili proporţia valorii
proprietăţilor imobiliare din totalul activului succesoral, iar pasivul
succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv
imobile proporţional cu cota ce revine fiecăreia din categoriile de
bunuri mobile sau imobile. După deducerea pasivului succesoral
corespunzător bunurilor imobile din valoarea acestora se determină activul net imobiliar reprezentând baza impozabilă.
Modificările aduse normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost promovate pentru asigurarea unui mod de lucru unitar, atât la nivelul cabinetelor notariale
pentru actele autentificate de aceştia ce vizează transferul de
proprietate sau dezmembrămintelor acestuia, a instanţelor
judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile referitoare la transferul dreptului de proprietate sau
dezmembrămintele acestuia, a birourilor de carte funciară, cât şi a
organului fiscal competent. Actul normativ a fost elaborat cu
consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 04.10.2007)
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Vând Mercedes 108 CDI
Vito fabricat 2003, euro 3,
culoare albă, preţ 15.000 € neg.
Tel. 0721-847422.
Vând bicicletă damă marca
Steier. Tel. 216826, între orele
19-21.
Vând anvelope secondhand, toate tipurile şi mărimile,
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
preţuri minime, negociabile. Tel.
0721-847422.
molid netivită calitate A şi buşVând Renault 18D, an 1997,
teni furnir şi gater A din stejar/ acte la zi, preţ 1.700 € negogorun. Tel. 0744-438669.
ciabil direct. Tel. 0721-847422.
Vând urgent bibliotec ă
Vând aragaz cu butelie nou,
Vând pompe electrice de ben4 scaune tapiţate, maşină de sufragerie, colţar sufragerie, 2 zină pentru orice tip auto, capuri
spălat automată, maşină de fotolii, 2 dulapuri 2 uşi, cuier hol, distribuitoare, injectoare, pompe
cusut, chiuvetă Olivia. Tel. 2 vitrine mici, canapea, 2 corpuri electrice alimentare diesel. Tel.
suspendabile bucătărie, con- 0744-852658.
216826, între orele 19-21.
Vând Opel Agila fabricaţie
Cumpăr pat sau colţar de 2 vector şi instant pt. încălzire,
uşă intrare apartament. Tel. 2001, 75 CP, 1190 cc, 52.000
persoane. Tel. 221237.
km, euro 4, ABS, EPS, 2 airbag,
Vând colţar extesibil + fotoliu 0355-802548, 0479-486188.
V â n d p r o d u s e 1 0 0 % preţ 6.200 € neg., Caransebeş.
din pluş stare perfectă. Tel.
naturale, Cali-Vita, suplimente Tel. 0722-452154.
0747-881949, 213655.
V â nd bară spate Opel
Vând pătuţ din lemn cu alimentare, vitamine, antioxisaltea nouă stare perfectă. danţi, preţuri promotionale. Tel. Vectra C şi ornamentele de sub
bara spate şi de sub bara faţă,
60x1,20 m. Tel. 0747-881949, 223033, 0723-092582.
originale, noi (în folie). Preţ 350
213655.
€, neg. Tel. 0744-478527.
Cumpăr cherestea, stare
Vând Ford Scorpio 2l benziverde, tivită/dimensionată 30x
ă,
a.f. 1986, cu multe piese de
n
220x2.400 mm şi 30x150x1.100
Vând Fiat Ducato 8HD
mm, din: stejar/gorun, cer, sal- fabricat 1987, stare perfectă, rezervă. Preţ 1.550 €. Tel. 0724câm, nuc negru (Juglans Nigra), acte la zi. Preţ 2.800 € neg. Tel. 200776.
cireş, calitate B şi C, cherestea 0721-847422.

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

Diverse

Auto-Moto-Velo

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 10.10.2007
REŞIŢA: (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Agent de asigurare:
0/22; Agent comercial: 1/2; Agent de paza: 13/0; Agent imobiliar:
1/0; Agent vanzari: 0/1; Asistent farmacist: 1/0; Asistent manager:
0/2; Asistent medical fizioterapie: 0/2; Asistent medical generalist:
6/4; Asistent social: 0/1; Barman: 0/2; Brancardier: 1/0; Brutar: 0/4;
Bucatar: 3/2; Casier: 0/2; Casier valuta: 0/1; Coafor: 1/0; Consilier:
2/3; Contabil: 2/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa
comanda: 64/40; Cuptorar lianti: 1/0; Dulgher: 1/7; Electrician
auto: 0/2; Electrician de intretinere si reparatii: 1/34; Electrician
exploatare retele electrice: 4/0; Electrician in constructii: 0/5;
Electromecanic electroalimentare: 0/1; Electromecanic retele :
0/2; Faiantar: 4/0; Femeie de serviciu: 2/1; Fierar betonist: 0/5;
Gipsar: 0/4; Incarcator descarcator: 2/0; Infirmiera: 1/0; Inginer
constructii civile, industriale si agricole: 1/0; Inginer constructor
instalatii: 0/5; Inginer electroenergetica: 1/0; Inginer geodez: 0/2;
Inginer mecanic: 0/2; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 0/1;
Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1/0; Ingrijitor cladiri: 3/0; Inspector
asigurari : 0/2; Instalator apa, canal: 0/10; Instalator centrale
termice: 1/0; Instalator incalzire centrala si gaze : 2/0; Instalator
instalatii tehnico-sanitare: 0/3; Intermediar in activitatea financiara
si comerciala: 0/4; Laborant chimist: 0/2; Lacatus constructii
metalice: 0/10; Lacatus mecanic: 1/17; Lucrator comercial: 5/4;
Macelar: 1/0; Maistru constructii civile, industriale si agricole: 1/0;
Maistru industriile textila, pielarie: 6/0; Manichiurist: 1/0; Manipulant marfuri: 4/0; Maseur: 0/2; Mecanic auto: 0/2; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor: 2/3 + 1 persoane cu handicap;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 23/37; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 10/21; Operator calculator: 0/1; Operator fabricarea
mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul proiectarii asistate pe
calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10; Ospatar: 4/4; Patiser: 0/1;
Paznic: 0/2; Pedichiurist: 1/0; Secretara: 1/0; Sofer de autocamion: 3/0; Sofer autoturisme si camionete: 0/1; Spalator vehicole:
1/0; Strungar la masini de alezat: 5/0; Strungar la masini de
prelucrat in coordonate: 10/0; Strungar universal: 0/3; Sudor: 2/9;
Sudor manual cu arc electric: 10/0; Tehnician constructor: 0/2;
Tehnician echipamente de calcul retele: 1/1; Tehnician mecanic:
0/1; Tamplar universal: 1/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Tinichigiu de
santier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0; Vanzator: 9/6; Vopsitor auto:
0/2; Vulcanizator: 1/0; Zidar restaurator: 2/0; Zidar rosar-tencuitor:
8/21; Zugrav-vopsitor: 0/5;
TOTAL GENERAL: 595

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

Oferte-Cereri
de Serviciu
Închiriez maşină nouă de
făcut gogoşi. Tel. 0729-107651.
M ontez aparate de aer
condiţionat. Tel. 0744-889710.
Microbus, transport persoane, pachete toată Italia România. Plecări săptămânale Iaşi,
Vaslui, Harghita, Maramureş,
Turda, Cluj, Braşov, Sălaj,
Bihor, destinaţie Italia. Tel.
0741-692051, +39360578172.
Caut d-ne care vorbesc lb.
Germană pentru îngrijire bătrâni
în Germania. 800 € pe lună,
cazare, masă gratuit, drum
plătit. Tel. 0250-775543.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case. Tel. 0727-505315.
Braşov si Poiana Braşov
ofer cazare de scurtă durată în
regim hotelier. CaTV, frigider,
apă caldă nonstop! Preţuri
modice! Tel. 0745-668683.
Sonorizez la preţuri mici
nun ţ i, botezuri, chefuri cu
muzică de toate genurile. Tel.
0723-277475, 0743-672399.

Anunturi
,
Imobiliare

Închiriez 2 camere la casă,
cu încălzire centrală pt. 2 elevi,
studenţi, la 10 minute de U.E.M.
Tel. 0745-568822.
Schimb casă Secu 3 camere
+ grădină 1.120 mp cu apartament 2 camere Reşiţa. Tel.
0723-915815.
Vând urgent apartament cu
2 camere decomandate, 2 balcoane, centrală, 72 mp. Tel.
0355-409155.
Vând casă 4 camere, garaj,
baie, anexă, grădină 800 mp.
Preţ 36.000 € neg. Tel. 224396.
Vând apartament decomandat, 3 camere, 2 băi, centrală,
calorifere noi, geamuri termopane, uşă parchet, apă contorizată, Moroasa 2, lângă biserica
sârbească. Tel. 216826 între
orele 19-21.
Vând casă pe Vlahu ţ ă,
complet renovată exterior, 4 camere, curte, 2 grădini. Preţ neg.
50.000 €. Tel. 0729-107651.
Vând casă în Reşiţa, cu
grădină, în centru. Tel. 253824.
Vând apartament 4 camere
conf. 1, centrală termică, podele
laminate, ferestre termopan,
Micro 2. Preţ 52.000 €. Tel.
0727-479895.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.
Persoană fizică, vând casă
cu grădină 500 mp, în Câlnic,
zonă liniştită, 48.000 €. Tel.
0730-065564.
Închiriez garsonieră, Al.
Peleaga. Tel. 0741-576907.
Primesc în gazdă o fată. Tel.
0355-408068, 0355-408066.
Vând casă Dognecea, 3
camere, curte, fântână betonată, cablu, telefon, mobilată sau
nemobilată. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Vând apartament 2 camere
conf. 1, 60 mp, et. 3 din 4, Calea
Caransebeşului. Preţ 32.000 €.
Tel. 228010, 0744-596478.
Cumpăr apartament 2-3 camere decomandat, Reşiţa. Tel.
0355-806187, 0723-033567.
Cump ă r garsonie r ă la
parter, exclus zona Cămine sau
Mociur. Tel. 0744-524991.
Schimb apartament 4 camere decomandat, 2 băi, îmbunătăţit, pentru casă 4 camere cu
baie, în zonă liniştită. Tel.
257351, 0742-492021.

Elcom s.r.l. organizează începând cu data de
23.11.2007 curs operare calculator acreditat de
ministerul muncii pe structura ECDL. Tel. 220711.
La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
proteze, orteze, încălţăminte ortopedică, corsete, cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 10.00-12.00, 14.15-17.00 şi joi
10.00-12.00. Informaţii suplimentare: 0744-479253

Nume
Adresa

Prenume

Matrimoniale
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.
Tânără discretă, doresc să
cunosc un domn. Tel. 0753653925.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
11-17 octombrie 2007
Joi, 11.10.2007
1. Pop Claudiu Cosmin (23 ani) şi
Chiazna Silvia Anişoara (18 ani)
2. Laszlo Zoltan (35 ani) şi
Ivan Carla Roseta (21 ani)
Sâmbătă, 13.10.2007
1. Tiutiu Iulian Nuţu (28 ani) şi
Şchiopu Dana Maria (25 ani)
2. Sbîrcea Gabriel Florin (29 ani) şi
Giura Laieş Aurica Angelica (27 ani)
3. Vlădăşel Dumitru (26 ani) şi
Petrescu Mariana Irina (25 ani)
Duminică, 14.10.2007
1. Ivan Daniel Petru (22 ani) şi
Gherguţ Tabita Valentina (22 ani)
Miercuri, 17.10.2007
1. Voin Ovidiu Ionuţ (27 ani) şi
Năstruşnicu Ramona Maria (32 ani)
2. Chiazna Emilian Alexandru (22 ani)
şi Balmuş Loredana Mariana (18 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 3-9 octombrie

l Răcătău Elisabeta (86
ani) l Prata Valeria (77 ani) l
Klemens Maria (95 ani) l Tose
Nicolae (73 ani) l Voin Maria
(73 ani) l Sasu Maria (77
ani) l Dragalina Gheorghe
(79 ani) l Matica Dimitrie (58
ani) l Stoian Polina (60 ani) l
Cserveneak Iosif (74 ani) l
Paidola Iosif (74 ani) l
Hadâmbu Gheorghe (82 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Octombrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Senatului a adoptat o iniţiativă
legislativă prin care se interzice emiterea
de autorizaţii pentru construcţiile şi
amenajările de orice tip aflate pe spaţiile
verzi . Decizia finală le aparţine
deputaţilor.

Incepand de anul viitor vor exista locuri pentru
rezidentiat pe post, pentru a asigura medici pentru
specialitatile deficitare si mai ales pentru localitatile
deficitare. Rezidentiatul pe post reprezinta o optiune
personala a celor ce doresc un asemenea tip de
post, a anuntat ministrul sanatatii.

Timişoara va avea prima bancă cu celule stem din ţară, care
va fi înfiinţată în cadrul Spitalului de Copii Louis Ţurcanu din
Timişoara, cel târziu până la sfârşitul anului . Celulele stem,
folosite pentru vindecarea copilului de o boală gravă, care
necesită de cele mai multe ori un transplant, vor fi recoltate,
prelucrate şi păstrate la banca din Timişoara.

Ajutor financiar pentru încălzirea locuinţei
Guvernul a majorat, de la 1 ianuarie
2008, plafonul de venituri până la care
familiile şi persoanele cu venituri
reduse vor beneficia de ajutor financiar
pentru încălzirea locuinţei. În 2008,
plafonul de venituri până la care
familiile si persoanele pot beneficia de
acest sprijin a crescut la 615 lei, faţă de
500 lei în 2007.
În stabilirea noilor valori, Guvernul a
ţinut seama de evoluţia prognozată a
veniturilor populaţiei, determinată de
majorarea pensiilor, precum şi de
majorarea preţurilor la gaze naturale,
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
Potrivit Hotărârii aprobate de
Guvern, actualizarea limitelor de
venituri şi a cuantumurilor sprijinului
financiar se va realiza în două etape.
Pentru perioada noiembrie decembrie 2007, se menţin limitele de
venituri în funcţie de care se atribuie
sprijinul financiar, stabilite potrivit
O.u.G. nr. 57/2006.
Cuantumul ajutoarelor acordate
pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se indexează cu 10,7%, conform
creşterii de preţ prognozată de ANRE.
Valoarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, va creşte cu 5,35%
(valoarea reprezentând indicele de
creştere a preţurilor prognozat pe anul
2007 - 4,3%, precum şi ¼ din indicele
de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2008 - 1,05%, conform datelor
Comisiei Naţionale de Prognoză din
septembrie 2007).
Pentru perioada ianuarie - martie
2008, limitele de venituri medii nete
lunare pe membru de familie se indexează cu 21,8% (valoarea reprezintă
indicele de creştere a veniturilor
salariale prognozat pentru anul 2007
de 18,5%, precum şi ¼ din indicele de
veniturilor prognozat pentru anul 2008 3,3%, conform datelor Comisiei
Naţionale de Prognoză din septembrie
2007). Limita minimă a acestor venituri
creşte de la 125 lei la 155 lei, iar limita
maximă creşte de la 500 lei la 615 lei.
Pe toată perioada sezonului rece,
se păstrează gradul de compensare
procentuală a contravalorii consumului, stabilit potrivit O.u.G. nr. 57/2006.
Potrivit prevederilor din O.u.G. nr.
5/2003, limitele de venituri pt. acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul acestuia se corectează în funcţie de evoluţia preţurilor şi
se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

Încălzirea cu energie termică
Potrivit O .u. G . nr. 57/20076,
ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
energie termică furnizată în sistem
centralizat se acordă prin compensarea procentuală a valorii efective a
facturii. Compensarea se acordă în
funcţie de venitul net mediu lunar
obţinut pe membru de familie.
Pentru perioada noiembrie-decembrie 2007, se menţin limitele de venituri
până la care se acordă compensarea
procentuală a contravalorii consumului
la energia termică furnizată în sistem
centralizat.
Pentru perioada ianuarie - martie
2008, limitele de venituri se indexează
cu 21,8%.
În funcţie de aceste limite de
venituri, compensarea procentuală a
valorii efective a facturii la energia
termică în perioada sezonului rece se
realizează astfel:

Limitele de venituri
Procente
noiembrie-decembrie 2007
- până la 125 lei
90%
- între 125 lei şi 170 lei
80%
- între 170 lei şi 210 lei
70%
- între 210 lei şi 250 lei
60%
- între 250 lei şi 290 lei
50%
- între 290 lei şi 345 lei
40%
- între 345 lei şi 390 lei
30%
- între 390 lei şi 440 lei
20%
- între 440 lei şi 500 lei
10%
ianuarie-martie 2008
90%
- până la 155 lei
- între 155,1 lei şi 210 lei
80%
- între 210,1 lei şi 260 lei
70%
- între 260,1 lei şi 310 lei
60%
- între 310,1 lei şi 355 lei
50%
- între 355,1 lei şi 425 lei
40%
- între 425,1 lei şi 480 lei
30%
- între 480,1 lei şi 540 lei
20%
- între 540,1 lei şi 615 lei
10%
Încălzirea cu gaze naturale
Cuantumurile ajutoarelor acordate pentru încălzirea locuinţei pentru
perioada sezonului rece se indexează cu 10,7%, conform creşterii de
preţ prognozată de ANRE. Pentru
perioada noiembrie - decembrie
2007, limitele de venituri până la care
se acordă compensarea procentuală
a contravalorii consumului se menţin,
iar pentru perioada ianuarie - martie
2008 se indexează cu 21,8%.
Familiile şi persoanele singure cu
venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale,

beneficiază de ajutor lunar majorat
pt. încălzirea locuinţei pe perioada
sezonului rece, după cum urmează:
Limitele de venituri Cuantumul
noiembrie-decembrie 2007
233 lei
- până la 125 lei
- între 125,1 lei şi 170 lei 144 lei
- între 170,1 lei şi 210 lei 122 lei
- între 210,1 lei şi 250 lei 100 lei
- între 250,1 lei şi 290 lei
78 lei
- între 290,1 lei şi 345 lei
56 lei
- între 345,1 lei şi 390 lei
39 lei
- între 390,1 lei şi 440 lei
28 lei
- între 440,1 lei şi 500 lei
17 lei
ianuarie-martie 2008
233 lei
- până la 155 lei
- între 155,1 lei şi 210 lei 144 lei
- între 210,1 lei şi 260 lei 122 lei
- între 260,1 lei şi 310 lei 100 lei
- între 310,1 lei şi 355 lei
78 lei
- între 355,1 lei şi 425 lei
56 lei
- între 425,1 lei şi 480 lei
39 lei
- între 480,1 lei şi 540 lei
28 lei
- între 540,1 lei şi 615 lei
17 lei
Încălzirea cu lemne, cărbuni şi
alţi combustibili
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi alţi combustibili se majorează cu 5,35% (valoare
reprezentând indicele de creştere a
preţurilor prognozat pe anul 2007 4,3%, precum şi ¼ din indicele de
creştere a preţurilor prognozat pentru
anul 2008 - 1,05%, conform datelor
Comisiei Naţionale de Prognoză din
septembrie 2007).
Limitele de venituri Cuantumul
noiembrie-decembrie 2007
50 lei
- până la 125 lei
- între 125,1 lei şi 170 lei 45 lei
- între 170,1 lei şi 210 lei 41 lei
- între 210,1 lei şi 250 lei 36 lei
- între 250,1 lei şi 290 lei 32 lei
- între 290,1 lei şi 345 lei 28 lei
- între 345,1 lei şi 390 lei 24 lei
- între 390,1 lei şi 440 lei 19 lei
- între 440,1 lei şi 500 lei 15 lei
ianuarie-martie 2008
50 lei
- până la 155 lei
- între 155,1 lei şi 210 lei 45 lei
- între 210,1 lei şi 260 lei 41 lei
- între 260,1 lei şi 310 lei 36 lei
- între 310,1 lei şi 355 lei 32 lei
- între 355,1 lei şi 425 lei 28 lei
- între 425,1 lei şi 480 lei 24 lei
- între 480,1 lei şi 540 lei 19 lei
- între 540,1 lei şi 615 lei 15 lei

Noile condi]ii pentru
vânzarea televizoarelor
Televizoarele vândute în România
după intrarea în vigoare a Hotărârii privind
condiţiile referitoare la interoperabilitatea
serviciilor de televiziune digitală interactivă, care a fost aprobată de Guvern, vor fi,
în mod obligatoriu, dotate cu tehnica necesară pt. transmiterea televiziunii în sistem
digital. Hotărârea va intra în vigoare la 3
luni după publicarea ei în Monitorul Oficial.
Hotărârea de Guvern transpune Directiva UE privind serviciul universal, precum
şi Directiva cadru privind reglementarea
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice.
Astfel, Hotărârea de Guvern stabileşte
ca toate echipamentele de televiziune digitală puse în vânzare trebuie să permită
decodarea semnalelor transmise conform
algoritmului comun european de codare,
care este administrat de o organizaţie
europeană de standardizare recunoscută.
De asemenea, aceste echipamente trebuie să reproducă semnalele care au fost
transmise în clar. Dacă un astfel de echipament este închiriat consumatorului, acesta
trebuie să respecte contractul de locaţiune
cu firma provider de televiziune digitală.
De asemenea, actul prevede că orice
televizor analogic cu o diagonală mai mare
de 42 cm, pus în vânzare, trebuie să fie
dotat cu cel puţin un conector exterior de
interfaţă la standarde europene. Aceste
conectoare trebuie să permită conectarea
simplă a decodoarelor suplimentare si a
receptoarelor digitale. Şi televizoarele
digitale cu diagonala mai mare de 30 cm
trebuie să fie dotate cu un conector exterior capabil să transfere toate elementele
unui semnal digital de televiziune, inclusiv
informaţiile privind serviciile interactive şi
de acces restricţionat.
Toate aceste prevederi sunt obligatorii.
Hotărârea stabileşte că se vor aplica
amenzi de la 10.000 la 50.000 lei pentru
punerea în vânzare a unor echipamente
care nu permit decodarea semnalelor, şi
de 5.000 până la 50.000 lei pentru vânzarea de televizoare fără conectoare pentru
televiziune digitală.
Prin promovarea acquis-ului pentru interoperabilitatea serviciilor de televiziune
digitală Uniunea Europeană intenţionează
să asigure libera circulaţie a informaţiilor şi
pluralismul media.Interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitală trebuie
asigurată astfel încât consumatorii să
beneficieze de cel mai mare grad de
conectivitate posibil în vederea trecerii în
viitor de la sistemul de transmisie TV
analog la cel digital.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 05.10.2007)

l Majorarea pensiilor anunţată pentru 1 ianuarie 2008 va fi devansată cu două luni, pensiile majorate urmând să intre în plată
începând cu 1 noiembrie 2007 l Ministerul Finanţelor lansează certificate de trezorerie de 200 milioane lei, în octombrie l România a
început demersurile pentru realizarea unei linii ferate de mare viteză care va face legătura între Constanţa şi Budapesta l
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile lansează Campania “Fiecare deşeu la locul său” l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1.123 al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă (M.O. nr. 628/13.09.2007)
l Ordinul nr. 2.301/C al ministrului justiţiei privind
modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari
şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de
notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
2.263/C/2007 (M.O. nr. 629/13.09.2007)
l Ordinul nr. 2.302/C al ministrului justiţiei privind
modificarea Regulamentului de punere în aplicare a
Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
710/C/1995 (M.O. nr. 629/13.09.2007)
l Ordinul nr. 7.869 al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pt. modificarea Normelor
tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a
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formalităţilor vamale prevăzute pt. punerea în liberă
circulaţie şi exportul de presă, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, aprobate prin
Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.341/2006 (M.O. 629/13.09.2007)
l Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a
pieţei vitivinicole nr. 244/2002 (republicare) (M.O. nr.
633/14.09.2007)
l O.u.G. nr. 87 pentru modificarea Legii cetăţeniei
române nr. 21/1991 (M.O. nr. 634/14.09.2007)
l Ordinul nr. 1.386 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pt. aprobarea derogărilor în cazul speciilor
urs, lup, râs şi pisică sălbatică (M.O. 634/14.09.2007)
l H.G. nr. 1.063 privind acordarea cetăţeniei române
unor persoane (M.O. nr. 636/17.09.2007)
l O.u.G. nr. 88 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2007 (M.O. nr. 639/19.09.2007)
l H.G. nr. 1.095 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor
în cadrul Programului naţional de protecţie socială
„Bani de liceu” (M.O. nr. 640/19.09.2007)
l H.G. nr. 999 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane (M.O. nr. 643/20.09.2007)
l H.G. nr. 1.068 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor (M.O. nr. 651/24.09.2007)
l Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de
expert contabil şi de contabil autorizat (republicare)
(M.O. nr. 653/25.09.2007)
l Norma nr. 13 a B.N.R.pt. modificarea şi completarea
Normei B.N.R. nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar (M.O. nr. 654/25.09.2007)
l Ordinul nr. 1.529 al ministrului educaţiei, cercetării
şi tineretului privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional (M.O. nr. 670/01.10.2007)

Pe 12 octombrie, vor avea loc la Moscova convorbiri
ruso-americane cu participarea ministrilor de externe si
ai apararii, a anunţat ministrul rus de externe, Serghei
Lavrov. "Nu este vorba doar de apararea antiracheta, ci si
de Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa si regimul de limitare a armelor strategice ofensive."

În primul turneu african efectuat de Angela Merkel ce a inclus
Etiopia, Africa de Sud şi Liberia, cancelarul a promis 3 miliarde de
euro în următorii trei ani independent de sumele angajate de
Germania prin alte organisme. Şi a reamintit un lucru pe care mulţi
lideri din Africa sunt tentaţi să-l uite:"Fundaţia pentru dezvoltare şi
succes în lupta împotriva sărăciei se găseşte în Africa însăşi."

Alegeri prezidenţiale în Republica Islamică Pakistan
Pe fondul unui climat tensionat politic, sâmbătă 6 octombrie,
au avut alegeri prezidenţiale în Republica Islamică Pakistan.
Actualul şef al statului, Generalul Pervez Musharraf, a obţinut
252 (dintre cele 257) din sufragiile exprimate de cele două
Camere ale Parlamentului şi a câştigat 99 la sută din voturile
exprimate în cele patru adunări provinciale. Musharraf este

sprijinit de o alinaţă construită în jurul partidului Liga Musulmană
din Pakistan-Q. Curtea Supremă a autorizat desfăşurarea alegerilor la data prevăzută, interzicând însă proclamarea victoriei
până când se va pronunţa în legătură cu validitatea candidaturii
actualului preşedinte şi şef al armatei. Opoziţia susţine că
generalul ar fi trebuit să renunţe, potrivit constituţiei, la funcţia
militară înainte de alegeri şi nu după, aşa cum intenţionează în
caz de victorie. Verdictul va fi cunoscut în 17 octombrie, cu o zi
înaintea întoarcerii din exil a fostului premier Benazir Bhutto.
Auto-exilată la Londra, doamna Bhutto a forţat în zilele premergătoare alegerilor un acord de reconciliere cu generalul Mushrraf,
oferind sprijinul deputaţilor partidului pe care îl conduce, Partidul
Popular din Pakistan. Cu o zi înaintea alegerilor de la Islamabad,
preşedintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a semnat un decret
"de reconciliere", decret ce prevede amnistierea mai multor
personalităţi politice acuzate de diverse infracţiuni şi delicte între
1988 şi 1999, printre care şi Bhutto, anchetată pentru acte de
corupţie în perioada celor două mandate de premier, 1988-1990
şi 1993-1996. Înţelegerea deschide calea pentru un acord de
împărţire a puterii după alegerile parlamentare.
Alegerea preşedintelui
Preşedintele Pakistanului este ales prin vot secret de cele
două camere ale parlamentului şi de cele patru adunări
provinciale. Adunarea Naţională include 60 de locuri pentru femei
şi 10 pentru non-musulmani. În Senat 17 locuri sunt rezervate
pentru femei şi 17 pentru clerici musulmani. Membrii Adunării
Naţionale sunt aleşi pe cinci ani iar senatorii pe şase ani, cu
alegeri parţiale la trei ani.
La alegerile din acest an s-au înscris cinci candidaţi: Generalul Pervez Musharraf, Faryal Talpur, Mohammedmian Soomro,
Makhdoom Mohammad Amin Faheem şi Wajihuddin Ahmed.
Musharraf a obţinut o victorie clară. Judecătorul pensionat
Wajihdduin Ahmad, a obţinut doar opt voturi iar ceilalţi candidaţi
nici un vot. Peste 170 de membrii ai partidelor de opoziţie au
demisionat din diferite adunări în încercarea de a discredita
alegerile iar partidul fostului premier Bhutto s-a abţinut de la vot
conform înţelegerii.
Date importante
2 Oct: Alianţa partidelor din opoziţie începe să boicoteze

alegerile; 6 Oct: Alegerile prezidenţiale au loc; 18 Oct: ex-PM
Benazir Bhutto urmează să revină în ţară; 15 Nov: Încheierea
actualelor mandate parlamentare
Pervez Musharraf
S-a născut la Delhi în 1943. După împărţirea Indiei Britanice,
familia s-a stabilit în Karachi, Pakistan. Şi-a petrecut copilăria în
Turcia unde tatăl său a fost diplomat. A intrat în Academia Militară
din Pakistan în 1961. În octombrie 1999, primul ministru de atunci,
Sharif, a încercat să-l înlocuiască din funcţia de şef al armatei pe,
acum, generalul Musharraf. Mişcarea a avut ca rezultat o lovitură
militară, ne-sângeroasă, condusă de Musharraf, care a devenit
prim-ministru. S-a proclamat preşedinte 20 de luni mai târziu. Un
referendum controversat în 2002 i-a prelungit mandatul cu cinci
ani. Se declară un suporter al democraţiei, adeptul unui Pakistan
Islamic moderat şi partener al SUA şi al "războiului împotriva
terorismului". A fost ţinta a două tentative de asasinat.
Republica Islamică Pakistan (Pakistan)
Pakistanul, a şasea ţară ca număr de locuitori (estimat peste
150 de milioane), a celebrat în august 60 de ani de independeţă.
În 1947 India colonială s-a împărţit pe criterii religioase în două
state, India şi Pakistan în cadrul Commonwealthului. Pakistanul a
înglobat două teritorii, din est şi nord-vest, situate la 1,700 km
distanţă, locuite preponderent de musulmani iar India regiunile
ocupate de populaţia hindusă. Separarea celor două state pe
criterii religioase a însemnat şi strămutarea a peste 10 milioane
de persoane. Fosta provincie a Indiei coloniale, Kashmirul, condusă în 1947 de către un prinţ hindus a devenit de atunci cauza
mai multor conflicte armate între cele două state: 1947-48, 1965,
1971. O treime din teritoriul său este controlat de pakistanezi.
În 1956 este proclamată Republica Islamică Pakistan, stat
federal. Pakistanul de est devine independent sub numele de
Bangladesh în 1971.
1972. Zulfikar Ali Bhutto, preşedintele Pakistanului şi Indira
Gandhi, primul ministru al Indiei, semnează la Simla un acord prin
care cele două state se angajează să renunţe la folosirea forţei în
rezolvarea problemelor bilaterale.
Anul 1998 aduce primul test nuclear în Pakistan menit să
contrabalanseze puterea nucleară a Indiei. Astfel a devenit
singurul stat musulman deţinător de arme nucleare.
Incidente izolate ce au mai apărut în timp nu au împiedecat
stabilizarea treptată a relaţiilor cu India.
Ultimul eveniment, cu semnificaţie simbolică dar şi implicaţii

comerciale, a avut loc la începutul lunii când a fost deschisă prima
linie rutieră dintre cele două ţări de la declararea independenţei
Pakistanului, cu 60 de ani în urmă, prin punctul de frontieră
Wagah. Noua şosea reconstituie un vechi drum comercial, care
datează de peste 600 de ani şi care lega India de Afganistan şi de
alte ţări din Asia Centrală, dar închis în anul 1947, după
sângeroasa împărţire a regiunii între India şi Pakistan.

Europa î}i ascult@
cet@]enii
Uniunea comunică prost. Din vina
cui? Mult timp, această întrebare a
dus la deteriorarea relaţiilor dintre
instituţii şi statele membre. Acum a
venit timpul să lăsăm deoparte
reproşurile şi să lucrăm împreună.
Instituţiile europene şi statele
membre sunt invitate să colaboreze
pentru a comunica mai bine cu privire
la activităţile Uniunii Europene, chiar
dacă, în trecut, cele două părţi s-au
învinuit reciproc pentru deficienţele în
materie de comunicare.
Dornică să reducă decalajul care-i
separă pe cetăţeni de Uniunea Europeană, Comisia propune, într-un
document intitulat „Să comunicăm
despre Europa în parteneriat”, o serie
de acţiuni menite să-i informeze mai
bine pe cetăţeni, ascultându-le în
acelaşi timp opiniile. Aceste acţiuni
sunt o consecinţă a Cărţii albe privind
politica europeană de comunicare ce
a provocat sute de reacţii, din momentul lansării sale în februarie 2006.
Întrucât ameliorarea procesului de
comunicare este un obiectiv pe care
nu-l poate îndeplini singură, Comisia
propune Parlamentului şi Consiliului
adoptarea unui program de comunicare comun. Acesta nu implică transmiterea aceluiaşi mesaj, ci coordonarea comunicării pe aceleaşi teme.
Întrucât comunicarea nu trebuie
să fie „afacerea Bruxelles-ului”,
Comisia va realiza parteneriate cu
statele membre care doresc acest
lucru şi le va oferi sprijinul său în
difuzarea informaţiilor despre Europa
la nivelul instituţiilor de învăţământ.
Iar acesta este doar începutul. În
lunile următoare, Comisia prevede
adoptarea unor noi strategii privind
internetul şi audiovizualul. EUTube,
canalul Comisiei Europene de pe
YouTube, este, de altfel, un adevărat
succes: peste un milion de vizitatori
au fost înregistraţi de la lansarea sa în
urmă cu trei luni.
Succesul EUTube a inspirat
Parlamentul European care a postat
on-line prima sa înregistrare video:
„Premiul Saharov: să luptăm pentru o
lume mai bună”. Este, fără îndoială,
un prim pas către o comunitate a sunetelor şi imaginilor „100% Uniunea
Europeană”.

l Elveţiei se pregăteşte pentru alegerile federale din 21 octombrie l Troika - formată din SUA, Rusia şi UE trebuie să decidă viitorul statut
al provinciei Kosovo până pe 10 decembrie l Problema finanţării sistemului de navigaţie prin satelit Galileo a fost (din nou) amânată l
Peste 1,5 milioane de persoane au fost evacuate în China, din pricina
taifunului Krosa. Anterior în Taiwan cinci persoane şi-au pierdut viaţa. A
fost cea mai puternică furtună din acest an din insulă. Chiar dacă vântul şi-a
pierdut din intensitate şi taifunul a fost re-clasificat drept furtună tropicală,
ploile tropicale au dus la inundaţii şi alunecări de teren. Ploaia torenţială a

inundat case, a blocat drumuri şi a lăsat fără electricitate peste două
milioane de oameni. China, Taiwanul, Japonia şi Insulele Filipine sunt lovite
adesea de taifunuri în această perioadă a anului. Este cel de-a 15-a furtună
de mari dimensiuni din acest an din China. Pagubele materiale se ridică
până acum la 1 miliard de dolari.
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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, centrala,
termopane, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, mobilat, pret 27000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723584980 (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
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj 2/4, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Micro 1,
confort 1, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
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,
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pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, amenajat,
centrala. 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, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
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, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 3,

Agentii
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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, 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 si utilat. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)
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, 0788021443, 0746663225
(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, 0788021443, 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
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, pret 25000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona linistita. Tel. 0355-404462, 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,
amenajat, centrala, curte. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788-021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)
Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Centru, amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând teren la Valiug, 1500 mp, acces
auto, utilitati, pret 15 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (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 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 vând 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
(Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
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. 0355404462, 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
(Banat Expert)
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 garsoniera cu convector, zonă
bună. Tel. 0748-118778. (Tryo M)
Vând urgent apartament 2 camere
conf. 1, bloc de 4 etaje, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119122. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere etajul 3
din 4 zonă excelentă, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119121. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere decomandat, în Micro 2, bloc de 4 etaje, pret
36.000 € neg. Tel. 0748-119444.(TryoM)
Închiriez garsonieră utilată şi cu
condiţii, preţ 80 €/lună + 100 € garanţie.
Tel. 0748-118777. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament cu o cameră, 45
mp, ultracentral, ocupabil imediat, preţ
acceptabil. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând spaţiu comercial, zonă centrală, peste 600 mp. Tel. 0748-119443.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere etajul 1.
Tel. 0748-119442. (Tryo M)
Vând teren parcelat pe Calea Caransebeşului Tel. 0748-119443. (Tryo M)
Vând spaţiu comercial ultracentral
800 €/mp. Tel. 0748-119442. (Tryo M)
Închiriez spaţiu comercial de 50 mp,
preţ 600 € neg.Tel 0748-119442.(TryoM)

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 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 23.261 mp teren cu construcţii,
în Reşiţa, zona Moniom. Preţ 4 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
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, 150 mp + curte
170 mp situată în Luncă, zona hotelului
Bistra. Preţ 85.000 € neg. 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 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 apartament 2 camere confort 1
semidecomandat, zona Govândari. Preţ
31.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 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 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)
Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
1 oct. 07
2 oct. 07
3 oct. 07
4 oct. 07
5 oct. 07
8 oct. 07
9 oct. 07
10 oct. 07

Lei noi
56,4124
55,9203
56,0612
55,8004
56,3749
56,2793
56,0397
55,8817

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.460 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada 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.
lei
2,45
2,44
2,43
2,42
2,41
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,35

USD 10 Septembrie -10 Octombrie 2007 EURO

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10

lei
3,40
3,39
3,38
3,37
3,36
3,35
3,34
3,33
3,32
3,31
3,30
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PRISMA SPORT
LIGA 1

PRISMA SPORT

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

M
10
10
10
10
9
9
9
10
9
10
9
10
10
10
10
9
10
10

V
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
3
2
2
1
0

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

PRISMA SPORT

PRELIMINARII EURO 2008

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

PRISMA SPORT

I
0
1
1
2
0
1
2
3
5
6
5
6
5
7
6
6
6
7

GM
16
17
22
20
15
8
20
13
10
14
9
11
10
8
5
4
9
12

GP
7
8
16
10
7
4
10
14
12
21
9
15
13
13
18
12
15
19

P
24p
23p
21p
20p
19p
18p
17p
15p
12p
12p
10p
10p
9p
9p
8p
7p
6p
3p

Etapa urmatoare (11/34), 19-21.10.2007 Vineri, 19.10: Universitatea Craiova - Universitatea Cluj, (Telesport, ora 19:00); Sambata,
20.10: Gloria Buzau - Dacia Mioveni, (Telesport, ora 15:00); Politehnica Timisoara - Otelul Galati, (National TV, ora 18:00); Politehnica Iasi
- Rapid Bucuresti, (Antena 1, ora 20:00); Steaua Bucuresti - Gloria
Bistrita, (Kanal D, ora 20:45); Duminica, 21.10.: Ceahlaul Piatra
Neamt - FC Vaslui, (TVR 1, ora 15:00); Pandurii Tg. Jiu - Dinamo
Bucuresti, (National TV, ora 15:00); Farul Constanta - UTA, (Telesport,
ora 17:00); CFR Cluj - Unirea Urziceni, (Kanal D, ora 20:30).

Selecţionerul României, Victor Piţurcă, a anunţat duminică
seara, după încheierea meciurilor din etapa a 10-a a Ligii I, lotul
pentru meciurile cu Olanda şi Luxemburg din preliminariile lui Euro
2008, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.
Tehnicianul i-a selecţionat pentru cele două partide extrem de
importante pe portarii Bogdan Lobonţ şi Marius Popa, fundaşii
George Ogăraru, Petre Marin, Gabriel Tamaş, Dorin Goian,
Cristian Chivu, Marius Constantin, Răzvan Raţ şi Radu Ştefan,
mijlocaşii Ovidiu Petre, Andrei Mărgăritescu, Sorin Paraschiv,
Adrian Cristea, Nicolae Dică, Paul Codrea şi Bănel Nicoliţă, şi
atacanţii Gigel Bucur, Adrian Mutu, Florin Bratu, Ciprian Marica şi
Daniel Niculae.
Lotul României s-a reunit luni, urmând să joace sâmbătă, 13
octombrie, de la ora 20.15, la Constanţa, cu Olanda, şi miercuri, 17
octombrie, de la ora 21.15, în deplasare, cu Luxemburg.
Clasament Grupa G:
1 Romania
8 6 2 0 17 - 5 20
2 Olanda
8 6 2 0 11 - 2 20
3 Bulgaria
9 5 3 1 14 - 6 18
4 Slovenia
9 3 1 5 9 - 12 10
5 Albania
8 2 3 3 8- 7 9
6 Belarus
9 2 1 6 11 - 19 7
7 Luxemburg 9 0 0 9 1 - 20 0
Meciuri urmatoare in grupa G:
Sambata 13 octombrie: Romania - Olanda;
Belarus - Luxembourg; Slovenia - Albania.
Miercuri 17 octombrie: Luxembourg - Romania;
Olanda - Slovenia;
Albania - Bulgaria.

LIGA a II-a, Seria II-a

HANDBAL

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

M
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

I
2
1
2
3
0
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
6
6

GM
19
17
9
18
11
5
12
9
8
5
7
6
5
9
8
8
4
4

GP
5
8
7
12
1
5
12
9
8
7
10
9
14
10
10
8
18
10

P
17p
17p
16p
15p
13p
13p
12p
11p
11p
11p
10p
10p
10p
9p
8p
7p
4p
2p

Etapa urmatoare, (9/34), 13.10.2007: FC DROBETA Turnu
Severin - FC Târgoviste; FCM Reşiţa - ARIEŞU Turda; CSM Râmnicu
Vâlcea - UNIREA Alba Iulia; MUREŞUL Deva - CFR Timişoara;
LIBERTY Oradea - FC Caracal; GAZ METAN Mediaş - POLI II
Timişoara; ISCT - JIUL Petroşani; FC BIHOR Oradea - CORVINUL
Hunedoara; FC Arges - MINERUL Lupeni.

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

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

4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4

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

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

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

GM
125
109
97
139
115
117
109
72
103
78
106
96
76
85

GP
105
94
84
116
109
115
118
72
109
83
113
110
87
112

P
7p
7p
6p
6p
5p
5p
4p
3p
3p
2p
2p
2p
0p
0p

Tragere la sorti cupe europene

RUGBY - CAMPIONATUL MONDIAL
După Anglia şi Franţa, învingătoare în faţa Australiei, respectiv
Noii Zeelande, echipele Africii de Sud şi Argentinei au completat
careul de aşi la Cupa Mondială. Sud-africanii au învins în sferturile
de finală, cu 37-20, reprezentativa statului Fiji, după ce, în minutul
58, scorul fusese egal, 20-20, în timp ce Argentina a dispus de
Scoţia cu 19-13, reuşind cea mai bună performanţă din istoria
participării sale la această competiţie.
Semifinalele vor fi găzduite de Stade de France din SaintDenis. Sâmbătă, 13 octombrie, se vor întâlni echipele Angliei şi
Franţei, “cocoşii” vizând să-şi ia revanşa pentru înfrângerea
suferită în faţa insularilor acum patru ani, în aceeaşi fază a
turneului, iar duminică, 14 octombrie, va avea loc partida Africa de
Sud - Argentina.
Clasata pe locul patru in ultima ierarhie data publicitatii de
International Rugby Board, Argentina suscita un real interes in
ceea ce priveste integrarea intr-una din cele doua mari competitii
mondiale, Turneul Celor Sase Natiuni din emisfera nordica si
Turneul Celor Trei Natiuni din emisfera sudica.
"Dupa performantele pumelor de la aceasta Cupa Mondiala,
Argentina nu mai poate fi ignorata", a declarat presedintele IRB,
Sir Syd Miller.
Acesta a adaugat ca echipa sud-americana ar trebui inclusa in
T3N, tinand cont ca in emisfera nordica T6N nu mai suporta nicio
modificare, si astfel s-ar respecta si criteriul geografic.

FORMULA 1 - M.P. AL CHINEI

Etapa urmatoare (5/26), 14.10.2007: HC Odorhei - HCM ConsHamilton abandoneaza, Raikkonen castiga.
tanta; Stiinta Bacau - CSM Oradea; Romvag Caracal - Uztel Ploiesti;
UCM Resita - CSM Medgidia; Bucovina Suceava - Energia Pandurii Grand prix-ul Chinei va ramane cu siguranta in amintirea
Tg. Jiu; Dinamo Bucuresti - HC Minaur Baia Mare; Poli Izometal lui Lewis Hamilton, fiind evenimentul in care si-ar fi putut
Timisoara - Steaua MFA Bucuresti.
adjudeca primul titlu de campion mondial din cariera. O

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
07 sept - 20 oct:
12 oct:
15 - 21 oct:
15 - 21 oct:

RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;
SNOWBOARD - Cupa Mond, Landgraaf, Olanda;
TENIS - WTATour, Zurich Open, Elvetia;
TENIS - ATP Master Series, Madris, Spania;

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL F.: Cupa Cupelor, Rulmentul Brasov - Kometal Skopje
Vineri Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Preliminarii Euro 2008, Romania - Olanda
Sambata TVR 1 ora 20:10
RUGBY: Campionatul Mondial, Semifinala 1 si 2
Sambata si Duminica TVR 2 ora 21:55
MOTOCICLISM: MOTOGP, MP al Australiei, Cele 3 curse
Duminica Eurosport ora 06:00
CICLISM: CLASICA PARIS - TOURS
Duminica Eurosport ora 16:15
FOTBAL: Preliminarii Euro 2008, Luxemburg - Romania
Miercuri TVR 1 ora 21:10
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MARATON
Romanca Adriana Pirtea a
ratat de putin victoria in Maratonul feminin de la Chicago.
Pirtea conducea intrecerea si
incepuse deja sa faca semne de
victorie in timp ce se apropia de
linia de finish. Numai ca sportiva
etiopiana Berhane Adere a
fortat pe ultimul kilometru si
jumatate si a depasit-o la final
cu trei secunde.
Pirtea a incercat un sprint pe
ultimii metri, insa nu a fost de
ajuns, terminand la trei secunde
in spatele lui Adere.
La maraton a participat si
Nuta Olaru, clasata pe locul 6,
cu timpul 2:39:04.

eroare de pilotaj a facut ca deznodamantul sa se amane
pentru etapa din Brazilia care va avea loc peste 2
saptamani.
Kimi Raikkonen a preluat controlul cursei imediat
dupa ce pilotul McLaren a iesit in decor. Din acel moment,
finlandezul nu a mai cedat primul loc si s-a impus,
inregistrand victoria cu numarul 200 pentru Ferrari.
Aceasta a 5-a victorie a lui Raikkonen il relanseaza in
lupta pentru titlu, iar locul 2 obtinut de Alonso aici il
gaseste la doar 4 puncte de Hamilton in clasamentul
general. Felipe Massa s-a clasat al treilea, la trei secunde
fata de Alonso.
Ploaia usoara a facut Grand Prix-ul Chinei un
eveniment dificil, deoarece toti participantii s-au
prezentat la start cu pneuri intermediare.
Aceasta a 14-a victorie din cariera pentru Raikkonen
este una de vis, zestrea lui de puncte din clasamentul
general crescand la 100, cu numai 7 mai putine decat
Lewis Hamilton.

La masculin, în Cupa Cupelor, Steaua Bucureşti va da piept
cu norvegienii de la Sandefjord,
prima manşă în deplasare, în
Cupa EHF, Dinamo Bucureşti
va juca cu ungurii de la Dunaferr, prima manşă în deplasare,
iar în Cupa Challenge, UCM
Reşiţa va juca cu suedezii de la
Lindesberg, prima manşă în
deplasare, Poli Izometal Timişoara va juca cu elveţienii de la
Wacker Thun, prima manşă în
deplasare, şi Uztel Ploieşti va
juca cu elveţienii de la Pfadi
Winterthur, prima manşă acasă.
Meciurile din competiţiile
masculine vor avea loc pe 17 şi
18 noiembrie, manşa tur, şi pe
24 şi 25 noiembrie, manşa retur.
La feminin, în Cupa Cupelor,
Universitatea Jolidon Cluj va
juca cu Dombim Schoren, din
Austria, prima manşă acasă,
Rulmentul Braşov va juca cu
Anagennisi Artas, din Grecia,
prima manşă în deplasare, în
Cupa EHF, HCM Baia Mare va
juca cu Ikast Bording, din
Danemarca, prima man ş ă
acasă, iar în Cupa Challenge,
Tomis Constanţa va juca cu
Elpides Dramas, din Grecia,
prima manşă acasă, şi HC
Dunărea Brăila va juca cu ZRK
Ljubuski, din Bosnia, prima
manşă în deplasare.
Meciurile din competiţiile
feminine vor avea loc pe 3 şi 4
noiembrie, manşa tur, şi pe 10 şi
11 noiembrie, manşa retur.

Favorit la cistigarea titlului mondial
ramine Lewis Hamilton, caruia ii este
suficient si locul doi - in conditiile in care
Alonso ar invinge - pentru a-si atinge
obiectivul. Clasament final MP al Chinei:
1. K Raikkonen (FIN) Ferrari
2. F Alonso (ESP) McLaren
+9.8
3. F Massa (BRA) Ferrari
+12.8
4. S Vettel (DEU) Toro Rosso
+53.5
5. J Button (GBR) Honda
+1:08.6
6. V Liuzzi (ITA) Toro Rosso
+1:13.6
7. N Heidfeld (DEU) BMW
+1:14.2
8. D Coulthard (GBR) Red Bull +1:20.7

