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Proiecte transfrontaliere
ale Consiliului Jude ean

Cara -Severin
ţ

ş

perioada
31 2007 - 10 feb.ian. 2008

Noua structură a Consiliului Local

ă

Strategie pentru confortul termic al re

Impozite

Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Consiliul de administra

Modificări în componen

În ultimul an al mandatului electoral, Consiliul Local al
municipiului Re ă într-o formulă nouă, prin plecarea
a trei dintre consilieri.

Dacă domnii Liviu Timofte

ă prin care câ ă cu
încetarea mandatului, chiar dacă prin această manevră, grupul
social-democrat, dar

ătre
doamna Silvia Chivari.

Doamna consilieră Chivari a fost inclusă în Comisia pentru
servicii publice, privatizare, sport, turism

ă să-

ărâre, ini ătre domnul viceprimar
Tiberiu Pădurean, prin care Comisiile de analiză

ă

ă fie desfiin
ă în Proiect fiind reducerea cheltuielilor financiare ale

societă ă

ă ătre ini

ă

ă
ă situa ă.

ă

ă se
înscrie în parametri economici

ă
4957 apartamente, furnizorul de energie termică necesară
preparării apei calde menajere ălzire este, la ora
actuală, S.C. „ENERGOTERM RE

ă
ă de dezvoltare durabilă, fiind vizate în special

segmentele de transport
ă continua să se realizeze într-un echipament cu

un anumit grad de uzură fizică ă, exploatat în altă zonă
decât cea optimă. Centrala de termoficare fiind proiectată pentru

un număr mult mai mare de consumatori a necesitat reutilarea cu
echipamente adecvate, proces în desfă

ă cu
capital străin) al cărei portofoliu de produse

ă folosind resurse reciclabile
(de ă lemnoasă, rumegu

ă de certificat de calitate conform normei
europene ISO 9001-1994.

Consiliul Local a aprobat asocierea cu MENERT, noua
societate comercială înfiin ă având ca obiect de activitate
proiectul de reconstruc

ă de asociere propusă este de tip s.r.l.,
cu doi asocia

ăsesc ă a
societă

ă

ă”) ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului
Re ă a noii societă

ările ările unor acte legislative care
reglementează sistemul fiscal, respectiv segmentul care se
adresează modului de calcul al impozitelor pe mijloacele de
transport () ăsesc în Proiectul de
hotărâre care con ătre Consiliul
Local, în baza prerogativelor pe care le are.

Impozitele pentru mijloacele de transport sunt diferen

ărul axelor, sistemul de suspensii, arealul deplasărilor
(intern sau extern).

Taxa hotelieră pentru
ă un anumit procent din tariful de

cazare ă spre bugetul local. Procentul adoptat
pe plan local, pentru anul 2008 este de 0,5 % din tariful de
cazare, valoarea minimă indicată în lege, ceea ce ar trebui să se
reflecte în diminuarea tarifelor de cazare

ărului de investitori în domeniul hotelier din municipiu.
Noile niveluri pentru impozitele

În anul 2008, taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare
fiscală va fi de:

în cazul liberării în termenul stabilit de lege, adică cel mult
două zile lucrătoare de la data depunerii cererii, 11 lei , pentru
persoane fizice

ă (în ziua depunerii cererii), 50 lei pentru
persoane fizice 100 lei, pentru persoane juridice

ă a Consiliului Local, precum
ă ocupată de domnul Liviu Timofte în cadrul Serviciului

Public în „Direc
ări atât în

componen
ă a imobilelor aflate în proprietatea

municipiului Re

ă comisie, doamna consilieră Silvia Chivari.

şi

şi Simion Purec au optat pentru
func

şi şi au renun

ştigat...) a devenit sinonim

şi Consiliul, în ansamblu, a pierdut un
profesionist, dublat de un factor de echilibru.

Partidul România Mare va fi reprezentat în Consiliu de c

şi agrement.
PDL urmeaz şi desemneze reprezentantul în Consiliul

Local.

şi control a
activit ŞI

ŞI ŞI şi S.C.
„PIE ŞI

şi
management, accelerarea şi eficientizarea actului decizional şi
simplificarea activit

şurare.
Deocamdat

şi lung, iar modul de
producere, transport şi distribu

şi de calitate competitivi,
siguran

şi pentru înc
ŞI

şi de distribu

şi moral

şurare.
În acest moment a intervenit oferta firmei MENERT spol.

s.r.o. din localitatea Sala, Slovacia (societate comercial
şi servicii include

producerea de energie termic
şeuri de lemn, coaj ş, ş.a.).
MENERT beneficiaz

şi şi
exploatarea surselor, producerea energiei termice şi vânzarea
acesteia. Formula juridic

şi MENERT soc. S.r.l. (51%), procente
care se reg şi în drepturile de vot la Adunarea General

şi Miroslav Wölner .
Domnul Claudiu Dolot a fost ales (cu 17 voturi „pentru” şi 2

„împotriv
şi

Modific şi complet

şi a taxei hoteliere se reg

şederea într-o unitate de cazare se
percepe de la turişti, reprezint

şi este direc

şi în creşterea
num

şi taxele men

şi 16 lei, pentru persoane juridice
în regim de urgen

şi

şi func

şi
Privat al municipiului Reşi

şi
închiriere prin licita

şi şi a Comisiei de solu

şi
Privat, iar în cealalt

ţa se prezint

ţii publice în aparatul propriu al Consiliului Local al
municipiului Re ţa ţat la calitatea de consilier,
plecarea domnului Jiva Cocar din Partidul Social Democrat
(formaţiune politic

Proiectul de hot ţiat de c

ţii S.C. „PRESCOM” S.A. RE ŢA, S.C. „CET ENER-
GOTERM” RE ŢA S.A., S.C. „URBAN RE ŢA” S.R.L.

ŢE RE ŢA” S.R.L. urmau s ţate (justificarea
oferit

ţilor, eficientizarea activit ţii de conducere

ţii birocratice) a fost retras de c ţiator.
Desfiinţarea comisiilor anticipa intenţia de înlocuire a

administratorilor celor patru societ ţi, o situaţie care ar fi putut
afecta programele acestora, demarate sau în curs de
desf

ţia este stabil

Consiliul Local, prin serviciile de utilit ţi publice este
responsabil, printre altele, pentru confortul termic al populaţiei
municipiului, conceput pe termen mediu

ţie a energiei termice trebuie s

ţa proceselor fiind un alt important criteriu de apreciere a
sistemului.

Pentru 19,4 % din populaţia municipiului, ceea ce înseamn

ŢA” S.A.
Demersurilor întreprinse de echipele manageriale ale S.C.

ENERGOTERM, pentru rentabilizarea societ ţii le-a lipsit o
strategie global

ţie, în timp ce producere de
energie termic

ţat
ţie a centralei de termoficare din Re ţa

ţi, capitalul social fiind de 100.000,0 RON, depus de
Consiliul Local (49%)

ţii.
Cei doi administratori ai societ ţii vor fi domnii Constantin

Tarbuzan

ţa în Adunarea General ţi, S.C. „GROUP
ECOTERM” S.R.L.

ţine noile valori, stabilite de c

ţiate,
criteriile care stau la baza stabilirii lor fiind masa vehiculului,
num

ţionat

ţionate au fost
aprobate.

ţ

În Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Mircea
Eliade” din Re ţa, noul reprezentat al Consiliului Local al
municipiului va fi doamna Silvia Mihaela Chivari.

Noua componenţ ţia
public

ţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa au impus modific

ţa Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare
ţie public

ţa, cât ţionare a litigiilor.
În prima comisie a fost cooptat domnul Liviu Timofte, director

executiv al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

(Proiecte de hot şi 6)ărâre nr. 3, 4, 5

(Proiect de hotărâre nr. 7)

ărâre nr. 8)

ărâre nr. 9)

(Proiect de hotărâre nr. 10)

ărâre nr. 11)

(Proiect de hotărâre nr. 12)

Administratorii celor patru societ

şi

şi taxe noi pentru mijloacele de transport şi
pentru hoteluri

ţi comerciale cu
acţionariat Consiliul Local nu vor fi schimbaţi

ţenilor
ţie al Liceului Teoretic „Mircea

Eliade”

ţa unor comisii

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de
hot

�

�
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Organigrama

Erwin Josef ă

Pod peste râul Bârzava, la intrarea în
Moniom, la intersec

Bunurile din domeniul public al munici-
piului Re

Licita ă pentru închirierea un
teren cu suprafa

Noi investi

S.C. BELLASTAR S.R.L. se extinde

Carnaval cu 10.000 de oameni veseli

şi Statul de func
ŞI

şi

şi

şi

ţii ale S.C.
„URBAN RE ŢA” S.R.L.

Ţigla - „Cet ţean de onoare”
al municipiului Re ţa

ţia cu DN 58B

ţa

ţie public
ţa de 25 mp

ţii în Re ţa

A fost aprobat
ţii ale S.C. „URBAN RE ŢA” S.R.L., ceea ce

înseamn
ţia de administrator unic

ţiei lunare, cu respectarea condiţiilor
legale privind nivelul de studii necesare pentru
poziţia ocupat

ţii înafara subiectului Proiectului
de hot ţelegeri
referitoare la cele 20.000 lei, contra-valoarea
certific ţii,
în conformitate cu norma european

ţiile domnilor Mircea
Dioanc

ţeles, c
ţii constituie

una dintre condiţiile de baz
ţi comerciale la licitaţii în vederea

adjudec

Domnului Erwin Josef Ţigla, responsabil al
secţiei germane „Alexander Tietz” a Bibliotecii
Judeţene „Paul Iorgovici” din Re ţa i-a fost con-
ferit titlul de „Cet ţean de onoare” al municipiului
Re ţa, ca o recunoa ţii complexe

ţiei,
editarea unor volume al c

ţi din cultura german
ţional

Ţigla este implicat în acţiuni cari-
tabile, fiind coordonator al mi ţiene
din fostele ţ

ţean
ţii locale, naţionale

ţionale pe care le-a primit.

Devizul pentru investiţia „Pod peste râul
Bârzava la intrarea în Moniom, la intersecţia cu
DN 58B”, inclus în Programul de dezvoltare a
infrastructurii în spaţiul rural, a suportat repetate
major

ţare este de 624.371,8 lei.
În urma licitaţiei deschise, execuţia lucr

ŢA.
Consiliul Local va suporta o cot

ţii, din care a rezultat
o valoare total

ţie, cota pentru construcţii-montaj fiind de
844.314,73 lei.

Din costul investiţiei, 561.934,61 lei
reprezint

ţarea.

Pentru crearea unui cadru unitar

ţa a fost completat domeniul de
activitate aferent Serviciului Public „Direcţia pen-

tru Administrarea Domeniului Public
ţa cu activitatea de administrare

a sediilor administrative, a ad
ţie civil

ţelor în taluz
ţelor plantate cu flori, a bunurilor

aferente operaţiilor de transport, colectare

ţilor menţio-
nate ţele con-
tabile ale Direcţiei Economice vor fi transferate în
documentele contabile ale Serviciului Public
„Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public

ţa.
Valoarea total

Iniţiatorul proiectului, domnul primar Liviu
Sp

ţie public
ţa de 25 mp, în vederea amplas
ţii cu caracter provizoriu, cu destinaţie

de sediu de firm

Firma german
ţia de a cump ţa de

9.500 mp, situat în Re ţa, Valea Ţerovei-Uzina
Cocsochimic

ţa a terenului cu suprafaţa de
9.500 mp, situat pe Valea Ţerovei-Uzina
Cocsochimic

ţiei publice pentru vânzare.
Evaluatorul, Vest Profesional Consulting

S.R.L. din Re ţa

ţul minim de pornire la licitaţie este de 10
€/mp, la cursul € în ziua pl ţii, preţ la care se
adaug

ţa intenţio-
neaz ţiul în care desf

ţa de 55 mp,
situat în Re ţa, Bd. Republicii, bloc 3, scara 1,
parter, ap. 2.

Consiliul Local a aprobat concesionarea tere-
nului respectiv, f ţie, pe o durat

ţul de concesiune este de 5 €/an/mp, la
cursul € îh ziua pl ţii, preţ care nu include TVA.

ţii cu IMM-urile
ţia la a

25-a ediţie a Carnavalului Internaţional de la
Rijeka, în perioada 2-3 februarie 2008.

În data de 2 februarie va avea loc a 10-a ediţie
a Balului Carnavalului, organizat în Palatul
Guvernatorului, iar în 3 februarie Parada de
Argint a Carnavalului înseamn ţa a
10.000 de oameni veseli...

Consiliul Local a aprobat deplasarea unei
delegaţii format ţei

ţe locale, iar una dintre
acestea ar putea fi vopsirea exponatelor din
Parcul de locomotive, adev

ţei industriale, muzeu unic în peisajul
românesc.

ă organigrama

ă validarea domnului Ovidiu Almăjan în
func

ă.
Au fost obiec

ărâre, în principal fiind neîn

ării sistemului de management al calită
ă ISO

9001/2000, raportate la cele 600.000 lei pe care
URBAN le datorează la bugetul de stat.

Au fost benefice interven
ă, dânsul explicând pentru cei care nu

erau în temă sau nu au în ă certificarea
sistemului de management al calită

ă pentru participarea
unei societă

ării unor lucrări ă ar trebui să existe cu
un certificat integrat, dar

ă
ă

ă ă: coagularea
manifestărilor culturale ale etnicilor germani din
Cara

ă aceluia
ăror subiect îl constituie

personalită ă locală, dar care
au dobândit notorietate na ă sau elemente
specifice de arhitectură

ării vincen
ări comuniste.

Titlul acordat de municipalitatea re ă se
adaugă altor premii

ări ale devizului, derivate din modificări ale
datelor de proiectare.

Valoarea estimată a studiului de fezabilitate
din cererea de finan

ării îi
revine S.C. CRISTICONS S.R.L. RE

ă din costurile
eligibile, adică...

Titlu proiectului nu pare a fi tocmai inspirat
ales, deoarece nu selectarea firmei executante a
condus la majorarea devizului, ci proiectantul,
S.C. APECC Timi ăcut
calculele, pentru noile condi

ă de 965.211,29 lei pentru
investi

ă fondurile primite de la bugetul de stat,
iar 403.276,68 lei, reprezintă cofinan

ăposturilor de
protec ă, a străzilor ă, a
suprafe

ă
ă

ă a bunurilor transferate este de
108.401.556,88 lei, din care 71.366.143,49 lei
reprezintă mijloacele fixe, iar 37.035.413,39 lei -
valoarea terenului.

ătaru a retras Proiectul de hotărâre referitor la
închirierea, prin licita ă, a unui teren cu
suprafa ării unei
construc

ă.

ă SPALEK
ăra un teren cu suprafa

ă, în vederea realizării unui obiectiv
industrial.

Consiliul Local a aprobat scoaterea din
domeniul public

ă, fază premergătoare organizării
licita

ării de 3,54 €/mp.
Pre

ă
ă TVA.

S.C. BALLASTAR S.R.L. Re
ă să î ă spa ă ă

activitate comercială

ără licita ă de 49 ani.
Pre

ă

Domni ă a Servi-
ciului Integrare Europeană, Proiecte Europene,
Rela ă,
de către Primarul ora

ă prezen

ă din primarul Re

ăratul simbol al
Re

şi statul de
func ŞI

şi stabilirea
remunera

şi c
şi ale primarului,

referitoare la datoriile la bugetul de stat care, de
fapt, îi revin Consiliului Local.

şi

şi ştere a activit şi
diversificate pe care o desf şoar

ş-Severin, editarea unor periodice care se
adreseaz şi segment al popula

şi religie.
Domnul

şc

şi
şi distinc şi

interna

ŞI

şoara a fost cel care a ref

şi coerent de
administrare a bunurilor din domeniul public al
municipiului Reşi

şi Privat al
municipiului Reşi

şi a locurilor de joac
şi peluze, acoperite cu

gazon. A suprafe
şi

depozitare deşeuri din cimitirele or şeneşti.
Bunurile care fac obiectul activit

şi, în prezent înregistrate în eviden

şi Privat al municipiului Reşi

şi-a manifestat
inten

şi

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi şi SWISS TRADE HUNEDOA-
RA S.R.L. care a prezentat raportul de ecologi-
zare au stabilit valoarea terenului, de 10 €/mp şi
un cost al ecologiz

şi
şi extind şoar

şi în acest sens a solicitat
concesionarea unui teren cu suprafa

şi

şoara Cristina Tarbuzan, şef

şi Investitorii a fost invitat
şului Rijeka din Croa

şi şi
domnişoara Tarbuzan, respectiv decontarea
cheltuielilor care decurg din aceasta.

Poate viitorul buget va putea aloca fonduri şi
pentru alte stringen

şi

(Proiect de
hotărâre nr. 13)

ărâre nr. 15)

ărâre nr. 16)

(Proiect de hotărâre nr. 17)

(Proiect de hotărâre nr. 18)

(Proiect de hotărâre nr. 19)

ărâre nr. 20)

ărâre nr. 21)
Continuare în numărul viitor. (R.B.)

(Proiect de
hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

Proiecte transfrontaliere ale
Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a depus miercuri, 23 ianua-

rie a.c., trei proiecte la Secretariatul Comun pentru Programul de
Vecinătate România Serbia 2004 2006. Alte 5 proiecte au fost
depuse tot astăzi, unul de către Agenţia de Dezvoltarea
Economico-Socială Caraş-Severin (ADECS) şi câte două de către
Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului
Caraş-Severin si Consiliul Local Pojejena. Consiliul Judeţean
Caraş-Severin are calitatea de partener în cadrul proiectelor
depuse de cătreADECS şi de către Consiliului Local Pojejena.

Valoarea însumată a celor 8 proiecte este de aproximativ
3.200.000 euro.

In parteneriat cu Primăria Vârşeţ, Republica Serbia şi cu
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Consiliul Judeţean a depus
proiectul : „Evaluarea potenţialului eolian din partea de Sud a
Banatului in perspectiva dezvoltării durabile”. Prin implementarea
acestui proiect, cu o valoare de 410 710 euro, se urmăreşte
identificarea arealelor în care se poate dezvolta infrastructura
eoliană iar rezultatele obţinute vor permite adoptarea unei
Strategii de exploatare a potenţialului natural al judeţului.

Cu acelaşi partener sârb au mai fost depuse alte 2 proiecte,
este vorba de : „Dezvoltarea turismului tematic în Banatul Montan”
şi „Promovarea resurselor de roci ornamentale a Banatului Mon-
tan”. In cazul celui dintâi se intenţionează promovarea formelor de
turism de nişă - turism viticol, religios, cultural, agro-turism,
pescuit, vânătoare - iar valoarea proiectului este de 243.945 euro.

„Reluarea tradiţiilor de colaborare şi schimb de bunuri în zona
de frontieră: târg de mărfuri, târg de animale şi piaţă agroalimen-
tară în comuna Pojejena” şi „Regularizare râu Belobreşca” sunt
proiecte depuse în asociere cu Consiliul Local Pojejena şi cu
Primăria Veliko Gradişte, Serbia. Fiecare proiect are o valoare
aproximativă de 556 000 euro.

In vederea depunerii proiectului „Administrarea unitară a zone
lor cu potenţial ecologic deosebit din Clisura Dunării”, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin s-a asociat cu Consiliul Local Pojejena şi
cu Agenţia de Dezvoltarea Economico-Socială Caraş-Severin
(ADECS). Cu o valoare de 128 000 euro, prin depunerea acestui
proiect se urmăreşte întocmirea unui studiu de fezabilitate şi
proiect tehnic în vederea îmbunătăţirii accesului la punctele de
frontieră.

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caraş-
Severin a depus proiectele : Îmbunătăţirea accesul comunităţilor
locale spre punctele de trecere a frontierei. Consolidare DJ 581
sector Giurgiova intersecţie DJ 586A (Secăşeni) judeţul Caraş-
Severin” cu o valoare de aproximativ 1 milion euro şi „Îmbună
tăţirea capacităţii de intervenţie în caz de dezastre” (285 227 euro).

Până în prezent Consiliul Judeţean Caraş-Severin a obţinut
finanţare prin Programul de Vecinătate România Serbia 2004-
2006 pentru 8 proiecte iar valoarea totală a acestora este peste 4
milioane euro.

- -

.

-

-

Prefectul de Cara}-Severin a dispus
salubrizarea, de urgen]@, a tuturor

cursurilor de ap@ din jude]
Domnul Ioan Anton Paulescu, prefectul judeţului Caraş-

Severin, a dispus, luni, 28 ianuarie a.c., trimiterea unei note către
toate primăriile localităţilor din unitatea administrativ-teritorială
prin care administraţiile locale sunt atenţionate să acţioneze, de
urgenţă, pentru salubrizarea cursurilor de apă, în special în
intravilan, până cel târziu la 15 februarie 2008.

Verificarea stării de curăţenie din teritoriul administrat de
primării, îndeosebi a malurilor şi cursurilor de apă, a secţiunilor de
scurgere a acestora, în special, din zona podurilor şi podeţelor,
precum şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru îndepărtarea
deşeurilor şi a materialului lemnos acumulate în timp sunt impuse
şi de prognoza meteorologică şi avertizările specialiştilor pentru
luna martie.

Potrivit Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
(M.M.D.D.), în perioada de referinţă vor cădea însemnate cantităţi
de precipitaţii peste 60 l/mp -, combinate, în unele zone, cu topirea
bruscă a zăpezilor. Deoarece fenomenele meteorologice pot
conduce la producerea de inundaţii, Comitetul Ministerial pentru
Situaţii de Urgenţă a hotărât, în reuniunea sa din 22.01.2008, ca o
măsură preventivă, obligativitatea salubrizării cursurilor de apă
până la jumătatea lunii februarie a.c.

Din 15 februarie şi până la 1 martie, mai arată domnul prefect
Ioan Anton Paulescu în nota trimisă pe adresa primăriilor, comisii
alcătuite din reprezentanţi ai M.M.D.D., Gărzii Naţionale de
Mediu, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă vor efectua
controale în teren privind starea cursurilor de apă în prezenţa
reprezentanţilor mass-media. Sancţiuni drastice vor fi aplicate cu
acest prilej unde se va constata că nu au fost luate operativ
măsurile dispuse.

(Prefectura judetului Caras- everin - 28.01.2008)S

COMUNICAT DE PRESĂ
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 31 ianuarie a.c., cu începere de la

ora 10, la sala de la etajul I al Palatului Administrativ din municipiul Reşiţa, şedinţa Colegiului
Prefectural Caraş-Severin

Reuniunea va avea următoarea tematică:
Raport de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2007 de Centrul de Prevenire, Evaluare şi

Consiliere Antidrog Caraş-Severin în conformitate cu Strategia Judeţeană Antidrog şi a Planului de
acţiune pentru implementarea strategiei;

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2007 de Direcţia pentru Sport a Judeţului Caraş-
Severin;

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2007 de Oficiul de Mobilizare a Economiei şi
Pregătire a Teritoriului pentruApărare Caraş-Severin;

Informare privind măsurile luate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei şi colaborarea cu alte instituţii pentru
realizarea acestui obiectiv;

Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin,

Serviciul Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, la numărul de
telefon 0255 216850.

1.

2.

3.

4.

5.

- (Prefectura judetului CARAS - SEVERIN - 29.01.2008)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RE ŢA
ţă de lucru ordinară - 29 ianuarie 2008

ŞI
Şedin

( )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.
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând adida ărimea
45, pre

Ofer împrumut valutar cu
garan ă sau aur. Tel.
0723-495967, 0745-583129.

ă. Tel. 224894.
Vând 3 corpări de bibliotecă

Topli

ă 3/4 cu manual
ărbie, un televizor Tomas

pentru piese de schimb. Tel.
0355-803129.

ă

monitor 15”
color Tora ă de re
ămpi tv ă tv
Diamant în stare f. bună.

ă, pre

şi Nike, m

şi
b

ş ş
ş ş ş

ş

şi de radio, plac

ţ 50 €. Tel. 0745-583129.

ţie imobiliar

Vând dormitor complet,
convector nou, butelie ruseas-
c

ţa, 2200 lei neg. Tel. 0355-
803129.

Vând vioar

Vând lemne, de euri i
rumegu de foc în Boc a i
zonal. Tel. 0740-770047.

Cump r laptop-uri noi i se-
cond-hand. Tel. 0355-422877
seara.

Vând urgent
+ plac ţea,

l
Tel.

0355-807491 orele 8-22.30.
Vând urgent video monitor

Naţional în stare f. bun ţ
neg. Tel. 0355-807491 orele 8-
22.30.

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 22 - 30 ian.
şi

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�
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Ţârlea Ana (81 ani)
Marin Gheorghe (76 ani) Voin
Ana (84 ani) Goian Victoria

ţi
Petru

ţ Iconia

ţ

(85 ani) Trebuian Ioan (59 ani)
Frimu Gheorghe (63 ani)

Vanatoru Dumitru

( 5 6 a n i )
Constantin Maria (86 ani)
Dumitra (51 ani) Fran

(61
ani) Uivaro (75
ani) Bujancă Dumitru (60 ani
ani) Dobai Mihaly (67 ani)
Fran ălan
George

(75 ani) Grama Alin-
Ionu (15 ani)

(70 ani)
Balaban Rifca (72 ani) Miloş
C o n s t a n t i n

şAneta
(77 ani) Toc Ioan

şan Margareta

(86 ani) B
(72 ani) Ibanisteanu

Gheorghina (75 ani) Dobre
Tudor

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând microbuz Fiat Ducato

2,5 TDI, 1997, neinmatriculat,
2.600 € neg. sau variante. Tel.
220717, 0723-312985.

Vând ma

ţ 1500 euro neg.,
acte la zi. Tel. 0723-092582.

Vând urgent redresor de
înc

ţi reglabili, 45-65 Ah, în
stare f. bun

,
ţ . T

- .
Vâ O A C

CP
I S .

P ţ T - .

şin

şin

ş

ă Mercedes
8+1, un Mitsubishi an 2006, un
Mercedes Cobra an 1980, stare
foarte bună. Tel. 0742-844393,
0726-834261, 0742553630.

Vând motoscuter Synco,
250 cmc, pre

ărcat bateria la ma ă, până
la 18 vol

ă. Tel. 0355-807491.
Rog seriozitate orele 8-22.30.

ă
ă

ă

Megane Bicorp, 2003, 1.6
16v, climatronic, senzor ploaie
i lumin , tempomat, limitator

vitez , 4 geamuri electrice, 6
airbag, esp, srp, abs volan
reglabil multifunc ional el.
0763 617310

nd pel stra aravan an
1993, 1,8 l, 16 v, 125 ,
numere talia. tare f bun .

re neg. el. 0723 880455

Oferte-Cereri
de Serviciu

Angajez şofer taxi cu sau
f atestat. Tel. 0751-059545.

Caut copii pentru îngrijire şi
b

aut profesor de lb. engle
z cu experien pt medita ii
adult. el 0726 766920

n oraşul raşov, central,
ofer garsonier dotat cu cele
necesare pentru cazare cu
caracter ocazional. 100 ron/zi.

el 0745 668683.
ecora iuni festive pentru

evenimentul t u el. 0745
942044

ransport de marf intern
sau interna ional cu ercedes

printer. 0255 224122.

ără

ătrâni. Tel. 0770-391275,
0728-166849.

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133,
0355-808808.

ă
ă ă

ă ă

ă

ă

C -
ţ . ţ

T . - .
Î B

T . -
D ţ

. T -
.

T
ţ M

S Tel. -

Primesc fat

ţile, una în lunc

ţiu mic, 10 mp
pentru un birou, zon

ţionarilor, în
lunc .Tel. 0728-389678.

Vând garsonier

ţiu comercial,
centru civic, lâng

ţiu 100 mp,
Re ţa Sud, f

ţe). Tel. 221737, 0740-251851.
Vând cas

ţar

ă în gazdă.Tel.
0355-805819.

Vând 2 case, cu toate
facilită ă

ă cen-
trală.Tel. 0745-916809.

Vând cameră de cămin cu
baie, în blocul Func

ă
ă în Mociur.

Tel. 0728-389678.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, în Moroasa. Tel.
0728-389678.

Vând teren 400 mp în
centru, lângă BCR. Tel. 0728-
389678.

Cumpăr urgent apartament,
2-3 camere, ofer banii pe loc.
Tel. 0355-409962.

Inchiriez spa
ă restaurant

“Aristocrat”, pentru birou sau
sediu firma. Tel. 221737, 0740-
251851.

Închiriez spa
ără amenajări (se

poate amenaja după preferin-

ă mare, zonă
centrală, cu curte ădină
mare, 1000 mp, bună

ă termică, ferestre
termopan.Tel. 0741-519655.

Vând casă la ă.Tel. 0741-

şi una în
Muncitoresc.Tel. 0742-844393,
0726-834261.

Închiriez spa

şi

şi gr
şi pentru

privatizare. Tel. 221737, 0740-
251851.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, semidecomandate,
central

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
19 ian. - 0

şi

2 febr.

Sâmbătă, 19.01.2008

Miercuri, 23.01.2008

Joi, 24.01.2008

1

2

1

1

. Mărcuţ Adrian (30 ani) şi
Bora Anamaria-Cristina (23 ani)

. Cosmin Eugen-David (22 ani) şi
Foica Melania (21 ani)

. Gogoloiu Victor-Crişu (22 ani) şi
Ragazan Alina (20 ani)

. Pintea Viorel-Nae (57 ani) şi
Szasz Ilonka (50 ani)

Matrimoniale
T â n

ţ

Pensionar
ţ

ă r p r e z e n t a b i l ,
38/175/75 doresc cuno ă cu
doamnă pentru prietenie. Tel.
0355-804182.

ă 58 ani, doresc
cuno ă cu un domn pentru
căsătorie.Tel. 0770-391275,
0728-166849.

Pensionară 58 ani caut
partener pentru căsătorie.Tel.
0721-217133, 0355-808808.

ştin

ştin

Vâ
E AS

ţ P ţ
€ Tel. - .
Vâ î

T R
P ţ

€ T - .

nd alarme auto profesio-
nale aglemaster, model -
100, compatibile la orice tip de
autovehicul, 2 telecomenzi,
multiple op iuni, noi, sigilate. re
35 . 0721 513818

nd nchideri centralizate
ype- , compatibile la orice tip

de autovehicul, noi, sigilate. re
15 . el. 0721 513818

519655.
ă

ă ă ă
ă ă

ă ă

ă ă ă
ă

ă ă ă

ă ă
ă ă

ăr urgent apartament
3-4 camere, Micro 3 sau 4. Tel.
0745-260652.

Închiriez garsonieră Calea
Caransebe ă
sau două. Tel. 0355-803955.

Vând casă 3 camere Boc
ă, gaz, satelit, grădină

ătă

ă
termică, termopane, bloc
cărămidă, etaj 2, acoperi ă.
Tel. 219947.

Vând casă foarte mare,
zonă centrală, curte ădină f.
mare, garaj dublu, termopan
par

Vând casă mare în stare
foarte bună, cu grădină mare
lâ ă casă în com. Socol, jud.
CS. Tel. 0256-410494, 0721-
215041.

Vând s la 400 mp teren cu
cas format din camer ,
buc t rie i hol + curent pe
Calea Caransebe ului în zona
de vile. Preţ neg. Tel. 0722-
871952 sau 0726-378315.

Închiriez apartament 2
camere mobilat. Tel. 0749-
012670.

Vând apartament 2 camere
cu îmbun t ţiri i mobilat,
ocupabil imediat 31.000 €. Tel.
0748-119443.

Vând apartament 2 camere,
modificat în trei, 2 dormitoare,
living, buc t rie mutat pe
balcon, utilat complet cu mobil
modern , ma in sp lat,
aragaz, frigider, tv, termopane,
sistem alarm , u metal, în
zon foarte lini tit , aproape de
centru. Pret 41.000 € neg. Tel.
0744-761384

Cump

ţiri

ând urgent apartament 2
camere conf. 1, 74 mp, central

ţigl

ţial. Tel. 221737, 0745-
250110, 0740-251851.

ng

ş

ş
ş

ş

ş

ş
ş

şului pt. o persoan

şa
Montan şi
vie, îmbun . Tel. 0724-
700792.

ş

şi gr

V

RE IŢA:

BOC A:
TOTAL GENERAL: 428

Ş

Ş

Agent comercial: 1/0;
Agent paza: 2/0; Asistent medical generalist: 5/1; Barman: 1/2;
Betonist: 2/0; Brancardier: 11/0; Bucatar: 1/0; Camerista hotel: 1/0;
Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar: 1/0; Consilier
inginer constructor: 1/0; Con silier economist: 2/0; Contabil: 1/0;
Contabil sef: 1/0; Controlor calitate: 1/0; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa coman da: 28/20; Director vanzari: 1/0; Dulgher:
3/0; Electrician auto: 0/2; Electrician de intretinere si reparatii: 1/30;
Faiantar: 5/4; Femeie de serviciu: 1/0; Fochist la cazane de abur: 3/0;
Frezor universal: 6/0; Gestionar depozit: 1/0; Gipsar: 3/0; Inginer de
cercetare in mecanica fina: 2/0; Inginer geodez: 0/2; Inginer constructii
civile: 1/0; Infirmiera: 12/0; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 4/0;
Instalator apa, canal: 0/5; Intermediar in activitatea financiara si
comerciala: 0/4; Lucrator comercial: 1/0; Lacatus constructii metalice
si navale: 15/0; Lacatus mecanic: 0/10; Magaziner: 1/0; Manipulant
marfuri: 2/0; Mecanic auto: 1/2; Muncitor necalificat la ambalarea
produ selor: 0/3; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie,
mozaic, faianta, gresie, parchet: 49/18; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 37/11; Operator calculator: 1/0; Operator
fabricarea mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul proiectarii asistate
pe calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10; Ospatar: 11/2; Pavator: 2/0;
Referent de specialitate financiar -contabil: 2/0; Registrator medical:
4/0; Sef sector drumuri, poduri: 1/0; Strungar la masini de alezat: 5/0;
Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10/0; Strungar
universal: 1/3; Sudor: 0/3; Sudor cu arc electric : 6/0; Sudor in mediu
protector: 3/0; Sudor manual cu arc electric: 11/0; Sudor manual cu
flacara de gaze: 8/0; Tehnician echipamente de calcul retele: 1/0;
Tehnician in industria celulozei si hartiei: 1/0; Vanzator: 1/2; Vopsitor
auto: 0/2; Zidar rosar-tencuitor: 4/3;

Asistent medical generalist: 1/0; Vanzator: 2/0;

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi)

-

-

-

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 23.01.2008

PRISMA | Ianuarie 2008 |31 - 6 Februarie

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

Sâmbătă, 26.01.2008

Miercuri, 30.01.2008

Joi, 31.01.2008

Vineri, 01.02.2008

Sâmbătă, 02.02.2008

1

2

3

1

1

1

2

3

4

5

6

7

. Stanchescu Vasile-Ion (32 ani) şi
Lazar Anamaria (23 ani)

. Pădurariu Cristinel (38 ani) şi
Gheorghe Mariana (40 ani)

. Gherman Alexandru (19 ani) şi
Cservenca Alexandra (20 ani)

.Cristun Ion (51 ani) şi
Deşliu Maria (50 ani)

. Răveanu Nicuşor-Paul (20 ani) şi
Bălănescu Nicoleta-Izabela (19 ani)

. Tomos Daniel (37 ani) şi
Mihail Ştefania Liliana (37 ani)

. Rădulescu Eugen-Marian (29 ani)şi
Nuţă Sorina-Tudora (22 ani)

. Senger Cristian-Adrian (37 ani) şi
Turturică Ecaterina (30 ani)

. Dobre Andrei-Leonid (23 ani) şi
Şuclea Gianina-Aurelia (20 ani)

. Artinescu Ilie (30 ani) şi
Cucă Ionică-Alina (33 ani)

. Ştefan Petru-Florin (27 ani) şi
Vsalcan Ana-Lavinia (19 ani)

. Druţu Tibi-Daniel (23 ani) şi
Cîrpan Nicoleta-Mariana (21 ani)

1.Chira Marcel-Sorinel (35 ani)
şi Chiliban Tatiana-Mihaela (22
ani)

Pierdut buletin seria KS
020507, eliberat de Pol.
Re

ăsitorul este rugat sa sune
la nr. de tel. 0723-092582.

şiţa, Helera Nicolae.
G

Vând urgent 2 boxe stereo
de câte 15 W bucata, în stare
foarte bun ţ 50 lei. Tel.
0355-807491 orele 8-22.30.

Vând fen de uscat p
Tel. 0355-

807491 orele 8-22.30.

ă. Pre

ărul
Diana în stare f. bună.
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Înscrierea copiilor în clasa I trebuie să se facă,
pe cât posibil, până la data de 1 mai 2008 Inspecto
ratele şcolare judeţene vor transmite unităţilor de
învăţământ obligaţia înscrierii cu prioritate a copiilor
care locuiesc în apropierea şcolii şi ulterior, în limita
locurilor disponibile, a celorlalţi solicitanţi.
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�
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De la 1 ianuarie 2008 cetăţenii români se pot angaja liber
în Ungaria în meseriile calificate Franţa a liberalizat accesul
cetăţenilor statelor Uniunii Europene pe piaţa muncii, inclusiv
în cazul României AVAS scoate la privatizare 283 de societăţi
comerciale

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�
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H.G. nr. 1.556
ţi din costul

chiriei, energiei electrice

ţilor de r

ţelor privind persoanele împuternicite s
ţiile

ţelor
O. 146 ţii primelor de

concediu de odihn
(M.O. nr. 877/20.12.2007)

ţar (M.O. nr.
877/20.12.2007)

ţie a fondu
rilor alocate pt agricultur

G.

nr. 3/2007 privind unele m
ţiei sociale

H.G. nr. 1.558 ţilor
naţionale, companiilor naţionale ţilor
comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Economiei ţelor, la care se
efectueaz

u. ţia
social

ţi naţionale,
regii autonome, companii naţionale ţi
comerciale cu capital majoritar de staţ precum

ţilor comerciale
ţilor administraţiei publice locale

O 152
ţiei pentru pensionarii

sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de
creatori legal constituite

(M.O. nr. 883/21.12.2007)

(M.O. nr. 883/21.12.2007)

ţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţion
(M.O. nr. 883/21.12.2007)

ţii în anul 2007 produc

ţiei
(M.O. nr. 883/21.12.2007)

ţilor pentru
care se acord

ţi
(M.O. nr.

883/21.12.2007)

ţ, turism

ţate prin bugetul Ministerului pentru
Întreprinderi Mici ţ, Turism

. -
.

.

. .G. nr.

. G. nr.

. .G. nr.

.G. nr.

.G. nr.

. .G. nr.

ul nr.

privind stabilirea cuantumului
ajutorului anual pentru acoperirea unei păr

ăzboi, văduvelor
de război, precum ăzboi în afara
serviciului ordonat (M.O. nr. 876/20.12.2007)

Ordinul nr. 2.357 al ministrului economiei
ă constate

contraven ă aplice amenzile pentru
nerespectarea unor reglementări emise de Ministerul
Economiei (M.O. nr. 876/20.12.2007)

u.G. nr. pentru aprobarea plă
ă suspendate în perioada 2001-

2006
H.G. nr. 1.507 pentru stabilirea salariului de bază

minim brut pe ă garantat în plată

O.u.G. nr. 144 pentru modificarea alin. (1) al art. 37
din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătore
(M.O. nr. 880/21.12.2007)

u.G. nr. privind reglementarea unor măsuri
financiare pt stimularea gradului de absorb

ă
O.u.G. nr. 150 pt modificarea art. III alin. (1) din O.

ăsuri financiar-fiscale din
domeniul protec

privind aprobarea Listei societă
ă

ă concedieri colective
G. nr. 116/2006 privind protec

ă acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a
restructurării ării unor societă

ă

ă
ă

u pentru completarea Legii nr. 8/2006
privind instituirea indemniza

ă
O u 153 privind modificarea Legii nr. 265/2007

pentru modificarea

u privind despăgubirea persoanelor
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii

ării
de autoturisme

H 1.576 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subven ătorilor
agricoli din sectorul vegetal, în scopul cre

privind aprobarea activită
ă sprijin financiar producătorilor agricoli

din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului
sprijinului ărei activită

u pentru modificarea alin. (4)

ării sectorului întreprinderilor
mici

şi energiei termice pentru
nevoi casnice cuvenit veteranilor de r

şi accidenta

şi
finan

şi s

şi Finan

şti

O. 148

(M.O. nr. 882/21.12.2007)

(M.O. nr. 882/21.12.2007)

şi societ

şi Finan
şi care vor beneficia

de prevederile O.

şi reorganiz
şi societ

şi a
societ şi regiilor autonome
subordonate autorit
(M.O. nr. 882/21.12.2007)

şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate public

şi completarea Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere

O 156
şi

Consemna

şterii
produc şi a indicilor de calitate a produselor agricole

H 1.577

şi a sumei totale alocate fiec şi
pentru modificarea unor acte normative

O 155 şi (5) ale
art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(M.O. nr. 884/21.12.2007)

Ordin 1.460 al ministrului pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comer şi profesii liberale privind
modificarea unor proceduri de implementare a
programelor finan

şi Mijlocii, Comer şi Profesii
Liberale destinate dezvolt

şi mijlocii (M.O. nr. 884/21.12.2007)

Protocolul dintre MECT şi Microsoft,
„Microsoft Live@edu”. Conform prevederilor
documentului, elevii din învăţământul preuniversitar
românesc vor beneficia gratuit de adrese de e-mail
furnizate, protejate şi securizate de companie.
Protocolul are o durată de doi ani.

Volumul cumpărărilor efectuate de inves
titorii străini

-
în anul 2007 pe piaţa românească de

capital a totalizat 2,35 miliarde euro, respectiv 7,84
miliarde lei, conform datelor centralizate de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), publicate pe
site-ul instituţiei.

Indexări
Guvernul a aprobat printr-o

Hotărâre, indexarea cu 4,5% a unor
categorii de venituri ale populaţiei.

Potrivit Hotărârii, vor fi indexate:
pensile I.O.V.R.;
suma fixă pentru îngrijirea acordată

invalizilor şi accidentaţilor de război şi
cei încadraţi în gradul I de invaliditate,
conform prevederilor Legii 49/1999;

indemnizaţiile lunare acordate
persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum
şi a celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, conform
Decretului-lege 118/1990;

indemnizaţiile şi sporurile ce se
acordă invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război, conform Legii
49/1991 şi Legii 44/1994.

Sumele rezultate în urma aplicării
acestei indexări se suportă din ace
leaşi fonduri ca şi drepturile de bază.

�

�

�

�

-

(Guvernul Romaniei - Biroul de
presa - 23.01.2008)

Guvernul a stabilit, printr-o Hotărâre,
condiţiile în care va fi acordat sprijinul
lunar pentru soţul supravieţuitor, modul
de stabilire şi plată a acestui ajutor,
precum şi demersurile care trebuie
făcute pentru soluţionarea cererilor de
acordare

Actul normativ adoptă normele
metodologice pentru aplicarea Legii nr.
578/2004 privind acordarea unui ajutor
lunar pentru soţul supravieţuitor.

Potrivit Hotărârii adoptate de Gu
vern, ajutorul lunar se acordă în situaţia
în care cuantumurile drepturilor de pen
sie din sistemul public de pensii realizate
de soţul supravieţuitor sunt mai mici de:

1.364 lei, în situaţia soţului
supravieţuitor care beneficiază de
pensie stabilită

în baza Legii nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;

în fostul sistem al asigurărilor sociale
de stat;

în fostul sistem al asigurărilor sociale
pentru agricultori

2.140 lei, în situaţia soţului supravie
ţuitor care beneficiază de una sau mai
multe categorii de pensie stabilite numai
în fostul sistem al asigurărilor sociale
pentru agricultori.

Beneficiază de acest ajutor soţul
unei persoane care avea calitatea de
pensionar al sistemului public de pensii
sau îndeplinea condiţiile de pensionare
şi avea înregistrată cererea de stabilire a
pensiei în sistemul public de pensii.

Ajutorul lunar se acordă la cerere,
dacă solicitantul îndeplineşte următoa
rele condiţii

este pensionar din sistemul public de
pensii şi are, la data solicitării, cel puţin
vârsta standard de pensionare;

îndeplineşte condiţiile de pensionare

şi are înregistrată cererea de stabilire a
pensiei la Casa teritorială de pensii;

nu beneficiază de pensie din alte
sisteme neintegrate sistemului public;

nu s-a recăsătorit după decesul
soţului;

are domiciliul pe teritoriul României;
nu are calitatea de asigurat

obligatoriu al sistemului public de pensii;
O altă condiţie constă în durata

căsătoriei cu soţul decedat. În situaţia în
care durata căsătoriei a fost de cel puţin
10 ani, cuantumul ajutorului lunar este
de 44 de lei pentru soţul supravieţuitor
care beneficiază de una sau mai multe
categorii de pensie stabilite numai în
fostul sistem al asigurărilor sociale pen
tru agricultori şi 113 lei pentru soţul su
pravieţuitor care beneficiază de pensie
stabilită în sistemul public de pensii.

Dacă durata căsătoriei a fost mai
mică de 10 ani, dar de cel puţin 5 ani,
cuantumul ajutorului lunar variază între
22 şi 102 lei, în funcţie de anii de căsăto
rie şi tipul de pensie de care beneficiază.

În cazul în care soţul supravieţuitor
beneficiază numai de pensie de serviciu,
nefiind îndeplinite şi condiţiile pentru
stabilirea pensiei din sistemul public,
ajutorul lunar nu se acordă.

Ajutorul lunar se stabileşte prin de
cizie emisă de casa teritorială de pensii,
pe baza documentelor care atestă
dreptul solicitantului de a beneficia de
ajutor, potrivit legii.

Cererea pentru acordarea ajutorului
social se depune la casa teritorială de
pensii din raza de domiciliu a soţului
supravieţuitor sau reprezentantului legal
al acestuia şi se soluţionează în termen
de 30 zile de la data depunerii.

-

-

-

-

-
-
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(Guvernul Romaniei - Biroul de
presa - 23.01.2008)

Prelungirea termenului de
solicitare a preschimb@rii

certificatelor de revolu]ionar
Guvernul a decis printr-o Ordonanţă,

prelungirea termenului de solicitare a
preschimbării certificatelor de
revoluţionar şi de depunere a
documentelor solicitate pentru
completarea dosarelor de preschimbare
a acestor certificate, în vederea
îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege,
până la 31 decembrie 2008

De asemenea, actul normativ
stabileşte prorogarea termenului până la
care Secretariatul de stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 trebuie să finalizeze
activitatea de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, de la data
de 31 martie 2008 (aşa cum este în
prezent) la data de 30 iunie 2009.

Prelungirea acestor termene va
permite finalizarea activităţii de
preschimbare a certificatelor de
revoluţionar dobândite în temeiul Legii nr.
42/1990 pentru cinstirea memoriei
eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi
urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din
timpul Revoluţiei din decembrie 1989.

Potrivit O G nr. 132/2006, termenul
pentru solicitarea preschimbării
certificatelor doveditoare calităţii de
revoluţionar era 31 martie 2007, iar
pentru depunerea documentelor de
completare a dosarelor de preschimbare
a acestor certificate, 30 septembrie 2007.

u

(Guvernul Romaniei - 23.01.2008)

Condi]ii pentru o
microîntreprindere

În conformitate cu prevederile art.
103 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul
reglementat de Titlul IV din Codul
fiscal, o microîntreprindere este o
persoană juridică română care
îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii, la data de 31 decembrie a
anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât
cele din consultanţă şi management,
în proporţie de peste 50% din venitu
rile totale;

b) are de la 1 până la 9 salariaţi
inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au de
păşit echivalentul în lei a 100.000 ;

d) capitalul social al persoanei juri
dice este deţinut de persoane, altele
decât statul, autorităţile locale şi
instituţiile publice.

Conform dispoziţiilor art.104 alin.
(4) din Codul fiscal, microîntreprin
derile plătitoare de impozit pe venitul
microîntreprinderilor nu mai aplică
acest sistem de impunere începând
cu anul fiscal următor anului în care
nu mai îndeplinesc una dintre
condiţiile prevăzute la art. 103.

Contribuabilul va înştiinţa organul
fiscal cu privire la modificarea tipului
de impozit datorat prin depunerea în
acest scop a declaraţiei de menţiuni,
potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 77 din
Codul de procedură fiscală, Declara
ţia de înregistrare fiscală/Declaraţia
de menţiuni pentru persoane juridice,
asocieri şi alte entităţi fără persona
litate juridică - formularul 010, se
depune în termen de 30 de zile de la
data producerii modificărilor ulterioa
re ale datelor din declaraţia de
înregistrare fiscală.

Informaţii suplimentare privind se
pot obţine prin accesarea Portalului
ANAF, http://anaf.mfinante.ro, prin
intermediul serviciilor/ birourilor/
compartimentelor de asistenţa contri
buabililor din cadrul unităţilor fiscale
din raza teritorială de activitate, sau
apelând la tel. 031.40.39.160 -
Centrul de asistenţă a contribuabililor.

-

-
€

-

-

-

-

-

-

(Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - 23.01.2008)

Sprijinul lunar pentru so]ul supravie]uitor

Portabilitatea numerelor disponibil@ de la 21 octombrie 2008-
Din 21 octombrie 2008, orice utilizator va putea beneficia de portabilitate în 10

zile de la depunerea unei cereri la furnizorul la care este abonat. Posibilitatea
abonaţilor de a-şi păstra numărul de telefon atunci când îşi schimbă furnizorul le
asigură acestora o mai mare libertate de alegere şi îndepărtează o barieră
importantă din calea dezvoltării concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice.
Portabilitatea va creşte deschiderea abonaţilor către noile oferte din piaţă, le va
permite să aleagă oferta cea mai avantajoasă sau potrivită cu necesităţile lor şi va
stimula astfel concurenţa între furnizori (ANRCTI).
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Una din priorităţile prieteniei franco-germane de după cel
de-al doilea război mondial a fost cooperarea în domeniul
forţelor armate. Astfel a prins contur ideea unui corp de
armată european multinaţional, care să fie o „forţă pentru
Europa“. În 1992 Eurocorps (corpul european) a devenit o
realitate, cartierul general fiind stabilit la Strasbourg - oraş
simbol al reconcilierii de după război şi sediu al
Parlamentului European. Astăzi, Eurocorps poate fi
mobilizat sub egida NATO sau UE.

În timpul ultimei săptămâni de şedinţe plenare de la
Strasbourg, Subcomisia pentru Securitate şi apărare a
Parlamentului European, condusă de preşedintele Karl von
Wogau, a făcut o vizită cartierului general al Eurocorps.
Comandantul general al corpului european, Pedro Pitarch, i-
a însoţit pe deputaţii europeni în calitate de ghid în vizita
acestei instituţii militare unice.

Deputaţii europeni au remarcat faptul că membrii
personalului militar sunt foarte motivaţi, considerând un
privilegiu faptul că îşi petrec o parte din cariera militară într-o
forţă multinaţională. Militarii sunt bine pregătiţi şi au un
interes evident în unificarea Europei.

Eurocorps este format din cinci naţiuni cadru (Franţa,
Germania, Spania, Belgia şi Luxemburg), care asigură
comandanţii şi infrastructura militară. Cinci alţi membri
(Austria, Polonia, Turcia, Grecia şi Canada) contribuie cu un
număr limitat de personal militar. Cartierul general din
Strasbourg este format din aproximativ 1.000 de persoane.

De regulă, fiecare naţiune cadru are câte un general în
cele cinci poziţii de conducere, iar compoziţia structurii de
comandă se schimbă o dată la doi ani. O naţiune cadru nu
este însă reprezentată în comandamentul corpului
european: Luxemburg. Motivul? Armata Luxemburgului
este atât de mică încât nu are generali!

Eurocorps operează în întregime în cadrul NATO şi UE.
Două state fac excepţie: Turcia nu este membră UE, iar
Austria nu este membră NATO. Eurocorps oferă însă
acestor două ţări o platformă interesantă de cooperare
internaţională militară. De la aderarea noilor state în 2004 şi
2007, interesul pentru Eurocorps este în creştere. Polonia

aspiră să se alăture celor cinci naţiuni cadru, iar România şi-
a manifestat dorinţa de a contribui la corpul european cu
personal militar.

În caz de conflict, miniştrii de afaceri externe ai celor
cinci naţiuni cadru se întâlnesc pentru a lua o hotărâre
privind desfăşurarea trupelor. Până acum, corpul european
a participat doar la operaţiuni NATO: în Bosnia- Herţegovina
între 1998-2000, în Kosovo între martie şi octombrie 2000 şi
în Afganistan între august 2004-februarie 2005. De curând,
militarii de la Eurocorps au participat la NATO Response
Force 7 (trupele de intervenţie rapidă NATO) şi se pregătesc
în vederea viitoarelor operaţiuni militare.

Comandantul actual al corpului european, spaniolul
Pedro Pitarch, descrie instituţia astfel: „toţi bărbaţii şi femeile
care au fost îndeajuns de norocoşi să facă parte din această
organizaţie militară fantastică sunt mândri că îşi servesc
propria ţară sprijinind în acelaşi timp ideea europeană de
unitate sub blazonul Eurocorps“.

O viitoare armată europeană?

Eurocorps în Kosovo şiAfganistan
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Crearea unui stat palestinian independent are strânsă legătură cu asigurarea securităţii Israelului, a declarat ministrul de externe
israelian Tzipi Livni A murit Arhiepiscopul Christodulos, şeful Bisericii Ortodoxe Elene UE aprobă aderarea Elveţiei la spaţiul
Schengene tPresedintele SUA, George W. Bush, a rosti ultimul sau discurs despre starea natiunii UE propune Serbiei un acord
referitor la comerţ şi facilitarea vizelor

A fost lansata zona unica de plati in euro. este un
proiect prin care cetăţenii celor 27 de state din UE, precum şi
cei din Islanda, Elveţia, Liechtenstein şi Norvegia, vor putea
efectua plăţi şi transferuri bancare în orice ţară, prin intermediul
unui singur cont bancar. Finantistii europeni apreciaza ca
proiectul SEPA va înlocui complet sistemele naţionale de plăţi

SEPA Circa 1.800 de experti din 60
de tari au participat timp de doua
zile la

, care s-a desfasurat la
Berlin si a carui tema dominanta
este securitatea interna.

Congresul European al
Politiei

Patru candidaţi înregistraţi oficiali au fost admişi să participe la
(2 martie 2008): Dmitri

Medvedev, susţinut de preşedintele Vladimir Putin şi a cărui
victorie este de altfel aşteptată, ultranaţionalistul Vladimir
Jirinovski, comunistul Ghennadi Ziuganov şi Andrei Bogdanov,
mai puţin cunoscut, aparent loial Kremlinului

alegerile prezidenţiale din Rusia

La data de 19 decembrie 2007, Comisia a lansat o
propunere de Regulament privind stabilirea standardelor de
performanta referitoare la emisiile pentru autoturismele noi.
Propunerea de Regulament, prezentata pentru prima oara
in cadrul grupului de lucru Mediu din 12 ianuarie, are ca scop
reducerea emisiilor de CO pentru autoturismele noi pana ce
acestea vor ajunge la nivelul 130 g/km, pana in 2012.
Acestei valori, raportate la media vanzarilor din UE, i se va
adauga o reducere suplimentara de 10 g/km, provenita din
factori exogeni autoturismului (calitatea combustibilului,
pneuri, instalatia de aer conditionat, ameliorarea infrastruc
turii, etc.) si care vor face obiectul altor acte de reglementare
din partea Comisiei. Astfel, rezultatul cumulat al reducerilor
de emisii va fi de 120 g/km emisii C .

Propunerea se va aplica numai autoturismelor (conform
omologarii tip a motoarelor definite în anexa II la Directiva
2007/46/CE, cu masa de referinta de 2610 Kg) si stabileste
obiective obligatorii pentru emisiile specifice de CO
produse de autoturismele noi, in functie de masa acestora,
incepand cu 2012. Obiectivele se aplica mediei emisiilor
specifice de CO in g/ m la autoturismele noi inmatriculate in
UE in fiecare an calendaristic, incepand cu anul 2012,
pentru fiecare constructor. Propunerea se aplica si
importurilor de autoturisme. Nu se va lua in considerare o
inmatriculare anterioara, cu durata mai mica de trei luni, in
afara Comunitatii. Sub rezerva indeplinirii anumitor conditii,
pentru constructorii independenti cu volum mic de producţie
(mai puţin de 10.000 de autoturisme înmatriculate în
Comunitate într-un an calendaristic), se va face derogare de
la prevederile propunerii de Regulament.

In cazul in care un constructor nu indeplineste obiectivul
stabilit de Regulament, se prevede un sistem progresiv de
penalitati pentru perioada 2012 2015, care se va baza pe
numărul de g/ m situat deasupra valorii limita impuse
inmultit cu numărul de autovehicule vândute de un
producător. Propunerea Comisiei implica aplicarea unei
penalitati de 20 € pe g/km in 2012, 35 € pe g/km in 2013, 60 €
pe g/km in 2014 si 95 € pe g/km in 2015. Astfel, Comisia
considera ca aplicarea acestor penalitati va „stimula”
producătorii de autoturisme sa investească in cercetare si
inovare pentru a reduce nivelul de emisii.

Abordarea propusa nu aduce atingere masurilor
suplimentare propuse de Comisie in ceea ce priveşte

impactul transportului rutier asupra schimbărilor climatice.
In acest sens, politica UE de transport revizuita include
iniţiative de promovare a schimbării catre modalitati durabile
de transport in special in zonele urbane si elaborarea unei
metodologii comunitare privind taxele pentru infrastructura.

In scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, Comisia are in
vedere o abordare integrata, bazata pe urmatorii piloni:
reducerea consumului de combustibil pentru autovehiculele
de pasageri si cele uşoare pentru activitatile comerciale;
utilizarea biocombustibililor si adoptarea unor alte
imbunatatiri tehnologice.

Pe termen lung, Comisia are in vedere promovarea
cercetării si dezvoltării in scopul stabilirii unor obiective mai
ambiţioase de reducere a emisiilor de CO pentru noul parc
auto, de 95 g/Km, pana in 2020.

Conform Comisiei Europene, statele membre au o mare
responsabilitate in atingerea acestor deziderate, in special
in cadrul politicilor fiscale pentru adoptarea de masuri care
sa stimuleze cererea consumatorilor pentru autovehicule cu
consum redus de combustibil. In plus, schemele de taxare
pot fi definite intr-un mod neutru din punct de vedere al
veniturilor (de a nu crea obligaţii suplimentare pentru
consumatori), astfel încât sa stimuleze cumpărătorii de
autovehicule cu emisii reduse de CO si sa-i penalizeze pe
cei care cumpăra autovehicule mai puţin eficiente.

Pentru pregatirea pozitiei nationale, au fost organizate,
la data de 24 ianuarie, consultari intre institutiile responsa
bile si reprezentanti ai producatorilor de automobile romani
si a asociatiilor de resort. Propunerea a fost discutata si in
cadrul reuniunii de coordonare a afacerilor europene de ieri,
28 ianuarie, iar urmatoarea data la care va fi discutata din
nou in cadrul grupului de lucru Mediu de la Bruxelles este 30
ianuarie. In general, dupa cum s-a prefigurat in cadrul primei
reuniuni de la Bruxelles, statele membre sustin obiectivul
Comisiei de reducere a emisiilor pana la 130g CO /km. Cu
toate acestea, metodele de atingere a acestui obiectiv
precum si termenele propuse de Comisie vor face subiectul
dezbaterilor din grupurile de lucru precum si din cadrul
Consiliilor UE. Presedintia Slovena a precizat ca
intentioneaza sa organizeze o dezbatere politica la Consiliul
de Mediu din iunie iar, in functie de progresele ce vor fi
inregistrate, este posibil ca pe timpul Presedintiei Franceze
(iulie-decembrie 2008) sa se ajungă la un acord politic.
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Lansarea Programului
Comunitar Lisabona

La data de 11.12.2007 Comisia
Europeană a lansat proiectul noului
Program Comunitar Lisabona (PCL)
p e n t r u p e r i o a d a 2 0 0 8 - 2 0 1 0
(www.ec.europa.eu/growthandjobs).

PCL stabileste, într-o manieră similară
programelor nationale de reformă realizate
de către Statele Membre, măsurile
prioritare la nivel comunitar.

La nivel national, Statele Membre îsi
implementează politicile în cadrul
Programelor Nationale de Reformă, în timp
ce actiunile politice întreprinse la nivel
comunitar sunt esentiale în vederea
asigurării complementaritătii si consolidării
actiunilor de la nivel national. Actiunile
realizate la nivel comunitar asigură cadrul
po l i t i c s i / sau leg i s l a t i v comun ;
coordonarea politică la nivelul Statelor
Membre. Comisia finantează în mod direct
regiunile si Statele Membre dezavantajate,
de ex. prin politica de coeziune, Fondul
European pentru Agricultură si Dezvoltare
Rurală, Programul pentru Formare
Profesională Continuă si Fondul European
pentru Globalizare.

Propunerea pentru noul PCL are la
bază liniile directoare si prioritătile definite
la Consiliul European de Primăvară 2006,
iar actiunile vor trebuie realizate până la
nivelul anului 2010. Comisia a propus un
nou program orientat pe priorităti si care
contine 10 obiective ce pot fi realizate în
perioada 2008-2010:

Comisia va propune o nouă Agendă
Socială până la jumătatea anului 2008, în
scopul reducerii decalajelor de aptitudini;

Comisia va face propuneri în ceea ce
priveste politica comună de imigrare în
cursul anului 2008;

Comisia va adopta documentul
''Small Business Act'' cu scopul de a
debloca potentialul de dezvoltare al IMM;

Comisia va depune eforturi pentru
atingerea tintei de 25% privind reducerea
barierelor administrative până la nivelul
anului 2012 si implementarea unui
program de simplificare;

Comisia va consolida piata internă,
va creste concurenta în domeniul servi
ciilor si va întreprinde actiuni pentru
integrarea pietei serviciilor financiare;

Comisia va concretiza cea de a
cincea libertate (libera circulatie a
cunoasterii) si va asigura crearea unei
zone europene a cercetării;

Comisia va îmbunătăti conditiile
cadru pentru inovare;

Comisia va finaliza piata internă
pentru energie si va adopta pachetul
privind schimbările climatice;

Comisia va promova o politică
industrială orientată către productie si
consum durabil;

Comisia va negocia bilateral cu
principalii parteneri comerciali noile
oportunităti referitoare la comertul
international si investitii si va crea cadrul
comun de reglementare si standardizare.

-
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Eurocorps: o forţă militară pentru Europa

Comisia European@ solicit@ statelor membre s@ reduc@ emisiile de Co
pentru autoturismele noi p$n@ ^n 2012
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Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740-
099789 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala,
termopane, complet mobilat si utilat, nou
renovat. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 1, imbunatatit, termopane, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
3, Micro 2, amenajat, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Lunca, garaj. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Vând apartament 2 camere, Mo-
roasa, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, preţ nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, Moroa-
sa, imbunatatit, centrala, termopane.
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, Micro 3,
imbunatatit, centrala, termopane, preţ
33.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (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
2, Micro 2, parter, fara imbunatatiri. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Moroa-
sa, etaj intermediar, imbunatatit, centra-
la, termopane, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, centrala, termopane, preţ
34.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere,Micro 1,
confort 1, boxa, termopane, modificat,
preţ 33000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoa-
ne, preţ 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit,
centrala, termopane, 2 balcoane, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort
1, decomandat, Moroasa, 2 bai, 2
balcoane, suprafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând 6 camere, Bocsa, amenajata,
centrala, termopane, hidrofor, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Centru,
amenajata, centrala, 2 bai, terasa, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0740099789 (Banat Expert)

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

Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740-099789

Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, preţ nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, termopane, preţ 30000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
convector, instant, preţ 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (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 € neg. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

Vând spatiu comercial, Lunca, ame-
najat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740-099789

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

Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740-
099789 (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

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

Vând 17.800 mp teren Bocsa Roma-
na, la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

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

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Micro 4, centrala, alarma. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

Ofer spre inchiriere sau Vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina,
125 mp. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar teren sau casa 1000 mp,
zona Muncitoresc, Timisorii, Calnic,
acces auto. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere deco-
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Cumpar teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

Cumpar apartament 2 camere,
indiferent zona, ofer preţ bun, cash,
comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpar garsoniera indiferent de
zona, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Cumpar apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VANZARE TERENURI SI SPATII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE
Vând garsoniera amenajata, centra-

la, termopane, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând garsoniera, Micro 1, amena-
jata, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând garsoniera in Moroasa, ame-
najata, centrala, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740-
099789 (Banat Expert)

Vând garsoniera amenajata, Micro 4,
etaj 2, convector, instant, preţ nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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

Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4
, centrala, preţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând apartament cu o camera, Micro
4, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala, mo-
bilat Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, Lunca, amenajat, centrala, semimo-
bilat, preţ neg. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0740099789 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, Lunca, etaj intermediar, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0740099789 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, centrala, termo-
pane, complet mobilat si utilat. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813.

Vând apartament 2 camere, confort
2, Micro 3, imbunatatit, centrala, preţ
28.500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0740099789 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 3, amenajat, centrala, preţ neg.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

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 apartament cu o camer în
Micro 2 preţ 19.000 € neg. Tel. 0748-
118080. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
Zona Moroasa preţ 28.000 €. Tel. 0748-
118080. (Tryo M)

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

Vând teren pe Calea Caransebe ului
parcele 800-1200 mp. Tel.0748-118080.

Cump r apartament 2, 3 camere
Govândari. Tel. 0748-118080. (Tryo M)

Vând apartament, 1 camer , zon
bun , etaj intermediar, preţ negociabil.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
zon bun , îmbun t ţiri, preţ bun. Tel.
0748-118081. (Tryo M)

Vând apart. 3 camere, îmbun t ţit,
etaj intermediar, zon bun , preţ 35.000
€ neg. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Vând apartament 4 camere, conf. 1,
decomandat, zon bun , etaj intermedi-
ar, preţ neg. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Cump r apartament o camer , zon
bun , ofer preţ bun. Tel. 0748-118081.

Cump r apartament 2 sau 3 camere
cu sau f r îmbun t ţiri, zon bun , ofer
preţ bun. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Vând garsonier în bloc de aparta-
mente preţ 19.300 € neg. Tel. 0748-
118777. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
cu central termic , preţ 36.000 € neg.
Tel. 0478-118777. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 2,
în zona Moroasa, preţ 28.000 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)

Vând garsonier pe Tineretului cu
îmbun t ţiri preţ 19.500 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)

Vând c min cu o camer i 2 camere
preţ 7.500 € respectiv 13.000 €. Tel.
0748-118777. (Tryo M)

Vând spaţiu comercial zona Micro 2
preţ 40.000 €.Tel. 0748-118777. (TryoM)

Vând apartament 2 camere, etajul 3,

cu îmbun t ţiri, preţ 26.000 €. Tel. 0355-
409536. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, etajul 2,
cu îmbun t ţiri, preţ 28.300 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 2,
preţ 28.000 € neg. Tel. 0355-409536.

Vând apartament 2 camere conf. 1,
cu îmbun t ţiri, preţ 28.000 € fix. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
preţ 29.000 € neg. Tel. 0355-409536.

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
în zon bun , cu îmbun t ţiri, preţ
35.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)

Vând apartament, 2 camere deco-
mandat, cu îmbun ţiri, mobilat, preţ
37.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)

Vând apartament 2 camere deco-
mandat, superîmbun t ţit etajul 2 din 4
preţ 41.000 € neg. Tel. 0355-409536.

Vând apartament 3 camere, etajul 2,
preţ 34.000 € neg. Tel. 0355-409536.

Vând apart. 3 camere, conf. 1, preţ
36.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)

Vând apartament conf. 1, 3 camere
decomandat, preţ 50.000 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere deco-
mandat, conf. 1, etaj superior, preţ
33.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)

Vând apartament cu o camer zona
Micro 2 ocupabil imediat preţ 19.000 €
Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând garsonier conf. 1, zona Micro
1, cu îmbun t ţiri, etaj intermediar, preţ
19.300 € neg. Tel. 0355-409536.(TryoM)

Vând apartament cu o camer ,
suprafaţ aproximativ 45 mp, cu îm-
bun t ţiri, zon central , preţ 25.000 €
neg. Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând 2 camere de c min superîm-
bun t ţit preţ 15.000 € neg. Tel. 0355-
409536. (Tryo M)

Vând 2 camere de c min cu mici
îmbun t ţiri, preţ 11.500 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
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Vând spaţiu , 100 mp,
situat pa Calea Caransebe ţ
150.000 . Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând garsonier

ţ 17.500 fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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. 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 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)

comercial

ă, etaj I/IV, compusă
din 1 cameră, baie, bucătărie, hol, zona
Mociur, pre

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.

şului, pre

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

€

€

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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RALIUL MONTE CARLO
Prin victoria in cea de-a 76-a

editie a clasicului Monte Carlo,
Sebastien Loeb devine cel mai
de succes pilot in intrecerea
monegasca. Loeb reuseste a
cincea sa victorie aici, intrecand
la acest capitol nume de
legenda din raliurile mondiale:
Sandro Munari, Walter Rohrl si
Tommi Makinen, fiecare cu cate
4 succese.

Francezul in varsta de 34 de
ani a dominat autoritar editia din
acest an, facand victoria sa para
foarte usoara. El a preluat
conducerea dupa cea de-a
doua speciala si nu a mai cedat-
o pana la final, contorizand un
numar de 10 victorii pe probe
speciale. Editia din acest an a
raliului Monte Carlo nu s-a
bucurat de conditii de iarna cum
fanii au sperat. Zapada si
gheata au fost doar pe alocuri.

La sfarsitul raliului Loeb se
impunea la nu mai putin de doua
minute si jumatate in fata urma-
torului clasat. El avea sa de-
clare: "Pe langa faptul ca e a 37-
a noastra victorie in WRC si a
cincea la Monte, cred ca cea
mai importanta este maniera in
care am castigat. C4-ul nostru
s-a comportat perfect si setarile
pe care le-am ales s-au dovedit
excelente.Intotdeauna e grozav
sa incepi sezonul cu o victorie,
dar urmeaza niste raliuri foarte
dificile.”

Clasament final:
1. Sebastien Loeb - Citroen
2. Mikko Hirvonen - Ford Focus
3. ChrisAtkinson - Subaru
4. Francois Duval - Stobart Ford
5. Petter Solberg - Subaru
6. Gigi Galli - Stobart Ford
7. JeanMarieCuoq Peugeot 307
8. P-GAndersson - Suzuki SX4

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Camp. National: Steaua - Romvag Caracal

Sambata Sport.ro ora 11:00
SARITURI IN APA: Cupa Europei, Ziua 1

Sambata Eurosport ora 17:00
RUGBY: Turneul celor 6 Natiuni: Anglia - Tara Galilor

Sambata TVR 2 ora 18:30
SCHI ALPIN: C.M., Franta, masculin, Combinata alpina, coborare

Duminica Eurosport ora 11:30
BASCHET FEMININ: Camp. National: U Cluj - ICIM Arad

Duminica Telesport ora 18:30
HANDBAL MASC.: Camp. National: UCM Resita - Steaua

Miercuri Sport.ro ora 16:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
20 ian - 10 feb: FOTBAL- CupaAfricii pe Natiuni, Ghana 2008;
28 ian - 03 feb: TENIS - Cupa Federatiilor, Calificari baraj CM, fem
02 feb: SCHIALPIN - Coborare, masculin, Val d Isere, Fra;
06 feb: FOTBAL: Israel - Romania, meci amical, TelAviv.

HANDBAL
Reprezentativa de handbal masculin a României va întâlni

echipa Muntenegrului la barajul pentru calificarea la turneul final al
Campionatului Mondial din 2009, din Croa -

-
-

ţia, s-a stabilit, dumini
c ţi ce a avut loc la Lillehammer (Norvegia).

România va juca primul meci în deplasare, la 7/8 iunie, returul
fiind programat pe teren propriu în 14/15 iunie. "Trebuie s

s-a impus cu 29-27 în faţa echipei Partizan
Belgrad. Echipa masculin ţa a învins luni
formaţia sârb

ţean au lipsit, din cauza problemelor de s
ţiva juc ţionalii Rohozneanu

ţenii au contracarat cu succes jocul în forţ

ţia. În finala mic ţa a
surclasat Germania, scor 36-26. Trofeul continental nu a fost
singurul cucerit de naţionala Danemarcei, care a oferit

ţiei, Lars Christiansen, cu 44 de reu

ă, în urma tragerii la sor

ă ne bu
curăm pentru că puteam să cădem cu adversare mult mai puter
nice, ca Slovenia, Spania, Rusia, Norvegia, Polonia sau Ungaria.

ă de handbal UCM Re
ă Partizan Belgrad, cu scorul de 29-27 (15-14), în

primul dintre cele două jocuri de verificare programate în Sala
Polivalentă.

Din lotul re ănătate,
câ ători de bază, între care

ături de ei, au fost doar spectatori la acest meci
Kovacevic

ă al echipei
oaspete, care a fost avantajată la capitolul talie.

Testul de luni seara a fost apreciat ca fiind foarte util de către
antrenorul Aihan Omer, care î ăte

ă surpriză la Europenele de handbal masculin din
Norvegia. Danemarca este noua regină a continentului după
victoria cu 24-20 din finala cu Croa ă, Fran

UCM Reşi

Danemarca a câştigat Campionatul European din
Norvegia.

ţa
şi

şi
şi interna şi

Irimescu. Al
şi portarul Antonaru. Superiori din punct de vedere

tehnic, reşi

şi preg şte elevii pentru
apropiatele meciuri oficiale din campionat şi din Cupa Challenge.

Campioan

şi
golgeterul competi şite.

PATINAJ ARTISTIC
Sportiva Roxana Luca a incheiat pe locul 22 concursul

individual din cadrul Campionatelor Europene de patinaj
artistic de la Zagreb

Surpriza neplacuta furnizata de Zoltan Kelemen.

(Croatia), dupa ce a ocupat aceeasi pozitie la
finalul programului liber, ce a avut loc sambata, informeazaAFP. In
urma exercitiului din programul liber, Luca a primit 65,43 puncte,
dupa ce vineri ocupase locul 23 in programul scurt, cu 39,29
puncte. Cu un punctaj total de 104,72, Roxana Luca a ocupat locul
22 in clasamentul final al concursului individual la feminin.

Titlul european a fost castigat de Carolina Kostner, din Italia, cu
un total de 171,28 puncte. Medalia de argint i-a revenit sportivei
Sarah Meier (Elvetia), care a acumulat 169,44 puncte, iar bronzul
a fost obtinut de finlandeza Laura Lepisto (165,55 puncte).
(Mediafax).

Una dintre
cele mai neplacute surprize din ultima vreme inregistrate in sportul
romanesc a furnizat-o Zoltan Kelemen, care s-a clasat pe ultimul
loc la Campionatele Europene.

Culmea este ca, in ciuda acestui rezultat – considerat mult sub
asteptari tinand seama ca la inceputul competitiei viza o clasare in
primele 20 de locuri, din 35 de concurenti –, patinatorul nostru va
putea merge la Campionatele Mondiale de la Gotteborg din
martie. Acest lucru va fi posibil datorita Roxanei Luca, cea de-a
doua reprezentanta a Romaniei la Campionatul European din
Croatia, care gratie pozitiei 22 (din 40 de competitoare), pe care a
incheiat competitia, a obtinut doua locuri pentru Romania la
Campionatul Mondial din primavara.

Fotbal - Echipa Na]ional@
FRF a stabilit trei meciuri

amicale pentru na -

-

-
-
-

ţionala Ro
mâniei, înainte de EURO 2008.
Federaţia a definitivat progra
mul echipei naţionale înaintea
particip

ţionala Rusiei,
iar pe 31 mai se va disputa
România-Muntenegru, tot la
Bucure

ţia pe 2 iunie. Primul meci al na
ţionalei la turneul final este pro
gramat la 9 iunie, contra Franţei.

ării la Euro 2008.
Primul meci de pregătire se

va disputa pe 6 februarie, când
România va întâlni Israel, în
deplasare. Următorul joc este
programat pe 26 martie, în
Ghencea, cu na

şti.
România va pleca spre Elve

TENIS
AUSTRALIAN OPEN. Djokovici a câştigatAustralian Open,

ob

Şarapova a câştigat Australian Open.

ţinând primul titlu de Grand Slam din carieră.

Maria

ROMANIA - FRANTA; CUPA DAVIS

Tenismanul
sârb Novak Djokovici, cap de serie numărul 3, a câ

ă, turneulAustralian Open, impunându-se în finală, cu scorul de
4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (7/2) , în fa

ă de 20 de ani, a înregistrat astfel prima
reu ă în finala unui turneu de Grand Slam. El a mai disputat o
astfel de finală, în septembrie 2007, la US Open, însă atunci a fost
învins de Roger Federer. Adversarul lui Djokovici din finala
Australian Open, Tsonga, se afla în premieră în ultima fază a unui
turneu de Grand Slam.

ătoarea
rusă de tenis Maria ărul 5, a câ

ătă, proba de simplu feminin de la Australian Open, primul
turneu de Grand Slam al anului. ă, cu
scorul de 7-5, 6-4, pe jucătoarea sârbă de tenis Ana Ivanovici, cap
de serie numărul 4. Maria

ă, după cele de la Wimbledon (2004)

ă de Grand Slam jucată în
carieră, după cea de la Roland Garros, din 2007, când a fost
învinsă de Justine Henin. (Mediafax).

. Capitanul nejucator al
echipei de Cupa Davis a Frantei, Guy Forget, a selectionat cei mai
buni tenismeni din Hexagon pentru meciul cu Romania de la Sibiu,
un adevarat dream-team ce se poate lupta in acest sezon pentru
castigarea Salatierei deArgint.

Jo-Wilfried Tsonga, numarul 18ATP, finalist laAustralian Open,
unde a jucat finala, si Richard Gasquet, numarul 7 ATP, vor da
piept, la simplu, cu Andrei Pavel (nr. 74 ATP) si Victor Hanescu (nr.
79ATP).Lor li se adauga rezerva Gilles Simon (23 de ani), numarul
30 ATP si castigatorul editiei din 2007 a turneului Open Romania,
dupa ce in finala l-a invins pe Hanescu. Reprezentativa Romaniei
va intalni formatia Frantei pentru a treia oara in ultimii cinci ani.

ştigat, dumi
nic

şit

Juc
Şarapova, cap de serie num ştigat,

sâmb
Şarapova a învins-o în final

Şarapova a câştigat al treilea titlu de
Grand Slam din carier şi US
Open (2006).

Ana Ivanovici a pierdut a doua final

-

ţa francezului Jo-Wilfried Tsonga.
Djokovici, în vârst

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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

.

1. Steaua MFA 13 11 1 1 422 356 23p

3. Stiinta Municipal Bacau 13 8 2 3 391 374 18p
4. HCM Constanta 13 7 3 3 357 331 17p
5. HC Odorhei 13 7 2 4 360 357 16p

. Univ. Bucovina Suceava 13 6 3 4 374 347 15
7. Dinamo Baumit Bucuresti

Minaur Baia Mare 13 6 2 5 366 361 14
9. CSM Medgidia 13 6 1 6 364 368 13

. CSM Oradea 13 4 2 7 358 375 10
11. Poli Izometal Timisoara 13 5 0 8 324 329 10
12. Energia Lignitul Tg. Jiu 13 5 0 8 333 353 10p
13. Uztel Ploiesti 13 2 0 11 316 378 4
14. Romvag Caracal 13 0 0 13 307 389 0p

2. UCM Resita 13 9 0 4 426 387 18p

6 p
13 7 0 6 367 360 14p

8 p
p

10 p
p

p

Etapa urmatoare (14/26) 03.02.2008

Univ. HCM Poli
Izometal Timisoara - UCM Resita

: HCM Constanta - Uztel
Ploiesti; CSM Medgidia - CSM D&C Oradea; Energia Lignitul Pandurii Tg.
Jiu - HC Odorhei; HC Minaur Baia Mare - Stiinta Municipal Dedeman
Bacau; Steaua MFA Bucuresti - Romvag Caracal;

; Dinamo Baumit Bucuresti -
Universitatea Bucovina Suceava.
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