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Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Şedinţă de lucru ordinară - 11 iulie 2008
Vineri, 11 iulie a.c. cu începere de la ora 11.00 în sala de
şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin va avea loc o
şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Iancu Simion-Simi.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor
consilieri judeţeni.
3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului
Judeţean Caraş-Severin nr. 72/22.06.2008 privind constituirea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.
5. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 75/22.06.2008 privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2008.
7. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 31/11.03.2008 privind constituirea şi
utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii pe
anul 2008.
8. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 21/12.02.2008 privind adoptarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli, pe anul 2008, a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau
finanţate de către acesta.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 94/19.08.2005 privind participarea Consiliului
Judeţean în calitate de membru la Asociaţia Sportivă Municipală
Fotbal Caransebeş.
11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 85/21.07.2005 privind aprobarea Actului constitutiv
al SC „Fotbal Club Municipal”SA Reşiţa.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor
judeţeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică la nivelul judeţului Caraş-Severin.
13. Proiect de hotărâre privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin.
14. Proiect de hot ărâre privind desemnarea unui
reprezentant din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a
judeţului Caraş-Severin.
15. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant
din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate
(CNAS).

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui
Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru semnarea contractelor de management care vor fi încheiate cu conducătorii
instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 117/2007 de modificare a Hotărârii nr. 73/2007
a Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi de stabilire a componenţei nominale a Comitetului judeţean de analiză a problemelor
persoanelor cu handicap Caraş-Severin, modificată.
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul Administrativ al Teatrului
„GA Petculescu” Reşiţa.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 77/2004 privind aprobarea componenţei
Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Paul
Iorgovici”.
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri
judeţeni pentru a face parte din Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de
membru în Colegiul Director al Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor a judeţului Caraş-Severin.
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea nr. 195/18.10.2006 privind numirea Comisiei tehnice
de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea
Regulamentului de funcţionare al acesteia, modificată.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv
şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ACVABANAT” Caraş-Severin.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv
şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN”.
25. Informare cu privire la participarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Seminarul Europa: atât de
aproape şi totuşi atât de departe ? la invitaţia Adunării Regiunilor
Europene, ce a avut loc în Belgia, la Bruxelles, în perioada 21-23
mai 2008.
26. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Adunarea Generală a SUP a
DKMT ce a avut loc la Kubekhaza, Ungaria, în data de
24.05.2008.
27. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
judeţului Caraş-Severin la reuniunea Grupului de lucru Sănătate
ce avut la Szeged, Ungaria, în data de 26.05.2008.
28. Informare privind data concediului de odihnă a preşedintelui Consiliului Judeţean.
29. Intrebări. Interpelări
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Măsuri de ordine în perioada 18-20.07.2008
În perioada 18-20.07.2008 în judeţul Caraş-Severin vor avea
loc o serie de evenimente cultural-artistice şi religioase unde
măsurile de asigurare a ordinii publice vor fi executate de cadre
ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin.
Astfel pentru această perioadă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin are angrenate forţe după cum urmează:
l cu ocazia Festivalului Berii ce va avea loc în Municipiul Reşiţa
vor asigura măsurile de ordine publică un număr de 30 de
Jandarmi
l cu ocazia Festivalului Internaţional de Jazz Gărâna 2008
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin va asigura
ordine şi liniştea publică în zonă cu un număr de 21 jandarmi ce
vor patrula în zona adiacentă locului de desfăşurare a festivalului

l datorită faptului că în data 19-20.07.2008 va fi sărbătorit
Sfântul Apostol Ilie în zona lăcaşelor de cult vor fi prezenţi un
număr de 13 jandarmi pentru a veghea liniştea desfăşurării
ceremoniei religioase dat fiind numărul mare de persoane ce se
preconizează că va fi prezent.
Pe această cale rugăm persoanele ce vor lua parte la
manifestările cultural artistice şi religioase respecte prevederile
legilor în vigoare ce reglementează astfel de activităţi. Dacă este
nevoie jandarmii aflaţi la faţa locului vor fi în măsură să acorde
sprijin cetăţenilor care îi vor solicita în aplanarea conflictelor
acordarea primului ajutor sau orice alte solicitări. Jandarmii pot fi
solicitaţi direct, prin luarea legăturii cu patrulele aflate la faţa
locului, sau prin apelarea numărului de urgenţă 112.
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Utilizarea activului personal al participantului la un fond
Modificarea }i completarea
de pensii facultative ^n caz de invaliditate }i ^n caz de deces
Clasific@rii ocupa]iilor
din Rom$nia
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii administratorul va plati valoarea cea mai mare dintre
Private (Comisia) a emis hotararea nr.30 din data de 3 iulie
2008 pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind
utilizarea activului personal al participantului la un fond de
pensii facultative in caz de invaliditate si in caz de deces,
prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.
NORMA Nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative in caz
de invaliditate si in caz de deces
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza modul in care
activul personal al participantului va fi utilizat in cazul in
care acesta:
a) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) decedeaza inainte de depunerea cererii pentru
obtinerea unei pensii facultative conform art. 93 alin. (2) din
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in
continuare Lege.
Art. 2. - Pana la adoptarea legii speciale privind
organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor
reglementate si supravegheate de Comisie, in situatiile
prevazute la art. 94 lit. a) si b) din Lege, participantul
primeste suma existenta in contul sau ca plata unica.
Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta
norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Lege.
CAPITOLUL II - SECŢIUNEA 1
Utilizarea activului personal in caz de invaliditate a
participantului
Art. 4. - (1) In cazul in care participantul beneficiaza de
pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit
reluarea activitatii, in conditiile Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va
avea dreptul sa primeasca contravaloarea activului sau
personal net.
(2) In cazul invaliditatii de gradul I si in cazul invaliditatii
de gradul II, cand se constata pierderea totala a capacitatii
de munca, participantul va avea dreptul sa primeasca
contravaloarea activului sau personal net.
(3) In cazul invaliditatii de gradul III, participantul va
avea dreptul sa opteze, dupa caz, pentru:
a) suspendarea platii contributiilor;
b) continuarea platii contributiilor.
(4) Participantul aflat in situatia prevazuta la alin. (3) isi
pastreaza drepturile pe toata perioada de suspendare a
platii contributiilor catre fondul de pensii facultative.
Art. 5. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului
personal net in conditiile art. 4 alin. (2), participantul,
personal sau prin mandatar avand procura speciala si
autentica, va depune la administratorul fondului de pensii
facultative o cerere scrisa, prin care solicita plata
drepturilor cuvenite, insotita de copia legalizata a deciziei
de incadrare in grad de invaliditate din care sa rezulte
gradul de invaliditate pentru care a fost pensionat.
(2) In cererea scrisa depusa la sediul administratorului,
participantul va indica modalitatea de efectuare a platii
drepturilor sale, respectiv prin virament in cont bancar sau
prin mandat postal, si va specifica toate informatiile
necesare efectuarii platii.
(3) Administratorul va transmite depozitarului instructiuni in vederea efectuarii transferului drepturilor participantului, din contul colector al fondului de pensii facultative:
a) in contul indicat de participant in cererea de
deschidere a dreptului la pensia facultativa; sau
b) prin mandat postal, la adresa specificata in cererea
de deschidere a dreptului la pensia facultativa.
Art. 6. - (1) Plata sumei reprezentand activul personal
net al participantului va fi efectuata prin virament in cont
bancar sau prin mandat postal.
(2) Plata sumei prevazuta la alin. (1) se va face in
maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii de
deschidere a dreptului la pensia de invaliditate insotita de
documentele prevazute la art. 5 alin. (1).
(3) In situatia in care documentele depuse sunt
incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora
intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor
documente, se va solicita participantului completarea ori
inlocuirea acestora, dupa caz. Orice solicitare de
completare ori inlocuire conduce la suspendarea
termenului prevazut la alin. (2), care reincepe sa curga de
la data depunerii documentatiei complete.
(4) Cuantumul sumei care urmeaza a fi platita se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net.
(5) Daca prospectul fondului de pensii prevede garantii
cu privire la acoperirea riscurilor de invaliditate,
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activul personal net al participantului invalid si valoarea
garantiilor oferite.
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de
(6) Comisioanele bancare pentru efectuarea viramen- sanse si presedintele Institutului National de
telor sau, dupa caz, taxele postale vor fi deduse din suma Statistica au emis ordinul nr. 397/451 privind
modificarea si completarea Clasificarii ocupareprezentand activul personal net al participantului.
tiilor din Romania (COR).
SECŢIUNEA a 2-a
Lista ocupatiilor ce completeaza
Utilizarea activului personal al participantului in
Clasificarea ocupatiilor din Romania
caz de deces
Art. 7. - In cazul decesului participantului inainte ca
acesta sa solicite deschiderea dreptului la pensie,
beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul sa solicite
contravaloarea cotei-parti cuvenite din activului personal
net al participantului.
Art. 8. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului
personal net, conform art. 7, fiecare beneficiar, personal
sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, va
depune la administratorul fondului de pensii facultative o
cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite,
insotita de copia legalizata a certificatului de mostenitor/legatar, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si
contravaloarea cotei-parti cuvenite din activul personal net
al participantului decedat.
(2) In cererea scrisa depusa la sediul administratorului,
beneficiarul va indica modalitatea de efectuare a platii
drepturilor sale, respectiv prin virament bancar sau prin
mandat postal, si va specifica toate informatiile necesare
efectuarii platii.
(3) Administratorul va transmite depozitarului instructiuni in vederea efectuarii transferului drepturilor beneficiarului, din contul colector al fondului de pensii facultative:
a) in contul indicat de beneficiar in cererea scrisa; sau
b) prin mandat postal, la adresa specificata in cererea
scrisa.
Art. 9. - (1) Plata sumei reprezentand activul personal
net al participantului va fi efectuata prin virament sau prin
mandat postal pentru fiecare beneficiar.
(2) Plata sumei prevazute la alin. (1) se va face in
maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii
insotite de documentele prevazute la art. 8 alin. (1).
(3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o
forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor completarea
ori inlocuirea acestora, dupa caz. Orice solicitare de
completare ori inlocuire conduce la suspendarea
termenului prevazut la alin. (2), care reincepe sa curga de
la data depunerii documentatiei complete.
(4) Cuantumul sumei care urmeaza a fi platita se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net.
(5) Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, dupa caz, taxele postale vor fi deduse din suma
reprezentand activul personal net al participantului.
Art. 10. - Prescriptia dreptului de a cere plata
contravalorii activului personal net al participantului incepe
sa curga de la data eliberarii certificatului de mostenitor
sau de legatar, respectiv de la data ramanerii definitive a
hotararii judecatoresti de partaj succesoral.
Art. 11. - Daca prospectul fondului de pensii prevede
garantii cu privire la acoperirea riscurilor de deces,
administratorul va plati beneficiarului/beneficiarilor cotaparte cuvenita din valoarea cea mai mare dintre activul
personal net al participantului decedat si valoarea
garantiilor oferite.
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
Art. 12. - (1) Activul personal al participantului invalid va
continua sa fie administrat si in perioada de timp cuprinsa
intre plata ultimei contributii la fond a participantului si data
efectuarii platii unice a drepturilor cuvenite acestuia.
(2) Activul personal al participantului decedat continua
sa fie administrat si in perioada de timp cuprinsa intre plata
ultimei contributii la fond a participantului inainte de deces
si data efectuarii platii drepturilor cuvenite fiecarui
beneficiar.
Art. 13. - Drepturile cuvenite in calitate de beneficiar si
nerevendicate in termenul general de prescriptie devin
resurse financiare ale fondului, distribuindu-se in mod
proportional tuturor participantilor fondului in prima zi lucratoare ulterioare datei expirarii termenului de prescriptie.
Art. 14. - Calitatea de participant prevazuta la art. 4
inceteaza la momentul efectuarii platii reprezentand
contravaloarea activului personal net.
Art. 15. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in
prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 120, art. 121
alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), art. 122 si 1221 din Lege.
Art. 16. - Prezenta norma intra in vigoare in termen de
30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
(M.O. nr. 515 din 09.07.2008)

1. Analist tehnic piete financiare codul - 341906
2. Conducator autospeciala codul - 832404
3. Confectioner cabluri si arbori de cabluri
codul - 828208
4. Evaluator proiecte codul - 241960
5. Expert contractare activitati investitio-nale
codul - 241950
6. Expert eficientizare investitii codul - 241953
7. Expert elaborare documentatii tehnice de
montaj codul - 241952
8. Expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale codul - 241955
9. Expert evaluare-actualizare devize generale
investitii codul - 241954
10. Expert in management activitati investitionale codul - 241959
11. Expert local pe problemele romilor codul 247009
12. Expert monitorizare si control lucrari montaj
codul - 241956
13. Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice codul - 241957
14. Expert receptie investitii industriale codul 241951
15. Expert urmarire comportare in exploatare
lucrari montaj codul - 241958
16. Inspector in cadrul Inspectiei Judiciare
pentru judecatori/procurori de pe langa
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii codul - 111078
17. Inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe
langa Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii codul - 111075
18. Lucrator pentru salubrizare codul - 916208
19. Mecanic utilaj codul - 723107
20. Membru al Consiliului Superior al Magistraturii codul - 111076
21. Mentor codul - 235902
22. Paramedic codul - 315103
23. Secretar general adjunct al Consiliului
Superior al Magistraturii codul - 111077
24. Specialisti pentru prevenire codul - 516103
25. Sef compartiment pentru prevenire codul 516101
26. Sef echipa specializata codul - 516106
27. Sef grupa interventie codul - 516105
28. Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii
de urgenta codul - 315101
29. Tipograf flexograf codul - 825112
30. Videojurnalist codul - 347137
Se modifica codul ocupatiei Cadru tehnic
cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor din 516106 in 315104. Se modifica
codul ocupatiei Lucrator utilaje specializate
pentru salubrizare din 916208 in 916209.
Se elimina ocupatia Inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor cod 315101. Se elimina ocupatia Specialist
coordonator de securitate la incendiu - cod
315103. Se elimina ocupatia Expert in siguranta la foc - cod 516107. Se elimina ocupatia
Pompier specialist - cod 516108. Se elimina
ocupatia Sef serviciu pompieri - cod 516101.
Se elimina ocupatia Sef tura pompieri - cod
516103. Se elimina ocupatia Sef grupa
pompieri - cod 516105.
Se modifica denumirea Grupei de baza
3151 din "Inspectori pentru asigurarea
cladirilor impotriva incendiilor" in "Specialisti in
domeniul apararii impotriva incendiilor".
Se modifica denumirea Grupei de baza
5161 din "Pompieri" in "Servicii voluntare/private pentru situatii de urgenta".
Se modifica definitia Grupei de baza 5161
din "Pompierii previn si combat producerea si
extinderea incendiilor, salveaza persoane,
bunuri si marfuri in timpul si dupa stingerea
incendiilor si accidentelor grave, produse in
locuinte, intreprinderi, avioane cazute sau
defectate" in "Structuri specializate in domeniul
apararii impotriva incendiilor si al protectiei
civile, altele decat cele apartinand serviciilor de
urgenta profesioniste, organizate cu personal
angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii,
avutului public si/sau a celui privat impotriva
situatiilor de urgenta".
(M.O. nr. 521 din 10.07.2008)
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Diverse

Auto-Moto-Velo

Vând rochie de mireasă de
culoare crem deschis culoarea
untului, design Casa Monica.
Tel. 0746-200453.
Vând masă de masaj profesională nouă din Germania cu
tot cu husă de transpotrat, preţ
neg. Tel. 0355-411484.
Cumpăr purcel 20-35 kg.
Tel. 0741-132826.
Vând mobilă Topliţa. Tel.
0770-355406.
De vânzare mobilă living la
preţ convenabil. Tel. 0355410742.
Vând tv color diagonala 51
cm, 150 lei şi combină muzicală
cu cd, 50 lei. Tel. 0742-277640.
Cumpăr tv bune şi defecte şi
orice produs electronic. Tel.
0742-277640.
Cumpăr colţar. Tel. 0742277640.
Cumpăr biciclete bune şi
defecte. Tel. 0742-277640.
Vindem 2 panouri cu led la
preţ promoţional, de 12 mp,
fabricaţie Germania. Panourile
sunt noi. Tel. 0744-519689,
mail: ringh@rdsbv.ro
Vând c ă ţei Brakgerman
sârmos 6 săptămâni 100 € neg.
Tel. 0744-771722.
Vând căţelusă Pinscher pitic
căţel de buzunar, 11 săptămâni,
maro, carnet de sănătate, extrem de jucăusă, ideală pt. copii.
Preţ 200 €. Tel. 0745-649170.
Vând enciclopedie Minerva
anul 1924 cu hărţi, Petit Larouse
Ilustre 1914 cu hărţi şi gravuri şi
un vin sigilat cu ceară din 1954.
Tel. 0355-8070946.
Vând căruţ Dhs 150 lei, căruţ
Sport 80 lei, căruţ Chicco 80 lei,
pătuţ pliant cu etaj 150 lei, toate
aproape noi. Tel. 0727-744316.
Vând masă de masaj profi
nouă din Germania cu husă
neagră, preţ avantajos, pt. cunoscători, neg.Tel.0355-411484
Vând convector LB50, stare
bună de funcţionare, preţ neg.
380 lei, în Reşiţa. Tel. 0355412998, 0770-515638.
Cumpăr colecţii vechi de
timbre, cărţi poştale, scrisori
circulate. Tel. 0745-016905.
Vând haine SUA noi, imprimantă HP, uşă exterior, jocuri
calculator. Tel. 0740-389208.
Vând calculator PIV 3GHz, 2
GB Ram, pv Leadtek 7600GT
256MB, hdd 200 GB, dvd-rw,
cd-rw, webcam, 1.200 lei
negociabil. Tel. 0746-156546.
Vând 3 capre cu lapte şi 3
ţapi de rasă fără coarne. Tel.
223805.

Vând Peugeot 205, an fabricaţie 1991, motor 1.4 benzină,
stare impecabilă, preţ 2.000 €.
Tel. 0721-193801.
Vând Dacia Logan, 1,5
diesel, 34.000 km, an 2007, preţ
6.000 € uşor negociabil. Tel.
0355-407174.
Vând VW Golf, 2001, 1.4
cmc, 110.000 km, euro IV, 5.900
€. Tel. 0721-524382.
Vând Dacia papuc rk general total, 2.000 € neg. Tel. 0740770047.
Ofer spre chirie Dacia papuc
de transport oriunde în ţară. Tel.
0740-770047.
Vând Dacia 1992 la 450 €.
Tel. 0745-532425.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

Vând microbuz Ford Tranzit
3,5 tone, an 2000, euro 3,
140.000 km, preţ neg. Tel.
0740-524378.
Vând Raba 2.500 € acte la
zi. Saviem 2.500 € acte la zi, buz
Ford 1.000 € acte la zi. Tel.
0741-509755.
Vând Opel Omega 2.0, cutie
automată, an fab. ‘97, multe
dotări. preţ 3.500 €. Tel. 0727717524.
Vând punte faţă-spate, cutie
viteze, jante 22,5 + cauciucuri,
baterii 150A, electromotor
pompă injecţie, tahograf, compresor, casetă direcţie, cilindru
basculate, radiator de Raba.
Tel. 0741-509755.
Vând Saviem an ‘86, 4
amvelope noi, direcţie + motor
nou, basculare laterală,
tahograf taxe la zii, impecabila.
Tel. 0741-509755.
Vând 2 planetare Dacia
1310, 2 telescoape, electromotor, multe alte piese. Tel.
0741-132826.

Tel. 0723-144.233

Vând apartament conf. 1, 3
camere decomandate, zona
Piaţa Re şi ţa Sud, diverse
îmbunătăţiri. Tel. 0355-405997,
0742-401111.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, vis-a-vis de Peco.
Tel. 0355-809341, 0724982382.
Ofer spre închiriere apartament 3 camere complet dotat şi
utilat pe Bd. Muncii. Preţ 250 €.
Tel. 0723-425858 sau 0255561561.
Persoană fizică, cumpăr
apartament cu 2 camere decomandat la etaj intermediar. Ofer
plata pe loc! Fără intermediari!
Tel. 0355 - 806332 , 0724 023373.
Vâ nd camer ă c ă min î n
Reşiţa, preţ avantajos. Tel.
0723-653777.
Cumpăr teren sau grădină
pe Calea Caransebeşului. Tel.
0770 - 600010, 0726 - 411878,
email ccpp@personal.ro
Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţă, podele
laminate, climă, izolaţie, termopane peste tot, balcon închis în
termopan şi modificată sufrageria, uşă metalică, instalaţie elec-

ANGAJĂM pentru locaţiile de lângă:
Oraviţa - Caraş-Severin respectiv Sviniţa - Mehedinţi

l operator buldozer
l operator excavator
l şofer maşini de mare tonaj
Oferim:
l salariu atractiv
l conditii de lucru la standarde europene
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel: 0256-20.73.83

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Imobiliare

Cunoscut concern german din domeniul extractiv

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

Iliasă Ioan

Între 14 şi 20.07 ofer în
P oiana B ra ş ov garsonieră
pentru cazare. 400 lei sejurul
pentru 2 persoane . C atv,
frigider, cuptor microunde, baie
proprie cu duş, apă caldă
nonstop. Tel. 0745-668683.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
I nstalator execut toate
tipurile de lucrări de instalaţii.
Tel. 0355-801839.
Transport Romania - Italia Romania z ilnic , m icrobus
persone, pachete. Tel. 0730210221, +39360578172.

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Nume
Adresa

trică nouă, baie renovată (gresie, faianţă, set Olivia). Preţ
37.500 € neg.Tel. 0723-535841,
0770-745772.
Vând în Gătaia, în centru,
casă 2 camere, bucătărie, baie,
hol, şpais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp, sau schimb cu apartament în Reşiţa, conf. 1, cu
centrală, et. 1 sau 2. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Cumpăr în Reşiţa apartament 2 camere, conf. 1, et. 1 sau
2, cu central ă. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Caut să închiriez apartament 2 camere nemobilat Luncă
sau Govândar, ofer 100-120 €.
Tel. 0740-628635.
Vând casă în Bozovici, 4
camere, baie, bucătărie, încălzire centrală, curte benonată,
grădină, dependinţe. Preţ informativ şi uşor neg. 33.000 €. Tel.
0747-455549 sau în localitatea
Bozovici, nr. 228.
Cumpăr urgent garsonieră
Govândari, exclus Calea
Caransebeşului şi catanga.
Ofer max. 17.000 €. Tel.
00393886572813.
Apartament 3 camere, et. 2
82 mp + boxă, Reşiţa, 2 băi,
centrală gaz, totul nou, parchet
masiv, stejar, nelocuit după renovare. La ca. 800 m de centrul
oraşului. Tel. 0749-955506.
Vând teren la km 7 stradal
unde se face Spitalul Judeţean,
3.200 mp 40€/mp neg. Tel.
004369981815295
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.
Închiriez cameră de cămin
cu baie, în bl. funcţionarilor, în
Luncă. Avantajos. Tel. 0726125935.
Vând cameră de cămin în
Luncă, avantajos. Tel. 0726125935.
Vând teren în Centru, lângă
BCR, la 20 m de bulevard, 430
mp. Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră în Mociur,
et. 1. Tel. 0726-125935.
Vând casă cu etaj, Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere plus
diferenţă. Tel. 0722-501895.
Vând apart. Calea Caransebeşului, 3 camere, 3 balcoane,
gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, deasupra
alimentarii. Preţ 55.000 €. Tel.
0355-411682, 0729-357909.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată şi grădină.
Pre ţ 20.000 €. Tel. 0355411682, 0729-357909.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, vis-a-vis de Peco, 40
€/mp. Tel. 0355-802219.
Primesc fete în gazdă. Tel.
0355-805819.
Cumpăr apartament cu 2
camere, cu balcon, la parter sau
et. 1, neîmbunătăţit sau cu
datorii. Plata pe loc. Tel. 004917625448265.

Prenume

Vând apartament 2 camere,
conf. 1 cu îmbunătăţiri, ocupabil
imediat, pe bd. Republicii. Preţ
33.500 €. Tel. 0355-804374,
0770-359360.
Închiriez garsonieră utilată,
fără mobilă, în Micro 4, 100 €.
Tel. 0355-404374, 0770359360.

Matrimoniale
Tânăr 35 ani, doresc relaţii
intime cu doamne căsătorite.
Tel. 0747-363010, doar sms.
Doresc să cunosc doamnă
discretă cu timp liber dimineaţa,
ofer ajutor financiar. Tel. 0731492123 dimineaţa.
Satisfac doamne neglijate.
Tel. 0743-231163.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- iulie

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - iulie

informeze de temeiul legal pentru publicarea acestora !?

Vând tractoare, combine,
diverse utilaje agricole şi accesorii second-hand. Amănunte şi
foto www.caravaneti.8m.com
Tel. 0722-787817 sau 0767323957.

Prisma lista căsătoriilor şi deceselor din municipiu şi abia apoi urmează să se

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

Anunturi
,

Primăria Reşiţa, mai întâi refuză (fără motivare) să transmită săptămânalului

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

Telefon

Textul anuntului:
,

Iulie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a salutat
acordul semnat recent de compania română Transgaz SA Mediaş
şi compania ungară FGSZ referitor la interconectarea
sistemului de transport de gaze naturale din România şi
Ungaria, prin construirea conductei Arad-Szeged, se arată într-un
comunicat al Comisiei Europene.

Banca Naţională a României (BNR) a
prelungit, până la data de 31 iulie, termenul
pentru dezbaterea publică a proiectului de
modificare a Regulamentului privind
limitarea riscului la creditele destinate
persoanelor fizice.

Cinci la sută din gospodăriile din România
nu erau dotate cu televizoare color, anul trecut,
şi în 71 la sută nu exista un computer, potrivit
Anchetei asupra calităţii vieţii pentru anul
2007 (ACAV) realizată de Institutul Naţional de
Statistică (INS).

Noua listă de medicamente
Guvernul a aprobat în şedinţa din data de 9 iulie noua listă de
medicamente de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de
asigurări sociale de sănătate, care a intrat în vigoare în data de 15
iulie 2008.
Lista medicamentelor compensate n-a mai fost modificată din
2006, iar noua listă cuprinde toate categoriile de medicamente
compensate grupate în trei subliste, precum şi numărul de
denumiri comune internaţionale (DCI) nou adăugate fiecărei liste
în parte:
Prin revizuirea listei Ministerul Sănătăţii Publice a urmărit:
l creşterea accesului echitabil al pacienţilor la medicamente cu
sau fără contribuţie personală.
l monitorizarea mai eficientă a prescripţiilor medicale prin
introducerea de protocoale terapeutice pentru afecţiunile cu
impact major asupra stării de sănătate a populaţiei;
l creşterea calităţii tratamentului şi scăderea costurilor cu
spitalizarea
Ca şi până acum, lista cuprinde denumirile comune internaţionale (DCI) şi este alcătuită din sublistele A, B şi C.
Sublista A conţine medicamente de care beneficiază
asiguratii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90%
din preţul de referinţă. Sublista A este formata doar din
medicamente generice. Noua listă A are 156 de noi DCI-uri faţă de
119 câte conţinea până acum (creştere de 37 de DCI-uri).
Fiecare grupă terapeutică (sistem digestiv, cardiovascular,
respirator, muscular, nervos, urogenital, organe de simt,
medicamente antiinfectioase, dermatologice) a beneficiat de
introducerea unor DCI-uri noi.
Sublista B conţine medicamente de care beneficiază
asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, în regim de compensare
50% din preţul de referinţă, este formata preponderent din
medicamente originale la care se adaugă şi unele generice.
Noua listă va avea 216 DCI-uri faţă de 148 câte erau până
acum în (crestere 58 de DCIuri) şi in cadrul acestei liste, fiecare
grupa terapeutica (sistem digestiv, cardiovascular, respirator,
muscular, nervos, uro-genital, organe de simt, medicamente
antiinfectioase, oncologice, etc.) a beneficiat de introducerea unor
DCIuri noi.
Sublista C este alcătuită din medicamente pentru boli cronice,
în regim de compensare 100% pentru asiguraţi şi pacienţii înscrişi
în programele naţionale de sănătate.
Sublista C are trei secţiuni C1, C2 şi C3:
l Secţiunea C1 - cuprinde DCI-uri de care beneficiază asiguraţii
în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli cronice, în regim
de compensare 100% din preţul de referinţă (Anexa 1). Creşterea
numărului de medicamente nou introduse pe acestă listă variază
între 30 şi 80 la sută, în funcţie de afecţiune (Anexa 1)
l Secţiunea C2 cuprinde DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale
de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc în regim de compensare 100% din preţul de decontare. Creşterea numărului de medicamente nou introduse pe acestă sublistă
variază între 40 şi 125 la sută, în funcţie de afecţiune (Anexa 2)
l Secţiunea C3 - este o listă care s-ar putea numi socială, pentru
că în ea sunt incluse medicamentele compensate 100% din preţul
de referinţă de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18
la 26 ani dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici şi nu realizează
venituri precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu.
Medicamentele corespunz ătoare denumirilor comune
internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C:
l dacă care se elibereză prin farmaciile cu circuit deschis în
cadrul programelor naţionale de sănătate se suportă la nivelul
preţului de decontare
l dacă se utilizează în unităţi sanitare cu paturi, pe perioada
spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi
pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate se
suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare
Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în
secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor
naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările
ulterioare şi a normelor tehnice de realizare a acestora.
Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în
sublistele A, B şi secţiunile C1 şi C3 din sublista C se realizează în
conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin H.G. nr.
324/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor
metodologice de aplicare ale acestuia.
În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun,
protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor
aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în listă şi
norme metodologice privind implementarea acestora.
Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul
programelor naţionale de sănătate precum şi preţul de decontare
al acestora se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii Publice,
care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.
ANEXA 1 - SUBLISTA C1
G1 Insuficienta cardiaca cronica (clasa III Sau IV NYHA)
s-au introdus 5 produse noi (crestere 30%)
G4 Hepatitele cronice de etiologie virala B, C si D cu probe
biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice si vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor
criteriilor conform protocoalelor de practică
s-au introdus 5 produse noi (crestere 50%)
G5 Hepatita autoimună
s-au introdus 2 produse noi (crestere 60%)
G7 Ciroza hepatică
s-au introdus 9 produse noi (crestere 80%)
G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii
monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne,
sindroame mielodisplazice s-au introdus 4 produse noi (crestere
20%) G12 Boala Parkinson s-au introdus 2 produse noi
G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale si
delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute si boli
psihice copii, autism) s-au introdus 9 produse noi (crestere 35%)
G16 Demenţe (degenerative, vasculare, mixte)
s-au introdus 5 produse noi (crestere 45%)
G18 Poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, si artrita
juvenila
s-au introdus 2 produse noi (crestere 15%)
ANEXA1
G19 Spondilita ankilozanta
s-au introdus 2 produse noi (crestere 30%)
G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală
cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu
expansiune supraselară si tumori neuroendocrine)
s-au introdus 3 produse noi (crestere 25%)
G25 Insuficienta renala cronica - faza predializă
s-au introdus 7 produse noi (crestere 65%)
G26 Glaucom
s-au introdus 3 produse noi
G30 Boli Venerice (Sifilis, Gonoree, infectia cu Chlamidia)
s-au introdus 4 produse noi (crestere 50%)
ANEXA 2 - SUBLISTA C2
P1: A) Subprogramul de tratament si monitorizare a
persoanelor cu infectie HIV /SIDA si
P1: A) Subprogramul de tratament si monitorizare a
persoanelor cu infectie HIV /SIDA si tratamentul postexpunere
s-au introdus 51 de produse noi (crestere 125%)
P1: B) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza
s-au introdus 2 produse pt TBC multirezistent
P3: Programul National de Oncologie
s-au introdus 9 produse noi
P4: Programul National de boli neurologice A) Subprogramul
de tratament al Sclerozei Multiple
s-au introdus 3 produse noi (crestere 50%)
P5: Programul National de diabet zaharat
B) Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
s-au introdus 4 produse noi (crestere 40%)
P6: Programul National de hemofilie, talasemie si alte boli rare
(mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonara, Boli neurologice
degenerative, sindromul Prader Willi, osteogeneza imperfecta,
epidermoliza buloasa ) - s-au introdus produse noi pt hemofilie,
talasemie si pentru prima data s-au introdus bolile rare enumerate
in titlul programului (cu exceptia mucoviscidozei)
ANEXA 2
P 9: Program National de transplant de organe, tesuturi si
celule de origine umana - s-au introdus produse noi in cadrul
fiecarei component a programului de transplant
(Ministerul Sănătăţii Publice)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1.398/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane (M.O. nr.
418/04.06.2008)
l Ordinul nr. 708 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor pt. modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător
pt. atestarea auditorilor energetici pt. clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003 (M.O. 418/04.06.2008)
l Ordinul nr. 1.353/C al ministrului justiţiei privind aprobarea
renunţării la cetăţenia română unor persoane (M.O. nr.
419/04.06.2008)
l Ordinul nr. 1.710 al ministrului economiei şi finanţelor
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
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cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark,
aferente lunii iunie 2008 (M.O. nr. 419/04.06.2008)
l O.u.G. nr. 69 privind actualizarea participaţiei la capitalul
social deţinute de S.C. "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-S.A. (M.O.nr.420/04.06.2008)
l Republicare - O.u.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România (M.O. nr. 421/05.06.2008)
l Ordinul nr. 1.355/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane (M.O. nr.
422/05.06.2008)
l Ordinul nr. 1.489/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane (M.O. nr.
424/05.06.2008)

Etichetarea
alimentelor
Guvernul a aprobat completarea şi
modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în
anexa nr. 1 la H.G. nr. 106/2002 privind
etichetarea alimentelor, prin transpunerea prevederilor Directivei 2002/68/CE.
Normele metodologice reglementează modul de etichetare a alimentelor
livrate consumatorului final, precum şi
restaurantelor, spitalelor, cantinelor şi
altor agenţi economici care prepară şi
furnizează hrana pentru populaţie.
Astfel, ca urmare a transpunerii
reglementărilor comunitare în domeniu,
se abrogă prevederea potrivit căreia
etichetele alimentelor trebuie să cuprindă
în mod obligatoriu denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau al distribuitorului,
sau, în cazul produselor din import,
numele şi sediul importatorului sau ale
distribuitorului înregistrat în România.
Potrivit hotărârii adoptate în şedinţa
de astăzi, pentru alimentele provenite din
spaţiul comunitar şi/sau extracomunitar
este admisă utilizarea denumirii comerciale sub care alimentul este fabricat şi
comercializat în ţara producătoare din
spaţiul comunitar şi/sau extracomunitar.
În cazul în care această denumire nu
permite consumatorului să cunoască
natura reală a alimentului şi să-l distingă
de alimente cu care s-ar putea confunda,
denumirea comercială trebuie să fie
însoţită de o altă informaţie descriptivă
care să apară în vecinătatea acesteia.
Dacă aceste date nu sunt suficiente
pentru informarea corectă a consumatorului, în cazul în care alimentul se diferenţiază în mod esenţial de cel cunoscut de
consumator sub această denumire în
ceea ce priveşte compoziţia sau fabricaţia, potrivit actului normativ, în mod
excepţional, nu se utilizează denumirea
comercială din ţara producătoare din
spaţiul comunitar şi/sau extracomunitar.
Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorului
final sau operatorilor economici care
prepară hrana pentru populaţie sau
alimentele ambalate la locurile de
vânzare la cererea cumpărătorului sau
preambalate în vederea vânzării imediate, trebuie să aibă înscrise denumirea,
data durabilităţii minimale sau data limită
de consum. Înscrierea se face pe produs,
pe un afiş, anunţ sau în orice altă forma
fără risc de confuzie.
O altă prevedere stabileşte că se pot
comericializa până la epuizarea stocurilor alimentele introduse pe piaţă sau
etichetate înainte de 31 mai 2009 şi care
sunt conforme cu prevederile H.G. nr.
1357/2006 pentru modificarea Normelor
metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr.
106/2002 privind etichetarea alimentelor.
Totodată, Guvernul a aprobat lista
ingredientelor alimentare care trebuie să
fie menţionate pe eticheta alimentelor.
Astfel, pe eticheta alimentelor trebuie
să fie menţionate ingredientele alimentare care pot produce reacţii adverse la
persoanele sensiblile, precum: cereale
care conţin gluten, crustacee, ouă, peşte,
arahide, soia, lapte, fructe cu coajă
(migdale, nuci, fistic, etc), ţelină, muştar,
seminţe de susan, lupin, moluşte şi
produse derivate acestor categorii de
ingrediente, precum şi dioxid de sulf şi
sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg
sau 10 mg/litru, exprimate în SO2.
Informaţii de background
Hotărârea transpune prevederile
Directivei 2007/68/CE a Comisiei din 27
noiembrie 2007 de modificare a anexei III
la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind anumite
ingrediente alimentare, publicată în
Jurnalul oficial al Comunităţii Europene
(JOCE) nr. L310/28 noiembrie 2007.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa
- 09.07.2008

l În luna mai creditele în valută acordate populaţiei au crescut cu 130% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar împrumuturile în lei au
crescut cu aproape 39% l Modificările aduse Legii audiovizualului care obligă televiziunile să difuzeze ştiri pozitive şi negative în cantităţi egale
sunt neconstituţionale, a decis Curtea Constituţională a României l Legea prin care se acorda fiecarui elev de liceu cate un dispozitiv de
memorie detasabil, de tip USB, a fost publicata, in Monitorul Oficial. Dispozitivele vor avea o capacitate de stocare de minimum 4 GB l Contul
curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în perioada ianuarie - mai, un deficit de 65,26 miliarde euro, a anunţat, miercuri, Banca Naţională l
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Ansamblul lucrărilor de amenajare a Insulei Şerpilor
va fi finalizat pînă la data de 20 august, de Ziua Independenţei Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii Odessa.
Recent, preşedintele ucrainean, Viktor Iuşcenko, a
efectuat o vizită în Insula Şerpilor, unde a criticat starea în
care se află orăşelul celor care locuiesc pe insulă.

Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a
semnat un ordin prin care interzice activitatea
în Israel a 36 de fundaţii filantropice din străinătate. Acestea sunt suspectate că în principal
colectea-ză fonduri care prin intermediul unor
bănci, ajung la gruparea extremistă Hamas.

Preşedintele SUA, George Bush, a promulgat o nouă lege de ascultare a telefoanelor, după adoptarea
ei definitivă de către Congres. Conform legii, agenţiile
de informaţii americane au dreptul să urmărească, fără
aprobarea tribunalelor, ţintele suspectate de terorism
care recurg la comunicaţii telefonice sau electronice.

Uniunea pentru Mediterana
lansată oficial
Preşedinte Nicolas Sarkozy şi liderii a patruzeci
şi trei de ţări au participat la o sesiune de trei ore la
Grand Palais din Paris, duminică, 13 iulie, în cadrul
summit-ul de lansare a Uniunii pentru Mediterana
(UPM). La sfârşitul după-amiezii aceleiaşi zile, şeful
statului francez a lansat oficial UPM, după ce
negocierile de ultimă oră în jurul procesului de pace
israeliano-palestinian au întârziat semnarea
comunicatului final.

Noul forum reuneşte cele 27 de ţări ale Uniunii
Europene, cu state din Africa de Nord, Balcani şi
naţiuni arabe împreună cu Israelul, pentru a
promova cooperarea în una dintre cele mai volatile
regiuni. Uniunea are 756 de milioane de oameni, de
pe malurile Groenlandei până în deşerturile din
Iordania.
Şefii de stat şi de guvern au convenit asupra unui
set de proiecte, cum ar fi cele de curăţare a poluării
în Marea Mediterană, îmbunătăţirea rutelor de
transport maritim şi de dezvoltare a energiei solare.
Dar procesul de pace în Orientul Mijlociu a dominat reuniunea, cu numeroase întâlniri pe marginea
summit-ului, întâlniri care au subliniat nevoia de
progres manifestată de cei prezenţi. "Suntem siguri
că o nouă pagină se va deschide în această
cooperare, care ne va duce spre mai multă pace", a
spus preşedintele egiptean Hosni Mubarak, care a
co-prezidat, cu Sarkozy, reuniunea la nivel înalt. Pe
fondul scandalului de corupţie de acasă, premierul
israelian Olmert s-a întâlnit cu liderul palestinian
Mahmud Abbas. "Noi nu am fost niciodată mai
aproape de un acord ca astăzi", a spus el.
De asemenea, primul ministru israelian s-a întâlnit cu prim-ministrul turc Recep Tayyip Erdogan,
care apoi l-a întâlnit pe preşedintele sirian Assad,
ultima întâlnire într-un şir de discuţii indirecte
începute în mai - dar prima la nivel înalt. După
întâlnirea cu Assad, Erdogan a declarat că are mari
speranţe pentru realizarea de negocieri de pace
"faţă-în-faţă" între Siria şi Israel. Cu toate acestea

Assad a spus că acest lucru nu se va întâmpla,
probabil, înainte de anul viitor, după alegerea unui
nou preşedinte în SUA. Israel şi Siria, din punct de
vedere tehnic, au rămas în război din 1948, de la
creare statului evreu.
În marja summit-ului, Franţa a arătat intenţia de
intensificare a iniţiativelor sale diplomatice în
Orientul Mijlociu, cu Sarkozy găzduind întâlniri
bilaterale cu toţi jucătorii de referinţă, inclusiv o
întâlnire între Assad şi noul preşedinte al Libanului,
Michel Sleiman. Mai târziu în aceeaşi zi, Siria şi
Liban au anunţat că vor stabili relaţii diplomatice,
deschizând, pentru prima oară de la independenţă,
ambasade în capitala fiecărei ţări. Assad şi Abbas
au părăsit sala, atunci când Olmert a vorbit la
reuniunea la nivel înalt, dar diplomaţii au negat că a
fost un boicot al prim ministrului israelian. "Nimeni
nu a provocat nici un fel de incident," a declarat
Sarkozy la conferinţa de presă. "Domnul Assad a
fost foarte prezent în întreaga după-amiază."
Liderul libian Moamer Kadhafi a fost singurul şef
de stat arab ce a boicotat reuniuniunea, el refuzând
întregul concept al uniunii, în timp ce regele Iordaniei şi regele Marocului au trimis înalţi reprezentanţi.
Preşedintele francez, care a promovat ideea
unui nou grup de state în timpul campaniei
electorale de anul trecut, a declarat că liderii trebuie
să "înveţe să se iubească reciproc, în zona Mării
Mediterană, în loc de a continua să se urască şi să
ducă războaie".
O reuniune la nivel înalt a ţărilor membre ale
UPM este planificată la fiecare doi ani, şi a
miniştrilor de externe anual.

Distribuirea laptelui în }coli
Distribuirea laptelui în şcoli: Comisia propune o nouă
schemă de încurajare a consumului de lapte şi a unor
obiceiuri alimentare sănătoase
Ca urmare a solicitărilor şi sugestiilor primite din
partea statelor membre şi a Parlamentului European,
Comisia Europeană a adoptat o nouă versiune a schemei
de distribuţie a laptelui în şcolile din UE, cu reguli de
implementare clare şi simple, care vor permite furnizarea
unei game mai variate de produse lactate sănătoase către
mai mulţi copii.
„Schema de distribuire a laptelui în şcoli are atât o
latură nutriţională, cât şi una educaţională şi contribuie la
combaterea obezităţii, furnizând în acelaşi timp elemente
esenţiale pentru creşterea şi sănătatea copiilor", a afirmat
Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală. „Acum există reguli simple şi produse
mai atractive, aşadar ne aşteptăm ca această schemă să
atragă un număr mai mare de şcoli, inclusiv şcoli
gimnaziale".
Finanţarea din partea UE va acoperi o gamă mai largă
de produse lactate, de la laptele de băut tradiţional la
brânzeturi, inclusiv anumite produse din lapte fermentat,
simple sau cu fructe, cum ar fi iaurtul, laptele bătut,
chefirul etc. Statele membre au posibilitatea de a alege
produsele pe care doresc să le distribuie şi de a acorda,
de exemplu, atenţie specială produselor lactate cu
conţinut scăzut de grăsime.
Mai mult decât atât, de noua schemă vor beneficia mai
mulţi copii, având în vedere faptul că vor avea acces la
program nu numai grădiniţele şi şcolile primare, ci şi
şcolile gimnaziale.
Noua versiune a schemei este un răspuns la
solicitările formulate de statele membre şi de Parlamentul
European. Alături de propunerea privind schema de
distribuire a fructelor în şcoli, prezentată la 8 iulie (a se
vedea IP/08/1116), noua schemă de distribuire a laptelui
în şcoli, care se va aplica din august 2008, se bucură de o
atenţie specială din partea Comisiei, care doreşte să
încurajeze alimenta ţia s ănătoasă şi obiceiurile
nutriţionale corecte ale copiilor.
Sprijinul financiar din partea UE pentru distribuirea
laptelui există de peste 30 de ani, dar a suferit diverse
modificări. În anul şcolar 2006/2007, în şcolile din 22 de
state membre s-a distribuit echivalentul a 305 000 tone de
lapte, Comunitatea sprijinind această operaţiune cu peste
50 de milioane EUR.
Datorită noii scheme propuse, se aşteaptă ca în viitor
numărul şcolilor participante la program să crească, copiii
fiind astfel ajutaţi şi încurajaţi să înlocuiască alimentele şi
băuturile cu valoare nutriţională scăzută cu produse
lactate sănătoase şi de bună calitate.
IP/08/1131, Bruxelles, 11 iulie 2008

l Cele 26 de ţări membre ale NATO au semnat protocoale de aderare cu Albania şi Croaţia l În Liban a fost alcătuit un nou guvern de
unitate naţională l Parlamentul European a decis să reducă lista E-urilor permise în industria alimentară şi a stabilit că aditivii acceptaţi de acum înainte trebuie să îndeplinească anumite condiţii l Ca reacţie la criză financiară americană, directorul Băncii Centrale
Americane, Ben Bernanke, a declarat că vor fi introduse noi reglementări pentru a-i proteja pe viitorii cumpărători de locuinţe de
practici de împrumut dubioase l La finalul unei reuniuni de o zi în Venezuela, preşedintele Columbiei, Alvaro Uribe, şi omologul său
venezuelean, Hugo Chavez, au declarat că vor promova relaţii apropiate între cele două ţări, după luni întregi de tensiuni politice l

Începe programul de achizi]ii pentru "Galileo", sistemul de naviga]ie european
Comisia Europeană şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) au lansat de un considerabil program de achiziţii pentru prima constelaţie completă a sistemului european de navigaţie prin satelit.
Un total de 30 de sateliţi de navigaţie vor fi puşi în spaţiu, monitorizaţi şi controlaţi de o infrastructură de bază care va fi amplasată în întreaga lume, cu principalele centre de control în Europa.
“Cu Galileo, Uniunea Europeană va dispune de un
sistem de navigaţie prin satelit care va creşte eficienţa
economică şi va reduce congestia din trafic şi consum de
energie pe tot sectorul transporturilor. Asta înseamnă
stimularea creşterii economice, locuri de muncă şi un ajutor
în combaterea schimbărilor climatice” a declarat Vicepreşedintele Comisiei Europene, responsabil de transport.
Obiectivul general pentru Galileo este de deplasarea în
spaţiu, până în 2013, a unui sistem european de navigare
furnizor de semnale, care oferă un total de cinci principale
servicii, numite the Safety of Life Service, the Commercial
Service, the Public Regulated Service, and the Search and
Rescue Service. Parlamentul European şi Consiliul au
alocat un buget de 3,4 miliarde € pentru programele
europene de navigaţie prin satelit Galileo şi EGNOS, pentru
perioada 2007-2013.
PRISMA | 17 - 30 Iulie 2008 |
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 16.07.2008
REŞIŢA: Agent comercial: 5; Agent de asigurare: 1; Agent securitate: 1; Agent
turism: 1; Ajutor ospatar: 10; Arhitect cladiri: 1; Asistent comercial: 2; Asistent
medical generalist: 4; Barman: 8; Bucatar: 20; Camerista hotel: 1; Carmangier: 3;
Coafor: 1; Confectioner imbracaminte din piele: 9; Confectioner imbracare volane in
piele: 10; Consilier: 6; Consultant in informatica: 1; Contabil: 3; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 63; Director institutie publica: 1; Director tehnic: 1;
Dulgher: 3; Electrician de intretinere si reparatii: 16; Electronist depanator utilaje
calcul: 1; Fierar betonist: 15; Frezor universal: 10; Gestionar depozit: 3; Inginer
constructii: 8; Inginer economist: 10; Inginer electromecanic: 10; Inginer
electrotehnist: 10; Inginer mecanic: 23; Ingrijitor cladiri : 1; Inspector asigurari: 1;
Instalator apa, canal: 2; Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze: 15;
Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice: 2; Lacatus mecanic: 48; Lucrator
comercial: 12; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 2; Maistru prelucrari mecanice: 5;
Manager proiect: 1; Manipulant marfuri: 3; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1;
Mecanic intretinere si reparatii: 5; Montator, reglor, depanator aparate electronice:
1; Muncitor necalificat in agricultura: 5; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor: 160; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 45; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 5;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 13; operator la fabricarea mezelurilor: 2
absolvenţi; Operator introducere, validare si prelucrare date: 2; Ospatar: 30;
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: 2;
Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10;
Strungar universal: 25; Sudor: 12; Sudor manual cu arc electric: 33; Tehnician
echipamente de calcul retele: 4; Tamplar universal: 15; Tinichigiu carosier: 1;
Turnator formator: 1; Vanzator: 11; Vopsitor auto : 1; Zidar cosuri fabrica: 2; Zidar
rosar-tencuitor: 39; Zugrav-vopsitor: 25;
TOTAL JUDET: 846

Agentii
, imobiliare

Drumul cel mai uşor spre casa ta!
Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!
Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

l Avem cele mai mici comisioane l Nu modificăm preţul tranzacţiei
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!
Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de
gama de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Albastrelelor, centrală
nouă în garan ţie, podele laminate,
termopane, gresie, faianţă, mobilata, preţ
20000€, cod anunţ 00036. Remi Real
Estate 0355-423734
Vând garsonieră Govândari, pereţi
izolaţi, podele laminate, baie renovată,
preţ 13500 €, cod anunţ 00021.Remi Real
Estate 0355-423734
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17500 € negociabil, cod
1. Total şomeri înregistraţi: 7.353 (femei: 3.285) din care:
anunţ 00020. Remi Real Estate 0355a) indemnizaţi:
2.415 (femei: 1.148)
423734
b) neindemnizaţi: 4.938 (femei: 2.137)
Vând garsonieră Timişoara, Lipovei,
Şomeri înregistraţi la furnizorii de servicii: 129 (şomeri care nu sunt incluşi în
gresie, faianţă, 24 mp, preţ 38000 €
numărul total de şomeri înregistraţi, respectiv în cei 7.353)
negociabil, cod anunţ 00008. Remi Real
Estate 0355-423734
2. Şomeri indemnizaţi: 2.415
Vând cameră camin, Blocul
2.1. din care:
funcţionarilor, parter, uşă metalică, preţ
a) indemnizaţie de şomaj (75 %): 2.294
7500 €, cod anunţ 00040. Remi Real
b) indemnizaţie de şomaj (50 %): 121
Estate 0355-423734
2.2. din care;
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
1.501
- muncitori:
Vând apartament 2 camere, Republicii,
776
- studii medii:
confort 1, semidecomandat, uşă metalică,
- studii superioare: 138
termopane, et 10, preţ 30000 € negociabil,
3.Total şomeri intrati în cursul lunii: 1.208
cod anunţ 00022. Remi Real Estate 0355Din care:
423734
- indemnizaţi: 218
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 3, 40 mp, et 3/4, baie renovată,
- neindemnizaţi: 990
bucătărie mare, preţ 30000 €, cod anunţ
4. Total şomeri ieşiţi în cursul lunii: 1.099
00030.
Remi Real Estate 0355-423734
Din care;
Vând apartament 2 camere, Centru,
- indemnizaţi:
457
confort 1, decomandat, în proces de
- neindemnizaţi: 642
reabilitare termică, tâmplărie lemn masiv,
5. Raport număr salariaţi/număr şomeri: 36.429 / 7.353 = 4.95
60 mp, et 3/10, boxa, preţ 42000€, cod
6. Rata şomajului (total şomeri înregistraţi / populaţia activă civilă) = 5,83%
anunţ 00012 . Remi Real Estate 0355- raport între pct .1 / populaţia activă: 126.200
423734
TOTAL: 560
7. Locuri de muncă ocupate ( şomeri încadraţi)
Vând apartament 2 camere, Lângă
8. Număr locuri de muncă vacante înregistrate
Universitate, confort 2, semidecomandat,
54 mp, et. 4/4, bloc de cărămidă, acoperit,
- în decursul lunii: 1.276
parchet, balcon zidit, preţ 37000 €
- cumulat:
8.248
negociabil, cod anunţ 00015. Remi Real
Locuri de muncă vacante pe agenţiile locale şi puncte de lucru:
Estate 0355-423734
Locuri de muncă vacante înregistrate
Nr.
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
Agenţia locală
crt.
confort 1, decomandat, et. 4/4, centrală
în luna curentă
cumulat
termică, baie renovată, instalaţie de cupru,
1.
Reşiţa
872
3.890
preţ 42000 € negociabil, cod anunţ 00013.
2.
Anina
10
202
Remi Real Estate 0355-423734
3.
Bocsa
21
207
Vând apartament 2 camere, Muncii,
4.
Baile Herculane
80
634
confort 1, decomandat, et. 3, centrală
5.
Caransebes
95
1.006
termică, gresie, faianţă, preţ 39000 €
negociabil, cod anunţ 00004. Remi Real
6.
Moldova Noua
87
928
Estate 0355-423734
7.
Oravita
50
690
Vând apartament 2 camere, zona Bloc
8.
Otelu Rosu
46
552
800, confort 1, decomandat, parter,
9.
Bozovici
15
139
pretabil privatizare, centrală termică, preţ
TOTAL
1.276
8.248
42000 € negociabil, cod anunţ 00002.
Remi Real Estate 0355-423734
9. Ponderea somerilor in populatia de 16-65 ani, pe agenţii locale, în luna iunie
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
2008:
Vând apartament 3 camere, Intim
Potcoavă, confort 1, semidecomandat, 66
Nr.
Populaţie
Număr
Pondere
Agenţia locală
mp, et. 10, centrală termică, gresie,
crt.
18-62 ani
şomeri
%
faianţă, uşă metalică, bloc acoperit, izolare
1.81
1.
Reşiţa
69.436
1.256
făcută, preţ 45000 € negociabil, cod anunţ
2.13
2.
Caransebeş
37.219
793
00026. Remi Real Estate 0355-423734
5,83
3.
Anina
5.780
337
Vând apartament 3 camere,
4,94
4.
Baile Herculane
15.879
784
Făgăraşului, confort 1, decomandat, 70
2,93
5.
Bocşa
19.290
565
mp, et. 1, centrală termică, parchet,
7,88
6.
Moldova Nouă
18.212
1.436
termopane, hol modificat, boxa, preţ 55000
€ negociabil, cod anunţ 00025. Remi Real
4,77
7.
Oravita
18.523
883
Estate 0355-423734
2,58
8.
Otelu Roşu
17.408
449
Vând apartament 3 camere, Micro 4,
9,06
9.
Bozovici
9.385
850
confort 1, semidecomandat, 80 mp, et. 2,
Total judeţ
211.132
7.353
3.48
termopane, fără alte îmbunătăţiri, preţ
47500 €, cod anunţ 00029. Remi Real
ROMFORTEC s.r.l. execută
Estate 0355-423734
Vând apartament 3 camere, Republicii,
foraje de puţuri pentru alimentări cu apă
zona Spar, confort 1, semidecomandat, 80
mp, et. 9, centrală termică, gresie, faianţă,
Informaţii şi comenzi:
uşă metalică, termopane, recent renovat,
tel. 0255-232.065 fax 0255-232.454 mobil 0747-093.719
preţ 48000 € negociabil, cod anunţ 00016.

Pia]a for]ei de munc@ la nivelul jude]ului
Cara}-Severin în iunie 2008

6

| 17 - 30 Iulie 2008 | PRISMA

Remi Real Estate 0355-423734
VÂNZARE CASĂ
Vând casă, Triaj, nefacută, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, preţ 45000 €
negociabil, cod anunţ 00001. Remi Real
Estate 0355-423734
Vând casă, Muncitoresc, 6 camere,
300 mp construiţi, terase, centrală termică,
sobe, podele laminate, parchet, bucătărie
vară, 2 garaje, sală de mese, preţ 137000 €
negociabil, cod anunţ 00033. Remi Real
Estate 0355-423734
VÂNZARE TEREN
Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
conducta de gaz şi apă sunt în vecinătate,
acces la drumul principal, suparfaţă 5100
mp, preţ 30 €/mp, cod anunţ 00039. Remi
Real Estate 0355-423734
Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
suparfaţă 4960 mp, preţ 10 €/mp, cod
anunţ 00040. Remi Real Estate 0355423734
Vând teren extravilan, Calea
Caransebeşului, în vecinatatea viitorului
spital de urgenţă, suparfaţă 5700 mp, preţ
25 €/mp, cod anunţ 00031. Remi Real
Estate 0355-423734
Vând teren intravilan, Doman,
suparfaţă 1000 mp, preţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023. Remi Real Estate 0355423734
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorilo), suparfaţă 3250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite,
preţ 65 €/mp, cod anunţ 00007. Remi Real
Estate 0355-423734
CUMPĂRĂRI
Cumpăr garsonieră, orice zonă, fără
îmbunătăţiri, exclus Mociur şi Catanga,
ofer maxim 18000 €, cod anunţ 00028.
Remi Real Estate 0355-423734
Cumpăr apartament 2 camere, Micro 3
sau 4, fără îmbunătăţiri, 60 mp, confort 1,
decomandat, ofer 27000 €, cod anunţ
00038. Remi Real Estate 0355-423734
Cumpăr apartament 2 camere, orice
zonă, fără îmbunătă ţiri, confort 1,
decomandat, maxim et. 8, ofer 27000 €,
cod anunţ 00037. Remi Real Estate 0355423734
Cumpăr apartament 2 camere, Luncă
sau Moroasa, cu sau fără îmbunătăţiri,
confort 1, decomandat, maxim et.3, cu
balcon, ofer 30000 €, cod anunţ 00027.
Remi Real Estate 0355-423734
Cumpăr apartament 3 camere, orice
zonă, cu sau fără îmbunătăţiri, confort 1,
decomandat, maxim et.3, cod anunţ
00024. Remi Real Estate 0355-423734
ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere garsonier ă,
podele, termopane, instant apă, mobilat
parţial, zona Govândari, preţ 100 € /lună,
cod anunţ 00014. Remi Real Estate 0355423734
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, renovat, utilat, pentru societaţi
comerciale, podele, termopane, instant
apă, zona Moroasa, preţ 220 € /lună, cod
anunţ 00017. Remi Real Estate 0355423734
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, renovat, mobilat modern, utilat,
podele, termopane, zona Govândari, preţ
150 € /lună, cod anunţ 00009. Remi Real
Estate 0355-423734
Caut să închiriez apartament 2-3
camere, zona Govândari sau Luncă,
mobilat, utilat, centrală, confort 1,
decomandat, ofer maxim 300 €/lună, cod
anunţ 00035. Remi Real Estate 0355423734

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară
consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere
dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor
rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând apartament cu o cameră Micro 4,
termopane,baie cu vană, uşi înlocuite. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Govândari, bloc cu
interfon, etaj 3, podele laminate, baie cu
vană, balcon închis, preţ 16000 negociabil
Tel. 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Micro 1, podele
laminate, uşă metalică preţ 19500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând garsonieră Micro 4, etaj 3, uşă
metalică, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
1, decomandat, centrală, termopane, preţ
36000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând ap.2 camere Moroasa, conf.1,semidecomandat, centrală, mobilat şi utilat,
tv, calculator, frigider, preţ 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, suprafaţă mare 75
mp, preţ negociabil. Tel.0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3, centrală
termopane, boxă, preţ 48000 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 3, izolat,
termopane, centrală, 37500 € . Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Luncă, etaj
1, semidecomandat preţ 37500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomadat, termopane, usă
metalică, centrală, preţ 38000 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apart. 2 camere, Moroasa, etaj 3,
semidecomandat, bloc de căramidă preţ
29500 neg.Tel.0355-404462, 0788021441
Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1 semidecomandat, termopane,
uşă metalică, preţ 30000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
centrală, termopane, confort 2, preţ 33000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând ap. 2 camere conf. 1, decomandat, Micro 4, bucatărie modificată, podele
laminate, centrală, preţ 42000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând urgent apart. cu 2 camere modificat 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
Luncă, boxă, confort 1, decomandat,
semimobilat, centrală, termopane, preţ
43000 € Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apart. 2 camere Luncă, confort 1,
semidecomandat, preţ 39000 neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, Centru, 90 mp,
conf. 1 decomandat, centrală, termopane,
preţ 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, Luncă, 76 mp,
parter, conf. 1, decomandat, centrală, preţ
neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrală, 2 băi,
bucătarie mare, preţ 46500 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 2, centrală,
complet renovat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, centrală, termopane,
podele laminate, vedere pe 2 părţi, preţ
44000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere confort 1,
semidecomandat, Micro 3, balcon modificat, bucătărie mare termopane, centrală,
semimobilat, preţ 48000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Moroasa,confort 2, bloc cărămidă, bucătărie
modificată, centrală, preţ 43000 €. Tel.
0355/404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi. 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. 0355404462, 0788021441
VÂNZARE CASĂ
Vând casă Muncitoresc 2 camere,
termopane, podele laminate, uşă metalică
30000 €. Tel.0355-404462, 0788021439
Vând casă Muncitoresc, pozitie buna, 4
camere, BCA, centrală, 134 mp, amenajată, baie, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând casă în Centru, 3 camere, 2 băi,
termopane, uşi de termopan, podele
laminate, preţ 73000 negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă, zona Centru, singur in curte, amenajată si mobilată lux, 5 camere, 2
băi, terasă, curte amenajată superb, merită 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 liniştită. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând ieftin casă in Bocşa zonă bună,
amenajată, curte, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
ÎNCHIRIERE
Vând spa ţiu comercial Luncă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35000 €.
Tel. 0788021439
Ofer spre închiriere casă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătaria
mobilată. Tel.0355-404462, 0788021439
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete 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 şi utilat, centrală,
termopane, zona centru. Tel. 0355404462, 0788021439

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
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
VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere confort 1
decomandat, et. 3/4, centrală, termopane, Calea Timişorii. Preţ 65.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbunătăţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 240 mp +
spaţiu depozitare 120 mp, front stradal
25 mp, zona Muncitoresc. Preţ 105.000
€. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0724-302616

Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
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
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etajul 1, zona Micro 2, cu centrală termică,
preţ 36.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere decomandat, etajul 2, cu centrală termică, termopane, zona Micro 4. Tel. 0748-119444.
Vând garsonier ă , zona Micro 4,
îmbun ă t ă ţit ă , central ă termic ă , u ş ă
metalică, termopane, preţ 23.200 € neg.
Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 3 camere, conf. 1
decomandat, îmbunătăţit cu centrală,
gresie, faianţă, termopane, uşă metalică,
preţ 50.000 € neg. Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 2 camere, conf. 1
semidecomandat, bloc de 4 etaje, zonă
bună, preţ 36.000 € Tel. 0748-118081.
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj 1, cu centrală termică, zona Intim preţ
35.000 € neg. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 2,
etajul 3, cu convector, zonă bună, Micro 1,
preţ 30.000 €. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 2, cu mici îmbunătăţiri, zonă
excelentă. Tel. 0748-118777.

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

Vând sau închiriez, spaţiu comercial, în
suprafaţă de 55 mp. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere superîmbunătăţit preţ 30.500 €. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere, multiple
îmbunătăţiri, mobilat, bloc de 4 etaje, zonă
bună. Tel. 0748-118080.
Vând apartament cu o cameră în
Govândari. Tel 0748-118080.
Închiriez garsonieră mobilată sau
nemobilată. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, zona
Micro 4, centrală, termopane, preţ 29.500
€ neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, Micro 3, îmbunătăţit, preţ
37.500 € neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 3 camere, conf. 1 decomandat, Micro 2, multiple îmbunătăţiri,
mobilat, pret neg. Tel. 0748-119441.
Vând garsonieră, conf. 1,etajul 1 din 4,
preţ 20.000 €. Tel. 0748-119441.
Vând 2 camere, bloc 4 etaje cu multiple
îmbunătăţiri, preţ 29.500 € neg. Tel. 0748119442.
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Atletismul românesc va fi reprezentat la Beijing de un singur
băiat şi de 17 fete. Vicecampionul olimpic la triplusalt, săritorul
Marian Oprea este unicul atlet care şi-a îndeplinit baremul pentru
Jocurile Olimpice. Pe lista pentru Olimpiadă era inclus şi Mircea
Bogdan, care însă a declarat forfait din cauza unei leziuni musculare. Alături de el, Liliana Popescu, având rezultate excelente în
ultima perioadă la probele de 1.500 de metri, a pierdut şi ea trenul
spre Beijing, după ce a ieşit pozitiv la un control antidoping.
Iată componenţa completă a delegaţiei care ne va reprezenta
la Jocurile Olimpice: Angela Moroşanu - 400 de metri garduri,
Ionela Târlea - 400 de metri garduri şi 200 de metri, Mihaela
Neacşu, Cristina Vasiloiu, Elena Antoci - 1.500 de metri, Ana
Groza - 20 de kilometri marş, Cristina Casandra şi Ancuţa Bobocel
- 3.000 de metri obstacole, Constantina Diţă Tomescu, Lidia
Şimon, Luminiţa Talpeş - maraton, Nicoleta Grasu - aruncarea
discului, Anca Heltne - aruncarea greutăţii, Felicia Ţilea Moldovan
şi Monica Stoian - aruncarea suliţei, Adelina Gavrilă - triplusalt,
Bianca Perie - aruncarea ciocanului, Marian Oprea - triplusalt.

BASCHET
FIBA Europe a organizat la Munchen tragerea la sorti a
intrecerilor feminine, unde Romania este reprezentata de patru
echipe. Campioana ICIM Arad si CSS Sf.Gheorghe vor evolua
direct in grupele Eurocup, in timp ce MCM Targoviste si CS
Teleorman Alexandria vor disputa un tur preliminar pentru a prinde
un loc printre cele 48 de participante.
Repartizata in Grupa H, ICIM Arad va intalni pe Kar Trutnov
(Cehia), CB Puig (Spania) si o echipa din preliminarii, aceasta
urmand a se decide intre BBT Letzebuerg (Luxemburg) si Arvi
Marijampole (Lituania). Pentru CSS Sf.Gheorghe misiunea se
anunta mult mai dificila, vicecampioanele Romaniei intalnind
puternicele echipe Bnot Hasharon (Israel), Dinamo Kursk (Rusia)
si Challex Les Eaux (Franta).

HANDBAL FEMININ
În continuarea programului de pregătire pentru Jocurile
Olimpice de la Beijing, naţionala feminină de handbal a României
va disputa două partide de verificare în compania Ungariei. Prima
dintre acestea s-a disputat la Cluj, miercuri, de la ora 19.00, iar
returul este programat două zile mai târziu la Nyiregyhaza.
Ulterior, reprezentativa ţării noastre se va deplasa în Franţa, la
Albertville, unde va lua parte la un puternic turneu. Aici, tricolorele
vor întâlni naţionala ţării-gazdă, pe 24 iulie, după care vor evolua în
compania campioanei mondiale en titre, Rusia, pe 26 iulie. Ultima
partidă amicală înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing va opune,
pe 27 iulie, selecţionatele României şi Braziliei.
Gheorghe Tadici a anuntat, luni, lista oficiala a celor 15
jucatoare care vor reprezenta nationala de handbal feminin la
Jocurile Olimpice de la Beijing. Portari: Luminita Hutupan Dinu,
Tereza Tamas, Talida Tolnai Jucatoare de camp: Valentina EliseiArdean, Ramona Maier, Ada Olteanu-Nechita, Ionela Gilca
Stanca, Florina Birsan, Carmen Amariei, Adina Meirosu, Cristina
Neagu, Valeria Bese, Narcisa Lecusanu, Aurelia Bradeanu,
Mihaela Ani-Senocico. Romania se afla in Grupa A la Jocurile
Olimpice, alaturi de Norvegia, Franta, China, Angola si Kazahstan.

Joi/17 Iulie

Luni, 21 Iulie

Principalul favorit la castigarea editiei cu numarul 95 a Turului
Frantei, Cadel Evans, a devenit liderul ierarhiei generale in etapa a
zecea, disputata intre Pau si Hautacam (156 km), etapa fiind castigata de italianul Leonardo Piepoli. Catarator veritabil si un ciclist
de mare travaliu, Piepoli a impus ritmul pe ascensiunea finala de la
Hautacam, obtinand prima victorie din cariera in Turul Frantei. In
acelasi timp cu rutierul de 36 de ani a incheiat coechipierul sau
spaniol Juan Jose Cobo Acebo, cei doi rutieri de la Saunier-Duval
fiind inregistrati cu timpul de 4 ore, 19 minute si 27 de secunde.
Pe ultima treapta a podiumului a incheiat campionul Luxemburgului, Franck Schleck (CSC), acesta sosind cu o intarziere de 28
de secunde, diferenta in urma careia a pierdut de putin tricoul
La sfârşitul acestei săptăgalben in fata australianului Cadel Evans. Acesta din urma a sosit
dupa 2 minute si 17 secunde, suficient pentru a preluat tricoul mâni se va desfăşura MP al
Germaniei la Hockenheimring.
galben cu un avans de doar o secunda.
Clasamente generale:
Până să apară primul caz de dopaj în Turul Franţei a durat o
săptămână: Manuel Beltran a fost depistat pozitiv. Beltran a fost
PILOŢI:
depistat pozitiv cu eritropoetină (EPO), după un test antidoping
care a fost efectuat la finalul primei etape din Turul Franţei. Rutierul 1. Lewis Hamilton
48
spaniol este primul sportiv dopat din Le Tour 2008. Etapa din 5 iulie 2. Felipe Massa
48
a fost fatală pentru iberic, care nu va mai ajunge la final.
3. Kimi Räikkönen
48
4. Robert Kubica
46
5. Nick Heidfeld
36
6. Heikki Kovalainen
24
7. Jarno Trulli
20
8. Mark Webber
18
9. Fernando Alonso
13
10. Rubens Barrichello
11
11. Nico Rosberg
8
12. Kazuki Nakajima
8
13. David Coulthard
6
14. Timo Glock
5
15. Sebastian Vettel
5
3
16. Jenson Button
17. Sebastien Bourdais
2
18. Nelsinho Piquet
2

FORMULA 1

CONSTRUCTORI:

TENIS

Reşiţa

+28ºC
+16ºC

+32ºC
+18ºC

Oraviţa +31ºC
+19ºC

Sâmb@t@/19 Iulie

Duminic@/20 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+11ºC

Reşiţa

+30ºC
+12ºC

Oraviţa +33ºC
+18ºC

+28ºC
+18ºC

Marţi, 22 Iulie

96
82
72
25
24
16
15
14
7
0

POLO

Timişoara
Caransebeş

1. Ferrari
2. BMW Sauber
3. McLaren-Mercedes
4. Toyota
5. Red Bull
6. Williams
7. Renault
8. Honda
9. Toro Rosso
10. Force India

Romanul Victor Hanescu a castigat, duminica, primul titlu din
cariera, trecand in finala turneului elvetian de la Gstaad de rusul
Igor Andreev, pe care l-a invins in doua seturi, scor 6-3, 6-4. Aflat la
cea de-a doua finala din cariera, dupa cea din Bucuresti din 2007,
Hanescu l-a intalnit pe rusul Igor Andreev, ocupantul locului 34 in
clasamentul ATP, cel care a acuzat din plin oboseala dupa ce a
jucat mare parte din semifinala cu Garcia-Lopez in dimineata zilei
de duminica.
"Sunt foarte fericit ca am castigat primul meu titlu ATP. E un vis
devenit realitate. Le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de
mine. Cu siguranta voi reveni anul viitor pentru a imi apara titlul", a
spus romanul la finalul meciului. Victor Hanescu a incasat un cec in
valoare de 65 de mii de euro si 175 de puncte ATP el urcand 21 de
Echipa de polo a României a
locuri in clasamentul ATP fiind pe locul 59.
învins
formaţia Rusiei cu scorul
Hanescu continua in aceasta saptamana aventura la inaltime,
şi a ocupat locul 9 la
de
11-6
participand in turneul austriac de la Kitzbuhel, dotat cu premii
Campionatul European de la
totale in valoare de 571.000 de euro.
Malaga.
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
România s-a impus prin
05 - 27 iul:
CICLISM - Turul Frantei 2008;
golurile marcate de Cosmin
18 - 20 iul:
FORMULA 1 - MP al Germaniei, Etapa a 10-a;
Radu (2), Alexandru Ghiban (1),
18 iul:
ATLETISM - Golden League, Paris, Franta;
Andrei Iosep (1), Tiberiu
21 - 27 iul:
TENIS - ATP Master Series, Toronto.
Negrean (2), Edi Andrei (1),
Ramiro Georgescu (3), Kalman
DE VĂZUT LA TV:
Kadar (1) şi păstrează şanse de
HANDBAL FEMININ: Meci Amical: Ungaria - Romania
calificare la Campionatul
Vineri Sport.ro ora 21:30
Mondial din 2009, de la Roma.
RUGBY: Turneul celor 3 Natiuni 2008: Australia - Africa de Sud
„A fost un Campionat European
Sambata Eurosport ora 13:00 si 14:00
cu multe surprize. Echipa mea
CICLISM: Turul Frantei, Etapa 15
ar fi putut face mai mult, mai
Duminica Eurosport ora 14:00
ales când mă gândesc la meciul
FORMULA 1: Marele Premiu al Germaniei, Hockenheim, Cursa
de debut, pierdut în fa ţa
Duminica TVR 1 ora 14:55
Macedoniei. Dacă am fi câştigat
MOTOCICLISM: MotoGP, Marele Premiu al SUA, clasa Motogp
atunci, turneul ar fi fost diferit
Duminica Eurosport ora 23:45
pentru noi", a declarat Cornel
TENIS: Turneul ATP de Master Series de la Toronto
Luni Sport.ro ora 19:00
Rusu antrenorul României.

Vineri/18 Iulie

Timişoara
+31ºC
+18ºC

PRISMA SPORT

CICLISM - TURUL FRAN[EI 2008

OLIMPIADA 2008

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

+29ºC
+14ºC

Miercuri, 23 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+16ºC

Reşiţa

Caransebeş

+34ºC
+19ºC

Reşiţa
Oraviţa +34ºC
+20ºC

Oraviţa +29ºC
+13ºC

+27ºC
+18ºC

Joi, 24 Iulie

Vineri, 25 Iulie

+31ºC
+16ºC

+31ºC
+18ºC

Sâmbătă, 26 Iulie

Duminică, 27 Iulie

Reşiţa

+23ºC/+11ºC

+25ºC/+11ºC

+27ºC/+12ºC

+30ºC/+16ºC

+33ºC/+17ºC

+33ºC/+20ºC

+33ºC/+19ºC

Timişoara

+26ºC/+9ºC

+25ºC/+10ºC

+27ºC/+12ºC

+30ºC/+16ºC

+33ºC/+16ºC

+34ºC/+18ºC

+33ºC/+18ºC

8

| 17 - 30 Iulie 2008 | PRISMA

