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Asistenţa socială în Reşiţa
Printre furnizorii de serviciile de asistenţă socială acordate în
Reşiţa pot fi enumerate şi cele două organizaţii nonguvernamentale - Asociaţia de Binefacere PRO VITAM, care asigură servicii
integrate socio-medicale şi Asociaţia Samaritenilor din Banat
Reşiţa (furnizoare de servicii de catering) - care, într-un mod sau
altul, beneficiază de sprijinul material acordat de Consiliul Local
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al municipiului. Faţă de cele două asociaţii selectate, PRO
VITAM şi ASB Reşiţa, obligaţiile Consiliului Local derivă din
acordul de parteneriat încheiat (Convenţii), ceea ce înseamnă
subvenţii de la bugetul local.
Foto: Brebenariu
Rodica
PRO VITAM acordă asistenţă socio-medicală
de îngrijire
la
domiciliul persoanelor, subvenţia Consiliul Locala al municipiului
Reşiţa fiind pentru un număr mediu de 35 persoane/lună, în
limita sumei de 70.000 lei, în anul 2007.
ASB Reşiţa asigură pregătirea prânzului (felul I şi II), în cadrul
cantinei sociale de la sediul asociaţiei, şi transportul acesteia la
domiciliul persoanei asistate, Consiliul Local suportând costurile, în medie lunară, pentru 20 persoane, ceea ce reprezintă
36.000 lei, în anul 2007.
Raportul prezentat de Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă
Socială” confirmă utilizarea subvenţiilor, de către cele două
asociaţii, exclusiv pentru serviciile de asistenţă socială stipulate
în Convenţii.
În acest an, PRO VITAM îşi va diversifica prestaţiile sociomedicale prin deschiderea „Centrului de Recuperare Neuromotorie PRO VITAM Reşiţa”, amplasat într-unul dintre spaţiile fostei
unităţi militare din Dealul Lupacului, concesionat asociaţiei de
către Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Noua unitate de asistenţă socială face obiectul unui proiect
de finanţare depus la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse (MMSSF) - Asociaţia Naţională a Persoanelor cu
Handicap (ANPH) .
Valoarea proiectului este de 700.000 lei, implicarea celor
patru parteneri având următorul aspect:
l Consiliul Local al municipiului Reşiţa - 600.000 lei, pentru
renovarea şi reabilitarea imobilului şi dotarea cu mobilier
l ANPH - 90.000 lei, pentru aparatură medicală
l PRO VITAM - 10.000 lei, pentru tehnică de calcul
l Consiliul Judeţean Caraş-Severin - concesionarea spaţiului
Proiectul, care avea ca termen de finalizare data de 1 iunie
2007, este în curs de desfăşurare, firmele implicate fiind „3 BBB
BUJORELIS” S.R.L. Reşiţa, pentru segmentul de construcţii instalaţii şi S.C. „TOSCA” S.R.L., pentru furnizarea şi montarea
liftului de persoane şi a liftului de alimente.
Lucrările realizate până în prezent au fost evaluate la
694.750 lei, din care Consiliul Local a achitat, până la sfârşitul
lunii decembrie 2007, în mai multe tranşe, suma de 440.000 lei.
Pentru finalizarea Centrului, Informarea prezentat ă
Consiliului Local de către PRO VITAM face referiri la operaţii de
montaj şi la achiziţia de echipament pentru bucătărie, spălătorie,
lifturi pentru persoane şi pentru alimente, racordări la sistemele
de utilităţi (apă, gaz, energie electrică), care vor conduce la
costuri suplimentare (neprecizate) faţă de cele estimate în
proiect. Cele două materiale au fost însuşite fără observaţii.

Consiliul Local a fost informat despre activitatea desfăşurată,
în cursul anului 2007, de către asistenţii personali ai persoanelor
(copii şi adulţi) cu handicap grav.
În municipiul Reşiţa, 194 de persoane cu handicap grav beneficiază de asistent personal, care asigură îngrijirea acestora,
ceea ce înseamnă protecţie, suplinirea tuturor activităţilor cotidiene pe care asistatul nu le poate îndeplini, precum şi măsuri în
sprijinul integrării şi incluziunii sociale. Controalele efectuate de
reprezentanţii Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”
Reşiţa au permis evaluarea situaţiei persoanelor cu handicap din
punct de vedere al prestaţiei asistenţilor personali, fiind
constatate doar 6 cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor stabilite
prin fişa postului. Pentru cei 60 de copii (numărul maxim de
asistaţi, corespunzător lunilor noiembrie şi decembrie) care
provin din familii şi medii vulnerabile din punct de vedere socioeconomic, Centrul de Zi „Maria”, Serviciu Public din subordinea
Consiliului Local a asigurat, în cursul anului 2007, toată gama de
servicii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare,
adică asigurarea mesei de prânz (3 feluri de mâncare), sprijin
educaţional, cu precădere şcolar, asistenţă medicală primară,
asistenţă psihologică, asistenţă socială, asigurarea transportului
în interiorul municipiului, accesul la Internet, activităţi recreative,
servicii sau activităţi care creează un climat identic cu cel familial
normal necesar dezvoltării copilului, fie că au fost sărbătorite
zilele de naştere sau cele legate de tradiţii sau religie, fie
participarea la acţiunile organizate la nivel de oraş.
Pentru personalul contractual al Centrului, în anul 2007 au
fost aprobate 20 de posturi (ocupate fiind 17).
Bugetul alocat pentru anul trecut, cotă-parte din cel local, a
fost de 708.250 lei, consumat în proporţie de 77,6 %, cheltuielile
având următoarea structură:
l cheltuieli de personal - 374.569 lei (68,14 %)
l cheltuieli materiale, bunuri şi servicii - 154.340,49 lei (28,08%)
l cheltuieli pentru pregătirea şi perfecţionarea angajaţilor - 65
lei (0,03 %)
l asistenţă socială (transport pt. beneficiari) - 11.250 lei (2,04%)
l cheltuieli de capital - active nefinanciare, (proiect tehnic
pentru repararea clădirii) - 9.400 lei (1,71 %)
Costul direct mediu/beneficiar/lună a fost de 1.711,67 lei.
(Pct. 23, 24, 30 şi 32 din Ordinea de zi a şedinţei)
Serviciul Public „Direcţia Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor” la ora bilanţului
Abilitat să gestioneze baza de date de stare civilă şi de
identificare a celor 113.966 locuitori aflaţi în evidenţa
municipiului Reşiţa, dar şi să relaţioneze cu alte instituţii şi
organisme conexe (instanţe juridice, Birouri electorale, Direcţia
de Impozite şi Taxe, Poliţie, Direcţia Generală a Finanţelor
Publice, Biroul Unic de Succesiuni), Serviciul Public „Direcţia
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor” (adică 25 de specialişti)
este implicat activ în problemele sociale ale Reşiţei.
În cifre, anul 2007 a însemnat, în principal, pentru
compartimentul de stare civilă, înregistrarea a 1323 de naşteri,
968 decese, 715 căsătorii, 47 de restabiliri de domiciliu, 11
schimbări de nume.
2007 este anul care a solicitat implicarea Direcţiei în
desfăşurarea Referendumului pentru votul uninominal, în
alegerile pentru parlamentul european, în Programul pentru
punerea în legalitate (cu acte de stare civilă şi de identitate) a
populaţiei de etnie rromă sau, împreună cu poliţia, în acţiuni de
control în zone cu potenţial infracţional. (Pct. 25)
Serviciul Public „Direcţia de Impozite şi Taxe” în anul
2007
Serviciul Public „Direcţia de Impozite şi Taxe”, cea mai
importantă verigă în procesul de colectare a impozitelor (pentru
terenuri, clădiri şi mijloace de transport, pentru organizarea de
spectacole) şi taxelor locale (taxe de timbru, judiciare şi
extrajudiciare) şi a amenzilor derivate din neachitarea acestora,
datorate de către contribuabili (persoane fizice şi juridice),
constituite ca sursă a bugetului local, şi-a prezentat raportul de
activitate pentru anul 2007, ceea ce în cifre indică un venit de
14.776.798 lei. Datele raportului consemnează o cotă de
colectare de 88,58 %, cu o creştere de 2,86 % faţă de încasările
anului precedent, dar şi o scădere de 3,58 % a cotei de colectare.
(continuare în pagina 2)
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Nu toţi contribuabilii se achită de obligaţiile care le
revin prin aplicarea legislaţiei fiscale, ceea ce conduce
la intervenţia Serviciului de Executarea Silită şi Urmărire Bunuri pentru soluţio-narea cazurilor respective. În
anul 2007 a fost iniţiată executarea silită pentru 289 de
debitori, persoane juridice şi 685 debitori, persoane
fizice, fiecare dintre aceste categorii generând în final
un minus de 378.644,56 lei la bugetul local, prin
nefinalizarea a (127+199) de cazuri. (Pct. 26)
S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. - Raport de activitate
desfăşurată în anul 2007
Societate înfiinţată în primăvara anului 2006, S.C.
PIEŢE S.R.L. administrează cele două pieţe importante pentru oraş - Reşiţa Sud şi Reşiţa Nord, pieţe agroalimentare permanente, în care se comercializează o
paletă largă de produse alimentare, dar şi produse
nealimentare şi industriale de cerere curentă.
Cu un program ambiţios privind investiţiile în
direcţia modernizării şi eficientizării activităţii, dar şi a
igienizării acestor spaţii publice, performanţele
financiare au următoarea structură:
l capital propriu.......................... 1.015.853 lei
l cifra de afaceri.......................... 1.241.961 lei
l investiţii ................................... 142.800 lei
l cheltuieli de personal................ 795.747 lei
Dacă în piaţa Reşiţa Nord intervenţiile au vizat
completarea dotărilor (amenajare, igienizare şi
autorizare temporară) cu spaţii pentru sacrificarea
ovinelor, spaţii pentru activităţi specifice de sezon şi cu
racordul instalaţiilor sanitare la reţeaua de apă caldă şi
termoficare, lucrări care parţial efectuate şi piaţa
Reşiţa Sud, pentru aceasta din urmă a fost lansat un
program amplu de modernizare, în prezent în faza de
selecţie, prin licitaţie, a proiectantului şi a executantului
lucrării. În ceea ce priveşte amenajarea pieţei de
maşini, o problemă stringentă pentru aspectul ei
comercial, dar şi pentru rezolvarea traficului auto în
zona afectată în prezent de etalarea exponatelor,
pretenţiile teritoriale asupra noului amplasament,
formulate de S.C. CODA S.R.L. au condus la
demersuri în justiţie, nesoluţionate până în prezent.
Raportul anual face referire şi la amenajarea
spaţiului de joacă din perimetrul Grădinii Zoologice,
iniţiativă finalizată şi primită cu bucurie de către cea
mai tânăra generaţie, fiind unica realizare în acest sens
în zona „de sus” a Reşiţei. (Pct. 27)
S.C. AQUACARAŞ S.A. - Exploatare Reşiţa, în
anul 2007
Cu o importanţă de necontestat pentru populaţia
municipiului, S.C. AQUACARAŞ S.A., unic operator
pentru serviciile de apă şi canal în Reşiţa, oferite pentru
76.000 de consumatori, şi-a axat activitatea din anul
2007 în trei direcţii principale:
1 - Eficientizarea producţiei prin reducerea costurilor şi mărirea productivităţii Finalizarea contorizării
consumurilor în cadrul condominiilor, corelarea parametrilor agentului livrat cu gradul de suportabilitate
pentru instalaţii uzate fizic şi moral, remedierea
avariilor în timp relativ scurt sunt doar câteva dintre
măsurile care au condus la reducerea cu 6,95 % a
consumului de energie electrică şi cu 13,5 % a cantităţii
de apă facturată la începutul, respectiv sfârşitul anului
2007, realizare posibilă prin reducerea pierderilor în
sistem sau poate prin conştientizarea populaţiei pusă
în situaţia să facă faţă creşterii unor tarife. Productivitatea muncii a fost marcată de o creştere, explicabilă
prin scăderea numărului de salariaţi, în condiţiile
creşterii veniturilor totale la nivelul Exploatării.

2 - Creşterea calităţii apei şi a siguranţei distribuţiei
Pentru diminuarea turbidităţii apei livrate pentru
consum şi pentru asigurarea culorii şi a clarităţii
acesteia, în procesul de tratare a apei a fost înlocuită
soluţia de tratare a apei potabile, noul reactiv utilizat,
experimentat şi de alte Exploatări similare, realizând
parametri fizico-chimici care se încadrează în normele
de profil.
3 - Investiţii
În anul 2007 investiţiile societăţii au fost dirijate în
domeniul tehnicii de calcul, al îmbunătăţirii condiţiilor
de muncă şi al dotărilor pentru intervenţii (autoturism,
autoutilitară, motopompe şi motogenerator de sudură).
Aşteptările reşiţenilor sunt legate de începerea
programului ISPA pentru reabilitarea sistemului apăcanal, mult mediatizat, în care reşiţenii au investit mari
speranţe şi dorinţa de a nu avea un parcurs identic cu
cel al celebrului drum „forestier” judeţean DJ 582,
Reşiţa - Slatina Timiş, o promisiune şi un proiect din
care, după multe amânări, a rămas doar un segment.
Important, de altfel. (Pct. 28)
Activitatea desfăşurată de Fotbal Club Şcolar în
anul competiţional 2007
Ocupând un loc special în preferinţele sportive ale
tinerilor, Fotbal Club Şcolar, această pepiniera de
fotbalişti din Reşiţa, dar mai ales pentru alte cluburi, a
reuşit să ocupe poziţii fruntaşe în majoritatea
confruntărilor locale (judeţene) în care a fost angrenat,
dar nu şi în cele naţionale.
Din cadrul clubului au fost selecţionaţi, pentru lotul
de juniori, 5 fotbalişti.
Performanţele profesionale ale Clubului au fost
posibile prin sprijinul Consiliului Local şi al părinţilor
sportivilor.
Dacă la realizări pot fi enumerate îmbunătăţirea
condiţiilor de desfăşurare a activităţii celor 24 de
salariaţi, refacerea gazonului sau începerea lucrărilor
de reparaţii şi modernizare a tribunei, transferul celor
cinci juniori la POLI Timişoara, ca o condiţie pentru
semnarea contractului de colaborare cu FCM, poate
reprezenta o şansă pentru sportivi şi o pierdere pentru
fotbalul reşiţean.
Bilanţul financiar al anului 2007, înseamnă, pentru
Fotbal Club Şcolar, un buget aprobat, de 1.262.750 lei,
utilizat astfel:
l cheltuieli materiale şi reparaţii ....... 566.208 lei
(58,75 % din suma alocată în buget)
l cheltuieli pentru salarii .................... 255.985 lei
(85,61 % din suma alocată în buget)
(Pct. 29)
S.C. URBAN REŞIŢA S.R.L.
(informare privind activitatea din anul 2007)
S.C. URBAN REŞIŢA, societate cu acţionariat
Consiliul Local al municipiului Reşiţa a prezentat un
bilanţ cifric, aşteptat de către toate coaliţiile politice.
Societatea a încheiat anul financiar 2007 cu o
pierdere de 724.299 lei, ca diferenţă între veniturile
totale realizate (9.995.298 lei) şi cheltuielile totale
(10.719.597 lei).
La ora bilanţului, URBAN:
l nu a încasat 3.309.530 lei, datoria Primăriei fiind de
2.477.686 lei, la care se adaugă sumele datorate de
Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului
public şi Privat (15.536 lei), Centrele bugetare (87.377
lei) şi terţi (728.931 lei),
l are datorii de 3.115.033 lei, la furnizori şi 614.697, la
bugetul de stat.
Situaţia financiară a celor 5 sectoarele de activitate
ale S.C. URBAN, direcţii prin care au fost realizate

(continuare din pagina 1)

lucrări pentru Primăria Reşiţa, pentru terţi sau pentru
propria societate are configuraţia prezentată, relevând
poziţia prioritară de care a beneficiat administraţia
locală.
Realizări (venit) (lei)
Sector de activitate
Primăria Reşiţa
Terţi
Drumuri
4.668.462,76
1.791.971,28
Spaţii verzi
1.032.220
6.619
Construcţii
591.179,12
464.201,17
Siguranţa circulaţiei
420.155,12
24.140,29
Gestionare câini comunitari
172.187
717
3.521.731 lucrări pt.
Obs.
„km 7” şi „km 8”
S.C. URBAN a realizat produse finite (mortare asfaltice, betoane, şape, etc.), a executat în regie proprie
reparaţia capitală a staţiei de asfalt (91.856 lei) şi
construcţia unui sediu (birou şi vestiare) în cadrul serei.
(Pct. 31)
PROIECTE DE HOTĂRÂRE ÎN REGIM DE
URGENŢĂ
Vânători de comori culturale
În cadrul Programului de Vecinătate România Serbia 2004-2006, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” a
elaborat proiectul „Vânătoare de comori Culturale”, în
parteneriat cu Liceul „Borislav Petro Braca” din Serbia,
proiect care îşi propune să facă educaţie prin
explorarea şi valorificarea tezaurului cultural, istoric şi
natural din Banatul Montan (Defileul Dunării, Teatrul
„Mihai Eminescu” din Oraviţa, zestrea de arheologie
industrială a fostului CSR, Muzeul
Locomotive
din
Foto:de
Brebenariu
Rodica
Reşiţa, Peştera Liliecilor din Cheile Caraşului) şi alte
cinci obiective culturale relevante, selectate de către
partenerul sârb.
Consiliul Local al municipiului Reşiţa a asigurat
iniţiatorul proiectului că va contribui cu o sumă de 6.000
€, ceea ce reprezintă 10 % din valoarea eligibilă a
proiectului. (Proiect de hotărâre de urgenţă nr. 1)
S.C. COMAND IMPEX S.R.L., cu sediul în Reşiţa,
strada Căminelor nr.24 a solicitat acceptul Consiliului
Local pentru cumpărarea a două terenuri pe Valea
Ţerovei, cu suprafaţa de 196 mp şi 1500 mp, adiacente
bazei de producţie existente, în vederea extinderii.
Evaluarea terenului a fost făcută de către aceeaşi
firmă „Vest Profesional Consulting” din Reşiţa, care,
pentru terenurile aflate pe amplasamentul fostei Uzine
Cocsochimice din Valea Ţerovei a stabilit preţul de 10
€/mp, faţă de 8 €/mp, în acest caz.
Planul de amplasament, fără repere clare, face
dificilă identificarea terenului, chiar şi pentru persoanele care ar trebui să dea girul pentru tranzacţie.
Consiliul Local a aprobat vânzarea prin licitaţie
publică, la preţul minim de pornire, de 8 €/mp teren,
fără TVA, la cursul valutar din ziua plăţii. (Proiect de
hotărâre de urgenţă nr. 2)
Biserică Creştină Baptistă la Ţerova
Pentru construirea unei Biserici Creştine Baptiste
„Speranţa” în cartierul Ţerova, Consiliul Local al
municipiului Reşiţa a probat darea în folosinţă gratuită
a unui teren cu suprafaţa de 750 mp. Terenul este
proprietatea comunei Ţerova. Biserica, amplasată în
zona centrală a comunei, va fi realizată cu un singur
nivel, va avea o suprafaţă construită de 135 mp, o
parcare auto pentru 9 locuri, sursă proprie de
alimentare cu apă (puţ forat), canalizare într-un bazin
vidanjabil subteran, racord la reţeaua de energie
electrică (pentru iluminat şi încălzirea) existentă în
zonă şi va beneficia de spaţii verzi amenajate. (Proiect
de hotărâre de urgenţă nr. 3)

Regimul stabilirii }i pl@]ii desp@gubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
Persoanele îndreptăţite să obţină despăgubiri
băneşti în numerar, în limita sumei de 500.000 lei, vor
primi aceşti bani în două tranşe, iar dacă despăgubirea
cuvenită depăşeşte acest cuantum, vor primi acţiuni la
Fondul Proprietatea, stabileşte o hotărâre aprobată de
Guvern.
Hotărâre modifică şi completează H.G. nr. 1095/
2005 pt. aprobarea normelor metodologice de aplicare
a Titlului VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor
aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
Pentru plata despăgubirilor în numerar s-a înfiinţat,
în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în
Numerar, condusă de un vicepreşedinte cu rang de
subsecretar de stat.
Prin H.G. aprobată de Guvern se stabilesc procedurile de acordare a despăgubirilor băneşti de către
Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar,
cu detalierea condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru
emiterea titlurilor de conversie şi a celor de plată.
În acest sens, procedurile de acordare a
despăgubirilor băneşti prevăd ca principale etape:
Emiterea de către Comisia Centrală pentru
Stabilirea Despăgubirilor a deciziei reprezentând titlu
de despăgubire până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor
acest lucru
reprezintă condiţia esenţială pentru declanşarea
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procedurilor de acordare a despăgubirilor în numerar;
Transmiterea unui exemplar al titlului de despăgubire persoanei îndreptăţite, iar un exemplar Direcţiei
pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar din cadrul
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
În cazul titlurilor de despăgubire care au fost emise
până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un duplicat al acestora va fi transmis, pe bază de tabel, către
Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar
din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, în termen de 5 zile calendaristice de la
intrarea în vigoare a prezentelor norme;
După primirea cererilor însoţite de documentele
specificate, Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor
în Numerar le va analiza şi, dacă sunt îndeplinite toate
condiţiile prevăzute de lege, se va dispune:
l emiterea unui titlu şi plata despăgubirilor băneşti în
numerar către persoana/persoanele îndreptăţite, în
termen de 15 zile de la existenţa disponibilităţilor
financiare, dacă persoana îndreptăţită a optat exclusiv
pentru această măsură;
l realizarea conversiei în acţiuni, dând instrcţiuni
depozitarului central al acţiunilor Fondului Proprietatea
să înregistreze persoana îndreptăţită în registrul
acţionarilor;
l emiterea unui titlu de plată şi a unuia de conversie
în situaţia în care persoana îndreptăţită optează pentru
primirea de despăgubiri în numerar şi acţiuni la Fondul
Proprietatea.

În cazul ultimelor două ipoteze Autoritatea Naţională pt Restituirea Proprietăţilor va înainta un exemplar
al titlului de conversie, însoţit de o adresă către depozitarul central, adresă în care se va preciza numărul
de acţiuni cuvenit titularului/titularilor dreptului la despăgubire, în vederea înregistrării persoanei despăgubite în registrul acţionarilor Fondului “Proprietatea”.
În situaţia în care documentaţia este incompletă,
Direcţia va solicita completarea acesteia, urmând ca
cererea să fie soluţionată după depunerea de către
persoana îndreptăţită a actelor solicitate.
Hotărârea stabileşte şi care este conţinutul cererilor
de opţiune şi actele pe care trebuie să le depună foştii
proprietari în vederea acordării despăgubirilor băneşti,
şi reglementează anumite situaţii care pot fi întâlnite în
procesul de acordare a despăgubirilor.
Referitor la conţinutul cererilor de opţiune şi actele
pe care trebuie să le depună foştii proprietari în
vederea acordării despăgubirilor băneşti, hotărârea
prevede faptul că persoana îndreptăţită va depune o
cerere la Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în
Numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, al cărei conţinut va fi afişat pe siteul acesteia şi care va conţine următoarele elemente:
l opţiunea expresă pentru una din modalităţile de
despăgubire prevăzute din lege;
l opţiunea pentru anularea conversiei în acţiuni în
cazul titlurilor de despăgubire emise până la data
intrării în vigoare a O.u.G. nr. 81/2007.
(continuare în numărul viitor)
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Auto-Moto-Velo

Vând frigider Zanussi 220
litri, stare foarte bună. Preţ 350
lei. Tel. 0722-895306.
Vând dvd Seg nou. Tel.
0355-806207.
Vând chiuvetă inox dublă, 2
mil. neg. Tel. 0355-804182,
0731-754476
Vând adidas Nike mărime
45, preţ 50 € neg. Tel. 0723495967.
Vând telefon Motorola V3
stare impecabilă, meniu complex, dublu display, cameră foto
şi video, clapetă, polifonic,
stand-by 5 zile, preţ 179 lei. Tel.
0723-277475, 0743-672399.
Vând telefon Siemens A75 69 lei. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Vând mobil ă sufragerie
Drobeta - 3 vitrine, o canapea, o
comodă, un birou. Tel. 0255212592.
Vând monitor color 17”, preţ
60 lei. Tel 0763-617310.
Cumpăr purcei 15-45 kg la
preţ de 90-130 /buc minim 10
buc. Tel. 0740-770047.
Vând purcei 15-40 kg la preţ
bun în Bocşa, mai multe bucăţi
şi rase. Tel. 0255-551078.
Producător de hârtie igenică, ofer spre vânzare hârtie igienică la bax, 50 buc. Preţ neg.
Tel. 0742-134722.

Vând Mercedes Sprinter
8+1, a.f. 2002, Mercedes Cobra
a.f. 1980, Mitsubishi Colt a.f.
2006, stare foarte bună.Tel.
0726-834261, 0742-844393.
V â nd autoutilitar ă Ford
Transit, 2.0 TDCI, 125 CP, albastru, central, climă, navigaţie,
CD, cârlig remorcare, omologare + carte identitate + inspecţie
tehnică 2010, taxa neachitată
Euro 3. Preţ 9.300 € neg. Tel.
0763-635844.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Aduc pe bază de comandă
cu Raba 8,5 t nisip, piatră concasată sorturi de Buziaş spălate
în zona Bocşa - Reşiţa, se poate
da şi factură. Tel. 0740-770047.
Instalator autorizat, execut
toate tipurile de lucrări de instalaţii sanitare şi încălzire. Tel.
0741-288635, 0355-801839.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii cu muzică de toate genurile. Experienţă, seriozitate. Tel.
0723-277475, 0743-672399.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 23.01.2008
REŞIŢA: (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) 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;
BOCŞA: Asistent medical generalist: 1/0; Vanzator: 2/0;
TOTAL GENERAL: 428

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Construiesc case, vile,
demolez, fac ziduri din piatră,
zidărie, gresie, faianţă, rigips,
renovez apartamente, ieftin şi în
timp util. Tel. 0743-504860.
Familie, îngrijim bătrân, bătrână în schimbul apartamentului. Rog seriozitate. Tel. 0729443506.
Execut ziduri de piatră, placări cu piatră. Tel. 0743-503367.
În oraşul Braşov, central,
ofer garsonieră dotată cu cele
necesare pentru cazare cu
caracter ocazional. 100 lei/zi,
negociabil. Tel. 0745-668683.
Caut copii şi bătrâni pt.
îngrijire. Tel. 0728-166849,
0355-808808.
Ofer împrumut valutar cu
garan ţie imobile, aur sau
electronice. Tel. 0745-583129.

Imobiliare
Vând teren agricol 10.000
mp, în apropiere de km 8, între
Reşiţa şi Soceni. Preţ 1 euro/
mp. Tel. 0255-521167, 0727590561.
Vând 2 case cu toate
facilitaţile.Tel. 0726-834261,
0742-844393.
Închiriez casă, zona Triaj,
toate dotările. Tel. 0745571052, după ora 16 la 0355405268.
Persoană fizică, cumpăr
apartament 3 camere conf. 1,
decomandat, 2 băi, în Govândari. Exclus intermediari. Tel.
0727-849629.

Anunturi
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Vând parcelă teren 500 mp
intravilan, Calea Timişorii (sub
mănăstire). Tel. 0747-941079.
Cumpăr garsonieră. Ofer
maxim 12.000 €. Tel. 0740085938.
Vând cameră de cămin cu
baie în Luncă. Tel. 0728-389678
Vând garsonieră în Mociur.
Tel. 0728-389679.
Vând apartament 2 camee
decomandate, Moroasa. Tel.
0728-389678.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 2, zonă
bună, cu îmbunătăţiri şi garaj.
Tel. 0748-119443.
Vând sau închiriez spaţiu
comercial îmbunătăţit, 60 mp.
Tel. 0748-119443.
Vând teren cu pădure în
staţiunea Crivaia 5.800 mp, pret
20.000 €. Tel. 0749-171114.
Caut urgent să închiriez
garso-nieră. Tel. 0744-831900.
Persoană fizică, cumpăr urgent garsonieră, fără îmbunătăţiri majore, în zonă bună. Plata
pe loc. Tel. 0729-195324.
Vând chiosc super amenajat
la cheie în Luncă, preţ satisfăcător. Tel. 0741-460985.
Vând teren la km 7 stradal
3.200 mp 16 €/mp. Informaţii la
vip_fashion_nails@yahoo.com
tel. 004369981815295
Vând apartament 2 camere,
modificat în trei, 2 dormitoare,
living, bucătărie mutată pe balcon, utilat complet, tv, termopane, sistem alarmă, în zonă f.
liniştită, lîngă centru.Preţ 41000
€ neg. Tel. 0744-761384.

Anunţ angajare

Anunţ colaborare
“COLABORARE, DISTRIBUITOR MESAJE PUBLICITARE ŞI COLETE, CU DOMICILIUL STABIL ÎN ORAŞELE
CARANSEBEŞ, BOCŞA, OŢELU, MOLDOVA NOUĂ.
ACCESIBIL TUTUROR, INCLUSIV PENSIONARILOR,
DOMICILIU STABIL ÎN ORAŞELE MENŢIONATE, VENIT
SUPLIMENTAR GARANTAT, RUGĂM SERIOZITATE.
TRIMITEŢI SCRISOARE LA:
S.C. PRIETENII CARŢII S.R.L. - CP 83-37 BUCUREŞTI
SAU FAX LA: 021-316.38.83.”

Prenume

Tânără, doresc cunoştinţă,
domn serios. Tel. 0751-354727.
Pensionară 58 ani, doresc
partener pt. prietenie - căsătorie. Tel. 0728-166849, 0355808808.
Tân ăr 38, prezentabil,
175/75, ochi verzi, doresc cunoştinţă cu doamnă pt. prietenie
- căsătorie. Tel. 0355-804182,
0731-754476.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
6-13 februarie
Miercuri, 06.02.2008
1. Bălău Mihai-Răzvan (25 ani) şi
Dicu Liliana-Maria (21 ani)
2. Zimbran Ion (44 ani) şi
Popescu Emilia (21 ani)
3. Secu Florin-Roland (27 ani) şi
Peia Julieta (23 ani)
Sâmbătă, 09.02.2008
1. Coroiu Florin (33 ani) şi
Nimară Delia (24 ani)
2. Ignat Gheorghe (33 ani) şi
Norocel Angela (40 ani)
3. Ilie Ion (39 ani) şi
Iacobiţă Gabriela-Simona (30 ani)
Miercuri, 13.02.2008
1. Sărăţeanu Ion-Dragoş (28 ani) şi
Toma Cristina-Liliana (29 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări

Firma cu profilul de activitate in productia de interioare
auto, confectioneaza tapiterie din piele si stofa pentru scaune
auto, clientii nostri fiind marii producatori de automobile din
lume.
Angajam pentru colaboratorii din Ungaria CUSATORI,
personal calificat si necalificat.
Cerinte:
l disponibilitatea de a lucra in Ungaria pentru o perioada de
minim 6 luni;
l disponibilitate la program in ture;
l experienta in domeniul confectii textile reprezinta un
avantaj.
Se ofera:
l transport si cazare;
l salariu de 250 EURO/luna net;
l bonuri de masa in valoare de 50 EURO;
l munca intr-o companie multinationala, dotata la
standarde inalte.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV pe fax:
0256-407.501 sau sa ne contacteze la nr. de telefon: 0256407.500 pentru selectie.

Nume
Adresa

Matrimoniale

la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 29 ian. - 5 feb.

l Popa Daniel (74 ani) l
Modor Victor (78 ani) l Neagoie
Constantin (52 ani) l Niţă
Eugenia (65 ani) l Baran Maria
(51 ani) l Raica Constantin (52
ani) l Damian Iosif (61 ani) l
Craia Ion (84 ani) l Creţu Safta
(75 ani) l Malanca Mircea (57
ani) lCiurel Aurelia-Maximiliama (62 ani) l Maidan Ana (78
ani) l Szilagyi Varvara (76 ani)
l Bradea Alexandrina (70 ani)
l Bena Emanuil-Aurel (72 ani)
l Masai Cristina (57 ani) l
Vulpe Gheorghe (76 ani) l
Cromec Carol (63 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va extinde la
nivel naţional, la 1 aprilie, sistemul care permite firmelor să declare
online obligaţiile bugetare. ANAF urmăreşte să introducă, la 1 iulie,
plata online a impozitelor şi taxelor pentru persoanele fizice autorizate
şi pentru cei care desfăşoară activităţi liberale, iar în doilea semestru
vor putea efectua acest tip de plăţi pe Internet şi persoanele juridice.

Persoanele care aveau calitatea de pensionar
militar ca urmare a activităţii în cadrul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, SRI şi SIE la 1
aprilie 2001, vor putea beneficia de recalcularea
dreptului la pensie, ca urmare a încadrării activităţii în
condiţii de muncă deosebite, speciale sau alte condiţii.

Prevenirea }i combaterea efectelor
consumului produselor din tutun
Guvernul a aprobat o serie de modificări ale legislaţiei referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, precum şi în ceea ce
priveşte publicitatea pentru această categorie de
produse.
Modificările aduse au în vedere armonizarea
legislaţiei cu prevederile directivelor europene şi
limitarea efectelor pe care le are consumul de tutun
asupra sănătăţii publice, a afirmat ministrul Sănătăţii şi
Familiei, Eugen Nicolăescu.
În acest sens, Executivul a aprobat o Ordonanţă de
modificare a Legii 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din
tutun. Ordonanţa impune condiţii mai restrictive pentru
spaţiile în care este permis fumatul.
Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 ianuarie
2009 în spaţiile publice închise fumatul va fi permis
numai in camere exclusiv dedicate acestui scop,
ventilate, şi care să nu fie spaţiu de tranzit sau de
acces, a declarat ministrul Eugen Nicolăescu.
De la această dată, în restaurante şi baruri, spaţiile
pentru fumat vor reprezenta maxim 50% din suprafaţa
spaţiului alocat clienţilor şi va fi obligatoriu să se
asigure ventilare şi izolarea lor de spaţiile pentru
nefumători. Localurile cu o suprafaţă mai mică de 100
mp pot alege să funcţioneze fie ca unităţi în care se
fumează, fie ca unităţi în care nu se fumează. "Acest
lucru trebuie adus la cunoştinţa publicului, prin panouri
de afişare", a subliniat ministrul Sănătăţii. Nerespectarea acestor prevederi se va sancţiona cu amenzi
cuprinse între 2500 lei şi 5000 de lei.
De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2009 se va
interzice comercializarea produselor din tutun în
incinta i in jurul spitalelor si unităţilor de învăţământ cu
excepţia celor de învăţământ superior.
Ministrul Nicolăescu a mai adăugat că, de la 1 iulie
2008 vor fi introduse pictograme pe pachetele de
ţigări, iar de la 1 ianuarie 2009 se vor inscripţiona
avertismente pe toate produsele din tutun.
Un alt act normativ aprobat de Guvern se referă la
publicitatea şi sponsorizarea produselor din tutun.
Executivul a modificat printr-o Ordonanţă, Legea nr.
457/2004, în vederea eliminării prevederilor care
permit, în mod direct sau indirect, promovarea
consumului de tutun şi a produselor din tutun în rândul
copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. Actul normativ
clarifică unele dintre prevederile Legii nr. 457/2004 şi
introduce restricţii semnificative pentru publicitatea
produselor din tutun sau a fumatului. "Intenţia noastră
este de a proteja copiii şi adolescenţii, în condiţiile
creşterii consumului produselor din tutun în rândul

acestora", a afirmat ministrul Nicolăescu. Potrivit datelor statistice, majoritatea fumătorilor încep să fumeze
înainte de a împlini 20 de ani. În România, circa 35%
dintre persoanele intre 15 si 24 ani sunt fumătoare.
Actul normativ stabileşte că distribuirea gratuită a
produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani sau
sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor şi activităţilor destinate acestora sunt interzise.
Aceste prevederi se vor aplica începând cu data de 1
ianuarie 2009.
Potrivit actului normativ, este interzisă publicitatea
la produsele din tutun în presa scrisă şi în orice alte
publicaţii şi materiale tipărite, în sălile de spectacol,
cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a
materialelor vizuale destinate publicului.
De asemenea, este interzisă publicitatea realizată
prin intermediul mesajelor inscripţionate pe
suprafeţele interioare şi exterioare ale mijloacelor de
transport în comun, precum şi pe cele exterioare ale
oricărui mijloc de transport, precum şi folosirea
mărcilor produselor din tutun pe alte produse decât
cele de tutun sau pe servicii care nu au legătură cu
comerţul cu produse din tutun, cu excepţia acelor
produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri, a declarat Nicolăescu. De asemenea,
se interzice publicitatea pentru produsele din tutun
realizată prin crearea, comercializarea sau oferirea
gratuită de jocuri, inclusiv cele destinate utilizării pe
calculator, sau jucării care promovează fumatul sau în
care este utilizată o marcă de produs din tutun.
Actul normativ actualizează şi cuantumurile
amenzilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor
din Legea nr. 457/2004. Astfel, distribuirea gratuită a
produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000
lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, respectiv
cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele
fizice.
Sponsorizarea pentru produsele din tutun a
evenimentelor sau activităţilor destinate tinerilor sub
18 ani sau a evenimentelor şi activităţilor care se
desfăşoară în unităţile medicale sau în unităţile de
învăţământ medico-farmaceutic se sancţionează cu
amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
Nerespectarea prevederilor privind publicitatea
produselor din tutun se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 10.000 lei la 50.000 lei.
La data intrării în vigoare a Ordonanţei, se abrogă
O.u.G. nr. 55/1999.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 30.01.2008)

l BNR a majorat dobânda de politică monetară la 9 la sută l Valoarea timbrului
verde pentru produsele IT&C va fi redusă la 1 martie l Peste 4.400 de şomeri pot
urma, în februarie, un curs gratuit de formare profesională, la nivelul întregii ţări
urmând să fie organizate 223 de astfel de programe l Un număr de 879 de Hotărâri ale
Consiliului de Miniştri al RSR, adoptate în perioada 1957-1965, au fost declasificate l

Cererile de sprijin pe suprafaţă
pe anul 2008 se vor depune în perioada 01.03.2008 - 15.05.2008, fără
penalizare, şi în perioada 16.05.2008
- 09.06.2008, cu penalizare de 1%
pentru fiecare zi întârziere.

Majorări salariale
Personalul din sistemul bugetar va beneficia, în
anul 2008, de majorări salariale, în medie cu 9,58%.
Majorările se vor acorda diferenţiat, pe diverse
categorii de personal, în două tranşe, în aprilie şi
octombrie 2008.
De cele mai mari creşteri salariale va beneficia
personalul din domeniul educaţiei, cu 12,36% - în
două tranşe egale, de 6% în aprilie şi octombrie.
Personalul din sistemul sanitar va beneficia de o
majorare salarială de 11,3%.
Potrivit actelor normative aprobate de Guvern, vor
mai beneficia de creşteri ale salariilor:
l magistraţii - 4,04%.
l personalul auxiliar judecătoresc procentul mediu
de creştere - 8,68%
l personalul Ministerului de Interne - 4,04%.
l funcţionarii publici cu statut special din
penitenciare - 4,04%.
l personalul militar : 4,04%.
l funcţionarii publici - 10,25% în decembrie 2008
faţă de decembrie 2007
l Personalul contractual - 10,25%.
Diplomaţii au beneficiat de o majorare substanţială
în trimestrul IV anul trecut.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 30.01.2008)

Acordarea de indemniza]ii }i sporuri
Executivul a aprobat un proiect de Lege privind
modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război. Proiectul de Lege va fi transmis
la Parlament în vederea adoptării.
Potrivit proiectului de Lege, noile valori ale
indemnizaţiilor vor fi:
l 148 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în
gradul I de invalitate;
l 132 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de
invaliditate;
l 112 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de
invaliditate;
l 92 lei lunar pentru veteranii de război;
l 92 lei lunar pentru văduvele de război, dacă nu
s-au recăsătorit.
De asemenea, invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile menţionate, şi un
spor lunar de câte 10 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării. La
acest spor se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de
participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.
Beneficiază de prevederile acestei legi 94.661
veterani de război şi 4.781 văduve de război.
Modificările prevederilor Legii 49/1991 întregesc
cadrul legislativ referitor la drepturile băneşti cuvenite
veteranilor şi văduvelor de război, stabilind
indemnizaţii şi pentru cei nedecoraţi cu medalia
Crucea comemorativă a celui de-al doilea război
mondial, care nu beneficiau de rentă viageră.
Acest proiect de lege este complementar unui
demers anterior finalizat prin intrarea în vigoare a
Legii 303/2007, de modificare şi completare a Legii
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 06.02.2008)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 148 privind reglementarea unor măsuri
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a
fondurilor alocate pentru agricultură (M.O. nr.
882/21.12.2007)
l O.u.G. nr. 150 pt. modificarea art. III alin. (1) din O.G.
nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din
domeniul protecţiei sociale (M.O. nr. 882/21.12.2007)
l H.G. nr. 1.558 privind aprobarea Listei societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, la care se efectuează
concedieri colective şi care vor beneficia de prevederile O.u.G. nr. 116/2006 privind protecţia socială
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de staţ precum şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.O. nr. 882/21.12.2007)
l O.u.G. nr. 152 pentru completarea Legii nr. 8/2006
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de
creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică (M.O. nr. 883/21.12.2007)
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l O.uG. nr. 153 privind modificarea Legii nr. 265/2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere (M.O. nr. 883/21.12.2007)
l O.u.G. nr. 154 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente (M.O. nr. 883/21.12.2007)
l O.u.G. nr. 156 privind despăgubirea persoanelor
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării
de autoturisme (M.O. nr. 883/21.12.2007)
l O.u.G. nr. 155 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale
art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(M.O. nr. 884/21.12.2007)
l H.G. nr. 1.484 privind metodologia de restituire/
compensare a sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006, virate
la bugetul de stat sau la bugetul instituţiei publice
implicate în procesul de privatizare, care se cuvine
Fondului "Proprietatea" (M.O. nr. 884/21.12.2007)
l Ordinul nr. 1.460 al ministrului pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind
modificarea unor proceduri de implementare a
programelor finanţate prin bugetul Ministerului pentru

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii (M.O. nr. 884/21.12.2007)
l O.u.G. nr. 157 pentru modificarea şi completarea
O.G. nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de
utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
(M.O. nr. 885/27.12.2007)
l Ordinul nr. 762/1.992 al ministrului muncii, familiei
şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice
pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de
handicap (M.O. nr. 885/27.12.2007)
al ministrului economiei şi
l Ordinul nr. 2.421
finanţelor pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare
a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru
operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art.
143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
(M.O. nr. 887/27.12.2007)
l H.G. nr. 1.563 privind transmiterea unor imobile din
domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat" în domeniul public al unor unităţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora (M.O. nr. 889/27.12.2007)

Opoziţia ucraineană va înceta să boicoteze lucrările
Parlamentului numai după anunţarea unui referendum privind
aderarea fostei republici sovietice la NATO, a declarat luni fostul
premier Viktor Ianukovici, citat de RIA Novosti în pagina
electronică. Potrivit ultimelor sondaje, peste 50% din ukrainieni
sunt împotriva aderării la Alianţa Nord-Atlantică.

Preşedintele italian Giorgio Napolitano a dizolvat
miercuri parlamentul ţării, deschizând calea pentru
organizarea de alegeri anticipate, după numai doi
ani de la precedentul scrutin legislativ. Data
viitoarelor alegeri legislative din Italia a fost fixată
pentru 13 şi 14 aprilie

Turcia se opune includerii companiei
franceze Gaz de France în proiectul
gazoductului Nabucco din cauza poziţiei
Franţei faţă de genocidului armenilor şi
faţă de solicitarea Turciei de a deveni ţară
membră a Uniunii Europene.

Alegerile prezidenţiale din Serbia
În faţa lipsei de răbdare a Pristinei, Occidentul a insistat
pe lângă conducerea din Kosovo să amâne declararea
independenţei până după alegerile din Serbia, pentru a
facilita realegerea pro-occidentalului Tadici ca preşedinte în
faţa liderului Partidului Radical din Serbia. S-a estimat, în
eventualitatea victoriei lui Tadici, că după un val de proteste
zgomotoase ţara va reveni pe drumul euro-atlantic. În plus,
la al doilea mandat, ar fi în poziţia de a exercita mai multă
influenţă asupra guvernului de la Belgrad, influenţă care în
ultimul an a lipsit.

Kosovo

Duminică, ultimul termen impus conducerii din Kosovo, a
trecut o dată cu derularea alegerilor pentru preşedinte din
Serbia.
Boris Tadic, preşedintele în exerciţiu al Serbiei, a câştigat
un nou mandat de cinci ani în fruntea statului, învingându-l în
al doilea tur al scrutinului prezidenţial din 3 februarie pe
Tomislav Nikolic, din partea Partidului Radical Sârb, 50,57%
faţă de 47,71%, după numărarea a 99,8% din voturi.
Puternic sprijinit de cancelariile occidentale şi oficialii
Uniunii Europene, Tadic nu a reuşit să pună o diferenţă
suficient de consistentă între el şi rivalul său, Serbia apărând
în urma votului puternic divizată. Prezenta la vot de peste
66% a fost cea mai ridicată de la alegerile ce au dus la
schimbarea lui Slobodan Milosevic.
Funcţia de preşedinte este, în mare parte, una simbolică
dar preşedintele Serbiei este comandantul suprem al
forţelor armate.
Ambii candidaţi s-au exprimat în campania electorală
împotriva recunoaşterii independenţei regiunii Kosovo, paşii
post declarare unilaterală fiind văzuţi diferit. Tadic a separat
subiectul Kosovo de relaţiile viitoare cu UE în timp ce Nikolici
a propus aplicarea unei rezoluţii a parlamentului sârb care
prevede încetarea negocierilor cu Uniunea după declararea
independenţei de Pristina şi recunoaşterea europeană.
Victoria preşedintelui în exerciţiu precede semnarea
unui pre-acord de aderare cu Uniunea Europeană, la 7
februarie, ce înlocuieşte Acordul de Stabilizare şi Asociere,

Alegeri preziden]iale SUA

nesemnat la 28 ianuarie din cauza opoziţiei Olandei.
Uniunea Europeană a salutat victoria domnului Tadici.
Preşedintele Comisiei Europene a descris-o ca o victorie
pentru democraţie şi pentru valorile europene comune.
Doamna Amalia Neacşu, purtător de cuvânt al Delegaţiei
Comisiei Europene la Belgrad a declarat la BBC că
rezultatul deschide calea semnării acordului interimar între
Serbia şi Uniunea Europeană.
Luni, ţările Uniunii Europene au dat undă verde, din
punct de vedere juridic, misiunii privind provincia sârbă
Kosovo, fără a preciza data începerii acesteia - au informat
agenţiile de presă citând surse diplomatice.
Această misiune, de circa 2.000 de persoane, în
principal poliţişti şi jurişti, va putea începe după adoptarea
unei decizii în acest sens care necesită o reuniune a miniştrilor europeni ai afacerilor externe. Următoarea reuniune
a miniştrilor este prevăzută la 18 februarie la Bruxelles.
Parlamentul de la Pristina va proclama independenţa
provinciei în luna februarie, a declarat luni preşedintele
legislativului kosovar, Jakup Krasniqi. El a reiterat ca
declaraţia de independenţă va fi facută în coordonare cu
Statele Unite şi UE. Premierul kosovar, Hashim Thaci, s-a
arătat ceva mai prudent, declarând doar că a fost stabilită
data limita până la care urmează să fie declarată
independenţa provinciei faţă de Serbia şi că urmează ca
ziua declarării independenţei să fie anunţată în curând. La
Pristina s-au aflat în ultimele zilele mai multi lideri politici de
origine albaneză, ministrul albanez de externe, şi liderii a
doua formaţiuni politice ale etnicilor albanezi din Macedonia.
Rusia a adoptat o pozitie neutra fata de alegerile
prezidentiale din Serbia, ceea ce confirma ca este gata sa
colaboreze cu oricine ar fi fost invingatorul acestui scrutin, a
declarat presedintele Comitetului pentru afaceri
internationale al Dumei de Stat, Constantin Kosaciov. El a
subliniat, pe de alta parte, ca proclamarea unilterala a
independentei Kosovo ar putea determina Rusia sa-si
revizuiasca pozitia fata de alte entitati separatiste.
Kosovo, provincie a Serbiei, populată de slavi din secolul
şapte, trecută sub stăpânire otomană din 1389 până în 1913
când marile puteri ale vremii, Marea Britanie, Austria,
Germania, Franţa şi Rusia, au redat-o Serbiei, a devenit o
problemă de interes internaţional după bombardamentele
NATO din 1999 care au forţat trupele din Serbia să
părăsească regiunea. Considerată leagănul bisericii
ortodoxe sârbe, în prezent 90% din populaţie o reprezintă
etnici albanezi de religie musulmană.
Sub coordonarea mediatorului ONU, fostul preşedinte
finlandez Marti Ahtisaari, reprezentanţii de la Belgrad şi
Priştina au încercat să găsească un limbaj comun în
probleme precum protecţia minorităţilor, dezvoltarea
economică, descentralizarea şi întoarcerea refugiaţilor. La
sfârşitul acestui proces, provincia Kosovo urma să
primească un nou statut, agreat de Consiliul de Securitate al
ONU. Negocierile au intrat într-un impas toamna anului
trecut. Rezoluţia ONU 1244, care reglementează actualul
status quo, spune că Kosovo este o parte a Iugoslaviei.
Rezoluţia creează cadrul pentru actuala prezenţă
internaţională militară şi civilă din Kosovo şi nu se referă în
niciun fel la Serbia. După despărţirea Muntenegrului de
Serbia nu mai există însă Iugoslavia.
Urmările declarării independenţei, nesancţionate de
Consiliul de Securitate, vor fi probabil simţite până departe
de zona Balcanilor. Abkhazia, pentru a da un singur exemplu, ar putea urma imediat exemplul pt.a se rupe de Georgia.
Kosovo, devenit referinţă în dreptul internaţional, ar putea fi
folosit în numeroase zone ale lumii unde minorităţile din
diferite teritorii ar putea cere independenţa. ONU s-ar găsi în
faţa unor noi, complicate şi periculoase revendicări.

FDGR-ul saluta ratificarea
Tratatului de la Lisabona in
Parlamentul României
Ovidiu Ganţ, deputat FDGR şi fost
europarlamentar, a ţinut astăzi, 4 februarie
2008, o alocuţiune în cadrul dezbaterilor
care au precedat ratificarea Tratatului de la
Lisabona in Parlamentul Romaniei.

Deputatul FDGR a vorbit în numele
Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale.
În luarea sa de cuvant el a subliniat
sprijinul minorităţilor naţionale arătat pe tot
parcursul
procesului de aderare al
Romaniei la UE.
„Pentru realizarea acestui deziderat
comun am desfăşurat şi o activitate de
lobby extrem de intensă în ţările membre
ale UE care ne sunt apropiate prin limbă şi
cultură. Indiferent că a fost vorba de
procesul de ratificare sau de activitatea în
Parlamentul European avem convingerea
că ne-am făcut datoria.Referitor la acest
înalt for de reprezentare a cetăţenilor
europeni, suntem de părere că delegaţia
României prin componenţa sa multietnică
a dat un semnal clar Europei în ceea ce
priveşte convieţuirea în condiţii de normalitate din ţara noastră. Totodată credem că
un aspect esenţial în încheierea negocierilor de aderare l-a reprezentat succesul
politicii României privind minorităţile
naţionale, reflectat în satisfacerea
criteriilor politice de la Copenhaga.”
Deputatul FDGR s-a pronuntat in favoarea ratificarii tratatului.„Având convingerea că tratatul de reformă reprezintă un
important pas înainte în consolidarea UE şi
cu speranţa că de acceastă dată toate
statele membre îşi vor respecta angajamentul şi vor ratifica acest document, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
va vota desigur în favoarea proiectului de
lege pentru ratificarea tratatului de la
Lisabona de modificare a tratatului privind
UE şi a tratatului de instituire a Comunităţii
Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.” - a afirmat reprezentantul
Forumului Democrat al Germanilor in
Parlamentul Romaniei. (Helge Fleischer)

Alegeri preziden]iale Rusia
Fran]a
Tratatului de la Lisabona

Maratonul alegerilor primare din Statele Unite a continuat marţi, când în 24 de state s-a votat. Înaintea mediatizatei zile 7 erau statele unde au fost exprimate opţiunile
pentru candidaţii republicani şi democraţi. Până la sfârşitul
lunii iunie mai urmează 19 state. Convenţiile naţionale, unde
se desemnează oficial candidatul pentru casa Albă au loc la
sfârşitul lunii august pentru democraţi şi începutul lui
septembrie pentru republicani. Maratonul se încheie marţi, 4
noiembrie, când se deschid urnele pentru votul ce va decide
noul preşedinte. Acesta va fi investit oficial în ianuarie 2009.

A început campania electorală în Rusia. Candidaţi
pentru alegerile prezidenţiale: vicepremierul Dmitri
Medvedev, sprijinit de preşedintele Vladimir Putin,
ultranaţionalistul Vladimir Jirinovski, comunistul Ghenadi
Ziuganov şi democratul Andrei Bogdanov. Campania
electorală îl are în centru pe favoritul actualului preşedinte,
vicepremierul Dmitri Medvedev. Acesta are 42 de ani şi este
de multă vreme un aliat al lui Putin şi preşedinte al
companiei de stat Gazprom.

Cele două camere ale Parlamentului
francez, Adunarea Naţională şi Senatul,
reunite în Congres la Versailles, în
apropiere de Paris, au adoptat luni, cu o
largă majoritate, revizuirea Constituţiei
ţării, necesară ratificării de către Franţa a
Tratatului european de la Lisabona. După
adoptarea revizuirii Constituţiei ţării,
Parlamentul va putea să reflecteze la
ratificarea propriu-zisă a Tratatului de la
Lisabona, sub forma unei legi asupra
căreia este prevăzut votul pentru 7
februarie în Adunare, apoi în Senat. Astfel
este evitată organizarea unui referendum.

l Fondul OPEC pentru probleme umanitare a anunţat că a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 5,0 milioane dolari pentru
ameliorarea situaţiei civililor din Fâşia Gaza l Elveţia şi UE au convenit asupra unui protocol de extindere a liberei circulaţii pentru
România şi Bulgaria, care prevede o perioadă tranzitorie de şapte ani l Deputaţii Europeni vor discuta, săptămâna viitoare la
Bruxelles, despre sistemul american de apărare anti-rachetă l
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsoniera amenajata, centrala, termopane, pret negociabil.Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsoniera, Micro 1, amenajata, pret neg. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera in Moroasa, amenajata, centrala, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând garsoniera in bloc de apartamente, amenajat, termopane, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789 (Banat Expert)
Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4,
centrala, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789
VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE
Vând apartament cu o camera, Micro
4, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728625813 (Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala,
mobilat Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, Lunca, amenajat, centrala, semimobilat, pret neg. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, Lunca, etaj intermediar, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, centrala, termopane, complet mobilat si utilat. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort
2, Micro 3, imbunatatit, centrala, pret
28500 €. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 3, amenajat, centrala, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala, termopane, complet mobilat si utilat, nou renovat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
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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 2, fara imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 1, imbunatatit, termopane, pret
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021439
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, garaj. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
Vând apartament 2 camere, Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
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, pret
33000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 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, 0788 - 021442, 0728 625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Moroasa, etaj intermediar, imbunatatit, centrala, termopane, pret neg. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728-625813
Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, centrala, termopane, pret
34000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439 (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,
pret 33000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, pret 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit,
centrala, termopane, 2 balcoane, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort 1
decomandat, Centru, boxa, centrala,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort 1
decomandat eraj intermediar, Micro 3
imbunatatit. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
VÂNZARE CASĂ
Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând 6 camere, Bocsa, amenajata,
centrala, termopane, hidrofor, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 5 camere, Centru, etaj,
garaj, amenajata, pret neg. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
Vând casa mare, Centru, garaj,
scara interioara, terasa, amenajata, pret
negociabil Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 3 camere, Bocsa, amenajata, termopane, hidrofor, instant, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, pret neg. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (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, 0728 625813 (Banat Expert)
Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane,
22000 € neg. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând spatiu comercial, Lunca, amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând spatiu centru, amenajat, termopane, 40 mp. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, pret neg. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
Vând teren pentru constructii, Micro
4, posibilitate utilitati, 40 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând 17800 mp teren Bocsa
Romana, la sosea, utilitati, acces auto, 4
€/mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Micro 4, centrala, alarma. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Ofer spre inchiriere casa, pentru
locuit sau sediu firma, parter + etaj, zona
Centru, amenajata, centrala. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Ofer spre inchiriere sau vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina,
125 mp. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
CUMPĂRARE
Cumpar teren sau casa 1000 mp,
zona Muncitoresc, Timisorii, Calnic,
acces auto. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpar apartament 3 camere decomandat, 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. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Cumpar casa in Bocsa, plata cash.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar apartament 2 camere,
indiferent zona, ofer pret bun, cash,
comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpar garsoniera indiferent de
zona, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Cumpar apartament 3 camere, indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament cu o camera în
Micro 2 preţ 19.000 € neg. Tel 0748118080. (Tryo M)
Vând 2 camere cămin, Albăstrelelor,
preţ 14.000 €.Tel. 0748-118080.(Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
Zona Moroasa preţ 28.000 €. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, con. 1
decomandat, preţ 30.000 € neg. Tel.
0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, semidecomandat, Republicii, etajul 8, preţ
36.000 €. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1,
decomandat, Republicii, preţ 33.000 €
neg. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând teren pe Calea Caransebeşului
parcele de 800-1200 mp. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând teren la Văliug, 6000 mp, Crivaia 5 €/mp neg. Tel. 0748-118080.
Vând casă Văliug, 3 camere, baie,
curte. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Închiriez apartament, 2-3 camere.
Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Cumpăr cămin 1 cameră, Calea Caransebeşului.Tel. 0748-118080.(Tryo M)
Cumpăr apartament 2,3 camere
Govândari Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament, 1 cameră, zonă
bună, etaj intermediar, preţ negociabil.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
zonă bună, îmbunătăţiri, preţ bun. Tel.
0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, îmbunătăţit, etaj intermediar, zona buna , preţ
35.000 € neg.Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 4 camere, conf. 1,
decomandat, zonă bună, etaj intermediar preţ neg. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Cumpăr apartament 1 cameră, zonă
bună, ofer preţ bun. Tel. 0748-118081.
Cumpăr apartament 2 sau 3 camere
cu sau fără îmbunătăţiri, zonă bună, ofer
preţ bun. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând garsonieră în bloc de apartamente preţ 19.300 € neg. Tel. 0748118777. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
cu centrală termică, preţ 36.000 € neg.
Tel. 0478-118777. (Tryo M)

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

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

Agentii
, imobiliare

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament 2 camere, conf. 2,
în zona Moroasa preţ 28.000 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)
Vând garsonieră pe Tineretului cu
îmbunătăţiri preţ 19.500 € neg. Tel.
0748-118777.
Vând cămin cu o cameră şi 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.(Tryo M)
Vând apartament 2 camere, etajul 3,
cu îmbunătăţiri, preţ 26.000 €. Tel. 0355409536. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, etajul 2,
cu îmbunătăţiri, 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 îmbunătăţiri, 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 zonă bună, cu îmbunătăţiri, preţ
35.000 € neg.Tel. 0355-409536.(Tryo M)
Vând apartament 2 camere decomandat, cu îmbunătăţiri, mobilat, preţ
37.000 € neg.Tel. 0355-409536.(Tryo M)
Vând apartament 2 camere decomandat, superîmbunătăţit 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 apartament 3 camere, conf. 1,
preţ 36.000 € neg. Tel. 0355-409536.
Vând apartament conf. 1, 3 camere
decomandat, preţ 50.000 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere decomandat, conf. 1, etaj superior, preţ
33.000 € neg. Tel. 0355-409536.(TryoM)
Vând apartament cu o camera zona
Micro 2 ocupabil imediat preţ 19.000 €
Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând garsoniera conf. 1, zona Micro
1, cu îmbunătăţiri, etaj intermediar, preţ
19.300 € neg.Tel. 0355-409536.(Tryo M)
Vând apartament cu 1 camera, suprafaţa aproximativ 45 mp, cu îmbunătăţiri, zonă centrală, preţ 25.000 € neg.
Tel. 0355-409536. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780

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

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

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

Vânzãri

Închirieri

Vând spaţiu comercial, 100 mp,
situat pa Calea Caransebeşului, preţ
150.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă 3 camere în loc Măureni.
Preţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apartament situat în Parcul
Siderurgistului cu vedere spre parc, et.
2/4, compus din 3 camere decomandate, superîmbunătăţit. Preţ 60.000 € 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
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 45 mp cu
posibilităţi de extindere, situat în Piaţa
Reşiţa Sud. Preţ 80.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 600 mp situat
în Reşiţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând hală industrială fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp +
suprafaţă de teren din jurul grădinilor
7.000 mp (apă industrială, punct de
transformare energie electrică propriu).
Preţ neg. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 150 ml. Preţ 150 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 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 principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere apartamente de
închiriat mobilate şi utilate complet. Preţ
300 € lunar. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie autobuz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului bd. A.I.
Cuza, lângă Poliţie şi sediul Enel, zonă
comercială cu trafic pietonal şi auto
intens, cu staţie de tramvai şi autobuz în
apropiere, suprafaţă 140 mp, 5 locuri de
parcare, front stradal 12 ml, preţ 15 €/mp
lunar + tva. Tel.221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. Revoluţia din Decembrie, cu trafic pietonal şi auto intens,
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafaţa 160 mp,
front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)
Ofer spre închiriere spaţii pentru birouri, firme, zonă centrală. Preţ 500 €/lună.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 15 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing
secretară

Tel. 22.11.34

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
28 ian. 08
29 ian. 08
30 ian. 08
31 ian. 08
1 feb. 08
4 feb. 08
5 feb. 08
6 feb. 08

Lei noi
75,5187
75,5233
74,7114
73,9652
74,2990
70,4639
70,5788
71,8414

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,60
2,58
2,56
2,54
2,52
2,50
2,48
2,46
2,44
2,42
2,40

USD

7 Ianuarie - 6 Februarie 2008

EURO

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6

lei
3.80
3.78
3,76
3,74
3,72
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60
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PRISMA SPORT

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 14-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M V
14 12
14 10
14 8
14 8
14 7
14 8
14 6
14 6
14 7
14 6
14 5
14 4
14 2
14 0

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT
E
1
0
3
3
2
0
3
3
1
0
0
2
0
0

I
1
4
3
3
5
6
5
5
6
8
9
8
12
14

GM
462
454
425
394
383
399
402
400
394
362
347
383
337
328

GP
377
410
408
352
386
388
379
395
393
376
357
405
415
429

P
25p
20p
19p
19p
16p
16p
15p
15p
15p
12p
10p
10p
4p
0p

Etapa urmatoare (15/26) 10.02.2008: Dinamo Baumit BucurestiHCM Constanta; Universitatea Bucovina Suceava - Univ. HCM Poli
Izometal Timisoara; UCM Resita - Steaua MFA Bucuresti ; Romvag
Caracal - HC Minaur Baia Mare; Stiinta Municipal Dedeman Bacau Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; HC Odorhei - CSM Medgidia; CSM
Oradea - Uztel Ploiesti.

UCM Reşiţa
RESITA A PIERDUT CU 10-0! Partida Poli Timisoara - UCM
Resita, încheiata pe teren cu 23-28, a fost câstigata la masa verde
de gazde, cu 10-0, a hotarât marti Comisia de Competitii a FRH.
Aceasta decizie a fost luata ca urmare a faptului ca trupa pregatita
de Aihan Omer l-a trecut pe foaia de joc pe Alexandru Vulpe,
jucator nascut în 1990, având cu un an mai putin decât prevede
regulamentul. Pe lânga pierderea jocului, UCM Resita a fost penalizata si cu un punct. "Hotarârea este clara. Meci pierdut cu 10-0 si
minus un punct în clasament. Regulamentul prevede ca pe foaia
de joc sa fie înregistrati 14 jucatori, din care minim 12 de vârsta
senioratului si 2 handbalisti aflati în ultimul an de juniorat", ne-a
declarat Jean Mateescu, presedintele Comisiei de Competitii.
Asadar, UCM Resita a abordat marele derby cu Steaua MFA de
miercuri de pe locul 4, pozitie pe care a retrogradat în urma deciziei
luate de Comisia de Competitii. Diferenta dintre UCM si Steaua s-a
marit la opt puncte în favoarea "militarilor".

PRISMA SPORT

TENIS - CUPA DAVIS
Sala Sporturilor "Transilvania" din Sibiu este pregatita sa
gazduiasca, in perioada 8-10 februarie, meciul de Cupa Davis
dintre Romania si Franta, din cadrul etapei inaugurale a Grupei
Mondiale, suprafata de joc fiind deja montata de cateva zile.
Adunati in fosta capitala culturala a Europei de prin toate colturile
lumii, Andrei Pavel, Victor Hanescu, Florin Mergea si Horia Tecau
se pregatesc intens sub privirile "profesorilor" Adrian Marcu si
Florin Segarceanu pentru o replica cat mai puternica si nu scot din
calcule o eventuala surpriza, mai ales ca meciurile din Cupa Davis
nu seamana cu cele din circuitul ATP.
Multumiti de suprafata de joc si de conditiile oferite de moderna
sala din Sibiu, jucatorii romani, in frunte cu veteranul Andrei Pavel,
mizeaza pe o mare surpriza, desi Franta se va prezenta la start cu
toate vedetele momentului, pe lista capitanului Guy Forget
regasindu-se finalistul de la Australian Open, Jo-Wilfried Tsonga,
invingatorul Open Romania 2007, Gilles Simon, precum si
consacratii Richard Gasquet, Arnaud Clement si Michael Llodra.
"Cupa Davis este Cupa Davis! Bineinteles, Franta este cea mai
puternica echipa pe care puteam s-o intalnim. Este favorita, dar
sper sa facem o surpriza. Cine stie? Si cu spectatorii in spate, ar fi
frumos sa invingem", spunea Pavel, adaugand ca, "si daca vin cu a
patra sau a cincea echipa, Franta tot va avea un lot foarte
puternic", idee lansata de legendarul Ilie Nastase, care compara
masa de selectie a Romaniei si Frantei, ultima fiind capabila sa
inscrie in Cupa Davis mai multe echipe de valoare. La randul sau,
Hanescu crede in potentialul echipei si nu scoate din calcul o
eventuala surpriza.

HANDBAL - Cupe Europene

Şapte echipe româneşti joacă în cupele europene la finalul
săptămânii Patru echipe feminine şi două masculine vor juca
primele meciuri oficiale din cupele europene în 2008 la finalul
săptămânii, în manşele tur ale optimilor Cupei Cupelor şi
Challenge Cup, în timp ce campioana Oltchim Râmnicu Vâlcea va
debuta în grupa 1 principală a Ligii Campionilor.
Prima echipă feminină care va evolua în cupele continentale
este campioana Oltchim Râmnicu Vâlcea, care va juca, vineri, în
deplasare, cu 1. FC Nurnberg (ora 19.30), în prima partidă din
grupa 1 principală a Ligii Campionilor. Tot la feminin vor intra în
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
luptă şi cele două formaţii calificate în optimile Cupei Cupelor,
20 ian - 10 feb:
FOTBAL - Cupa Africii pe Natiuni, Ghana 2008;
Rulmentul Braşov şi "U" Jolidon Cluj, care vor întâlni, duminică,
07 - 10 feb:
RALIURI - Raliul Suediei, Etapa II-a, WRC;
formaţiile DVSC Debrecen (în deplasare, ora 19.00), respectiv
08 - 10 feb:
TENIS - Cupa Davis, Romania - Franta, Sibiu;
11 - 24 feb:
BOB - Campionatul Mondial, Altenberg, Germania. Naisa Nis (acasă, ora 16.30). De remarcat faptul că la Cluj se vor
duela finalistele sezonului trecut din Challenge Cup, când trofeul a
DE VĂZUT LA TV:
revenit formaţiei sârbe. În optimile de finală ale Challenge Cup,
Dunărea Brăila va juca, sâmbătă, în deplasare cu formaţia cehă
TENIS: CUPA DAVIS, ROMANIA - FRANTA
Vineri, Sambata, Duminica TVR 1 ora 12:55;14:00; 13:00 Zora Olomouc (ora 18.30), iar Tomis Constanţa va evolua,
duminică, pe teren propriu, cu echipa azeră Abu Baku (ora 11:00).
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, FC Nurnberg - Oltchim
La masculin, în optimile de finală ale Cupei Cupelor, Steaua
Vineri Sport.ro ora 19:30
Bucureşti va întâlni, sâmbătă, în deplasare puternica formaţie din
ATLETISM: Concurs in sala, Germania
Ungaria, Veszprem (ora 17.00), în timp ce în optimile Challenge
Vineri Eurosport ora 21:00
Cup, UCM Reşiţa va juca, duminică, pe teren propriu, cu croaţii de
RUGBY: Turneul celor 6 Natiuni: Franta - Irlanda
Sambata TVR 2 ora 18:00
la Moslavina Kutina (ora 11.00). Returul tuturor partidelor au loc
HANDBAL M.: Cupa Challenge: UCM Resita - Moslavina Kutina
peste o săptămână, cu excepţia dublei manşe dintre Poli Izometal
Duminica Sport.ro ora 11:00
Timişoara şi islandezii de la Fram Reykjavik, ce se va disputa la
FOTBAL: Cupa Africii pe Natiuni - Finala mare
Timişoara, la 16 şi 17 februarie, în optimile de finală ale Challenge
Duminica Eurosport ora 19:00
Cup.

Joi/7 Februarie

Vineri/8 Februarie

Timişoara
+5ºC
-2ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 11 Februarie

Sâmb@t@/9 Februarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +4ºC
-4 º C

+5ºC
-3ºC

Timişoara
Caransebeş

+5ºC
+2ºC

+6ºC
-1ºC

Reşiţa
Oraviţa +3ºC
-1ºC

+5ºC
-3ºC

Marţi, 12 Februarie

Romania si Israel s-au intalnit pana acum de 18 ori, tricolorii
inregistrand 10 victorii, cinci
remize, trei înfrângeri si un
golaveraj de 29-16.
Cele doua selectionate au
jucat doar doua partide oficiale,
ambele în preliminariile Campionatului European din anul
1996, încheiate 1-1, la Tel Aviv,
şi 2-1 la Bucureşti.
Primul meci între cele două
selecţionate s-a disputat la Tel
Aviv, la 7 decembrie 1966, şi s-a
încheiat cu victoria echipei
naţionale a României, cu scorul
de 2-1. Pe 8 aprilie 1981, tot la
Tel Aviv, Romania a pierdut
pentru ultima data in deplasare,
in fata Israelului, scor 1-2.
De remarcat ca Israel a
invins in ultima partida disputata
de cele doua formatii, la Bucuresti, in 1999, cu scorul de 2-0.

Raliul Suediei

ATLETISM
Adelina Gavrilă a reuşit cea mai bună performanţă mondială la triplusalt. Atleta Adelina Gavrilă (Steaua) a reuşit, sâmbătă, în etapa a doua a "Athletics Tour Distrigaz Sud", rezervată
seniorilor, tineretului şi juniorilor I, cea mai bună performanţă mondială a acestui sezon, informează Federaţia Română de Atletism.
Gavrilă a reuşit o săritură de 14,78 metri.
În cadrul aceleiaşi competiţii indoor, Liliana Popescu (CSM
Craiova-CS Olimpic) a fost cronometrată pe distanţa de 1.500 m
cu 4:06.29, în timp ce Adrian Cârnaru (CSM Piteşti - 800 m) a
stabilit un nou record naţional la juniori II, cu timpul de 1:52.34. La
competiţia organizată în sala de atletism din cadrul Complexului
Naţional Sportiv "Lia Manoliu" au participat 86 de atlete şi 145 de
atleţi, reprezentând 72 de cluburi, iar FRA a acordat premii în
valoare de aproximativ 7.000 de lei sportivilor şi antrenorilor lor.

ISRAEL - ROMANIA

+5ºC
0ºC

+5ºC
-2ºC

Raliul Suediei, care se va
desfasura la sfarsitul acestei
saptamani, este unic prin
specificul sau si prin istoria sa in
calendarul WRC. Unul din
elementele care compun acest
specific este ca in intreaga sa
istorie de 45 de ani un singur pilot din afara Peninsulei Scandinave a reusit sa se impuna aici.
Acesta este un motiv pentru
ca sansele lui Mikko Hirvonen
de a-l invinge pe Sebastien
Loeb sa creasca. Finlandezul
se va afla la cel de-al saselea
start in Suedia, cea mai buna
performanta tinsa fiind locul 3 in
2007. Mai mult, Hirvonen vine
din postura celui mai recent
castigator al unui raliu pe
zapada in Mondial, cel din
Norvegia de anul trecut .
“Toata lumea ma intreaba
daca ma simt favorit. Sunt
cativa posibili invingatori si eu
ma numar printre ei. Simt putina
presiune, dar la fel a fost si in
Monte Carlo si a iesit bine pana
la urma. Acum urmeaza primul
raliu la care ma gandesc cu adevarat ca trebuie sa il castig. Sper
sa fie conditii de iarna adevarata. Ma bazez si pe fiabilitatea
Focus-ului, pentru ca nu mai
este programat un service clasic de 30 de minute la mijlocul
zilei, ci doar unul de 15 minute in
care vom putea folosi doar echipamentul de la bord, a declarat
finlandezul de la BP Ford.”
Raliul Suediei va reprezenta un
moment aniversar pentru Loeb.
Francezul va lua startul in raliul
cu numarul 100 din WRC.

Duminic@/10 Februarie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+5ºC
-2ºC

+5ºC
-4ºC

Vineri, 15 Feb.

Reşiţa

+2ºC
-5ºC

Oraviţa +1ºC
-5ºC

Oraviţa +2ºC
-2ºC

+4ºC
-1ºC

Miercuri, 13 Februarie Joi, 14 Februarie

Caransebeş

+2ºC
-5ºC

Sâmbătă, 16 Feb.

Duminică, 17 Feb.

Reşiţa

-1ºC/-6ºC

-2ºC/-7ºC

0ºC/-5ºC

+2ºC/-5ºC

-3ºC/-8ºC

-3ºC/-8ºC

-3ºC/-6ºC

Timişoara

+4ºC/-5ºC

+3ºC/-7ºC

+3ºC/-4ºC

+4ºC/-7ºC

+2ºC/-8ºC

+4ºC/-5ºC

+7ºC/-2ºC
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