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Condiţiile acordării asistenţei medicale
Guvernul a modificat, în şedinţa din 31 iulie, contractul-cadru
privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008
A fost introdusă o nouă prevedere în asistenţa medicală de
urgenţă şi transport sanitar potrivit căreia, în cazul unităţilor
medicale specializate publice autorizate şi evaluate, modalitatea
de plată a serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar se
realizează prin buget global stabilit pe baza indicatorilor
prevăzuţi în norme.
O altă modificare vizează reglementarea obligaţiei spitalelor
de a suporta, pentru asiguraţii internaţi prin spitalizare continuă
şi spitalizare de zi, toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea
cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale
sanitare şi investigaţii paraclinice. Rambursarea acestor
cheltuieli se va realiza din veniturile spitalelor pe baza unei
metodologii stabilite de fiecare spital.
Actul normativ reglementează şi asigurarea materialelor
sanitare specifice, care se acordă pentru tratamentul în
ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, prin farmaciile autorizate de Ministerul
Sănătăţii Publice.
A fost introdusă o nouă prevedere conform căreia medicamentele corespunzătoare DCI-urilor (denumire comercială internaţională) aferente unor boli rare din cadrul Programului naţional

de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, se pot elibera şi prin
farmaciile cu circuit deschis.
De asemenea, s-au coroborat unele prevederi din Contractul-cadru referitoare la drepturile şi obligaţiile furnizorilor de
medicamente, respectiv la obligaţiile caselor de asigurări de
sănătate, aflaţi în relaţie contractuală cu aceştia, în ceea ce
priveşte eliberarea materialelor sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în
unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, precum şi
eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente
unor boli rare din cadrul Programului naţional de hemofilie,
talasemie şi alte boli rare.
Prin noul act normativ a fost introdusă o nouă prevedere
conform căreia pentru medicamentele corespunzătoare
DCI-urilor aferente unor boli rare din cadrul Programului naţional
de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, respectiv pentru
materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în
ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, se stabileşte o valoare orientativă de
contract, casele de asigurări de sănătate decontând
contravaloarea acestor medicamente, respectiv materiale
sanitare la nivelul realizat, în limita sumelor alocate cu această
destinaţie.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 01.08.2008)
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Art.12 Locatarul poate să rezilieze unilateral contractul de
închiriere cu acordarea unui preaviz de 3 luni.
Secţiunea a 6-a Obligaţiile locatorului
Art. 13 -Locatorul are următoarele obligaţii:
a) să ofere spre închiriere o locuinţă decentă ce respectă
condiţiile de igienă şi siguranţă;
b) să predea locatarului locuinţa în stare normală de utilizare,
dotată cu echipamentele menţionate în contractul de închiriere în
stare bună de funcţionare;
c) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de
siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata
închirierii locuinţei;
d) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă
a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş,
faţadă, împrejmuiri, pavimente), curţile şi grădinile, precum şi
spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului,
holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);
e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii
(ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare,
instalaţii de încălzire centrală, instalaţii electrice şi de gaze, centrale
termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de
antenă colectivă, telefonice, etc.);
Secţiunea a 7-a Obligaţiile locatarului
Art. 14 - Locatarul are următoarele obligaţii:
a) să plătească chiria şi să suporte cheltuielile prevăzute în
contractul de închiriere la termenele stabilite;
b) să utilizeze spaţiile închiriate conform destinaţiei care le-a fost
atribuită în contractul de închiriere;
c) să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a
elementelor componente ale instalaţiilor de uz curent din spaţiile de
folosinţă exclusivă;
d) să răspundă pentru degradările şi pierderile survenite pe
parcursul contractului în spaţiile de a căror folosinţă exclusivă
beneficiază, cu excepţia cazului în care dovedeşte că acestea s-au
produs din cauză de forţă majoră, din vina locatorului sau a unei terţe
persoane pe care nu el a introdus-o în locuinţă;
e) să repare sau să înlocuiască elementele de construcţie şi
instalaţiile deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare,
indiferent dacă sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii, cu excepţia
cazului în care deteriorarea se datorează vechimii, defecţiunilor,
viciilor de execuţie, unei întâmplări neprevăzute sau forţe majore;
dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate,
cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau

folosesc în comun elementele de construcţie, instalaţiile, obiectele şi
dotările aferente;
f) să asigure curăţenia şi igienizarea locuinţei pe toată durata
contractului de închiriere;
g) să asigure întreţinerea curentă a echipamentelor menţionate
în contract;
h) să permită executarea, în spaţiile închiriate, a lucrărilor de
îmbunătăţire a părţilor comune din imobil, precum şi a lucrărilor
necesare întreţinerii curente a spaţiilor închiriate;
i) să nu transforme spaţiile şi echipamentele închiriate fără acordul scris al locatorului; acesta din urmă poate pretinde locatarului, la
părăsirea locuinţei, să readucă spaţiile în starea iniţială sau să
păstreze transformările efectuate fără ca respectivul locatar să
poată avea pretenţii la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate;
locatorul are totuşi dreptul să ceară readucerea imediată a spaţiilor
în starea iniţială pe cheltuiala locatarului atunci când transformările
ameninţă buna funcţionare a echipamentelor sau siguranţa clădirii;
j) să predea locatorului locuinţa în stare normală de folosinţă, la
eliberarea acesteia.
Cap. III Folosinţa locuinţelor închiriate
Secţiunea 1 Modernizarea locuinţei de către locator
Art. 15 - Locatarul este obligat să ia toate măsurile menite a
menţine locuinţa în stare normală de folosinţă precum şi să permită
locatorului să realizeze lucrările de modernizare a locuinţei
necesare reducerii consumului de energie şi/sau apă.
Art. 16 - În cazul deciziei locatorului de a realiza lucrările de
reabilitare şi/sau îmbunătăţire a clădirilor de locuit, a părţilor comune
sau a locuinţei, care vor avea ca efect o îmbunătăţire calitativă
pentru locatar sau o economie a costurilor cu energia, acesta poate
să hotărască împreună cu locatarul o modificare chiar temporară a
chiriei printr-un act adiţional la contractul iniţial.
Secţiunea a 2-a Modernizarea locuinţei de către locatar
Art. 17 - (1) Locatorul trebuie să îşi dea în prealabil acordul scris
asupra efectuării de către locatar a lucrărilor de modernizare, de
reducere a consumului de energie şi/sau a consumului de apă, dacă
aceste lucrări influenţează folosinţa viitoare a locuinţei; lucrările
menţionate pot fi executate de locatar în contul locatorului reţinând
valoarea acestora din chirie.
(2) Locatarul va putea executa aceste lucrări dacă degradarea
produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a
locuinţei şi numai atunci când locatorul, la sesizarea scrisă a
locatarului, nu a luat măsuri de executare a lucrărilor, în termen de
30 de zile de la data sesizării.
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Secţiunea a 3-a Uzura obiectului contractului
Art. 18 - (1) Remedierea degradărilor locuinţei închiriate, survenite în urma folosinţei conforme cu prevederile
contractuale, se face pe baza înţelegerii părţilor stipulate
în contract.
(2) Degradările survenite din culpa locatarului cad în
sarcina acestuia.
Secţiunea a 4-a Subînchirierierea sau transmiterea
folosinţei
Art. 19 - (1) Locatarul poate să transmită folosinţa locuinţei sau să o subînchirieze către un terţ numai cu acordul
prealabil scris şi în condiţiile stabilite de locator, dacă
acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere.
(2) Contractul de subînchiriere trebuie să cuprindă
toate prevederile din contractul de închiriere, inclusiv cele
referitoare la cuantumul chiriei.
(3) În cazul în care locatorul îşi dă acordul pentru
transmiterea folosinţei locuinţei sau pentru subînchiriere,
locatarul este obligat să suporte eventualele datoriile ale
terţului generate de folosinţa sau subînchirierea locuinţei.
(4) Obligaţiile locatarului cu privire la întreţinerea şi
repararea spaţiului închiriat se păstrează şi în cazul
subînchirierii locuinţei.
(5) Contractul de subînchiriere, încheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează la organele
fiscale teritoriale competente.
Art. 20 - Beneficiarii locuinţelor sociale nu au dreptul să
subînchirieze, să transmită dreptul de folosinţă sau să
schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea
rezilierii contractului de închiriere şi a suportării
eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz.
Cap. IV Transferul folosinţei locuinţelor.
Art. 21 - (1) În caz de deces sau părăsire definitivă a
domiciliului de către titularul contractului de închiriere,
soţul/soţia acestuia sau partenerul de viaţă cu care s-a
gospodărit sau a domiciliat împreună preia drepturile şi
obligaţiile titularului de contract. n cazul titularilor multipli
de contract, ceilalţi titulari vor prelua drepturile şi obligaţiile
titularului de contract decedat sau care a părăsit domiciliul
(2) Se consideră părăsire definitivă a domiciliului absenţa continuă pentru o perioadă mai mare de 3 luni care
nu a fost notificată locatorului de către persoana în cauză.
(3) Dacă persoanele prevazute la alin. (1) nu se
subrogă în drepturile titularului contractului de închiriere,
descendenţii sau ascendenţii, dacă aceştia erau
menţionaţi în contract şi dacă locuiau împreună cu titularul
contractului, preiau drepturile şi obligaţiile locatarului
incluse în contractul de închiriere. În cazul minorilor şi a
celor lipsiţi de discernământ, care nu au reprezentant
legal, autoritatea tutelară este obligată să asigure
asistenţă pentru încheierea, modificarea sau încetarea
contractului de închiriere, după caz.
(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi
(3) nu se subrogă în drepturile şi obligaţiile titularului
contractului de închiriere, drepturile şi obligaţiile
locatarului incluse în contractul de închiriere se preiau de
către alte persoane care au avut acelaşi domiciliu cu
titularul pe o perioadă de cel puţin 1 an şi care au fost
înscrise în contractul de închiriere.
Art. 22 - (1) Dacă în termen de 30 de zile de la data la
care au avut cunoştinţă de decesul survenit sau de
părăsirea domiciliului, persoanele prevăzute la art. 21 nu
declară că doresc să continuie contractul, preluarea
contractului de închiriere nu se realizeză.
(2) În lipsa persoanelor care pot solicita locuinţa,
potrivit art. 21 alin. (1)-(3), contractul de închiriere
încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii
domiciliului de către titularul contractului sau de la data
înregistrării decesului acestuia.
Cap. V Reglementări privind stabilirea cuantumului chiriei
Secţiunea 1 Stabilirea cuantumului chiriei
Art. 23 - (1) Nivelul chiriei lunare ce trebuie plătită pentru folosinţa locuinţei se poate stabili liber prin negociere
între locator şi locatar, cu excepţia prevederilor alin. 3.
(2) Modificarea cuantumului chiriei după diferite criterii
este permisă atât timp cât sunt prevăzute în contract
modalitatea de calcul a majorării şi data de la care se
modifică chiria.
(3) Diferenţa dintre chiria percepută şi preţul de piaţă
nu poate fi imputată locatarului.
Secţiunea a 2-a Chiria de referinţă
Art. 24 - (1) Pentru locuinţele proprietate publică sau
privată a statului si/sau a administraţiei publice locale
nivelul chiriei nu poate depăşi nivelul chiriei de referinţă
din localitatea respectivă, stabilit de către autoritatea
administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. 3 şi 4
din prezentul articol.
(2) Chiria practicată pentru locuinţe va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii a clădirii,
impozitele şi taxele pe clădire şi teren, recuperarea investiţilor într-o perioadă de minim 40% din durata normală de
funcţionare a construcţiei, stabilită potrivit prevederilor
legale, precum şi un profit supus negocierii între părţi.
(3) Chiriile care servesc ca referinţă trebuie să fie
reprezentative pentru ansamblul chiriilor constatate în
împrejurimi, la locuinţe comparabile, situate fie în acelaşi
grup de imobile, fie în orice alt grup de imobile, prezentând
caracteristici tehnice şi de confort similare şi situat în
aceeaşi zonă geografică.
(4) Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele aflate în
proprietatea statului sau autorităţilor administraţiei publice
locale se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone
de către consiliile locale, după criteriile avute în vedere la
stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru terenuri şi
clădiri, în condiţile prevederilor legale în vigoare.
(5) Informaţiile statistice necesare determinării chiriilor
de referinţă vor fi culese şi difuzate de autorităţile
administraţiei publice locale prin direcţiile de specialitate,
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în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin comun
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi
al ministrului internelor şi reformei administrative.
(6) Autorităţile publice locale au obligaţia de a întocmi,
de a aproba, de a prezenta public şi transparent lista chiriilor ce include preţurile obişnuite ale chiriilor anului precedent şi ale celui în curs, pe zone şi categorii de locuinţe.
Autorităţile competente pot adopta atât reglementări
locale pentru întocmirea şi actualizarea listei chiriilor, cât
şi realizarea unor chirii de referinţă corespunzătoare.
Secţiunea a 3-a Creşterea chiriilor
Art. 25 - În cazul creşterilor chiriilor locuinţelor realizate
cu subvenţionare publică în conformitate cu prevederile
art. 23 părţile vor renegocia anual contractul de închiriere,
iar cuantumul chiriei va fi calculat corespunzător
modificării indicelui de referinţă al chiriilor.
Secţiunea a 4-a Locuinţe de serviciu, Locuinţe de
protocol
Art. 26 - (1) Locuinţele de serviciu sau protocol sunt
dependente de contractul de muncă sau de raportul juridic
de prestări de servicii sau de funcţia publică deţinută.
(2) Pentru reşedinţele oficiale, operatorul specializat
prevăzut la art. 31 alin.(3) din Legea Locuinţei va încheia
contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale
instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea persoanele
beneficiare.
(3) Plata chiriei pentru reşedinţele oficiale se face din
bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei
Deputaţilor şi Secretariatului General al Guvernului, după
caz, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual.
(4) Pentru locuinţele de protocol, contractele de închiriere se încheie cu beneficiarii direcţi, care, pe această
bază, vor putea ocupa locuinţa respectivă împreună cu
membrii familiei.
(5) Terminarea contractului de muncă, de prestări de
servicii sau a exercitării funcţiei publice determină rezilierea unilaterală a contractului de închiriere în termen de 30
de zile de la data eliberării din funcţie a beneficiarului.
(6) Subrogarea în drepturile şi obligaţiile locatarului nu
este posibilă.
(7) Pe parcursul derulării raporturilor juridice de muncă
sau a funcţiei publice sunt incidente motivele de reziliere
menţionate de art. 8 şi art. 10 din prezenta lege.
Secţiunea a 5-a Locuinţele sociale
Art. 27 - (1) Locuinţele sociale se pun la dispoziţie
numai celor care îndeplinesc criteriile de acces stabilite în
conformitate cu prevederile Legii Locuinţei.
(2) Sunt interzise, sub sancţiunea nulităţii absolute,
contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia
de locuinţă, încheiate de consiliile locale cu persoane
fizice sau juridice cu nerespectarea ordinii de prioritate
prevăzute la alin. (1).
Art. 28 Contractul de închiriere se încheie de către
primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu
beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5
ani, cu posibilitatea de reînnoire a acestuia pe baza
declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare
conform prevederilor legale.
Art. 29 Chiria pentru locuinţele sociale, se achită din
următoarele surse:
a) din sursele proprii ale titularului de contract şi ale
membrilor familiei cu care locuieşte şi gospodăreşte împreună, dar nu mai mult de 10% din venitul mediu net lunar
pe familie, de care au beneficiat pe o perioadă de 3 luni
anterioare lunii de referinţă;
b) diferenţa, până la valoarea nominală a chiriei, se
suportă, dacă este cazul, din subvenţiile cu această
destinaţie de care beneficiază titularul contractului de
închiriere, după cum urmează:
1. din ajutoarele primite din partea unor organizaţii
neguvernamentale sau a altor persoane juridice, precum
şi din partea unor persoane fizice, după caz, pentru
achitarea parţială sau totală a chiriei;
2. din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi/sau
bugetele locale, până la concurenţa întregii sume, în cazul
când nu beneficiază de ajutoarele prevăzute la pct. 1 sau
acestea sunt insuficiente.

Art. 30 - (1) Titularul contractului de închiriere este obligat să transmită autorităţii administraţiei publice locale la
sfârşitul fiecărui an, fişa fiscală a persoanelor înscrise în
contract, sub sancţiunea rezilierii contractului de
închiriere.
(2) În cazurile în care venitul net anual pe familie s-a
modificat, autoritatea administraţiei publice locale va
opera modificarea chiriei şi a subvenţiei acordate,
cuvenite locatorului.
(3) În cazul în care pe perioada de contractului de
închiriere nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acces la o
locuinţă socială, în conformitate cu art. 19 lit.c) din Legea
Locuinţei, contractul de închiriere continuă fără acordarea
facilităţilor prevăzute prin prezenta lege pentru locuinţele
sociale, locatorul revizuind cuantumul chiriei în raport cu
valoarea chiriei de referinţă specifică.
Cap. VI Răspunderi şi sancţiuni
Art. 31 (1) Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în
astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni
şi se sancţionează cu amendă:
a) de la 4.000 la 5.000 lei pentru închirierea locuinţelor
fără contract valabil încheiat;
b) de la 2000 la 3.000 de lei pentru nedeclararea contractelor de închiriere la administraţia financiară precum şi
pentru subînchirierea locuintelor sociale sau transmiterea
dreptului de folosinţă sau schimbarea destinaţiei acestora
c) de la 1000 la 1500 de lei pentru nerespectarea
exigenţelor minimale prevăzute în anexa la prezenta lege
pentru locuinţele exploatate în regim de închiriere sau
pentru închirierea locuinţelor care nu îndeplinesc condiţile
de igienă şi siguranţă;
(2) Cuantumurile contravenţiilor stabilite prin prezenta
lege se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
Art. 32 - (1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale prevăzute la art. 31 se fac de către
persoane cu atribuţii de control din cadrul:
a) Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru cele
prevăzute la art. 31 (1) lit.a;
b) consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pt. cele prevăzute la art. 31 (1) lit. b şi c);
(2) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
Cap. VII Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 33 (1) Pentru spaţiile cu destinaţie de locuit prevăzute la art.3 alin.(2), exploatate ca spaţii de cazare, administrarea şi nivelul tarifelor este stabilit în conformitate cu
hotărârile locatorilor şi/sau administratorilor acestora, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi locuinţelor declarate şi exploatate în regim hotelier de către deţinătorii legali.
Art. 34 - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice şi locuinţelor se aprobă metodologia de
elaborare a chiriilor de referinţă şi a listei chiriilor.
Art. 35 - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi cu
avizul ministrului economiei şi finanţelor va fi aprobată
metodologia de acordare a subvenţiilor stabilite în art.29
lit.b) pct.2.
(2) Fondurile aferente sprijinului financiar de la bugetul
de stat, prevăzut la alin.(1) se asigură prin Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Art. 36 - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se
abrogă Cap. III din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999
privind protecţia locatarilor şi stabilirea chiriei pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
241/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
precum orice prevederi contrare.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.08.2008
REŞIŢA: Agent imobiliar: 2; Ajutor ospatar: 10; Arhivar: 1; Asistent farmacist: 5; Asistent medical
generalist: 12; Barman: 1; Betonist: 2; Brancardier: 2; Bucatar: 17; Camerista hotel: 1; Carmangier: 3;
Coafor: 1; Confectioner imbracaminte din piele: 3; Confectioner imbracare volane in piele: 10; Contabil:
1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 25; Director tehnic: 1; Dulgher: 2; Dulgher
restaurator: 3; Electrician de intretinere si reparatii: 12; Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 15; Frezor
universal: 3; Functionar administrativ: 1; Gauritor filetator: 3; Infirmiera: 1; Inginer economist: 10; Inginer
electromecanic: 10; Inginer electrotehnist: 10; Inginer mecanic: 10; Ingrijitor cladiri : 2; Instalator apa,
canal: 2; Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice si navale: 2; Lacatus mecanic: 15; Lucrator
comercial: 2; Lucrator sortator: 20; Maistru materiale emisie rtv si telecomunicatii: 1; Manipulant marfuri:
2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 97; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 50; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 32; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 92; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; Operator la fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 17;
Patiser: 3; Pavator: 5; Rectificator dantura caneluri: 1; Secretara: 1; Strungar la masini de alezat: 8;
Strungar la masini orizontale: 3; Strungar universal: 3; Tamplar universal: 17; Turnator formator: 1;
Vanzator: 6; Zidar rosar-tencuitor: 37; Zugrav-vopsitor: 24;
MOLDOVA NOUĂ: Asistent medical generalist: 1; Agent securitate: 4; Pontator: 1; Economist sef: 1;
Lucrator comercial: 1; Croitor: 24; Muncitor necalificat la ambalat produse: 2; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 25; Muncitor necalificat constructii: 8;
TOTAL JUDEŢ: 722

Diverse

Ofer iubitorilor de animale
dog german, 4 ani, mascul,
negru. Tel. 0355-408151 după
ora 18.
Vând urgent video VHS
Samsung (necesită mici
reparaţii). Tel. 0770-515588
după ora 16. Preţ neg. Rog
seriozitate.
Vând TV Artic nou, diagonala 72 cm, preţ 590 lei. Tel. 0722702791.
Vând urgent aparat foto
Smena 8M + lămpi tv în stare
bună. Tel. 0355-807491, 0770515588.
Vând urgent colţar sufragerie, vitrină, convector şi instant.
Tel. 0749-486188.
Vând dormitor stare f. bună
şi convector nou nefolosit. Tel.
0255-224894.
Unde pot să găsesc un CD
cu coruri de Ion Vidu? Tel. 0721864653.
Vând tv alb-negru diagonala
16 cm, pt. maşină de 12 volţi,
necesită revizuit. Tel. 0770515588.
Vând urgent mobilă veche: 2
oglinzi, 3 vitrine, 3 dulapuri
haine, dormitor, etc. Preţ foarte
bun. Tel. 0745-904251.
Vând volumul “Enciclopedia
Căminului” Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1975, cartonat.
Stare bună, 150 lei. Tel. 0745668683.
Vând enciclopedie din 1924,
un Petit Larouse Ilustre din 1914
şi un vin sigilat din 1954. Tel.
0740-628635.
Vând colţar sufragerie 3 corpuri 400 lei. Tel. 0723-316334.

Auto-Moto-Velo
Vând Audi 80 an 1989, numere provizorii, RAR verificare
2010, casetofon CD, închidere
centralizată, stare impecabilă,
preţ 1.000 €. Tel. 0727-718372.
Vând Lada 1200, motor şi
caroserie în stare foarte bună,
550 € neg. Tel. 0255-213564
sau 0722-412531.
Vând urgent Opel Astra an
1994, 1.700 cmc, turbo diesel,
recent adus, preţ neg. Tel. 0720350519.
Vând redresor pt. încărcat
bateria de maşină pt. 12 volţi, în
stare f. bună. Tel. 0355-807491,
0770-515588.
Vând VW Golf 2 neînmatriculat, a.f. 1990, 1,6 benzină, 4
uşi sau cumpăr documente pt.
recarosare. Tel. 0255-226006.
Vând motor Dacia 1300

complet, cu vibrochen şi set motor franţuzesc.Tel.0255-226006
Vând Opel Astra model
2002, verificare tehnică 2010,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând Peugeot 205, an fabricaţie 1991, motor 1.4 benzină,
înmatriculat RO, preţ 1.500 €.
Tel. 0721-193801.
Vând Ford Escort din ‘93,
model break, pentru piese, stare bună. Nu este înmatriculată.
Tel. 0724-523514.
Vând parbriz de haion Dacia
break. Tel. 0723-894929.
Vând Dacia break, an 1997,
stare bună. Tel. 0723-894929.
V â nd Dacia Logan 1,5
diesel, an fabricaţie 2007, km
35.000, preţ 6.000 € neg. Tel.
0746-546792, 0355-407176.
Vând Opel Vectra an ‘91
benzină motor 1,8, euro 2, adus
recent în ţară, 1.350 €. Tel.
0741-509755.
Cumpăr un Audi B4 Qattro în
stare bună, motor de 1,6 - 1,9
tdi, an 92 - 94, cu climă şi acte în
regulă pt.înmatriculat, ofer până
în 1.800 €. Tel. 0721-149907.
Vând Dacia 1310, an 1999,
stare bună preţ 1.500 € neg. Tel.
0755-646275.
Vând Dacia break cn, 1989,
roşie, perfectă stare de funcţionare, preţ 650 € neg. Tel. 0721590582.
Vând Daewoo Cielo berlină,
an 2007, argintiu, 26.000 km,
preţ 6.400 € neg. 0727-223357.
Vând Opel Omega 2.0 an
fabricaţie 1997, cutie automată,
109.000 km, geamuri electrice,
oglinzi electrice încălzite, trapă
electrică computer de bord 4 uşi
închidere centralizată, faruri de
ceaţă, dezaburire spate, suport
centuri spate, aer condiţionat
spate. Tel. 0748-107655, 0727717524. Preţ 3.000 € neg.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Transport de marfă în ţară
sau străinătate cu Mercedes
Benz Sprinter 315 cdi, de 3,5 t,
an fabr. 2007, sarcină 1,5 t, volum de 15,5 mc, intră 7 europaleţi. Preţ 1,2 lei/km. Tel. 0745274929, Florin, Reşiţa.
Caut femeie pentru curăţenie. Tel. 0355-411682, 0729357909.
Femeie serioasă caut pt.
întreţinere cu contract bătrâni
sau bătrână. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând apartament 3 camere
conf.1 decomandat, 90 mp, toate facilităţile, (ne)mobilat, preţ
70.000 € neg. Str. Horia, piaţa
Reşiţa Sud. Tel. 0722-940018.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.
Închiriez apartament 2 camere, str. Sportului. Tel. 226006
Vând sau închiriez cameră
de cămin cu baie, în blocul funcţionarilor din Luncă, avantajos.
Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră în Mociur,
et. 1. Tel. 0726-125935.
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
electrică nouă, baie renovată
(gresie, faianţă, set Olivia). Preţ
37.500 € neg. Tel. 0723535841, 0770-745772.
Închiriez sau vând în Moroasa apartament 2 camere decomandat, renovat, mobilat, utilat,
parter. Tel. 0726-125935.
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.
Persoană fizică cumpăr în
Reşiţa apartament 2 camere
conf. 1, et. 1-2, cu centrală. Ofer
30.000 €. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând teren 430 mp în
centru, lângă BCR, la 20 m de
bulevard. Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere
decomandat, renivat, în Băile
Herculane. Tel. 0726-125935.
Vând terenuri în Băile Herculane, diferite suprafeţe şi
locaţii. Tel. 0726-125935.
Primesc elevă în gazdă. Tel.
0721-465512.
Vând sau închiriez garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabilă
imediat. Tel. 0748-119443,
0770-359274.
Vând casă în Reşiţa, cu grădină 800 mp. Tel. 0255-253824.
Vând apartament 3 camere
conf. 1 semidecomandat, îmbunătăţit. Tel. 0749-486188.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată şi grădină.
Pre ţ 20.000 €. Tel. 0355411682, 0729-357909.
Cumpăr casă în Ţerova sau
Doman. Tel. 0741-132826
De vânzare apartament 3
camere decomandat, 2 băi,
Govândari. Merită văzut. Tel.
0767-280554.
Vând apartament 2 camere,
lângă facultate, 54 mp 34.000 €
neg. Tel. 0355-414253, 0720223240.
Vând teren 16.000 mp intravilan, localitatea Reşiţa/zonă

Nume
Adresa

centrală, toate utilităţile. Tel.
0727-223399.
Vând 4.200 mp teren intravilan în Bocşa, utilităţi gaz şi
energie electrică, preţ 8 €/mp.
Tel. 0745-024537.
Vând casă în Bocşa Montană cu 3 camere, terasă, îmbunătăţită modern cu gaz, satelit,
cu grădină şi vie. Tel. 0724700792.
Schimb casă în Bocşa Montană cu 3 camere, cu apart. în
Reşiţa cu 2 camere conf. 1 +
diferenţă. Tel. 0724-700792.
Vând urgent casă în Gătaia,
1600 mp, zonă centrală, fântână în curte, viţă de vie, pomi
fructiferi. Accept schimb cu
apartament în Reşiţa - 35.000 €
neg. Tel. 0745-904251.
Persoană fizică, vând teren
construcţii 4.200 mp, la strada
principală în Bocşa, apă, curent,
gaz, preţ 25 €/mp. Tel. 0746546792, 0355-407176.
Caut să cumpăr garsonieră
zona Govândari, ofer maxim
15.000 €. Tel. 0034605131036.
Particular vând apart. în
centru 3 camere,2 băi, 2 balcoane cu vedere la fântână 60.000
neg. Tel. 0034696818890
Închiriez apartament 3 camere, Govândari, complet
mobilat, utilat, centrală, telefon,
internet, cablu tv, aragaz,
frigider, maşină spălat, tv. Preţ
350 €/lună. Tel. 0722-207069.
Închiriez apartament cu o
cameră pe perioadă mare 15
min. de Universitate. Pre ţ
negociabil. Tel. 0745-065935.
Persoană fizică, vând apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, 77 mp, mici
îmbunătăţiri, Micro 4, et. 7,
40.000 €. Tel. 0727-768355.
Vând teren pt. casă, 5.750
mp, curent electric, acces drum,
10 €/neg./mp. Tel. 0765-219441
Vând garsonieră ale Tuşnad
etaj 2 gresie, parchet termopane convector, preţ 24.500 €.
Tel. 0723-966250.
Vând apartament 2 camere
confort 1, centrală, termopane,
izolaţie termică, rigips, gresie,
podele laminate, uşi interior
schimbate, et. 3, 37.000 €. Tel.
0723-966250.
Vând apartament 2 camere
et. 2 str. Horia zona Gara Sud.
0744-551176, 0744-704048.
Persoană fizică, cumpăr
apartament 2 camere la etaj
intermediar. Ofer plata pe loc!
Tel. 0355-806332.
Vând teren 2.500 mp Calea
Caransebeşului între km 5 şi 6,
preţ neg. Tel. 0721-053334.
Vând apartament două camere, în centru, Bloc Terra Sat,
centrală proprie, termopane.
Tel. 0724-465989.
Vând 4.200 mp teren intravilan în Bocşa, utilităţi gaz şi
energie electrică, preţ 8 €/mp.
Tel. 0745-024537.
Persoan ă fizic ă cump ă r
apartament cu 3 camere zonă
centrală în Reşiţa, exclus etaj

Prenume

superior. Fără intermediari. Tel.
0742-070599.
Vând teren la km 7 stradal
3.200 mp 40 mp neg. Tel.
004369981815295
Ofer spre închiriere ap. 3
camere complet dotat şi utilat pe
Bl. Muncii. Tel. 0723-425858
sau 0255-561561. Preţ 250 €.
Cumpăr garsonieră în Lunca
Bârzavei. Exclus agenţii. Tel.
0763-717136.

Matrimoniale
Tân ă r 20 ani vreau o
prietenă şi căsătorie. Tel. 0762972008.
Tânără, discretă. Tel. 0727447045.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- august

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - august

informeze de temeiul legal pentru publicarea acestora !?

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

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
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,
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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
PRISMA | 14 - 28 August 2008 |

3

Banca Naţională a României a revizuit
în creştere cu 0,6 puncte procentuale
proiecţia de inflaţie pentru 2008, de la 6 la 6,6
la sută. De asemenea, proiecţia de inflaţie
pentru 2009 a fost revizuită în creştere cu 0,7
puncte procentuale, de la 3,5 la 4,2 la sută.

Operatorii economici, indiferent de forma de
organizare si forma de proprietate, au obligatia sa
intocmeasca si sa depuna raportari contabile la
30 iunie 2008 la unitatile teritoriale ale Ministerului
Economiei si Finantelor (MEF), pana la data de 15
august, potrivit Ordinului MEF nr. 1958/2008.

Motorina pentru lucrările agricole va fi accizată cu 0,27 de lei
pe litru, în urma unei hotărâri de guvern. Astfel, sprijinul financiar
rezultat dintre acciza redusă şi cea standard este de 0,65
lei/litrul de motorină. De înlesnirile fiscale vor beneficia producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează
suprafeţe de teren agricol, individual sau în forme de asociere.

Strategia Naţională în domeniul protecţie
drepturilor copilului 2008-2013
Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, prima
strategie care vizează toţi copiii români, aflaţi pe
teritoriul României sau în străinătate, precum şi copiii
fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul României, copiii
refugiaţi şi copiii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul
României în situaţii de urgenţă.
Este vorba despre Strategia Naţională în domeniul
protecţiei drepturilor copilului 2008-2013. Implementarea acestei Strategii va asigura creşterea calităţii
vieţii copilului, întrucât toate serviciile pentru copii vor
respecta standarde minime prevăzute prin reglementări legale şi vor fi verificate periodic printr-un sistem
competent, coerent şi unitar.
Strategia reglementează aspecte care ţin de
drepturile copiilor în general, dar şi de egalizarea
şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru
grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o
atenţie sporită:
l Copiii aflaţi la risc de separare de părinţi. Din acest
grup fac parte şi copiii din familii aflate în situaţii de
criză, ca urmare a unor calamităţi naturale, a lipsei
unei locuinţe sau a pierderii veniturilor.
l Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în
plasament la o persoană sau familie, la asistent maternal sau într-un serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate o
soluţie cu caracter permanent: reintegrarea în familie,
adopţia naţională sau integrarea socio-profesională.
Copii separaţi de părinţi sunt consideraţi şi cei ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
l Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru aceştia
trebuie să se dispună plasamentul în regim de urgenţă
în termen de 6 zile de la constatarea părăsirii acestuia,
dacă starea de sănătate o permite.
l Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie.
Tânărul care a dobândit capacitate deplină de
exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie
specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are
posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat
cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere de
protecţie socială, pe o perioadă de până la 2 ani, în

scopul facilitării integrării sale sociale.
l Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. În
această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi,
exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri
comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii
neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii
repatriaţi, copiii refugiaţi. Copiii străzii sunt incluşi, de
asemenea, în această categorie.
l Copiii delincvenţi. Din acest grup fac parte atât
copiii care au săvârşit o faptă penală, dar nu răspund
penal, cât şi cei care răspund penal.
l Copiii cu dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA
şi boli cronice grave.
l Copiii cu tulburări de comportament. Pentru aceşti
copii există riscul de a fi separaţi de familie şi, uneori,
de a fi integraţi în învăţământul special din cauza lipsei
de servicii adecvate în toate cele trei sisteme cu care
aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie şi
protecţia copilului.
l Copiii aparţinând minorităţilor etnice.
Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate
de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături de
copii, cât şi în vederea responsalizării lor în creşterea,
îngrijirea şi educarea propriilor copii. Totodată, Strategia are în vedere profesioniştii care interacţionează
cu copiii, precum şi comunitatea locală.
Principalii parteneri în implementarea Strategiei
sunt reprezentanţii societăţii civile, prin intermediul
organizaţiilor neguvernamentale, universităţi şi alte
instituţii de învăţământ, institute de cercetare. Unii din
partenerii importanţi din domeniul protecţiei copilului
sunt Biserica Ortodoxă Română şi cultele religioase
recunoscute de lege.
Evaluarea implementării Strategiei se va realiza în
mod periodic, anual şi la încheierea perioadelor de implementare ale planurilor operaţionale. Monitorizarea
se va realiza în mod sistematic de către persoane
desemnate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 13.08.2008)

Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale }i dotarea a}ez@mintelor culturale din mediul mic urban
Luni, 11 august 2008, s-a lansat Programul Prioritar
Naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din
mediul mic urban. Programul va fi implementat de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
prin Compania Naţională de Investiţii (CNI) S.A., în
colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor.
Programul reprezintă o iniţiativă a Guvernului
României dedicată creşterii calităţii vieţii culturale în
mediul mic urban, prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale. Obiectivul principal îl reprezintă creşterea
accesului populaţiei din mediul mic urban la informaţie,
educaţie, cultură şi coeziune socială, reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban. În implementarea programului se va lua în considerare potenţialul comunităţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea
şi destinaţia clădirii cât şi derularea unor activităţi
specifice.
Finanţarea proiectelor se va realiza din sume
alocate de la bugetul de stat, prin MDLPL. Valoarea
maximă eligibilă este de 3.000.000 RON (TVA inclus),
solicitantul urmând să asigure din surse proprii
diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi suma
maximă ce poate fi alocată prin program.
Solicitanţi pot fi autorităţi publice locale din mediul
mic urban în care există un aşezământ cultural care
necesită reabilitare, modernizare sau dotare, singure
sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate.
Ghidul operaţional al programului este disponibil pe
site-ul MDLPL, la adresa:
www.mdlpl.ro/_documente/lucrari_publice/PPN/
ghid_camine.pdf
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor - 11.08.2008

l Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) se situau la finele lunii iulie 2008 la 25,238 miliarde euro, în creştere cu
323 milioane euro faţă de luna anterioară, informează BNR l 50.000 români au o semnătură electronică l Nivelul cel mai ridicat al
ratei de ocupare in munca se inregistreaza in randul absolventilor de studii superioare, ajungand la 85 de procente l Persoanele
fizice vor putea achita, incepand cu 1 octombrie, impozitele pe veniturile obtinute din activitati comerciale, agricole, profesii
liberale, transferul de proprietati imobiliare sau salarii direct pe Internet, prin intermediul cardurilor bancare l Programele naţionale
de sănătate pot fi finanţate inclusiv din donaţii şi sponsorizări, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 538 pt. modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 439/2006 (M.O. nr. 444/13.06.2008)
l Ordinul nr. 1.588/C al ministrului justiţiei privind
acordarea cetăţeniei române unor persoane (M.O. nr.
445/13.06.2008)
l Ordinul nr. 1.589/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 445/13.06.2008)
l Ordinul nr. 898 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi şi a listei contribuabililor reactivaţi
(M.O. nr. 448/16.06.2008)
l Republicare - O.G nr. 107/1999 privind activitatea
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
(M.O. nr. 448/16.06.2008)
l O.u.G. nr. 74 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (M.O.
nr. 451/17.06.2008)
l H.G. nr. 614 privind repartizarea unor sume din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale,
prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului pentru anul 2008, pentru finanţarea
achiziţionării de la proprietari a unor imobile ce au fost
retrocedate, în scopul desfăşurării activităţii instructiveducative a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat (M.O. nr. 451/17.06.2008)
l H.G. nr. 616 privind redobândirea cetăţeniei române
de către unele persoane (M.O. nr. 451/17.06.2008)
l Ordinul nr. 368 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse privind repartizarea biletelor de
odihnă (M.O. nr. 452/17.06.2008)
l Ordinul nr. 2.359 al ministrului culturii şi cultelor
privind modificarea şi completarea Regulamentului
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privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pt. dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire
de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi
cultelor nr. 2.335/2006 (M.O. nr. 452/17.06.2008)
l Hotărârea nr. 08/93 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România pt. modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil
şi de contabil autorizat (M.O. nr. 454/18.06.2008)
l Republicare - Legea contabilităţii nr. 82/1991 (M.O.
nr. 454/18.06.2008)
l H.G. nr. 615 privind redobândirea cetăţeniei române
de către unele persoane (M.O. nr. 461/20.06.2008)
l O.u.G. nr. 75 privind stabilirea de măsuri pentru
soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul
justiţiei (M.O. nr. 462/20.06.2008)
l H.G. nr. 629 privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice Române (M.O. nr. 462/20.06.2008)
l H.G. nr. 612 privind transmiterea fără plată a unor
bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din
administrarea Ministerului Apărării în proprietatea
privată a municipiului Reşiţa şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul CaraşSeverin (M.O. nr. 464/23.06.2008)
l Ordinul nr. 4.382 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului pentru aprobarea Listei nominale
suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008,
rezultată în urma analizării contestaţiilor depuse de
către solicitanţi (M.O. nr. 464/23.06.2008)
l O.u.G. nr. 77 pentru completarea art. 3 din O.G. nr.
32/1995 privind timbrul judiciar (M.O. nr.
465/23.06.2008)

l O.u.G. nr. 78 privind stabilirea competenţei
supravegherii executării obligaţiei minorului de a
presta o activitate neremunerată într-o instituţie de
interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din
Codul penal (M.O. nr. 465/23.06.2008)
l Decizia nr. 115 a Oficiului Român pt. Drepturile de
Autor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării Hotărârii
arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor (M.O. nr. 465/23.06.2008)
l H.G. nr. 635 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii
universitare de licenţă acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu organizate de acestea (M.O. nr.
467/24.06.2008)
l Ordinul nr. 4.381 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.943/2008
pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii
nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru
anul 2008 (M.O. nr. 468/24.06.2008)
l H.G. nr. 628 privind recunoaşterea Statutului cultului
musulman (M.O. nr. 469/25.06.2008)
l Ordinul nr. 411 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind modificarea alin. (2) al art. 45 din anexa L
la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic,
al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate
(M.O. nr. 469/25.06.2008)

În Germania, executivul a aprobat varianta nouă a actului naţional de identitate
şi în acelaşi timp, a decis aplicarea unui test de dobândire a cetăţeniei germane. În
2006 au primit cetăţenie germană aproape 125.000 de imigranţi, cu 6,5% mai mulţi
decât în anul precedent. Dintre aceştia, cei mai numeroşi - 26,8% - au fost imigranţi
turci, 10% din aplicanţi au fost originari din Serbia şi Muntenegru, iar 5,6% din
Polonia. Depunerea dosarului pentru cetăţenie costă în Germania 250 de euro.

Rusia l-a numit pe unul dintre cei
mai importanţi generali ai săi în funcţia
de ataşat militar la NATO, a informat
Ministerul rus al Apărării, subliniind
importanţa legăturilor dintre Moscova
şi Alianţa militară Nord-Atlantică.

Comisia Europeană a lansat o
consultare publică online pentru a
obţine opiniile mediului de afaceri
referitor la necesităţile de revizuire a
legislaţiei privind facturarea taxei pe
valoare adăugată (TVA).

Georgia
În urmă cu o săptămână, Georgia a decis să preia controlul
asupra provinciei separatiste Oseţia de Sud declanşând o operaţiune militară pe scară largă în acest scop. În Oseţia de Sud, majoritatea locuitorilor deţin paşaport rus. "Potrivit Constituţiei şi a
Legii Federale, trebuie să protejăm viaţa şi demnitatea cetăţenilor
ruşi, indiferent unde se află aceştia. Nu vom permite ca moartea
lor să rămână nepedepsită. Cei vinovaţi vor primi pedeapsa binemeritată", a spus preşedintele Rusiei, Medvedev. În acest scop
elemente ale armate a 58-a au fost trimise în regiune. După cum
era de aşteptat în ecuaţie a intrat şi regiunea separatistă Abhazia.

GEORGIA

Preşedintele georgian Mihail Saakaşvili a avertizat luni ţările
occidentale în legătură cu o eventuală abandonare a Georgiei în
faţa, a cea ce el a numit, agresiunii ruseşti, ce ar avea drept efect o
fragilizare a democraţiei în întregul bloc fost sovietic. "Rusia a
devenit o parte implicată în conflict şi acţionează în prezent în
calitate de agresor", a denunţat preşedintele georgian. "Este
evident că actuala conducere rusă încearcă să restabilească o
formă de control neocolonialist asupra întregii zone guvernate pe
vremuri de Moscova", a subliniat preşedintele georgian.
Marţi, 12 august, preşedintele francez Nicolas Sarkozy a
spus, după vizitele diplomatice pentru medierea conflictului
efectuate în Georgia şi Rusia, că Preşedintele Mihail Saakaşvili şi
omologul său rus, Dmitri Medvedev, au convenit asupra plan de
pace cadru în şase puncte.
În spatele retoricii ce a depăşit limitele diplomaţiei, informaţiile
din teren sunt contradictorii, majoritatea provenind din capitala
Georgiei, în timp ce Rusia pare supusă unui embargou mediatic.
Mai multe organizaţii independente au exprimat preocupări
faţă de această situaţie.
Human Rights Watch, de exemplu, potrivit unei declaraţii
postate pe pagina organizaţiei, este preocupată de lipsa de
informaţii exacte cu privire la conflictul din Oseţia de Sud şi în alte
părţi din Georgia, în special de diferenţele semnificative din
rapoarte cu privire la numărul de civili ucişi şi răniţi, precum şi
numărul de persoane strămutate de conflict.
Oseţia de Sud a fost o provincie autonomă din fosta republică
sovietică a Georgiei. Ea şi-a declarat independenţa în 1990,
declaraţie urmată de un conflict armat cu Georgia între 19911992. Conflictul a culminat în 1992 într-o secesiune de facto a
Oseţiei de Sud şi stabilirea unui acord de încetarea focului. A fost
înfinţată o forţă de menţinere a păcii formată din oseţieni,
georgieni şi ruşi şi unu cadru de negocieri quadripartite care
implică Rusia, Georgia, Oseţia de Sud şi Oseţia de Nord, o
provincie rusă, la graniţa cu Oseţia de Sud. În ultimii ani Georgia a
refuzat să participe la negocieri dar au încercat schimbarea
formatului, pe care îl consideră dezavantajos Georgiei. Rusia a
cerut o reluare a negocierilor în formatul curent. În ultimii ani,
Rusia a acordat cetăţenie rusă rezidenţilor din Oseţia de Sud.
Astfel, în conformitate cu acordul din 1992, au fost
desfăşurate în Oseţia de Sud forţe din Rusia, Georgia şi Oseţia
care acţionează în calitate de misiune de menţinere a păcii. Rusia

declară oficial că trupele trimise în ultimele zile au fost o
suplimentare a efectivelor din misiunile de menţinere a păcii ruse,
aflate sub atac şi, de asemenea, pentru a proteja cetăţenii ruşi.
Georgia a spus că, în temeiul acordului din 1992 noi efective sau
noi misiuni de menţinere a păcii nu pot fi adăugate fără acordul
tuturor părţilor.
Georgia, situată între Caucaz şi Marea Neagră, a devenit
regat în secolul patru înaintea erei noastre, cunoscând apogeul
dezvoltării în secolele 12 - 13. A fost, de-a lungul istoriei, ocupată
de Persia, Rusia, Turcia. În final a fost anexată de Rusia în
secolul XIX. Independentă o scurtă perioadă, între 1917 şi 1921,
a fost înglobată în zona sovietică în 1921. În urma dezintegrării
URSS în 1991, georgienii au votat cu largă majoritate, pentru
independenţă şi l-au ales preşedinte pe Zviad Gamsakhurdia, un
lider naţionalist. După declararea independenţei, Georgia, care a
prosperat din punct de vedere economic, ca parte a URSS, s-a
luptat cu tendinţe acute de dezintegrare socială şi economică.
În 1992 Gamsakhurdia a fost înlăturat de la putere printr-o
rebeliune a susţinătorilor fostului ministru de externe sovietic,
Eduard Shevardnadze, sprijinit de forţe ruse. Tot în acea perioadă, forţe rebele din Republica Autonomă Oseţia şi Republica Autonomă Abkhazia s-au revoltatat, prima dorind unirea cu Oseţia
de Nord - parte a Rusiei - iar Abkhazia dorind independenţa.
Shevardnadze a rezistat până în 2003 când protestele extinse
pe marginea presupusei fraudări a alegerilor l-au îndepărtat pe
fostul demintar sovietic şi au condus la alegeri parlamentare.
Alegerile prezidenţiale din ianuarie, 2004, a adus o victorie
clară pentru principalul candidat al opoziţiei, Mihail Saakashvili,
un fost ministru al justiţiei în administraţia Shevardnadze.
În timpul mandatelor sale, tensiunea între Georgia şi
republicile separatiste a început să crească. De asemenea relaţia
cu Rusia a urmat un trend descendent. Criză naţională de energie
din ianuarie, 2006, survenită în urma exploziei unei conducte de
gaze în Oseţia de Nord, avarie ce a redus dramatic livrările de
gaze naturale în Georgia, a fost momentul în care tensiunile dintre
cele două state au devenit publice, Rusia fiind acuzată de
"orchestrarea" crizei.
Participarea Georgiei în Irak, ca prim pas spre NATO a fost un
alt element ce nu a servit încălzirii relaţilor bilaterale.
La începutul lunii noiembrie, 2007, în faţa parlamentului din
Tbilisi, a avut loc cea mai mare manifestaţie organizată de
opoziţie de la venirea la putere a lui Mihail Saakasvili. Protestatarii
l-au acuzat pe preşedintele Georgiei că încearcă să-şi înlăture
oponenţii printr-o politică internă dictatorială, solicitând alegeri
legislative anticipate şi limitarea atribuţiilor prezidenţiale. După
şase zile de manifestaţii marcate de incidente violente, a fost
decretată starea de urgenţă, a fost preluat controlul asupra
mijloacelor media şi, nu în ultimul rând, opoziţia a fost acuzată că
face jocul serviciilor secrete ruse în încercarea de a destabiliza
republica. În condiţiile situaţiei create de instituirea stării de
urgenţă, opoziţia georgiană a decis să renunţe la manifestaţiile de
stradă. Saakasvili a câştigat prezidenţiale din 2008, principalul
punct pe egenda internă fiind rezolvarea situaţiei regiunilor
separatiste, ca replică finală locuitorilor din Oseţia de Sud care sau pronunţat în favoarea independenţei faţă de Georgia, în urma
unui referendum al cărui rezultat nu a fost recunoscut de nici un
guvern. În plus, după recunoaşterea Kosovo de către Occident, în
februarie anul acesta, cele două republici autoproclamate, Oseţia
de Sud şi Abhazia au cerut comunităţii internaţionale să fie recunoscute oficial, demers considerat inacceptabil de preşedintele
georgian.
Oseţia de Sud este un tampon pentru Rusia în faţa prooccidentalei Georgia şi a intereselor occidentale ce trec pe aici iar
Georgia este un tampon pentru SUA în faţa Rusiei.
Deşi Rusia nu a recunoscut declaraţia de independenţă
afirmată de Oseţia de Sud în 1990 şi a susţinut declarativ
integritatea Georgiei, sunt numeroase faptele ce confirmă
sprijinul acordat de Moscova separatiştilor.
Şi mai este problema energetică. Bazinul Caspic este un loc în
care competiţia a devenit intensă, cu SUA, Rusia şi China în primplan. În iulie, 2006, conducta de petrol de 4 miliarde de dolari
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) a fost inaugurată. BTC pompează şi
transportă petrolul din
Marea Caspică până la
ţărmul din Turcia al Mediteranei, ocolind Rusia şi
Iranul. Va ajunge la 1
milion de barili pe zi în
2009. Trece prin Tbilisi,
Georgia, şi foarte aproape
de Oseţia de Sud. Operatorul BP, fostul British
Petroleum, deţine 30.1%
din acţiuni. BP conduce
un consorţiu ce include
companii din SUA, Norvegia, Turcia, Azerbaijan,
Japonia, Franţa şi Italia.
BTC reprezintă un
element cheie pentru
securitatea energetică a
Occidentului.

„Am dreptul la protec]ie”
„Am dreptul la protectie”, acesta
este numele concursului blansat pe 31
iulie 2008, de dl Jacques Barrot,
vicepreşedintele Comisiei Europene
responsabil cu justiţia, libertatea şi
securitatea. Copiii şi adolescenţii
europeni cu vârsta cuprinsă între 10 şi
18 ani sunt invitaţi să creeze un poster
pe tema dreptului copiilor la protecţie
în Uniunea Europeană. Obiectivul
concursului este ca tinerii cetăţeni
europeni să cunoască mai bine acest
drept care le aparţine şi să fie mai bine
înarmaţi pentru a şi-l apăra.
Tinerii care doresc să participe la
concurs vor avea ca sarcină crearea
unui poster care să ilustreze ideea
dreptului lor la protecţie în U.E. Participanţii vor fi împărţiţi în două categorii în
funcţie de vârstă (10-14 ani şi 15-18 ani)
şi trebuie să lucreze în echipe formate
din patru tineri şi un adult. Formatul
posterului va fi A2 (42X59 cm). Posterul
nu trebuie să fie împă-turit, pentru a
putea fi folosit în viitor (trebuie folosit un
tub sau un carton mare pentru livrare);
se accepta orice modaliate grafică de
realizare (acuarelă, grafică, fotografie,
imagini prelucrate pe calculator, etc.)
Înscrierile se fac începând cu data
de joi 31 iulie 2008 pe situl www.
eurotineri.eu, până miercuri 15 octombrie. Posterele trebuie să ajungă la
Organizator până vineri 31 octombrie.
La nivel naţional, lucrările vor face
obiectul unei prime selecţii, iar cele trei
echipe laureate din fiecare categorie
de vârstă vor fi invitate, la data de 20
noiembrie, „Ziua internaţională a drepturilor copilului”, la o ceremonie de
decernare a premiilor, organizată în
fiecare ţară.
La nivel european, lucrările recompensate cu premiul întâi pe plan naţional vor face obiectul unei a doua selecţii, iar cele trei echipe laureate din fiecare categorie de vârstă vor fi invitate
la Bruxelles, între 7 şi 9 decembrie,
pentru a descoperi oraşul şi instituţiile
europene şi pentru a participa la o
ceremonie europeană de decernare a
premiilor care va fi prezidată de către
vicepreşedintele Barrot.
Concursul este organizat in România de Fundaţia Familia şi Ocrotirea
Copilului. El se afla la a doua ediţie in
ţara noastra, la precedenta participare,
România ocupând primul loc in Europa
la numarul de postere participante.
Speram ca si in acest an sa repetam
succesul obtinut.
Pentru mai multe informaţii nu ezitati sa ne contactati: Fundaţia Familia
şi Ocrotirea Copilului (F.O.C.) Str. Pericle Gheorghiu Nr. 15, Sector 5, Bucuresti, 050226, Romania Tel./fax 021335.07.59, email office@fundatiafoc
.ro, www.fundatiafoc.ro

l Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, va efectua la 15 august o
vizită de o zi în Rusia l Proiectul
unui tunel ce va lega Spania de
Maroc va fi prezentat UE la 13 octombrie l Slovacia nu recunoaşte
paşapoartele emise în Kosovo l
India a amânat prima misiune lunară, fără echipaj, până la mijlocul
lunii octombrie l Guvernul de
uniune naţională din Liban a
adoptat în unanimitate declaraţia
de politică generală l Comisia
electorală irakiană a indicat joi că
alegerile provinciale nu vor putea
avea loc în octombrie l
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ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea bunului imobil-teren
de construcţie, înscris în CF nr 5890 sub nr. top. 1004/1/61, nr. cad. 2591, în
suprafaţă de 250 mp.
Licitaţia va avea loc în data 02.09.2008 ora 10,00 la sediul Primăriei
Bocşa în sala de şedinţe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Bocşa, tel. 0255555903 int. 109.

ANUNŢ
Privind licitatia publica pentru concesionarea
bunului imobil teren in suprafata de 170 mp
Anul 2008, luna septembrie, ziua 15.09.2008, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 54/2006, pentru
concesionarea terenului înscris în C.F. nr. 923 BR. cu nr. top. 1002/1/1 în
suprafaţă de 170 mp, pe o perioadă de 25 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul extinderii construcţiei existente
pe terenul alăturat.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare se achiziţionează de la
Compartimentul Evidenţă, Administrarea Patrimoniului şi Licitaţii, la
contravaloarea de 5 lei, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru
acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere a
ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 02.09.2008 la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul
exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele prevăzute în
instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare reprezentând 62 lei.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 15.09.2008, ora
10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.

ANUNŢ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea
bunului imobil teren în suprafaţă de 85 mp
Anul 2008, luna septembrie, ziua 16.09.2008, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 54/2006, pentru
concesionarea terenului înscris în CF. Nr. 183 BR cu nr. Top.
690/a/1/11.../a/1/a/2/a/1/b/1/2/a/2/1/b/c în suprafaţă de 85 mp, pe o durată
de 25 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul construirii unei unităţi
comerciale.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare se achiziţionează de la
Compartimentul Evidenţă, Administrarea Patrimoniului şi Licitaţii, la
contravaloarea de 5 lei, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru
acceptarea la licitaţie a ofertantilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere a
ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 02.09.2008 la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul
exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele prevăzute în
instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare reprezentând 47 lei.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 16.09.2008, ora
10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.

Convocator
S.C. Văliug comexim S.A. cu sediul în Văliug, str. Principală, având
J11/65/99 şi CUI R11528720, convoacă AGEA în 07.09.2008 ora 9, la
sediul societăţii cu următoarea ordine de zi:
1. - prelungirea mandatului de admonistrator;
2. - numirea de noi cenzori şi eliminarea celor cu mandat expirat;
3. - vânzări active şi altele.
Dacă la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale, se convoacă
a doua întâlnire în 08.09.2008 cu aceeaşi ordine de zi şi aceeaşi condiţii.
Tel. 0741-114546.
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angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34

secretară

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2008
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
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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 Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
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 Tineretului, termopane, podele laminate, baie renovată, preţ
22500€, cod anunţ 00095.
Vând garsonieră Tineretului, fără îmbunătăţiri, preţ 21000€, cod anunţ 00096.
Vând garsonieră Constructorilor, centrală, 27 mp, termopane, podele laminate,
baie renovată, preţ 16500€, cod anunţ
00060.
Vând garsonieră Albastrelelor, centrală
nouă în garan ţie, podele laminate,
termopane, gresie, faianţă, mobilata, preţ
20000€, cod anunţ 00036.
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17500 € neg. , cod anunţ
00020.
Vând garsonieră Timişoara, Lipovei,
gresie, faianţă, 24 mp, preţ 38000 € neg. ,
cod anunţ 00008.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et.4/4, baie, bucatarie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, usa lemn,
pret 31.500 €, cod anunţ 00076.,
Vând apartament 2 camere, Intim,
confort 1 , semidecomandat, gresie noua
în hol şi baie, et 9/10, preţ 31000 € neg. ,
cod anunţ 00054.
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1 , semidecomandat, 48 mp,
complet renovat, ocupabil imediat, et 4/4,
preţ 36000 € neg. , cod anunţ 00061.
Vând apart. 2 camere, Muncii, confort 1
, semidecomandat, 57 mp, renovat, et
2/10, preţ 36500 € neg. , cod anunţ 00057.
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1 , decomandat, et. 4/4, centrală
termică, baie renovată, instalaţie de cupru,
preţ 42000 € neg. , cod anunţ 00013.
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, vagon, et. 1/3, mobilat si renovat,
preţ 45000 € neg. , cod anunţ 00094.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Govandari, confort 1 , semidecomandat, 80 mp,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, , izolat interior , preţ 48500 €,
cod anunţ 00115.
Vând apartament 3 camere, Calea Caransebesului, confort 1 , semidecomandat,
80 mp, parter , pretabil privatizare, centrală
termică, gresie, faianţă, izolat interior , preţ
45000 € neg. , cod anunţ 00116.
Vând apartament 3 camere, Intim
Potcoavă, confort 1 , semidecomandat, 66
mp, et. 10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, bloc acoperit, izolare făcută, preţ 45000 € neg. , cod anunţ 00026.
Vând apartament 3 camere, Făgăraşului, confort 1 , decomandat, 70 mp, et. 1,
centrală termică, parchet, termopane, hol
modificat, boxa, preţ 55000 € neg. , cod
anunţ 00025.
Vând apartament 3 camere, Muncii,
confort 2 , decomandat, 64 mp, et. 1/10,
centrală termică, gresie, faianţă, uşă
metalică, termopane, preţ 53000 € neg. ,
cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Republicii,
zona Spar, confort 1 , semidecomandat, 80
mp, et. 9, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, recent renovat,
preţ 48000 € neg. , cod anunţ 00016.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.
1 , decomandat, 80 mp, et. 3/4, 2 băi, 2
balcoane, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, mobilat şi utilat,
preţ 55000 € neg. , cod anunţ 00107.
Vând apart. 3 camere, Muncii, conf. 1,

semidecomandat, 80 mp, et. 1/4, termopane, uşă metalică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 46000 € neg. , cod anunţ 00108.
Vând apartament 3 camere, Muncii,
confort 1 , semidecomandat, 82 mp+ baxă ,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, preţ
70000 € neg. , cod anunţ 00104.
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, parter, Gara Sud, pretabil privatizare, usa metalica,
usi interioare schimbate, izolat, termopane, centrala, preţ 85000 € neg. , cod anunt
00052. Remi Real Estate 0355 423 734
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 4 camere, baie, terasa,
curte, garaj, bucatarie + alte anexe, 200
mp constuit, 1000 total, Câlnic, pret
110.000 € neg. , cod anunţ 00114.
Vând casă 2 camere, , terasa, curte,
bucatarie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pret 21.000 € neg. , cod
anunţ 00105.
Vând casă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucatarie + alte anexe, 110 mp
constuit, 320 total, zona Lupacului, pret
105.000 € neg. , cod anunţ 00073.
Vând casă 4 dormitoare, camera de zi,
bucatarie, 2 holuri, salon cu bar, 2 bai,
curte, proaspat renovate, curte pavata,
zona Muncitoresc, pret 90.000 € neg. , cod
anunţ 00077.
Vând casă 4 camere, baie, bucatarie,
debara, apa, gaz, canalizare, centrala
nemontata, curte+gradina 600mp, zona
Universalul Vechi, pret 95.000 € neg. , cod
anunţ 00068.
VÂNZARE TEREN
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
buna , zona buna pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
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.
Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
suparfaţă 4960 mp, preţ 10 €/mp, cod
anunţ 00040.
Vând teren extravilan, Calea Caransebeşului, în vecinatatea viitorului spital de
urgenţă, suparfaţă 5700 mp, preţ25 €/mp,
cod anunţ 00031.
CUMPĂRĂRI
Cumpăr ap. 2 camere, Micro 3 sau 4,
fără îmbunătăţiri, 60 mp, confort 1, decomandat, ofer 27000 €, cod anunţ 00038.
Cumpăr apart. 2 camere, Micro 3 sau 4,
fără îmbunătăţiri, 60 mp, confort 1 sau 2,
decomandat sau semidecomandat, etaj 1
sau 2 din 4, ofer 35000 €, cod anunţ 00110.
Cumpăr apartament 2 camere, orice
zonă, fără îmbunătă ţiri, confort 1,
decomandat, maxim et. 8, ofer 27000 €,
cod anunţ 00037.
Cumpăr apartament 2 camere, Luncă
sau Moroasa, cu sau fără îmbunătăţiri,
confort 1, decomandat, maxim et.3, cu
balcon, ofer 30000 €, cod anunţ 00027.
Cumpăr apartament 3 camere, orice
zonă, cu sau fără îmbunătăţiri, confort 1,
decomandat, maxim et.3, cod anunţ
00024.
ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, renovat, utilat, pretabil birouri,
podele, termopane, instant apă, zona
Moroasa, preţ 220 € /lună, cod anunţ
00017.
Avem spaţii comerciale de închiriat în
Reşiţa, Caransebeş.
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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 apartametn 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, centrală zona
centru. Preţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. 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 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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LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa3-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rapid Bucuresti
FC Vaslui
Otelul Galati
Dinamo Bucuresti
CFR Cluj
Unirea Urziceni
Steaua Bucuresti
U. Craiova
Gaz Metan Medias
FC Arges
FC Timisoara
FC Brasov
Farul Constanta
Gloria Bistrita
Pandurii Tg. Jiu
Gloria Buzau
Politehnica Iasi
CS Otopeni

M
M
M
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
VV
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
EE
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0

OLIMPIADA 2008
II
I
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

GG
MM
GM
6
5
7
5
6
8
4
5
7
4
5
2
3
2
2
0
1
3

GP
GP
GP
0
1
3
3
1
4
2
4
4
4
6
3
5
4
9
5
7
10

PP
P
9p
9p
7p
7p
6p
6p
6p
6p
4p
4p
4p
3p
3p
3p
1p
0p
0p
0p

Etapa urmatoare (4/34) 15 - 17.08.2008: Vineri 15.08: Gloria
Bistrita - Poli Iasi, (ora 17:45); Unirea Urziceni - Gaz MetanMedias,
(ora 19:45); FC Timisoara - CS Otopeni, (ora 21:45); Sambata
16.08: FC Brasov - Pandurii Tg. Jiu, (ora 17:45); Steaua - FC
Arges, (ora 20:30); Duminica 03.08: Otelul Galati - Rapid, (ora
17:45); Farul - FC Vaslui, (ora 19:45); Dinamo - Gloria Buzau, (ora
20:30); CFR Cluj - U Craiova, (ora 21:45). Toate meciurile sunt
transmise de posturile GSP TV; GSP TV 2; GSP TV 3.

OLIMPIADA 2008
Bronz pentru Covaliu la sabie. Sportivul roman Mihai Covaliu
a obtinut medalia de bronz in concursul masculin de sabie, dupa ce
l-a invins in finala mica pe francezul Julien Pillet, cu 15-11. Anterior
meciului cu Pillet, reprezentantul Romaniei in intrecerea de scrima
a pierdut a doua semifinala contra unui alt reprezentant al
Hexagonului, Nicolas Lopez, scor 15-13. Medalia de aur i-a revenit
chinezului Man Zhong, care a trecut de Lopez cu scorul de 15-9.
Nascut la Brasov in urma cu 30 de ani, Mihai Covaliu are in
palmares un titlu olimpic la sabie, obtinut la Sydney in 2000, un titlu
mondial in aceeasi proba, la Leipzig in 2005, si trei etape ale Cupei
Mondiale, doua in sezonul 2006/07 si o alta in 2004/2005. Prin
medalia obtinuta de Mihai Covaliu, delegatia Romaniei si-a marit
zestrea de la Beijing, dupa aurul castigat in prima zi de Alina
Dumitru la Judo.
Potec reuseste a doua sa finala, Gherghel iese. Inotãtoarea
Camelia Potec s-a calificat marti dimineata in finala probei de 200
metri liber. Potec, cu timpul de 1:57.71, a ocupat locul doi in seria II,
serie ce a fost castigata de italianca Federica Pellegrini. Camelia
Potec este campioana olimpica en-titre in proba de 200 metri liber.
Inotatorul Ioan Gherghel a ocupat marti locul 8, cu timpul de
1:56,57, in cadrul celei de-a doua semifinale a probei de 200 metri
fluture. Semifinala din care a facut parte Gherghel a fost castigata
de Michael Phelps cu timpul 1:53,70, un nou record olimpic.
Romania merge in finala la 8+1. Echipajul de 8+1 al
Romaniei, s-a calificat direct in finala probei, in urma calificarilor
care au avut loc luni dimineata. Romancele au pornit de pe
culoarul al doilea si au preluat conducerea cursei chiar de la
inceput, ajungand la finis in 06:05.77 minute, cu 2 secunde in fata
echipajului Olandei. Timpul obtinut de echipajul Romaniei este cel
mai bun din cele doua serii de calificari, castigatoare in cealalta
serie fiind echipa Statelor Unite cu 06:06.53. Sportivele romane
sunt triple campioane olimpice in acesta proba. Finala este
programata duminica.
Tenis . Romania
ramane fara niciun
sportiv prezent in
competitia de tenis de
la Jocurile Olimpice.
Dupa Sorana Cirstea,
marti a venit randul lui
Victor Hanescu sa fie
eliminat in turul
secund, scor 6-4, 7-6,
de catre francezul
Gael Monfils.

Joi/14 August

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 18 August

Alina Dumitru campioană olimpică la judo. Judoka Alina
Dumitru a câştigat titlul olimpic la categoria 48 kg din cadrul
Jocurilor Olimpice de la Beijing, aducând prima medalie de aur
pentru delegaţia României la competiţia din China.
Alina Dumitru a învins-o în finală pe cubaneza Yanet Bermoy.
Sportiva română, care va împlini 26 de ani în 30 august, este de
cinci ori campioană europeană, însă nu avea în palmares nicio
medalie olimpică, după ce la Atena, în 2004, a ratat podiumul
terminând pe locul cinci. Pe lângă titlurile europene, Alina Dumitru
mai are în palmares două medalii de bronz la Campionatele
Mondiale, în 2005 şi în 2007.
Medaliile de bronz la JO-2008 au fost cucerite de japoneza Tani
Ryoko şi de argentinianca Paula Belen Pareto.
Medalia de aur obţinută de Alina Dumitru este prima pentru
România în istoria acestei discipline. Palmaresul românesc la JO
mai cuprinde trei medalii la judo, toate de bronz, câştigate de
Mircea Frăţică şi Mihai Cioc la Jocurile Olimpice de la Los Angeles,
din 1984 şi de Simona Richter, la JO-2000, de la Sydney.
Gimnastica feminina cucereste bronzul.
Chiar daca in concursul
de calificari Romania a
ocupat doar pozitia a
patra, echipa nationala
de gimnastica feminina a
reusit o mobilizare de
exceptie in finala pe echipe, castigand medalia
de bronz Sandra Izbasa,
Steliana Nistor,
Anamaria Tamarjan, Andreea Acatrinei si Andreea Groigore, au
avut evolutii sigure si frumoase ocupand la final pozitia a treia in
clasamentul general dupa China, medaliata cu aur si Statele Unite,
medaliata cu argint, dar, cel mai important, inaintea Rusiei, care a
ocupat doar pozitia a patra. Chiar daca ultimul aparat din concurs,
sariturile, nu a fost unul dintre favorite la aceste Jocuri Olimpice,
fetele lui Forminte au strans din dinti si au incheiat fara greseala
concursul, avansul luat la sol fiind hotarator in stabilirea
clasamentului final.
Echipa nationala a Romaniei de gimnastica masculina s-a
clasat doar pe locul 7 in finala pe echipe. Daca dupa prima rotatie
si evolutiile foarte bune de la sarituri Romania se afla pe prima
pozitie in clasamentul intermediar, urmatoarele aparate la care au
evoluat sportivii romani au coborat totalul de puncte al Romaniei,
aceasta incheind concursul penultima, inaintea Frantei.
Calificandu-se in finala cu
foarte mari emotii, Romania a
preferat sa prezinte in ultimul
act exercitii mai simple dar mai
sigure, nedorind sa-si asume
riscul unor elemente mai grele,
care ar fi putut aduce ratari si
note mici. S-a dovedit a fi o
tactica gresita a antrenorilor,
locul 7 de la final neonorand
echipa Romaniei, care ar fi
putut obtine mult mai mult daca
ar fi riscat, pentru ca oricum nu
avea ce pierde.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
08 - 24 aug:
15 - 17 aug:
22 - 24 aug:
25 aug - 07 sept:

JOCURILE OLIMPICE - Beijing, China;
MOTOGP: Marele Premiu al Cehiei, Brno;
FORMULA 1 - MP al Valenciei;
TENIS - US OPEN, New York, SUA.

DE VĂZUT LA TV:
JO 2008: Handbal Fem.: Romania - Angola
Vineri TVR 1 ora 10:30
JO 2008: Canotaj, finalele
Sambata Eurosport ora 10:30
RUGBY - Turneul celor trei natiuni: Africa de Sud - Noua Zeelanda
Sambata Sport.ro ora 16:00
JO 2008: Handbal Fem.: Norvegia - Romania
Duminica TVR 1 ora 08:40
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Cehiei, Brno, Cursele
Duminica Eurosport ora 13:15
FOTBAL: Meci amical: Romania - Letonia
Miercuri Antena 1 ora 20:30

Vineri/15 August

Timişoara
+38ºC
+21ºC

PRISMA SPORT

Sâmb@t@/16 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+34ºC
+22ºC

Oraviţa +37ºC
+22ºC

+33ºC
+24ºC

Marţi, 19 August

Caransebeş

+36ºC
+21ºC

Reşiţa

+27ºC
+12ºC

Oraviţa +39ºC
+20ºC

+34ºC
+24ºC

Miercuri, 20 August

In 24 august se va desfasura
MP al Valenciei, a 12 etapa din
Campionatul Mondial de Formula 1. Cursa se va desfasura
pe o pista complet noua, circuitul fiind stradal. Clasamente
inregistrate inainte de Valencia:
PILOTI:
1 Lewis Hamilton
2 Kimi Raikkonen
3 Felipe Massa
4 Robert Kubica
5 Nick Heidfeld
6 Heikki Kovalainen
7 Jarno Trulli
8 Fernando Alonso
9 Mark Webber
10 Timo Glock
11 Nelsinho Piquet
12 Rubens Barrichello
13 Nico Rosberg
14 Kazuki Nakajima
15 David Coulthard
16 Sebastian Vettel
17 Jenson Button
18 Sebastien Bourdais

CONSTRUCTORI:
1 Ferrari
111
2 McLaren Mercedes 100
3 BMW Sauber
90
4 Toyota
35
5 Renault
31
6 Red Bull Renault
24
7 Williams Toyota
16
8 Honda
14
9 Toro Rosso Ferrari
8
10 Force India Ferrari
0

FOTBAL
Miercuri seara, la Istanbul,
Steaua Bucuresti a jucat cu
Galatasaray Istanbul in mansa
tur din turul 3 preliminar al Ligii
Campionilor. Scor final: 2-2;
Returul se va desfasura in
27 August la Bucuresti pe stadionul Ghencea. Castigatoarea
se va califica in grupele Ligii
Campionilor.
Joi, 14 August, in direct pe
Antena 1, se va desfasura si
meciul dintre echipele Metalurgs Liepajas si FC Vaslui
contand pentru turul doi preliminar din cadrul Cupei UEFA.
Meciul va fi condus de o brigada
din Belarus. Meciul retur este
programat la Vaslui, de la ora
20:30, la 28 august.

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+12ºC

Reşiţa
Oraviţa +27ºC
+13ºC

Caransebeş

+29ºC
+15ºC

Reşiţa

Vineri, 22 August

+31ºC
+18ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

+27ºC
+14ºC

Joi, 21 August

62
57
54
49
41
38
22
18
18
13
13
11
8
8
6
6
3
2

Duminic@/17 August

Timişoara

+41ºC
+19ºC

FORMULA 1

+29ºC
+21ºC

Sâmbătă, 23 August

Duminică, 24 Aug.

Reşiţa

+34ºC/+20ºC

+33ºC/+19ºC

+32ºC/+18ºC

+26ºC/+16ºC

+22ºC/+13ºC

+23ºC/+12ºC

+23ºC/+13ºC

Timişoara

+34ºC/+19ºC

+34ºC/+18ºC

+33ºC/+18ºC

+27ºC/+16ºC

+23ºC/+13ºC

+23ºC/+12ºC

+24ºC/+12ºC
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