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Tema principal ţei a vizat obţinerea fondurilor
europene prin realizarea de proiecte eligibile.

În perioada anilor 2008-2012 o prioritate a activit ţii
ţean va fi reprezentat

ţ, în mod special cu cele din mediul rural, a mai
subliniat domnul Funz ţionând c ţile publice
trebuie s ţine fonduri europene
pentru nevoile comunit ţilor locale.
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ţi primarii pentru a discuta despre
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în leg posibilit ţile de obţinere a finanţ
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ţa
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Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin
Frunzăverde, participă în 3 iulie a.c. la o întâlnire ce va reuni
primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.

Întâlnirea, în cadrul căreia se vor aborda probleme de
administraţie publică locală precum şi colaborarea cu instituţia
judeţeană, va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
(etaj I) cu începere de la ora 11:00.

ăverde, a organizat conferin ă de
presă, după validarea sa în această func

ă au participat cei doi vicepre

ă a conferin
ă

consiliului jude ă de colaborarea cu
primăriile din jude

ăverde, men ă autorită
ă folosească oportunitatea de a ob

ă
ă urmează să

stabilească o întâlnire cu to
ăriile

ătură cu ă ărilor europene.
ă până în

prezent s-a cheltuit din bugetul consiliului, respectiv din suma
alocată de 1.058 de miliarde lei, un procent de 60%, diferen

ămase acoperind necesarul doar până în luna
septembrie, ceea ce reprezintă o alocare insuficientă de fonduri
din partea guvernului.

Consiliul Jude ă în prezent 27 de proiecte
pentru diferite programe, ob ări

ă s-a men ă,

ă zece proiecte, pentru ob
ă în anul 2013.

ăverde ă primăriile care
nu

ţean a depus pân
ţinând deja finanţ pentru 24 dintre

acestea. Totodat ţionat c pentru cele cinci axe
structurale ale POR (Programul Operaţional Regional), se vor

depune înc ţinerea a 100 de milioane
de euro, pân

Pre Sorin Frunz
ţa cheltuielile de proiectare vor fi sprijinite de

consiliul judeţean.

şedintele a afirmat c
pot finan

Conducerea Consiliului Judeţean se întâlneşte cu
primarii din judeţ
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Colaborare pentru obţinerea de fonduri europene

Tariful perceput de Registrul Auto Român (RAR) pentru
determinarea deprecierii autovehiculelor se ridică la 243 lei (66,6
euro) la maşinile cu masa maximă autorizată mai mică sau egală
cu 3,5 tone şi la 299 lei (82 euro) pentru cele care depăşesc
această greutate, a anunţat marţi instituţia.

Potrivit RAR, sediile instituţiei sunt pregătite, începând de
marţi, să aplice măsurile necesare pentru expertizarea şi
stabilirea deprecierii autovehiculelor, măsură necesară în cazul
maşinilor rulate de import.

"Registrul Auto Român are atributul tehnic să elibereze
documentele necesare Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală pentru calcularea taxei (de poluare - n.r.)", se arată într-
un comunicat al RAR, remis, marţi, agenţiei MEDIAFAX.

Persoanele care cumpără un autovehicul începând cu 1 iulie,
dată de la care este percepută taxa de poluare auto, beneficiază
de reduceri suplimentare celor decise deja prin ordonanţa de
introducere a acestei taxe, calculate în funcţie de starea tehnică
generală a maşinii, dotare şi vechime. Elementele de depreciere
în funcţie de care este calculată taxa de poluare auto sunt
evaluate contra cost de către Registrul Auto Român, iar
cumpărătorii nemulţumiţi de valoarea taxei de poluare vor avea
posibilitatea să conteste suma, apelând la un expert autorizat din
cadrul Corpului Experţilor Tehnici.

După noua grilă, taxa creşte pentru maşinile noi vândute în
România, în timp ce valorile scad la jumătate pentru
autovehiculele Euro 1 şi Euro 2 cu motoare de până la 2.000 de
centimentri cubi, taxa rămânând totuşi mai mare pentru
automobilele vechi de import.

Plenul Senatului a adoptat, în luna mai, un proiect de lege
care prevede anularea taxei speciale pentru autoturisme şi
autovehicule şi restituirea sumelor încasate din această taxă, în
termen de 90 de zile de la depunerea solicitării.

(Valoarea în euro a fost calculată la cursul BNR de marţi, de
3,6435 lei / euro)

Registrul Auto Român
- taxa de poluare - Începând cu 1 iulie 2008, România va deveni a doua ţară

după Belgia care va avea produse din tutun inscriptionate cu
pictograme.

“O dată cu inscripţionarea pachetelor de ţigări mai facem un
pas în lupta împotriva fumatului, nu doar pentru că este o tendinţă
la modă în toată lumea, nu doar pentru că trebuie să respectăm
normele europene odată ce am devenit membri UE, ci pentru că
efectele consumul sunt tragice.

Ministerul S ţii Publice şi Federatia Asociatiilor
Bolnavilor de Cancer din Romania, conform parteneriatului
încheiat, au l campania de informare „Puterea Comunicarii
in Campania Antifumat” Primul pas al acestei campanii va fi
expoziţia de pictogramele care sunt introduse in tarile Uniunii
Europene cat si in alte tari de pe glob pentru inscriptionarea
pachetelor de tigarete. Pictogramele vor fi expuse în perioada 26
30 iunie pe gardul Muzeului naţional de Artă, şi se sper să aibă
un impact semnificativ asupra celor care fumează dar mai ales
asupra celor care nu au dobândit încă acest obicei. La nivel
European, evenimentul este organizat de Liga Europeana de
Cancer (ECL) si se bucura de sustinerea a numeroase asociatii
de pacienti si a Comisiei Europene. Expozitia a fost prezentata
pana acum in tari precum Belgia, Austria, Elvetia, Portugalia,
Germania sau Irlanda, cu sprijinul Pfizer Europe. Rolul primordial
al pictogramelor este de a transmite un mesaj non-verbal, a c
ţint principală o reprezintă tinerii, copiii, adolescenţii, adulţii
tineri care nu au început să fumeze sau care sunt la începutul
fumatului, fiind puţin dependenţi de nicotină.

A fost elaborat un program pentru cei ce doresc să renunţe la
fumat dar nu reuşesc singuri. Programul a fost lansat anul trecut
şi se desfăşoară permanent. Programul „STOP FUMAT” asigură
in mod gratuit, atât consultaţia medicală cât şi tratamentul
medicamentos necesar tratării dependenţei tabagice. Programul
face parte din strategia de prevenţie a MSP. Anul trecut
programul a fost desfăşurat în 10 judete şi a avut succes.

ănătă

ă

ărei
ă

ansat

Programul STOP FUMAT
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Art. 9. (1) Acordarea alocatiei de stat pentru copii se
stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei
teritoriale in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea
cererii de catre primari, de catre conducatorul directiei
generale, inspectoratele scolare sau unitatile de
invatamant din subordinea altor organe de specialitate ale
administratiei publice centrale. Modelul deciziei de
acordare a alocatiei pentru copii este prevazut in anexele
nr. 5a) si 5b).

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica in termen
de 15 zile lucratoare de la emitere reprezentantului legal al
copilului, iar pentru copiii prevazuti la art. 6 alin. (1), si
conducatorului directiei generale.

(3) Decizia prevazuta la alin. (1) se poate ataca potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. (1) Dreptul la alocatia de stat pentru copii se
stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a
nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna
urmatoare depunerii cererii.

(2) Pentru copiii dati in plasament, pentru cei pentru
care s-a instituit tutela sau curatela, copiii incredintati in
vederea adoptiei sau adoptati, stabilirea dreptului la
alocatia de stat pentru copii se face incepand cu luna in
care a fost emisa, dupa caz, dispozitia conducatorului
directiei generale, hotararea comisiei pentru protectia
copilului sau hotararea judecatoreasca.

(3) Pentru copiii prevazuti la alin. (2), plata alocatiei de
stat pentru copii se face incepand cu luna urmatoare
stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare, in
conditiile alin. (2).

(4) Plata alocatiei de stat pentru copii pentru cazurile
prevazute la art. 2 lit. c) se face incepand cu luna urma-
toare incadrarii intr-un grad de handicap, iar incepand cu
luna urmatoare expirarii certificatului de incadrare intr-un
grad de handicap plata se face in cuantumul prevazut la
art. 2 lit. b). In situatia in care se emite un nou certificat de
incadrare a copilului intr-un grad de handicap, cuantumul
majorat se acorda incepand cu luna emiterii acestuia, iar
plata se efectueaza incepand cu luna urmatoare transmite-
rii copiei certificatului de incadrare intr-un grad de handicap

Art. 11. (1) Alocatia de stat pentru copii se plateste
reprezentantului legal al copilului.

(2) Dupa implinirea varstei de 14 ani, plata alocatiei de
stat pentru copii se poate face direct titularului, cu
incuviintarea reprezentantului legal.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2), reprezentantul legal
al copilului transmite incuviintarea scrisa si semnata de
acesta directiei teritoriale.

(4) Pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr.
61/1993, alocatia de stat pentru copii se plateste direct
acestora.

Art. 12. (1) Plata alocatiei de stat pentru copii se
realizeaza prin mandat postal, cont curent personal sau
cont de card, in functie de optiunea reprezentantului legal.

(2) In vederea efectuarii platii alocatiei de stat pentru
copii, directiile teritoriale solicita Ministerului Muncii,
Familiei si Egalitatii de anse creditele bugetare necesare,
pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.

(3) Plata alocatiei de stat pentru copii se efectueaza de
catre directia teritoriala in a carei raza isi are domiciliul sau
resedinta reprezentantul legal al copilului, respectiv
tanarul inscris in actul de identitate.

Art. 13. (1) Pentru copiii prevazuti la art. 6 alin. (1), plata
alocatiei de stat pentru copii se realizeaza numai in
conturile personale deschise pentru acestia de catre
directiile generale si se capitalizeaza pana la implinirea de
catre copil a varstei de 14 ani.

(2) Pe perioada in care copiii prevazuti la art. 6 alin. (1)
sunt in intretinerea familiei sau, dupa caz, s-a instituit
masura alternativa a tutelei ori masura de protectie
speciala a plasamentului la o familie, persoana sau la
asistentul maternal, alocatia de stat pentru copii se va
acorda reprezentantului legal, in baza documentelor
prevazute la art. 3 alin. (1)(6).

(3) In situatia prevazuta la alin. (2), suma cu titlu de alo-
catie de stat pentru copii, capitalizata in conditiile preva-
zute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 61/1993, poate fi utilizata
de catre reprezentantul legal al copilului in interesul
acestuia, prin hotararea comisiei pentru protectia copilului.

(4) Cheltuielile pentru deschiderea contului personal
prevazut la alin.(1) se suporta din bugetul de stat alocat
Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Şanse, la
solicitarea directiilor generale.

(5) In cazul decesului copilului prevazut la art. 6 alin.(1),
sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii platite se
vireaza de catre directiile teritoriale la bugetul de stat,
conturile deschise fiind accesate de acestea si lichidate.

Art. 14. (1) In situatia in care se schimba reprezentantul
legal al copilului, plata alocatiei de stat pentru copii se
suspenda pana la stabilirea noului reprezentant legal,
plata urmand sa se efectueze in conditiile art. 3, inclusiv
pentru perioada suspendarii.

(2) In cazul in care achitarea drepturilor de alocatie de
stat pentru copii se face prin mandat postal, plata acesteia
se suspenda daca timp de 3 luni consecutive reprezen-
tantul legal al copilului sau tanarul nu a incasat drepturile
cu titlu de alocatie de stat pentru copii. Reluarea in plata,
inclusiv plata drepturilor restante, se face pe baza de
cerere scrisa intocmita de reprezentantul legal al copilului
sau de tanar, care se inregistreaza la directia teritoriala.

(3) Reluarea platii drepturilor suspendate in conditiile
alin.(1) si (2) se face cu respectarea termenului general de
prescriptie prevazut de lege, in cazul in care in perioada de

suspendare nu au intervenit modificari de natura sa
conduca la incetarea dreptului.

Art. 15. (1) In situatia in care, dupa stabilirea dreptului la
alocatie de stat pentru copii, reprezentantul legal sau
tanarul opteaza pentru o alta forma de plata, acesta
comunica in scris directiei teritoriale.

(2) In cazul in care opteaza pentru plata in cont current
personal sau cont de card, comunicarea este insotita de
extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului
sau, dupa caz, al tanarului, codul IBAN, numarul de cont,
banca si filiala unde este deschis contul ori, dupa caz, de
alte documente emise de unitatea bancara, care sa
cuprinda aceste informatii.

(3) Plata in cont curent personal sau cont de card a
alocatiei de stat pentru copii se realizeaza numai la bancile
cu care directiile teritoriale au negociat comisionul, in
conditiile prevazute la art. 10 alin.(4) din Legea nr. 61/1993.

Art. 16. (1) Dreptul la alocatia de stat pentru copii ince-
teaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt
indeplinite conditiile de acordare. Dreptul la alocatia de stat
pentru copii inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:

decesul copilului sau, dupa caz, al tanarului;
tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profe-

sionale organizate in conditiile legii;
copilul cetatenilor straini sau apatrizi prevazuti la art.

1 alin.(2) nu mai locuieste in Romania.
(2) In situatia in care dupa incetarea dreptului sunt

indeplinite din nou conditiile de acordare, alocatia de stat
pentru copii se acorda incepand cu luna urmatoare
depunerii cererii.

Art. 17. (1) In cazul in care reprezentantul legal se afla
temporar in imposibilitatea de a primi alocatia de stat
pentru copii, fara pierderea calitatii de reprezentant legal,
plata acesteia se poate face celuilalt parinte, unui alt repre-
zentant legal sau, dupa caz, unei persoane imputernicite
prin procura speciala care trebuie sa contina in mod
obligatoriu urmatoarele elemente:

numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii,
domiciliul si actul de identitate al reprezentantului legal;

numele, prenumele, datele de identificare (actul de
identitate,domiciliul,data si locul nasterii) ale mandatarului;

obiectul mandatului (incasarea drepturilor curente si
estante, semnarea extrasului de cont pentru copilul/copiii
numele si prenumele, CNP-ul);

perioada de exercitare a mandatului in limita
prevazuta de lege;

precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin
reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunta in
termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita in
situatia reprezentantului legal sau a copilului, de natura sa
suspende ori sa inceteze acordarea drepturilor.

(2) In situatia prevazuta la alin.(1), plata alocatiei de stat
pentru copii se face la oficiul postal sau la unitatea ban-
cara, pe baza actului doveditor din care rezulta calitatea de
reprezentant legal ori,dupa caz,de persoana imputernicita.

(3) Pentru solicitarea si primirea drepturilor restante,
persoana imputernicita in conditiile alin.(1) depune la
directia teritoriala cererea de acordare a drepturilor,
insotita de copia procurii speciale.

(4) Prevederile alin.(1)(3) sunt aplicabile si in situatia in
care reprezentantii legali impreuna cu copilul/copiii lor isi
stabilesc resedinta in alta tara.

Art. 18. (1) Reprezentantul legal al copilului sau, dupa
caz, tanarul este obligat sa comunice in scris directiei teri-
toriale orice modificare intervenita, de natura sa determine
incetarea, suspendarea sau modificarea platii drepturilor
de alocatie de stat pentru copii, in termen de 15 zile de la
aparitia acestora.

(2) In aplicarea prevederilor alin.(1), directia teritoriala
are obligatia de a actualiza informatiile prelucrate prin
programul informatic din cererea initiala, pe baza actelor
doveditoare.

Art. 19. (1) In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau
de resedinta in aria de competenta a aceleiasi directii
teritoriale care a efectuat plata drepturilor pana la aparitia
modificarii, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul
comunica in scris, in termenul prevazut la art. 18 alin.(1),
directiei teritoriale modificarea.

(2) In cazul in care noua adresa de domiciliu se afla in
aria de competenta a altei directii teritoriale, directia
teritoriala care a efectuat plata pana la aparitia modificarii
procedeaza la incetarea platii si comunica in scris directiei
teritoriale din judetul de domiciliu al titularului datele
necesare in vederea reluarii platii, mentionand obligatoriu
ultima luna pentru care s-a efectuat plata, cuantumul,
precum si suma restanta defalcata pe fiecare luna.

(3) In situatia prevazuta la alin.(2), reprezentantul legal
sau, dupa caz, tanarul prezinta directiei teritoriale actele
doveditoare, pe baza carora se intocmeste un dosar nou,
in termenul prevazut la art. 18 alin.(1).

Art. 20. (1) Incetarea/modificarea/suspendarea
dreptului la alocatia de stat pentru copii se realizeaza in
baza deciziei directorului executiv al directiei teritoriale,
care se comunica beneficiarului in termen de 20 de zile de
la emitere.

(2) La fundamentarea deciziei prevazute la alin.(1),
directia teritoriala poate sa solicite informatii de la primari,
de la directiile generale, precum si de la orice alta institutie
care detine date cu privire la identitatea reprezentantului
legal ori a copilului si la domiciliul acestuia.

Art. 21. (1) Alocatia de stat pentru copii nu poate fi
urmarita silit decat in vederea recuperarii sumelor incasate
necuvenit cu acest titlu.

ş

a)
b)

c)

a)

b)
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d)

e)

Alocaţia de stat pentru copii

În perioada septembrie - decembrie în care
s-a desfăşurat programul au primit medicaţie
aproape o mie de persoane şi, din datele primi-
te de la medicii implicaţi în program, rezultă c
o treime dintre aceştia au renunţat la fumat.
toate cererile celor ce doreau înscrierea în
program. Anul acesta a crescut şi amploarea
programului şi suma alocată, la 20 de milioane
de lei, pentru că programul STOP FUMAT va fi
unul permanent al MSP.

furnizarea gratuita de servicii de consiliere
si de medicamente catre cetatenii care doresc
sa renunte la fumat. In acest scop au fost
pregatiti peste 50 doctori si psihologi, din 25 de
judete ale tarii. Până in luna septembrie se vor
pregati medici si din restul judetelor, astfel
incat in fiecare judet din Romania sa existe cel
putin un medic care ofera aceste servicii in
cadrul programului MSP.

ana acum au fost achizitionate medica-
mentele necesare pentru aproximativ 15000
de pacienti, care sunt deja distribuite in
teritoriu (in cele 25 de judete), iar pana la
sfarsitul anului 2008 se vor achizitiona medi-
camente pentru inca 15.000 de pacienti.

atele de contact ale medicilor din tara pot
fi obţinute fie la Tel Verde: 08008STOPFUMAT
(sau 0800878673, număr apelabil gratuit şi
doar din reţeaua Romtelecom) sau accesând
site-ul www.stopfumat.eu

o campanie nationala pentru constienti-
zarea efectelor fumatului activ si pasiv.

activităţi de descurajare a fumatului în rân-
dul copiilor si adolescentilor, prin programe
specifice adresate fiecărui ciclu de învăţământ

Am creat cadrul legislativ printr-o comple-
tare la Legea nr. 349/2002, realizata in vacan-
ta parlamentara din luna ianuarie (O.G. nr.
5/2008).

O.G. nr. 5/2008 prevede că incepand cu
data de 1 iulie pentru pachetele de tigarete si
respectiv de 1 ianuarie 2009 pentru celelalte
produse din tutun, companiile de tutun vor
produce numai pachete cu inscriptii grafice.

începând cu 1 ianuarie 2009 în spaţiile
publice închise fumatul va fi permis numai in
camere exclusiv dedicate acestui scop

de la acestă dată, în restaurante si baruri,
spaţiile pentru fumat vor reprezenta maxim
50% din suprafaţa spaţiului alocat clienţilor şi
va fi obligatorie ventilarea şi izolarea lor. Ne-
respectarea acestor prevederi se va sancţiona
cu amenzi cuprinse între 2500 şi 5000 de lei.

sunt interzise distribuirea gratuită a
produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18
ani sau sponsorizarea pentru produsele din
tutun a evenimentelor şi activităţilor destinate
acestora (adică tinerilor sub 18 ani)

este interzisă publicitatea la produsele din
tutun în presa scrisă şi în orice alte publicaţii şi
materiale tipărite, în sălile de spectacol, cine-
matografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a
materialelor vizuale destinate publicului.

de asemenea, este interzisă publicitatea
realizată prin intermediul mesajelor inscrip-
ţionate pe suprafeţele interioare şi exterioare
ale mijloacelor de transport, pe alte produse
care nu au legătură cu industria tutunului

distribuirea gratuită a produselor din tutun
tinerilor cu vârsta sub 18 ani se sancţionează
cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la
10.000 lei pentru persoanele juridice, respec-
tiv cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru
persoanele fizice.

sponsorizarea pentru produsele din tutun a
evenimentelor sau activităţilor destinate tineri-
lor sub 18 ani sau a evenimentelor şi activită-
ţilor care se desfăşoară în unităţile medicale
sau în unităţile de învăţământ medico-farma-
ceutic se sancţionează cu amendă de la
10.000 lei la 50.000 lei.

Aceste masuri, de par restrictive, sunt in
sprijinul cetateanului, fie el nefumator sau
fumator, deoarece fumatul activ si pasiv
determina o serie de boli foarte grave cum sunt
cancerul pulmonar, bronhopneumoniile
obstructive cronice, astmul, bolile cardio-
vasculare a mai subliniat ministrul s ţii.

ă

ănătă

Principalele activitati din program in
anul 2008:
�

�

�

�

�

p

d

Programul STOP FUMAT, toate aceste
acţiuni sunt completate de legislaţia
adoptat :ă

În acelaşi registru au mai fost adoptate şi
alte măsuri:

Ministerul Sanatatii Publice - 26.06.2008

�

�

�

�

�

�

�

şi

Programul
STOP FUMAT

( )continuare din pagina 1

(continuare din num rul trecut)ă

(continuare )în pagina 6

http://www.stopfumat.eu/
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nstalator execut toate
tipurile de lucrări e instala ii.
Tel 0355 801839

Transport Romania Italia
Romania ilnic icrobus

ersone achete T 0730
210221 +39360578172
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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:

I u l i e

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

iu ie

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Oferte-Cereri

de Serviciu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

- l

şi

iu ie

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

utilat i mobilat . Negociabil.
Tel. 0729-821303.

Vând cas în Re iţa cartier
Doman nr. 51 curte, gr din ,
936 mp. Tel. 0745-597755.

Cump r cas la sat, zona
Armeni ului. Tel. 0747-501714.

Închiriez spaţiu comercial 60
mp, amenajat complet, parter
bloc. Tel. 0724-011789.

Vând teren la km 7, stradal,
3.200 mp, 40 €/mp neg. Tel.
004369981815295.

Vând teren pt. cas de va-
canţ la 3 km de Re iţa, acces
cu ma ina, curent electric,
5.750 mp, 10 €/mp, neg. Tel.
0765-219441.

Vând teren Calea Timi

ţa, 5
camere, baie, buc

ţiri, preţ 16.500 € neg. Tel. 0721-
997139.

ţa, înc
ţie c

2 camere, buc

sau schimb cu apar-
tament în Re ţa, conf. 1, cu
central

Cump
ţa, conf. 1, et. 1, cu

central

ţa 70 mp, Lunc

ţiu comercial, p-
ţa Re ţa Sud, 80 mp. Tel. 0744-
702037.

Cump ţa aparta-
ment 2 camere, conf. 1, et. 1, cu
central

ţe 5.800
mp, loc. Caransebe

ţa Re ţa Sud,
str. Horea. Tel. 0722-940018.

Vând camer c min în
Re iţa, la parter, bun privati-
zabil. Tel. 0723-653777.

Vând urgent apartament 2
camere conf. 1 decomandat, 70
mp, Lunc

ă ă

ă
ă ă

ă ă

ă
ă

ă. Tel.
0355-805819.

Vând casă cu etaj, Re
ătărie, garaj,

încăzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + dif. Tel.
0722-501895, 0729-845589.

Vând garsonieră tip cămin, 2
camere, cu multiple îmbunătă-

Vând casă pt. 2 familii, 2 ga-
raje, terasă acoperită, piscină,
grădină, Re ălzire cen-
trală, construc ărămidă
arsă. Tel. 0770-753270, 0746-
889067.

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.

ăr apartament 2 ca-
mere în Re

ă termică. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând urgent apartament 2
camere, conf. 1, decomandat,
suprafa ă, ocupa-
bil imediat. Tel. 0748-119122.

Închiriez spa

ăr în Re

ă termică. Tel. 0256-
410590, 0747-832171.

Vând pădure + fâne

Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, 80 mp, 2
băi, 2 bucătării. P-

ă ă

ă, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119122.

ş

ş

ş

ş
ş

şorii.
Tel. 0721-929990.

Primesc fete în gazd

şi

şi

ş

şi

şi

şi

şi

ş, zona
Teiuş. Tel. 0749-312329.

şi

ş

Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţ

ţie, termo-
pane peste tot, balcon închis în
termopan

ţie elec-
tric

ţ ţ
37.500 € neg.Tel. 0723-535841,
0770-745772.

Vând teren pe Calea Caran-
sebe

ţa, 5
camere, baie, buc

ţ
Cump r teren sau gr din

pe Calea Caransebe ului. Tel.
0770-600010, 0726-411878, e-
mail: ccpp@personal.ro

Ofer spre închiriere garso-
nier confort 1, gresie, faianţ ,
termopane, central , complet

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufrage-
ria, u ă metalică, instala

ă nouă, baie renovată (gre-
sie, faian ă, set Olivia). Pre

ă cu etaj, Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen-
ă. Tel. 0729-845589.

ă ă ă

ă ă
ă

şi modificat
ş

şului, vizavi de Peco. Tel.
0355-809341, 0724-982382.

Vând cas şi

ş

Vând Dacia 1992, 500 €. Tel.
0745-532425.

Vând .
- .
â

.
€

.
- .

Vând plug în stare bun pt.
tractor, preţ neg. Tel. 0767-
640591, 0355-407256.

Vând autobasculant Raba
8,5 t acte la zi i autobasculant
Saviem stare super bun , multe
piese noi, acte la zi. Tel. 0741-
509755.

Vând microbuz Ford Tranzit
diesel 3 locuri i marf , lung i
semiînalt, acte la zi. Tel. 0741-
509755.

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

Vând Opel Kadet cu 4+1 u

ţionare.
Preţ 1.500 €. Tel. 0770-358338,
0355-407965.

Vând Aro persoane, ban
chete spate rabatabile lateral,
motor Bra

Vând tractor U650M an
fabricaţie 1996 decembrie, 340
ore funcţionare dup set motor,
preţ 220 mil. Am nunte i foto
www.caravaneti.8m.com Tel.
0722-787817 sau 0767-323957

Vând tractor U650M an
fabricaţie 2002 august, 1.250
ore, stare perfect de funcţiona
re, unic prop., preţ 400 mil. Tel.
0722-787817 sau 0767-323957

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

Vând combin Claas Domi
nator, heder p ioase 4 m, echi
pament floare, heder porumb 4
rânduri cu CSU, c ruţ transport

piese auto Dacia. Tel
0745 032640

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

ă. Tel
0745 032640

ă,

ă
ă

ă

ă

ă de func

ă
ă

ă

ă

ă
ă

ă

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

ş

ş ş

şi,
tip sport, alb, 1,6 deisel, 4-5 %.
Stare perfect

şov 3200. Tel. 0744-
551037.

ş

-

-

-
-

Dac aţi g sit, sau aţi auzit
pe cineva c a gasit un portofel
cu buletin, permis, acte auto,
carduri etc. chiar i numai ac-
tele, f r nimic altceva pe
numele Cristea Victor, v rog
sunaţi urgent la 0744.380359.
Ofer i recompens

Vând colţar sufragerie +
fotoliu. Preţ 400 lei. Tel. 0723-
966250.

Vând dormitor în stare f.
bun

Vând ma

a
. - .

Vând urgent mobil

ţ foarte bun. Tel.
0745-904251.

Vând 3 capre cu lapte
ţapi de ras

Vând convector LB50, stare
bun de funcţionare, Re iţa,
preţ neg. 380 lei. Tel. 0770-
515638.

Vând mobil nou preţ
avantajos, instant nou pe
curent. Tel. 0724-000545.

Vând dou familii albine cu
tot cu l zi i înc dou l zi
goale. Tel. 0747-205609.

Vând haine SUA, impriman-
t Nintendo. Tel. 0740-389208.

Sony Vaio, pentium dual
core, ram 1 Gb, hard 160 Gb,
monitor 15,4, argintiu, nou
nefolosit, model american. 700
€. Tel. 0729-133187.

Vând urgent c ruţ Dhs 150
lei, c ruţ sport Dhs 80 lei, c ruţ
sport Chicco 80 lei, biciclet pt.
4-6 ani 20 lei. Tel. 0727-744316.

Vând plac

Vând urgent aparatr foto
Smena 8M în stare f. bun

ţ 50 lei. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

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

ă ă
ă

ă ă
ă

ă.

ă. Tel. 0355-224894.
ă de cusut

Singer, 2 ferestre cu rulouri,
monitor lcd, tv color diagon lă
mare ă. Tel 0745 032640

ă veche -
2 dulapuri haine, 3 vitrine, 1
oglindă. Pre

ă fără coarne. Tel.
223805.

ă

ă ă,

ă
ă ă ă ă

ă

ă
ă ă

ă

ă tv color Philips
(cu tot cu traf de linii) ă tv
Diamant în stare f. bună. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

ă. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

Vând urgent 2 boxe stereo
de câte 15W bucata, în stare
foarte bună. Pre

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

ş

ş

şin

şi mic

şi 3

ş

ş

şi plac

ş

3PRISMA | 3 - 16 2008 |Iulie

P
rim

ăr
ia

R
e

ă
(f

ăr
ă

m
ot

iv
ar

e)
ă

tr
an

sm
ită

să
pt

ăm
ân

al
ul

P
ris

m
a

lis
t

că
să

to
rii

lo
r

ă
să

se

in
fo

rm
ez

e
de

te
m

ei
ul

le
ga

lp
en

tr
u

pu
bl

ic
ar

ea

şi

şi
de

ce
se

lo
r

di
n

m
un

ic
ip

iu
şi

ab
ia

ap
oi

ur
m

ea
z

!?

ţa
,

m
ai

în
tâ

i
re

fu
z

s
ui

a

ac
es

to
ra

heder, toc tor resturi vegetale,
preţ 560 mil. Am nunte i foto
www.caravaneti.8m.com Tel.
0722-787817 sau 0767-323957

Vând 2 pluguri cu 3 trupiţe,
Vogel Noot, preţ 60 mil./bucata.
www.caravaneti.8m.com Tel.
0722-787817 sau 0767-323957

Vând MIC îngr s minte
Vogel Noot, stare perfect de
funcţionare. Preţ 40 mil.
www.caravaneti.8m.com Tel.
0722-787817 sau 0767-323957

Vând remorc auto 5 tone,
stare perfect de funcţionare.
Preţ 40 mil. Tel. 0722-787817
sau 0767-323957.

ând 2 pluguri P3VA cu 3
brazde fabricate la Mat Craiova,
preţ 25 mil bucata. Vând tractor
Fiat 445 defect motor, preţ 85
mil. www.caravaneti.8m.com
Tel. 0722-787817 sau 0767-
323957.

ă
ă

ă ă
ă

ă
ă

ş

V

Cunoscut concern german din domeniul extractiv

ANGAJ MĂ
Oravi

pentru locaţiile de lâng

- Cara -Severin respectiv - Mehedinţi

Oferim:

conditii de lucru la standarde europene

ă:

ţa Sviniţaş

�

�

�

operator buldozer
operator excavator

ofer ma ini de mare tonajş ş

�

�

salariu atractiv

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel: 0256-20.73.83

http://www.caravaneti.8m.com/
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Peste 720 de mii de români sunt luaţi în evidenţă în Spania, iar aceştia reprezintă cea mai mare comunitate de străini din acestă
ţară

România îşi propune să atragă în 2008 de la UE peste 2,5 miliarde de euro fonduri nerambursabile Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării (CSAT) a decis reducerea cu 541 de militari pentru anul 2009 faţă de anul 2008 a numărului de forţe ale Armatei Române ce pot
participa la misiuni externe Lucrările de reabilitare şi finalizare a Canalului Dunăre - Bucureşti, construit în proporţie de 70 la sută
până în 1990, vor demara la sfârşitul anului 2009, urmând ca în 2012 Canalul să fie inaugurat

Guvernul a luat decizia de a extinde programul „Cornul şi laptele” şi la elevii de la clasele V-VIII Banca Naţională a majorat în
urmă cu o săptămână, joi - 26 iunie, pentru a şasea oară consecutiv, dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale

Ajutoarele pentru încălzire de care
beneficiază familiile şi persoanele cu venituri reduse vor fi majorate cu 12,5%

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Legea nr. 123 pt. o alimentaţie s ţile
de înv ţ (M.O. 410/02.06.2008)

H.G. nr. 571
. .

ţie pa
ţinutului acestora,

. .
ţinutului permiselor de -

(M.O. nr. 410/02.06.2008)
Ordinul nr. 342 al ministrului agriculturii

(M.O.
nr. 410/02.06.2008)

Ordinul nr. 1.068 al ministrului s ţii publice pri-
vind modificarea

ţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind acordarea sporurilor la salariile de baz

.u. .

(M.O. nr. 410/02.06.2008)
Ordinul nr. 1.187 al ministrului economiei ţe-

lor pentru modificarea -
-

ţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice ţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 410/02.06.2008)

Ordinul nr. 2.326 al ministrului culturii -

. .G. nr. 39/2005 privind cinematografia,
aprobat

(M.O. nr. 410/02.06.2008)
Anexa la Ordinul ministrului economiei ţelor

nr. 1.187/2008 pentru modificarea -

ţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice ţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 410 bis/02.06.2008)

Regulamentul nr. 1 privind organizarea -
ţilor

funcţionari publici (M.O. nr. 411/02.06.2008)
Ordinul nr. 332 al ministrului agriculturii

ţilor de producţie din ac-
vacultur ţilor de acvacultur -

ţei de acvacultur (M.O. nr. 412/02.06.2008)
Ordinul nr. 1.399/C al ministrului justiţiei privind

aprobarea renunţ ţenia român
(M.O. nr. 413/02.06.2008)

O. .G. nr. 67 ţionarea
Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor
Agricole (M.O. nr. 414/03.06.2008)

Ordinul nr. 1.354/C al ministrului justiţiei privind
aprobarea renunţ ţenia român

(M.O. nr. 414/03.06.2008)
Ordinul nr. 1.376/C al ministrului justiţiei privind

aprobarea renunţ ţenia român
(M.O. nr. 414/03.06.2008)

H.G. nr. 545 . .
ţ

(M.O. nr. 416/03.06.2008)
H.G. nr. 562

ţialit ţii unor ingrediente din compoziţia
produselor cosmetice (M.O. nr. 417/03.06.2008)

Republicare - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformit ţii produselor (M.O. nr. 419/04.06.2008)

ănătoasă în unită
ă ământ preuniversitar

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din
H G nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se
pun în circula

G nr. 1.016/2003 privind stabilirea
formei

ălătorie care se eliberează străinilor

ării
rurale privind dimensiunile minime individuale ale
resurselor acvatice vii din domeniul public al statului,
pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

ănătă

ănătă
ă în

conformitate cu prevederile art. 13 din O G nr.
115/2004, aprobată cu modificări ări prin
Legea nr. 125/2005

ă

ă cu modificări ări prin Legea nr.
328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii

ă

ă

ării

rurale privind înscrierea unită
ă în Registrul unită ă

ă

ării la cetă ă unor
persoane

u privind organizarea

ării la cetă ă unor
persoane

ării la cetă ă unor
persoane

pentru modificarea G
nr. 956/2005 privind plasarea pe pia ă a produselor
biocide

privind unele măsuri pentru păstrarea
confiden ă

ă

şapoartele electronice, precum şi a
formei şi con şi pentru modificarea
art. 21 alin. (3) din H

şi con şedere şi ale docu
mentelor de c

şi dezvolt

şi completarea Ordinului ministrului
s

şi complet

şi finan

şi completarea Normelor meto
dologice privind organizarea şi conducerea contabi
lit

şi instruc

şi cultelor pen
tru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice
pt aplicarea O

şi complet
şi

cultelor nr. 2.379/2006
şi finan

şi completarea Nor
melor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilit

şi instruc

şi desf şu
rarea concursului pentru intrarea în categoria înal

şi dezvolt

şi elibe
rarea licen

şi func

şiAlimentare

şi completarea H

Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat
posturile de televiziune TVR1 şi OTV pentru numărul
mare de , pe care le-au
difuzat în ultimele trei luni. Au primit somaţie din
acelaşi motiv posturile de televiziune TVR Cultural,
Antena 1 şi N24

greşeli de limbă română

După anunţul privind închiderea România, şi
va înceta să emită în România începând cu 1

august. Serviciul în limba română al Radio Europa Liberă a
început să transmită experimental pe 14 iulie 1950 şi a devenit
complet operaţională la 1 mai 1951. Este un post finanţat de
Congresul Statelor Unite.

BBC Radio
Europa Liberă

Preţul medicamentelor va
rămâne neschimbat până pe 1
septembrie e la 15 iulie vor intra
în vigoare noile liste de medicamen
te compensate şi gratuite, însoţite
de protocoale

. D
-

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

Modificarea }i completarea
Legii nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal
Modificările operate vizează core

larea legislaţiei romaneşti cu cea
europeană, astfel:

Regimul de impunere a dividen
delor către societăţile rezidente în stat
ele membre ale UE De la 1 ianuarie
2009, cota de impunere a dividendelor
pentru persoanele juridice nerezidente
se reduce de la 16% la 10%. Atât per
soanele juridice rezidente cât şi cele
nerezidente vor plăti de la 1 ianuarie
2009 o cota de 10% asigurându-se
astfel egalizarea tratamentului fiscal.

Regimul fiscal aplicabil autoturis
melor de teren din producţia internă
De la 1 ianuarie 2009 se elimină carac
terul discriminatoriu de impozitare pen
tru autoturismele de teren indiferent de
originea producătorului. Impozitarea
se va face în funcţie de capacitatea
cilindrică a autoturismelor la nivelul
prevăzut de legea în vigoare.

În domeniul impozitului pe profit -
Majorarea perioadei de recuperare a
pierderii fiscale de la 5 la 7 ani pentru
pierderea fiscală realizată începând cu
anul 2009. Guvernul a luat această
măsură având în vedere că există
domenii de activitate în care înfiinţarea
şi dezvoltarea unei afaceri necesită o
perioadă mai lungă de timp până la
înregistrarea veniturilor din exploatare.

În domeniul impozitului pe venit
Întrucât titlurile de stat şi obligaţiile
emise de unităţile administrativ-
teritoriale sunt instrumente ale datoriei
publice guvernamentale şi locale,
dobânda aferentă acestora şi veniturile
din impozitare, Guvernul a decis să fie
venituri neimpozabile. În acest fel va
avea loc o creştere a cheltuielilor
datoriei publice.

-

-
-

-

-
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Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a
demarat, pe parcursul ultimelor luni, o amplă acţiune de
control şi analiză în domeniul serviciilor bancare din România.

Specialişti din cadrul departamentului Prestări Servicii al
ANPC şi inspectori ai Inspectoratului Teritorial pentru Protec
ţia Consumatorilor Bucureşti Ilfov au verificat 20 de instituţii
bancare.Pentru încălcarea drepturilor consumatorilor14 bănci
au fost sancţionate, valoarea amenzilor fiind de 150.000 lei.

De precizat faptul că de la începutul anului au fost
înregistrate la nivelul întregii ţări 693 de reclamaţii pe serviciile
financiar bancare, controlul evidenţiind următoarele abateri
în relaţia client - bancă:

comisioane introduse pe parcursul derulării contractului,
care nu erau menţionate la momentul încheierii acestuia
(comision de administrare cont, comision de depunere etc.)

tarife disproporţionate (perceperea tarifului pentru
eliberarea unei adrese / adeverinţe necesare consumatorului
în cazul în care acesta efectua o rambursare anticipată, prin
refinanţare externă);

modificarea unilaterală a dobânzilor si comisioanelor fără
notificare;

rambursări anticipate neoperate în cont, tranzacţii bancare
eronate, lichidări de conturi neoperate etc.;

înregistrarea consumatorilor la Biroul de Credit pentru
datorii pe care aceştia de fapt nu le aveau şi fără a fi notificaţi;

calcul greşit la lichidarea conturilor, consumatorii fiind
obligaţi să plătească de mai multe ori aceleaşi comisioane şi
penalităţi pentru rate deja achitate;

informarea incorectă şi incompletă a consumatorilor cu
privire la condiţiile de creditare, înainte de semnarea contrac
tului de credit;

neafişarea comisioanelor bancare pentru operaţii curente;
deficiente în funcţionarea cardurilor bancare
nerespectarea ofertelor publicitare;
comportament abuziv al angajaţilor băncilor (limbaj

grosolan, refuz de a prelua reclamaţii etc.).
Echipa de control a insistat, de asemenea, şi pe stabilirea

existenţei clauzelor abuzive în contracte.
Instituţiile bancare, sancţionate contravenţional pentru

una sau alta dintre abaterile de mai sus, sunt
Banca Românească
BCR a contestat procesul verbal în justiţie, litigiul aflându-

se pe rolul Instanţei de fond;
ABN AMRO Bank operatorul economic a contestat

procesul verbal în justiţie,
Volksbank
Credit Europe Bank
Unicredit Tiriac Bank operatorul economic a contestat

procesul verbal în justiţie,
Piraeus Bank
Raiffesen Bank
BRD-Groupe Societe Generale SA
CEC SA operatorul economic a contestat procesul verbal

în justiţie, litigiul aflându-se pe rolul Instanţei de fond;
Bancpost SA a contestat procesul verbal în justiţie

OTP Bank România SA
Libra Bank
Carpatica
Analiza începută de Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorilor a dus la concluzia că este nevoie de regle
mentări suplimentare a relaţiei client bancă. De aceea,ANPC
a iniţiat întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Băn
cilor. Rezultatele acestor întâlniri au fost foarte bune pentru
consumatorii români. În scopul asigurării unui grad ridicat de
protecţie pentru clienţii băncilor, ANPC va iniţia o lege cu
măsuri de protecţie a consumatorilor de servicii financiare.

Aceasta presupune
stabilirea unor comisioane nemodificabile ca valoare, fixă

sau procent, pe toată durata derulării unui contract de credit;
aceste comisioane se pot modifica doar în sensul diminuării
sau eliminării lor;

stabilirea unei formule clare şi transparente de calcul a do
bânzii variabile; dobânda fiecărei bănci, pentru fiecare produs
de credit, va fi formată din dobânda de bază a acelei bănci,
pentru acel produs, plus o marjă de profit şi risc, aceasta din
urmă fiind nemodificabilă. Pentru modificarea dobânzii de
bază banca are obligaţia de a notifica clientul prin intermediul
extrasului de cont sau printr-o anexă la extras. Extrasul poate
fi transmis clientului prin poştă sau poate fi păstrat în bancă, la
dispoziţia acestuia, conform opţiunii împrumutatului la data
semnării contractului. Clientul are opţiunea să accepte plata
comisionului şi să deruleze în continuare creditul, în noile
condiţii de cost, fie să ramburseze integral creditul sau să
transfere creditul la altă bancă.

Secretarul de stat Dan Vlaicu, preşedinteleANPC, a discu
tat cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor aceste
aspecte care ţin de scăderea riscului afectării intereselor eco
nomice ale consumatorilor, urmând ca în perioada următoare
să se stabilească măsurile ce se impun pentru ca sectorul
financiar bancar românesc să se caracterizeze prin transpa
renţă, relaţie deplin corectă cu clientul, competiţie loială între
instituţiile bancare.

„Era momentul ca Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor să stabilească dacă sunt respectate drep
turile românilor care apelează la serviciile băncilor. Mutarea
interesului nostru, ca instituţie, în domeniul atât de reclamat al
serviciilor, va aduce beneficii consumatorilor”, a declarat Dan
Vlaicu. Este important de amintit faptul că s-a stabilit un grup
de lucru operativ la nivelul ambelor instituţii, respectivANPC şi
ARB, care va continua analiza şi va stabili procedura aplicării
deciziilor luate. Un prim pas ar putea să îl constituie
implementarea şi în ţara noastră a unui Cod de Bune Practici
în domeniul bancar, decizie voluntară care aparţine băncilor,
dar care reprezintă o condiţie pe piaţa financiară mondială.

ANPC are în vedere necesitatea educării consumatorului
de servicii bancare, acest lucru fiind posibil prin campanii de
informare publică susţinute la nivel naţional. În realizarea
acestora ne bazăm, în primul rând, pe susţinerea principalilor
actori implicaţi în acest proces, respectiv instituţiile bancare.
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Tibetul şi-a redeschide porţile pentru turiştii străini

Israelul şi Siria au reluat marţi convorbirile indirecte mediate de
Turcia pentru un acord de pace

Senatul italian a aprobat decretul privind siguranţa publică Secretarul
general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că trupele NATO vor continua să rămână în Kosovo Oficiali chinezi au anunţat
că Stadionul Olimpic din Beijing este în totalitate funcţional

Republica separatistă Abhazia a închis de marţi, 1 iulie, frontiera cu Georgia Hezbollah
confirmă schimbul de prizonieri cu Israelul.Acesta va avea loc peste două săptămâni

A patra flotă navală a
Statele Unite a reluat
operaţiunile în Caraibe şi
de-a lunul coastei Americii
Latine pentru prima dată
după 1950.

Preţurile benzinei din SUA vor ajunge în curând la şapte
dolari galonul (1,8 dolari litrul), consideră reprezentanţii firmei
canadiene de analiză de piaţă CIBC World Markets, citaţi de
agenţia EFE. Preţul mediu al benzinei în SUA s-a situat în
ultimele săptămâni la peste patru dolari galonul (1,06 dolari
litrul). În 2004, preţul mediu era de 0,48 dolari litrul.

Premierul Iulia Timoşenko a declarat la conferinţa de presă
comună, susţinută la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin,
că Ucraina nu intenţionează să revizuiască până în 2017 condiţiile
de dislocare a flotei ruse pe teritoriul său. "Între Ucraina şi Rusia
există un acord privind dislocarea, până în 2017, a

, iar acest document trebuie respectat şi îndeplinit.
flotei ruse în

Crimeea

Marţi, 1 iulie, Republica Franceză a
preluat preşedinţia UE, după Slovenia.

Momentul a fost marcat la miezul
nopţii de 30 iunie, la Paris, unde Turnul
Eiffel a fost luminat în culoarea albastră a
Uniunii şi împodobit cu cele 12 stele ale
steagului european. El va fi „albastru”
până în 31 decembrie 2008.

Pe durata următoarelor şase luni,
Franţa va organiza şi conduce reuniunile
grupurilor de lucru, comisiilor, COREPER
(Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi,
compus din ambasadorii ţărilor membre
ale Uniunii Europene, şi care răspunde de
pregătirea agendei de lucru a Consiliului),
Consiliul, în diversele sale formaţiuni,
precum şi Consiliul European.

Asumarea preşedinţiei este o funcţie
complexă, motiv pentru care Preşedinţia
este asistată în această sarcină de către
Secretariatul General al Consiliului UE.

Priorităţile Preşedinţiei franceze sunt
azilul şi imigraţia, schimbările climatice,

agricultura şi apărarea. Privind azilul şi
imigraţia, Franţa va prezenta "un Pact
european privind imigraţia şi azilul" pentru
a fi adoptat în timpul preşedinţiei
franceze, proiect menit să stabilească o
politică comună europeană în abordarea
acestui subiect sensibil. Scopul este
acela de a reglementa imigraţia legală şi
expulzarea imigranţilor ilegali.

În domeniul mediului şi de aprovizio
nare cu energie, Consiliul, sub preşe
dinţia franceză trebuie să pună bazele
pentru un acord global privind schimbările
climatice pentru post-2012, la Conferinţei
ONU cu privire la acest subiect, care va
loc la Copenhaga în 2009.

Şi politica agricolă comună va fi
revizuită din cauza crizei mondiale ali
mentare şi a creşterii preţurilor agricole.

Obiectivul principal în materie de
apărare, sub preşedinţia franceză va fi
consolidarea politicii europene de
securitate şi apărare (PESA).

-
-

-

Prima rundă de negocieri privind noul acord Rusia-UE va
începe vineri, 4 iulie, la Bruxelles. Negocierile, ce ar putea
dura un an, pentru elaborarea documentului - a cărui
denumire provizorie esteAcord de parteneriat strategic, sunt
rezultatul direct al recent încheiatului summit Rusia-Uniunea
Europeană din Siberia.

Ele se anunţă dificile în mai multe dosare sensibile -
comerţ, energie şi conflicte îngheţate. Lansarea lor a fost
blocată timp de mai multe luni în urma divergenţelor din
interiorul Uniunii, polonezii mai întâi, apoi lituanienii
opunându-se prin veto din cauza
problemelor bilaterale cu Rusia.

În prim planul primei reuniuni a
europenilor cu preşedintele rus, Dmitri
Medvedev, a fost lansarea oficială a
negocierilor pentru parteneriatul
strategic al Uniunii cu Rusia, în
condiţiile în care ambele părţi au ajuns
la consens în privinţa nevoii unui
document adaptat realităţilor, cel
anterior datând de mai bine de 10 ani.

„Noi, liderii Uniunii Europene şi ai
Federaţiei Ruse, am lansat astăzi, la
Hantî-Mansiisk (Siberia occidentală),
negocierile asupra unui nou acord
UE-Rusia pentru înlocuirea acordului
de parteneriat şi cooperare intrat în
vigoare la 1 decembrie 1997”, se
menţionează în declaraţia distribuită
jurnaliştilor.

„Am convenit că scopul este
încheierea unui acord strategic, care
va servi drept cadru global al relaţiilor
UE-Rusia în viitor şi va contribui la

dezvoltarea potenţialului relaţiei noastre”, adaugă textul
documentului, care mai precizează că viitorul acord va
conţine „angajamente juridice constrângătoare ce vor
acoperi toate domeniile relaţiilor bilaterale”.

Rusia şi Uniunea Europeană sunt interesate în
restrângerea ariilor de criză din lume, dar au abordări
adesea diferite asupra multor cazuri concrete, cum sunt
Kosovo sau conflictele îngheţate din spaţiul post sovietic.

Atât la summit, cât şi în negocierile ulterioare un accent
special a fost şi va continua să fie pus pe energie, în condiţiile

în care 25% din necesarul de gaze
naturale al Uniunii provine din Rusia,
iar cei 27 vor să-şi îmbunătăţească
securitatea energetică. Rusia doreşte
dezvoltarea relaţiilor în sfera energe
tică pe baza unui echilibru de interese
între ea şi Uniunea Europeană şi
depăşirea a ceea ce ea consideră o
politizarea excesivă a problemei
cooperării energetice cu Rusia, care
se manifestă în cadrul UE.

Primul obstacol care va trebui să
fie depăşit în discuţiile ce vor fi
demarate vineri îl reprezintă viziunile
diferite pe care Rusia şi Uniunea
Europeană le au în privinţa documen
tului. Dacă Moscova doreşte un
acord-cadru juridic obligatoriu, dar
care să fie abia ulterior completat cu
acorduri sectoriale, oficialii UE vor un
document care să conţină clauze
juridice obligatorii concrete, inclusiv
p r inc ip i i l e Car te i energe t i ce
neratificate de Rusia.

-

-

Oameni de Ştiinţă s-au întâlnit în Siberia, 26-28
iunie, pentru a marca 100 de ani de la "Evenimentul
Tunguska", una dintre cele mai misterioase explozii din
lume, care a nivelat 80 de milioane de arbori, dar a trecut
aproape neobservată la timpul ei.

Masiva explozie, echivalentul a aproximativ 10 - 20
de megatone TNT, a avut loc la aproximativ 7-10 km de
râul Tunguska Stony, în Siberia centrală, pe 30 Iunie,
1908. Explozia, care a fost estimată la valoarea 5 pe
scara Richter, a fost resimţită de oameni la o distanţă de
70 Km şi a distrus o zonă de aproximativ 2150 km . Iar
dacă explozia ar fi avut loc 4 ore şi 47 minute mai târziu,
datorită mişcării de rotaţie a pământului ar fi distrus

complet capitala Rusiei (până în 1918), St. Petersburg.
Cu toate acestea, în ciuda faptului că cerul a fost luminat
până în Europa şiAsia şi valurile de şoc au fost detectate
până în Marea Britanie, Tunguska a fost eclipsată de
evenimente care au dus la primul război mondial,
Revoluţia Rusă şi războiul civil ce a acompaniat-o.

20 de ani mai târziu, în anul 1927, prima expediţie,
condusă de Leonid Kulik, un expert în meteoriţi din
cadrul Academiei de Ştiinţe, a descoperit distrugerea
masivă şi a consemnat declaraţiile martorilor, localnici
care trăiau în zonă. El a presupus că a fost un uriaş
meteorit ce a lovit zona deşi nu a reuşit, în timpul
cercetărilor din Siberia, să găsească craterul.

În jur de 33 de ani mai târziu o altă expeditie a fost, de
asemenea lipsită de succes în căutarea craterului şi
oameni de ştiinţă s-au confruntat cu misterul Tunguska -
o explozie, de 1000 de ori mai puternică decât bomba
atomică de la Hiroshima, dar care nu a lăsat o urmă a
cauzei ce a generat-o.

Deşi au fost zeci de teorii, de la OZN - uri la găuri
negre, nici una nu a oferit până acum dovezi
concludente care să elimine speculaţiile din jurul
Tunguska.

Dacă asupra cauzelor dezbaterile continuă, toată
lume este de acord că un astfel de eveniment se va
repeta iar dacă va fi interpretat în primă instanţă ca un
atac nuclear, urmările planetare sunt lesne de anticipat.

²
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Mai mult@ transparen]@ în
procesul de legiferare european

Începând cu data de 23 iunie, organizaţiile
care îşi propun să influenţeze procesul de
legiferare european se pot înregistra într-un
catalog special.

Mii de persoane reprezentând organizaţii
diverse - ONG-uri, companii private, cabinete de
avocatură, sindicate intră zilnic în contact cu
personalul Comisiei Europene, singura instituţie
comunitară abilitată să propună acte legislative.

Pentru a susţine în faţa legiuitorilor europeni
interesele propriilor organizaţii, reprezentaţii
grupurilor de interese desfăşoară mai multe tipuri
de activităţi, de la elaborarea şi difuzarea de
scrisori, materiale informative şi documente de
poziţie, până la organizarea de evenimente.

Aceste activităţi de reprezentare a intereselor
constituie o componentă importantă a sistemului
democratic şi garantează că factorii de decizie
sunt conştienţi de impactul pe care îl vor avea
deciziile luate asupra diferitelor categorii ale po
pulaţiei. Noul Registru european al reprezentan
ţilor grupurilor de interese a cărui lansare a fost
salutată chiar de organizaţiile cărora le este
adresat îşi propune să aducă un plus de
transparenţă în acest domeniu.

Înregistrarea este un act absolut voluntar, dar
organizaţiile care decid să se înscrie sunt invitate
să furnizeze informaţii privind activitatea
desfăşurată, obiectivele urmărite şi domeniile
politice de interes. De asemenea, solicitanţii
trebuie să ofere detalii cu privire la sursele de
finanţare, astfel încât să se ştie cu claritate cine se
află în spatele activităţii de reprezentare a
intereselor. Toate informaţiile introduse în
Registru vor fi făcute publice.

Organizaţiile care doresc să se înscrie trebuie
să adere la un cod de conduită menit să
reglementeze relaţiile cu personalul Comisiei.
Regulile prevăzute garantează faptul că
reprezentanţii grupurilor de interese respectă
acelaşi cod şi fac obiectul aceleiaşi analize
independente, aceloraşi proceduri de aplicare şi
aceloraşi sancţiuni. Organizaţiile care se înscriu
nu beneficiază de privilegii, dar pot primi mesaje
de alertare privind lansarea de către Comisie a
unor consultări publice.

Registrul se lansează în cadrul Iniţiativei
europene în materie de transparenţă, care îşi
propune o mai mare responsabilizare a instituţiilor
europene şi o mai bună informare a cetă�enilor
cu privire la modul în care este cheltuit bugetul
UE. Pe viitor, se aşteaptă ca Registrul să se
extindă pentru a include alte două instituţii
comunitare, respectiv Parlamentul European şi
Consiliul de Miniştri.

-
-

Franţa a preluat pre edinţia UEş

Prima rund@ de negocieri privind noul acord Rusia-UE

Tunguska, 100 de ani de la,
înc@, un mister



RE IŢA:

TOTAL JUDEŢ: 754

Ş

ţi; Operator introducere, validare si prelucrare date: 2;
Ospatar: 28; Patiser: 6; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Proiectant inginer
electronist: 2; Referent de specialitate financiar contabilitate: 1; Secretar institut,
facultate: 1; Secretara: 2; Secretara dactilografa: 1; Sofer de autoturisme si
camionete: 1; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in
coordonate: 10; Strungar universal: 25; Sudor: 12; 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 cosuri fabrica:
2; Zidar rosar-tencuitor: 39; Zugrav-vopsitor: 20;

Agent comercial: 5; Agent de asigurare: 1; Agent reclama publicitara:
1; Agent securitate: 1; Ajutor ospatar: 10; Arhitect cladiri: 1; Asistent comercial: 2;
Asistent manager: 1; Asistent medical generalist: 3; Barman: 8; Bucatar: 20;
Camerista hotel: 1; Carmangier: 3; Coafor: 1; Consilier: 7; Consultant in informatica:
1; Contabil: 3; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 63; Director
tehnic: 1; Dulgher: 8; Electrician de intretinere si reparatii: 17; Electronist depanator
utilaje calcul: 1; Fierar betonist: 15; Fochist pentru cazane: 1; Frezor universal: 10;
Gestionar depozit: 3 ; Inginer constructii: 8; Inginer mecanic: 13; Ingrijitor cladiri : 1;
Inspector asigurari: 1; Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze: 15;
Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice: 2; Lacatus mecanic: 21; Lucrator
comercial: 10; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 3; Maistru prelucrari mecanice: 5;
Manager proiect: 1; Manipulant marfuri: 1; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1;
Mecanic intretinere si reparatii: 5; Montator, reglor, depanator aparate electronice:
1; Muncitor neclificat in agricultura: 5; Muncitor necalificat la ambalarea produselor:
60; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 44; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 119; operator la fabricarea
mezelurilor: 2 absolven

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 02.07.2008

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

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

- S
teiner, .

şi

ş

ş

ă ă

ă ă ă
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(2) Sumele incasate necuvenit cu titlu
de alocatie de stat pentru copii se recu-
pereaza, potrivit legii, de la persoanele
care le-au incasat, pe baza deciziei
directorului executiv al directiei terito-
riale, si, dupa caz, prin angajamentul de
plata scris al persoanei care le-a incasat
necuvenit.

(3) Decizia de recuperare a sumelor
incasate necuvenit se comunica celui
obligat la plata in termen de 15 zile de la
emitere si constituie titlu executoriu de la
data comunicarii.

Art. 22. Recuperarea sumelor inca-
sate necuvenit se urmareste de directia
teritoriala si se realizeaza dupa cum
urmeaza:

daca copilul sau tanarul beneficia-
za in continuare de drepturi, se vor face
retineri esalonat din drepturile aferente
lunilor urmatoare;

daca copilul sau tanarul nu mai
beneficiaza de drepturi in perioada ur-
matoare constatarii debitului si reprezen-
tantul legal al copilului, respectiv tanarul
consimte, prin angajament scris, sa resti-
tuie suma incasata necuvenit, acesta va
achita suma respectiva in contul directiei
teritoriale deschis la Trezoreria Statului
sau la sediul acesteia prin casierie, in ter-
menul prevazut de decizia de recuperare

daca reprezentantul legal al copi-
lului, respectiv tanarul nu consimte la
restituirea sumei si nu exista posibilitatea
recuperarii din alte drepturi, se transmite
instiintare la directia judeteana a finante-
lor publice, respectiv a sectoarelor
municipiului Bucuresti, aceasta institutie
urmand sa confirme preluarea in
continuare a urmaririi debitului respectiv;

debitorii declarati insolvabili sau
disparuti se scad din activul directiei teri-
toriale si se trec intr-o evidenta speciala,
cu respectarea procedurilor legale.

Art. 23. Datele cuprinse in cererea
privind acordarea alocatiei de stat pentru
copii sunt supuse confidentialitatii, cu
respectarea legislatiei privind datele cu
caracter personal. Acestea pot fi folosite
numai in scopul stabilirii dreptului si al
intocmirii unor situatii statistice, precum
si in situatii justificate de unele masuri de
incluziune sociala.

Art. 24. In aplicarea prezentelor
norme metodologice se pot elabora
instructiuni care se aproba prin ordin al
ministrului muncii, familiei si egalitatii de
sanse.

Art. 25. Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4,
5a) si 5b) fac parte integranta din
prezentele norme metodologice.

a)

b)

c)

d)

Alocaţia de stat pentru copii
( )continuare din pagina 2

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.
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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
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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,
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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/


DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Tri Nations 2008, Etapa 1: Noua Zeelanda - Africa de Sud

Sambata Sport.ro ora 10:35
CICLISM: Turul Frantei, Etapa 1

Sambata Eurosport ora 13:00 si 14:00
TENIS: Turneul de la Wimbledon, Finala feminina

Sambata Sport.ro ora 16:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Angliei, Silverstone, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: Turneul de la Wimbledon, Finala masculina

Duminica Sport.ro ora 16:00
VOLEI PE PLAJA: CM, Rusia, Finala masculina

Duminica Eurosport ora 18:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
23 iun - 06 iul: TENIS - Turneul de la Wimbledon,Anglia.
04 - 06 iul: FORMULA1 - MP alAngliei, Etapa a 9-a;
05 - 27 iul: CICLISM - Turul Frantei 2008;
05 iul: RUGBY - Tri Nations,Et.1:N. Zeelandă-Africa de S.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta

mani se va desfasura MP al
Angliei la Silverstone.

Clasamente generale:

1. Felipe Massa 48
2. Robert Kubica 46
3. Kimi Räikkönen 43
4. Lewis Hamilton 38
5. Nick Heidfeld 28
6. Heikki Kovalainen 20
7. Jarno Trulli 18
8. Mark Webber 18
9. FernandoAlonso 10

10. Nico Rosberg 8
11. Kazuki Nakajima 7
12. David Coulthard 6
13. Timo Glock 5
14. Sebastian Vettel 5
15. Rubens Barrichello 5
16. Jenson Button 3
17. Nelsinho Piquet 2
18. Sébastien Bourdais 2

1 Ferrari 91
2 BMW Sauber 74
3 McLaren Mercedes 58
4 Red Bull Renault 24
5 Toyota 23
6 Williams Toyota 15
7 Renault 12
8 Honda 8
9 Toro Rosso Ferrari 7

10 Force India Ferrari 0

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

PILOTI:

CONSTRUCTORI:

TURUL FRAN EI 2008Ţ
Turul Franţei va lua startul pe 5 iulie, la Brest. Cazurile de dopaj,

criticile
ţie, una a scandalurilor. Se va renunţa

ţeze bonificaţiile. Mai mult, toţi
participanţii vor trebui s

ţii, spaniolul Alberto Contador
nu va putea s

ţia sponsorizat ţie de companii din
Kazahstan. Contador nu poate pleca de laAstana, deoarece are în
contract o clauz ţia echipei.
Christian Prudhomme, directorul competiţiei, a declarat c

ţei nu au nimic cu niciun sportiv, ci baneaz

ţiunea Puerto".

şi problemele echipelor par s
şi la prolog, pentru

prima oar
şi va fi parcurs în sens

invers acelor de ceasornic, oficialii hot
şi s

şi apere titlul cucerit în 2007, ciclistul iberic f
şi el din forma

şi-au ap şansele corect. „Aceast
ştie,

Alexander Vinokourov a fost implicat şi în „Opera

ă facă parte din această a 95-
a edi

ă după 1966, startul urmând să fie o etapă în linie.
Traseul turului va avea 3.554 de kilometri

ărând să elimine
transbordările ă desfiin

ă prezinte carnete de sănătate pentru
facilitarea controalelor antidoping.

Astana nu va participa la cursă. După ce, anul trecut, rutierul
Alexander Vinokourov a fost depistat pozitiv în ultima etapă,
echipa la care acesta a fost legitimat atunci, Astana, nu a mai fost
invitată să participe. În aceste condi

ă- ăcând
parte ă de o coali

ă specială care se referă la situa
ă oficialii

Turului Fran ă pe cei care
nu ărat, în trecut, ă eliminare
vizează doar echipa", a comentat oficialul. După cum se

HANDBAL FEMININ
Reprezentativa feminină a României ocupă locul 13 într-un

clasament all-time, alcătuit pe baza punctelor strânse de-a lungul
timpului la Jocurilor Olimpice. ă cu

ă abia locul
13 pe na

ă, în 1976

Cotat

ţiuni într-un clasament constituit pe baza punctelor
strânse la JO. Din cele 29 de ediţii ale Jocurilor Olimpice,
tricolorele au participat abia la dou

şansa a treia la câştigarea
titlului olimpic, dupa Rusia si Norvegia, România ocup

şi în 2000, clasându-
se pe locurile 4, respectiv 7.

Clasamentul All-Time JO feminin: 1. Coreea de Sud 86p; 2.
Germania 73p; 3. Ungaria 61p;...; 13. Romania 21p; ...

OLIMPIADA 2008
105 sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la

Beijing, având ca obiectiv cucerirea a 10-15 medalii. Comitetul
Executiv al COSR a aprobat lista cu cele 158 de persoane care vor
face parte din delega

.

ţia olimpic ţ

ţe notabile la nivel mondial. Price
Waterhouse ne dau 19 medalii, este o cifr

ţii a 15 ramuri sportive:
atletism (20), box (2), canotaj (13), gimnastic

ţie (8),
scrim

ţa echipei olimpice poate suferi îns

ţiile nepl
ţi români au fost depistaţi pozitiv, COSR a solicitat

Agenţiei Naţionale Antidoping efectuarea unor controale inopinate
pentru toţi sportivii români care vor concura la Beijing. Plecarea
delegaţiei este programat

ă. “Sunt sportivi cu experien ă o
bună parte dintre ei, sportivi care chiar dacă sunt la prima
participare au performan

ă care ne face plăcere.
Important este să venim cu numărul de medalii maxim posibil.
Avem un obiectiv de medalii cu două cifre, ă refer aici la 10-15.
Este un minim pe care România trebuie să-l onoreze, având în
vedere trecutul ă
astăzi în lume mi ă

ă cele mai
mari

ă (12), haltere (5),
handbal (14), judo (2), kaiac-canoe (5), lupte (8), nata

ă (5), tenis (2), tenis de masă (4), tir (4), tir cu arcul (1).
Comitetul Executiv al COSR a aprobat totodată deplasarea

câte unei rezerve pentru echipa de handbal, pentru loturile de
gimnastică, dar

ă modificări în
cazul unor accidentări sau probleme de dopaj. Pentru a evita
situa ăcute pe care le-au întâlnit la Olimpiada de la Sydney,
când mai mul

ă pentru 27 iulie, doar echipa de handbal
urmând să facă deplasarea la Beijing pe 2August

şi m

şi palmaresul, dar şi prestigiul de care se bucur
şcarea olimpic şi sportul românesc”, a declarat

preşedintele COSR, Octavian Morariu, care crede c
şase la cucerirea medaliilor de aur le au Alina Dumitru (judo)

şi echipajul feminin de 8+1.
Cei 105 sportivi sunt reprezentan

şi un sparring partnere pentruAlina Dumitru.
Componen

Cupa Re}i]a 2008 este gata de start!
Resita se pregateste din nou sa vibreze sub zgomotul

motoarelor turate la maxim. In perioada 4-6 iulie 2008 are loc pe
Valea Domanului o noua editie a Cupei Resita la Viteza in Coasta,
competitie devenita traditie in orasul banatean. Vineri, 04 iulie se
va desfasura etapa a VII-a si duminica, 06 iulie se va desfasura
etapa a VIII-a din Campionatul de Viteza in Coasta al Romaniei. Pe
traseul binecunoscut din Valea Domanului, in lungime de 6.385
km, cele 45 de masini inscrise in competitie vor face in fiecare din
cele doua zile de concurs cate cinci urcari: una pentru
antrenament, doua in calificari si doua in cursa.

Clubul Sportiv UCM Resita participa in concurs cu 2 echipe:

1. Lucien HORA - FORD COSWORT RS -Grupa H, Clasa H5
2. Christian NISTORAN - MITSUBISHI EVO 6- Grupa N, Clasa N5
3. Bettina JIGMOND - VOLKSWAGEN Golf- Debutanti, Clasa H3

1. Mircea PADUREAN - MITSUBISHI EVO 6- GrupaA, ClasaA5
2. Claudiu CIUC -VOLKSWAGEN Golf Kit Car-Grupa H, Clasa H3

Vineri antrenamentele incep la ora 08:30 iar startul in cele doua
manse de concurs este la ora 13:45. Duminica antrenamentele
sunt programate tot la ora 08:30 iar concursul incepe la ora 13:45.

UCM Resita 1

UCM Resita 2

EURO 2008
SPANIA - CAMPIOANA

EUROPEANA. Reprezentativa
Spaniei a câtigat, pentru a doua
oară în istorie, Campionatul
European de fotbal, după ce a
învins Germania, scor 1-0 (1-0),
în finala edi

ă, duminică, pe
stadionul Ernst Happel din
Viena. Unicul gol al meciului a
fost marcat de Fernando Torres.

Spania a marcat unicul gol al
finalei prin Fernando Torres în
minutul 33. Atacantul spaniol a
primit o pasă pe culoar de la
Xavi Fernandes, Torres a trecut
în viteză de Lahm

ă închidă
unghiul. Regele Carlos al
Spaniei

ţiei 2008 a compe-
tiţiei, disputat

ţia sa, regina Sofia,
s-au ridicat de pe scaun de
bucurie

ţiei Liverpool.

şi, de la 15
metri lateral stânga, l-a lobat pe
Lehmann, ieşit s

şi so

şi au aplaudat reuşita
atacantului forma
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