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Sâmbăta, 23 august 2008, la Gărâna a avut loc masa rotunda
pe tema "Dezvoltarea turismului si protectia mediului in zona
Muntilor Semenic - Perspective" si lansarea website-ului
www.greenbanat.ro Gazduit de Primaria Comunei Brebu Nou,
evenimentul s-a derulat la initiativa Asociatiei Euroland Banat
care este şi coordonatorul proiectului “Zona Muntilor Semenic
intre Pozitiv si Negativ”. Proiectul are o valoare de 17.500 $ si
este finanţat de FundaţiaAlcoa.

La reuniune au participat proprietari de pensiuni,
reprezentanti ai administratiei publice locale si judetene,
operatori din domeniul turismului, diverse ONG-uri active in
domenii precum protectia mediului, promovare turistica. Tema
generoasa a intalnirii a constituit un bun punct de plecare a
discutiilor, de multe ori aprinse, pe directia creionarii unui numitor
comun, in vederea dezvoltarii comunitatii prin turism, a valorizarii
potentialului cultural al zonei, cu o atentie deosebita acordata
protectiei cadrului natural. Cresterea considerabila a afluxului de
turisti din ultimii ani, ca urmare a festivalurilor devenite
traditionale, corelata cu lipsa unei infrastructuri adecvate
(rutiera, parcari, utilitati, facilitati de camping, facilitati de
divertisment, etc.) au fost remarcate de catre participanti ca
piedici in calea dezvoltarii. Ca si rezultanta directa a celor

mentionate mai sus s-a discutat pe tema solutiilor pe care
administratia locala si comunitatea in ansamblu le au pentru
reducerea poluarii realizata de turisti, in special de cei care
campeaza, de lipsa unor fonduri adecvate protectiei mediului, de
nevoia implementarii unui sistem de management al deseurilor
in paralel cu aplicarea unor masuri punitive celor care
nesocotesc natura si mediul ambiant.

Proprietarii de pensiuni au propus ca solutie pentru diversifi-
carea ofertei turistice locale realizarea unei partii de schi. Totoda-
ta si-au exprimat interesul pentru realizarea in zonele limitrofe a
unor trasee, circuite marcate pentru drumetii, nordic walking sau
pentru schi fond. In cadrul întâlnirii s-a subliniat nevoia unei
coordonari intre proprietarii de pensiuni si realizarea unor punti
de comunicare intre toti factorii interesati din zona si nu numai
(societate civila, administratie publica, firme de turism, institutii
publice cu atributii in managementul padurilor si cel al protectiei
mediului, institutiile de educatie, etc.) în vederea unei dezvoltari
echilibrate a turismului din acest areal. Asociatia Euroland
Banat, initiatorul proiectului, a subliniat importanta conservarii,
valorificarii si promovarii mostenirii multietnice a zonei, valenta
culturala fiind un important atuu in dezvoltarea comunitatii
printr-un turism elevat si construit pe un fundament durabil.

Reuniunea de la G r naă â

Ordinea de zi propus@ pentru }edin]a ordinar@ a
Consiliului Local Re}i]a din data de 29.08.2008 Guvernul a aprobat un proiect de Lege pentru completarea

art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, potrivit
actului normativ, suplimentarea numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în unităţile care aparţin cultelor
religioase recunoscute din România, sprijinul financiar
urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

De asemenea, se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii şi Cultelor, fonduri pentru restaurarea şi
conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice
şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional aparţinând
cultelor. Alte destinaţii ale acestor fonduri privesc construirea
şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor, a lăcaşurilor
de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic, a aşeză
mintelor de asistenţă socială ale unităţilor de cult. Totodată,
vor fi sprijinite acţiuni cu caracter intern şi internaţional ale
cultelor religioase recunoscute din România. În vederea
susţinerii acţiunilor menţionate, se pot aloca fonduri şi de la
bugetele locale.

Proiectul de lege a fost redactat în baza prevederii
constituţionale potrivit căreia statul român recunoaşte rolul
spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de partener
social al cultelor.

Proiectul de lege va fi trimis spre aprobare Parlamentului
României.

-

Informaţii de background

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 27.08.2008

Sprijin financiar

http://www.greenbanat.ro/
http://www.prisma-online.ro/
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Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al judeţului Caraş-Severin,
domnuluiAnton Ferenschutz.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al judeţului Caraş-Severin,
domnului prof.univ.dr. Ion Stendl.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al judeţului Caraş-Severin,
domnului Constantin Lucaci.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean CS, pe anul 2008.

Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr.
3, 7, 14, 21 şi 26 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, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 172/2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000
RON pentru finalizarea unor obiective de investiţii ale
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 2
şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 228/
15.12.2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a
surselor de finanţare pentru „Proiectare şi modernizare
Palatul Cultural”,”Proiectare şi execuţie unei extinderi
la imobilul Sala Polivalentă”,Reabilitare DJ 608A
Caransebeş (DN6) - Staţiunea Muntele Mic” şi
„Finalizarea lucrărilor la obiectivul - Sală de şedinţă a
Consiliului Judeţean şi extindere, reabilitare şi
modernizare parter şi subsol, corp A şi corp B”, cu
modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi
taxelor speciale pentru activităţi şi/sau serviciile
prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile
(serviciile) de sub autoritatea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, pentru anul 2009.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 56/2005 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului
de Administraţie al Muzeului Banatului Montan din
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului
de Administraţie al Muzeului Judeţean de Etnografie şi
al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului
de Administraţie şi a Comisiei de Cenzori la Agenţia de
Dezvoltare Economico-Socială Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind numirea unui
delegat al Consiliului Judeţean în Comisia de analiză a
contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea
constituită la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 35/2007 privind
aprobarea Actului Constitutiv al SC ”Ecologica Văliug”
SRL, modificată.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 36/2007 privind
aprobareaActului Constitutiv al SC ”Ecologica Oraviţa”
SRL, modificată.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 37/2007 privind
aprobarea Actului Constitutiv al SC ”Ecologica Băile
Herculane” SRL, modificată.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
nr. 74/2003 privind modificarea şi completarea Actului
Constitutiv al SC ”Drumuri şi Poduri” SA Caraş-
Severin, cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin în
Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC”Fabrica de
Produse Lactate” SAOraviţa.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
nr. 88/2004 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC
”AQUACARAS” SA, cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 163/2005 privind aprobarea
Actului Constitutiv al SC „SCHILIFT” SRL.

Proiect de hotărâre privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din
judeţul Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin
pentru a face parte din Comisia de acreditare a furni-
zorilor de servicii sociale din judeţul Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-
Severin nr. 128/2004 privind continuarea în parteneriat
a proiectului ”Centrul de Resurse Comunitare„ pe

perioada 2004-2008, modificată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

componenţei Consiliului Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale Comunitare Destinat Protecţiei
Copilului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Centrului de
Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale „Casa Noastră” Zăgujeni.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Centrului de
Plasament „Apartamentul ” Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale „Speranţa” Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale Oraviţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Centrului de
Îngrijire şiAsistenţă Oraviţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Sacu.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
nr. 89/2008 privind desemnarea unui reprezentant din
partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul
de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a
Judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi
consilieri judeţeni pentru a face parte din Comisia
pentru vânzarea spaţiilor medicale proprietate privată
a judeţului Caraş-Severin, respectiv din comisia de
contestaţii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Progra-
mului de restructurare al SC Drumuri şi Poduri SA
Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului
judeţean de restructurare a instituţiilor rezidenţiale
pentru persoanele adulte cu handicap, pe anul 2008.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Caraş-Severin şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării judeţului Caraş-Severin la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Managementul Situaţiilor de UrgenţăADIVEST.

Proiect de hotărâre privind participarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de
partener la co-finanţarea şi implementarea proiectului
„Telemunca: Oportunitate de revalorizare a zonelor
rurale”, realizat cu contribuţia financiară nerambur-
sabilă din partea Uniunii Europene.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 60/2007 privind

-

Severin şi autorităţi locale pentru cofinanţarea
proiectului „Şcoală incluzivă o şcoală pentru toţi şi
pentru fiecare”, realizat cu contribuţia financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Proiect de hotărâre privind modificarea statelor
de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 15/24.02.2006
privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii, a
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare şi a
fişelor de evaluare a posturilor la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,
cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
167/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, cu modificările
şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004
privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin,
cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 210/
05.12.2006 privind aprobarea preluării Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă Reşiţa, din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Reşiţa, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de şcolarizare la Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Reşiţa, pe anul şcolar 2008-2009.

Proiect de hotărâre privind aprobarea co-
finanţării proiectului „Centrul pentru adăpostirea
victimelor violenţei în familie”, realizat cu finanţarea
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.

Informare privind constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute de O. G. nr. 43/1997,
activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în
acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

Raport privind activitatea desfăşurată de
Şcoala Populară deArte şi Meserii Reşiţa în anul şcolar
2007-2008.

Raport de activitate al Căminului pentru Per-
soane Vârstnice Reşiţa pentru perioada 01.01.2007-
31.12.2007.

Raport privind activitatea desfăşurată în Com-
plexul de Servicii Sociale „Speranţa” Reşiţa şi rezul-
tatele obţinute în perioada 01.01.2007-31.12.2007.

Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o
reuniune de lucru privind proiectul „Studiu de
fezabilitate pentru drumul local Vrsac-Markovac
graniţa cu România”, ce a avut loc la Vrsac, Serbia, în
data de 27 iunie 2008.

Informare privind participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la întâlnirea de
lucru desfăşurată la Vârşeţ, Republica Serbia în
perioada 24-26 iunie 2008 în cadrul proiectului „Centrul
de informare a atracţiilor turistice BANAT la Gărâna”.

Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
sărbătorirea a 150 ani de la înfiinţarea liniei de
circulaţie Jasenova-Vrsac şi Timişoara, ce a avut loc la
Vrsac, Serbia, în data de 20 iulie 2008.

Intrebări. Interpelări.aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Caraş-
Severin cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Caraş
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.08.2008
RE IŢA:

Ţ

Ş Agent imobiliar: 2; Agent vanzari: 1; Asistent medical generalist: 6; Betonist: 2; Bucatar: 2;
Camerista hotel: 1; Coafor: 1; Confectioner articole din piele: 1; Confectioner imbracare volane in piele:
10; Contabil: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 25; Director tehnic: 1; Dulgher: 2;
Electrician de intretinere si reparatii: 11; Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist: 15; Fochist: 1; Frezor
universal: 3; Functionar administrativ: 1; Inginer economist: 10; Inginer electromecanic: 10; Inginer
electrotehnist: 10; Inginer mecanic: 11; Ingrijitor batrani la domiciliu: 1; Ingrijitor cladiri : 1; Lacatus
mecanic: 14; Lucrator comercial: 2; 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: 37; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 71; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1;
Operator la fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 6; Pavator: 5; Referent de specialitate financiar-
contabilitate: 1; Strungar universal: 3; Tamplar universal: 21; Turnator formator: 1; Vanzator: 1; Vopsitor
industrial: 1; Zidar rosar-tencuitor: 33; Zugrav-vopsitor: 16;

; Asistent medical generalist: 1; Agent securitate: 4; Pontator: 1; Economist: 1;
Lucrator comercial: 1; Croitor: 24;Administrator: 1; Sofer autocamion: 1; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 25; Muncitor necalificat constructii: 4;

MOLDOVA NOU :

TOTAL JUDE : 556

Ă

Ordinea de zi a
din data de 28 August 2008

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
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Vând cas

ţiri, ocu
pabil imediat. Preţ 13.500 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.

Vând garsonier
ţiri. Preţ

20.500 € neg. Tel. 0720-
363624.

Vand casa in Bocsa Mon-
tan cu 3 camere inbunatatita
modern cu gaz, satelit, cu
gradina. Tel. 0724-700792.

Schimb casa in Bocsa
Montan cu 3 camere cu gra-
dina cu apartament cu 2 camere
confort 1 in Resita plus dife-
renţa. Tel. 0724-700792

Închiriez spatiu comercial in
Bocsa Romana, 140 mp + 40,
pentru orice fel de activitate, cu
posibilitate divizare. Tel. 0729-
133187.

Cumpar apartament 3 ca-
mere ultracentra in Caranse-
bes. Ofer pretul pietii. Tel. 0727-
010755.

Vand casa de vacanta,
langa Dunare, P+1, 1 baie, 5
camere pret 100.000 €, neg. Tel.
0255-544315.

Vând apartament 3 camere
decomandate,total renovat cu
imbunatatiri, total mobilat. Tel.
0751-048498.

Persoana fizica, cumpar
apartament cu 3 camere,
semidecomandat. Tel. 0763-
683256.

Cumpar apartament cu o
camera in bloc de apartamente,
Govandari. Tel. 0770-428144.

Persoana fizica vand urgent
apartament 3 camere, 2 bai, in
Resita, aproape de centru,
centrala proprie, recent renovat.
Tel. 0749-955506.

Vând ap. in Govândari 4
cam. Bd. Muncii et.1/4 total
renovat. Tel. 0746-515051, pret
90.000 € neg.

Vând apartament 3 camere
in centru, 2 bai, 2 balcoane
r e c e n t r e f o r m a t . T e l .
0034696818890, 60.000 € neg.

Caut sa inchiriez garsoniera
mobilata, preferabil zona
Govandari. Ofer maxim 100 €.
Tel. 0727-610768.

Vând casa cu 4 camere, gra-
dina + anexe in Dealul Crucii,
pret neg. Tel. 0255-213655.

Vand casa plus gradina in
satul Ghertenis, acces la strada
DN58B. Tel. 0740-777177.

Vând urgent cas

ţa, zon
ţ

ţ 30.000 €.
Tel. 0745-904251.

Vând casa imbunatatita,
garaje, curte, gradina, 4
camere, incalzire proprie, bazin.
Pret neg. Tel. 0746-889067.

ă în Re
ădină 800 mp, centru. Tel.

0255-253824.
ă str. C. Porumbes

cu nr. 58A. Tel. 0724-840094.
Persoană fizică vând cămin

2 camere cu îmbunătă

ă zona
Victoria, mici îmbunătă

ă

ă

ă în Gătaia
sau schimb cu apartament în
Re ă centrală, curte

ădină - 1600 mp, vi ă de vie,
pomi fructiferi. Pre

şi

şi şi
gr

Primesc fete în gazd

R â î

-
î .

.
Î î

.
ţ .
-

Transport de marf în ţar
sau str in tate cu Mercedes
Benz Sprinter 315 cdi, de 3,5 t,
an fabr. 2007, sarcin 1,5 t, vo-
lum de 15,5 mc, intr 7 euro-
paleţi. Preţ 1,2 lei/km. Tel. 0745-
274929, Florin, Re iţa.

Caut femeie pentru cur ţe-
nie. Tel. 0355-411682, 0729-
357909.

Femeie serioas
ţinere cu contract b

ă. Tel.
0355-805819.

om n stabilit n Germania
ofer servicii traduceri/tălmăcire
pentru cumpărare ma ini Ger
mania n zona Frankfurt. Tel
0049 1782494704

n ora ul Bra ov i n
statiunea Poiana Brasov ofer
cazare de scurta durata. 90
lei/zi pt 2 persoane, negociabil
func ie de durata sejurului. Tel
0745 668683.

ă ă
ă ă

ă
ă

ă

ă caut pt.
între ătrâni
sau bătrână. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

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

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA
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Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa
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,Textul anuntului:
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Diverse
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DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada -

şi
august

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Oferte-Cereri

de Serviciu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

-

şi

august

Matrimoniale
B rbat 40-176-75 divorţat

f r obligaţii, caut femeie 25-
35 pentru prietenie posibil
c s torie. S i plac c l torii
lungi peste ocean.

Contact pr in internet :
peterdolar@yahoo.com

ă
ă ă

ă
ă ă ă- ă ă ă

Proprietar, vand apartament
3 camere decomandat, etaj 3/4,
termopan, parchet, usa meta-
lica, 40.000 € neg. Tel. 0723-
571869.

Vând apartament 2 camere
langa facultatea Eftimie Murgu
str. Retezat, preţ 34.000 € neg.
Tel. 0355-414253, 0720-
223240.

Închiriez apartament în Re-
ţa, zona Moroasa lâng

. -
.

-

-
-

. €
. -

-
alea -

b T -
.

â
€/

ţ
. . .

Vând apartament 3 camere
conf.1 decomandat, 90 mp, -

ţ (ne)mobilat, preţ
70.000 € neg. Str. Horia, piaţa
Re ţa Sud. Tel. 0722-940018.

ţionarilor din Lunc

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

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

ţie
electric

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

2 camere, buc

sau schimb cu apar-
tament în Re ţa, conf. 1, cu
central sau 2

ţa apartament 2 camere
conf. 1, et. 1-2, cu central

şi

şi utilat. Tel 0770
538956

Persoana fizica doresc sa
cumpar garsoniera, ap. 1 came
ra sau ap. 2 camere confort
redus, fara imbunatatiri majore,
in zona linistita, exclus zona
caminelor sau Mociur. Ofer
plata pe loc. Tel. 0729 195324,
0720 537306.

Vand teren langa Resita in
suprafata de 17 264 mp, 8 /mp
neg. Tel 0724 921363.

Ofer spre inchiriere garso
niera cu centrala, C Caran
sebesului, l. 10. el. 0740
018256

V nd teren la km 7 stradal
3200 mp 40 mp investie pt
viitor. Rog agen ii s m
contacteze! Tel 0741 460985

şi

şi modificat
ş

ş

şi

şi

ă
Comisariat, 2 camere complet
mobilat

ă ă

ă

ă în gazdă. Tel.
0355-805819.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, str. Sportului. Tel. 226006

Vând sau închiriez cameră
de cămin cu baie, în blocul func-

ă, avantajos.
Tel. 0726-125935.

Vând garsonieră în Mociur,
et. 1. Tel. 0726-125935.

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufrage
ria, u ă metalică, instala

ă nouă, baie renovată
(gresie, faian ă, set Olivia). Pre

Închiriez sau vând în Moroa-
sa apartament 2 camere deco-
mandat, renovat, mobilat, utilat,
parter. Tel. 0726-125935.

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

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

Persoană fizică cumpăr în
Re

ă. 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

toa
te facilit ile,

Primesc fat

Vând Lada 1200, motor

ţ 10.000 €. Tel. 0755-
615558.

olvo
c

neînmatriculat

.

.
-

. -
Vâ S I

. . -

şi
caroserie în stare foarte bună,
550 € neg. Tel. 0255-213564
sau 0722-412531.

Vând buldo-excavator ger-
man. Pre

ăCump r V 460 GLE,
limuzina, 1721 cm , benzina,

, an fabricatie
1994-1996, stare tehnica si
optica impecabila. Tel 0754-
892767

Vand pompe electrice de
benzina pt orice tip auto,capuri
distribuitoare, pompe alimen
tare diesel. Tel 0744 852658

nd eat bita an 2001
motor tdi motorina consum 5,5
ful electric jante all! pret 3700
euro neg Tel 0741 509755

V
atrachus

ând pe

ţ 100 €. Tel. 0742-
079889.

Vând convector gaz LB50,
stare bun de funcţionare, preţ
380 lei neg., în Re iţa. Tel.
0770-515638, 0355-412998.

Cump

Vând o sticl de vin ro
ţ G

S
Tel. -

Vând laptop N V
M

lei . T .

Vând ţ P
L I

M
Tel. -

.
Vâ

T
0 - .

lei
Tel. - .

lei. Tel. -

â -
Tel. -

.
Ofer iubitorilor de animale

dog german, 4 ani, mascul,
negru. Tel. 0355-408151 dup

şti acvariu specia
Clarias B (somn alb) 2
perechi. Pre

ş

şu de
provenien germana rusen

chonan 1954, sigilat cu cear .
0740 628635

ec ersa
340, 1.8 ghz, 256 ram, 40 gb

hdd, 15.4 inch. 900 . neg el
0743-154797

2 c r i vechi, un etit
arouse lustre an 1914 şi o

enciclopedie inerva 1924, cu
harti si gravuri. 0740
628635

nd rochii de mireasa la
mina 2.diferie marimi. el.

255 210491
Vând sistem 2+1 format din

subwoofer 400W + monitoare
200W + statie 100W. 1200 .

0722 619119
Vând maşin

ă

ăr instant gaz. Tel.
0755-615558.

Vând costume populare. Tel.
0722-820078.

Vând un fotoliu în stare f.
bună, 150 lei neg. Tel. 0722-
820078.

ă
ă

ă

ă

ă de scris Carola
mecanică 50 0722
619119

V nd canari frezati deose
biti, tineret si maturi. 0722
852435

ă
ora 18.
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V nd Peugeot 405 1989 1,6
benzina inmatriculata taxe la zi
servo directie inchidere cen
tralizata caroserie galvanizata
2 000 0749 281466

Vand VW Golf 1,9 TDI, 90
CP, full electric, climatronic,
ABS, ESP, incalzire scaune.an
fabr. 2000Pret: 7700 neg. Tel.
0727-355173

Cumpar caroserie Aro 10
cabrio cu prelata. Tel. 0745-
126991.

V nd amaha YZF 750R cu
kit de R6, in Resita pret 3500 .

chimb cu auto inmatriculat.
Tel 0740 075527

Vand assat 2 din 1988
1,8 benzina stare perfecta fara
acte pret 600 neg Tel 0740
107964

nd acia 1310 berlina an
fabricatie 1999 stare foarte
buna, pret 1500 fix. 0755
646275

nd acia break, an 1997,
motor nou, baterie noua, stare
impecabila. el. 0723 894929

nd olf 3 tdi di el din
1995, stare ireprosabila. ret
2950 neg el. 0723 054615

â

-

. €. Tel. - .

â Y
€

S
. - .

VW P

€ . -
.

Vâ D

€ Tel. -
.

Vâ D

T - .
Vâ G es

P
€ . T - .

Vâ D
, ,

, î ţ
P ţ . € T -

- .
Vând redresor pt. î

ţi, în
stare f. bun

nd acia papuc 5 locuri,
an 2000 benzin motor 1,6,
carling omologat ntre inut .

re 2 500 neg. el. 0727
564673 sau 0726 378315

şin

ă
ă ă ă

ncărcat
bateria de ma ă pt. 12 vol

ă. Tel. 0355-807491,
0770-515588.
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Sfera activităţii cultelor pentru care
se acordă din partea
statului va fi extinsă, prin includerea în
această categorie a activităţilor acestora
în domeniul asistenţei sociale şi învăţă-
mântului teologic.

sprijin financiar
Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a publicat

. Registrul poate fi consultat de toti contribuabilii, pe
pagina de internet a MEF (www.mefromania.ro). In plus, orice
modificare privind taxele si impozitele va fi semnalata de autoritarea
care opereaza aceasta schimbare si va fi introdusa in registru.

Registrul
taxelor fiscale si nefiscale ale administratiei publice centrale
din Romania

Punctul de pensie se va majora cu 20 %
incepand cu 1 noiembrie 2008, ajungand la
suma de 697,5 lei, conform unui proiect de
Ordonanta de Urgenta cu privire la rectificarea
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul
2008, elaborat de Ministerul Muncii.

Data alegerilor parlamentare va fi 30 noiembrie 2008 Publicatiile Monitorului Oficial vor putea fi accesate gratuit pe internet,
conform unui proiect de Ordonanta elaborat de Secretariatul General al Guvernului (SGG) Peste 40 de mii de firme din Romania
sunt declarate inactive, conform datelor furnizate de site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Prin Hotărâre de
Guvern s-a decis subvenţionare cu 1 leu/litru a preţului motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de înfiinţare a culturilor
agricole în anul 2008
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Ordinul nr. 1.731/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 469/25.06.2008)
H.G. nr. 658

ţionarea Organizaţiei Religioase
"Martorii lui Iehova" (M.O. nr. 470/25.06.2008)

O. .G. nr. 81
.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baz

.u. . -

-
ţiilor pentru persoane care ocup ţii de demnitate
public

.u. .

(M.O. nr. 471/26.06.2008)
O. .G. nr. 83

(M.O. nr. 471/26.06.2008)
O. .G. nr. 84

ţ -
ţi

nonprofit de interes general (M.O. nr. 471/26.06.2008)
O. .G. nr. 85 ţiilor (M.O. nr.

474/27.06.2008)
O. .G. nr. 86

ţia

(M.O. nr. 474/27.06.2008)
O. .G. nr. 87

ţilor în care se desf ţ
(M.O. nr. 474/27.06.2008)

Ordinul nr. 1.752/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 478/27.06.2008)
O. .G. nr. 88

-
(M.O. nr. 480/30.06.2008)
O. .G. nr. 89 ţ -

(M.O. nr. 480/30.06.2008)
O. .G. nr. 91

(M.O. nr.
480/30.06.2008)

Ordinul nr. 269 al pre ţiei Naţionale
pentru Sport privind obligaţiile aflate în sarcina organi-
zatorului de competiţii sau jocuri sportive desf

ţ (M.O. nr.
480/30.06.2008)

Ordinul nr. 1.172 al ministrului s ţii publice pri-
vind prelungirea valabilit ţii Ordinului ministrului s -

ţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de
punere pe piaţ (M.O. nr. 480/30.06.2008)

O. .G. nr. 92 ţionarului public
denumit manager public (M.O. nr. 484/30.06.2008)

O. .G. nr. 93

ţii
(M.O. nr. 484/30.06.2008)

Legea nr. 131 pentru completarea art. 116 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (M.O. nr.
485/30.06.2008)

O. .G. nr. 94
ţie a pa -

(M.O.
nr. 485/30.06.2008)

O. .G. nr. 95
.u. .

ţie pentru elevii din clasele I-IV din
înv ţ ţ precum

ţele de stat cu program normal de 4 ore
(M.O. nr. 485/30.06.2008)

Ordinul nr. 2.220 al ministrului culturii

(M.O. nr.
493/02.07.2008)

Ordinul nr. 8 al Comisiei de Supraveghere a
Asigur pentru punerea în aplicare a Normelor
privind asigurarea obligatorie de r

(M.O. nr. 500/03.07.2008)
H.G. nr. 665 ţiuni

a c (M.O. nr.
505/04.07.2008)

Circulara nr. 19 B ţionale a României
ţ . .R.

valabil în luna iulie 2008 (M.O. nr. 507/07.07.2008)

ă ătre unele
persoane

privind recunoa

u pentru modificarea
ă

G nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a sala
riilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar

ă în sectorul bugetar
ă func

ă, precum ăsuri de reglementare a
drepturilor salariale

G nr.
19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene

u pentru modificarea

ări sociale
u pentru modificarea

ărilor neram
bursabile din fonduri publice alocate pentru activită

u privind stimularea investi

u pentru modificarea Legii nr. 448/2006
privind protec

u privind dotarea cu calculatoare tip
desktop a unită ă ă învă ământ
liceal

ă ătre unele
persoane

u pentru modificarea art. 55 alin. (8) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didac
tic

u pentru modificarea Legii învă ămân
tului nr. 84/1995

u pentru modificarea

ă

ă un număr redus de spectatori
ă nu sunt generatoare de violen ă

ănătă
ă ănă

tă

ă în România
u privind statutul func

u pentru modificarea

ănătă

u pentru stabilirea unor măsuri privind
punerea în circula

ălătorie

u pentru modificarea
G nr. 96/2002 privind acordarea de produse

lactate
ă ământul de sta

ădini

ărilor
ăspundere civilă

pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

pentru stabilirea nominală
ăilor navigabile interioare ale României

a ăncii Na
privind nivelul ratei dobânzii de referin ă a B N

şterea Statutului pentru
organizarea şi func

şi completarea
O şi al
altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit
O

şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II
şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire
a salariilor de baz şi a indemniza

şi unele m
şi a altor drepturi ale personalului

contractual salarizat prin legi speciale şi a O

şi completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigur

şi completarea
Legii nr. 350/2005 privind regimul finan

şi promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap

şoar
şi profesional de stat

şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

şedintelui Agen

şurate
în eşaloanele inferioare, precum şi pentru sporturile la
care particip şi care de
regul

şi completarea

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s

şapoartelor electronice, pre
cum şi producerea altor documente de c

şi completarea
O

şi de panifica
şi pentru copiii preşcolari

din gr

şi cultelor
privind tarifele pentru acordarea atestatelor şi avizelor
în domeniul impresariatului artistic, precum şi pentru
înscrierea în Registrul artelor spectacolului

şi pe por

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Guvernul a adoptat un act normativ prin care vor fi înlăturate unele inechităţi pentru pensio-
narii care anterior datei de 1 aprilie 2001 au desfăşurat activităţi în grupa I şi a II a de muncă

ensionarii care se încadrează în această categorie vor primi o majorare a punctului de pensie
în funcţie de grupa în care au lucrat. Este vorba de creşterea cu 0,5% din punctul de pensie pentru
grupa I de muncă şi 0,25% pentru grupa a II de muncă,pentru fiecare an lucrat în grupa respectivă.

Această măsură se va aplica eşalonat, pe măsură ce cărţile de muncă se vor analiza.

.
P

(Guvernul României - Biroul de pres - 27.08.2008)ă

Proceduri de autorizare pentru
armele nelatale

Armele neletale din categoria celor cu aer comprimat
şi a celor confecţionate special pentru a împrăştia
proiectile din cauciuc se supun procedurii autorizării în
vederea procurării şi, ulterior, emiterii permisului de
armă. Armele neletale din categoria celor confecţionate
special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de
neutralizare se supun în continuare procedurii de
notificare prealabilă.

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 130/2005.

În vederea asigurării cadrului juridic necesar aplicării
prevederilor Legii nr. 295/2004, actul normativ stabileşte
reglementarea distinctă a procedurilor referitoare la con-
diţiile de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor ne-
letale, potrivit categoriei acestora: arme neletale supuse
autorizării şi arme neletale supuse notificării prealabile.

Autorizaţia de procurare a armelor neletale supuse
autorizării se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile şi
poate fi prelungită o singură dată de către autoritatea
care a emis-o, pentru o nouă perioadă de 90 de zile.

Armele neletale supuse autorizării nu pot fi introduse
pe teritoriul României decât în cazul în care titularul
dreptului de port şi folosire face dovada deţinerii legale a
acestora sau urmează să participe la un concurs de tir
organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliat la
Federaţia Română de Tir Sportiv sau Federaţia Română
de Schi şi Biatlon sau, după caz, prezintă invitaţia unui
colecţionar de arme român.

În cazul armelor neletale supuse în continuare
procedurii de notificare prealabilă, notificarea trebuie
însoţită şi de certificatul de cazier judiciar al solicitantului.

Normele, care până la data adoptării O.u.G. nr.
26/2008 se aplicau tuturor armelor neletale, fără
distincţie, prin modificările operate, devin incidente doar
armelor neletale supuse notificării prealabile.

Actul normativ introduce proceduri noi, specifice
armelor neletale supuse autorizării, prin adaptarea
condiţiilor şi situaţiilor de procurare, deţinere, port şi folo-
sire utilizate în cazul armelor letale. Acestea se referă la
etapa autorizării procurării armelor, la obligaţiile titularu-
lui după procurarea armei, pentru înscrierea armei în
permisul de armă sau la obligaţiile titularilor care îns-
trăinează ori care moştenesc aceste categorii de arme.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 20.08.2008

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei lansează “Apelul pentru proiecte”, pentru
e-Creştere, un program de finanţări nerambursabile,
destinate sectorului IMM-urilor din România.
Programul de Finanţare Nerambursabilă, în valoare
de 20.070.000 LEI (9.000.000 USD), este o sub-
componentă a proiectului „Economia Bazată pe
Cunoaştere” - finanţat de către Banca Mondială şi
Guvernul României, iar apelul este deschis de astăzi
până pe 24 noiembrie 2008.

„Ne îndreptăm vertiginos spre o societate în care
vechea paradigmă „cunoaşterea este putere” capătă
valoare de postulat. Fără cunoaştere, educaţie şi
acces neîngrădit la informaţie, nu avem nicio şansă în
comunitatea globală. România s-a înscris decisiv pe
acest culoar, dar nu toată societatea românească
este la acelaşi nivel. Proiectul pe care îl gestionăm îşi
propune să sprijine comunităţile defavorizate să
beneficieze de oportunităţile noilor dezvoltări
tehnologice, oferind premisele unei vieţi mai bune
pentru toţi locuitorii” a afirmat Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei, Károly Borbély.

Programul e-Creştere este administrat de către
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei,
prin Unitatea de Management a Proiectului
Economia Bazată pe Cunoaştere (UMP).

„e-Creştere!” se adresează următoarelor grupuri
ţintă din toată România: persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi familiale, microîntreprin-
deri, IMM-uri, asociaţii care activează în domeniul
agriculturii, societăţi cooperative, cooperative
agricole, grupuri de producători.

Programul e-Creştere! finanţează proiecte având
ca scop îmbunătăţirea competitivităţii firmelor
româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele externe, prin
adoptarea de tehnologii inovatoare şi soluţii
informatice de tip e-business. Astfel, proiectele
trebuie să includă propuneri de finanţare privind:

Achiziţionaea utilajelor de producţie care să
conţină elemente inovatoare sau tehnologii moderne,
precum şi echipamente TIC (una din aceste categorii
sau o combinaţie a acestora);

Achiziţionarea drepturilor de exploatare a unei in-
ventii brevetate (prin contract de cesiune sau licenta),
precum şi licenţe software şi sisteme TIC (una din
aceste categorii sau o combinaţie a acestora);

Achiziţionarea de soluţii software care pot include
următoarele: analiza proceselor, dezvoltarea, imple-
mentarea şi testarea aplicaţiei;

Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru:
planuri de afaceri pentru dezvoltarea soluţiilor de tip
e-business, studii de piaţă, pregătirea documentaţiei
proiectului, implementarea proiectului (una din
aceste categorii sau o combinaţie a acestora);

Achiziţionarea de servicii de instruire (numai
taxele pentru cursuri);

Participarea la expoziţii şi târguri naţionale şi
internaţionale (numai taxa de participare) şi servicii
pentru marketing online (una din aceste categorii sau
o combinaţie a acestora);

Costuri pentru audit.
Valoarea finanţărilor oferite variază de la 33.450

LEI pentru persoanele fizice autorizate, întreprinde-
rile individuale şi întreprinderi familiale, 223.000 LEI
pentru IMM-uri şi poate ajunge până la 446.000 LEI
pentru parteneriatele formate dintr-un IMM (benefi-
ciar) şi o unitate de drept public sau privat (partener)
atestata în a desfăşura activităţi de cercetare
dezvoltare.

UMP a organizat în perioada 17 iunie - 3 iulie a.c.,
şase seminarii de informare privind e-Creştere în Iaşi,
Bacău, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timişoara şi
Bucureşti.

Lista celor 255 de localităţi înscrise în proiectul
Economia Bazată pe Cunoaştere se află pe portalul
www.ecomunitate.ro

Documentaţia necesară redactării proiectelor se
descarcă de la adresele www.ecomunitate.ro şi
www.mcti.ro.

Proiectele se depun în perioada 25 august - 24
noiembrie ora 14.00, la sediul UMP - MCTI din
Bulevardul Libertăţii Nr. 14, Sector 5, Bucureşti.
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Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei - 26.08.2008

Start la „e-Creştere!”

http://www.ecomunitate.ro/
http://www.mcti.ro/
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Coreea de Nord a anunţat că a întrerupt demontarea instalaţiilor sale nucleare Cehia şi SUA au
finalizat înţelegerea privind amplasarea unei baze a controversatului scut antirachetă Potrivit
preşedintelui irakian Jalal Talabani, trupele americane vor rămâne în Irak până în 2011 Vicepreşe
dintele american Cenney va efectua, începând de marţi, o vizită în Georgia, Azerbaijan şi Ukraina

Secretaru l de sta t amer ican,
Condoleezza Rice, şi ministrul de externe
polonez, Radek Sikorski, au semnat la
Varşovia, acordul ce prevede instalarea
de elemente ale scutului american
antirachetă pe teritoriul Poloniei.

A î n c e p u t c a m p a n i a
prezidenţială în .
Principalul favorit în al succede
p e P e r v e z M u s h a r r a f ,
demisionar, este soţul fostului
premier Benazir Bhutto.

Pakistan
Preşedintele rus Medvedev a anunţat marţi că recunoaşte independenţa

celor două teritorii separatiste din Georgia, şi , şi că a
semnat decrete în acest sens. Cu o zi mai devreme, Oseţia de Sud şi Abhazia au
primit susţinerea celor două camere ale Parlamentului rus, care s-a pronunţat
pentru recunoaşterea independenţei lor. SUA au calificat drept "inacceptabilă"
recunoaşterea oficială de către Rusia a celor două republici separatiste.

Rusia
Abhazia Osetia de Sud

La aproape opt luni de la alegerile preliminare din Iowa
(3 ianuarie), se apropie de sfârşit una din cele mai lungi
lupte pentru nominalizarea candidatului la preşedinţie din
scurta istorie a Statelor Unite. Peste 4400 de delegaţi s-au
întâlnit în Denver, Colorado, între 25 şi 28 august, pentru a
45-a Convenţia Naţională Democrată.

Delegaţii au făcut istorie în politica americană în
această săptămână prin nominalizarea oficială a
senatorului Barack Obama, primul afro-american candidat
la preşedinţie al unui partid politic major din SUA. Alături de
el a primit investirea oficială a partidului şi vicepreşedintele
ales de Obama, Joe Biden.

Marea reuniune,
precedată de luni de
pregătiri, s-a desfăşu-
rat sub sloganul "One
Nation", aducând pe
scenă membri de
mare greutate ai
partidului. Printre cei
care s-au adresat
delegaţiilor prezenţi
au fost speakerul
Camerei Reprezen-
tanţilor, Nancy Pelosi,
Caroline Kennedy,
care co-prezidat
comisia de căutare a

vicepreşedintelui pentru Obama şi, femeia care speră să fie
următoarea primă doamnă aAmericii, Michelle Obama.

Convenţia a omagiat două dintre cele mai proeminente
figuri moderne în Partidul Democrat. A fost prezentat un
montaj video ce evidenţiază realizările celui de al 39- lea
preşedinte, Jimmy Carter, precum şi un tribut emoţionant
adus rivalului lui Carter pentru nominalizarea din 1980:
senatorul Edward Kennedy.

Democraţii au încercat să transmită un mesaj puternic
de unitate după lupta dură pentru nominalizare între
senatorul Obama şi fosta primă doamnă, senatoarea
Clinton, ai căror suporteri au explodat la numirea, cu trei
zile înaintea Convenţiei, lui Biden ca vicepreşedinte în
echipă cu Obama, funcţie care o cereau pentru senatoarea
de New York. Reamintim că doamna Clinton a abandonat
cursa doar în 7 iunie, când numărul superdelegaţiilor era de
246 pentru ea şi 478 pentru Obama, 99 fără preferinţe
declarate iar numărul delegaţiilor era de 2244 pentru
Obama şi 1885 pentru Clinton.

Convenţiei se încheie azi, 28 august, cu Obama rostind
discursul său de acceptare pe un stadion de fotbal , în faţa a
80,000 de persoane, în ziua celei de a 45-a aniversări a
discursului lui Martin Luther King "I Have a Dream" (28
august 1963) un punct de referinţă al mişcărilor pentru
drepturi civile în SUA din anii '60. Convenţia Partidului
Republican va avea loc între 1 şi 4 septembrie.

Într-o ţară măcinată de secole de tensiuni şi violenţă
rasială, Barack Obama are şansa de a deveni primul
preşedinte afro-american. Orice s-ar întâmpla în scrutinul
din noiembrie, victoria sa în lupta pentru nominalizare a fost
un moment special în politica prezentă dar şi viitoare din
SUA. El se bucură de sprijin popular considerabil, cu un
plus printre afro-americani, tineri şi persoane educate.
Impact palpabil al mesajului său din campanie se vede în
sumele strânse pentru campanie, atrăgând peste 330 de
milioane de dolari din care 99 de procente din donaţii
individuale. Criticii îl acuză că poartă o campanie fără
substanţă iar în ultimele luni pentru schimbările de poziţie
sau chiar retractări faţă de subiecte sensibile cum ar fi
forajul petrolier în apropierea coastelor americane sau
procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Fiul unui tată kenyan şi mame americane, Obama s-a
născut în Hawaii în 1961. După divorţul părinţilor, mama s-a
recăsătorit şi a trăit în Indonezia pentru mai mulţi ani.

Mai târziu şi-a terminat studiile în New York petrecând
apoi mai mulţi ani lucrând pentru grupurile bisericii ce
acordau de asistenţă săracilor, în Chicago.

Ulterior, la fel ca mulţi candidaţi la preşedinţie, a fost
licenţiat în drept, devenind primul afro-american preşedinte
al prestigioasei Harvard Law Review. A revenit la Chicago,
unde a predat şi a muncit în calitate de avocat în drepturi
civile înainte de a intra în senatului statului Illinois în 1997.

În 2004, Obama a fost ales pentru Senatul Statelor
Unite. Nu mult după aceea, Obama, într-un discurs cheie
pentru cariera ulterioară, ţinut la Convenţia anuală a
Partidul Democrat din Boston, Massachusetts, la criticat pe
George W. Bush şi a cerut să se pună capăt războiului din
Irak. Discursul a generat un interes naţional pentru tânărul
senator şi în curând s-a ajuns la întrebări ale mass-media
legate de intenţia de a candida pentru nominalizare la
preşedinţie din partea democraţilor. Când a făcut acest
lucru, a existat o frenezie mass-media. Tânărul, fotogenicul
senator a fost prezentat de mulţi la vremea respectvă ca
noua faţă a Partidului Democrat.

Cu trei zile înaintea Convenţiei echipa de campanie a
candidatul democrat la preşedinţia SUA, Barack Obama,
a anunţat că a fost ales senatorul de Delaware Joseph
Biden, drept candidat la postul de vicepreşedinte. În Joe
Biden, de 35 de ani membru al Senatului, Obama a ales o
persoană din "interiorul" Washingtonului, cu o vastă expe-
rienţă şi reputaţia unuia care gândeşte cu propria minte.

Preşedintele Comitetului de Relaţii Externe al
Senatului, Biden a întâlnit mulţi liderii ai lumii şi este unul
dintre cele mai influente voci în politica externă din
Congresul SUA.

Un internaţionalist şi susţinător puternic al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, el a fost unul din liderii critici a ceea ce el
vede ca fiind o vagă, unilaterală abordare a problemelor
internaţionale a actualului preşedinte, George W. Bush.

Recent el s-a deplasat în capitala georgiană, Tbilisi, la
invitaţia preşedintelui Mikheil Saakashvili, şi a criticat
conduita Rusiei în conflictul legat de regiunea separatistă
Oseţia de Sud.

În 2002 Biden a votat pentru autorizarea invaziei din
Irak, la care Obama s-a opus de la început, dar a devenit
critic ferm al modului în care se desfăşoară razboiului. El a
câştigat elogii pentru un plan de pace pe care l-a prezentat,
plan care ar fi împărţit Irakul de-a lungul liniilor etnice. A fost
unul din cei mai tineri senatori aleşi vreodată (1972 la 30 de
ani) iar în 1988 când a intrat în cursa pentru nominalizarea
din partea democraţilor promitea "reaprinderea focului
idealismului în societatea noastră".

a
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Profil Barack Obama

Profil Joe Biden
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Alegeri în
SUA

Asisten]@ medical@ f@r@ frontiere
Comisia invită la adoptarea unor reglementări care

să simplifice formalităţile necesare pentru urmarea
unui tratament în străinătate

Nu cu mult timp în urmă, un luxemburghez şi-a
cumpărat o pereche de ochelari din oraşul belgian
vecin Arlon. Societatea de asigurări din Luxemburg a
refuzat să îi deconteze costul ochelarilor pretinzând că
ar fi trebuit să i se ceară acordul în prealabil. Omul şi-a
prezentat cazul în faţa Curţii Europene de Justiţie şi i s-
a dat câştig de cauză. Acesta este doar unul dintre nu
meroasele cazuri legate de asistenţa medicală trans
frontalieră care au ajuns în faţa Curţii în ultimii ani. Alte
cazuri au avut ca obiect tratamente inexistente în ţara
de origine sau disponibile după o perioadă prea mare
de aşteptare. Curtea a decis, în fiecare situaţie, că
pacienţii au dreptul la rambursarea costurilor medicale.

Astfel, s-a constatat că, în afara instanţei de jude
cată, există destule incertitudini legate de asistenţa
medicală transfrontalieră. În luna iulie, Comisia a pre
zentat o propunere care clarifică drepturile pacientului.

Conform acesteia, cetăţenii vor putea să solicite
rambursarea unei sume egale cu cea alocată de
sistemul public de asigurări pentru acelaşi tratament
urmat în ţara de origine. Nu vor mai avea nevoie de
acordul medicului pentru proceduri ambulatorii, dar
autorizaţia ar putea fi încă necesară pentru urmarea
tratamentului într-un spital din străinătate.

În prezent, o mică parte din europeni merg să se
trateze în străinătate, doar un procent din bugetele
naţionale de sănătate fiind alocat asistenţei medicale
transfrontaliere . Conform unui sondaj realizat în UE,
aproximativ 30% dintre europeni nu ştiu că beneficiază
de asigurare medicală pentru tratamentele urmate în
statele membre.

Reglementările propuse pentru acoperirea cheltu
ielilor medicale reprezintă doar o parte din pachetul de
măsuri care trebuie aprobat de Parlamentul European
şi de guvernele statelor membre pentru a putea intra în
vigoare. Printre obiectivele sale se numără:

îmbunătăţirea gradului de informare privind
serviciile medicale disponibile în UE

asigurarea unei asistenţe medicale standard de
calitate pentru pacienţii transfrontalieri

garantarea recunoaşterii reţetelor medicale peste
graniţă

crearea unor reţele europene de prestatori de ser
vicii medicale astfel încât să li se faciliteze pacienţilor
accesul la tratamente foarte specializate, iar statele
membre să fie ajutate să îşi pună în comun resursele

posibilitatea recuperării în străinătate pentru paci
enţii care au avut de suferit de pe urma unui tratament

transferul, la timp, al informaţiilor vitale de tip grupă
sanguină, eventuale alergii şi probleme de sănătate
cunoscute.

Pentru a putea beneficia de asistenţă medicală de
urgenţă în străinătate, cardul european de asigurări de
sănătate este indispensabil. În prezent, unul din trei
europeni are asupra sa cardul gratuit de care se poate
folosi în cazul în care se îmbolnăveşte sau se răneşte
în timp ce călătoreşte.
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Comisia Europeană

Părţi dintr-o uriaşă statuie,
sculptată în marmură, ce-l
ilustrează pe Marcus Aurelius,
împărat roman, au fost găsite
în situl arheologic Sagalassos
din Turcia. Până acum au fost
dezvelite capul în mărime de
aproape 1 metru, braţul drept,
lung de 1.5 metri şi parte infe-
rioară a picioarelor. Descope-
rirea a fost făcută de echipa
condusă de Marc Waelkens
de la Universitatea Catolică
din Leuven, Belgia, echipă ce
a început explorarea sitului în
anii 1990.

Marcus Aurelius, interpretat de Richard Harris în filmul
Gladiator, face parte din aşa numiţii Cinci Împăraţi Buni ai
Romei, alături de Nerva, Traian, Hadrian şi Antoninus
Pius. A domnit peste Imperiul Roman din anul 161 până la
moartea sa în 180. În plus faţă de faptele sale ca împărat,
Marcus Aurelius este amintit pentru scrierile lui, fiind
considerat unul dintre cei mai importanţi filosofi stoici .

În urmă cu un an o altă statuie imensă a fost dezvelită
în timpul săpăturilor din anticul oraş greco-roman din
Turcia. O sculptură în marmură, cu o dimensiune originală
estimată între 4 şi 5 metri, îl arată pe împăratul Hadrian, în
cea ce este considerată una dintre cele mai frumoase
reprezentări ale lui găsită până acum.

Luna aceasta, cercetători au găsit capul şi braţul
statuii ce o arată pe Faustina cea Bătrână, soţia
împăratuluiAntoninus Pius.

Arheologii belgieni cred acum că acestă încăpere în

care s-a escavat, o baie romană,
adăpostea o galerie de sculpturi ce
înfăţişau "dinastia Antonină", con-
ducători de origine spaniolă ai Im-
periului Roman, în cel de-al doilea
secol al erei noastre. Ei estimează
că sculpturi ce îi arată pe Hadrian,
soţia sa Vibia Sabina, împăratul
Antoninus Pius, soţia sa Faustina
şi Marcus Aurelius se găseau în
nişe ce înconjurau camera. Anul
viitor vor încerca să aducă la lumi-
nă statuia soţiei lui Marcus Aure-
lius, Faustina cea Tânără, pe care
sunt convinşi că o vor găsi tot aici.

Construcţia complexului bal-
near în Sagalassos a fost începută
în timpul domniei lui Hadrian (117 -
138) şi a fost terminată câteva
decenii mai târziu. Complexul este
unul din cele câteva mari proiecte
de construcţie din Sagalassos
care poate fi datat în timpul lui
Hadrian iar oraşul a avut un
sanctuar al cultului imperial
dedicat lui Hadrian şi succesorului
săuAntoninus Pius.

Galeria imperială
Marcus Aurelius



VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

Vând garsonieră Albastrelelor,
convector, partere, faian ă, u ă metalică,
pre

ă Constructorilor, etaj
1/4, termopane, podele laminate, baie
renovată, pre

ă Rarău, etaj 1/4, u ă
metalică, convector, ceas gaz, pre

ă Constructorilor, cen-
trală, 27 mp, termopane, podele laminate,
baie renovată, pre

ă Albastrelelor, convec-
tor, podele laminate, termopane, gresie,
faian ă, u ă metalică, pre

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

ă Timi
ă, 24 mp, pre

ă,Albăstrelelor, etaj 3/4,
u ă metalică, termopane, convector, ins-
tant, pre

ă, Tineretului, etaj 8/9,
31.66 mp, u ă metalica la intrare, pre

ă, Peleaga, etaj 2/4, po-
dele laminate in cameră, fără alte imbună-
tă

ă, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, u ă metalică, gresie,
faian ă, pre

ă, Tineretului, etaj 1,
34.5 mp, fără îmbunătă

ă
termică, baie renovată, instala

ă termică, gresie, faian ă, parchet,
pre

ă metalică, termopane, et.
8/9, pre

ă,
termopane, u ă metalica, stare bună, pre

ă, termopane, complet renovat, pre

ără alte îmbunătă

ă metalică, lambri-
uri, pre

ă, mobilat

ă
metalică, instala ă, etaj 4/4 ,
pre

ă metalică, centrală, baie
ătărie renovate, etaj 2/4, pre

ără îmbunătă

ă termopane, bucătărie

ără îmbună-
tă

ă, parter/10, pre

ătărie
mobilată, instala ă separată, pre

ără alte îmbunătă

ă metalică,
termopane, centrală, mobilat nou, pre

ăstre-
lelor, confort 2, tip vagon, mici modificări,
balcon închis, pre

ă ter-
mică, gresie, faian ă, u ă metalică, termo-
pane, pre

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

ăi, 2
balcoane, centrală termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, mobilat

ă ,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, pre

ă
termică, gresie, faian ă, u ă metalică, ter-
mopane, mobilat, pre

ţ
ţ 16500€ cod anunţ 00150
Vând garsonier

ţ 18000€, cod anunţ 00149.
Vând garsonier

ţ
24000€, cod anunţ 00145.

Vând garsonier

ţ 16500€, cod anunţ
00060.

Vând garsonier

ţ ţ 18000€, cod
anunţ 00121.

Vând garsonier

ţ 17500 € neg., cod anunţ
00020.

Vând garsonier
ţ ţ 30000€ neg.,

cod anunţ 00008.
Vând garsonier

ţ 20000 € neg., cod anunţ 00151
Vând garsonier

ţ
21000 € neg., cod anunţ 00166.

Vând garsonier

ţiri, preţ 21000 € neg., cod anunt 00182.
Vând garsonier

ţ ţ 7500 € neg., cod anunţ 00195.
Vând garsonier

ţiri, preţ 21000 €,
cod anunţ 00200

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 ţ 31000 € neg., cod
anunţ 00054.

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, central

ţie de cupru,
preţ 42000 € neg., cod anunţ 00013.

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1 , vagon, et. 1/3, mobilat si reno-
vat, preţ 45000 € neg., cod anunţ 00094.

Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1,
decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
central ţ

ţ 75000 € neg., cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,

confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termo-
pane, usa metalica la intrare, fara alte im-
bunatatiri, preţ 35000 € , cod anunţ 00109.

Vând apart. 2 camere, conf. 2, semi-
decomandat, u

ţ 35000 € neg., cod anunţ 00204
Vând apartament 2 camere, confort 1,

semidecomandat, etaj 6/10, central
ţ

38000 € neg., cod anunţ 00181
Vând apartament 2 camere, confort 1,

semidecomandat, 68 mp, parter, Lunca,
central ţ
45000 € neg., cod anunţ 00196

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, 82 mp, complet renovat,utilat

ţ 66000 €
neg., cod anunţ 00201

Vând apart. 2 camere, conf. 3, semide-

comandat, 38 mp, complet utilat si mobilat,
convector, termopane, vopsea lavabila,
Lunca, preţ 21000 € neg., cod anunţ 00194

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, 53.5 mp, parter din 4,
f ţiri, preţ 38000 € neg.,
cod anunţ 00189

Vând apart. 2 camere, conf. 3, parter,
pretabil privatizare, complet renovat,
Lunca, preţ 35000 € fix, cod anunţ 00175

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, parter din 10, 57 mp,
centrala, termopane, u

ţ 36000 € neg., cod anunţ 00177,
Vând apart. 2 camere, conf. 1, semide-

comandat, termopane, central
ţ 40000 € neg., cod anunţ 00171

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, 54 mp, centrala, u

ţie sanitara nou
ţ 32000 € neg., cod anunţ 00161
Vând apartament 2 camere, confort 2,

semidecomandat, 48 mp, Moroasa II,
termopane, u

ţ 32500 €
neg., cod anunţ 00158

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, parter/4, pretabil privati-
zare, f ţiri, preţ 28500 € neg.,
cod anunţ 00154

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Munci, parter/4, podele
laminate, central

ţ 38500 € neg.,
cod anunţ 00133

Vând apart. 2 camere, conf.1, semide-
comandat, 55 mp, etaj 1/3, f

ţiri, preţ 39000 € neg., cod anunţ 00125
Vând apartament 2 camere,confort 1,

semidecomandat 65 mp, termopane,
gresie, faianţ ţ 35500 fix,
cod anunţ 00123.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, 80 mp, Lunca, centrala, ter-
mopane, u

ţie ap ţ
58500 fix, cod anunţ 00122

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, etaj 4/4, termopane dor-
mitor ţiri,
preţ 35000 € fix, cod anunţ 00109

Vând apartament 2 camere, confort 1,
vagon, Moroasa, etaj 1/3, u

ţ
45000 neg., cod anunţ 00094

Vând apartament 2 camere, Alb

ţ 35000 neg., etaj 3/4,
cod anunţ 00089.

Vând apart. 3 camere, Muncii, conf. 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, central

ţ
ţ 53000 € neg., cod anunţ 00047.

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

ţ 48000 € neg., cod anunţ 00016.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.

1, decomandat, 80 mp, et. 3/4, 2 b
ţ

ţ 55000 € neg., cod anunţ 00107.
Vând apartament 3 camere, Muncii,

confort 1 , semidecomandat, 82 mp+ box
ţ

ţ
70000 € neg., cod anunţ 00104.

Vând ap. 3 camere, Govandari, conf. 1,
semidecomandat, 60 mp, et. 1/4, central

ţ
ţ 49000 € neg., cod

ş

ş

ş

şoara, Lipovei,
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ş

şi baie, et 9/10, pre

ş
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utilat, pre
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Agentii imobiliare,

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

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

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

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

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

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

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2008

| August |28 - 10 Septembrie 2008 PRISMA

Comunicat de presă
Direcţ ţ

”Variantă de ocolire Plugova”, pe teritoriul administrativ
al comunei Mehadia - sat Plugova şi al comunei Iablaniţa.

Lista cu imobilele propuse spre expropriere şi planul cu amplasamentul
lucrării pot fi consultate la sediul Consiliului Local al unităţii administrativ
teritoriale menţionate mai sus, începând cu data de 27.08.2008.

Cererea pentru plata despăgubirilor împreună cu actele doveditoare
referitor la existenţa drepturilor reale asupra clădirii expropriate vor fi depuse în
termen de 30 de zile, la sediul Consiliului Local pe raza căruia se află imobilul.

Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la DRDP Timişoara -
Serviciul Terenuri - .

ia Regional de Drumuri i Poduri Timi oara anun ă declan area
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe
amplasamentul lucrării

i Cadastru, tel. 0256 246 627.

ă ş ş ş

ş

Sistem informa]ional specific domeniului imobiliar-
edilitar }i b@ncilor de date urbane (SISBIEDU)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autoritatea
administraţiei publice centrale responsabilă cu realizarea sistemului informaţional
specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane (SISBIEDU), la nivel
naţional, prin Programe anuale.

Programul de realizare a SISBIEDU este prevăzut şi organizat să cuprindă
întregul intravilan la nivel naţional, respectiv, toate localităţile urbane şi rurale.

Aceste prevederi sunt incluse într-o Hotărâre de modificare şi completare a
Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific
domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 521/1997.

Potrivit HG nr. 521/1997, Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-
edilitar şi băncilor de date urbane (SISBIEDU) este sistemul de evidenţă, măsurare,
inventariere, gestiune şi actualizare sistematică a tuturor imobilelor şi reţelelor
edilitare din intravilanul localităţilor, sub aspect tehnic şi economic, cu respectarea
datelor de baza din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi
proprietarul.

SISDIEBDU are la bază atât datele din domeniul imobiliar-edilitar, cât şi din alte
domenii de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localităţilor,
în corelare cu programele de dezvoltare durabilă ale administraţiilor locale, la toate
nivelurile.

Potrivit noilor prevederi, datele şi informaţiile cuprinse în SISDIEBDU sunt
publice, reprezintă bun proprietate publică şi sunt în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale. Acestea pot fi puse gratuit la dispoziţia autorităţii
administraţiei publice centrale responsabile cu realizarea SISDIEBDU pentru
organizarea unor baze de date referitoare la evidenţa imobiliar-edilitară la nivelul
intravilanului localităţilor şi pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte
instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi
instituţiilor financiare de sub autoritatea MEF, pentru determinarea valorii
impozabile a fiecărui bun imobil.

Administratorul sistemului asigură respectarea dreptului la protecţie a datelor
personale ale cetăţenilor, prin crearea unor modalităţi de accesare a SISDIEBDU,
pe bază de parolă stabilită cu autoritatea administraţiei publice locale şi autoritatea
centrală responsabilă cu implementarea acestuia, după caz.

Hotărârea stabileşte şi că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
colaborează cu consiliile judeţene şi cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti
şi asigură:

a) Elaborarea de programe pentru realizarea lucrărilor SISDIEBDU, stabilirea
priorităţilor, în funcţie de interesul unei localităţi, şi evaluarea mijloacelor financiare
necesare;

b) Urmărirea execuţiei lucrărilor SISDIEBDU, controlul şi avizarea acestora, pe
faze şi categorii de lucrări;

c) Aducerea la cunoştinţă a lucrărilor SISDIEBDU şi asigurarea accesului
specialiştilor pentru executarea lucrărilor.

În limita alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor repartizează şi comunică consiliilor
judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate anual
şi trimestrial, pentru realizarea SISDIEBDU.

Pe baza şi în limitele plafoanelor comunicate, consiliile judeţene şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti transmit MDLPL lista lucrărilor. Decontarea
lucrărilor de realizare a SISDIEBDU se face lunar, în limita plafoanelor bugetare
trimestriale, comunicate.

Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti verifică
documentaţia primită, acordă viza de control financiar preventiv propriu şi
întocmesc lunar decontul justificativ, care se transmite până la data de 5 ale fiecărei
luni pentru luna precedentă, MDLPL, în două exemplare. Pentru lucrările executate
şi recepţionate până la data de 10 ale lunii decembrie, deconturile justificative se
transmit până la data de 15 decembrie a anului bugetar.

MDLPL, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Economiei şi
Finanţelor deschiderea de credite în limita alocaţiilor bugetare aprobate, însoţită de
decontul justificativ, virează sumele consiliilor judeţene şi Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.

(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 20.08.2008)

http://www.remiestate.ro/


VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Î

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

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

ă Micro 1, podele
laminate, u ă metalică pre

ă Micro 4, etaj 3, u ă
metalică, pre

ă, termopane, pre

ă, mobilat

ă mare 75
mp, pre

ă
termopane, boxă, pre

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

Vând apartament 2 camere Luncă, etaj
1, semidecomandat pre

ă
metalică, centrală, pre

ăramidă pre

ă metalică, pre

ă, termopane, confort 2, pre

ărie modificată, podele
laminate, centrală, pre

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

ă, confort 1,
semidecomandat, pre

ă, termopane,
pre

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

ă, 2 băi,
bucătarie mare, pre

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

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

ătărie mare termopane, centrală,
semimobilat, pre

ărămidă, bucătărie
modificată, centrală, pre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer spre închiriere spa

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

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

Vând garsonier

ş

ş

şi utilat,
tv, calculator, frigider, pre

ş

ş

şi de termopan, podele
laminate, pre

ştit

şa zon

şi utilat, central

ţ 16000 negociabil
Tel. 0788021442, 0728625813

Vând garsonier
ţ 19500 €. Tel.

0355-404462, 0788021439
Vând garsonier

ţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439

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

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

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

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

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

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

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

ţ 48000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439

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

ţ 37500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439

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

ţ 38000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439

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

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 2 camere zona
Lunc

ţ
43000 € Tel. 0355-404462, 0788021439

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

0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

ţ 46000 neg. Tel. 0788021439.

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

Vând apart. 3 camere, Lunc
. ţ

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

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

404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 3,

confort 1, decomandat, etaj 2, central

.

ţi, preţ
44000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439

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

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

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

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

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

-
ţ negociabil. Tel. 0355-404462,

0788021442, 0728625813
Vând cas

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

Vând cas -

-

ţiu comercial Lunc
ţ 35000 €.

Tel. 0788021439
Ofer spre închiriere cas

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

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

Ofer spre închiriere apartament 3
camere, complet mobilat

VÂNZARE CASĂ

NCHIRIERE

V nd apartament 3 camere, conf. 1,
etajul 1, zona Micro 2, cu central termic ,
pre

â

ţ 36.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere decoman-

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 2, cu mici îmbun t ţiri, zon
excelent . Tel. 0748-118777.

Vând sau închiriez, spaţiu comercial, în
suprafaţ de 55 mp. Tel. 0748-119442.

Vând apartament 2 camere superîm-
bun t ţit preţ 30.500 €. Tel. 0748-119442.

Vând apartament 2 camere, multiple
îmbun t ţiri, mobilat, bloc de 4 etaje, zon
bun . Tel. 0748-118080.

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

Închiriez garsonier mobilat sau
nemobilat Tel. 0748-118080.

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

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

Vând apartament 3 camere, conf. 1 de-
comandat, Micro 2, multiple îmbun t ţiri,
mobilat, pret neg. Tel. 0748-119441.

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

Vând 2 camere, bloc 4 etaje cu multiple
îmbun t ţiri, preţ 29.500 € neg. Tel. 0748-
119442.
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartametn 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, central

ţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0724-302616

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

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

Vând cas ţa, zona Baia
Comunal

ţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

i utilat
ţ

100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând cas

ţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

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

ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

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

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

Caut s

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

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

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

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

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

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

Ofer spre închiriere hal depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Lunc

ţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616.

ă zona
centru. Pre

ă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompeAdaste, descărcare gravi-
ta ă, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în ora

ătă

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

ă în Re
ă, compusă din 6 camere, 2

băi, 2 terase, garaj. Pre

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

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

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

teren aferent.
ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

ă
ă.

Pre

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

şi

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

Vând cas

Ofer spre nchiriere
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec
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FOTBAL
Miercuri seara, pe stadionul Ghencea, Steaua Bucuresti a

jucat cu Galatasaray Istanbul in mansa retur din turul 3 preliminar
al Ligii Campionilor. Scor final: -0. s a calificat in grupele
Ligii Campionilor.

Tragerea la sorti pentru grupele Ligii Campionilor se va
desfasura joi, 28 aug , la Monaco. In 29 Aug se vor trage la
sorti si meciurile din cadrul primului tur din Cupa UEFA

Joi are loc si returul echipei FC Vaslui cu M. Liepajas, tur 2-0

1 Steaua -

ust ust

.

Loc ara Aur Arg Bronz TotalŢ int
45 Letonia 1 1 1 3
46 Belgia 1 1 2
46 Rep. Dominicana 1 1 2
46 Estonia 1 1 2
46 Portugalia 1 1 2
50 India 1 2 3
51 Iran 1 1 2
52 Bahrain 1 1
52 Camerun 1 1
52 Panama 1 1
52 Tunisia 1 1
56 Suedia 4 1 5
57 Croatia 2 3 5
57 Lituania 2 3 5
59 Grecia 2 2 4
60 Trinidad/Tobago 2 2
61 Nigeria 1 3 4
62 Austria 1 2 3
62 Irlanda 1 2 3
62 Serbia 1 2 3
65 Algeria 1 1 2
65 Bahamas 1 1 2
65 Columbia 1 1 2
65 Kazahstan 1 1 2
65 Maroc 1 1 2
65 Tajikistan 1 1 2
71 Chile 1 1
71 Ecuador 1 1
71 Islanda 1 1
71 Malaezia 1 1
71 Africa de Sud 1 1
71 Singapore 1 1
71 Sudan 1 1
71 Vietnam 1 1
79 Armenia 6 6
80 Taipeiul Chinezesc 4 4
81 Afghanistan 1 1
81 Egipt 1 1
81 Israel 1 1
81 Moldova 1 1
81 Mauritius 1 1
81 Togo 1 1
81 Venezuela 1 1

0
0
0
0

0
0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Cupa UEFA, Turul intai

Vineri TVR 1 ora 13:50
FOTBAL: Supercupa Europei: M. United - Zenit St. Petersburg

Vineri ProTV ora 21:45
RUGBY - Turneul celor trei natiuni: Africa de Sud - Australia

Sambata Sport.ro ora 16:00
CICLISM: Turusl Spaniei, Etapa 1

Sambata Eurosport ora 17:00
MOTOCICLISM: MotoGP, MP din San Marino, Cursele

Duminica Eurosport ora 11:45
TENIS: ATP Tour, US Open, Flushing Meadows, New York, SUA

Duminica Eurosport ora 18:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
25 aug - 07 sept: TENIS - US OPEN, New York, SUA.
29 aug: ATLETISM - Et. Golden League, Zurich, Elvetia;
30 aug - 21 sep: CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta;
6 sept: FOTBAL- Preliminarii CM, Romania - Lituania;

MEDALIA II ROM NIEIŢ Â
La aceast ţie a Jocurilor Olimpice delegaţia României a reu

ţ
ă edi ă aducă 8 medalii, 4 de aur

(prin Alina Dumitru la judo, G. Andrunache/V. Susanu, la 2 rame fără cîrmaci, Constantina Di ă la
maraton ă) una de argint, cea a Anei Maria Brînză la spadă

ă, echipa feminină de gimnastică

şit s

şi Sandra Izbaşa la gimnastic şi trei de
bronz prin Mihai Covaliu la spad şi echipajul feminin 8+1 la canotaj.

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

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

Clasament etapa 5-a:
M V E I G GP PM

.

1. Unirea Urziceni 5 4 0 1 14 5 12p
Rapid Bucuresti 5 4 0 1 9 3 12
FC Vaslui 5 4 0 1 7 3 12
Dinamo Bucuresti 5 3 1 1 10 6 10
Otelul Galati 5 3 1 1 9 5 10

. Steaua Bucuresti 5 3 1 1 8 4 10
7. FC Timisoara

U. Craiova 5 3 1 1 7 5 10
9. CFR Cluj 5 2 1 2 8 4 7

. Gloria Bistrita 5 2 1 2 7 7 7
11. FC Brasov 5 2 1 2 4 4 7

Farul Constanta 4 2 0 2 4 5 6
13. Gaz Metan Medias 5 1 2 2 7 8 5

FC Arges 5 1 1 3 5 9 4
5. Pandurii Tg. Jiu 5 1 1 3 6 12 4p

16. Politehnica Iasi 4 0 0 4 2 10 0p
17. Gloria Buzau 5 0 0 5 2 11 0p
18. CS Otopeni 5 0 0 5 5 15 0p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

5 3 1 1 10 8 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (6/34) 29.08 - 01.09.2008 ineri 29.08

Sambata 30.08

Duminica 31.08

Luni 01.09

, v : FC
Brasov - CS Otopeni, (ora 17:45); FC Arges - Gaz Metan Medias,
(ora 19:45); CFR Cluj - Poli Iasi, (ora 21:45); : Farul
Constanta - Gloria Bistrita, (ora 19:45); Dinamo - U Craiova, (ora
20:45); : Otelul Galati - FC Vaslui, (ora 17:45);
Unirea Urziceni - Gloria Buzau, (ora 20:30); FC Timisoara - Rapid,
(ora 21:45); : Steaua - Pandurii Tg. Jiu, (ora 20:00).
Toate meciurile sunt transmise de posturile GSPTV si GSPTV 2.

LIGA 1

HANDBALMASCULIN - LIGANATIONALAMASC.
În data de 06.09.2008 se va da startul la o noua editie din

Campiontul National de Handbal masculin. Iata tintarul primei
etape: Dinamo - Univeritatea Suceava;

; Pandurii Tg. Jiu - CSM Oradea; Poli Timisoara - Minaur
Baia Mare; Steaua - CS Pitesti; CSM Medgidia - HCM Constanta;
FC Odorhei - U Cluj.

Stiinta Bacau - UCM
Resita

Loc ara Aur Arg Bronz TotalŢ int
1 China 51 21 28 100
2 SUA 36 38 36 110
3 Rusia 23 21 28 72
4 Marea Britanie 19 13 15 47
5 Germania 16 10 15 41
6 Australia 14 15 17 46
7 Corea 13 10 8 31
8 Japonia 9 6 10 25
9 Italia 8 10 10 28
10 Franta 7 16 17 40
11 Ucraina 7 5 15 27
12 Olanda 7 5 4 16
13 Jamaica 6 3 2 11
14 Spania 5 10 3 18
15 Kenya 5 5 4 14
16 Belarus 4 5 10 19

18 Etiopia 4 1 2 7
19 Canada 3 9 6 18
20 Polonia 3 6 1 10
21 Ungaria 3 5 2 10
21 Norvegia 3 5 2 10
23 Brazilia 3 4 8 15
24 Cehia 3 3 0 6
25 Slovacia 3 2 1 6
26 Noua Zeelanda 3 1 5 9
27 Georgia 3 3 6
28 Cuba 2 11 11 24
29 Kazakhstan 2 4 7 13
30 Danemarca 2 2 3 7
31 Mongolia 2 2 4
31 Tailanda 2 2 4
33 Corea de Sud 2 1 3 6
34 Argentina 2 4 6
34 Elvetia 2 4 6
36 Mexic 2 1 3
37 Turcia 1 4 3 8
38 Zimbabwe 1 3 4
39 Azerbaijan 1 2 4 7
40 Uzbekistan 1 2 3 6
41 Slovenia 1 2 2 5
42 Bulgaria 1 1 3 5
42 Indonesia 1 1 3 5
44 Finlanda 1 1 2 4

17 Romania 4 1 3 8

0

0
0

0
0
0

0

OLIMPIADA 2008
Clasamentul pe medalii
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ă

FORMULA 1
La sfarsitul saptamanii

trecute s-a desfasurat MP al
Europei la Valencia pe un circuit
stradal complet nou. Iata clasa
mentul primilor 8 din cursa:
1 F. Massa, Ferrari
2 Hamilton, McLaren Mercedes
3 R. Kubica, BMW Sauber
4 Kovalaine, McLaren Mercede
5 J. Trulli,Toyota
6 S. Vettel, Toro Rosso
7 T. Glock, Toyota
8 N. Rosberg, Williams

In 7 septembrie se va desfa
sura MP al Belgiei, a 13 etapa
din Campionatul Mondial de F1.
Cursa se va desfasura pe
circuitul de la Spa . Clasamente
inregistrate inainte de Belgia:

1 Lewis Hamilton 70
2 Felipe Massa 64
3 Kimi Raikkonen 57
4 Robert Kubica 55
5 Heikki Kovalainen 43
6 Nick Heidfeld 41
7 Jarno Trulli 26
8 FernandoAlonso 18
9 Mark Webber 18

10 Timo Glock 15
11 Nelsinho Piquet 13
12 Rubens Barrichello 11
13 Nico Rosberg 9
14 Sebastian Vettel 9
15 Kazuki Nakajima 8
16 David Coulthard 6
17 Jenson Button 3
18 Sébastien Bourdais 2

1 Ferrari 121
2 McLaren Mercedes 113
3 BMW Sauber 96
4 Toyota 41
5 Renault 31
6 Red Bull Renault 24
7 Williams Toyota 17
8 Honda 14
9 Toro Rosso Ferrari 11

10 Force India Ferrari 0
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PILOTI: CONSTRUCTORI:

Guvernul a decis constituirea unui grup de experţi care va
susţine organizarea în România a Festivalului Olimpic al
Tineretului European F.O.T.E. - ediţia de iarnă 2013.
Organizarea F.O.T.E. - ediţia de iarnă 2013 în ţara noastră
reprezintă o etapă preliminară din cadrul procedurilor prealabile
pe care România trebuie să le îndeplinească în vederea
depunerea candidaturii pentru organizarea Jocurilor Olimpice
de iarnă - 2022, locaţia preconizată fiind Valea Prahovei.


