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Bacalaureat 2008
Sesiunea iunie-iulie

L .

-

-

uni, 23 iunie, încep probele orale
Prima probă orală a examenului de

Bacalaureat din acest an - limba şi literatura
română - se va desfăşura în zilele de 23 şi 24
iunie. Candidaţii vor intra în sala de examen în
ordinea afişată la centrele de examen,
respectându-se ora prevăzută de comisie pentru
fiecare grupă.

Examinarea la probele orale/practice se
realizează de către doi profesori de specialitate,
membri ai comisiei, în prezenţa a cel puţin 3
candidaţi. Fiecare profesor evaluează răspunsul
candidatului de la probele orale/practice cu note
întregi de la 1 la 10, în funcţie de baremul de
evaluare, astfel încât diferenţa dintre notele celor
doi profesori evaluatori să nu depăşească 1
punct. Nota finală la proba respectivă se
calculează ca medie aritmetică cu două
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de
cei doi examinatori.

Probele orale sunt eliminatorii. În vederea
susţinerii acestora, candidaţii vor extrage un
singur bilet, însă aceştia au dreptul la un al
doilea, caz în care nota va fi scăzută cu un punct.
Subiectele pentru probele orale au un grad de
complexitate care permite tratarea lor integrală
în maximum 10 - 15 minute. Un candidat se
consideră „promovat” la proba orală/practică
dacă a obţinut minimum nota finală 5 (cinci).
Candidatul care a obţinut o notă sub 5 (cinci) sau
nu s-a prezentat la o probă orală este declarat
„respins”, respectiv „neprezentat” şi nu mai
participă la probele următoare. La probele orale
şi practice nu se admit contestaţii, cu excepţia
probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul
artistic - muzică.

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Eva
luare în Învăţământul Preuniversitar (CNCEIP) a
elaborat şi publicat pe site-ul www.subiecte2008.
edu.ro/, modele de subiecte pentru probele orale
la următoarele discipline: limba engleză, limba
franceză, limba germană modernă, limba şi
literatura germană maternă, limba şi literatura
croată, limba şi literatura italiană, limba şi
literatură maghiară, limba şi literatura română,
limba şi literatura slovacă - profil real şi uman,
limba şi literatura spaniolă, limba şi literatura
turcă maternă - profil teologic si pedagogic, limba
şi literatura turcă modernă, limba şi literatura
bulgară - profil uman, limba şi literatură sârbă -
profil real şi uman, limba şi literatură ucraineană,
limba rusă şi limba rusă pentru minorităţi.

Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat
au dreptul să susţină examenul fără taxă, de cel
mult două ori.Absolvenţii care au promovat toate
clasele liceale cu medii generale de minimum
9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut
media 10, primesc diplomă de merit.

Pentru sesiunea iunie-iulie 2008 a acestui
examen s-au înscris aproximativ 230.000 de
elevi, repartizaţi în 674 centre de examen.
Lucrările candidaţilor la probele scrise vor fi
evaluate în 137 de centre zonale de evaluare.

Probele orale vor continua în zilele de 24 şi 25
iunie cu limba şi literatura maternă, respectiv 25
şi 26 iunie - limba şi literatura modernă. Prima
probă scrisă (limba şi literatura română) va avea
loc vineri, 27 iunie.

Examenul de Bacalaureat este modalitatea
esenţială de evaluare a cunoştinţelor, a
competenţelor, a nivelului de cultură generală şi
de specializare, atins de absolvenţii de liceu,
care le permite acestora accesul către învă
ţământul superior sau către piaţa muncii. Dreptul
de a susţine Bacalaureatul îl au toţi elevii care au
promovat ultima clasă de liceu, învăţământ liceal
de zi, seral sau cu frecvenţă redusă.

Desfăşurarea probelor orale are caracter
public. Accesul presei se face cu avizul
preşedintelui comisiei şi în prezenţa unui
membru al comisiei. Reprezentanţii mass media
pot realiza înregistrări/fotografii/preluări de
imagini în timpul desfăşurării probelor orale, doar
cu acceptul persoanelor care apar în materialele
respective. Preşedintele comisiei poate dispune
întreruperea examinării şi eliminarea din sală a
persoanelor cu atitudine şi comportament
necorespunzătoare.

MECT interzice cu desăvârşire colectarea
sau favorizarea colectării fondurilor materiale
sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora
sau de la orice persoană care are rude în rândul
candidaţilor. Persoanele surprinse săvârşind
astfel de fapte riscă sancţiuni disciplinare,
materiale, administrative, civile sau penale, după
caz.

Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului -
17.06.2008

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru
reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de
stat pentru copii

Art. 1. (1) Alocatia de stat pentru copii prevazuta de
Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumita in continuare Legea nr. 61/1993, se acorda tuturor
copiilor in varsta de pana la 18 ani, cetateni romani, fara
discriminare, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18
ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau
profesional organizate in conditiile legii, pana la terminarea
acestora.

(2) Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii
cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie
rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca
locuiesc impreuna cu parintii.

Art. 2. Alocatia de stat pentru copii se acorda dupa cum
urmeaza:

a) in cuantumul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind
sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, pentru copiii in
varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu
handicap;

b) in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr.
61/1993 pentru copiii care au implinit varsta de 2 ani, precum
si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr.
61/1993, denumiti in continuare tineri;

c) in cuantum majorat cu 100% pentru copiii cu handicap
care au implinit varsta de 3 ani, potrivit prevederilor art. 58
alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pana la
implinirea varstei de 18 ani.

Art. 3. (1) Alocatia de stat pentru copiii in varsta de pana
la 18 ani se acorda pe baza de cerere completata si semnata
de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) si
(2) din Legea nr. 61/1993, insotita de originalul si copia
certificatului de nastere al copilului si a actului de identitate al
reprezentantului legal, precum si de documentele din care sa
rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul
legal, si de orice alte documente justificative, dupa caz.

(2) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere
si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul legal este
parintele minor, daca are capacitate deplina de exercitiu. In
situatia in care parintele minor nu are capacitate deplina de
exercitiu, plata alocatiei de stat pentru copii se face
reprezentantului legal al copilului, respectiv al parintelui
minor, stabilit in conditiile legii. In situatiile mentionate dreptul
la alocatia de stat pentru copii acordata parintelui minor nu
inceteaza.

(3) Documentele din care rezulta situatia juridica a
copilului fata de reprezentantul legal, eliberate in conditiile
legii, se prezinta in copie si sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) livretul de familie;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului, in

caz de divort;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea

adoptiei;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
e) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea

comisiei pentru protectia copilului pentru masura de protectie
speciala a plasamentului;

f) dispozitia directorului general/directorului executiv al
directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura de
protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta;

g) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau,
dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, emisa pana la 31
decembrie 2004;

h) dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei;
i) actul de deces al unuia dintre parinti;
j) alte documente, la solicitarea directiei teritoriale.
(4) Pentru copilul cu handicap, cererea prevazuta la alin.

(1) este insotita si de copia certificatului de incadrare a
copilului intr-un grad de handicap. In situatia in care
incadrarea intr-un grad de handicap intervine dupa stabilirea
dreptului la alocatia de stat pentru copii, solicitantul depune la
primarie numai copia certificatului de incadrare intr-un grad
de handicap, fara a se completa o noua cerere.

(5) In cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere
al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta
la alin. (1) va fi insotita de actul constatator al nasterii sau de
extrasul de nastere. Copia certificatului de nastere al copilului
va fi depusa in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia,
dar nu mai tarziu de 12 luni de la nasterea copilului, in caz
contrar dreptul la alocatia de stat pentru copii se suspenda
pana la depunerea acestuia, cu reluarea platii drepturilor
restante.

(6) Pentru cetatenii straini sau apatrizi documentele din
care rezulta identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau
resedinta acestuia si a copiilor sai pe teritoriul Romaniei,
precum si situatia juridica a copiilor sunt cele eliberate de
autoritatile din tara de origine, traduse si confirmate de
autoritatile romane, si/sau, dupa caz, cele eliberate de
autoritatile romane.

(7) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii
si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de
acordare a acestui drept se depun si se inregistreaza la
primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv
sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror
raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz,
reprezentantii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se
realizeaza o evidenta separata.

Art. 4. (1) Tinerii beneficiaza de alocatia de stat pentru
copii dupa cum urmeaza:

a) din oficiu, in continuarea drepturilor acordate pana la

implinirea varstei de 18 ani, daca sunt indeplinite conditiile de
acordare;

b) pe baza de cerere, completata de acestia, in cazul in
care situatia inregistrata inainte de implinirea varstei de 18
ani se modifica, insotita de acte doveditoare.

(2) Tinerii care au implinit varsta de 18 ani si repeta anul
scolar nu beneficiaza de alocatie de stat pentru copii, cu
exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite
cu certificat medical.

(3) In aplicarea art.1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, tinerii
beneficiaza de alocatie de stat pentru copii in situatia in care
urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional fara
intrerupere, cu exceptia prevazuta la alin. (2).

(4) Cererea prevazuta la alin. (1) lit. b) se depune la
unitatile de invatamant si este insotita de copia actului de
identitate si de adeverinta eliberata de unitatea de
invatamant, prin care se atesta faptul ca urmeaza cursurile
invatamantului liceal sau profesional, ca acestea sunt
continuate fara intrerupere si ca nu repeta anul scolar. In
situatia in care anul scolar se repeta din motive medicale,
cererea va fi insotita si de copia certificatului medical sau a
altui document medical care atesta aceasta situatie.

Art. 5. Cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) se completeaza
dupa cum urmeaza:

a) potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei
in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
1.025/2006, in situatia in care se solicita si indemnizatia
pentru cresterea copilului sau stimulentul lunar;

b) potrivit modelului prevazut in anexa nr.1a), in situatia in
care se solicita numai alocatia de stat pentru copii;

c) potrivit modelului prevazut in anexa nr.1b), in situatia
prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 6. (1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de
protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copil-
ului, cu modificarile ulterioare, alocatia de stat pentru copii se
acorda pe baza de cerere completata si semnata, potrivit
modelului prevazut in anexa nr. 2, de conducatorul directiei
generale de asistenta sociala si protectia copilului din subor-
dinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumita in
continuare directie generala, inclusiv pentru copiii incredintati
organismului privat acreditat si licentiat in conditiile legii.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune si se
inregistreaza la directia de munca si protectie sociala
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in
continuare directie teritoriala, pana pe data de 1 a fiecarei luni
si cuprinde atat pentru serviciile publice, cat si pentru cele
private listele cu numele si codul numeric personal ale
copiilor, numarul si data emiterii hotararii comisiei pentru
protectia copilului judetene, respectiv a sectorului
municipiului Bucuresti sau ale instantelor judecatoresti prin
care s-a stabilit masura de protectie speciala, datele privind
reprezentantul legal si contul deschis in numele copilului de
catre directia generala. Cererea este insotita de extrasele de
cont pentru conturile in care vor fi virate sumele cu titlu de
alocatie de stat pentru copii.

(3) In termenul prevazut la alin. (2), conducatorul directiei
generale transmite directiei teritoriale situatia centralizatoare
privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura
de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, precum si
motivele care au dus la aceasta situatie. Situatia
centralizatoare se intocmeste potrivit modelelor prevazute in
anexa nr. 3, insotita de copii ale documentelor doveditoare.

Art. 7. (1) Primarii au obligatia de a transmite lunar direc-
tiilor teritoriale, pana la data de 1 a fiecarei luni, cererile
inregistrate in luna anterioara, potrivit prevederilor art. 3,
precum si documentele justificative. Acestea sunt insotite de
un table centralizator, intocmit potrivit modelului prevazut in
anexa nr. 4.

(2) In termenul prevazut la alin. (1), in aplicarea
prevederilor art. 5 din Legea nr. 61/1993, serviciile de stare
civila ale consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale
si ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit directiilor
teritoriale situatia centralizatoare privind copiii decedati.

(3) In termenul prevazut la alin. (1) directiile generale
transmit directiilor teritoriale lista cuprinzand copiii pentru
care au fost emise certificate de incadrare intr-un grad de
handicap.

Art. 8. (1) Pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din
Legea nr. 61/1993, inspectoratul scolar judetean, respectiv al
municipiului Bucuresti, denumit in continuare inspectorat
scolar, transmite directiilor teritoriale, in scris si in format
electronic, pana la data de 1 octombrie a fiecarui an situatia
centralizatoare privind elevii inscrisi in anul scolar, care va
cuprinde numele si prenumele tanarului, codul numeric
personal, adresa completa de domiciliu sau de resedinta a
acestuia, precum si unitatea de invatamant la care este
inscris. Situatia va cuprinde si elevii inscrisi in unitatile de
invatamant private acreditate ori autorizate in conditiile legii.

(2) Pe parcursul anului scolar, inspectoratele scolare
transmit lunar directiilor teritoriale, in scris si in format
electronic, pana la data de 1 a fiecarei luni, situatia privind
tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care nu mai urmeaza
cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in
conditiile legii, respectiv sunt exmatriculati si au renuntat la
urmarea cursurilor.

(3) Pentru tinerii inscrisi in unitatile de invatamant din
subordinea altor autoritati ale administratiei publice centrale
de specialitate, aceste unitati de invatamant au obligatia de a
transmite directiilor teritoriale situatiile prevazute la alin. (1) si
(2).

.

Alocaţia de stat pentru copii

(continuare )în numărul viitor
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

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

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada - 17
şi

4 iunie
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Barbu Maria
Begu Petru Urosch
Mihai Capdefer
Gheorghe

(62 ani)
(71 ani)

(79 ani)
ă

Dumitru

ă
Ion ădariu Ileana

ărin Maria

ăilă Marin
ăgan Nicolae ău

(59 ani) Dumbrav
(68 ani) Rametea

Steluţa (44 ani) Cornea
Parascheva (76 ani) Presur

(54 ani) C
(71 ani) Bug (65
ani) Niţa Dumitru (56 ani)
Fileki Ernestin (66 ani)
Moisza Iuliana (66 ani)
Muntean Hilda Olga (86 ani)
Tomescu Aurica (61 ani)
Osiac Smaranda (76 ani) Ion
Lidia (70 ani) Todor Elena (57
ani) Täuber Constantin (63
ani) Orbulescu Ana (86 ani)
Retezan Ion Trifon (72 ani)
Gadina Ioan (69 ani) Muntean
Petru (60 ani) Belcea Petru
(54 ani) Lungu Toma (82 ani)

Mih (72 ani)
Dr (75 ani) R ţi
Paraschiva (75 ani) Cojocaru
Traian (81 ani) Bogdan
Valeria (60 ani) Fodor Zoltan
Florinel (23 ani) Scarlat
Laurian (44 ani)

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Oferte-Cereri

de Serviciu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

12 - 22

şi

iunie

Matrimoniale
D-n

ţa. Tel. 0729-
923580.

ă văduvă, 30/175/70,
ă, cu apartament, serviciu,

caut domn pentru prietenie/că-
sătorie, din Re

şaten

şi

imobiliare! Tel. 0355-804366.
Vând p dure 7.200 mp

apropiere M gura preţ 3 €/mp.
Tel. 0721-252633.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, Moroasa, semideco-
mandat, spaţios, bloc c r mid ,
zon lini tit , panoram bun ,
vecini buni, preţ 40.000 € neg.
Tel. 0729-664005.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, structur mare,
semiamenajat, parter, Lunc ,
str. Zadei. Preţ 40.000 neg. Tel.
0729-664005.

Vând teren în Caransebe ,
Teiu , spre m n stire, loturi
500-1000 mp, panoram , p du-
re aproape, zon lini tit , acces
i curent. Tel. 0729-664005.

Vând camer c min str.
Constructorilor preţ 7.700 €
neg. Tel. 0728-905832.

Cump r cas în Boc a la
strada principal Tel. 0749-
018237.

Persoan fizic Re iţa, vând
urgent ap. 2 camere decoman-
date, confort 1, etaj 2, central
termic , gaz metan, geamuri
termopan, acoperi . Preţ
45.000 €. Se poate vedea doar
sâmb ta i duminica. Tel. 0355-
809645, 0744-685882, 0745-
923257, 0741-593149.

Vând teren stradal în Boc a
4.200 mp, ap , curent, gaz, preţ
neg. Tel. 0355-407174.

Vând garsonier

Î ţ î
ţ

T -
- .

ă
ă

ă ă ă
ă ă ă ă

ă
ă

ă ă
ă ă

ă ă

ă ă

ă ă
ă.

ă ă

ă
ă

ă

ă

ă 2 camere
de cămin, parter, bun pt. priva-
tizare, Govândari. Tel. 0754-
598091.

ă ă ă
ă

ş

ş
ş

ş
ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş

nchiriez spa iu comercial n
suprafa de 30 mp, dot ri: ap ,
curent, gaz, u + geam
termopan. el. 0747 340903,
0355 425406

Vând cas

ţ
Cump ţa aparta-

ment 2 camere conf. 1, et. 1, cu
central

Primesc fat

ţile
(ap ). Tel.
0745-571052, 0355-405268.

Cump ţa aparta-
ment 2 camere conf. 1 et. 1. Tel.
0256-410590, 0747-832171.

2 camere, buc

sau schimb cu
apartament în Re ţa, conf. 1,
cu central

Vând apartament 3 camere
conf. 1, decomandat, 80 mp, 2
b ţa Re ţa Sud,
str. Horea. Tel. 0722-940018

ând cas

ţ 17.000 €
neg. Tel 0355-411682, 0729-
357909.

Cump r cas la sat. Tel.
0747-501714.

Ofer spre închiriere aparta-
ment 3-4 camere, decomandat,
complet mobilat i utilat. Preţ
250 €/lun . Tel. 0723-769089.

Vând teren agricol suprafaţ
5 ha, plasamament bun, în
Leibling, judeţul Timi . Tel.
0356-452500, 0755-124581.

Vând teren cu p dure în
staţiunea Crivaia, preţ neg. Tel.
0755-646275.

Vând teren l
Te l .

004369981815295.
Cump r apartament 1 ca-

mer în Re iţa. Tel. 0727-
298368.

Vând apart. în Govândar cu
dou camere, buc t rie, baie,
tot renovat nou geamuri ter-
mopane. Tel. 0034670026443.

Vând cas în Muncitoresc
str. Barbu Stef nescu de la
Vrancea nr. 4 cu 4 camere, 2
b i, salon mare, buc t rie
mare, 220 mp construiţi total,
teren 491 mp, preţ 190.000 €.
Tel. 0255-220802.

Vând cas str. Salcâmilor nr.
27, 4 camere, 2 b i, salon mare,
buc t rie mare, 220 mp cons-
truiţi total, teren 491 mp, preţ
220.000 €. Tel. 0034658306408

Cump r apartament 2-3
camere pân în 35.000 € prin
banc . Tel. 0766-599723.

Vând apartament cu 2 ca-
mere, complet renovat, 40.000
sau schimb cu apart. 3 camere,
în Micro 4. Rog f r agenţii

ă cu etaj, 5 ca-
mere, baie, bucătărie, garaj sau
schimb cu apartament 2 camere
+ diferen ă. Tel. 0729-845589.

ăr în Re

ă. Tel. 0256-410590,
0747-832171.

ă în gazdă. Tel.
0355-805819.

Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, cu toate facilită

ă, gaz, cablu, telefon

Vând apartament 3 camere
conf. 1, pre

ăr în Re

Vând în Gătaia, în centru,
casă ătărie, baie,
hol, pais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp,

ă, et. 1. Tel. 0256-
410590, 0747-832171.

ăi,2 balcoane, p

ă Dognecea, zonă
de munte ă

ă, curte, fântână betonată,
telefon, cablu. Pre

ă ă

ă
ă

ă

ă
ă

ă ă ă

ă
ă

ă ă ă

ă
ă

ă ă

ă
ă

ă

ă ă

şi

ş neg. Tel. 0355-
407245.

şi

ş

şi

şi

şi deal, 3 camere, gr
din

ş

ş

a km7, stradal,
3 . 2 0 0 m p , 4 0 € .

ş

-

V
-
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

. Marcoci Nelu Viorel (27 ani) şi
Cuzmos Iuliana Ramona (30 ani)

. Posdărie Cri (23 ani) şi
Alexandroiu Adela Laura (19 ani)

. Jicmund Răzvan (26 ani) şi
Mihoc Miruna Codruţa (30 ani)

. Kiskalari Aladar Cătălin (30 ani) şi
Rotescu Irina Eleonora (25 ani)

. Fabian Raul (24 ani) şi
Boroi Laura Oana (24 ani)

. Raica Doralin Gigel (36 ani) şi
Drăghicescu Corina Ioana (29 ani)

. Toma Victor Corneliu (38 ani)
Ivan Iuliana (22 ani)

. Hewson Daniel (21 ani)
Protocsil Ingrid Karin (30 ani)

. Băban Alin Cristian (28 ani)
Sporea Delia Deana (36 ani)

. Silaghi Alin (28 ani)
Sumanariu Georgiana Roxana (20)

. Giuvelic Ion (48 ani) şi
Pîrvulescu Simona (41 ani)

. (37 ani) şi
Preduţ Cristina (29 ani)

. Colojoarcă Ionică Marinel (23 ani)
şi Văduva Luminiţa Eugenia (26 ani)

şan

şi

şi

şi

şi

Şugar Ianoş Laszlo

Duminică, 22.06.2008

Caut femeie să mă ajute la
cură enie pe 11 iulie, suna i la
telefon 0255-210491

Repar calculatoare la domi
ciliul clientului. Cu rice fel de
defect. nstalez re ele, creez
servere personalizate de orice
fel etc A tept oferte de
serviciu! Tel 0748 532365

Execut acoperi uri, mansar
dări ziduri de piatră, tencuieli
10 lei mp. Tel. 0743 907757

n B i P B
ofer cazare de scurtă durată n
regim hotelier. CaTV, frigider,
cuptor microunde. Baie proprie
cu apă caldă nonstop. Pre uri
negociabile func ie de durata
sejurului Tel 0745 668683.

Transport R I
ilnic icrobus erso ne
achete T +40730 210221

+39360578172
Acord asisten ă juridică,

recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.

ă, aur sau
electronice. Tel. 0723-495967.

Sonorizez la pre

ă de toate genurile. Tel.
0723 277475, 0743 672399

ţ ţ
.

-
o

I ţ

, .
. - .

-
,

/ - .
Î ra oiana rasov

î

ţ
ţ

. . -
omânia talia

z , m p a ,
p . el. -

.
ţ

Înfiinţ

ţie imobiliar

ţ
ţi, botezuri, chefuri, cu

muzic
- - .

ş

ş

şov ş

Ofer împrumut valutar cu
garan

uri mici
nun

Vând Matiz, preţ 4.500 €.
Tel. 0729-077348.

Vând Skoda Octavia 1,6,
benzin

Vâ F ,
, î , ,

ţ . € . . -
.

â

.
€

.
- .
ând Aro persoane, ban-

chete spate rabatabile, motor
Bra

Vând pompe electrice de
benzin orice tip,capuri distribu-
itoare, pompe electrice alimen-
tare diesel. Tel. 0744-852658.

ă, a.f. 1998. Tel. 0722-
289893.

nd buz ord an 86 diesel
marfă nmatriculat acte la zi
pre 1 300 neg Tel 0741
509755

V nd VW Golf IV, 1,9 TDI,
2001, computer bord, AC, ABS,
ESP, full electric, înscris, 8 000

ă. Tel
0745 032640

ă

‘

V

şi Ford Mondeo 2003, motor
1,98 TDCI, stare bun

şov 3200. Tel. 0744-551037.

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-

Cump

ţ avantajos. Tel. 0355-
407954.

Vând br ţar
ţ 55 lei/gr.

Tel. 0745-583129.
Vând Motorola V3 pink puţin

sters la colţurile de jos. Neblo-
cat, hus piele i handsfree, 170
lei. Info la sebaman@mail.com

Vând pui de ciob nesc
german talie mare, foarte
frumo i. Mai multe detalii puteţi
obţine la numerele de telefon
0356-452500, 0727-364175.

Vând mobil ţ
avantajos. Tel. 0355-407954.

Vând ma

a

. -
Vând capre cu iezi ţapi

de ras

Vând urgent revist

Vând urgent l

Vâ
T - .

Vâ S
E K

l ţ î

î ţ

ăr aparatură radio-tv
defectă. Asigur transport local.
Tel. 0723-092582.

Vând mobilă cameră de zi,
pre

ă ă de damă 5,8
gr, model frumos. Pre

ă

ă

ă cameră zi, pre

ă de cusut
Singer, 2 ferestre cu rulouri,
monitor lcd, tv color diagon lă
mare ă, piese auto Dacia.
Tel 0745 032640

ă, fără coarne. Tel. 0255-
223805.

ă Quelle
(cu electronice, ma

ălat) + casete audio în stare f.
bună. Tel. 0355-807491, 0770-
515588.

ămpi + aparat
foto Jmena 8M în stare f. bună.
Tel.0355-807491, 0770-515588

nd clasoare cu timbre
vechi el. 0746 515051

nd telefon mobil ony
ricsson 800i sigilat cu 550 lei,

pachetu con ine ncărcător,
cablu de date cu cd, curelusă de
piele, că ti, trimit oriunde n ară

ş

ş

şin

şi mic

şi 3

şini de
sp

ş

Joi, .0 .2008

Sâmbătă, 14.06.2008

Duminică, 15.06.2008

Miercuri, 18.06.2008

Sâmbătă, 21.06.2008

12 6
1

2

1

2
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5

1

1

2

1

. ( ani) şi
ţeanu Elena Mariana (31 ani)

. Turcu Cristian Crăciunel (33 ani) şi
Boloca Manuela Vasilica (24 ani)

. Buliga Mihai (26 ani) şi
Zaharia Liliana (19 ani)

. Abdulea Emil George (26 ani) şi
Puiu Adina Maria (26 ani)

. Jorz Sorin Marius (30 ani) şi
Haidu Hannea Hanelore (25 ani)

. Do (26 ani) şi
Cetean Diana Maria (22 ani)

. Costa Silviu (26 ani) şi
Ţera Ionela (25 ani)

. Giuchici Veselin Du (25 ani) şi
Petco Oana Cristian (29 ani)

. Pate (26 ani)
şi Reiner Ramona Adriana (27 ani)

. Roiban Cornel (45 ani) şi
Lazăr Ionela (30 ani)

. Lixandru Mihai (26 ani) şi
Ivănescu Cătălina Gabriela (25 ani)

Isfan Marius 40
Mehedin

şa Arpad Florian

şan

şan Ovidiu Tiberiu

prin po ta rom nă cu ramburs
0766 657614 sau YM

ced_anonymus
V nd volume cu versuri n

limba rom nă ale poe ilor: M.
Eminescu cartonat, edi ie lux
1960, Ion Barbu 1973, Ch.
Baude la i re 1957 , Mar in
Sorescu 1978, Goethe 1961,
E.A. Poe cartonat, 1984. Pre
total: 90 lei plus taxe po tale.
Tel 0745 668683.

ă tv
Diamant + placă tv color Philips
în stare f. bună. Tel. 0355-
807491, 0770-515588.

Vând urgent radiocasetofon
Domotec în stare perfectă + o
boxă de 15W bucata. Tel. 0355-
807491, 0770-515588.

Vând urgent 2 telefoane fix
Telecom în stare f. bună +
casete audio cu muzică

ă. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

ş

ş

şi
poveşti în stare foarte bun

â .
Tel. -

â î
â ţ

ţ

ţ

. -
Vând urgent plac
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Investiţiile străine în România aproape s-au dublat în luna aprilie faţă de lunile ianuarie-februarie. Potrivit Băncii Naţionale, ele
trec de trei miliarde de euro

Dacă va
dori să ajungă la media Uniunii Europene, România va trebui să planteze două milioane de hectare de pădure în următorii 25 de ani -
a declarat directorul Romsilva

România s-a menţinut pe poziţia a cincea în Uniunea Europeană în funcţie de ritmul de creştere a
inflaţiei în luna mai, de 8,5%, valori mai mari fiind consemnate în Letonia, Bulgaria, Lituania şi Estonia Pensionarii care nu
folosesc biletele de tren ar putea primi, în schimb, bani. Proiectul de lege este supus dezbaterii publice până pe 16 iunie

�

�

�

�
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O. .G. nr. 60
ţei de urgenţ

ţiilor (M O. nr. 375/16.05.2008)
Ordin al ministrului pentru întreprinderi

mici ţ, turism

(M.O. nr.
379/19.05.2008)

Anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderi
mici ţ, turism

(M.O. nr. 379 bis/19.05.2008)
H 492

ţilor pentru care se acord

ţi (M.O. nr. 382/20.05.2008)
Ordin 50 al pre ţii Naţionale

de Reglementare în Domeniul Energiei privind
completarea Regulamentului pentru autorizarea

ţi de proiectare, execuţie

ţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 55/2007 (M.O. nr.
382/20.05.2008)

Lege 115 privind respingerea Ordonanţei de
urgenţ

ţii a cet ţenilor români în str (M.O. nr.
384/21.05.2008)

Lege 116 pentru completarea art. 89 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002 (M.O. nr.
384/21.05.2008)

Ordin 991 al ministrului s ţii publice
privind stabilirea cuantumului taxei pentru
participarea la testul de selecţie de intrare în
rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicin

(M.O. nr.
384/21.05.2008)

O 61
ţii de tratament între femei ţi în ceea

ce prive
(M.O. nr. 385/21.05.2008)

H 491

ţiunilor finanţate prin programele operaţionale
(M.O. nr. 385/21.05.2008)

u pentru modificarea
ă a Guvernului nr. 79/2002

privind cadrul general de reglementare a
comunica

pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea
activită ă sprijin financiar în
anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul
vegetal, a cuantumului sprijinului

ărei activită
ă

ă ă
activită

ă

ă a Guvernului nr. 126/2007 pentru
modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circula ă ăinătate

ănătă

ă
de familie, sesiunea iulie 2008

u privind implementarea principiului
egalită ărba

pentru modificarea
ărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
opera

şi completarea
Ordonan

şi mijlocii, comer şi profesii liberale
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea structurilor de primire turistice

şi mijlocii, comer şi profesii liberale nr.
636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind clasificarea structurilor de primire turistice

şi a sumei totale
alocate fiec

şedinteluiAutorit

şi
verificarea persoanelor fizice care desf şoar

şi exploatare în
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul

preşedintelui Autorit

şi b
şte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea

de bunuri şi servicii
şi completarea

Hot

.
ul nr. 636

.G. nr.

ul nr.

a nr.

a nr.

ul nr.

. .G. nr.

.G. nr.

Executivul a decis să interzică
schimbarea pe
care, prin documentaţiile de urbanism,
există spaţii verzi, grădini zoologice
sau botanice sau parcuri dendrologice,
indiferent de regimul lor juridic.

destinaţiei terenurilor
De la 1 iulie 2008,
in plata ar putea fi de 540 de lei, conform H G

nr. 1507/2007. Actul normativ conditioneaza cres
terea salariului minim, fata de nivelul actual, prin
realizarea principalilor indicatori economici pe care
este construit bugetul de stat pe anul 2008.

salariul minim brut garan
tat

-
. .

-

Scăderea numărului populaţiei a continuat în luna aprilie, în
condiţiile în care natalitatea s-a situat sub nivelul mortalităţii şi a
determinat un spor natural negativ al populaţiei, a anunţat INS. Sporul
natural a fost negativ atât în luna aprilie 2007 (-4.800 persoane), cât şi
în luna aprilie 2008 (-4.600 persoane, faţă de -4.500 în martie 2008).
Rata sporului natural a fost de -2,6 persoane la mia de locuitori.

Modul de tarifare a
gazelor naturale pentru
populaţie va fi modificat la
1 iulie, facturile urmând să
fie exprimate în unităţi
energetice, nu în unităţi de
volum, aşa cum se
întâmplă în prezent, potrivit
unui ordin al Autorităţii
Naţionale de Reglementare
în domeniul Energiei
(ANRE). Astfel, consumul
facturat va fi exprimat în
megawatti oră (MWh), nu
în metri cubi.

În medie, un metru cub
de gaze este echivalent cu
o putere calorifică de 10,3
kWh (0,0103 MWh)-10,5
kWh, iar nivelul cel mai mic
este de 8,7 kWh, sub care
gazul nu poate fi
comercializat, din cauza
calităţii reduse.
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Noul Cod Penal
Guvernul a decis printr-o Ordonanţă de

urgenţă, prorogarea, până la 1 septembrie
2009, a termenului de intrare în vigoare a
noului Cod Penal (adoptat în anul 2004 prin
Legea 301), precum şi a Legii nr. 294/2004
privind executarea pedepselor şi a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.

Termenul stabilit anterior pentru intrarea în
vigoare a noului Cod Penal era 1 septembrie
2008.

Actuala formă a Legii nr. 301/2004 Codul
penal nu este însoţită de un Cod de procedură
penală adaptat normelor de drept substanţial,
astfel Codul penal adoptat în 2004 nu poate
intra în vigoare fără reanalizarea anumitor
soluţii.

Având în vedere că noul Cod penal n-ar
putea intra în vigoare fără să fie precedat de
un Cod de procedură penală, este imposibilă
punerea în aplicare a normelor de drept
substanţial în lipsa celor de drept procesual.
Lipsa unui Cod de procedură penală adaptat
normelor de drept substanţial prevăzute de
noul Cod penal face imposibilă funcţionarea
justiţiei penale.

Ministerul Justiţiei a demarat un proiect de
elaborare a unui pachet legislativ complet în
materie penală, care să corespundă
standardelor europene actuale, fiind astfel
elaborat un proiect de Cod penal, alături de un
proiect de Cod de procedură penală, acesta
din urmă fiind publicat pe site-ul Ministerului
Justiţiei spre dezbatere publică.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 294/2004
privind executarea pedepselor şi a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal este condiţionată, la rândul
ei, de intrarea în vigoare a Codului penal.
Legea nr. 294/2004 a fost elaborată pe baza
sistemului de pedepse stabilit prin prevederile
prevăzute în proiectul noului Codul penal,
sistem fundamental diferit de cel prevăzut de
Codul penal în vigoare.

Necesitatea coordonării tuturor acestor
proiecte de acte normative impune, prin
urmare, prorogarea termenului de intrare în
vigoare a celor două propuneri legislative.

(Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
11.06.2008)

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de
Urgenţă pentru modificarea şi completarea
O G 109/2005, privind transporturile
rutiere.

Prin noua reglementare au fost elimina
te unele prevederi referitoare la transportul
rutier public de persoane, au fost revizuite
prevederile referitoare la regimul vehicu
lelor rutiere, precum şi la documentele
necesare operatorilor de transport.

Una dintre modificări vizează reevalua
rea perioadei de valabilitate a programului
de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate în trafic interjudeţean,
urmând ca acesta să fie valabil pe o
perioadă de 5 ani.

În contextul necesităţii unor verificări
exacte a operatorilor de transport/ între
prinderilor care derulează activităţi de
transport rutier, cât şi pentru întocmirea
unor evidenţe corespunzătoare privind
autovehiculele deţinute, autoritatea
competentă va emite copii conforme cu
licenţele de transport sau copii conforme
certificatelor de transport personalizate cu
numărul de înmatriculare al autovehiculului
pentru care a fost eliberate.

O altă noutate constă în modificarea pe
rioadei de valabilitate a copiilor conforme
licenţei de transport (în cazul transportului
rutier), în sensul că perioada de valabilitate
a acestora va fi de maxim un an, fără a
depăşi perioada de valabilitate a licenţei de
transport. Până în prezent, valabilitatea
maximă a licenţei de transport era de 5 ani.
Totodată, copiile acestor licen ţe nu vor fi
transmisibile şi vor fi personalizate de
emitent cu numărul de înmatriculare al
autovehiculelor pentru care au fost emise.

Ordonanţa mai introduce noi prevederi
care vizează creşterea posibilităţilor de
control asupra activităţii şcolilor de condu
cători auto şi instructorilor de conducere
auto de autoritatea competentă. Potrivit
noilor reglementări, instruirea practică a
viitorilor şoferi se realizează doar cu
autovehicule care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de reglementările în vigoare.

Instructorii auto autorizaţi vor efectua
instruirea practică numai cu persoane care

au efectuat în prealabil pregătirea teoretică
într-o şcoală de conducători auto cu care
aceştia au încheiat contract. De aseme
nea, instructorii auto autorizaţi au aceleaşi
obligaţii ca şi şcolile de conducere auto în
ceea ce priveşte evidenţa cursanţilor, a
orelor de instruire practică, precum şi
perioada de arhivare a acestora.

Actul normativ stabileşte că vor fi sanc
ţionate cu amendă de la 4.000 lei la 6.000
lei, aplicabilă instructorilor auto autorizaţi
sau şcolilor de conducători auto, următoa
rele fapte:

neefectuarea de către şcolile de condu
cători auto sau de către instructorii auto a
pregătirii cursanţilor sau efectuarea
acesteia fără respectarea programei de
pregătire aprobate

nerespectarea de către şcolile de
conducători auto sau instructorii auto a
prevederilor privind evidenţa cursanţilor

utilizarea de către şcolile de conducă
tori auto, în cadrul procesului de pregătire,
a personalului didactic care nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute în reglementările în
vigoare

utilizarea de către şcolile de conducă
tori auto sau instructorii auto, în cadrul
procesului de pregătire, a vehiculelor
rutiere care nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute în reglementările în vigoare

nerespectarea de către şcolile de
conducători auto sau de către persoana
care conduce şi organizează activitatea
şcolii a obligaţiilor ce le revin conform
legislaţiei în vigoare

Modificarea O G 109/2005 a fost
necesară întrucât se impune crearea, în
regim de urgenţă, a cadrului legal menit să
asigure aplicarea unora dintre normele re
gulamentelor comunitare, inclusiv în ceea
ce priveşte transportul internaţional de
călători.

Noua reglementare a fost impusă de
faptul că perioada de valabilitate a
actualului Program de transport rutier
public de persoane prin servicii regulate în
trafic interjudeţean expiră la 30 iunie 2008.

.u. . nr.
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Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
11.06.2008

MIMMCTPL finan]eaz@ IMM-urile
Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale

va derula, in anul 2008, pe langa schemele de finantare din
cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea
Competitivitatii Economice" - Axa Prioritara 1, programe de
sustinere a IMM-urilor si microintreprinderilor prin finantare
de la Bugetul de Stat.

Dintre acestea, au fost publicate, deja, in Monitorul
Oficial, urmatoarele programe:

Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor
Mici si Mijlocii TIMM cu un buget de 150 mii lei, aprobat prin
Ordinul Ministrului MIMMCTPL nr. 721/2008, in M O nr.
418/04.06.2008

Programul pentru organizarea Targului National
Cooperatist - TINCOOP cu un buget de 150 mii lei, aprobat
prin Ordinul Ministrului MIMMCTPL nr. 723/04.06.2008, in
M O nr. 418/04.06.2008

Programul pentru sprijinirea dezvoltarii IMM prin
fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
cu un buget de 7.879,20 mii lei, aprobat prin Ordin al Minis
trului MIMMCTPLnr. 725/2008, in M O nr. 434/ 10.06.2008

Program pentru sprijinirea transferului afacerilor cu un
buget de 200 mii lei, aprobat prin Ordin al Ministrului
MIMMCTPLnr. 722/2008 - M O nr. 428/06.06.2008

Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de
comercializare a produselor si serviciilor de piata cu un buget
de 14.700 mii lei, aprobat prin Ordin al Ministrului
MIMMCTPLnr. 724/2008 - M O nr. 431/09.06.2008

1.

2.

3.

4.

5.

. .

. .

-
. .

. .

. .

Senatorii au aprobat
miercuri propunerea
legislativă care prevede
obligaţia consilierilor juridici
din primărie de a acorda
asistenţă juridică gratuită
persoanelor vârstnice, la
solicitarea acestora, la
încheierea actelor juridice
de vânzare-cumpărare,
donaţie sau pentru
împrumuturi cu garanţii
imobiliare. Decizia finală
aparţine Camerei
Deputaţilor, Senatul fiind
prima Cameră
parlamentară sesizată.
Propunerea legislativă face
parte din categoria legilor
organice.

Modul de tarifare
a gazelor naturale

Consiliere juridic@

Transporturile rutiere

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
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Israelul a acceptat propunerile negociate prin intermediul Egiptului pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza cu mişcarea palestiniană
Hamas Nicolas Sarkozy, a anunţat că ţara sa va reveni în curând în comandamentul integrat al NATO, din care se retrăsese încă
de pe vremea preşedinţiei deţinute de Charles de Gaulle. Croaţia a deschis două noi capitole de negociere cu UE Amsterdam a
devenit primul oraş din Europa cu o reţea mobilă Wimax Preşedintele Ucrainei, Viktor Iuşcenko, a declarat luni că ţara sa "va
adera la NATO doar în urma unui referendum naţional" Franţa va prelua, la 1 iulie, preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene

Balanţa comercială a (EA15) a
înregistrat în luna aprilie 2008 un excedent de
2,3 miliarde euro, revenind pe plus după un
deficit de 1,5 miliarde euro în luna martie 2008,
faţă de un surplus de două miliarde euro în luna
aprilie 2007, conform Eurostat.

zonei euro După turneul în Europa, Preşedintele american
mai are programate, până când va

părăsi Casa Albă, în ianuarie 2009, cel puţin trei
deplasări extraeuropene: în Japonia, la summitul G8
din luna iulie, la Beijing, la Jocurile Olimpice din luna
august, şi în Peru, la summitulAPEC, din noiembrie.

George W. Bush
Informaţiile din

pot fi schimbate, de acum, între autorităţile
din statele membre. Parlamentul European a votat
documentul care propune crearea unui sistem
computerizat, unic, pentru schimbul de date despre
condamnarile penale.

cazierele cetăţenilor Uniunii
Europene

PRISMA | 19 2008 |Iunie - 2 Iulie

Decizie a statelor membre ale
Conven]iei de la Aarhus privind
construirea canalului Bâstroe

Statele membre ale Convenţiei de la Aarhus privind
accesul la informaţii, participarea publică la luarea
deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu au
decis că Ucraina nu şi-a îndeplinit obligaţiile internaţio
nale care îi revin în temeiul acestei Convenţii în ceea ce
priveşte construirea canalului „Bâstroe”.

Această decizie a fost adoptată, prin consens, cu
prilejul celei de-a treia Conferinţe a Părţilor, care a avut
loc la Riga, în perioada 11-13 iunie 2008, cu prilejul celei
de-a treia Conferinţe a Părţilor. Problema „Bâstroe” s-a
aflat pe agenda reuniunii Statelor Părţi la Convenţia
Aarhus, la punctul dedicat cazurilor de nerespectare a
obligaţiilor prevăzute de Convenţie.

Pornind de la faptul că Ucraina continuă să îşi
încalce obligaţiile internaţionale, statele au adoptat şi
un avertisment adresat Ucrainei, care va intra în
vigoare în cazul în care, până la data de 1 ianuarie
2009, Ucraina nu va întreprinde o serie de măsuri
menite să asigure o implicare efectivă a publicului atât
din Ucraina, cât şi din statele afectate în luarea
deciziilor referitoare la proiectul „Bâstroe”. Conform
regulilor Convenţiei, Statele Părţi recurg la această
măsură în cazul în care un anumit stat ignoră, în mod
repetat, normele internaţionale.

De asemenea, statele au decis că Ucraina trebuie
să raporteze periodic cu privire la fiecare pas întreprins
în sensul conformării.

În timpul reuniunii, Ucraina şi-a asumat angaja
mentul de a respecta obligaţiile ce îi revin, aceasta
implicând atât acţiuni în plan intern, cât şi în plan extern,
date fiind efectele transfrontaliere ale proiectului.

Poziţia părţii române promovată cu acest prilej a fost
transmisă reprezentanţilor Convenţiei anterior reuniunii
(disponibilă pe adresa http://www.unece.org/env/pp/
compliance/Compliance%20Committee/CCimplDocs
Ukraine.htm).

Convenţia de la Aarhus reprezintă un document
internaţional adoptat sub egida Comisiei Economice
pentru Europa a Naţiunilor Unite, la care Comisia Euro
peană, împreună cu alte 40 de state sunt părţi. Această
convenţie aduce împreună publicul şi autorităţile dintr-
un stat într-un context democratic, în vederea asigurării
transparenţei deciziilor şi implicării publicului în proce
sul decizional legat de proiecte majore de mediu. Mij
loacele prevăzute de Convenţia Aarhus au fost activate
în 2004 în problematica „Bâstroe”. În 2005, a fost
adoptată o decizie prin care s-a constatat că Ucraina nu
a respectat prevederile Convenţiei în ceea ce priveşte
accesul publicului la luarea deciziilor şi îndeplinirea de
către autorităţile responsabile a obligaţiei de a disemina
informaţiile de mediu referitoare la proiectul Bâstroe şi
au fost formulate o serie de recomandări menite să
amelioreze aceste deficienţe.

-

-

-

-
-

Informaţii de fond

Ministerul Afacerilor Externe - 16.06.2008

Parlamentul European a votat în primă lectură, o
propunere de directivă care stabileşte norme comune
UE privind detenţia şi returnarea imigranţilor ilegali,
inclusiv perioada maximă de detenţie şi interdicţia de
intrare în spaţiul UE. Directiva a fost adoptată prin
procedura de codecizie şi reprezintă compromisul
negociat între raportorul PE şi Consiliu.

Europarlamentarii au susţinut amendamentele de
compromis prezentate de grupul PPE-DE. Amen
damentele depuse de grupurile PSE, Verzi/ALE,
GUE/NGL, care prevedeau un text mai favorabil pentru
persoanele care dispun de o decizie de expulzare, nu
au fost acceptate, inclusiv moţiunea de respingere a
întregii directive, depusă de ultimele două grupuri
politice menţionate.

Deputaţii europeni au adoptat cu 369 voturi pentru,
197 împotrivă şi 106 abţineri, proiectul de directivă cu
privire la normele şi procedurile comunitare aplicabile
returnării imigranţilor aflaţi în mod ilegal pe teritoriul
UE. Directiva reprezintă prima încercare serioasă de a
crea o politică UE comună în domeniul imigraţiei ile
gale şi are ca obiectiv stabilirea de reguli transparente
şi corecte cu privire la reîntoarcerea voluntară, deciziile
de reîntoarcere, folosirea măsurilor coercitive, detenţia
temporară şi dreptul imigranţilor ilegali de a reintra pe
teritoriul UE. Toate măsurile vizate respectă drepturile
fundamentale.

Directiva privind standardele şi procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea
resortisanţilor ţărilor terţe în şedere ilegală, pe scurt
"directiva privind returnarea", vizează combaterea
imigraţiei ilegale printr-o abordare în două etape:
decizia de reîntoarcere cu posibilitatea de a părăsi ţara
în mod voluntar într-o anumită perioadă de timp şi
ordinul de repatriere care se aplică în cazul în care
reîntoarcerea nu a avut loc.

Directiva mai stabileşte durata maximă de detenţie
temporară a imigranţilor ilegali - având în vedere că în
unele state, precum Danemarca, Estonia, Finlanda,
Regatul Unit, Suedia durata este nelimitată. În Româ
nia, durata maximă de detenţie prevăzută de legislaţia
în vigoare este de şase luni. Durata maximă impusă de
directivă va fi de şase luni şi va putea fi extinsă cu încă
12 luni în anumite cazuri. Un amendament propus de
PSE viza limitarea acestei perioade la trei luni.

Textul prevede limitarea măsurilor coercitive, în
concordanţă cu principiul proporţionalităţii şi stabilirea
de măsuri minime de salvgardare pentru gestionarea
(coordonarea) repatrierii forţate, în vederea prevenirii
expulzărilor arbitrare sau colective. Proiectul de
directivă se referă şi la răsplătirea respectării normelor
(incluzând opţiunea de retragere a interdicţie de re-
intrare în spaţiul UE) şi sancţionarea nerespectării
acestora (incluzând opţiunea de a extinde interdicţia
reintrării).

Un nou amendament introdus de Parlamentul
European prevede ca copiii însoţiţi de familiile lor nu
pot fi reţinuţi temporar decât ca o măsură de ultimă
instanţă şi doar pe durata minimă corespunzătoare.
Copiii, indiferent dacă se află sau nu în centre destinate
detenţiei temporare, beneficiază de dreptul la educaţie
şi recreere, precum şi de dreptul la activităţi ludice sau
recreative în raport cu vârsta lor.

În cazul în care o persoană este expulzată, aceasta
va avea o interdicţie de readmisie valabilă pe tot
teritoriul UE pentru o perioadă de maximum cinci ani,
se menţionează în propunerea de directivă. Această
perioadă poate fi extinsă în cazul în care s-a dovedit că
resortisantul ţării terţe reprezintă o ameninţare
dovedită gravă la adresa ordinii publice sau a
securităţii naţionale. Statele membre au posibilitatea
de a anula sau supenda această interdicţie.

Un articol introdus de Consiliu prevede o mai mare
flexibilitate pentru autorităţile administrative în "situaţii
de urgenţă": dacă un număr excepţional de mare de re
sortisanţi ai unei ţări terţe, caz care reprezintă o sarcină
neprevăzută şi extrem de dificilă pentru capacitatea
administrativă a unui stat membru respectivul stat
membru poate, atâta timp cât situaţia excepţională
durează, să decidă să permită perioade mai lungi de
control judecătoresc şi să adopte măsuri de urgenţă cu
privire la condiţiile de detenţie.

Directiva prevede, de asemenea, asistenţă juridică
gratuită pentru imigranţii ilegali care nu dispune de re
sursele necesare, cu respectarea legislaţiei naţionale
şi a directivei cu privire la procedura de azil din 2005.

Fondul european pentru returnare, accesibil în
perioada 2008-2013 este dotat cu 676 milioane Euro şi
va putea fi utilizat pentru oferirea de asistenţă juridică
imigranţilor ilegali. Accesarea acestui mijloc financiar
este suspendată până la intrarea în vigoare a prezentei
directive.

În conformitate cu articolul 33 din Convenţia de la
Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor,
statele membre trebuie să ţină cont şi de situaţia din ţă
rile de origine şi nu vor expulza sau returna un refugiat
peste frontierele statelor sau teritoriilor unde viaţa sau
libertatea sa ar fi ameninţate. Principiul nereturnării se
aplică şi persoanelor aflate în zone de tranzit. În urma
unei recente decizii a Curţii Europene de Justiţie, Par
lamentul European va decide împreună cu Consiliu, în
cadrul procedurii de codecizie, lista ţărilor "sigure".

Directiva urmează să fie transpusă de statele mem
bre în următoarele 24 de luni de la publicarea sa în Jur
nalul Oficial. Înainte de publicare, miniştrii de resort vor
oficializa în iulie a.c. acordul asupra textului Consiliului.
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Încurajarea întoarcerii voluntare

Perioada de detenţie

Mai multă protecţie pentru copii şi familii

Interdicţia de readmisie în spaţiul UE

Situaţii de urgenţă

Asistenţa juridică

Aplicabilitate şi intrarea în vigoare

Imigrare - 18-06-2008 - REF.: 20080616IPR31785

Parlamentul European adoptă directiva
privind returnarea imigranţilor ilegali

Primul satelit construit integral de români a fost selectat de Agenţia
Spaţială Europeană pentru a fi lansat pe orbită, cel mai probabil la
sfârşitul acestui an sau la începutul lui 2009. Microsatelitul numit
"GOLIAT" a fost realizat sub coordonareaAgenţiei Spaţiale Române de o
echipă de tineri absolvenţi ai Universităţii Bucureşti şi Universităţii
Politehnice Bucureşti. Conceput şi realizat în România în perioada 2005-
2007, satelitul are masa de 1 kg şi forma unui cub cu latura de 10 cm. El
va furniza informaţii ştiinţifice despre fluxul de micrometeoriţi la nivelul
orbitei joase, informaţie preţioasă pentru Organizaţia Naţiunilor Unite -
unde se discută de multă vreme despre deşeurile spaţiale. De
asemenea, satelitul va furniza informaţii despre doza de radiaţii la nivelul
aceleiaşi orbite joase.

Lansarea satelitului va fi efectuată de noul lansator al Agenţiei
Spaţiale Europene, Vega. Vega este o rachetă cu patru trepte de
dimensiuni ceva mai mici decât Arianne (o rachetă dintr-o generaţie
anterioară). Cu prilejul acestui zbor se va lansa un satelit mai mare
împreună cu alţi şase de dimensiuni mici.

Sonda americană Phoenix a început
colectarea de eşantioane din solul marţian.
Modulul de explorare Phoenix a asolizat în
regiunea polului nord al planetei Marte la 25 mai
într-o misiune de 3 luni în care urmează să
preleveze şi să analizeze mostre de sol şi

gheaţă pentru a determina dacă în acest mediu
extraterestru este posibilă existenţa unor forme
simple de viaţă.

Dotat cu un braţ articulat robotizat cu o
lungime de 2,40 metri, modulul Phoenix a fost
conceput pentru a obţine eşantioane de sol pe
care apoi le supune la diferite analize pentru a
determina compoziţia lor chimică. La bordul
modulului se află şi un "cuptor" miniatural în
care mostrele de sol sunt încălzite până la
temperatura de 1000 de grade Celsius iar
vaporii rezultaţi urmează să fie analizaţi în
căutarea urmelor de substanţe organice ce ar
putea reprezenta patul germinativ pentru
apariţia unor organisme simple.

În regiunea polului nord marţian o parte din
suprafaţă este acoperită cu o crustă albă,
despre care unii cercetători de la NASA afirmă
că ar fi gheaţă, iar alţii - sare rămasă după
evaporarea apei.

Primul
satelit

românesc

Sonda americană Phoenix

http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliance%20Committee/CCimplDocsUkraine.htm


RE IŢA:

MOLDOVA NOU

Ş Agent comercial: 5; Agent de asigurare: 1; Agent reclama publicitara:
1; Agent securitate: 1; Ajutor ospatar: 10; Amanetar: 1; Asistent comercial: 2;
Asistent medical generalist: 9; Barman: 8; Betonist: 2; Bucatar: 20; Camerista hotel:
1; Carmangier: 3; Confectioner articole piele: 8; Consilier: 7; Consultant in
informatica: 1; Contabil: 3; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 52;
Director tehnic: 1; Dulgher: 3; Electrician de intretinere si reparatii: 19; Electronist
depanator utilaje calcul: 1; Faiantar: 6; Fierar betonist: 15; Fochist pentru cazane: 1;
Frezor universal: 10; Garderobier: 1; Gestionar depozit: 3 ; Incarcator descarcator:
1; Infirmiera: 2; Inginer constructii: 8; Inginer mecanic: 13; Ingrijitor cladiri : 12;
Inspector asigurari: 1; Instalator apa, canal: 4; Instalator instalatii tehnico sanitare si
de gaze: 15; Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice: 2; Lacatus mecanic:
34; Lucrator comercial: 5; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 3; Maistru prelucrari
mecanice: 5; Manager proiect: 1; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1; Mecanic
intretinere si reparatii: 5; Montator, reglor, depanator aparate electronice: 1;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 50; Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 50; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 113; Operator intoducere, validare si prelucrare date: 2;
Ospatar: 28; Patiser: 6; Pavator: 2; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Proiectant
inginer electronist: 2; Referent de specialitate financiar contabilitate: 1; Secretar
institut, facultate: 1; Secretara: 3; Secretara dactilografa: 1; Sofer de autoturisme si
camionete: 1 + 1 persoane peste 45 de ani; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar
la masini de prelucrat in coordonate: 10; Strungar universal: 26; Sudor: 27; Sudor
manual cu arc electric: 34; Tehnician echipamente de calcul retele: 4; Tamplar
universal: 15; Tinichigiu carosier: 1; Turnator formator: 1; Vanzator: 10; Vopsitor
auto : 1; Zidar rosar-tencuitor: 43; Zugrav-vopsitor: 23;

Ă:

TOTAL GENERAL: 865

Sef raion marfuri alimentare si nealimentare: 5; Asistent
medical generalist: 1; Brutar: 3; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea
pieselor: 20; Vanzator: 16; Muncitor necalificat in constructii: 12; Muncitor necalificat
in industria confectiilor: 11; Asistent in relatii publice si comunicare: 1; Fierar
betonist: 1; Sudor: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 0 .06.20088

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

CUMP

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier

3/4

ă Albastrelelor, centrală
nouă în garan

ă, mobilata, pre

ă Govândari, pere
ă,

pre

ă Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, pre

ă Timi
ă, 24 mp, pre

ă c a m i n , B l o c u l
func ă metalică, pre

ă metalică,
termopane, et 10, pre

ă,
bucătărie mare, pre

ă, tâmplărie lemn masiv,
60 mp, et 3/10, boxa, pre

ă
Universitate, confort 2, semidecomandat,
54 mp, et. 4/4, bloc de cărămidă, acoperit,
parchet, balcon zidit, pre

ă
termică, baie renovată, instala

ă
termică, gresie, faian ă, pre

ă termică, pre

ă, confort 1, semidecomandat, 66
mp, et. 10, centrală termică, gresie,
faian ă, u ă metalică, bloc acoperit, izolare
făcută, pre

ăgăra
ă termică, parchet,

termopane, hol modificat, boxa, pre

ără alte îmbunătă

ă termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, recent renovat,
pre

Vând casă, Triaj, nefacută, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, pre

ă, Muncitoresc, 6 camere,
300 mp construi ă termică,
sobe, podele laminate, parchet, bucătărie
vară, 2 garaje, sală de mese, pre

ă sunt în vecinătate,
acces la drumul principal, suparfa ă 5100
mp, pre

ă 4960 mp, pre

ă, suparfa ă 5700 mp, pre

ă 1000 mp, pre

ărului
(Scorilo), suparfa ă 3250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 funda

Cumpăr garsonieră, orice zonă, fără
îmbunătă

ăr apartament 2 camere, Micro 3
sau 4, fără îmbunătă

ăr apartament 2 camere, orice
zonă, fără îmbunătă

ăr apartament 2 camere, Luncă
sau Moroasa, cu sau fără îmbunătă

ăr apartament 3 camere, orice
zonă, cu sau fără îmbunătă

ă,
podele, termopane, instant apă, mobilat
par ă,
cod anun

ă, zona Moroasa, pre ă, cod
anun

ă, cod anun

ă închiriez apartament 2-3
camere, zona Govândari sau Luncă,
mobilat, utilat, centrală, confort 1,
decomandat, ofer maxim 300 €/lună, cod
anun

ţie, podele laminate,
termopane, gresie, faianţ ţ
20000€, cod anunţ 00036. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând garsonier ţi
izolaţi, podele laminate, baie renovat

ţ 13500 €, cod anunţ 00021.Remi Real
Estate 0355-423734

Vând garsonier

ţ 17500 € negociabil, cod
anunţ 00020. Remi Real Estate 0355-
423734

Vând garsonier
ţ ţ 38000 €

negociabil, cod anunţ 00008. Remi Real
Estate 0355-423734

V â n d c a m e r
ţionarilor, parter, u ţ

7500 €, cod anunţ 00040. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând apartament 2 camere, Republicii,
confort 1, semidecomandat, u

ţ 30000 € negociabil,
cod anunţ 00022. Remi Real Estate 0355-
423734

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 3, 40 mp, et , baie renovat

ţ 30000 €, cod anunţ
00030. Remi Real Estate 0355-423734

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, în proces de
reabilitare termic

ţ 42000€, cod
anunţ 00012 . Remi Real Estate 0355-
423734

Vând apartament 2 camere, Lâng

ţ 37000 €
negociabil, cod anunţ 00015. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, decomandat, et. 4/4, central

ţie de cupru,
preţ 42000 € negociabil, cod anunţ 00013.
Remi Real Estate 0355-423734

Vând apartament 2 camere, Muncii,
confort 1, decomandat, et. 3, central

ţ ţ 39000 €
negociabil, cod anunţ 00004. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând apartament 2 camere, zona Bloc
800, confort 1, decomandat, parter,
pretabil privatizare, central ţ
42000 € negociabil, cod anunţ 00002.
Remi Real Estate 0355-423734

Vând apartament 3 camere, Intim
Potcoav

ţ
ţ 45000 € negociabil, cod anunţ

00026. Remi Real Estate 0355-423734
Vând apa r tamen t 3 camere ,

F

ţ 55000
€ negociabil, cod anunţ 00025. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, semidecomandat, 80 mp, et. 2,
termopane, f ţiri, preţ
47500 €, cod anunţ 00029. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând apartament 3 camere, Republicii,
zona Spar, confort 1, semidecomandat, 80
mp, et. 9, central ţ

ţ 48000 € negociabil, cod anunţ 00016.

Remi Real Estate 0355-423734

ţ 45000 €
negociabil, cod anunţ 00001. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând cas
ţi, terase, central

ţ 137000 €
negociabil, cod anunţ 00033. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
conducta de gaz

ţ
ţ 30 €/mp, cod anunţ 00039. Remi

Real Estate 0355-423734
Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,

suparfaţ ţ 10 €/mp, cod
anunţ 00040. Remi Real Estate 0355-
423734

Vând teren ext rav i lan, Calea
Caransebe

ţ ţ ţ
25 €/mp, cod anunţ 00031. Remi Real
Estate 0355-423734

Vând teren intravilan, Doman,
suparfaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023. Remi Real Estate 0355-
423734

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii construite,
preţ 65 €/mp, cod anunţ 00007. Remi Real
Estate 0355-423734

ţiri, exclus Mociur
ţ 00028.

Remi Real Estate 0355-423734
Cump

ţiri, 60 mp, confort 1,
decomandat, ofer 27000 €, cod anunţ
00038. Remi Real Estate 0355-423734

Cump
ţiri, confort 1,

decomandat, maxim et. 8, ofer 27000 €,
cod anunţ 00037. Remi Real Estate 0355-
423734

Cump
ţiri,

confort 1, decomandat, maxim et.3, cu
balcon, ofer 30000 €, cod anunţ 00027.
Remi Real Estate 0355-423734

Cump
ţiri, confort 1,

decomandat, maxim et.3, cod anunţ
00024. Remi Real Estate 0355-423734

Ofer spre închiriere garsonier

ţial, zona Govândari, preţ 100 € /lun
ţ 00014. Remi Real Estate 0355-

423734
Ofer spre închiriere apartament 3

camere, renovat, utilat, pentru societaţi
comerciale, podele, termopane, instant
ap ţ 220 € /lun

ţ 00017. Remi Real Estate 0355-
423734

Ofer spre închiriere apartament 2
camere, renovat, mobilat modern, utilat,
podele, termopane, zona Govândari, preţ
150 € /lun ţ 00009. Remi Real
Estate 0355-423734

Caut s

ţ 00035. Remi Real Estate 0355-
423734

şoara, Lipovei,
gresie, faian

ş

ş

ş

şului, confort 1, decomandat, 70
mp, et. 1, central

ş

şi ap

şului, în vecinatatea viitorului
spital de urgen

şi Catanga,
ofer maxim 18000 €, cod anun

Ă
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Agentii imobiliare,

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 l ng Po t i profita i de
gama de servicii oferite de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ â ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă ă
ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

Avem cele mai mici comisioane Nu modific m pre ul tranzac ieiă ţ ţ� �

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

ROMFORTEC s.r.l. execută
foraje de puţuri pentru alimentări cu apă

Informaţii şi comenzi:
tel. 0255-232.065 fax 0255-232.454 mobil 0747-093.719

Convocare AGA
Societatea Comerciala IPPS SA, inregistrata la ORC sub nr. J11/51/1991, CUI

1060728, cu sediul in Resita, str. Libertatii, nr. 37, in baza Legii 31 modificata, art.
117, convoaca Adunarea Generala Ordinara aActionarilor, cu urmatoarea ordine
de zi:

Analiza situatiei financiare pe anul 2006 si 2007.
Aprobarea raportului administratorilor pentru anul fiscal 2006 si 2007.
Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul fiscal 2006 si 2007.
Aprobarea bilantului financiar-contabil pe anul 2006 si 2007.
Diverse.

Informaţii se pot obtine la adresa din str. Zimbrului, nr. 42, Resita.AGOA, se va
intruni pe str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 22 iulie 2008, ora 10.00. In
eventualitatea neindeplinirii cvorumului stabilit de lege, va fi intrunita pe data de
23 iulie ora 10.00.

Si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de
zi:

Stabilirea adresei sediului social al IPPS SA.
Majorarea capitalului social cu valoarea maxima de 22.000 ron.

Subscrierea si varsarea se va face proportional cu valoarea(numarul) actiunilor
detinute de fiecare actionar care doreste sa participe la majorarea capitalui social.
Informatii privind subscrierea si depunerea se vor obtine la adresa str. Zimbrului
nr. 42, pana in data de 21 iulie.

Diverse.
AGEA, se va intruni pe str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 22 iulie 2008, ora

11.00. In eventualitatea neindeplinirii cvorumului stabilit de lege, va fi intrunita pe
data de 23 iulie, ora 11.00.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

Director,Valeriu Manescu

Gruescu Constantin, din localitatea Re i a, strada F g ra ului

29

ş ş

şului, anun
ş

inerea avizului de mediu.
Informa

şoara, pentru Regiunea 5
Vest, Timişoara, str. Amurgului nr. 1, la sediul Agen iei pentru Protec

ş-Severin, Reşi şi la sediul Prim
şi

ş-Severin, în termen de zile calendaristice de la
data apari

ţ nr. 22,
titular al : garaj, strada
F ţ

ţ
ţiile privind prevederile planului PUD propus pot fi consultate la

sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timi
ţ ţia

Mediului Cara ţa, str. Petru Maior nr. 73
ţa, în zilele de luni - vineri, între orele 9-15.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara

ţiei anunţului.

ă ă

ăgăra ă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a
PUD, respectiv depunerea lui în vederea declan ării etapei de încadrare
pentru ob

ăriei
Re

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ANUNŢ PUBLIC

Realizam Pagini Web,
Portaluri, Magazine Virtuale,
Software la Cerere, Baze de
Date. Preturi Acesibile

0741-771267ottysoft@gmail.com

OttySoft

http://www.otty-soft.net

La sediul Asocia iei Persoa-
nelor cu Handicap Neuromotor

ţ
Fil.

jud CS R Al TreiApe l. 2, sc 2
ap 3 unc ioneaz o irm pentru

ispozitive edical roteze, orteze,
nc l minte ortopedic , corsete,

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

. e ţa, . b . ,
. f ţ f

d m e, p
î ţ

, d
m ţ
j ţ
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teiner, .
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http://www.remiestate.ro/


VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Î

Vând apartament cu o cameră Micro 4,
termopane,baie cu vană, u

ă Govândari, bloc cu
interfon, etaj 3, podele laminate, baie cu
vană, balcon închis, pre

ă Micro 1, podele
laminate, u ă metalică pre

ă Micro 4, etaj 3, u ă
metalică, pre

ă, termopane, pre

ă, mobilat

ă mare 75
mp, pre

ă
termopane, boxă, pre

ă, 37500 € . Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Luncă, etaj
1, semidecomandat pre

ă
metalică, centrală, pre

ăramidă pre

ă metalică, pre

ă, termopane, confort 2, pre

ărie modificată, podele
laminate, centrală, pre

ă, boxă, confort 1, decomandat,
semimobilat, centrală, termopane, pre

ă, confort 1,
semidecomandat, pre

ă, termopane,
pre

ă, 76 mp,
parter, conf 1, decomandat, centrală, pre

ă, 2 băi,
bucătarie mare, pre

ă,
complet renovat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apart 3 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, centrală, termopane,
podele laminate, vedere pe 2 păr

ătărie mare termopane, centrală,
semimobilat, pre

ărămidă, bucătărie
modificată, centrală, pre

ăi. 2 balcoane,
termopane, centrală. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, bucătărie
si dormitor modificate, amenajat si mobilat
deosebit, 2 băi, 3 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021441

Vând casă Muncitoresc 2 camere,
termopane, podele laminate, u ă metalică
30000 €. Tel.0355-404462, 0788021439

Vând casă Muncitoresc, pozitie buna, 4
camere, BCA, centrală, 134 mp, amenaja
tă, baie, pre

ă în Centru, 3 camere, 2 băi,
termopane, u

ă, zona Centru, singur in cur
te, amenajată si mobilată lux, 5 camere, 2
băi, terasă, curte amenajată superb, meri
tă vazută. Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând casă parter cu etaj, zona Centru,
4 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 200 mp
locuibili, grădină 700 mp, curte, terasă
mare, zonă lini ă. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând ieftin casă in Boc ă bună,
amenajată, curte, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând spa ă, 2
camere, 33 mp, termopane, pre

ă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătaria
mobilată. Tel.0355-404462, 0788021439

Ofer spre închiriere spa

ă,
termopane, zona centru. Tel. 0355-
404462, 0788021439

şi înlocuite. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând garsonier

ş

ş

şi utilat,
tv, calculator, frigider, pre

ş

ş

şi de termopan, podele
laminate, pre

ştit

şa zon

şi utilat, central

ţ 16000 negociabil
Tel. 0788021442, 0728625813

Vând garsonier
ţ 19500 €. Tel.

0355-404462, 0788021439
Vând garsonier

ţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439

Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
1, decomandat, central ţ
36000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439

Vând ap.2 camere Moroasa, conf.1,se-
midecomandat, central

ţ 34000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, preţ 31000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, suprafaţ

ţ negociabil. Tel.0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3, central

ţ 48000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 3, izolat,
termopane, central

ţ 37500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomadat, termopane, us

ţ 38000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439

Vând apart. 2 camere, Moroasa, etaj 3,
semidecomandat, bloc de c ţ
29500 neg.Tel.0355-404462, 0788021441

Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1 semidecomandat, termopane,
u ţ 30000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
central ţ 33000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând ap. 2 camere conf. 1, decomand-
at, Micro 4, bucat

ţ 42000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând urgent apart. cu 2 camere modi-
ficat din 3 camere, Moroasa, etaj 3, preţ
33000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartartament 2 camere, bloc 4
etaje, confort 1, decomandat, balcon inchis
cu termopane, centrala, etaj 3, Moroasa.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând apartament 2 camere zona
Lunc

ţ
43000 € Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apart. 2 camere Lunc
ţ 39000 neg. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, Centru, 90 mp,
conf. 1 decomandat, central

ţ 46000 neg. Tel. 0788021439.

Vând apart. 3 camere, Micro 2, conf. 1,
semidecomandat, etaj 3, preţ 45000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, Lunc
. ţ

neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 4,

confort 1, decomandat, central
ţ 46500 €. Tel. 0355-

404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 3,

confort 1, decomandat, etaj 2, central

.

ţi, preţ
44000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439

Vând apartament 3 camere confort 1,
semidecomandat, Micro 3, balcon modi-
ficat, buc

ţ 48000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Moroa-
sa,confort 2, bloc c

ţ 43000 €. Tel.
0355/404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 b

-
ţ negociabil. Tel. 0355-404462,

0788021442, 0728625813
Vând cas

ţ 73000 negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând cas -

-

ţiu comercial Lunc
ţ 35000 €.

Tel. 0788021439
Ofer spre închiriere cas

ţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabi-
nete medicale, birouri. Tel. 0788021439

Ofer spre inchiriere apartament 2
camere centrala, termopane, masina
spalat, utilat, mobilat. Tel. 0355-404462

Ofer spre închiriere apartament 3
camere, complet mobilat

VÂNZARE CASĂ

NCHIRIERE

Vând apartament 3 camere , conf. 1,
etajul 1, zona Micro 2, cu central termic ,
preţ 36.000 € neg. Tel. 0748-119444.

Vând apartament 2 camere decoman
dat, etajul 2, cu central termic , termopa
ne, zona Micro 4. Tel. 0748-119444.

Vând garsonier , zona Micro 4,
îmbun t it , central termic , u
metalic , termopane, preţ 23.200 € neg.
Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 3 camere, conf. 1
decomandat, îmbun t it cu central ,
gresie, faian , termopane, u metalic ,
preţ 50.000 € neg. Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 2 camere, conf. 1
semidecomandat, bloc de 4 etaje, zon
bun , preţ 36.000 € Tel. 0748-118081.

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj 1, cu central termic , zona Intim preţ
35.000 € neg. Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere, conf. 2,
etajul 3, cu convector, zon bun Micro 1,
preţ 30.000 € Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 2, cu mici îmbun t iri, zon

excelent . Tel. 0748-118777.
Vând sau închiriez, spa iu comercial, în

suprafa de 55 mp. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere superîm

bun t it preţ 30.500 €. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere, multiple

îmbun t iri, mobilat, bloc de 4 etaje, zon
bun . Tel. 0748-118080.

Vând apartament cu o camer în
Govândari. Tel 0748-118080.

Închiriez garsonier mobilat sau
nemobilat Tel. 0748-118080.

Vând apartament 2 camere, zona
Micro 4, central , termopane, preţ 29.500
€ neg. Tel. 0748-119441.

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, Micro 3, îmbun t it, preţ
37.500 € neg. Tel. 0748-119441.

Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, Micro 2, multiple îmbun
t iri, mobilat, pre neg.Tel. 0748-119441.

Vând garsonier , conf. 1,etajul 1 din 4,
preţ 20.000 €. Tel. 0748-119441.

Vând 2 camere, bl 4 et multiple îmbu
n t iri, 29.500 € neg. Tel. 0748-119442.

ă ă

ă ă

ă
ă ă ă ă ă ă
ă

ă ă ă
ă ă ă

ă
ă

ă ă

ă ă

ă ă ă

ă

ă

ă ă

ă ă ă
ă

ă

ă ă
ă.

ă

ă ă

ă
ă

ă

ă ă

-
-

ţ

ţ
ţ

.

ţ

ţ
ţ

-
ţ

ţ

ţ

-
ţ ţ

. ., -
ţ

ş

ş

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, et. 1/4 din c

ţit (central

ţ 35.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616

Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, et. 1/4, îmbun ţit
(central ţ
55.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbun ţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, et. 1/4, îmbun ţit,
mobilat, zona Govândari. Preţ 45.000 €
fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând apartament 2 camere conf. 2,
et. 4/4, zona Moroasa 1. Preţ 26.000 €
fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând cas ţa, zona Baia
Comunal

ţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

i utilat
ţ

135.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând cas

ţei. Preţ 85.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebe

ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 70 mp, zona

Lunc ţ 75.000 €. Tel. 221529.
Vând spaţiu comercial 240 mp +

spaţiu depozitare 120 mp, front stradal
25 mp, zona Muncitoresc. Preţ 105.000

€. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

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

Caut s

Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, mobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70 mp situat în Lunc ţ 600 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
240 mp, spaţiu de depozitare 100 mp,
situate în zona Muncitoresc. Preţ 500
€/lun Tel. 221529, 0724-302616

ărămidă,
îmbunătă ă termopane) situat
în Moroasa 1 lângă biserica sârbească.
Pre

ătă
ă, termopane) zona Micro 4. Pre

ătă

ătă

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă în Re
ă, compusă din 6 camere, 2

băi, 2 terase, garaj. Pre

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

ă. Pre

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ă. Pre

ă.

şi proiect de privatizare. Pre

şi

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

şi
utilat complet. Pre

Vând cas

7

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

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,

PRISMA | 19 2008 |Iunie - 2 Iulie

Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec

http://www.magister-imobiliare.ro/
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DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: IRB Cup, Africa de Sud - Romania

Vineri Sport.ro ora 20:00
ATLETISM: Cupa Europei, Annecy, Franta

Sambata Eurosport ora 16:00
CANOTAJ: Campionatul Mondial, Poznan, Polonia

Duminica Eurosport ora 11:30
MOTOCICLISM: MotoGP, Marele Premiu al Marii Britanii, Cursele

Duminica Eurosport ora 13:15
FORMULA 1: Marele Premiu al Frantei, Magny Cours, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55.
TENIS: Turneul de la Wimbledon, Marea Britanie, Ziua 1

Luni Sport.ro ora 15:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
07 - 29 iun: FOTBAL- EURO 2008,Austria - Elvetia;
11 - 20 iun: RUGBY - IRB Nations Cup 2008, Bucuresti;
20 - 22 iun: FORMULA1 - MP al Frantei, Etapa a 8-a;
23 iun - 06 iul: TENIS - Turneul de la Wimbledon,Anglia.

FORMULA 1

La sfarsitul acestei sapta-
mani se va desfasura MP al
Frantei la Magny Cours. Cursa
din Franta se indentifica cu
Formula 1, caci numai in anul
1955 nu s-a alergat aici. Magny-
Cours este al saptelea circuit
francez care organizeaza un
Mare Premiu, iar aceasta pista a
fost folosita continuu din anul
1991; in weekend-ul care ur-
meaza va avea loc cel de-al 58-
lea Mare Premiu al Frantei.
Acest Mare Premiu va inseam-
na a 100-a aniversare de la
prima victorie a unei masini
Mercedes.

C lasamen te gene ra le
inainte de MP al Frantei:

1. Robert Kubica (PL) 42
2. Lewis Hamilton (GB) 38
3. Felipe Massa (BR) 38
4. Kimi Raikkonen (FIN) 35
5. Nick Heidfeld (D) 28
6. Heikki Kovalainen (FIN) 15
7. Mark Webber (AUS) 15
8. Jarno Trulli (I) 12
9. FernandoAlonso (E) 9

10. Nico Rosberg (D) 8
11. Kazuki Nakajima (J) 7
12. David Coulthard (GB) 6
13. Timo Glock (D) 5
14 Sebastian Vettel (D) 5
15 R. Barrichello (BR) 5
16 Jenson Button (GB) 3
17 Sébastien Bourdais (F) 2
18 Giancarlo Fisichella (I) 0
19 Nelson Piquet (BR) 0
22 Adrian Sutil (D) 0

1. Scuderia Ferrari 73
2. BMW Sauber 70
3. McLaren Mercedes 53
4. Red Bull Racing 21
5. Toyota Racing 17
6.AT&T Williams 15
7. ING Renault F1 Team 9
8. Honda Racing F1 Team 8
9. Scuderia Toro Rosso 7

10. Force India F1 Team 0
Circuitul Magny Cours in-

clude o varietate interesanta de
provocari atat pentru piloti, cat si
pentru monoposturi: trei viraje
de mare viteza la inceputul
turului; un ac de par foarte lent -
Adelaide; doua sicane de mare
viteza si diferente de nivel mult
mai mari decat lasa televizorul
sa se intrevada.

PILOTI:

CONSTRUCTORI:

TENIS - WIMBLEDON 2008
După un sezon în care a părut mai vulnerabil ca oricînd,

elve

ăcut senza

ă se apropie de final,
a ă Wimbledon 2008 poate însemna începutul sfîr

ă, al

ă cu 4,7% mai mare
decît cea de anul trecut. Pentru prima dată în istorie, fetele ăie

ă de bani în caz de victorie.
Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon, al doilea

Grand Slam al anului, au mărit fondul de premieri cu 4,7 la sută fa ă
de anul trecut, astfel că cei doi câtigători din 2008, la feminin

ătorii de la băie
ă, a anun ă tribunele arenei centrale au fost

mărite cu 15.000 locuri, iar din 2009 terenul va dispune

ţianul Roger Federer î ţele în turneul de la
Wimbledon, acolo unde n-a pierdut nici un meci în ultimii cinci ani.
Dar Novak Djokovic a f ţie la Australian Open, iar Rafael
Nadal a pus mîna pe al patrulea trofeu consecutiv la Roland
Garros. Era de dominaţie a lui Federer pare s

ţian

ţii
vor primi aceea

ţ

ţi
ţat c

şi pune toate speran

şa c şitului
dictaturii Federer în tenisul masculin sau, dimpotriv şaselea
titlu consecutiv pentru elve şi stabilirea unui record absolut.

Vedetele tenisului mondial se vor bate la Wimbledon pentru
glorie, dar şi pentru 15 milioane de euro, sum

şi b
şi sum

şi
masculin, vor încasa câte 975.000 euro, cu 65.000 euro mai mult
decât anul trecut.

Este al doilea an când la Wimbledon premiile sunt egale pentru
înving şi fete. All England Club, organizatorul
turneului pe iarb

şi de un
acoperiş retractabil.

În 2007, premiile totale au fost de 14,66 milioane euro, iar în
2008 vor urca la 15,3 milioane euro.

HANDBAL
Naţionala feminin

ţionala de handbal masculin

ă de handbal a României va evolua, con
form tragerii la sor

ături de reprezentativele Norvegiei, Fran

ă ce a învins,
în man

ă la 13 ani de la ultima
participare la această competi

-
ţi care a avut loc la Beijing, în Grupa A la Jocurile

Olimpice, al ţei, Chinei,
Angolei . În grupa B de la JO-2008 vor evolua
Rusia, Germania, Ungaria, Coreea de Sud, Suedia

a României s-a calificat la
turneul final al Campionatului Mondial din 2009, dup

ţa fiind obţinut
ţie.

şi Kazahstanului
şi Brazilia.

şa retur a barajului, reprezentativa Muntenegrului, cu scorul
de 29-24 (13-11), performan

Na

EURO 2008
AUSTRIA - ELVE IAŢ

Clasament marcatori:
4 goluri:

3 goluri:

Villa (Spania)

Podolski (Germania), H. Yakin (Elveţia)

Ibrahimovic (Suedia), Nihat (Turcia), Sneijder
(Olanda), Turan (Turcia), van Persie (Olanda).

Mutu (Romania), Henry (Franţa), Kuyt (Olanda),
Panucci (Italia), Robben (Olanda), van Bronckhorst (Olanda),
van Nistelrooy (Olanda), Pirlo (Italia), De Rossi (Italia),
Huntelaar (Olanda), etc.

Austria a intrat de acum în istoria Euro drept cea mai slab

ţia din 2000, pe
care a g

ţia, co-
organizatoare 2008 cuAustria, care a reu

ţinele echipe
de la turneul final, din 1980, de când au fost create grupele,
care nu a reu

2 goluri:

1 gol:

ă
gazdă a turneului final, după ce a reu ă câ

ă acum ultimul loc, cu 3 puncte în edi
ăzduit-o împreună cu Olanda.

De altfel, la egalitate cu Belgia se află acum Elve

ără

şit s ştige un singur
punct în 3 partide, preluând lanterna roşie de la Belgia, care
ocupa pân

şit tot 3 puncte.

În acelaşi timp, Austria se num şi printre pu

şit nicio victorie, precum Slovenia în 2000,
Letonia, în 2004, şi Polonia în 2008.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/19 Iunie /20 Iunie /21 Iunie /22 Iunie

ţi,Luni, 23 Iunie Mar 24 Iunie 25 Iunie 26 Iunie 27 Iunie 28 Iunie 29 IunieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

19 Jun 20:45 Portugalia - Germania

20 Jun 20:45 Croaţia - Turcia

21 Jun 20:45 Olanda - Rusia

22 Jun 20:45 Spania - Italia

25 Jun 20:45

26 Jun 20:45

29 Jun 20:45

Sferturi de finală

Semifinale

Finală

Portugalia 2 0 1 5 - 3 6
Turcia 2 0 1 5 - 5 6
Elveţia 1 0 2 3 - 3 3
Cehia 1 0 2 4 - 6 3

Croaţia 3 0 0 4 - 1 9
Germania 2 0 1 4 - 2 6
Austria 0 1 2 1 - 3 1
Polonia 0 1 2 1 - 4 1

Olanda 3 0 0 9 - 1 9
Italia 1 1 1 3 - 4 4
România 0 2 1 1 - 3 2
Franţa 0 1 2 1 - 6 1

Spania 3 0 0 8 - 3 9
Rusia 2 0 1 4 - 4 6
Suedia 1 0 2 3 - 4 3
Grecia 0 0 3 1 - 5 0

GM-GP Pct

Grupa C V

Grupa D V E I

E I

GM-GP Pct

GM-GP Pct

GM-GP Pct

Grupa B V E I

Grupa A V E I


