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Şedin

şi PIE
şedin

şi, nu în
ultimul rând, nu-şi justificau caracterul de urgen

şului.

şi ajutoarele sociale,
dar în general vizeaz

şi utiliza sumele
respective, la cele cu buget deficitar.

şi xerox, taxe
pentru autoriza

şi abonamente pt. parcare, abonamente şi bilete de intrare
la Bazinul de înot din Lunca Bârzavei, ş.a) care se vor aplica în
anul fiscal 2008, încasate de la persoane fizice sau juridice care
folosesc serviciile publice locale, veniturile ob

şi de func

şi şi tax

şi gratuitate în parc

şi justificat

şcolarilor şi sportivilor de performan

şedin
şteni (transportul fierului

vechi nefiind taxat special), pentru care taxa de transport
propus şin

şi

disfunc şi Dolot
au sugerat devierea pe drumul de centur

şi
viceprimar ca fiind inoperabil

şi accesul dificil pe timp de iarn

S.C. AQUACARAŞ şi-a manifestat disponibilitatea angaj

şomerilor, urmând ca acestea s

şi canalizare, unde, periodic,
personalul existent nu poate realiza în condi

ştere a unei activit
şi pân

şte începând cu anul 1990, fie calitatea de consilier jude

şi

şi
şi continue activitatea în

condi şi s

şi,
totodat

şi de performan şi este
adeptul unor proiecte cu desf şurare mare în timp, posibile
atunci când exist

Consiliul Local a dat acordul de principiu (cu 8 ab

şi gazificarea deşeurilor solide urbane
(DSU) şi a cogener

şi elimin şeurile
nediferen

şi dintr-un program european).
Societatea nu se va ocupa de colectarea deşeurilor.
Energia electric

şi compartimente ale prim

şi Taxe”, Serviciul
Voluntar pentru Situa

şi Serviciul Public pentru Administrare a
Domeniului Public şi Privat.

şi acoperire a
riscurilor pe raza municipiului Reşi

şurare geografic şi mari
volume de ap

ţa a fost declarat
ţial ţa a 11

consilieri nu a fost realizat cvorumul care permite luarea unor
decizii.

Cele opt Proiecte de hot ţiate în regim de urgenţ

ţile comerciale PRESCOM, CET
ENERGOTERM ŢE nu au putut beneficia de acest statut al

ţei, având în vedere c ţia
comisiilor de specialitate ale Consiliului, nu au avut la baz

ţiei financiare a societ ţilor
ţ

ţenilor ora

ţii
cu alt ţie decât locuinţe, taxe pentru arhiv

ţii de funcţionare, pentru activitatea de stare
civil ţ

ţ

ţinute fiind utilizate
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere ţio-
nare aferente acestor servicii. Cu excepţia câtorva taxe menţi-
nute la nivelul anului 2007, majoritatea au suportat o majorare,
mai mic ţial

ţa” se va percepe aceea
ţ

ţ
ţine un abonament de parcare general, ceea ce

confer

ţiile s-au rezumat la taxa de intrare la Gr

ţilor
ţile care ar trebui oferite

ţ
ţia aparţinând domnului consilier Cocar.

Una dintre taxele dezb ţ

ţiile induse în trafic. Domnii consilieri Brebenariu

ţia, sta-
rea fizic

ţionarea orelor de circulaţie s-a hot
ţie Rutier

ţii, în segmente ca distribuţia apei potabile sau la
întreţinerea reţelelor de ap

ţii optime activit ţile
specifice.

Ca o recunoa ţi didactice de 50 de ani, de
la absolvirea cursurilor universitare

ţean,
domnului profesor Iosif Barna i-a fost conferit titlul de „Cet ţean
de onoare” al municipiului Re ţa.

Pentru încurajarea tinerelor talente sportive, Clubului Sportiv
Municipal din Re ţa i s-au alocat 300.000 lei, o soluţie care s

ţii ale Clubului s
ţii optime ţia sportivilor spre cluburi din ţar

ţiatorul Proiectului de hot
ţi sportive, consider

ţ

ţare.

ţineri)
solicitat S.C. CO.f.i. S.R.L. din Ancona-Italia pentru proiectul
„EUROPA Green Line” Romania privind construirea unei
„Instalaţii pentru tratarea

ţia Green Line propus

ţiate primite (capacitatea de prelucrare este de 65.000
tone/an).

Pentru implementarea proiectului se impune constituirea
unei societ ţi mixte, participarea public

ţie a unui teren de cca. (6-8) ha, iar cota privat
ţarea integral ţiei (cca.

130.000.000 € - fonduri private

Afost aprobat planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
diferitelor direcţii

ţia de
Asistenţ

ţii de Urgenţ ţia Comunitar
ţ

A fost aprobat (în alb) Planul de analiz
ţa, aglomerare urban

ă „extraordinară” având în vedere că la
data ini ă a convocării, 11 decembrie 2007, prin absen

ărâre, ini ă de
către viceprimarul Tiberiu Pădurean, referitoare la schimbarea
echipei manageriale la societă

ă nu au fost puse la dispozi
ă

materiale de analiză a situa ă
ă prin efect

direct asupra cetă

Ultima rectificare bugetară va asigura acoperirea cheltuielilor
de personal pentru persoanele cu handicap

ă transferuri de fonduri între diversele capi-
tole bugetare, de la cele care nu mai pot absorbi

Consiliul Local a aprobat taxele speciale (chirii pentru spa
ă destina ă

ă, taxe pentru eliberarea în regim de urgen ă a taxe pentru
eliberarea în regim de urgen ă a certificatelor de atestare fiscală,
taxe

ă sau substan ă, respectiv au fost taxate servicii noi.
De exemplu, dacă pentru parcarea ocazională la „Vama

Re ă de 15,5 lei/zi, pentru
eliberarea (în regim de urgen ă) a unui certificat de atestare
fiscală, în 2008 o persoană juridică va achita o taxă de 100 lei,
fa ă de 15 lei în anul 2007, iar din 2008, contra sumei de 120 lei
se poate ob

ă beneficiarului dreptul de rezervare a locului la domiciliu
sau sediu de firmă, dar ările cu plată.

Discu ădina
zoologică, considerată, de către domnul viceprimar Pădurean ca
fiind prea mare (3 lei) în cazul adul ă abia după
reabilitarea parcului sau la facilită

ă, în cazul în care folosesc
sălile de sport, interven

ătute în ă este cea care se referă
la traficul greu, cu referire strictă la bu

ă a rămas neschimbată (600 RON/lună/ma ă - pe
drumurile principale), având în vedere solicitarea carosabilului

ă, respectiv transportul
pe timp de noapte.

Dacă prima dintre sugestii este considerată de către primar
ă, având în vedere concep

ă a drumului de centură ă,
pentru restric ărât un demers
comun Primărie - Poli ă.

ării,
pe o perioadă de 1 an, a unui număr de 7 persoane provenite din
rândul ă fie încadrate în cadrul
societă

ă
ă

ă
ă în prezent, împletită

cu activitatea civică, fie că e vorba de Forumul Democratic al
Germanilor din Banatul Montan, în conducerea căruia se gă-
se

ă

ă
permită celor opt sec ă-

ă evite migra ă
sau din străinătate.

Domnul consilier Cocar, ini ărâre
ă sponsor al multor activită ă

importantă activitatea sportivă de masă ă
ă

ă finan

ării pentru producerea de energie electrică”.
Instala ă este ecologică deoarece nu

produce poluarea mediului (valorile maxime ale emisiilor, fie că
se referă la atmosferă, apă tehnologică sau zgomote, fiind sub
limitele prescrise de normele europene) ă total de

ă ă (20%) constând în
punerea la dispozi ă
(80%) înseamnă finan ă a investi

ă produsă anual (124 GWh, pentru exemplul
GREEN LINE 200) se poate converti într-o rentabilitate minimă
prezumtivă cca. 6.000.000 €, provenit din vânzarea acesteia.

ăriei si ale Consiliului
Local: aparatului de specialitate al Primarului, Direc

ă Socială, Serviciul Public „Impozite
ă, Direc ă de

Eviden ă a Persoanelor

ă
ă

industrializată, cu o desfă ă aparte
ă stocate în amonte.

Penultima rectificare bugetar

şomeri

şi

şi

şeurilor solide urbane

ă

Taxe speciale pentru anul fiscal 2008

Solu

Profesorul Iosif Barna - „Cetă

Sprijin financiar pentru Clubul Sportiv Municipal Re

Solu

Ocuparea func

Riscurile în aten

(Proiect de hot

(Proiect de hot

ărâre nr. 1)

(Proiect de hotărâre nr. 2)

ărâre nr. 3)

ărâre nr. 4)

ărâre nr. 5)

(Proiect de hotărâre nr. 6)

ărâre nr. 7)

ţii pentru

ţean de onoare” al munici-
piului Re ţa

ţa

ţie pentru valorificarea de

ţiilor publice

ţia consilierilor

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot
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Şedinţă de lucru extraordinară 14 decembrie 2007-
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Ordin 903 Casei Na ări de
Sănătate pentru modificarea

ă
ără plata contribu

ăsurilor de executare silită pentru
încasarea sumelor datorate la Fondul na

ări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul
pre ări de Sănătate
nr. 617/2007

Ordin 1.019 al ministrului muncii, familiei
ă

ări
sociale, cu modificările ările ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii ă

privind aprobarea renun ării la cetă
ă unor persoane

O. ăsuri pentru reducerea
riscului seismic al construc
(M.O. nr. 834/05.12.2007)

ăncii Na
privind realizarea

ănăstirii
Snagov

Legea nr. 335 a camerelor de comer
(M.O. nr. 836/06.12.2007)

ă (M.O. nr.
836/06.12.2007)

G. nr. 189/2002 privind opera

ărare, ordine publică ă na ă

Legea nr. 339 privind promovarea aplicării strate-
giilor de management de proiect la nivelul unită

ăncii Na
privind nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii
Na

ării sectorului întreprinderilor
mici

u.G. nr. pt. completarea Legii nr. 346/2004
privind stimularea înfiin ării ării întreprin-
derilor mici

ă ătre unele
persoane

Ordinul nr. 1.026 al ministrului muncii, familiei
ă

ă
ării

pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învă ământului
universitar (M.O. nr. 850/11.12.2007)

Legea nr. 350 privind modelele de utilitate (M.O. nr.
851/12.12.2007)

ul nr. a ţionale de Asigur

ţii de asigurat
respectiv de asigurat f ţiei, precum

ţional unic de
asigur

ţionale deAsigur
(M.O. nr. 827/04.12.2007)

ul nr.
ţii de

ţii
sociale nr. 340/2001 (M.O. nr. 8 /0 .12.2007)

ţ ţe-
nia român

G. nr. 20/1994 privind m
ţiilor existente (republicare)

Circulara nr. 30 a B ţionale a României
ţie, în scop

numismatic, a unei monede dedicate M
(M.O. nr. 835/06.12.2007)

ţ din România

Ordinul nr. 2.002 al ministrului economiei ţe-
lor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea
datei pl ţii salariilor la instituţiile publice

Ordinul nr. 2.273 al ministrului economiei ţe-
lor privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont ţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii decembrie 2007 (M.O. nr.
837/ 6.12.2007)

Legea nr. 336 pentru modificarea
u. ţiunile compensatorii

referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de
ap ţ ţional (M.O. nr.
839/07.12.2007)

ţilor
administrativ-teritoriale judeţene (M.O. nr.
839/07.12.2007)

Circulara nr. 31 a ţionale a României
ţ

ţionale a României valabil în luna decembrie 2007

Ordinul nr. 1.142 al ministrului pentru întreprinderi
mici ţ, turism

ţate prin bugetul Ministerului pentru
Întreprinderi Mici ţ, Turism

(M.O. nr. 843/08.12.2007)

ţ

ţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

ţii de
ţii sociale

ţ

şi completarea Normelor
metodologice privind stabilirea documentelor
justificative pentru dobândirea calit

şi
pentru aplicarea m

şedintelui Casei Na

şi
egalit şanse pentru modificarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigur

şi complet
şi solidarit

şi punerea în circula

şi finan

şi finan

şi a obliga

şi completarea
O.

şi siguran

şi locale

Legea nr. 337 pentru completarea art. 195 din Codul
penal (M.O. nr. 841/08.12.2007)

B

(M.O. nr. 841/08.12.2007)

şi mijlocii, comer şi profesii liberale pentru
modificarea unor proceduri de implementare a
programelor finan

şi Mijlocii, Comer şi Profesii
Liberale destinate dezvolt

şi mijlocii
O. 139

şi dezvolt
şi mijlocii (M.O. nr. 844/10.12.2007)

Legea nr. 340 pentru modificarea alin. (6) al art. 92
din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr.
846/10.12.2007)

Legea nr. 342 privind modificarea alin. (2) al art. 30
din Legea pomiculturii nr. 348/2003 (M.O. nr.
846/10.12.2007)

Ordinul nr. 3.181/C al ministrului justi

(M.O. nr. 846/10.12.2007)
şi

egalit şanse pentru modificarea Ordinului
ministrului muncii, solidarit şi familiei nr.
407/2004 privind dovedirea, în vederea recalcul

31 5
H.G. nr. 1.427

(M.O. nr. 832/05.12.2007)

0

Planul trebuie elaborat ca modalitatea de asigurare
a cunoa ătre to

ării efectelor asupra
valorilor de patrimoniu, a bunurilor materiale

ă ă ă pentru
perioada 1 nov. 2007 - 1 nov. 2008, se va regăsi, printre
altele‚ în diminuarea cheltuielilor, cele indirecte urmând
să reprezinte 18% din totalul cheltuielilor efective, iar
beneficiu va fi de (3-8)%, în func

ărilor efectuate. În prezent URBAN este societate
comercială care are obliga

ăriei. (Proiect de hotărâre nr. 9) Sâmbăta se
preiau de

ă, la nivelul
municipiului Re ătă, zi în care
cetă ătre PRESCOM,
societatea care prestează serviciul de salubritate din
ora ă depoziteze aceste obiecte în fa

ărâre nr. 10) Subven

ă ă ă socială fac
parte din asocia

ării de la bugetul local ca o completare a
resurselor financiare proprii.

Consiliul locala aprobat următoarele subven

ă
cu 100 puncte ……. 36.000 lei, ceea ce reprezintă 150
lei/persoană asistată/lună;

Asocia ă cu
91 puncte …….. 80.000 lei, (fa ă de 110.000 lei suma
solicitată) adică 166,6 lei/persoană asistată/lună.

Starea avansată de degradare a acoperi
ădirii în care î ă ă activitatea Centrul de Zi

„Maria” din Re ăsuri
urgente de remediere cu consecin ă asupra
durabilită ă

ădirea din str.
Cire ă alocarea unei sume
de 167.286 lei (la nivelul lunii septembrie 2007) din
bugetul local, pentru sus ării.

ă serviciile

ă”
ă este vorba de func

ă se referă la promovările
profesionale necesită operarea de modificări în
organigramă

ărul foarte mare al accidentelor rutiere din
Re ă a acestora fiind numeroase victime,
a impus luarea unor măsuri care să limiteze viteza de
circula

ă ă

ă fizică indus de acestea asupra unor componente
ale autovehiculelor, efectul este departe de cel scontat:
conducătorii auto au solu

ă riscul
uzurii premature a ma

ă fie eliminată din
calcul.

În Consiliul Local a fost prezentat un studiu privind
„Impactul limitatoarelor de viteză (benzi rezonatoare)
asupra popula

ă părerea
unor grupuri reprezentative ale popula

ării lor.
Rezultatele sondajului realizat pe site-ul primăriei

sunt asemănătoare: 76,38% dintre subiec

ărerile divergente ale consilierilor, referitoare la
efectul uneia sau alteia dintre solu

ă pentru siguran

ă variante (cca. 5 miliarde ROL, în
prima fază, pentru instalarea camerelor de
supraveghere, costuri de între

ă uzurii sau opera
ă în prezent

fiind estimate la cca. 3 miliarde ROL), dar nu au condus
la alegerea unei solu

ă nu a fost consultată Poli
ă.

De fapt, a fost aprobat studiul (despre care s-a spus
că ar fi costat între 40 ără nici
consecin ă asupra solu

ă
ără plată, a unui autoturism

Dacia 1310 LS, din proprietatea privată a statului

ă Tribunalul Cara

ă de către S.C.
ARCOS S.R.L. Re

ările din domeniul public al municipiului
vizează bunuri concesionate pentru activitatea de apă
(pentru AQUACARA

ă).

Consilierii nu au considerat avantajos, pentru
patrimoniul municipiului schimbul de teren propus de
S.C. A.T.T. S.R.L. Re

ă

ără

ă.

ării formulate de către Oficiul
Jude ă Agricolă Cara

ă solu ă: etajul I al
imobilului situat în Re

ă
ă fie utilizate pentru o construc

ă, cu alt grad de func ă în zona
fostei Case Muncitore

ă cu cre
ării unor spa

ătoare pentru educa ă, Consiliul
Local a aprobat studiile de fezabilitate, elaborate de
S.C. CASE S.A. Re ă noi investi

ădini ă pe strada Gutâi FN,
cartierul Lunca Bârzavei ădini ă pa
Aleea Roman, FN, cartierul Lunca Bârzavei, ambele în
cu o capacitate de

Terenurile de pe amplasamentul fostei Uzine
Cocso-Chimice sunt solicitate de către investitorii care
î ă neclară
a unor terenuri-enclavă, precum

ă con ă
parcelarea posibilă, raportată la acces ă

ării prin licita
ă a unei suprafe ă zonă,

solicitată de cele două firme din Germania

şterii, de c

şi şi de gestionare (prevenire, interven
şi a limit

şi a
mediului.

şeurile de electrocasnice
Preluarea deşeurilor de echipamente electrice şi

electronice (DEEE), este organizat
şi

şului sunt ruga

ş, s

şi şi
Asocia

şi administrând unit

şului
cl şi desf şoar

şi şului nr. 75 impune m

şi stabilit

ş la cl
şului nr. 75, ceea ce înseamn

Problemele concrete de personal cu care se
confrunt şi direc

şi Taxe, Serviciul
Public „Poli şi Serviciul Public Centrul
de Zii „Maria”), fie c

şi în statul de func

Num
şi

şi uzitat
şi în alte oraşe.

Dincolo de disputa între primar şi viceprimar, privind
calitatea materialului benzilor de limitare şi efectul de
uzur

şi asum
şinii, oricum responsabilitatea

pentru evitarea unor victime pare s

şi
şi

şi înlocuire pentru
benzile rezonatoare, datorit

şi 50 milioane ROL), f

Direc
şi Privat al municipiului Reşi

şi
administrarea Ministerului Public, Parchetul de pe
lâng ş-Severin.

şi

şi şului, nr.

18.
Documenta

şi
şi

Ş) , puncte termice (CET
EMERGOTERM) sau casarea unor bunuri(locuri de
joac

şi

şi Tranzac
şana).

şi
şi va fi concesionat prin licita

Reluarea solicit
ş-Severin nu a

primit alt
şi

şi sugestia ca fondurile de care
dispune OJCA s

şti, ceea ce va asigura
concentrarea institu

şterea popula şcolare
din municipiu şi necesitatea asigur

şcolar

şi

şi Gr

şcolarizare de 160 locuri.

şi doresc afaceri în Reşi
şi absen

şi utilit

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi Spania.

ţi factorii implicaţi, a riscurilor
potenţiale (dezastre naturale, accidente tehnologice,
biologice, sociale) identificate la nivelul municipiului
Re ţa ţie) cu
scopul protecţiei populaţiei

Eficientizarea activit ţii societ ţii, gândit

ţie de complexitatea
lucr

ţii financiare diferite de cele
din perioada când avea statut de Serviciu Public în
cadrul Prim

ţa, în fiecare sâmb
ţenii ora ţi, de c

ţa locuinţelor.
(Proiect de hot ţii pentru asociaţiile
selecţionate

Asociaţia de binefacere PROVITAM din Re ţa
ţia Samaritenilor din Banat, având personalitate

juridic ţi de asistenţ
ţiile selecţionate în vederea

subvenţion

ţii,
începând cu luna ianuarie 2008:

pentru Asociaţia Samaritenilor din Banat, evaluat

ţia de Binefacere PRO VITAM, evaluat
ţ

ţa, Str. Cire
ţ

ţii ţii imobilului.
Consiliul Local a aprobat Proiectul Tehnic nr.

4565/2007 „Refacere acoperi

ţinerea lucr

ţiile din subordinea
Consiliului Local (Direcţia de Impozite

ţia Comunitar
ţii noi aliniate la

noi obligaţii legale, fie c

ţii.

ţa, consecinţ

ţie a autovehiculelor.
În acest scop au fost montate benzile rezonatoare,

obstacole mecanice montate în carosabil, în
apropierea trecerilor pietonale, soluţie uzual

ţii ingenioase (în concepţia
lor) pentru eludarea limitatoarelor sau î

ţiei municipiului Re ţa”, studiu elaborat
de Universitatea „Eftimie Murgu” din Re ţa, la cererea
Consiliului Local, o lucrare care evidenţiaz

ţiei: 71,5%
dintre subiecţii chestionaţi sunt de acord cu eliminarea
benzilor rezonatoare, 17,85 sunt indiferenţi, iar 10,7 %
s-au declarat împotriva demont

ţi doresc
eliminarea acestora, în timp se 23,62% doresc
menţinerea limitatoarelor în carosabil.

P
ţiile posibile pentru

limitarea vitezei în traficul auto din municipiu, condiţie
necesar ţa pietonilor, au avut în vedere
scopul propus (prevenţie sau sancţiune), costurile
pentru cele dou

ţinere
ţiilor de

demontare în timpul iernii, cheltuielile, pân

ţii tehnice.
Despre soluţia optim ţia

rutier

ţ ţiei tehnice.

ţia pentru Administrarea Patrimoniului Public
ţa va avea în dotare un

autoturism necesar activit ţii prestate. Autoturismul
provine din transmiterea f

Consiliul Local al municipiului Re ţa a aprobat
documentaţia de urbanism PUD „Extindere Spaţiu
Comercial”, situat în Re ţa, Calea Caransebe

ţia a fost elaborat
ţa, la cererea S.C. CONSIROM

S.R.L. Re ţa.

Modific

ţa: 48,81 mp, teren situat pe str.
I.L. Caragiale, nr. 3-4 (spaţiu adiacent Societ ţii de
Turism ţii) pentru 56 mp, teren situat pe Str.
Bega (Parcul C

A fost aprobat studiul de oportunitate pentru
construirea unei hale pentru comercializarea utilajelor
de construcţii.

Terenul necesar (1500 mp), solicitat de S.C.
COMAND IMPEX S.R.L. Re ţa, este situat pe Valea
Ţerovei FN ţie public

ţean de Consultanţ
ţie decât cea anterioar

ţa, Str. Paul Iorgovici, nr. 34 nu
corespunde destinaţiei specificate.

A fost reluat
ţie

nou ţionalitate, amplasat

ţiilor cu profil agricol.

În concordanţ ţie pre
ţii

corespunz ţia pre

ţa pentru dou ţii:
Gr ţa PP15, amplasat

ţa PN4, situat

ţa, dar situaţia juridic
ţa unor

planuri urbanistice zonale (PUZ) care s ţin
ţi

întârzie decizia Consiliului Local privind scoaterea din
domeniul public

ţa în vederea vânz ţie
public ţe de 2,45 ha din aceast

(Proiect de hot
ŞI

şi complet şi
organigramei

Benzi rezonatoare sau sistem de supraveghere
video?

şi Privat va avea un autoturism

şi

ş-Severin

şi

Terenuri în Valea

ărâre nr. 8)
În 2008 - S.C. URBAN RE

Reabilitarea clădirii Centrului de Zi „Maria”

Modificări ări ale statului de func

Direc

Extinderea unui spa

Modificări în domeniul public al municipiului
Re

Schimb de terenuri

Hală pentru comercializarea utilajelor de
construc

Spa

Patrimoniul edilitar al învă ământului re

ă

ŢA S.R.L. va fi mai
eficient

ţii

ţia pentru Administrarea Patrimoniului
Public

ţiu comercial

ţa

ţii

ţiu pentru OJCACara

ţ ţean

Ţerovei - Uzina Cocso-
Chimic

�

�

(Proiect de hotărâre nr. 11)

(Proiect de
hotărâre nr. 12)

ărâre nr. 13, 14

ărâre nr. 17)

ărâre
nr. 18)

ărâre nr. 19)

(Proiect de hotărâre nr. 20)

ărâre nr. 21)

(Proiect de hotărâre nr.23)

ărâre nr. 24)

ărâre nr. 26

ărâre nr. 28)
(R.B.)(Proiecte de

hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de
hot

şi 15)

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiecte
de hot şi 27)

(Proiect de hot

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă de lucru extraordinară 14 decembrie 2007- ( )continuare din pagina 1
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Ofer gratuit pentru iubitorii
de animale un frumos Dog Ger
man de 4 ani. Tel. 0730-678913.

trei
corpuri 2 vitrine,

o servant ,

Schimb c

-

Cump r costum popular
b n ţean pentru b iat de 10-11
ani. Tel. 0740-976513.

Vând capre cu

Vând urgent
ţar sufrage-

rie, 2 fotolii, -
-

în Preţuri neg.

Vând ma

ţii. Preţ 100 €. Tel. 0727-867060

ă
ă ă ă

sufragerie
, col

ă convec
tor ălzire, u ă in
trare apartament.
Tel.0355-802548, 0479-486188

ăpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 230696.

Vând u
ă. Tel. 0744-702037.

ă de cusut elec-
trică, germană, nouă, 15 opera-

iezi. Tel.
223805.

şi instant pt. înc ş

şi noi de stejar pentru
cas

şin

Matrimoniale
Caut doamn

Pensionar

ă de companie
pentru noaptea de Crăciun,
maxim 40 de ani. Tel. 0720-
359530.

ă 58 de ani,
doresc partener pt. căsătorie.
Tel. 0721-217133.

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

în perioada 12-18 dec.
şi

� �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

(69 ani)
Ghiţ (80 ani)
Istvancsek Mihai (86 ani)
Ursu Adela (48 ani) Ciulu
Petru Ion (89 ani) Vl ţescu
Gheorghe (56 ani) Seichen-
stein Elisabeta Stefania (86 ani)

Magda Victor (80 ani) Blaga
Gheorghe (63 ani) Boboescu
Floarea (88 ani) Popescu
Radu (66 ani) Dongo Ana (68
ani) Crilia Iuliana (71 ani)
Car (71 ani) Florescu
Ion (100 ani) Steţ Liviu Simion
(58 ani) St

( ani) Voin Iosif
(68 ani)

Enă ă Elena
ă Sînziana

ădu

ăba

ănoiu Berta
Margareta 83

şil

ş Ilie

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Break 1999,

vopsea original

ţional ţ
2.500 €. Tel. 0721-786555.

Vând
aţ 2005, 12.000

€ neg. Tel. 0721-847422.
Vând anvelope second-

hand P13, 30-50 lei
ţuri negociabile. Tel. 0721-

847422.
Vâ

ţ neg. Tel.
0730-315309.

Vâ
ţ neg. Tel. 0730-315309.
Vând papuc 4x4 carosat,

dubl
ţ neg. Tel. 0730-315309.
Vâ papuc 2 locuri carosat

pe benzin ţ neg.

Închiriez garaj, str. P. Maior,
Moroasa. Tel. 0744-702037.

Vând Daewo Tico avariat,
116.000 km, pt. piese schimb,
negociabil. Tel. 0740-144973.

ă, bord CN,
alarmă, cârlig pt. remorcă, ITP
2009, stare excep ă, pre

nd papuc 2 locuri carosat,
benzină

nd Dacia 1300 berlină.
Pre

ă cabină, vechime 3 ani.
Pre

nd
ă. Pre Tel. 0730-

315309.

Mercedes Vito 108
DTI, an fabric ie

şi alte tipuri,
pre

şi gaz, pre

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut copii pt. îngrijire sau
b

Transport marf

şi autoturismAro de 8 locuri.
Tel. 222491, 0749-195176.

ătrâni. Tel. 0721-217133.
ă, animale

sau persoane cu remorcă de 1 t
sau

RE IŢA:Ş (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Asistent manager: 0/2;
Asistent medical fizioterapie: 2/0; Asistent medical generalist:
14/1; Barman: 3/2; Brutar: 0/4; Bucatar: 2/2; Confectioner articole
din piele: 7/0; Consilier inginer constructor: 1/0; Consilier : 2/0;
Contabil: 1/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda:
50/40; Dulgher: 1/5; Electrician auto: 0/2; Electrician de intretinere
si reparatii: 1/31; Electrician in constructii: 0/5; Electromecanic
electroalimentare: 0/1; Faiantar: 1/4; Femeie de serviciu: 1/0;
Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru cazane: 1/0; Frezor universal:
5/0; Gipsar: 1/4; Infirmiera: 9/0; Inginer constructii civile,
industriale si agricole: 1/0; Inginer constructor instalatii: 0/5;
Inginer de cercetare in masini: 1/0; Inginer geodez: 0/2; Inginer
instalatii pentru constructii: 1/0; Ingrijitoare la unitati de ocrotire:
4/0; Ingrijitor cladiri: 2/0; Ingrijitor spatii verzi: 2/0; Instalator apa,
canal: 3/9; Instalator incalzire centrala si gaze: 1/0; Instalator
instalatii tehnico-sanitare: 0/3; Intermediar in activitatea financiara
si comerciala: 0/4; Laborant chimist: 0/2; Lacatus constructii
metalice: 16/10; Lacatus mecanic: 0/16; Lucrator comercial: 1/0;
Macaragiu: 1/0; Maistru industriile textila, pielarie: 5/0; Maseur:
2/0; Mecanic auto: 0/2; Muncitor necalificat in silvicultura: 20/0;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 2/3; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 20/32; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 15/21;
Operator fabricarea mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul
proiectarii asistate pe calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10;
Ospatar: 9/6; Paznic: 0/2; Referent de specialitate financiar -
contabil: 1/0; Sef sector drumuri, poduri: 2/0; Sofer autocamion:
1/0; Spalator vehicule: 1/0; Strungar la masini de alezat: 5/0;
Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10/0; Strungar
universal: 0/3; Sudor: 3/9; Sudor in mediu protector: 3/0; Sudor
manual cu arc electric: 11/0; Sudor manual cu flacara: 11/0;
Tehnician constructor: 0/2; Tamplar universal: 20/5; Tinichigiu de
santier: 0/2; Vanzator: 2/2; Vopsitor auto: 0/2; Vulcanizator piese
din cauciuc: 1/0; Zidar rosar-tencuitor: 6/18; Zugrav-vopsitor: 1/5;

Sofer autobuz: 1/0; Operator calculator:
1/0; Croitor: 17/0; Muncitor necalificat: 2/0; Asistent medical: 1/0;
Ingrijitor cladiri: 1/0;

MOLDOVA NOU :

TOTAL GENERAL: 559

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 19.12.2007

Vând calculator. Tel. 0355-
412417 dup

Vând bibliotec

Vând porci în greutate de
100 kg, î ţa. Tel.
222491, 0749-195176.

Vând dormitor, un convector
nou

Vând telefoane mobile,
Samsung-C 140 noi 100 lei buc.
Tel. 0723-966250.

Vând convector pe gaz,
marca Ariston, stare perfect
250 lei. Tel. 0767-170945.

Vând c rucior copil, folosit 6
luni. A costat 260 lei nou. Preţ
150 lei. Tel. 0767-170945.

Vând sâmburi de nuc . Tel.
0741-132826.

Vând 2x512 RAM PC3200-
400 MHz, preţ 100 lei. Tel. 0746-
156546.

ă ora 17
ă stare foarte

bună. Tel. 0727-867060.

n localitatea Re

ă. Tel. 224894.

ă,

ă

ă

şi

şi butelie de aragaz
ruseasc

V nd apar tament

V nd ă, în Apadia

V nd ă compusă din 4
camere, vad bun pt. comer

ă în centrul Pleni

V nd ă în Gătaia, 2
camere, bucătărie, baie,

ădire în curte,
anexe ădină 1.520 mp sau
schimb în Re

ă. Tel. 0747-832171,
0256-410590.

ăr apartament

ă. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Ocazie. Vând urgent teren
cu casă, curent electric, pe
Calea Caransebe ă
Auto Service. Pre

ă ă,
ă ă

â , Al .
Romaniţei bl. 4, sc. 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-519655.

â case la ţar

â cas
ţ,

situat ţa, jud.
Dolj sau schimb cu casa sau
apartament în Craiova. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Teren agricol de vânzare în
comuna Târnova. Tel. 0727-
869557.

â cas

ţa cu apartament
2 camere decomandat, et. 1 cu
central

Cump în
Re ţa, 2 camere decomandate,
et. 1, cu central

ţ neg. Tel.
0722-871952.

Vând, apartament 3 camere
în Centru, preţ 55.000 € neg. cu
scar interioar etaj 7/10, ne-
îmbun t ţit. Tel. 0746-515051.

şi Delineşti. Tel. 0741-519655.

şpais,
hol, plus o cl

şi gr
şi

şi

şului, lâng

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

dec 7

şi

20-27 embrie 200

Sâmbătă, 2 .09.20072

1. ( 4

ani)

(2 ani)

Macarie Flavius Sarmis Nicodin 3

Ilia Adelina Marcela 9

şi

Vând instant pt. ap cald ,
italian, aproape nefolosit, tiraj
cos, 330 lei. Tel. 0355-411748,
0742-773016.

Vând dou covoare persa-
ne, 3,5/1,5 m. Inf. la Mor

Vând 2 fotolii tip pat. Preţ
100 €/buc. Tel. 0355-411682.

Cump r cherestea, stare
verde, tivit /dimensionat 30x
220x2.400 mm i 30x150x
1.100 mm, din: stejar/gorun,
cer, salcâm, nuc negru (Juglans
Nigra), cire , calitate B i C,
cherestea molid netivit calitate
A i bu teni furnir i gater A din
stejar/ gorun. Tel. 0744-438669.

Vând urgent l
, plac

0355-807491.
Vând de urgenţ

, plac
, tastatur

Tel. 0355-
807491 orele 8-24.

Vând urgent combin

ţ
270 lei. În stare foarte bun

ă ă

ă
ărescu

Ion,Azilul de Bătrâni.

ă
ă ă

ă

ămpi tv
ă tv Diamant

ă. Tel.
ă monitor 15”

color Tora în stare f. bună ă
video 32 MB ă, mouse,
memorie 32 MB.

ă
muzicală, 2 boxe stereo 15 W,
cu radio 7 lungimi de undă,
casetofon, pickup Ziphona. Pre

ă. Tel.
0355-807491. Rog seriozitate.

ş

ş ş

ş ş ş

şi de
radio în stare
f. bun
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JUCREBEST SRL
Vindem şi mont şchet şi

l
ăm parchet, ra ăm

ăcuim, recondi ăm parchet vechi.ţion
Str. P ţa
Tel. 0722-804658, 0726-184347.

ăcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşi

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil. jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete, c ru-

cioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 10.00-12.00, 14.15-17.00 i oi
10.00-12.00. Informa ii suplimentare: 0744 479253

. e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ j
ţ -

şi

ş

ă ă
ă ă ă ă

Vând VW Polo 2001 euro 4 ,
abs, servo direcţie, închidere
centralizat , preţ 5.000 €. Tel.
0740-064534.

Cump r Golf 1 pr rez. Tel.
0355-412974.

Vând Ford Escort, an
fabricaţie 1987, 1,4 l benzin , 3
u i, culoare alb , închidere
centralizat i alarm . Preţ
1.390 € neg. Tel. 0721-608841.

Vând Renault Laguna 1.6
16v, an 2000, climatronic,
90.000 km, geamuri electrice,
etc. Tel. 0741-268112.

ă

ă

ă
ă

ă ă
ş

ş

Ofer garsonier i aparta-
ment 2 camere în ora ul Brasov
pentru cazare în perioada
s rb torilor de iarn . Preţuri
negociabile funcţie de durata
sejurului. Tel. 0745-668683.

Cump

ă

ă ă ă

ăr apartament 3
camere, conf. 1, decomandat, 2
băi, etaj 1-3, Micro 4. Ofer max.
38.000 €. Tel. 0727-849629.

ş
ş



Perioada sărbătorilor de iarnă este marcată de vânzări şi
cumpărături care depăşesc media şi care cresc, ca volum, de la
un an la altul. În acelaşi timp, aglomeraţia din pieţe şi magazine,
ca şi graba de a cumpăra produsele de care au nevoie determină
consumatorii să nu acorde atenţie detaliilor, cum ar fi citirea
etichetelor, probarea produselor electrocasnice, cererea de
informaţii suplimentare cu privire la instrucţiunile de folosire,
garanţii sau prevederi contractuale care nu sunt clare.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
aminteşte consumatorilor că, pentru a fi siguri de produsele
achiziţionate, au obligaţia de a respecta recomandările valabile
la cumpărare sau la încheierea contractelor de servicii.

În acelaşi timp, atragem atenţia operatorilor economici că au
datoria de a pune pe piaţă produse sigure şi că nu trebuie să
profite de agitaţia dată de sărbători pentru a-şi creşte veniturile
prin practici comerciale care să prejudicieze consumatorii.

Un fenomen care a luat amploare şi în România, respectând
tendinţa din alte ţări, este vânzarea la distanţă. În periada
sărbătorilor inclusiv în acest sector se înregistrează creşteri
semnificative. Iată de ce am considerat necesar ca în cadrul
campaniei de informare "E dreptul tău să ştii ce cumperi!" să
introducem şi informaţii referitoare la acest gen de comerţ.

Vorbim astăzi despre cumpărăturile prin internet sau de la
televizor şi vă punem la dispoziţie 10 recomandări pentru
cumparaturi on-line sigure.

Vânzarea la distanţă este o vânzare a bunurilor şi serviciilor
către un consumator, folosind materiale, cataloage, scrisori,
telefon, fax, e-mail, internet, radio şi televiziune.

Furnizorul trebuie să ofere consumatorului, înainte de
încheierea contractului la distanţă, informaţii corecte şi complete
cu privire la:

identitatea furnizorului şi, în cazul contractelor ce necesită
plata în avans, adresa şi detaliile lui de contact, telefon, fax, e-
mail şi codul de înregistrare;

principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor;
preţul bunurilor sau serviciilor care trebuie sa includă toate

taxele;
costurile de livrare, unde este cazul;
aranjamentele de plată, livrare sau performanţă;
existenţa dreptului de anulare din partea consumatorului;
costul folosirii mijloacelor de comunicare la distanţă, unde se

calculează diferit şi nu pe o rată de bază;
perioada pentru care se face oferta şi valabilitatea preţului pe

perioada ofertei;
durata minimă a contractului ce trebuie să fie realizat

permanent sau în mod repetat;
termenul limită pt realizarea sarcinilor stipulate în contract.
Consumatorii trebuie să primească o confirmare scrisă sau

de altă natură, durabilă în timp, pe parcursul desfăşurării
contractului, care să stabilească informaţiile specificate ce
acoperă reclamaţiile şi garanţiile.

Consumatorul are dreptul să se retragă dintr-un contract la
distanţă în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalitate sau fără
să ofere vreun motiv. Consumatorul are, de asemenea, dreptul
să se retragă din contractul la distanţă în 90 de zile lucrătoare,
dacă furnizorul nu atransmis consumatorului informaţia solicitată

Când dreptul de retragere a fost utilizat de consumator,
furnizorul este obligat să ramburseze sumele plătite de
consumator în timp de 30 de zile. Singura taxă ce poate fi pusă în
sarcina consumatorului este costul direct al returnării bunurilor.
Odată ce consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, orice
contract asociat de credit este considerat nul, fără alte penalităţi

pentru consumator.

pentru furnizarea de servicii, dacă activitatea a demarat cu
acordul consumatorului, şi pentru furnizarea de bunuri sau
servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară;

pentru furnizarea de bunuri făcute la comandă, pe
specificaţiile emise de consumator sau care sunt în mod clar
personalizate, şi pentru alte bunuri perisabile;

pentru furnizarea de înregistrari audio, video sau software
pentru calculator ce au fost desigilate de către consumator;

pentru livrarea de ziare, reviste şi periodice;
pentru jocuri sau servicii de loterie.

în cazul în care nu se convine în mod diferit, furnizorul trebuie
să execute comanda în timp de maxim 30 de zile de după ziua în
care consumatorul a înaintat comanda sa furnizorului;

dacă furnizorul nu reuşeşte să respecte cerinţele din
contract, pe motivul că bunurile şi serviciile comandate nu sunt
disponibile, consumatorul trebuie înştiintat cu privire la această
situaţie şi trebuie să obţină o rambursare a sumelor pe care le-a
plătit în timpul perioadei de 30 de zile;

furnizorul poate livra consumatorului bunuri sau servicii de o
calitate şi la un pret echivalent, dacă s-a stipulat această
posibilitate anterior încheierii contractului sau în contract. Costul
returnării bunurilor ca urmare a exercitării dreptului de retragare
va intra, în acest caz, în sarcina furnizorului, consumatorul fiind
înştiintat de acest lucru;

consumatorul nu este responsabil pentru plata livrărilor
pentru care nu a făcut o comandă în prealabil.

Fiţi atenţi când oferiţi detaliile cardului de credit sau debit
pe internet; verificaţi întotdeauna dacă respectiva companie are
un site sigur;

Ar fi ideal dacă aţi putea încerca să cumpăraţi de la
companii cunoscute, cele cu care aţi mai avut contacte
comerciale înainte sau cele care v-au fost recomandate;

Incercaţi să obtineţi o adresă şi un număr de telefon ale
companiei, nu doar adresa lor de e-mail;

Ca şi pentru oricare alt gen de achiziţii, verificaţi şi în alte
locuri pentru oferte şi preţuri;

Fiţi atenţi la taxele poştale ridicate şi alte costuri ascunse,
cum ar fi alte taxe şi impozite ce trebuie plătite, în special dacă
bunurile sunt trimise din străinatate;

Reţineţi că bunurile care sunt expediate din străinatate
ajung la destinaţie într-un timp mai lung; verificaţi cât timp
durează şi dacă este important, stabiliti o dată de livrare limită
până la care să primiţi bunurile;

Verificaţi politica respectivei companii de returnare a
bunurilor care nu vă plac sau asupra cărora v-aţi răzgândit. Dacă
vin din străinatate, s-ar putea ca taxa de returnare prin poştă să
fie destul de mare;

Privind achiziţionarea de produse din afara ţării, retineţi că
dacă aveţi probleme precum bunuri ce prezintă defecte sau
probleme cu livrarea, s-ar putea să fie foarte dificil să vă asiguraţi
că reclamaţia dumneavoastră a fost luată în considerare,
contractul dumneavoastră va fi în ţara unde se află operatorul
economic;

Din acest motiv, achizionaţi produse foarte scumpe de la
companiile din afara României, doar dacă le cunoaşteţi bine
astfel, dacă ceva nu merge cum trebuie, puteţi limita riscurile;

Cel mai important, listaţi comanda dumneavoastră şi
păstraţi clauzele şi condiţiile ce apar pe website, pentru situaţia
în care ar exista vreo problemă mai târziu.

Când cumpăraţi de pe internet sau de la televizor
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Cerinţele legii

Dreptul de retragere

Circumstanţele când un contract la distanţă nu poate fi anulat
de către consumator:

Alte drepturi ale consumatorului într-un contract la distanţă:
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Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - 14.12.2007
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Proiectul de Cod de procedură
civilă (Cpc) simplifică procedura

astfel
că instanţele vor fi degrevate de astfel
de procese, iar Serviciile de stare civilă
vor consemna separarea cuplului.

divorţului prin acordul părţilor,

�

�

�

�

�

�
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iniţial
Ziua de

31 decembrie a fost stabilită
ca zi nebancară, potrivit unei
norme publicate de BNR

Punerea în circulaţie a
paşapoartelor electronice se
va face cel mai târziu înce
pând cu data de 1 iulie 2008,
prevăzută pentru data
de 1 ianuarie 2008

Noul pachet de legi în dome
niul educaţiei a fost lansat în
dezbatere publică Clauza
de salvgardare pe agricultu
ră, care ar fi dus la reţinerea
a 25% din subvenţii, nu va fi
activată Parlamentul a
aprobat creşterea din 1 ianu
arie 2008, cu 10% a salariilor
personalului didactic de
gradul II definitivat şi
debutant

Toate
din România vor fi reclasificate până la
sfârşitul anului 2008 urmând ca în cazul în
care acestea nu vor respecta criteriile
impuse de autorităţi să plătească amenzi
de până la 300 milioane lei

structurile de primire turistică

.

Pentru evitarea aglomeraţiei din
agenţiile de voiaj în perioada
următoare, CFR Călători recomandă
pasagerilor să se îndrepte şi către
casele de bilete din gările în care se
emit electronic legitimaţii de călătorie
(unde vânzarea se face cu anticipaţie,
în regim de agenţie de voiaj)

Agenţiile de voiaj CFR vor avea
următorul program de lucru cu publi
cul:

în zilele de 24, 26, 31 decembrie
2007 şi 2 ianuarie 2008 programul de
lucru al agenţiilor va fi cel normal;

în zilele de 25 decembrie 2007 şi
de 1 ianuarie 2008 toate agenţiile de
voiaj CFR vor fi închise;

în zilele de 27 şi 28 decembrie
2007 programul de lucru al agenţiilor
va fi cel normal;

în ziua de 29 decembrie 2007 vor
fi deschise agenţiile de voiaj CFR
care în mod normal au program de
lucru sâmbăta.

Înainte de efectuarea călătoriei,
pasagerii sunt rugaţi să solicite
informaţii suplimentare la staţiile şi
agenţiile CFR din Bucureşti şi din ţară
sau la: telefon 9521,

www.cfr.ro/calatori/
Vă dorim drum bun, vacanţă

plăcută şi sărbători fericite!

.

-

�
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Ministerul Transporturilor -
13.12.2007
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Potrivit noii legi privind
protecţia animalelor, maltratarea
animalelor a devenit faptă penală. Se
pot primi amenzi până la 10.000 de lei
sau închisoare de la o lună până la un
an. Potrivit noii legi, constituie infrac
ţiune folosirea animalelor pentru
cerşetorie, omorârea animalelor,
organizarea de lupte între animale
sau cu animale, maltratatrea şi
schingiuirea acestora.

-

Sistemul informatic unic inte
grat al Casei Naţionale deAsigurări
de Sănătate

-

va fi implementat în
toata ţara de la 1 ianuarie 2008 şi va
funcţiona de la sfârşitul lunii ianuarie.
Sistemul asigură, între altele, o
transparenţă totală asupra modului
de gestionare a banilor publici, dar şi
un control eficient al serviciilor
medicale şi farmaceutice furnizate
asiguraţilor.

În perioada 2007-2013, Româ
nia primeşte 230 de milioane de
euro din Fondul European pentru
Pescuit. Agenţia Naţională pentru

va
gestiona aceste fonduri.

-

Pescuit şi Acvacultură

Ajutorul anual alocat pentru

precum şi pentru accidentaţii
de război în afara serviciului ordonat,
în vederea achitării unor cheltuieli
este stabilit la suma de 90 de lei.

veteranii de război, văduvele de
război,

,

10 recomand@ri pentru cump@r@turi on-line }i reguli generale pentru
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Palestieni sarbatoresc 20 de ani de la crearea miscarii islamiste Hamas Rusia şi Letonia au ratificat, la nouă luni de la semnarea documentului,
tratatul care stabileşte graniţa oficială dintre cele două state Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2008 va fi de 120,3 miliarde euro,
aproape 0.96% din totalul PNB al Statelor Membre

Peste două milioane de credincioşi musulmani participă la pelerinajul anual de la Mecca
Marţi, deputaţii coaliţiei de guvernământ din Ukraina au reuşit validarea Iuliei Timoşenko în

postul de prim-ministru

Preşedintele Statelor Unite ale Americii,
George W. Bush, va efectua în luna ianuarie un
turneu de nouă zile în ţări din Orientul Mijlociu.
În program se găsesc: Arabia Saudită,
Bahrein, Egiptul, Emiratele Arabe Unite,
Kuweitul dar şi Israelul şi Cisiordania.

Belgia va avea un guvern interimar pentru următoarele trei
luni, condus de actualul premier Guy Verhofstadt. Două partide
flamande şi trei partide francofone vor forma guvernul de urgenţă
pentru a se ocupa de problemele stringente, neglijate vreme de
193 de zile - de la alegerile din luna iunie - din cauza diferendelor
dintre flamanzii vorbitori de neerlandeză şi valonii francofoni.

Comunitatea internaţională s-a reunit luni la
Paris, pentru a susţine financiar

şi a consolida speranţele
rezultate după reuniunea de la Annapolis (SUA)

noiembrie. Oferta de finanţare a depăşit cele
mai optimiste aşteptări, peste 7 miliarde dolari

formarea unui
stat palestinian

din
.

România a semnat, alături de celelalte
state membre ale Uniunii Europene,
Tratatul de reformă al Uniunii Europene,
asupra căruia s-a convenit în urmă cu
aproape două luni, la summit-ul informal al
şefilor de stat şi de guvern care a avut loc în
capitala Portugaliei. Ceremonia care s-a
desfăşurat la Mănăstirea Jeronimos a
durat în jur de 30 de minute, Tratatul fiind
semnat de statele UE în ordine alfabetică.
Înaintea ceremoniei de semnare a Trata
tului UE, au susţinut alocuţiuni preşedin
tele Comisiei Europene, Jose Manuel
Durao Barroso, preşedintele Parlamentu
lui European, Hans Gert Poettering, şi pre
mierul portughez, Jose Socrates. Oficialii
europeni au subliniat, în discursurile avute,
importanţa semnării acestui tratat şi au
făcut un apel pentru ratificarea sa în cursul
anului următor, astfel încât să poată intra în
vigoare la 1 ianuarie 2009.

Noul tratat va spori capacitatea de
acţiune a Uniunii, ca urmare a creşterii
eficienţei şi operativităţii instituţiilor şi me
canismelor decizionale, în special pentru a
face faţă noilor provocări mondiale - care îi
privesc direct pe cetăţeni - precum schim
bările climatice, siguranţa aprovizionării cu
energie, terorismul internaţional, crima
organizată transfrontalieră, imigraţia şi
viitoarele extinderi ale UE.

Tratatul de la Lisabona va îmbunătăţi,
de asemenea, legitimitatea democratică a
Uniunii şi va consolida statul de drept,
reafirmând obiectivele şi valorile U E

Noul Tratat de reformă modifică
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)
şi Tratatul de instituire a Comunităţilor
Europene, care va fi redenumit Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE). Ambele tratate vor avea aceeaşi
valoare juridică.

Deşi noul tratat nu mai are caracter
constituţional, acesta include totuşi cele
mai importante succese ale Tratatului
constituţional în ceea ce priveşte
legitimitatea democratică, eficienţa şi
consolidarea drepturilor cetăţenilor (cu
excepţii semnificative în cazul Regatului
Unit şi al altor state membre).

Un articol la începutul TUE defineşte
clar valorile care stau la baza Uniunii. Un
altul stabileşte obiectivele Uniunii.

Carta drepturilor fundamentale
capătă forţă juridică şi are aceeaşi valoare
juridică ca şi tratatele, deşi textul acesteia
nu va fi inclus în tratate. Graţie insistenţei
reprezentanţilor PE la CIG, Carta va fi
proclamată în mod solemn în perioada de
sesiune a Parlamentului, de către
preşedinţii Parlamentului, Consiliului şi
Comisiei la 12 decembrie 2007 şi va fi
publicată apoi în Jurnalul Oficial.
Proclamarea va reflecta caracterul specific
al Cartei şi îi va creşte vizibilitatea. Articolul
din Tratatul de reformă care conferă forţă
juridică Cartei va face referire la susnumita
proclamaţie. Un protocol introduce măsuri
specifice pentru Regatul Unit şi Polonia,
care stabilesc excepţii cu privire la
jurisdicţia Curţii Europene de Justiţie şi a
instanţelor naţionale pentru protecţia
drepturilor recunoscute de Cartă.

Proiectul de tratat prevede un nou
temei juridic pentru aderarea Uniunii la
Convenţia europeană privind drepturilor
omului. Consiliul va decide în unanimitate,
cu acordul Parlamentului European şi
aprobarea statelor membre.

Deşi dispoziţiile referitoare la
cetăţenie vor fi cuprinse în TFUE, concep
tul de cetăţenie europeană şi-a reluat locul
bine meritat şi acum, în urma insistenţei
reprezentanţilor PE, este prevăzut, după
cum urmează, la articolul 8 din TUE: „Orice
persoană care are cetăţenia unui stat
membru are cetăţenia Uniunii. Cetăţenia
Uniunii se adaugă cetăţeniei naţionale şi
nu o înlocuieşte pe aceasta.”

Este consolidată democraţia partici
pativă, în special prin dreptul cetăţenilor la
iniţiativă, care permite unui număr de cel
puţin un milion de cetăţeni dintr-un număr
semnificativ de state membre să solicite
Comisiei să ia o iniţiativă într-un anumit

domeniu.
Codecizia este extinsă în mod

semnificativ (aşa cum era prevăzut de
Constituţie) şi devine procedura legislativă
obişnuită. Prin urmare, Parlamentul
European devine un legiuitor aflat pe picior
de egalitate cu Consiliul pentru 95% din
legislaţia comunitară.

Implicarea Parlamentului creşte legiti
mitatea democratică a legislaţiei europene.

Noua procedură bugetară asigură
paritate deplină între Parlament şi Consiliu
în aprobarea bugetului general (nu se mai
face distincţie între cheltuielile obligatorii şi
cheltuielile neobligatorii) şi a cadrului
financiar multianual, care capătă statut
juridic obligatoriu.

Votul cu majoritate calificată devine
regula generală în Consiliu. Definiţia aces
tuia ca majoritate dublă a 55% din state,
reprezentând 65% din populaţia Uniunii,
este aceeaşi ca şi în Constituţie (fiind ne
voie de un număr minim de 4 state membre
pt a constitui o minoritate de blocaj), deşi
nu va intra în vigoare până în 2014. Acesta
va face totodată obiectul unei perioade de
tranziţie de 3 ani, până în 2017, timp în care
o decizie va putea fi blocată în conformitate
cu dispoziţiile de votare prevăzute în Tra
tatul de la Nisa. Mai mult, un nou mecanism
bazat pe „compromisul de la Ioannina”
prevede că o minoritate de state membre
poate solicita o reexaminare a unei
propuneri legislative, înainte de adoptarea
acesteia. Potrivit unei declaraţii anexate la
noul tratat, o decizie a Consiliului va acorda
statut legal acestui mecanism. Un protocol
negociat în ultimele ore ale CIG prevede că
Consiliul poate contesta sau modifica
respectiva decizie doar după o dezbatere
preliminară în cadrul Consiliului European,
hotărând prin consens.

Mai mult, va fi mai uşor decât în
prezent să se recurgă la cooperarea
consolidată. Parlamentul trebuie să îşi dea
acordul în acest sens.

Un nou Preşedinte permanent al
Consiliului European (ales pentru o perioa
dă de doi ani şi jumătate de către şefii de
stat şi de guvern) va prezida şi va dirija acti
vitatea acestuia. Acesta va asigura pregăti
rea şi continuitatea lucrărilor Consiliului Eu
ropean, în încercarea de a facilita coeziu
nea şi consensul în cadrul acestuia şi va
prezenta ParlamentuluiEuropean un raport
după fiecare dintre reuniunile Consiliului

CIG a căzut de acord cu privire la
noua componenţă a Parlamentului, pe ba
za propunerii făcute de Parlament, supli
mentând-o cu un loc. Acest loc va fi atribuit
Italiei. Ca urmare, Parlamentul se va com
pune din 750 de deputaţi, plus Preşedintel

Preşedintele Comisiei va fi ales de
către Parlamentul European, cu majorita
tea membrilor care îl compun. Candidatul
va fi propus Parlamentului European de
către Consiliul European, care îl va
nominaliza cu majoritate calificată, luând în
considerare rezultatele alegerilor pentru
Parlamentului European şi după organi

zarea consultărilor necesare. Parlamentul
va vota, de asemenea, pentru învestitura
întregii Comisii, inclusiv a Înaltului
reprezentant pentru afaceri externe, care
va avea, de asemenea, şi funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei.

Pentru a asigura eficienţa Comisiei,
numărul membrilor acesteia va fi redus:
după 2014, Comisia se va compune dintr-
un număr de comisari care vor reprezenta
două treimi din numărul de state membre.
Pentru a garanta egalitatea între statele
membre, este introdus un sistem de rotaţie
care să asigure că fiecare stat membru
este reprezentat în două colegii din trei. De
la intrarea în vigoare a Tratatului de
reformă, până în 2014, Comisia se va com

pune dintr-un membru pentru fiecare stat
membru (inclusiv vicepreşedintele/Înaltul
reprezentant).

Crearea unui post de Înalt repre
zentant pentru afaceri externe cu dublu rol,
care, pe de o parte, va prezida Consiliul
pentru afaceri externe, iar, pe de altă parte,
va fi unul dintre vicepreşedinţii Comisiei, va
garanta coerenţa întregii politici externe a
Uniunii. Acesta va fi numit de către Con
siliul European, cu acordul Preşedintelui
Comisiei. În calitate de vicepreşedinte al
Comisiei, acesta va face obiectul votului de
învestitură a întregii Comisii al Parlamentu
lui. La iniţiativa reprezentanţilor PE, o
declaraţie negociată în ultimele momente
ale CIG garantează dreptul Parlamentului
de a fi implicat în numirea primului Înalt
reprezentant interimar.

Progresul înregistrat în domeniul
politicii externe şi de securitate comune a
fost menţinut în întregime, inclusiv
progresul fragil înregistrat în creşterea
eficienţei procesului decizional şi crearea
unui Serviciu european pentru acţiune
externă care îl va asista pe Înaltul
reprezentant în garantarea coerenţei
întregii acţiuni externe a Uniunii.

În domeniul apărării, statele mem
bre care au capacităţile şi dorinţa necesare
pot dezvolta o cooperare structurată, care
poate conduce la un sistem comun de apă
rare. Se introduce o clauză de solidaritate:
dacă un stat membru este victima unei
agresiuni militare pe teritoriul său, celelalte
state membre îl ajută şi îi oferă asistenţă
prin toate mijlocele care le stau la dispoziţie

Spaţiul de libertate, securitate şi
justiţie intră în sfera de aplicare a dreptului
comunitar, iar codecizia şi majoritatea
calificată sunt extinse, deşi iniţiativele din
partea statelor membre rămân posibile în
anumite cazuri. Integrarea în sfera
legislaţiei comunitare este combinată cu
anumite proceduri de „frânare de urgenţă”,
care să permită statelor membre să
adreseze anumite probleme Consiliului
European, atunci când sunt în joc intere
sele lor vitale în acest domeniu. În aceste
cazuri, se facilitează cooperarea consoli
dată. Sunt prevăzute excepţii pentru
Regatul Unit şi Irlanda (mecanismele de
opt-in/opt-out) în protocoale specifice.

Jurisdicţia Curţii de Justiţie este ex
tinsă pt a acoperi toate activităţile Uniunii,
cu excepţia politicii externe şi de securitate
comune (dar incluzând controlul măsurilor
care restrâng drepturile cetăţenilor).

Se acordă personalitate juridică
unică Uniunii, iar structura pe piloni
dispare, astfel încât politicile comune în
domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei să
intre în domeniul de aplicare al dreptului
comunitar. Politica externă şi de securitate
comună este, cu toate acestea, abordată
în TUE (în timp ce alte sectoare ale acţiunii
externe ale UE sunt abordate în TFUE) şi
continuă să fie reglementată de proceduri
decizionale specifice.

Este introdusă o repartizare exactă
şi clară a competenţelor, însoţită de o
clauză de flexibilitate, similară celei exis
tente în prezent, dar în care Parlamentul
trebuie să îşi dea acum acordul.

Pe lângă aşa-numita procedură
„cartonaşul galben”(yellow card) (în cazul
în care o treime din parlamentele naţionale
resping o propunere legislativă, Comisia o
va reexamina), a fost introdus un nou me
canism menit să permită parlamentelor na
ţionale să controleze aplicarea principiu lui
subsidiarităţii: dacă o majoritate simplă de
parlamente naţionale adoptă un aviz în
care se afirmă că o propunere legislativă nu
respectă principiul subsidiarităţii şi fie
Consiliul, fie Parlamentul sunt de acord cu
respectivele parlamente naţionale, propu
nerea este respinsă.

Se introduc noile temeiuri juridice
pentru energie (consolidat), brevete,
turism, sport, spaţiu şi cooperare adminis
trativă, iar politica de mediu a fost comple
tată cu o referinţă la schimbările climatice.

O nouă clauză „socială” orizontală
garantează că, în definirea şi aplicarea
politicilor sale, Uniunea va lua în
considerare cerinţe precum promovarea
unui „nivel ridicat de ocupare a forţei de
muncă”, „protecţia socială adecvată”,
„lupta împotriva excluderii sociale” şi un
„nivel ridicat de educaţie, formare şi
protecţie a sănătăţii umane”.

Un temei juridic specific recunoaşte
caracteristicile specifice ale serviciilor de
interes economic general. Un protocol vine
în completarea preocupărilor Uniunii în
acest domeniu.

Ierarhizarea normelor este păstrată
prin distincţia care se face între actele
legislative, actele delegate şi actele de
punere în aplicare, deşi termenii de „lege”
şi „lege-cadru” au fost abandonaţi în favoa
rea păstrării terminologiei actuale (directi
ve, regulamente şi decizii). Parlamentul şi
Consiliul vor avea competenţe egale în
ceea ce priveşte definirea modalităţilor de
control al actelor delegate şi al celor de
punere în aplicare (comitologie).

Parlamentul European joacă un rol
consolidat în procedura de revizuire a
tratatului. Acesta are dreptul la iniţiativă,
face parte din convenţia care stă la baza
noii proceduri obişnuite de revizuire, iar
acordul său este necesar în cazul în care
Consiliul doreşte să nu convoace o
convenţie în cazul unor modificări minore.

Procedurile simplificate de modifi
care a tratatelor introduse de Constituţie cu
privire la politici şi proceduri sunt păstrate:

partea din TFUE privind politicile şi acţi
unile interne poate fi modificată prin decizia
unanimă a Consiliului European, cu acor
dul statelor membre (PE este consultat);

o altă procedură simplificată permite
trecerea de la unanimitate la majoritate
calificată în Consiliu sau de la procedura
legislativă specială la procedura legislativă
obişnuită (codecizie) prin decizia unanimă
a Consiliului, cu acordul PE. Dacă un parla
ment naţional obiectează, decizia nu poate
fi adoptată. În acest caz, poate fi aplicată
numai revizuirea obişnuită a tratatului.

În sfârşit, TUE va conţine o clauză de
retragere, în care sunt definite modalităţile
şi procedura prin care un stat membru
poate părăsi UE Şi în acest caz este ne
voie de acordul Parlamentului European.
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amenajat, termopane, pret 25500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, pret nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
imbunatatit, centrala, termopane, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Centru,
modificat, complet mobilat si utilat in stil
italian. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, amenajat, centrala,
termopane, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789 (Banat
Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
imbunatatit, centrala, termopane, pret
35000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, imbunatatit,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, imbunatatit,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, centrala, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 4, posibilitati privatizare. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala, 2 balcoane,
pret 35500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, centrala, termopane, pret 30500
€. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere,Micro 1,
confort 1, boxa, termopane, modificat, pret
35000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Moroasa,
confort 1, decomandat, etaj bun, centrala,
2 bai. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, 2 balcoane,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, 2 bai, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane,
pret 25000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit, cen-
trala, termopane, 2 balcoane, pret nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând casa 3 camere, Bocsa, ame-
najata, termopane, hidrofor, instant, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789(Banat
Expert)

Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-

625813 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,

amenajata, termopane, pret 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
convector, instant, pret 30000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439(Banat Expert)

Vând spatiu comercial, Lunca,
amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789(Banat Expert)

Vând spatiu centru, amenajat, termo-
pane, 40 mp. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 40 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

Vând 17800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

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

Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Cump

-

-

-

)

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

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

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

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

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

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

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

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

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsoniera amenajata, centrala,
termopane, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând garsoniera in bloc de aparta-
mente, amenajat, termopane, pret nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789 (Banat Expert)

Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4 ,
centrala, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
imbunatatit, centrala, pret 28500 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, pret 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, centrala, termopa-
ne, complet mobilat si utilat, nou renovat.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, termopane, pret ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Micro 2, amenajat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane, pret ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, etaj intermediar, amenajat, ter-
mopane, pret 29000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,

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

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând garsonier cu înc lzire ocupa-
bil imediat. Tel. 0748-119442 (Tryo M)

Închiriez spaţiu comercial zon bun
preţ 600 €/lun Tel. 0748-119443

Vând apartament 2 camere deco-
mandat, zona Micro 4, lâng Parcul
Siderurgistului, etajul 2 din 4. Tel. 0748-
119444 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere , bloc de
4 etaje, renovat, ocupabil imediat, zon
bun , preţ avantajos. Tel. 0748-119121

Vând apartament 3 camere conf. 1,
decomandat îmbun t ţit, etajul 1,
ocupabil imediat, zon bun , preţ
avantajos. Tel. 0744-991876 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, îmbun t ţit, zon bun
bloc de 4 etaje.Tel.0748-119122 (TryoM)

Vând garsonier bun i la propriu i
la figurat. tel 0748-118777 (Tryo M)

Vând apartament cu o camer în
Micro 2, zon bun , ocupabil imediat.
Tel. 0748-118778 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, preţ 27.500 € neg. Tel.
0748-118081 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, etaj
intermediar preţ negociabil. Tel. 0748-
118081 (Tryo M)

Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, etaj intermediar, cu
central . Tel. 0748-118081 (Tryo M)

Vând garsonier în Govândari. Tel.
0748-118081. (Tryo M)

Vând cas V liug , 3 camere. Tel.
0748-118080. (Tryo M)

Vând apartament 1 camer Govân-
dari. Tel. 0748-118080. (Tryo M)

Vând c min 1 sau 2 camere. Tel.
0748-118080. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere deco-
mandat Micro 2. Tel. 0748-118080.

Vând apartament 3 camere conf.1.
Tel. 0748-118080. (Tryo M)

Închiriez spaţiu comercial, 70 mp,
vad comercial. Tel. 0748-118080.

Vând teren pe Calea Caransebe ului
parcele de 800-1200 mp, negociabil. Tel.
0748-118080. (Tryo M)

Închiriez apartament 2 camere
Govândari. Tel. 0748-118080.

Închiriez garsonier în Govândari
mobilat i utilat Tel. 0748-119444.
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Vând cas
ţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând apartament situat în Parcul

Siderurgistului cu vedere spre parc, et.
2/4, compus din 3 camere decoman-
date, superîmbun ţit + garaj. Preţ
60.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, etaj 10/10, îmbun ţit,
zon ţ 47.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

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

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

Vând spaţiu comercial 45 mp cu
posibilit ţi de extindere, situat în Piaţa
Re ţa ţ 80.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

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

Vând hal
ţ

ţ

ţ neg. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

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

Vând 600 mp teren intravilan în
Crivaia. Preţ 25.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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

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

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

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

Ofer spre închiriere apartamente de
închiriat mobilate ţ
300 € lunar. Tel.221529, 0724-302616
(Magister)

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

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

ţie auto-
buz ţ

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

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

ţie de tramvai
ţ

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

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

ţie de tramvai
ţa 160 mp,

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

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

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Rep ţ 15 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)

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

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

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

ă 3 camere în loc Măureni.
Pre

ătă

ătă
ă centrală. Pre

ă

ă industrială fabrică prelu-
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp +
suprafa ă de teren din jurul grădinilor
7.000 mp (apă industrială, punct de
transformare energie electrică propriu).
Pre

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ă. Pre

ătă ă. Pre

ă principală comercială,
trafic intens auto

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

ă Poli ă
comercială cu trafic pietonal

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

ă centrală. Pre ă.

ublicii. Pre

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

iunea Secu. Pre

şi Sud. Pre

şi

ş, zona Racovi

şorii, front 150 ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate complet. Pre

şi

şi pietonal, sta
şi tramvai în vecin

ş
şi sediul Enel, zon

şi auto
intens, cu sta şi autobuz în
apropiere, suprafa

şi
şi auto intens,

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

şa, Oravi
şu, practic

Vând urgent corp de cl
ţiu amenajat la parter

pentru firm
ţ 0.000 € neg. Tel. 0723-

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

Vând urgent cas
buc

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

Vând urgent cas cas
ţ

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

Vând urgent terenuri în Caransebe

ţ
ţe ţi, la

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

Vând urgent terenuri în Re ţa, lâng

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

Vând urgent 2 terenuri al
ţ

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

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

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

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

Cump

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

ădire cu 2
niveluri, cu spa

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

ă
ătărie, garaj, anexe, curte betonată,

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

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

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

ă
Releu ă

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

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

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

ăr urgent case în zona
Muncitoresc, Moroasa, precum

ă.

19

cu 5 camere, baie,

6

şi gr

ş,
zona Teiuş, situat pe drumul c

şi 2.568 mp p
ul de €/mp neg.

şi
şi pe Calea Timişorii, lâng

şi 6.834 mp, situate în zon

şi zona
central

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

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

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

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

7

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

Vânz riã

Închirieri

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

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

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

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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10 dec 0 61,6487
11 dec 0 62,0818
12 dec 0 62,2601
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Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

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

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

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

şi taxele poştale

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34
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secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007



DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti, Liga Campionilor si Cupa UEFA

Vineri Eurosport ora 13:00 si 14:00
HOCHEI: Sport Club Miercurea Ciuc - HC Csikszereda

Vineri Telesport ora 18:30
SARITURI CU SCHIURILE: Camp Mondial, Elvetia, DT 137

Sambata Eurosport ora 13:00
CALARIE: Sarituri peste obstacole, Anglia

Sambata Eurosport ora 16:45 si 23:00
HANDBAL MASC.: Bundesliga: Goeppingen - HSV Hamburg

Sambata Sport.ro ora 20:00
BOX: Titlu de Camp. Euro., superpana, Kirakosyan - Gulyakevich

Sambata Eurosport ora 21:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
21 dec: FOTBAL- Tragere la sorti Liga Campionilor, UEFA;
21 dec: SCHI - St.Anton/Arlberg,AUS, coborare, fem;
22 dec: SCHI - St.Anton/Arlberg,AUS, super comb., fem;
22 - 23 dec: SARITURI CU SCHIURILE - CM, Sui. HS 137.

Clasament etapa a 19-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. CFR Cluj 19 14 4 1 32 12 46p
Rapid Bucuresti 18 11 5 2 31 14 38
Unirea Urziceni 19 11 5 3 25 14 38
Steaua Bucuresti 19 11 5 3 20 10 38
Politehnica Timisoara 19 10 5 4 37 27 35

. Dinamo Bucuresti 19 9 5 5 30 18 32
7. FC Vaslui

Gloria Bistrita 19 7 4 8 23 28 25
9. Otelul Galati 19 8 1 10 29 38 25

. Gloria Buzau 19 6 3 10 21 34 21
11. Ceahlaul Piatra Neamt 18 6 2 10 19 25 20

U. Craiova 19 6 2 11 19 25 20
13. Dacia Mioveni 19 5 5 9 18 24 20

Politehnica Iasi 19 5 4 10 20 26 19
5. UTA 19 4 6 9 17 24 18p

16. Farul Constanta 19 4 5 10 11 23 17p
17. Pandurii Tg. Jiu 19 3 6 10 19 27 15p
18. U. Cluj 19 1 8 10 21 32 11p

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

19 8 7 4 29 20 31p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (20/34) 23.02.2008: FC Vaslui - Dacia Mioveni;
Dinamo Bucuresti - Ceahlaul Piatra Neamt; Unirea Urziceni - Otelul Galati;
UTA - Gloria Bistrita; Pandurii Tg. Jiu - Politehnica Timisoara; Politehnica
Iasi - Steaua Bucuresti; Farul Constanta - Gloria Buzau; Rapid Bucuresti -
U Cluj; CFR Cluj - Universitatea Craiova, (ora de disputare a partidelor si
televizarile urmeaza sa fie stabilite).

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

Clasament etapa a 13-a, sfarsitul turului:
M V E I G GP PM

Campionatul Mondial de handbal feminin
Romania scapa printre degete medaliile de bronz la

mondiale.

Rusia, campioana mondiala la handbal.

Romania va juca turneul preolimpic cu Angola, Japonia si
Croatia.

Romania a pierdut finala mica a Campionatului
Mondial de handbal feminin din Franta, in fata Germaniei,
duminica seara. Jucatoarele noastre au condus la pauza cu 7
goluri, cu 3 goluri inainte cu doua minute de final, dar au fost
egalate in ultimele secunde ale meciului si totul s-a decis in
prelungiri, acolo unde nemtoaicele au castigat la un singur gol
distanta, 35-36. Daca Rusia ne-a invins in semifinale la 10 goluri
diferenta, dupa ce la pauza avusese 9 in fata, Romania nu a fost
Rusia si nici Germania nu a fost Romania.

Pentru Romania, meciul cu Germania a fost al doilea cu
prelungiri in numai patru zile, dupa ce in sferturile de finala echipa
antrenata de Gheorghe Tadici a trecut de Franta in urma a patru
reprize de departajare, cu scorul de 34-31.

Reprezentativa
feminina de handbal a Rusiei a invins, duminica, la Paris,
selectionata Norvegiei, cu scorul de 29-24 (16-12), in finala
Campionatului Mondial, rezultat in urma caruia si-a pastrat titlul
mondial obtinut in urma cu doi ani in fata Romaniei.

In meciul de clasament pentru locurile 5-6, Franta a invins greu
Coreea de Sud, tot duminica, cu scorul de 26-25 (12-13), in timp ce
in partida pentru locurile 7-8, Angola a invins Ungaria, cu scorul de
37-36 (17-20).

Reprezentativa feminina de handbal a Romaniei va
gazdui un turneu preolimpic in luna martie 2008, unde va juca in
compania Angolei, Japoniei si Croatiei, conform repartizarii facuta
de Federatia Internationala de Handbal (IHF), duminica, la Paris.
Romania va organiza un turneu preolimpic deoarece a ocupat
locul 4 la CM din Franta. Germania, ocupanta pozitiei a treia, va
gazdui un alt turneu preolimpic, unde va intalni Ungaria, Suedia si
Cuba. In al treilea turneu, gazduit de Franta, locul cinci la CM, vor
mai juca Coreea de Sud, vicecampioana Africii (desemnata dupa
Cupa Africii pe Natiuni, in ianuarie 2008, in Angola) si Qatar.
Ocupantele primelor doua locuri la fiecare turneu se califica la
Jocurile Olimpice de la Beijing.

BASCHET
Cupa ULEB: Asesoft, pe

locul 4 in Grupa C. CSU Ase
soft Ploie

-

ţia olandez

-

şti a urcat pe locul 4 în
clasamentul Grupei C din Cupa
ULEB la baschet masculin,
dup şit

şec (+79), urmat

şecuri (+33), BC Hemofarm
Stada, 4 victorii, 2 înfrângeri
(+10), Asesoft, 2 victorii, 4
înfrângeri (-5), Spirou Charleroi,
2 victorii, 4 înfrângeri (-11),
Hanzevast Capitals, o victorie, 5
înfrângeri (-106).

Primele trei clasate şi cele
mai bune cinci echipe de pe
locul patru în cele 9 grupe merg
mai departe.

Asesoft mai are de disputat
patru meciuri în Grupa C, pe 18
decembrie, acas

şi pe 22 ianuarie,
acas

ă victoria reu ă cu scorul
de 95-81, în deplasare, cu
forma ă Hanzevast
Capitals Groningen.

În clasament, conduce
Akasvayu Girona, 5 victorii, un
e ă de Galata
saray Cafe Crown, 4 victorii, 2
e

ă, cu Spirou
Charleroi, pe 8 ianuarie, tot
acasă, cu BC Hemofarm Stada,
pe 15 ianuarie, la Istanbul, cu
Galatasaray,

ă, cuAkasvayu Girona.

SPORTURI DE IARNĂ
Dupa un start de sezon ezitant, Paerson a reusit, sambata,

prima victorie a sezonului, impunandu-se la coborare cu timpul de
1:39.32. Locul secund i-a revenit lui Lindsey Vonn din Statele
Unite, sosita cu o intarziere de doar opt sutimi de secunda, in timp
pe ultima treapta a podiumului a urcat Maria Riesch din Germania,
la 33 de sutimi de invingatoare. La 24 de ore de la succesul
inregistrat la coborare, Anja Paerson a recidivat si la Super-G,
castigand concursul cu timpul de 1:15.06, la doar patru sutimi de
secunda in fata lui Emily Brydon din Canada. Pe locul trei s-a
clasat veterana austriaca Renate Goetschl, la 22 de sutimi in
spatele invingatoarei.

Anja Paerson, vedeta week-endului elvetian, a bifat a 37-a
victorie din cariera si a saptea dubla, ultima astfel de performanta
fiind obtinuta la San Sicario, in februarie 2005, cand s-a impus la
Super-G si pentru prima data in cariera la coborare.

Schiorul finlandez Kalle Palander a castigat pentru al doilea an
la rand si pentru a treia oara in cariera slalomul urias desfasurat pe
partia italiana de la Alta Badia, impunandu-se in fata austriacului
Benjamin Raich si a elvetianului Marc Berthod.

FOTBAL
Romania incheie anul 2007

pe locul 13 in clasamentul FIFA
Echipa na

-

-

ţional
ţine pe locul 13, cu 1088 de

puncte, în clasamentul FIFACoca
Cola, încheind anul 2007 pe
aceast ţie, conform ierarhiei
dat ţii luni, informeaz

ţii: Italia - 3, Franţa - 7

ţionatei lui
Victor Piţurc

ţa - 7,
Serbia - 27, Lituania - 59, Austria -
94

ţine reprezentativa Argenti
nei, urmat ţionatele
Braziliei

ţii nu s-a înregistrat
nicio modificare: 1. Argentina
1523 p., 2. Brazilia 1502, 3. Italia
1498, 4. Spania 1349, 5.
Germania 1298.

ă a României se
men

ă pozi
ă publicită ă

site-ul oficial al forului mondial.
Adversarele României la

turneul final al Campionatului
European din 2008 ocupă urmă
toarele pozi

ă în preliminariile
Cupei Mondiale din 2010 se află
pe următoarele locuri: Fran

ă ierarhie se
men

ă de selec

şi Olanda - 9.
Rivalele selec

şi Insulele Feroe - 194.
Lider în aceast

şi Italiei. De altfel, în
primele pozi

MOTORSPORT
DAKAR 2008

CURSA CAMPIONILOR, Wembley 2007

. Organizatorii Raliului Dakar au dezvaluit
itinerariul editiei cu numarul 30 a celei mai celebre curse de raliuri
din lume. Competitia care va strange la start circa 580 de
motociclete, automobile si camioane.

Startul in Raliul desertului va fi dat pe data de 5 ianuarie din
capitala Portugaliei, Lisabona, si va ajunge la Dakar (Senegal), pe
20 ianuarie, dupa un parcurs de 9.273 km, dintre care 5.736 contra-
cronometru. In total sunt 15 probe speciale, cu o singura zi de
odihna intre ele, la Nouakchott, in Mauritania. Practic, dupa doua
speciale “simbolice” in Portugalia si Spania, concurentii vor petrece
patru zile in Maroc, apoi alte opt in Mauritania, inainte de a ajunge in
capitala Senegalului.

. Cursa Campionilor s-
a desfasurat duminica 16 decembrie pe Stadionul Wembley. La
show au participat 16 dintre cei mai buni piloti ai lumii: Marcus
Gronholm, Heikki Kovalainen, Petter Solberg, Henning Solberg,
Michael Schumacher, Sebastian Vettel, David Coulthard, Alister
McRae, Mattias Ekstrom, Tom Kristensen, Jimmie Jhonson, Travis
Pastrana, Jenson Button, Andy Priaulx, Sebastien Bourdais, Yvan
Muller.

Masinile folosite: RoC Car, Aston Martin V8, Ford Focus RS
WRC07, Solution F, Grande Punto S2000Abarth.

Finala s-a desfasurat pe sistemul cel mai bun din trei. Prima
cursa a fost castigata de Mattias ekstrom pe Opel Solution F, a doua
cursa si-a adjudecat-o Michael Schumacher pe ROC Car, iar ultima
cursa o castiga detasat Ekstrom.

Mattias castiga pentru a doua oara, prima data find chiar anul
trecut, iar Schumacher pierde pentru a doua oara in finala.

Multiplul campion de Formula 1, Michael Schumacher: "Am
participat aici de doua ori, si de doua ori a fost foarte placut. Nu a fost
foarte usor la bordul bolidului Solution F”.
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