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Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Şedinţă de lucru ordinară 12 februarie 2008-

Bugetul propriu al Consiliului Jude

Personal neclerical în institu

Infrastructura rutieră a jude

ţean Cara

ţiile de cult din judeţ

ţului

ş-Severin în
anul 2008

În anul 2008, jude ş-Severin dispune de un buget în
valoare de 115.778,8 mii lei, constituit din surse clasice (bugetul
de stat, cota defalcat

şi structur şi a cheltuielilor ca şi
în anul precedent, are relativ aceeaşi dimensiune, dar se
constat şteri de cheltuieli la diferite capitole.

Procentul de creştere maxim se înregistreaz
şi a persoanelor cu

handicap (157,06% fa
şi cornul” care,

extins la elevii claselor V-VIII necesit
şi alte cheltuieli, un exemplu fiind

cofinan

ş-Aeroport,
Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asisten

şi şi
Muzeul de Locomotive din Reşi

şi a persoanelor cu handicap (49,2 % din buget).

şi cheltuieli pentru institu şi serviciile
publice de sub autoritatea Consiliului Jude

şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului
Jude

şi le pot asigura sunt:

ş-Severin au fost
prev şi a contribu

ş-Severin, pentru anul 2008 num

ş şi Cultul Penticostal Bucureşti., creştere de
personal aprobat

şi în acest an Programul
lucr şi reabilitare a drumurilor comunale şi
jude

şi
inaugurat la sfârşitul anului 2007, precum şi a intravilanului
satului Potoc. Drumul dep şeşte destina

şi Valea şi Ochiul Beiului.
Vor fi reabilitate drumuri de interes local (pentru popula

şi
accesul spre localit ş) şi Cârnecea
(Ticavniul Mare), iar segmentele Jitin - Ciudanovi Şopotu Nou
- Drişte, Dognecea - Calina şi Tirol - Fizeş vor fi reparate.

Consiliul Locala aprobat sumele (521.600.000 lei) destinate
unor lucr
şi tratamente bituminoase, capitol în care a fost inclus

ş - limit ş, reabilitarea accesului
dinspre DJ 581 a localit

şi includerea traseului Dalci -
Cicleni), Prisaca-Z şi

ţul Cara

ţia în vigoare, la care se adaug
ţii sau organisme abilitate (ministere, programe), privind

subvenţiile sau transferurile cu destinaţie clar

ţie a copilului
ţ

ţarea proiectelor derulate prin „Programul Operaţional
Regional 2007-2013”, cota de participare fiind estimat

ţ
ţa, Centrul de persoane cu dizabilit ţi, din Oraviţa

ţa.
O caracteristic ţial

ţiei sociale a copilului

ţiile
ţean sau finanţate de

c

ţiile
ţean , limitate la veniturile care le-au fost alocate sau pe

care

În bugetul propriu al judeţului Cara
ţilor salariale ţiilor

pentru personalul neclerical din instituţiile de cult din judeţ,
aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.

În Cara

Consiliul Judeţean continu

ţene, alocând suma de 11.303.585,76 lei.

Sumele alocate nu vor rezolva, îns
ţeaua rutier ţului, care reclam ţii, care au fost

cuprinse într-un inventar al problemelor de drumuri sau care au
constituit obiectul unor solicit ţilor
locale sau, prin intermediul consilierilor, din partea populaţiei. În
acest an vor fi continuate, printre altele, lucr

ţean Ilidia - Socolari - Potoc (DJ 571 C), asfaltat

ţia de interes local,
având în vedere c

ţie sau
pentru exploat

ţile Submargine (Armeni
ţa,

ţii
ţia

DJ Berzovia- Verme ţ Timi
ţii Jitin, asfaltarea a 0,5 km spre comuna

Brebu Nou, reabilit ţii ale segmentelor
rutiere sau ale accesului pentru localit ţilor Marga, Gârbov ţ,
Dalci (fondurile alocate nu permit

ţa - Târnova, Doclin - Tirol,
Gârnic - Moldoviţa , Zorlencior - Zorlenţu Mare.

ă din impozitul pe venit, cote din TVA),
definite în legisla ă decizii ale unor
institu

ă, precisă. Bugetul
are aceea ă a surselor de venituri

ă cre
ă la componenta

destinată sistemului de protec
ă de anul 2007), dar este nesemnificativ la

alte capitole (de exemplu, programul „Laptele
ă o sumă de 1.320,0 mii lei).

Bugetul propriu va suporta

ă la
2.246,8 mii lei. Obiectivele incluse până în prezent în acest
program sunt Zona Industrială Caransebe

ă
din Re ă

ă esen ă a modului de constituire a
veniturilor bugetare este asigurarea protec

Buget de venituri

ătre acesta
Cheltuielile pe care le vor putea opera, în anul 2008,

institu

ăzute sumele necesare plă

ărul posturilor a fost

suplimentat de la 548 la 550, beneficiare fiind Episcopia Orto-
doxă Caransebe

ă de Consiliul Local.

ă
ărilor de modernizare

ă, toate segmentele din
re ă a jude ă interven

ări, venite din partea autorită

ările de reabilitare a
drumului jude

ă
ă realizează accesul spre unele dintre cele mai

frumoase obiective turistice ale Banatului: Cheile Nerei, precum

ări ale unor rezerve naturale (DJ 608 E, DN 67D -
608D), vor fi modernizate drumurile DJ587 Fârliug -Duleu

ă

ări noi de reabilitare, modernizare, consolidări, repara
ă repara

ă jude
ă

ări, modernizări sau repara
ă ă

ăgujeni, Re

(Proiect de
hot

(Proiect de hot

ărâre nr. 1)

ărâre nr. 2)

(Proiect de hotărâre nr. 3)

( )mii lei
1. Direc

Şcolar pt.Educa
Şcoala Special şa 1.850,0

4. Şcoala Special ş 850,0
5. Centrul Şcolar pt.Educa

Şcolar de Construc şi
şi Asisten S 400,0

8. Biblioteca Jude
şi Civiliza

Şcoala de art şi

şi

şi

şi

ş 1.650,0
22. Complexul de Servicii Social Oravi

şiAsisten
şi

şi Privat al jude ş-Severin 15.175,0

ţia de Evidenţ
ţie Incluziv

ţie Incluziv
ţii Montaj Re ţa 1.500,0

7. Centrul de Resurse ţ ţional
ţean

ţean de Cultur ţie Tradiţional
ţean de Etnografie al

Regimentului de Graniţ

ţa 572,0
13. Teatrul „G.A. Petculescu” 1.270,0
14. Direcţia General ţ

ţiei Copilului 900,0
16. Centrul de Primire în Regim de Urgenţ

ţa 1.200,0
18. Complexul de Servicii Sociale

„Speranţa” Re ţa 1.400,0
19. Complexul de Servicii Sociale

„Casa Noastr
ţa 2.100,0

21. Complexul de Servicii Sociale
„Bunavestire” Caransebe

ţa 2.050,0
23. Centrul de Îngrijire ţ

ţa 4.700,0
25. C

ţia de administrare a Domeniului
Public ţului Cara

ă a persoanelor 1.700,6
2. Centrul ă„Aurora” 2.400,0
3. ă Boc

ă Caransebe
ă„Primăvara” 1.700,0

6. Grupul
ă Educa ă C

ă „Paul Iorgovici” 1.200,0
9. Centrul Jude ă ă 1.100,0

10. Muzeul Jude
ă 880,0

11. Muzeul Banatului Montan 1.530,0
12. ă Re

ă deAsisten ă Socială 31.514,0
15. Complexul de Servicii Sociale Comunitare

destinat Protec
ă

a Copilului 650,0
17. Complexul de Servicii Sociale

„Sfânta Maria” Re

ă” Zăgujeni 1.300,0
20. Centrul de plasament „Apartamentul” Re

ă 1.900,0
24.Căminul pentru Persoane vârstnice Re

ăminul pentru Persoane vârstnice Sacu 3.587,0
26. Direc
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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 Resti
tuirea Proprietăţilor, al cărei conţinut va fi afişat pe site-
ul acesteia şi care va conţine următoarele elemente

opţiunea expresă pentru una din modalităţile de
despăgubire prevăzute din lege;

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.

-

. . .

:
�

�

Persoana îndreptăţită va anexa la cerere
următoarele:

titlul de despăgubire în original;
certificatul de acţionar al Fondul Proprietatea, în

original, dacă acesta a fost emis;
în cazul în care există mai mulţi beneficiari se vor

depune, de asemenea, procură notarială (în original)
prin care toţi beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei
sau o terţă persoană să realizeze opţiunea pentru titlu
de plată sau titlu de conversie, respectiv act notarial
(original sau copie legalizată) sau hotărâre definitivă şi
irevocabilă a instanţei judecătoreşti cu privire la cotele
în care vor fi împărţite despăgubirile între beneficiari
(prin act notarial se înţelege: certificat de moştenitor,
contract de partaj voluntar sau declaraţie prin care se
face împărţirea în cote);

copii ale actelor de identitate a persoanei/per
soanelor titulare şi a persoanei împuternicite;

dovada deschiderii unui cont bancar (în care vor fi

virate despăgubirile băneşti, dacă e cazul) la o bancă
comercială sau la C.E.C. (dovada se va face prin
documentul ştampilat, în original sau copie, emis de
bancă la deschiderea contului cu specificarea codului
IBAN şi a sucursalei de bancă);

declaraţie pe proprie răspundere a titularului/titu
larilor din care să reiasă dacă s-au efectuat acte de
dispoziţie sau constituire de garanţii asupra acţiunilor
emise la Fondul Proprietatea (în cazul persoanelor
cărora li s-au emis acţiuni până la data intrării în
vigoare a ordonanţei);

declaraţie pe proprie răspundere a titularului/titu
larilor din care să reiasă dacă s-au efectuat acte de
cesiune (dispoziţie) a drepturilor rezultate din dispo
ziţia entităţii învestite cu soluţionarea notificării/cererii
prin care s-a propus acordarea de despăgubiri; în
situaţia în care s-a efectuat o cesiune parţială se vor
indica cotele în limita cărora s-a făcut cesiunea;

declaraţie pe proprie răspundere a titularului/titula
rilor din care să reiasă dacă au contestat în instanţă
titlul de despăgubire emis de către Comisia Centrală
pentru Stabilirea Despăgubirilor;

dosar plic.
Referitor la reglementarea unor situaţii care pot fi

întâlnite în procesul de acordare a despăgubirilor,
hotărârea stabileşte faptul că în situaţia în care în titlul
de despăgubire au fost individualizate mai multe per
soane, fără a fi stabilită contravaloarea despăgubirilor
cuvenite fiecăreia dintre ele, persoanele îndreptăţite la
despăgubiri pot desemna prin procură încheiată în
formă autentică, drept reprezentant comun pe una
dintre ele sau o terţă persoană.

De asemenea, hotărârea prevede că dacă până la
valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele
mai multor persoane se stabileşte cota de proprietate
care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are
posibilitatea de valorificare în condiţiile aplicabile
titlurilor individuale de despăgubire. În această situaţie,
cota de proprietate care revine fiecărui titular al
dreptului la despăgubire se stabileşte prin act de partaj
voluntar autentificat sau prin hotărâre judecătorească
de partaj definitivă şi irevocabilă. În ambele cazuri,
actul de partaj trebuie depus anterior emiterii titlului de
plată şi/sau de conversie.

Hotărârea mai stabileşte şi aspectele care trebuie
verificate de către prefecţi cu ocazia exercitării con
trolului de legalitate asupra dispoziţiilor de acordare a
despăgubirilor emise de către autorităţile locale.

În acest sens, în vederea întocmirii avizului de
legalitate prefecţii vor verifica îndeplinirea tuturor
condiţiilor prevăzute de lege pentru a-i fi recunoscută
notificatorului calitatea de persoană îndreptăţită,
respectiv depunerea notificării cu respectarea
condiţiilor şi în termenul prevăzut de lege, existenţa la
dosar a înscrisurilor care dovedesc calitatea de fost
proprietar al bunului imobil preluat în mod abuziv sau,
după caz, calitatea de moştenitor al fostului proprietar,
existenţa actelor doveditoare referitoare la preluarea
abuzivă a imobilului notificat în perioada de referinţă a
legii, înscrisurile care atestă imposibilitatea restituirii în
natură a imobilului care face obiectul al notificării,
precum şi imposibilitatea atribuirii în compensare a
unor alte bunuri deţinute de emitentul dispoziţiei.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

-

-

-

-

-

-

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 06.02.2008

Regimul stabilirii }i pl@]ii desp@gubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

Nu va intra în program tronsonul din vechiul drum jude-
ţean care f

ţiva km traseele Re ţa -Anina - Oraviţa,Anina - Oraviţa
- Timi ţa - Moldova Nou

ţean
DJ 582, pe distanţa Re ţa - V

ţarea la finanţarea european

ţiunea Muntele Mic a
înce-put în anul 2006, atunci când a fost asfaltat tronsonul
telescaun - Muntele Mic. Dup

ţierii acestor lucr
ţie a fost estimat

ţ, care reclam ţii
urgente vor beneficia de alocare unei sume de 60.000,0 mii
lei, care vor asigura demararea investiţiei (proiectare

ţie):
podurile peste Nera, la Naid

ţia lucr
ţa, S.C. CONSTRUCT CEMENT din Berzovia

ŢIA, care va realiza, în regie proprie,

ţene
ţa circulaţiei

(100.000 lei)
ţene

ţate din sume defalcate din TVA, pentru anul 2008,
estimat la 532.403.585,76 lei, a fost aprobat.

ţul
Cara

ţa, Rusca - Teregova,
Eftimie Murgu, L ţarea
programului este asigurat

ţelor, din fonduri de la bugetul de
stat

ţierea ţare
internaţional ţional , înfiinţarea unor
structuri cu speciali

ţ

ţiei Integrare European

ţare Internaţional
ţii va fi asigurat

ţie nou înfiinţat

ţiativele democrate, a propus
pentru noua funcţie un algoritm de calcul al salariului sefului
de serviciu, care s ţin

ţia noului post, organigrama ţii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean va
suporta doar modific

ţie Incluziv

Noile standarde oblig ţ
ţiu minim pentru

dormitoarele propriu-zise (4 mp în cazul dormitoarelor cu
dou ţia când dormitorul este destinat
unei singure persoane).

În aceast ţie, la Centrul de Îngrijire ţ
ţa, aplicarea legii a condus la o reorganizare care a

impus mic
ţi. Trebuie f ţiunea c

ţ

ţilor sociali, ace

ţa lui în procesul de îngrijire-asistare, acesta a fost
transformat.

ţii Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public ţului Cara

ţii vor suporta modific

ţia având 46 de funcţii
publice ţii contractuale, faţ

ţioneaz
ţii fiind realizarea unui Centru

medical de rang universitar
ţa de 1.020 mp, situat în

imobilul situat în Re ţa, Strada Spitalului, nr. 36 (curtea
staţionarului II al Spitalului Judeţean). Terenul este situat în
incinta spitalului, pe latura spre Str. I.L. Caragiale

ţean a aprobat trecerea din domeniul
public al judeţului Cara

ăcea legătura dintre cartierul Steierdorf (Anina)
ă începerea exploatării de

ă.
Nu a constituit obiectiv al programului drumul jude

ăliug Brebu Nou, de ă
renun ă pentru reabilitare-
modernizare a fost lansată ideea găsirii altor mijloace
financiare pentru abordarea lui.

Modernizarea accesului spre sta

ă un an în care lucrarea a fost
sistată, în 2008 au fost alocate fonduri pentru realizarea
rigolelor pereate (acolo unde nu au fost finalizate), a zidurilor
de sprijin

ă globală a ini ări noi de
execu ă la 450.000,0 mii lei.

Cinci dintre podurile din jude ă interven

ă

ărădia.
Principalele firme selectate până în prezent pentru

execu ările sunt: S.C. DRUMURI

ărilor de drumuri jude
ăzute fonduri pentru siguran

ă (1.500.000 lei).
Programul lucrărilor de drumuri jude

Programul de pietruire, reabilitare, modernizare

ărora li
se adaugă tronsoanele de drum Sasca - Petrilova , Iaz - Var,
Sacu - Sălbăgelu Nou ăzi, din Ciclova,
Obreja, Bozovici, Valea Bolva

ăpu
ă de Ministerul Dezvoltării,

Lucrărilor Publice

Având în vedere paleta largă, diversificată, a programe-
lor de dezvoltare regională ă, ceea ce presupune
ini

ă s-a impus, la nivel na

ă a aplicării acestei legi, în Cara
ă

ă” din cadrul „Direc ă,
Programe, Mediu ă” se va transforma în
„Serviciu Proiecte cu Finan ă”.

Coordonarea activită ă de către
ă, atribuită domnului arh.

Victor Naidan.

Noua structură organizatorică aprobată, a fost calificată
de către domnul consilier Nicolae ănescu, ca fiind „foarte
bună ă”, iar rezultatul scontat „deosebit de pozitiv”.

În continuare, domnul consilier, care în ultima perioadă
de timp apreciază toate ini

ă con ă o cotă de la buget ă din
valoarea proiectelor derulate.

Cu excep

ări realizate prin transformări de posturi.

Noile acte legislative, aplicate la Centrul
ă „Primăvara” au condus la reglementarea

categoriilor de personal nedidactic

ări au impus reducerea la unele categorii (paznici, îngrijitori,
personal de la bucătărie)

ări s-au aplicat prin transfer dintr-o categorie în
cealaltă.

ă centrele de îngrijire ă
pentru persoane vârstnice să asigure un spa

ă paturi

ă situa ă din
Re

ărului de
asista ăcută men ă cele 30 de persoane
au fost transferate în alte centre de profil.

Ca o consecin ă a numărului de beneficiari s-a impus

ă ălătoreasă.
Personalul centrului este deficitar în ceea ce prive
ărul asisten

ă în decursul a
ări pentru ocuparea postului de farmacist, cu

importan

ă

ării structurii organizatorice.
Organigrama ări la

Serviciul Încasare Taxe Local

ă de (34+64) în prezent.

S.C. POLIMED S.R.L. inten ă să î

ădiri anexă.
Consiliul Jude

şi
sanatoriul Marila (abandonat dup
şisturi bituminoase pentru Crivina), deşi, reabilitat ar reduce
cu câ şi

şoara sauAnina - Oravi

şi şi, dup

şi a parapetelor.
Valoarea total

şi
execu

ş şi la Sasca
podul peste Teregova, la Teregova
podul peste Belareca, la Plugova şi
podul peste Caraş, la V

şi PODURI din
Reşi şi S.C.
HIDROCONSTRUC şi
drumul tehnologic între barajul Rusca-Teregova, barajul
Cornereva şi puncte de lucru anexe.

În Programul lucr şi comunale
au fost prev

şi pentru activitatea de iarn
şi comunale

finan

şi/sau
asfaltarea a drumurilor de interes local clasate, din jude

ş-Severin reia tronsoanele de drum DN 6 - Submar-
gine, DJ 581 - Cârnecea şi DJ 587 Fârliug - Duleu, c

şi numeroase str
şni

şnicel, Vermeş, Prigor. Finan

şi Locuin
şi din credit extern.

şi durabil
şi derularea a numeroase proiecte cu finan

şti în managementul de proiect (Legea
nr. 339/2007).

Ca o consecin ş-Severin
compartimentul „Programe, Dezvoltare Regional şi
Durabil

şi, Informatic

Şeful
Serviciului, func

Ştef
şi benefic

şi o cot

şi statele de func

Şcolar pentru
Educa

şi didactic auxiliar.
În ceea ce priveşte personalul nedidactic noile reglemen-

t
şi suplimentarea la altele (şoferi,

fochişti).Pentru personalul didactic auxiliar noile
reglement

şi asisten

şi 10 mp, în situa

şi Asisten
şi

şorarea cu 30 de persoane a num

şi
reducerea a 6 posturi de asistent medical, 6 posturi de
infirmier şi 3 posturi de sp

şte
num ştia având un rol special în
noua abordare a persoanelor asistate.

Având în vedere c şapte ani nu au fost
solicit

Diversificare activit
şi Privat al jude ş-Severin a

condus la necesitatea reorganiz
şi statul de func

şi Serviciul Salvamont şi
Dispecerat Dezastre, în final Direc

şi 54 func

şi diversifice
activitatea, una dintre direc

şi în acest sens a solicitat
concesionarea unui teren cu suprafa

şi

şi este liber
(920 mp), respectiv ocupat (200 mp) de cl

ş-Severin în domeniul privat al
acestuia.

�

�

�

�

(Proiect de
hot

(Proiect de hot

ărâre nr. 4)

ărâre nr. 5)

(Proiect de hotărâre nr. 6)

(Proiect de hotărâre nr. 7)

ărâre nr. 8)

(Proiect de hotărâre nr. 9 )

ărâre nr. 10)

(Proiect de hot

(Proiect de hot

Serviciul „ Proiecte cu finan ă”

Reducere de personal la „Primăvara”

Standarde de calitate pentru serviciile asigurate la
Centrul de Îngrijire ă Re

Modificări la Direc

Centru medical de rang universitar

ţare internaţional

ţ ţa

ţia de Administrare a Domeniului
Public

şiAsisten şi

şi Privat

R.B.

Consiliul Jude]ean Cara}-Severin
{edin]@ de lucru ordinar@ - 12 februarie 2008

(continuare )din num rul trecută

Programul de cre}tere a
competitivit@]ii produselor

industriale
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-

Severin, prin Serviciul Integrare Europeană,
face cunoscut că Ministerul Economiei şi
Finanţelor administrează Programul de
creştere a competitivităţii produselor indus-
triale (pentru implementarea şi certificarea
sistemelor de calitate, mediu, sănătate şi
siguranţă operaţională, responsabilitate so-
cială, dotarea şi acreditarea laboratoarelor,
certificarea produselor, asimilarea de
tehnologii şi produselor noi, analize de
evacuare comparativă a sectoarelor
industriale, organizarea şi amenajarea de
expoziţii şi standuri în spaţii existente din
incinta operatorilor economici, precum şi
înregistrarea şi protejarea mărcilor,
desenelor şi modelelor industriale româneşti
pe pieţele externe).

În funcţie de activităţi, cota de finanţare a
proiectelor de la bugetul de stat poate fi de
până la 75%. Suma minimă alocată din
această sursă pentru un proiect este de
5000 euro, iar suma maximă totală acordată
unui beneficiar este de 90000 de euro,
pentru un interval de până la trei ani.

Operatorii economici interesaţi sunt
invitaţi să consulte site - ul Ministerului
Economiei şi Finanţelor, www.minind.ro, la
domeniul industria prelucrătoare şi apoi la
titlul competitivitatea produselor industriale.
Aici se află informaţiile legislative necesare,
dar şi Ghidul de accesare a sprijinului finan-
ciar de la bugetul de stat prin Programul de
creştere a competitivităţii produselor indus-
triale. Ghidul cuprinde toate elementele ne-
cesare pentru elaborarea proiectelor noi ce
urmează să fie finanţate prin acest program.

Informaţii suplimentare privind elabora-
rea proiectelor se pot obţine la Ministerului
Economiei şi Finanţelor, la numerele de
telefon 0213055205 sau 0213112444, e -
mail asereny@minind.ro, persoană de
contact fiind doamna Aurica Sereny, director
general adjunct.

(Prefectura judetului C.S. - 13.02.2008)

Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative supune dezbaterii publice,
Proiectul Strategiei Naţionale privind
prevenirea şi combaterea corupţiei în
sectoarele vulnerabile şi administraţia publică
locală 2008-2010.

Textul actului normativ amintit este afişat şi
poate fi consultat pe pagina de Internet a
instituţiei noastre: www.mira.gov.ro

Propuneri le, sugesti i le şi opini i le
persoanelor interesate cu privire la acest
proiect de act normativ sunt aşteptate pe
adresa de e-mail: ucrap@mira.gov.ro, până la
data de 04.03.2008.

(Ministerul Internelor si Reformei
Administrative - 06.02.2008)

D eezbater publică

( )continuare din pagina 1
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

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

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând fân de grădină, 5 tone,
păstrat în

nd purcei ntre 15 45 kg
23 buc la pre uri negociabile
vaccinuri la zi. Tel 0740 770047

nd telefon harp cu
cameră, face poze f clare cu
180 lei neg sau schimb cu alt
telefon. Tel. 0355 411484

V nd pietre safir natural
albastru, 0 5 carate, tăiate, 100
lei. Caut bi jut ieri pentru
colaborare. Tel 0726 603075

V nd pietre naturale de safir
albastru, 0 5 carate, tăiate, gata
pentru montare, 100 lei. Caut
bijutieri pentru colaborare, 100
lei. Tel 0726 603075

şopru în Berzovia.Tel.
0748-238887.

Vând 2 fotolii.Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

Vâ î - ,
. ţ ,

. -
Vâ S

. ,
.

- .
â

,

. - .
â

,

. - .

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

3

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 6 - 13
şi

februarie

�

� �

�

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

Tabacelea Petru (83 ani)
Cazan Alexandru (72 ani)

Marcu-Manda Ioan (78 ani)
Popovici Octavian-Nicolae (82
ani) Negoiu Nicolae (72 ani)
Lupu Ioan (49 ani) Sauciuc
Neculai (54 ani) Sârbu Maria
(84 ani) Faur Ecaterina (83
ani) Mosin Rujiţa (85 ani)
Bradler Anna (95 ani) Be

Crai Maria
(83 ani) P

Dósa Mihai (77
ani)

şca
Serghie (60 ani)

ăsula Alexandru-
Ioan (71 ani)

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia 1300 preţ

neg.Tel. 0726-635540 dup

ţionare.Tel. 0730-552657.
Vând urgent Mercedes

Printed, 1,5 DTI, 8+1 locuri,
înmatriculat, stare perfect ţ
15.500 euro neg.Tel. 0723-
092582.

Vând anvelope second-
hand /13.Pre

ţuri neg.
direct.Tel. 0721-847422.

Vând Opel Astra Caravan
1,6 an 2001, euro 4 starea
excepţional , înmatriculat. Tel.
0740-773703. Preţ 7200 €.

Vând Peugeot 305, benzin ,
an 1985, stare bun , piese
schimb. Tel. 0727-774795.

ă
orele 16.

Vând Dacia 1300, stare de
func

ă.Pre

ă

ă
ă

ş 30-50 lei, şi alte
tipuri şi dimensiuni, pre

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând cas
ţit

ţ

ă în Boc
ă cu 3 camere, îmbunătă ă,

cu garaj ă, vi ă de vie
ădină.Tel. 0724-700792.

Primesc fată în gazdă.Tel.
0355-805819.

Vând casă Dognecea, 2 ca-
mere, bucătărie,curte, fântână
betonată, cablu TV, telefon,
mobilată/nemobilată.Tel. 0355-
411682.

şa Mon-
tan

şi teras şi
gr

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
14 - 21 uarie

şi

febr

Joi, 14.02.2008

1. Cu mo Mirceaz ş -Ioan (20 ani) şi

Melinte Oana (24 ani)

. Doca Marcel (36 ani) şi

Gugeanu Loredana (30 ani)

. Gherban Ion-Valentin (27 ani) şi

Savu Eleonora-Bianca (22 ani)

. Vavure Ion-Daniel (21 ani) şi

Moruz Andreea (19 ani)

. Bărbos Daniel-Cristinel (30 ani) şi

Voin Sofia-Mihaela (37 ani)

. Iordan Vlad-Gheorghe (25 ani) şi

Diaconescu Mihaela-Codruţa (25 ani)

. Benţa Valeriu-Lucian (20 ani) şi

Ştefan Adriana-Elena (20 ani)

. Sţrec Cristian (38 ani) şi

Viaşu Gabriela-Ecaterina (32 ani)

. Ciobanu Petru (35 ani) şi

Cazan Cristina (28 ani)

. Gaiţă Adrian-Marian (20 ani) şi

Negru Maria Victoriţa (18 ani)

Vineri, 15.02.2008

Sâmbătă, 16.02.2008

Joi, 21.02.2008

1

2

1

2

3

4

5

6

1

Matrimoniale
Fat dr guţ ochi verzi, p r

aten dore te prietenie sau
c s torie cu un domn maierat i
cu situaţie financiar , rog
seriozitate. Tel. 0731-117739.

Pensionar

ă ă ă ă

ă ă
ă

ă 59 ani, caut par-
tener pentru căsătorie. Tel.
0770-391275, 0728-166849.

ş ş
ş

Persoană fizică, vând cămin
2 camere, cu multiple îmbu-
nătă

Cumpăr casă mică cu gră
dină la sat, zona Armeni ului

el. 0747 501714
V nd nchiriez apartament 2

camere decomandat parter
icro 4 excelent birouri firmă.
re negociabil. mobil

0034662060644
V nd apartament 3 cam ,

82 mp + boxă, 2 băi, centrală
gaz, totul nou, parchet masiv
stejar, nelocuit după renovare.

0743 003668
V nd casă n Văliug 3

cam . U . Tel 0770
446225

ă, zona Triaj,
toate dotările. Tel. 0745-
571052, după ora 16 la 0355-
405268.

ţiri. Preţ 13000 €. Tel. 0355-
804741, 0728-213320.

-
.

T - .
â /î

M
P ţ Tel.

.
â ere

Tel. - .
â î
ere rgent . -

.
â agricol 10.000

mp, în apropiere de km 8, între
Re ţa ţ 1 euro/
mp. Tel. 0255-521167, 0727-
590561.

Vând 2 case cu toate
facilitaţile.Tel. 0726-834261,
0742-844393.

Închiriez cas

ş

şi şi Soceni. Pre

V nd teren

RE IŢA:

MOLDOVA NOU

TOTAL GENERAL: 453

Ş
Agent paza: 2/0/0; Asistent medical generalist:

2/0/0; Barman: 2/0/0; Betonist: 2/0/0; Brutar: 1/0/0; Bucatar: 1/0/0;
Camerista hotel: 1/0/0; Coafor: 4/0/0; Confectioner cablaje auto:
100/0/0; Contabil: 1/0/0; Controlor calitate: 6/0/0; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 17/0/0; Dulgher:
13/0/0; Electrician de intretinere si reparatii: 0/5/0; Faiantar: 6/1/1;
Fochist la cazane de abur: 3/0/0; Frezor universal: 1/0/0; Frizer :
2/0/0; Gestionar depozit: 1/0/0; Gipsar: 2/0/0; Inginer mecanic:
4/0/0; Inginer constructii civile: 6/0/0; Instalator apa, canal: 10/0/0;
Lucrator comercial: 1/0/0; Lacatus constructii metalice si navale:
15/0/0; Lacatus mecanic: 9/0/0; Lacatus montator: 3/0/0;
Macaragiu: 1/0/0; Maistru constructii civile: 5/0/0; Manichiurist:
2/0/0; Manipulant marfuri: 3/0/0; Maseur: 2/0/0; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor: 5/0/0; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet:
46/0/3; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 19/0/0;
Ospatar: 11/0/0; Pavator: 2/0/0; Proiectant inginer electromecanic:
1/0/0; Referent de specialitate financiar -contabil: 1/0/0; Sofer
autobuz: 2/0/0; Sofer de autoturisme si camionete: 1/0/0; Strungar
la masini de alezat: 5/0/0; Strungar la masini de prelucrat in
coordonate: 10/0/0; Strungar universal: 0/3/0; Sudor: 10/0/0;
Sudor cu arc electric : 5/0/0; Sudor manual cu arc electric: 11/0/0;
Sudor manual cu flacara de gaze: 8/0/0; Tehnician echipamente
de calcul retele: 1/0/0; Vanzator: 6/0/0; Zidar rosar-tencuitor:
24/3/3; Zugrav-vopsitor: 5/1/1;

: Sofer: 2/0/0; Operator calculator: 1/0/0;
Muncitor necalificat in mine si cariere: 3/0/0; Electrician de
intretinere si reparatii: 1/0/0; Croitor: 5/0/0; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 3/0/0; Secretara: 1/0/0; Agent paza: 3/0/0;
Muncitor radioelectronist: 12/0/0;

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi

)

/locuri pt. persoane

peste 45 de ani

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 13.02.2008

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
Anunţ angajare

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
disponibilitatea de a lucra in Ungaria pentru o perioada de

minim 6 luni;
disponibilitate la program in ture;
experienta in domeniul confectii textile reprezinta un

avantaj.
Se ofera
transport si cazare;
salariu de 250 EURO/luna net;
bonuri de masa in valoare de 50 EURO;
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: 0256-
407.500 pentru selectie.

:

:

�

�

�

�

�

�

�

Anunţ colaborare
“COLABORARE, DISTRIBUITOR MESAJE PUBLICI-

TARE
ŢELU, MOLDOVANOU

ŢIONATE, VENIT
SUPLIMENTAR GARANTAT, RUG

ŢI SCRISOARE LA:
S.C. PRIETENII CARŢII S.R.L. - CP 83-37 BUCURE

ŞI COLETE, CU DOMICILIUL STABIL ÎN ORAŞELE
CARANSEBEŞ, BOCŞA, O

ŞELE MEN

ŞTI
SAU FAX LA: 021-316.38.83.”

Ă.
ACCESIBIL TUTUROR, INCLUSIV PENSIONARILOR,

DOMICILIU STABIL ÎN ORA
ĂM SERIOZITATE.

TRIMITE

Femeie serioas

Transport de marf

ş

ş

ă, caut
bătrân /bătrână pentru între

ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri/case, înfiin ăm firme.
Tel. 0727-505315.

Îmi ofer serviciile ca mena-
jeră sau îngrijitoare de copil sau
bătrân.Rog seriozitate.Tel.
0355-412778, 0728-132798.

ă intern
sau interna

ă ă
ă

ă ă
ă. N ă

ă

ă
ă ă

ţi-
nere. Tel. 0355-411682, 0729-
357909.

Acord asistenţ

ţ

ţional cu Mercedes
Sprinter. Tel. 0745-274929.

Sunt o fat cu fric de dum-
nezeu care dore te s îngrijeas-
c o famile de b trâni contra lo-
cuinţ u am posibilit ţi finan-
ciare dar le pot oferi tot sprijinul
meu i toat dragostea mea, rog
seriozitate. Tel. 0749-404391.

Familie tineri, îngrijim b -
trân, b trân , în schimbul apar-
tamentului. Tel. 0748-463757.

PRISMA | 14 - 20 2008 |Februarie
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Comisia pentru industrii nu a luat
încă o decizie în privinţa legii anti-cianuri

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 33,6 la sută în 2007 Ministerul
Economiei şi Finanţalor va opera prima rectificare bugetară din acest an, în luna
martie, rectificarea urmărind reducerea deficitului RomâniaFilm devine SA şi poate
transfera cinematografele autorităţilor locale

Guvernul a adoptat astăzi un set de măsuri
menite să stimuleze reîntoarcerea în ţară a cetăţenilor români care lucrează în Italia şi
Spania În anul 2008 vor fi eliberate 10.000 de autorizaţii de muncă noi pentru străinii
care doresc să se încadreze în muncă în România Agenţii economici din România
vor putea utiliza serviciile de facturare electronică

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Ordinul nr. 3.042/C al ministrului justiţiei privind
durata

(M.O. nr.
891/27.12.2007)

Decizia nr. 105 a Autorit ţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucr

cu privire la prelucr
ţ

(M.O. nr. 891/27.12.2007)
Ordinul nr. 976 al ministrului agriculturii

ţurilor de referinţ

. .
ţia

materialelor lemnoase ţiei acestora
ţiilor de transformat lemn rotund (M.O. nr.

893/28.12.2007)
Decizia nr. 3.442 a pre ţii Naţionale

pentru Reglementare în Comunicaţii
ţiei privind condiţiile

(M.O. nr. 893/28.12.2007)
H.G. nr. 1.579

. .
(M.O. nr. 894/28.12.2007)

Circulara nr. 33 a B ţionale a României
ţie, în scop

numismatic, a unei monede dedicate rhytonului de la
Poroina. (M.O. nr. 896/28.12.2007)

Circulara nr. 34 a B ţionale a României

(M.O. nr. 896/28.12.2007)
Legea nr. 364 pentru completarea Legii

audiovizualului nr. 504/2002 (M.O. nr. 898/28.12.2007)
Legea nr. 365 pentru modificarea art. 174 din Legea

înv ţ (M.O. nr.
898/28.12.2007)

Legea nr. 369 pentru înfiinţarea comunei Pesac,
judeţul Timi
(M.O. nr. 898/28.12.2007)

Legea nr. 363 privind combaterea practicilor
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii

ţia european
ţia consumatori lor (M.O. nr.

899/28.12.2007)
Ordinul nr. 2.489 al ministrului economiei

ţelor pentru prorogarea termenului prev
ţelor publice nr. 2.235/2006

privind suspendarea
ţelor publice în domeniul activit ţii

fiscale (M.O. nr. 899/28.12.2007)
Legea nr. 387, legea bugetului asigur

(M.O. nr. 901/31.12.2007)
Legea nr. 388, legea bugetului de stat pe anul 2008

(M.O. nr. 902/31.12.2007)
Anexele nr. 1, 2

(M.O. nr. 902 bis/31.12.2007)

şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi num
şi categoriile de bunuri ce pot fi

primite, p şi folosite de persoanele aflate în
executarea pedepselor privative de libertate

şi dezvolt

şi controlul circula
şi al instala

şedinteluiAutorit

şi Tehnologia
Informa şi procedura de
desemnare a furnizorilor de serviciu universal în
domeniul serviciilor poştale

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H

şi punerea în circula

ş, prin reorganizarea comunei Periam

şi armonizarea reglement

şi
finan

şi modificarea unor ordine ale
ministrului finan

şi 4-10 la Legea bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/2007

ărul
pachetelor, precum

ăstrate

ă
ării Datelor cu Caracter

Personal ările de date cu caracter
personal efectuate în sisteme de eviden ă de tipul
birourilor de credit

ării
rurale pentru aprobarea pre ă pentru
anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor
lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din H G nr.
427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula

ă

pentru modificarea

G nr.
44/2004

ăncii Na
privind realizarea

ăncii Na
privind preschimbarea vechilor însemne monetare

ă ământului nr. 84/1995, republicată

ărilor cu legisla ă
privind protec

ăzut de
Ordinul ministrului finan

ă

ărilor sociale
de stat pe anul 2008

Pentru prima dată în România,
în România (IICCR) publică pe pagina

sa de internet (www.crimelecomunismului.ro) zeci de documente
inedite din arhivele comunismului. Actele publicate au o valoare
deosebită atât prin natura informaţiilor oferite, cât şi din perspectiva
datelor practice conţinute.

Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului

Contribuabilii care au finalizate
trebuie sa depuna

pana la 15 februarie declaratia 101. Cei care
nu au finalizat situatiile financiare pentru anul
trecut vor putea sa depuna declaratiile pana la
15 aprilie 2008.

situatiile
financiare pentru 2007

Persoanele nemulţumite de prestatorii
serviciilor de utilităţi publice au la dispoziţie o
linie telefonică gratuită la care pot face
reclamaţi i . Numărul este
0800.800.457. De asemenea există şi o
adresă de e-mail: presedinte@anrsc.ro.

telverde

| |14 - 20 Februarie 2008 PRISMA

Guvernul a aprobat în şedinţa d 13 februarie
2008, modificarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, modificare care permite
vânzarea locuinţelor realizate prin Programul de
construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Prin Ordonanţa nr. 35/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a fost creat cadrul
legal care să permită vânzarea locuinţelor realizate prin
Programul de construcţii locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii. În vederea punerii în aplicare a
noilor pre vederi legale, au fost necesare modificarea
şi completarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe.

Având în vedere că finanţarea construcţiei de
locuinţe s-a făcut din credite acordate de Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei şi că Acordul de
împrumut nu a consemnat posibilitatea vânzării
locuinţelor, pentru realizarea acestei operaţiuni s-a
solicitat acordul băncii care a răspuns favorabil,
impunând anumite condiţii, printre care:

vânzarea locuinţelor să se facă numai chiriaşilor al
căror venit mediu pe membru de familie la data vânzării
nu depăşeşte dublul salariului mediu brut pe economie;

locuinţa cumpărată de chiriaş să nu poată fi
înstrăinată timp de 5 ani de la data contractului de
vânzare-cumpărare;

din sumele obţinute prin vânzarea locuinţelor să se
creeze un fond care să fie utilizat numai pentru
dezvoltarea Programului de construcţie de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii;

locuinţele care nu se vând să fie exploatate în
continuare în regim de închiriere conform Programului.

odificările aduse normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 se referă la

stabilirea procedurilor de urmat pentru vânzarea
locuinţelor, în contextul schimbării regimului juridic al
acestora potrivit prevederilor legii organice Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia;

stabilirea procedurilor pentru monitorizarea de
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a acţiunii de
vânzare a locuinţelor;

constituirea şi utilizarea de către Agenţia Naţională
pentru Locuinţe a fondului de investiţii creat din sumele
obţinute prin vânzarea locuinţelor;

stabilirea procedurilor de dezvoltare a construcţiei
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod
exclusiv specialiştilor din sistemul de învăţământ sau
sănătate, locuinţe care nu se vând, având prepon
derent caracter de locuinţe de serviciu;

Aceste locuinţe se pot vinde la solicitarea tinerilor
care sunt titulari de contract de închiriere, cu
respectarea următoarelor condiţii:

preţul locuinţei se achită integral la data încheierii
contractului de vânzare- cumpărare, din sursele proprii
ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de
acesta de la instituţii financiare autorizate;

titularul contractului de închiriere şi membrii
familiei acestuia soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane
aflate în întreţinerea acestuia - pot beneficia o singură
dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii;

titularul contractului de închiriere şi membrii
familiei acestuia soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane
aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină o altă
locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă;

valoarea locuinţei se stabileşte de autorităţile
administraţiei publice locale sau de operatorii econo
mici în a căror administrare se află imobilele respective,
potrivit legii, în baza evaluării realizate de către o
persoană fizică sau juridică autorizată, selecţionată de
unitatea de administrare potrivit prevederilor legale
privind achiziţiile publice, dar nu mai mică decât preţul
de inventar actualizat. La evaluare nu va fi luat în
considerare plusul de valoare adus locuinţei prin lucrări
efectuate de către chiriaş pe cheltuială proprie, cu
respectarea prevederilor legale.

în cazul clădirilor dotate cu centrale termice pro
prii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor.
Centralele termice rămân în administrarea consiliilor
locale până la vânzarea a jumătate plus unu din
numărul locuinţelor pe care le deservesc.

vânzarea locuinţei se va face la valoarea stabilită
în urma evaluării, dar nu mai mică decât valoarea de
circulaţie stabilită prin expertizele camerelor notarilor
publici.

locuinţele nu pot fi înstrăinate de proprietari prin
acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii
acestora, condiţie suspensivă a dreptului de a dispune
de proprietate, care se va consemna la înscrierea drep
tului de proprietate în Cartea Funciară în condiţiile legii.

venitul mediu pe membru de familie la data
vânzării al titularului contractului de închiriere a
locuinţei să nu depăşească cu 100% salariul mediu
brut pe economie.

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii în mod
exclusiv specialiştilor din sistemul de învăţământ sau
sănătate nu pot fi vândute, având în vedere că aceste
locuinţe sunt exploatate în mod similar locuinţelor de
serviciu, fiind situate în incinta sau în apropierea
unităţilor în care îşi au activitatea solicitanţii. În acest
context, respectivele locuinţe rămân exclusiv în
proprietate publică.
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f)
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Vânzarea locuin]elor pentru tineri construite prin ANL

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 Guvern, ajutorul lunar
se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de
pensie din sistemul public de pensii realizate de soţul
supravieţuitor sunt mai mici de:

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

140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor 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 următoarele 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 pentru agricultori
şi 113 lei pentru soţul supravieţuitor 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 căsătorie
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 decizie 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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Sprijinul lunar pentru
so]ul supravie]uitor

(rectificare Prisma nr. 2, pag. 4)
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NATO a confirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin intenţionează să se deplaseze la Bucureşti pentru o întâlnire cu liderii
Alianţei la summitul din aprilie Opoziţia conservatoare spaniolă s-a angajat, cu patru săptămâni înaintea alegerilor generale, să-i
expulzeze pe cetăţenii străini care comit infracţiuni pe teritoriul Spaniei SUA au respins propunerea Rusiei sprijinită de China
privind un tratat menit să interzică armele în spaţiu, apreciind că ar fi "imposibil" să se asigure de respectarea sa

Parlamentul australian a prezentat oficial aborigenilor scuze
pentru "insultă" şi "degradare". Evenimentul a venit la 11 ani după
publicarea unui raport oficial referitor la politicile de asimilare
practicate în trecut. Potrivit documentului respectiv, în perioada
1910-1970, între unul şi trei din zece copii aborigeni erau separaţi
de familiile lor şi crescuţi în cele ale australienilor albi.

Primarul Romei, Walter Veltroni,
a demisionat miercuri din funcţie,
pentru a se putea prezenta la
alegerile legislative din 13-14 aprilie,
în care va conduce lista Partidului
Democrat (centru-stânga).

Reuniti la Tokyo, ministrii de finante si guvernatorii
bancilor nationale din tarile membre ale G7 au facut apel la
stabilizarea pietelor financiare si au adoptat o politica
comuna de sustinere a sistemului mondial. Recenta

din Statele Unite a zdruncinat
increderea consumatorilor si investitorilor in intreaga lume.

criza
a creditelor imobiliare
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Temele principale pe agenda reuiunii au fost
dialaogul cultural, încălzirea globală, securitatea
energetică şi emigraţia.

Amre Moussa, şeful Ligii Arabe, a exprimat
critici faţă de lipsa de progres în procesul de pace
din Orientul Mijlociu la sfârşitul a două zile de
discuţii la nivel de miniştrii de externe ai Ligii
Arabe şi Uniunii Europene, în Malta.

"Noi nu vedem nici un progres. Dorim să
transmitem un mesaj, un mesaj de îngrijorare," a
spus şeful delegaţiei arabe la încheierea
reuniunii, prima la nivel de miniştrii de externe
dintre cele două blocuri.

Moussa a făcut referiri la întâlnirea de anul
trecut găzduită de SUA la Annapolis, unde cei
prezenţi au căzut de acord să încerce semnarea
unui acord de pace până la sfârşitul anului 2008.
În acest context el a spus: "Toţi am sprijinit
procesul cu speranţa că el va aduce pacea în
acest an. Ne întrebăm acum, de ce nu s-a realizat
nici un progres?".

În comunicatul final, miniştrii declară că
sprijină "negocierile actuale de pace Israelo-
Palestiniene, singura modalitate de atingere a
soluţiei două state". "Doar un acord politic poate
aduce securitate pentru toate popoarele din a
cestă regiune" se mai menţionează în declaraţie.

S-a mai cerut în cadrul reuniunii "deschiderea
imediată a punctelor de trecere dintre Gaza şi
Israel pentru a facilita accesul palestinienilor la
bunuri de strictă necesitate, incusiv conbustibi".

Securitatea energetică şi schimbările
climatice au fost şi ele pe agenda de la Malta. Au
fost afirmate îngrijorările faţă de consecinţele
schimbărilor climatice fiind pus accentul pe
obligaţia UE şi a Ligii Arabe faţă de popoarele pe
care le reprezintă în combaterea încălzirii
globale. În acest spirit s-a convenit intensificarea
colaborării în cadrul direcţiilor prezente în
Convenţia privind Schimbărilor Climatice şi a
Protocolului de la Kyoto.

"Toţi suntem în aceiaşi barcă. La urma
urmelor, toţi respirăm acelaşi aer şi bem aceaşi
apă, toţi trăim pe acelaşi pământ. Aşa că toţi
suntem afectaţi de aceste teme" a spus Saud Al

Faisal, ministrul de externe al Arabiei Saudite, ca
replică la ideile ce încearcă să facă diferenţieri în
răspunderea în faţa actualelor provocări
climatice între statele bogate şi restul statelor.

Miniştrii au discutat şi despre Liban, migraţie
şi dialog inter-cultural, după cum a informat mi
nistrul maltez de externe. Cu toţii au fost de acord
că planul privind Libanul, plan ce a primit în ianu
arie sprijinul LigiiArabe este potrivit pentru soluţia
la criza ce pare fără sfărşit din această ţară.

În privinţa situaţiei din Irak, miniştrii su
subliniat importanţa respectării unităţii, integrităţii
şi suveranităţii statului şi au cerut progrese în
procesul de reconciliere între irakieni.

Au fost exprimate îngrijorări faţă de lipsa de
progrese în conflictul teritorial existent între Emi
ratele Arabe Unite şi Iran legat de insulele Tunbs.
Au reiterat totalul suport pentru o soluţie paşnică
a conflictului în concordanţă cu legile internaţio
nale, prin negocieri directe sau prezentarea
situaţiei în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie.

Miniştri au condamnat terorismul în toate for
mele de manifestare şi determinarea eradicării lui

Nouă state din Uniunea Europeană şi 12 state
membre ale Ligii Arabe au fost prezente la
discuţii, incuzând aici Spania, Italia, Irlanda,
Egiptul, Iordania şiArabia Saudită.

Ministrul maltez de externe a lansat iniţiativa
acestui tip de reuniune în septembrie 2006, într-o
scrisoare adresată preşidenţiei finlandeze de
atunci a UE.

Egiptul s-a oferit să găzduiasă următoarea
reuniune ale celor două blocuri, dar nu a fost
fixată o dată în acest sens în comunicatul final.
Textul cere doar un continuarea dialogului.

Suport pentru pace

Energia şi clima

Libanul

Irak

Iran

Terorism
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Pakistanul mobilizeaz@ armata pentru alegeri
Potrivit ministrului de interne pakistanez, câteva mii de militari au fost desfăşuraţi de-a

lungul statului deţinător de armă nucleară, Pakistan, pentru a asigura securitatea alegerilor
de luni, 18 februarie. Măsura vine după o serie de atacuri desfăşurate în ultimele zile. O
bombă ce a explodat în faţa biroului unui candidat rănind nouă oameni a fost ultimul dintr-o
serie de atacuri îndreptate împotriva politicienilor într-o ţară ce încear că încă să-şi revină
după asasinarea liderului opoziţiei Benazir Bhutto în decembrie.

Într-o dmonstraţie de forţă, soldaţi şi forţe paramilitare au început să ocupe poziţii în faţa
clădirilor guvernamentale şi potenţialelor zone sensibile din principalele oraşe.
Desfăşurarea se doreşte a fi completă până în 15 februarie, potrivit purtătorului de cuvânt al
ministrului de interne. Planul prevede securizarea a peste 64,000 de secţii de votare.

La alegeri sunt aşteptaţi peste 1,000 de observatori şi jurnalişti.
Două sondaje publicate luni de organizaţii americane arată Partidul Poporului din

Pakistan (partidul lui Bhutto) şi partidul condus de un alt fost prim-ministru, Nawaz Sharif
sunt favorite în timp ce suportul pentru preşedintele Musharraf şi aliaţii săi este tot mai
scăzut. Musharraf, care a ajuns la putere în 1999 în urma unei lovituri de stat şi a devenit
aliat cheie al SUA după 11 septembrie şi-a asigurat recent mandatul de cinci ani ca
preşedinte al Pakistanului. Chiar dacă numele lui nu apare pe listele electorale, oponenţii
din toate taberele sunt determinaţi să facă din aceste alegeri şi referendum care să arate
lipsa de sprijin al pakistanezilor pentru fostul general, chiar dacă sunt conştienţi că astfel pot
intra în coliziune cu un lider ce nu a arătat reţinere în a conduce prin decrete atunci când
puterea i-a fost ameninţată.

Pakistanul este în prezent un stat marcat de adânci rivalităţi etnice, religioase şi politice
iar sarcina de a aduce laolaltă numeroşii şefi de trib va fi cel puţin dificilă pentru partidul ce
va ieşi câştigător în alegeri.

-

Flexicuritatea - o solu]ie pentru
cre}terea for]ei de munc@

Conceptul de flexicuritate în tãrile nordice a apãrut din relatiile
de muncã si din acceptarea sindicatelor în domeniul taxãrii. În timp,
au existat discutii datoritã faptului cã acest model nu se poate
transpune în alte tãri în absenta unor elemente definitorii ale politicii
flexicuritãtii ce trebuie introduse în cadrul politicilor fortei de muncã,
dar fãrã a se alterna conceptul de bazã al principiilor, anume:

învãtarea pe tot parcursul vietii;
piatã activã a fortei de muncã ;
sistem de securitate socialã modern.
Comisia a întâmpinat dificultãti în cadrul procesului de reformã

al pietei fortei de muncã. Astfel, Comisia a definit o tipologie a celor
patru provocãri diferite la care statele membre trebuie sã le facã
fatã, lãsând la latitudinea guvernelor nationale alegerea modului
de aplicare a principiilor.

Segmentarea contractualã- în acest caz piata fortei de muncã
este divizatã în angajati ce au contracte de muncã pe perioadã
nedeterminatã si cei care au contract de muncã pe perioadã
determinatã, în cazul acestora din urmã, nivelul protectiei sociale
este scãzut.Aceastã situatie se caracterizeazã printr-o ratã ridicatã
a iesirii de pe piata fortei de muncã (pensionãrii). În aceastã situatie
se doreste o repartizare mai bunã a flexicuritãtii si securitãtii pentru
crearea premiselor pentru reinsertia fortei de muncã pe aceastã
piatã.

ritãtii în cadrul companiilor si oferirea
posibilitãtii de tranzitie în sigurantã. Se constatã faptul cã nu numãr
important de companii aleg sã meargã pe principiul mobilitãtii fortei
de muncã. În acest caz este necesarã investitia în forta de muncã si
în promovarea învãtãrii pe tot parcursul vietii pentru a favoriza
adaptarea la noile schimbãri tehnologice, necesare tranzitiei de la
un loc de muncã la altul.

Diferentele între deprinderile si oportunitãtile din cadrul
populatiei active

În tãrile cu rate ridicate ale fortei de muncã angajate, grupurile
defavorizate au sanse reduse de gãsire a unui loc de muncã mai
bun. În acest context este necesarã promovarea oportunitãtilor de
dezvoltare profesionalã pentru facilitarea mobilitãtii sociale.

Îmbunãtãtirea oportunitãtilor pentru receptionarea beneficiilor
si eliminarea muncii ilegale. Este situatia tipicã tarilor care au
aderat dupã 2003, care au suferit restructurãri intensive, situatie ce
a fost concretizatã într-un numãr mare al fortei potentiale de muncã
dependentã de beneficiile pe termen lung. Aceastã situatie se
poate remedia prin restructurarea politicilor privind forta de muncã,
a celor ce au în vedere învãtarea pe tot parcursul vietii, precum si
îmbunãtãtirea oportunitãtilor privind beneficiile si a celor privind
trecerea de la munca ilegalã la munca legalã.

Cu ocazia vizitei în Slovenia la 1 februarie 2008, Comisarul
Vladimir Spidla a anuntat stabilirea efectelor flexicuritãtii. Fiind
stabilite principiile flexicuritãtii a venit si momentul punerii în
practicã a acestor principii. Comisarul s-a arãtat încântat de
stabilirea misiunii felxicuritãtii sperând în gãsirea unui mod eficient
de a obtine cât mai multe beneficii prin aplicarea flexicuritãtii.
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angajamente flexibile

Dezvoltarea flexicu

Tipologia provocãrilor cuprinde:
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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 imbuna
tatiri. 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, 0728
625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, Moroa
sa, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813

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

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, pret
33000 €. 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, 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, Moroa
sa, etaj intermediar, imbunatatit, centra
la, termopane, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728 625813

Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, centrala, termopane, pret
34000 €. 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,
pret 33000 €. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoa
ne, 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, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort 1
decomandat, Centru, boxa, centrala,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort 1
decomandat eraj intermediar, Micro 3
imbunatatit. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 0740099789 (Banat Expert)

Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 07286
25813 (Banat Expert)

Vând 6 camere, Bocsa, amenajata,
centrala, termopane, hidrofor, pret nego
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 5 camere, Centru, etaj,
garaj, amenajata, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Vând casa mare, Centru, garaj,
scara interioara, terasa, amenajata, pret
negociabil Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret nego
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, termopane, pret 30000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (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. 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, 0740099789

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

Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

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

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

Ofer spre inchiriere 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, 0728
625813 (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, indi
ferent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)
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VÂNZARE GARSONIERE

Â .

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

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

Vând garsoniera, Micro 1, amenaja-
ta, pret neg. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4,
centrala, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789

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

Vând apartament 2 camere confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, ter
mopane. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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, semimo
bilat, pret 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, pret
28500 €. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 0740099789 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 3, amenajat, centrala, pret ne
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala, termo
pane, complet mobilat si utilat, nou reno
vat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

V NZARE APART 1-2 CAMERE

-
-

-
. -

-

-

-

-
-

-
-

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 2 camere Govan-
dari, pret 25000 €. Tel. 0355-409536.
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere cu
imbunatatiri in Lunca, pret 23500 €. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere imbuna-
tatit conf.2, pret 30000 €. Tel. 0355-
409536. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.2 cu
mici imbunatatiri, zona Moroasa, pret
27000 € neg. Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1
zona Micro III, pret 27000 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1,
bloc 4 etaje, etaj 2, Micro 1, pret 33000 €.
Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând garsoniera zona buna, pret
16500 €. Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament 1 camera in bloc de
apartamente superimbunatatita in
Govandari. Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând garsoniera MicroIV, etaj 2/4,
pret 19000 €. Tel. 0355-409536. (Tryo M)

Vând apartament 1 camera complet
renovat Micro II, ocupabil imediat. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

Vând camin 2 camere imbunatatit,
pret 12000 € neg. Tel. 0355-409536.
(Tryo M)

Vând camin 2 camere cu mici
imbunatatiri, pret 11500 €. Tel. 0355-
409536. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1,
etaj 2/4, zona fr. buna, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119444. (Tryo M)

Vând garsoniera Micro IV, pret 18000
€ neg. Tel. 0748-119441. (Tryo M)

Vând 2 camere confort 1 cu imbu-
natatiri, zona Moroasa. Tel. 0748-
119441. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere etaj 2/4,
pret 33000 €. Tel. 0748-119441. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.II cu
imbunatatiri. Tel. 0748-119441. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere confort 1,
zona excelenta. Tel. 0748-119441.
(Tryo M)

Vând apartament 3 camere mobilat
si imbunatatit, pret 50000 €. Tel. 0748-
119441. (Tryo M)

Vând apartament 1 camera Micro 2,
pret 19000. Tel. 0748-118080. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1,
pret 30000 €. Tel. 0748-118080. (Tryo M)

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

Vând teren Calea Caransebesului,
parcele 800-1200 mp. Tel. 0748-118080.
(Tryo M)

Cumpar apartament 2 sau 3 camere
Govandari. Tel. 0748-118080. (Tryo M)

Vând apartament 1 camera, zona
buna, etaj intermediar, pret negociabil.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere confort 1
imbunatatit, zon bun . Tel. 0748-
118081. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere imbuna-
tatit, etaj intermediar, pret 35000 € neg.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Vând apartament 4 camere confort 1
decomandat, pret negociabil. Tel. 0748-
118081. (Tryo M)

Cumpar apartament 1 camera, ofer
pret bun. Tel. 0748-118081. (Tryo M)

Cumpar apartament 2 sau 3 camere
cu sau fara imbunatatiri. Tel. 0748-
118081. (Tryo M)

Vând garsoniera in bloc de aparta-
mente pret 19300 € neg. Tel. 0748-
118777. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere confort 1
cu centrala termica. Tel. 0748-118777.
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.II
Moroasa, pret 28000 € neg. Tel. 0748-
118777. (Tryo M)

Vând garsoniera pe Al. Tineretului cu
imbunatatiri, pret 19500 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)

Vând c min 1 camer cu 7500 € si
camin 2 camere, pret 13000 €. Tel. 0748-
118777. (Tryo M)

Vând spatiu comercial Micro II, pret
40000 €. Tel. 0748-118777. (Tryo M)

ă ă

ă ă

Vând spaţiu , 100 mp,
situat pa Calea Caransebe ţ
150.000 . Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând cas
ţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând cas

ţ 70.000 €. (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)

î spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616 (Magister)

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

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

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

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 3 camere în loc Măureni.
Pre

ă 4 camere, baie,
b u c ă t ă r i e , c u r t e , g a r a j , z o n a
Muncitoresc, 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

€

Ofer spre nchiriere
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...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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GRAMULUI DE AUR lei
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2,42
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EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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3.80
3.78
3,
3,

3,
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14 Ianuarie 2008- 13 Februarie

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

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

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

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

şi taxele poştale

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

Eu, cet ţeanul, Helera Nicolae, întreb pe aceast
ŢA - -, nu se g ţii pentru ca eu ţi

cei interesaţi, s ţa.
În speţ ţinelor

ţa, dintre
lege, Constituţia României art. 31, aliniatul 1

ŢA, îns ţi, IMPENITENŢI?
În 2007 în Prisma, nr. 41, am cerut, ca m

ţi lua m

ţi

ă ă cale democratică, încă odată,
conducerea PRESCOM-RE ăsesc solu

ă ă mijloacele de transport în comun, în Mun. Re
ă, ORARUL, pu

ă neîncăpătoare, la anumite ore din zi.
Am sesizat în repetate rânduri, pe diverse căi democratice, inadverden

plicare a legii de către
PRESCOM RE ă, câinii latră, ursul trece- chiar sunte

ăcar o dată pe an să se publice în presa
locală, orarul, după care circulă autobuzele, pentru ca eu să nu pierd timpul
zadarnic ă-mi încarc memoria inutil (...!).

Sper că, într-un timp rezonabil, ve- ăsurile necesare, astfel ca eu,
cumpărând un ziar să am la îndemână ORARUL.

Se poate, să vă gândi

ŞI şi to
ştim, cum circul şi

şi obositelor autobuze şi microbuze - pipernicite,
adic

şi 2 şi modul de a
ŞI

şi nici s

şi la mine?

DE CE?

Reşiţa 12.02.2008 Cet ţeanu N. Helera.ă

Sesizare



Handbalul }i boxul vor ^mp@r]i p$n@
la urm@ Polivalenta

Desi in urma cu o saptamana, conducatorii federatiilor de
handbal, Cristian Gatu, si al celei de box, Rudel Obraja, cazusera
de acord, in fata sefului ANS, Octavian Belu, ca meciul pentru titlul
mondial al lui Adrian Diaconu sa se desfasoare la Sala Polivalenta
din Bucuresti, in vreme ce handbalistele sa-si dispute turneul
preolimpic (alaturi de Japonia, Croatia si Polonia) intr-o alta
locatie, marti s-a decis ca ambele evenimente sa fie organizate la
"Ioan Kunst Ghermanescu".

"A sosit raspunsul scris din partea Federatiei Internationale de
Handbal, conform caruia este obligatorie o sala de minim 4.000 de
locuri pentru organizarea turneului preolimpic feminin. Daca
Romania nu poate asigura organizarea competitiei, aceasta se
muta in alta tara participanta. Astfel ca vom organiza turneul
preolimpic intre 28 si 30 martie, iar meciul de box din cadrul galei
profesiniste, al lui Adrian Diaconu, va avea loc la 29 martie, de la
ora 20.00. Meciurile de handbal din acea zi se vor desfasura mai
devreme, astfel incat cu cateva ore inaintea galei de box sala sa fie
eliberata pentru amenajare. Avem o echipa specializata, care se
va ocupa de acest lucru. Nu puteam pierde organizarea turneului
preolimpic", a declarat presedinteleANS, Octavian Belu.

*Echipa penalizata cu 1 punct, (cerinte varsta).
: HCM Constanta - CSM D&C

Oradea; Uztel Ploiesti - HC Odorhei; CSM Medgidia - Stiinta Municipal
Dedeman Bacau; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Romvag Caracal;

; Steaua MFA Bucuresti - Universitatea
Bucovina Suceava; Poli Izometal Timisoara - Dinamo Baumit Bucuresti.

Etapa urmatoare (16/26) 17.02.2008

HC
Minaur Baia Mare - UCM Resita
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8

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim - Lada Togliatti

Vineri Sport.ro ora 20:00
SCHI FOND: Camp Mondial, Cehia, Masculin, Pursuit

Sambata Eurosport ora 11:45
HANDBAL M.: Cupa Cupelor: Steaua - Veszprem

Sambata Sport.ro ora 16:30
ATLETISM: Campionatul Mondial in sala, Birmingham, Anglia

Sambata Telesport ora 16:30
HOCHEI: Superliga Nationala, Steaua - Czikszereda

Duminica Sport.ro ora 12:30
FOTBAL: Liga Campionilor, Optimi, Liverpool - Inter Milan

Marti ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
09 - 17 feb: BIATLON - Camp. Mondial, Ostersund, Suedia;
11 - 24 feb: BOB - Campionatul Mondial,Altenberg, Germania.
18 - 24 feb: TENIS - WTATour, Qatar Total Open, Doha;
19 - 20 feb: FOTBAL- Liga Campionilor, Optimi de finala, tur.

Raliul Suediei
Jari-Matti Latvala a avut un parcurs

de exceptie si in ultima zi a Raliului
Suediei si astfel obtine prima sa
victorie din Campionatul Mondial de
Raliuri din cariera. Finlandezul in
varsta de 22 de ani devine si cel mai
tanar pilot ce a castigat o etapa de
WRC, record detinut pana acum de
regretatul Henri Toivonen.

Coechipierul sau, Mikko Hirvonen,
a terminat pe pe locul secund, la 58.3
secunde de Latvala. A treia treapta a
podiumului a fost ocupata de pilotul
numarul 1 al echipei Stobart, Gigi Galli,
acesta fiind urmat de norvegienii Petter
Solberg siAndreas Mikkelsen.

Matthew Wilson (Stobart Ford)
intampina probleme tehnice cu o proba
inainte de final si este nevoit sa aban-
doneze, ceea ce ii permite pilotului
Citroen, Dani Sordo sa termine pe 6.
Toni Gardemeister (Suzuki) ocupa la
final pozitia a saptea, fiind urmat de oc-
upantul primului loc in ierarhia PWRC,
Juho Hanninen (Mitsubishi). Top 10
este completat de Mads Ostberg si Jari
Ketomaa, ultimul evoluand la volanul
noului Subaru Impreza N14.

HANDBAL - CUPE EUROPENE
UCM Resita, Dunarea Braila si Tomis Constanta au obtinut

victorii importante in prima mansa a optimilor de finala din cupele
europene la handbal, dar succesul primei formatii, obtinut in fata
unei echipe croate, la o diferenta de 14 goluri, este unul demn de
mentionat. La polul opus, infrangerea Stelei in Ungaria, ca si (doar)
egalul fetelor de la Oltchim in Germania pot fi considerate
"punctele slabe" ale unui weekend european agitat pe semicerc.
Cu toate acestea, nu putem spune ca nu am iesit bine din meciurile
acestei faze, toate formatiile romanesti avand sanse de a merge
mai departe.

UCM Resita a invins clar formatia croata Moslavina Kutina cu
40-26 (21-15), pe teren propriu, in prima mansa a optimilor din
Cupa Challenge. Debutul a fost foarte slab pentru gazde, care s-au
vazut conduse cu 4-0. UCM, detinatoarea trofeului, revine insa si
reuseste sa treaca in avantaj, 6-5. Echipa lui Aihan Omer a luat
apoi jocul pe cont propriu. UCM isi mareste diferenta, astfel ca
Resita a castigat la un scor care face ca returul sa fie doar o
formalitate in privinta calificarii.

Un alt rezultat foarte bun a inregistrat echipa feminina Dunarea
Braila, care a invins, in deplasare, formatia ceha Zora Olomouc, cu
27-26. Dupa ce la pauza era egalitate, 13-13, Zora a inregistrat cea
mai mare diferenta, 24-20, profitand de gafele in ofensiva ale
jucatoarelor de la Dunarea. Elevele lui Liviu Paraschiv au ripostat
in forta, preluand conducerea, 26-25 si 27-26, si n-au mai cedat
victoria.

Rezultatele echipelor romanesti: Nürnberg - Oltchim Rm.
Valcea 28-28 (feminin, prima etapa a grupei principale din Liga
Campionilor), Zora-Dunarea Braila 26-27 (feminin, Challenge
Cup), Tomis Constanta-ABU Baku 32-22 (feminin, Challenge
Cup), Veszprem-Steaua 31-23 (masculin, Cupa Cupelor), UCM
Resita-Moslavina Kutina 40-26 (masculin, Challenge Cup).

DAKAR 2009
Raliul Dakar-2009 va avea

loc în Argentina şi Chile. Raliul
Dakar-2009 va avea loc în peri
oada 3-18 ianuarie, în Argentina
şi Chile, cu oraşul Buenos Aires
ca punct de plecare şi sosire, au
anun

şi opt zile de la
anun

şi
deşertul.

şi
ca în 2008", a declarat Etienne
Lavigne, patronul Dakar.

şitul lunii noiembrie
- începutul lunii decembrie,
durata travers

-

-

-

-

-

ţat, luni, organizatorii
competiţiei.

La o lun
ţarea anul

ţ

ţin

ţii Dakar-2008 vor
avea prioritate la înscrieri, înce
pând din 15 mai, pentru Dakar
Argentina Chile 2009, iar drep
turile de înscriere vor fi acelea

ţii din Europa, îmbar
carea vehiculelor se va face pe
vapor la sfâr

ă
ării Dakar-2008

la Lisabona, din cauza amenin
ărilor de atentate în Mauritania,
organizatorii raliului creat de
Thierry Sabine în 1979, au decis
să schimbe continentul, dar să

ă în program aventura

“Concuren

Pentru
concuren

ării Atlanticului
urmând să fie de trei săptămâni.

CUPA AFRICII PE NA[IUNI
Reprezentativa Egiptului a castigat, duminica, pentru a doua

oara consecutiv Cupa Africii pe Natiuni, dupa o victorie, scor 1-0,
impotriva Camerunului. Egiptenii au dominat copios partida si si-au
creat chiar cateva sanse de gol prin Moawad,Abo Terika si Zaky. In
schimb, Camerun a practicat un joc de asteptare, lucru care le-a
fost totusi fatal, deoarece Rigobert Song a fost lasat singur la
mijlocul terenului. In minutul 77, Rigobert Song, ajuns probabil la
varsta de 50 de ani, a primit o pasa la mijlocul terenului, pe care insa
nu a controlat-o si a topait mingea pana in propriul careu, de unde
Zidan, intrat in partea secunda, a ciupit mingea catre Abo Terika,
acesta marcand cu latul din 10 metri.

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

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

.

1. Steaua MFA 15 12 1 2 494 411 25p
2. Stiinta Municipal Bacau 15 9 3 3 457 439 21p
3. HCM Constanta 15 9 3 3 424 380 21p

5. Univ. Bucovina Suceava 15 7 3 5 431 404 17p
. Minaur Baia Mare 15 7 3 5 427 415 17

7. CSM Medgidia
Dinamo Baumit Bucuresti 15 8 0 7 427 418 16

9. HC Odorhei 15 7 2 6 410 418 16
. Energia Lignitul Tg. Jiu 15 6 0 9 393 408 12

11. Poli Izometal Timisoara 15 6 0 9 359 358 12
12. CSM Oradea 15 5 2 8 417 430 12p
13. Uztel Ploiesti 15 2 0 13 362 449 4
14. Romvag Caracal 15 0 0 15 348 456 0p

4. UCM Resita* 15 10 0 5 460 429 19p

6 p
15 8 1 6 426 420 17p

8 p
p

10 p
p

p

CUPA DAVIS
Cupa Davis: România - Franţa 0-5. Franţa merge în sferturi.

Franţa a surclasat România în Cupa Davis câ

ţiei de la Sibiu: unul
câ ţa lui Tsonga, dou

ţa perechii Clement/Llodra

ţa românilor Mergea/
Tec

ţa num

ţa lui Jo-WilfriedTsonga, scor 7-6, 4-6, 4-6, 4-6.
Astfel, Franţa s-a calificat în sferturile competiţiei, în timp ce Ro

mânia va merge iar la barajul pentru r

ştigând toate cele
cinci partide din optimi. Tenismenii români nu au reuşit s ştige
decât patru seturi în cele trei zile ale competi

ştigat de Pavel în fa
şi unul reuşit de

Tec
şi duminica francezii nu au mai jucat cu cei mai buni tenis

meni, Richard Gasquet şi Jo-Wilfried Tsonga, românii nu au reuşit
s ştige nicio partid

ştigat meciul cuAndrei Pavel îndou

ştigat partida în fa

ştigat un set în fa

ă câ

ă de perechea
Mergea/Tecău în fa

ău împotriva lui Clement.
De

ă câ ă. Arnaud Clement a trecut de Horia Tecău
cu scorul de 6-7, 2-6, 4-6 în ultima partidă a întrecerii. Michael
Llodra a câ ă seturi, scor 6-7, 6-7

Sambata, dublul francez, Clement/Llodra, finalisdt anul acesta
la Australian Open a câ

ău în cinci seturi, cu scorul 3-6, 4-6, 7-6, 6-3, 2-6. Vineri, Victor
Hănescu a pierdut fără drept de apel în fa ărului 7 mondial,
Richard Gasquet, scor 6-7, 4-6, 5-7, în timp ce Andrei Pavel a
câ

ămânerea înGrupa Mondială.

-

-

Ilie Nastase a demisionat, marti dimineata, din functia de
presedinte al Federatiei Romane de Tenis (FRT), ca urmare a
scandalului legat de costurile organizarii meciului Romania-
Franta, din Cupa Davis. Informatiile despre costurile imense si
neacoperite ale FRT au fost publicate saptamana trecuta exclusiv
in Evenimentul Zilei.

ATLETISM
România a câ

-

ştigat, atât la
feminin (96 de puncte), cât şi la
masculin (92 puncte), Balcania
da de atletism indoor,competiţie
ce a avut loc, sâmb

ţia Român
ătă, laAtena,

informează Federa ă
deAtletism.
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