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În data de 2 septembrie, la sediul Consiliului Judeţean, a
avut loc întâlnirea dintre delegaţia sârb

ţii autorit ţilor administraţiei
publice locale ţene din Cara

ţean, Mihai Stepanescu, primarul
Municipiului Re ţa ţa.

Din delegaţia sârb
ţ, Vladita Maximovici,

primarul din Biserica Alb ţi ai
Consiliului Executiv ai PAVoivodina.

Discuţiile s-au purtat asupra proiectelor comune trans-
frontaliere, vizând deschiderea a patru puncte de frontier

ţile Iam -
Dobricevo, Gr ţ

ţean Cara -Severin a
accentuat importanţa dezvolt

ţa ţean, în timp
ce realizarea infrastructurii feroviare ţa
C

ţean a
subliniat ţa deschiderii celor trei puncte rutiere de
trecere a frontierei, atât pentru dezvoltarea turismului, cât

ţilor din cele
dou

ţean
ţei, au f ţie comun

ţ
.

ă, condusă de
Dragomir Radencovic, consulul general al Republicii Serbia
la Timi ă

ăverde,

ă au făcut parte Stevica Nazircic,
pre ării Comunale Vâr

ă, precum

ă,
dintre care unul feroviar trei rutiere, între localită

ădinari - Malkovă ă.
Pre

ării legăturilor rutiere, având în
vedere că reabilitarea infrastructurii rutiere intră în
competen

este de competen
ăilor Ferate Române. Pentru realizarea acestui proiect,

partea sârbă ar trebui să construiască 7,8 km de cale ferată
iar partea română 2,5 km.

De asemenea, pre

ăspunde nevoilor actuale ale comunită
ă regiuni.
La sfâr

ăcut o declara ă cu privire la
ini ierea unui proiect de realizare a centurii rutiere a

şoara, cu reprezentan
şi jude ş-Severin.

Din partea gazdelor au participat Sorin Frunz pre-
şedintele Consiliului Jude

şi şi Ioan Goga, primarul oraşului Oravi

şedintele Adun şe

şi reprezentan

şi
şi Socol - BisericaAlb

şedintele Consiliului Jude ş

şi responsabilitatea consiliului jude

şedintele consiliului jude
importan

şi
pentru a r

şitul întâlnirii, preşedintele consiliului jude şi
primarul Reşi

Municipiului Reşiţa

Proiecte comune transfrontaliere Banatul Montan - Voivodina

Guvernul a modificat printr-o Ordonanţă de Urgenţă, Legea nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Potrivit noilor reglementări, în anul fiscal în care au loc mai multe scrutine,
donaţiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii de bază
minime brute pe ţară, la valoarea de la data 1 ianuarie a anului respectiv, pentru
fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, iar donaţiile
primite de la o persoană juridică pot fi de până la 1.000 de salarii de bază
minime brute pe ţară.

Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,050% din
veniturile prevăzute în bugetul de stat.

Având în vedere principiul anualităţii bugetului, pe durata suspendării
temporare a subvenţiei aceasta va fi păstrată de către Autoritatea Electorală
Permanentă în sume de mandat, până la pronunţarea definitivă a instanţei,
aceasta nefăcând obiectul rambursării, la sfârşitul anului, la bugetul de stat.

Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relaţia cuAutoritatea
Electorală Permanentă.

Mandatarii financiari ai candidaţilor trimit rapoartele prevăzute de lege către
Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul mandatarului financiar
coordonator.

În cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, donaţiile şi legatele
destinate unui candidat sau partid, primite după anunţarea oficială a datei
alegerilor pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal
sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor
cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale pentru candidaţii acestora
sau poate fi ales personal de către fiecare candidat.

Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa
oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului
financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă
publică a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, făcându-se publică
în presă sau pe pagina de internet a partidului.

Potrivit actului normativ adoptat astăzi, calitatea de candidat este
incompatibilă cu cea de mandatar financiar.

O altă noutate constă în faptul că la nivel central, suplimentar faţă de limitele
maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de
maximum 50 de salarii minime brute pe economie pentru fiecare candidat. De
asemenea, în legătură cu valorile maxime permise pentru fiecare candidat, este
reglementată suma de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru
fiecare candidat la funcţia de senator şi 350 de salarii de bază minime brute pe
ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat.

În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi,
respectiv pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripţiilor electorale
judeţene, fiecare partid va deschide, după caz, câte un cont al partidului ori câte
un cont sau subcont, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator.

Activităţile de propagandă electorală ale fiecărui candidat precum şi dona
ţiile şi legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfăşoară
doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute mai sus.

-

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 27.08.2008

Finan]area activit@]ii partidelor politice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind abrogarea unor
hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre solicitarea transferului
unui imobil teren şi clădiri din domeniul public al
comunei Şopotu Nou şi administrarea Consiliului
Local Şopotu Nou, în domeniul public al judeţului
Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu Consiliul
Local al oraşului Moldova Nouă în vederea
implementării proiectului „Reabilitare, modernizare
şi dotare Casa de Cultură Moldova Nouă”, finanţat
prin Programul naţional prioritar pentru reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea
aşezămintelor culturale din mediu mic urban.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu Consiliul
Local al oraşului Moldova Nouă în vederea
implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare
străzi în oraşul Moldova Nouă”, finanţat prin
Programul de infrastructură cu componenta
infrastructură municipală prinANDZM.

Raport de activitate al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Sacu pentru perioada
01.01.2007 - 31.12.2007.

Informare privind activitatea Centrului Jude
ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin, în perioada 01.01.2008-
30.06.2008.

Informare cu privire la Hotărârile Consiliului
Judeţean Caraş-Severin care au presupus vot
secret, realizat în şedinţa Consiliului Judeţean
Caraş-Severin din data de 28.08.2008.

Intrebări. Interpelări.

-

Ordinea de zi a sedin]ei extraordinare
a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 10 septembrie 2008
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Masterplan ap@ }i canalizare
pentru jude]ul Cara}-Severin
Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului

Judeţean Caraş-Severin, şi Ionesie Ghiorghioni,
vicepreşedintele aceleiaşi instituţii, au participat
astăzi, 9 septembrie a.c. la o întâlnire de lucru în
cadrul căreia s-a discutat pe marginea masterpla-
nului apă şi canalizare în judeţul Caraş-Severin,
realizarea acestuia reprezentând primul pas în
procesul de aplicare pentru Fondurile de Coeziune.

Întâlnirea a reunit reprezentanţi ai : SC
AquaCaraş SA, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin şi Timiş, ai Gărzii de Mediu Caraş-
Severin, ai Apelor Române SGA Reşiţa, ai
primăriilor Reşiţa, Caransebeş şi Oţelu Roşu precum
şi cei ai firmei de consultanţă Louis Berger.

Masterplanul, care va fi finalizat de către firma de
consultanţă Louis Berger până la sfârşitul acestui an,
va cuprinde strategia de proiectare a staţiilor de
tratare a apei şi a sistemelor de colectare a apei
uzate pentru întreg judeţul Caraş-Severin şi are un
orizont de proiectare de 30 de ani.

In cadrul întâlnirii de astăzi a fost prezentat
stadiul de realizare a masterplanului şi au fost
supuse discuţiilor etapele viitoare de derulare a
lucrărilor, urmând ca în cadrul următoarei întâlniri să
fie formulate propuneri privind lista de priorităţi şi
proiectele pe termen lung.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, titular al Strategiei de
dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin pentru perioada
2007-2013, anunţă publicul interesat asupra audierii publice a
raportului de mediu care va avea loc în data de 28 octombrie
2008. Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora
15, la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Piaţa 1
Decembrie 1918, Nr.1.

Autorităţi participante
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
Agenţia Regională de Protecţia Mediului Timişoara
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
Autoritatea de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Caraş-Severin
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a

judeţului Caraş-Severin
DirecţiaApelor Banat Timişoara - SGACaraş-Severin
S.C.Aquacaraş S.A. Reşiţa
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-

Severin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Caraş-

Severin
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Caraş-

Severin
S.C. E-ON Gaz România Centrul Operaţional Reşiţa
S.C. Enel Distribuţie Reşiţa
S.C. Prescom S.A. Reşiţa.
Dezbaterea este deschisă publicului interesat.
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În conformitate cu art. 6 al Legii
52/21.01.2003, privind transparenţa deci-
zională în administraţia publică, aducem la
cunoştinţă publică, faptul că, în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al municipiului
Reşiţa din luna octombrie 2008, urmează
să fie supuse spre aprobare următoarele
proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind modifi-
carea Anexei nr. 5 (punctul 1) şi
completarea Anexei nr. 11 la H.C.L. nr.
316/14.12.2007 privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2008;

Proiect de hotărâre privind modifi-
carea Anexei nr. 5 (punctul 1) la H.C.L. nr.
157/20.05.2008 privind stabilirea taxelor
speciale, pentru anul fiscal 2009.

1.

2.

Persoanele care au propuneri,
sugestii şi opinii cu privire la proiectele
de hotărâre afişate, le pot depune în
scris la Biroul Elaborare Documente
privind Administraţie Publică Locală şi
Arhivă, et. II, până la data de 11
septembrie 2008

1.

7.

8.

32.

33.

38.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu

ărâre privind rectificarea bugetului
local al municipiului Re

ărâre privind aprobarea Actului
Constitutiv

ă „INTERCOM De
ărâre privind a-probarea Actului

Constitutiv
ă „ACVABANAT" Cara - everin.

ărâre privind desemnarea din
partea Consiliului Local al Municipiului Re

ă „SFÂNTULILIE".
ărâre privind împuternicirea repre

zentantului Consiliului Local al municipiului Re
ă a Ac

ă
Proiect de hotărâre privind împuternicirea

reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Re ă a Ac

ă societate.
Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului

de administra

ărâre privind numirea Consiliului
de administra

ărâre privind desemnarea repre
zentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a
Ac

ărâre privind desemnarea
reprezentan

ă

ărâre privind desemnarea
reprezentan

ă
ă ământ preuniversitar arondate centrelor de

execu ă din Municipiul Re
ărâre privind constituirea comisiei

de elaborare a facilită

ărâre privind constituirea comisiei
care va monitoriza

ă

ăsurilor ce urmează a fi adoptate pentru finalizarea
procedurii de achizi

ărâre privind numirea reprezen
tantului Consiliului Local al municipiului Re

ă

de utilitate publică.
ărâre privind aprobarea acordului

de principiu în vederea încheierii unui parteneriat cu
Consiliul Jude ării
unui proiect european pentru amenajarea/construirea
drumurilor de centură ale Municipiului Re

ărâre privind aprobarea acordului
de principiu în vederea încheierii unui parteneriat cu
Consiliul Jude ării
unei parcări în centrul Municipiului Re

ărâre privind aprobarea acordului
de principiu al Consiliului Local al municipiului Re

ă
ă

ăinătate, crearea de noi legături de
cooperare transfrontalieră

ătre MinisterulAfacerilor Externe.
ărâre privind reducerea

capitalului social al S.C. PIE
ărâre privind aprobarea

amenajării unui Parking auto în Municipiul Re
ărâre privind a-probarea solicitării

S.C. Urban Re

ărâre privind transmiterea punc
telor termice aflate în domeniul public al Municipiului
Re

ărâre privind aprobarea „Progra
mului de restructurare" a S.C. CET ENERGOTERM
RE

ărâre privind modificarea Organi
gramei

ărâre privind revocarea H.C.L. nr.
75/25.03.2008 privind acordarea unui spor de
mobilitate

ărâre privind aprobarea
amplasării antenelor

ă în teritoriul administrativ al Municipiului Re
ărâre privind actualizarea

programului de transport în municipiul Re
ă a tuturor mijloacelor de

transport pentru cele două sezoane.
ărâre privind modificarea canti

tă

ărâre privind aprobarea tarifelor
pentru închirieri auto

ă, aplicate de către S.C. URBAN RE
ărâre privind trecerea din dome

niul public în domeniul privat al Municipiului Re

ărâre privind aprobarea unui
schimb de teren între Consiliul Local al Municipiul
Re

Proiect de hotărâre privind scoaterea din
domeniul public

ă totală
de 1098 mp situate în Re

ă.
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului

în suprafa ă de 50 mp situat în Re ă

ărâre privind transmiterea
imobilului - „Cantină Bloc 800" situat administrativ în
Re ă gratuită
Consiliului Local al Municipiului Re

ărâre privind transferul unor
bunuri (imobile) din domeniul public al municipiului
Re

ăzi
ărâre privind revocarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 342/2006 privind darea în folosin ă
gratuită a unui imobil Partidei Romilor.

ărâre privind aprobarea
documenta

ăgăra
Proiect de hotărâre privind aprobarea docu

menta

ărâre privind aprobarea docu
menta

ărâre privind aprobarea docu
menta ă de sport" în
municipiul Re

ărâre privind reînfiin

ărâre privind a-mânarea investi

ătă

ă Cinetică - Centru Civic - Municipiul
Re

ă a unei delega ăriei Municipiului
Re ăriile municipiilor: Deva, Hunedoara

ă ă de către
asisten

ări ări adresate executivului.
Diverse.

-
ţiei locale de 11,24 % din costurile totale eligibile ale
Proiectului „Economy Integration for European
prosper".

Proiect de hot
ţa pe anul 2008. iniţiator:

primar - Stepanescu Mihai
Proiect de hot

ţiei de Dezvoltare In-
tercomunitar

Proiect de hot
ţiei de Dezvoltare

Intercomunitar S
Proiect de hot

ţa a trei
membri în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitar

Proiect de hot -
ţa în

Adunarea General ţionarilor la S.C. Fotbal Club
Municipal S.A., pentru a propune desemnarea unui
membru în Consiliul deAdministraţie al societ ţii.

ţa în Adunarea General ţionarilor la S.C.
Fotbal Club Municipal S.A., pentru a propune
desemnarea unui cenzor la aceast

ţie
ŢASA.

Proiect de hot
ţie

ŢA.
Proiect de hot -

ţionarilor de la SCAQUACARA
Proiect de hot

ţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor
Consultative ale unit ţilor specializate furnizoare de
servicii sociale din sub-ordinea

ţean Cara
Proiect de hot

ţilor Consiliului Local al Municipiul Re ţa
în Consiliile de administraţie ale unit ţilor de
înv ţ

ţie bugetar ţa.
Proiect de hot

ţilor ţiilor de acordare a
acestora investitorilor la nivelul municipiului Re ţa.

Proiect de hot

ţa despre modul de desf
ţiei publice privind achiziţionarea unor autobuze

ţionare a acestora la nivelul S.C.
PRESCOM S.A.

Proiect de hot -
ţa în

comisia de expropriere a unor imobile - pentru cauz

Proiect de hot

ţean Cara

ţa.
Proiect de hot

ţean Cara
ţa.

Proiect de hot
ţa

pentru continuarea proiectelor de cooperare ţire
a municipiului Re ţa cu diferite unit ţi administrativ -
teritoriale din str

ţinerea avizului
conform emis de c

Proiect de hot
ŢE RE ŢAS.R.L.

Proiect de hot
ţa.

Proiect de hot
ţa S.R.L de amenajare a unei „Pieţe

Auto" în Municipiul Re ţa.
Proiect de hot -

ţa în administrarea Consiliului Local al munici-
piului Re ţa, Serviciul Public - „Direcţia pentru Admi-
nistrarea Domeniului Public

ţa".
Proiect de hot -

ŢAS.A.
Proiect de hot -

ţii al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Re ţa.

Proiect de hot

ţialitate, consilierilor juridici din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului, ai
serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului
Local

Proiect de hot

ţa.
Proiect de hot

ţa care
cuprinde ciclograma integrat

Proiect de hot -
ţii de gunoi menajer colectat de la populaţie în

Municipiul Re ţa.
Proiect de hot

ţului pentru trans-
portul cu autobuze ţa
de munc ŢASRL

Proiect de hot -
ţa a

imobilului - construcţie - Sala Sporturilor „30 Decem-

brie" din Re ţa .
ţiune, casarea -

ţie - Sala Sporturilor „30 Decembrie".
Proiect de hot

ţa

ţa a unor terenuri în suprafaţ
ţa, Zona Doman II - str. I. L.

Caragiale ţie public

ţ ţa,str. Butov ţ, nr. 1
doamnei Giuca Ioana.

Proiect de hot

ţa, Str. Petru Maior, nr. 2 în folosinţ
ţa - Serviciul

Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa".

Proiect de hot

ţa în administrarea Companiei Naţionale de
Autostr ţionale din România.

Proiect de hot
ţ

Proiect de hot
ţiei de urbanism P.U.D. - „Garaj" în

municipiul Re ţa, str. F
-

ţiei de urbanism P.U.Z. - „Pensiune - Han turistic,
Valea Stîrnicului" municipiul Re ţa.

Proiect de hot -
ţiei de urbanism P.U.Z. - „Modernizarea zona

Pieţii agroalimentare Micro III" în municipiul Re ţa, str.
Progresului.

Proiect de hot -
ţiei de urbanism P.U.Z. - „Sal

ţa, Calea Caransebe

Proiect de hot ţarea Servi-
ciului Public „Direcţia pentru întreţinerea

Proiect de hot -
ţiilor la S.C. „GROUP ECOTERM" S.R.L. RE ŢA.

Informare cu privire la îmbun ţirea serviciilor
oferite persoanelor cu handicap.

Informare privind obiectivul de investiţii „Reabi
litare Fântân

ţa".
Informare privind deplasarea în schimb de

experienţ ţii a Prim
ţa la prim

ţii personali pe semestrul I 2008.
întreb

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

34.

35.

36.

37.

39.

40.

41.

42.

43.

44. -

45.

47.

şi

şi al Statutului Asocia
şeuri Caraş-Severin".

şi al Statutului Asocia
ş

şi

şi

şi

şi a Comisiei de cenzori la S.C. CET
ENERGOTERM REŞI

şi a Comisiei de cenzori la S.C.
PRESCOM S.A. REŞI

Ş SA.

şi sub autoritatea
Consiliului Jude ş-Severin.

şi

şi

şi a condi
şi

şi informa Consiliul Local al
Municipiului Reşi şurare a
licita şi
a m

şi

ş-Severin în scopul realiz

şi

ş-Severin în scopul realiz
şi

şi
şi înfr

şi

şi ob

ŞI

şi

şi
şi

şi
şi

şi Privat al municipiului
Reşi

ŞI

şi a Statului de func
şi

şi confiden

şi aparatul permanent al Consiliului Local.

şi echipamentelor de telefonie
mobil şi

şi

şi

şi utilaje, a pre
şi a tarifelor medii orare privind for

ŞI

şi

şi şi acordarea acceptului de principiu pt
scoaterea din func şi demolarea imo
bilului - construc

şi şi S.C. BANAT REALESTATE SRL.

şi trecerea, in t domeniul privat. al
municipiului Reşi

şi
şi vânzarea prin licita

şi

şi
şi

şi Privat al Municipiului Reşi

şi
şi Drumuri Na

şi şului.

şi

şi

şi şului, în incinta
Liceului Teoretic „Traian Vuia".

şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local".

ŞI

şi

şi şi
Târgu Jiu.

Raport privind activitatea desf şurat

şi interpel

46.

Ordinea de i a edin eiz ş ţ ordinare a Consiliului Local Reşiţa
din data de 17 septembrie 2008

Primăria ReşiţaConsiliul Judeţean Caraş-Severin
Dezbatere publicăDezbatere publică



Vând motostivuitor IH de
teren 4x4 diesel, care ridic 3,2 t
la 4,2 m. Preţ 7.890 €. Tel. 0766-
447676.

Vând motociclet
, 1.500

€ 0748-099002.
Vând cilindru compactor de

870 kg, diesel cu dou trepte de
vibrare i dou viteze de mar .
Preţ 2.890 €. Tel. 0766-447676.

Vând Dacia 1992 preţ 550 €.
Tel. 0743-154798.

Vând VW Golf III, ro u,
1992, euro 2, benzin

ţ 2.650 neg. Tel.
0728-972330.

Vând Fiat Punto, albastru
metalizat, înmatriculat, benzin ,
2002, motor 1.242 cmc, 2+1 u i,
85.000 km, 4.900 € neg. Tel.
0728-972330.

Vând autoturism Dacia
1410, an 1984, în stare de
funcţionare. Tel. 0355-809615.

Vând autoutilitara TV cu
motor Câmpulung, motor
cutie vitez totul nou + piese re-
zerv , 55 mil. preţ neg., persoa-
n fizic Tel. 0250-
842215, 0034687077598.

Vând Dacia 1310 an fabri-
caţie 1993, cutie 5 trepte, motor
1300. Ma ina arat impecabil.
Preţ neg. Tel. 0723-984301,
0762-719553.

Cump r caset servo direc-
ţie pentru Opel Vectra B. Tel.
0726-314434.

Cump r plan bord pt.
Skoda Fabia an 2002. Tel.
0726-314434.

Vând Cielo, an 1997,
Coreea, 128.000 km, clim , full
electric, închidere centralizat ,
ro u rubin, preţ 3.500 € neg. Tel.
0721-608841.

Vând pompe electrice de
benzin pt orice tip auto, capuri
distribuitoare, pompe alimen
tare diesel. Tel. 0744-852658.

Vând Opel Astra TDI model
2002, preţ

Vând Dacia 1310 din 1988,
îmbun ţiri, acte la zi, preţ 400
€. Tel. 0729-534346.

olvo
c

neînmatriculat ţ

.

ă

ă gen
choper Yamaha Maxim

. Tel.

ă
ă

ă, 1,8 cmc,
4+1 u

ă

ă
ă

ă ă, urgent.

ă

ă ă

ă ă

ă
ă

ă

ătă

ă
ă

ă
ă ă

ş ş

ş

şi. Pre

ş

şi

ş

ş

ş

neg. Tel. 0726-
086536.

ş

.
-

Cump r V 460 GLE,
limuzina, 1721 cm , benzin ,

, an fabrica ie
1994-1996, stare tehnic i
optic impecabil . Tel 0754-
892767.

Închiriez cas
ţile (ap

ţa, Mo-
roasa II, 9 camere, buc

ţ

ţar
ţa, localitatea Sec

ţul casei
intr

2 camere, buc

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

Vând cas în ro u, în Valea-
pai, Cara -Severin, 2 camere
mari, buc t rie, spai , gr din ,
front stradal. Tel. 0722-216534.

Vând garsonier pe Al. Tine-
retului, cu van , mobilat , preţ
25.000 € neg. Tel. 0751-017977

Închiriez apartament 3
camere, Govândari, complet
mobilat, utilat, central , telefon,
internet, cablu tv, aragaz,
frigider, ma in sp lat, tv. Preţ
350 €/lun Tel. 0722-207069.

Vând urgent garsonier în
Micro I, Re iţa. Tel. 0751-
123075.

Vând garsonier în Re iţa,
Al. Tineretului. Tel. 0746-
992979.

Vând cas în Boc a Mon-
tan cu 3 camere, îmbun t ţit
modern, cu gaz, satelit, cu gr -
din i vie. Tel. 0724-700792.

Schimb cas în Boc a
Montan cu apartament cu 2, 3
camere confort 1 în Re iţa. Tel.
0724-700792.

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită ă,
gaz, curent, cablu). Tel. 0745-
571052, 0355-405268.

Vând casă în Stavila, 3
camere, bucătărie, baie mare,
grădină mare, 42.000 € neg. Tel.
0729-534346, 0770-813276.

Vând casă în Re
ătărie,

pivni ă. Tel. 0255-216826 între
orele 20-22.

Vând casă la ă, 35 km de
Re ă

ătărie, grajd
ă

ă în curte. În pre
ă pădure, teren agricol. Tel.

0255-216826 orele 20-22.
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.

ă

ă ă ă ă

ă
ă ă

ă

ă ă
ă.

ă

ă

ă
ă ă ă ă

ă
ă

ă
ă

şi

şi şeni, 3
camere, buc şi alte
anexe. Curte betonat şi
fântân

ş

şi

ş
ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş
ş

ş

Transport de marf intern i
internaţional. Tel. 0745-274929.

Execut transport cu Dacia
papuc marf general în Boc a,
Re iţa i în ţara oriunde la
preţuri bune, se poate da
factur . Tel. 0740-770047.

Probleme la calculator?
Sunaţi-m ! Tel. 0745-628294.

Sonorizez urm
ţ

oiana ra ţ -
-

Î
-

. -

ă

ă ă

ă

ă
ătoarele

evenimente: nun i, botezuri,
petreceri de firmă, etc. Tel.
0770-479506, 0721-606034
(dupa ora 16)

În P B 5 nop i ca
zare cu 300 lei, pentru 2 persoa
ne! n garsonieră cu televizor la
cablu, frigider, cuptor microun
de. Baie proprie cu du , apă
caldă nonstop. Tel 0745
668683.

ş

ş
ş ş

şov

ş

�

�

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

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

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

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

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada -
şi

septembrie

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

-

şi

septembrie

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

Închiriez garsonier -

.
Persoan fizic vând apar-

tament 2 camere, modificat în 3,
lâng Sala Polivalent , 5/10, 67
mp, preţ 50.000 € neg. Tel.
0726-411878, 0770-600019.
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ţ

ţa. Telefon: 0745904251
Vand apartament confort 1,

semicomandat, termopane, usa
metalica, pret negociabil,
telefon 0728795197

ţionarilor din Lunc

Închiriez camer
ţionarilor în

Lunc

Închiriez în B

ă mobila
tă aproape de Universitate pe
perioadă mare. Tel. 0745-
065935

ă ă

ă ă

Cumpăr casă n Re i a zonă
accesibilă, ofer bani pe loc. Tel
0740 250149

fer spre nchiriere spa iu
comercial n Boc a Rom nă,
140 p, pentru orice fel de acti
vitate, cu posibil i tate de
divizare. 0729 133187

fer spre nchiriere aparta
ment cu 2 camere, etaj 1,
complet mobilat, zonă lini tită.

. 0729 133187
nchiriez garsonieră. el.

0722 254722, 0722 422360
Vând garsonieră Moroasa,

etaj 1, centrală, 19 000 € neg
Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813

Persoană fizică nchiriez
garsonieră spa iu comercial
Al. Tineretului nr. 5 el. 0744
849624

aut să cumpăr casă sau
apartament 2 camere ofer
10 000 . Tel 0752 777176

ers ă fizică v nd garso
nieră pe arău etaj 2 u ă
metalică, termopan parchet
gresie convector, 24.500 Tel
0723 966250

V nd apartament 2 camere
l ngă facultate semidecoman
dat 54 mp str etezat pre
neg el 0355 414253 0720
223240

umpăr apartament cu o
cameră, ov ndari , fără
intermediari. el. 0765 444171

ersoana fizică, cumpăr
apartament cu 2 sau 3 camere

ov ndari el. 0763 683256
Vând casă în Gătaia, zonă

centrală, curte ădină mare -
1600 mp, fântână în curte, vi ă
de vie, pomi fructiferi. Accept
schimb cu apartament în
Re

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.

Vând apartament 2 camere
decomandat în Moroasa, parter,
posibil vad comercial.. Tel.
0726-125935.

Vând teren 430 mp în
centru, lângă BCR, la 20 m de
bulevard. Tel. 0726-125935.

Vând în Băile Herculane
apart. 2 camere decomandat,
mobilat. Tel. 0726-125935.

ă de cămin
cu baie în blocul func

ă, avantajos. Tel. 0726-
125935.

ăile Herculane
apartament cu 2 camere deco-

ş

ş

ş

ş

şi gr

şi

Vând van de font în stare
foarte bun . Trebuie adus din
Secu. Preţ 180 € neg. Tel. 0733-
286968.

Vând rezistenţ electric
nou , recomandat pt. înc lzit
masa de înf at copiii. Preţ 50 €
neg. Tel. 0733-286968.

Vând candelabru pe ine,
nou. Preţ 60 € neg. Tel. 0733-
286968.

â ţ
ţe f

Vând geam termopan
100/60 cm, nou, funcţioneaz
doar pe click. Preţ 70 € neg. Tel.
0733-286968.

Vând motociclet cu 3 roţi
pentru copii, stare foarte bun .
Tel. 0741-476587.

Vând convector gaz LB50,
stare bun de funcţionare, 380
lei neg. Tel. 0770-515368,
0355-412998.

Vând vin vechi de proveni-
enţ Germanagrus Silver anul
1954. Preţ neg. Tel. 0740-
628635.

Vând porumb, grâu, orz,
ov z, floarea soarelui i t râţe la
sac în Boc a la preţ bun. Tel.
0740-770047.

mobil

ţ neg. Tel.
0726-086536.

ţar, sufrage-
rie, canapea, vitrin

Vând congelator Arctic, 5
sertare, stare perfect ţ 450
lei neg. Tel. 0355-803069

ghiozdan nou pentru
fetiţe, pantofi, bluze

Tel. 0355-
803069

ă ă
ă ă

ă ă
ă ă ă

ă

ă, fără
coarne, albi ără
coarne. Tel. 0255-223805.

ă

ă
ă

ă

ă

ă ă

ă. Tel. 0749-486188.
ă tineret, stare

bună, veche un an. Tel. 0729-
911284.

ă, convector

ă. Pre

ş

ş

şi 2 iedu

ş
ş

şi o
vitrin

şi instant. Tel. 0749-486188.

şi blue
jeans 10-12 ani.

V nd 3 api de ras

Vând urgent canapea

Vând

Vând congelator 5 sertare,
Arctic, stare buna, pre

Vând urgent col

Vând
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Duminic septem-
brie

ă, 14
2008, ora 19, Teatrul

G.A. Petculescu prezintă la
sala teatrului, spectacolul

“ ”
de Nebojsa Romcevic,

regia Iulian Ursulescu, sce-
nografia Dalibor Tobdzic.

Din distribuţie fac parte
actorii: Camelia Ghinea, Dan
Mirea, Ana-Maria Cizler,
Florin Ruicu, Adina Panait,
Florin Ibraşi, Iulian Simionică,
Octavian Vărşăndan.

Paradodul

Te a t r u

Vând dormitor în stare
perfect

un
ţ

ţ
1.000 € neg. Tel. 0721-479855.

ă, în nuna ă de mahon,
compus din pat, dulap şi 2
noptiere plus salteaua. Pre

Oferte-Cereri

de Serviciu

mandat, mobilat, utilat, pe peri-
oadă lungă. Tel. 0726-125935.

ă Flutu-
relu, parter, posibilitate vad. Tel.
0726-125935.

Vând terenuri în Băile Her-
culane, diferite suprafe

ă în gazdă. Tel.
0721-465512.

Primesc în gazdă 2 fete
nefumătoare

ă
mobilată. Tel. 0355-803770.

Închiriez apartament cu 2
camere decomandat, mobilat,
utilat, în Moroasa lâng

ţe
ţii. Tel. 0726-125935.

Primesc elev

ţ,
Govândari, la bloc, camer

şi
loca

şi cu bun sim



Angajatii din Romania au cel mai lung
program de lucru, depasind cu 1.7 ore pro-
gramul mediu de lucru, de 40 de ore, intalnit
in restul statelor europene. Romania se afla
pe ultimul loc intre statele UE ca numar de
sarbatori legale, cu doar 7 zile nelucratoare.

Guvernul a stabilit
în plată la 540 lei lunar în

perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, pentru un pro-
gram complet de lucru de 170 ore medie pe lună. O nouă
creştere a va înregistra de
la 1 ianuarie 2009, ând acesta va fi de 600 lei lunar

majorarea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat

salariului de bază minim brut se
c .

A fost aprobată continuarea Programului naţional de
protecţie socială pentru anul şcolar 2008-
2009, sprijin financiar, în valoare de 180 lei,

elevilor care provin din familii al căror venit brut
lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni
anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei”.

„Bani de liceu”
Acest se

acordă

Pe 10 i 11 septembrie, se desfasur la Bucuresti, Marea Finala a Festivalului National de Arte pentru Liceeni, editia a 7-a Toţi
operatorii economici care vor introduce pe piaţă pungi din plastic vor fi taxaţi, începând de la 1 ianuarie 2009, cu 0,2 lei pe bucată
Autenticitatea intermediarilor în asigurări poate fi verificată pe internet la adresa http://csa-isc.ro/ri/ Regia Autonomă "Monitorul
Oficial" va realiza varianta electronică a Monitorului Oficial al României, care va fi accesibilă gratuit pe Internet Marţi, 2
septembrie au început audierile din procesul României contra Ucrainei la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga (CIJ) pentru
delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră
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Ordinul nr. 697/510 al ministrului dezvolt
ţelor

ţional privind sprijinirea
construirii de locuinţe proprietate personal

ţelor -
(M.O. nr. 503/03.07.2008)

Republicare - Legea nr. 35/1994 privind timbrul
literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al
artelor plastice, al arhitecturii (M.O.
nr. 507/07.07.2008)

ţa, gestiunea
ţinute de muzee, colecţii publice, case

memoriale, centre de cultur ţi de profil,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

H.G. nr. 714
ţie acordate

pentru elevii din clasele I-VIII din înv ţ ţ
precum ţele de stat
cu program normal de 4 ore

ţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de
furnizare a produselor lactate ţie pentru
elevi (M.O. nr. 511/08.07.2008)

(M.O.
nr. 511/08.07.2008)

ţiilor de avere ţiilor de interese în cadrul
Ministerului Internelor

ţii de ţio-
nal de Statistic

ţiilor din România

Legea nr. 132 pentru modificarea

(M.O. nr. 522/10.07.2008)
ţiei Naţionale

de Administrare Fiscal

ţiilor fiscale
înregistrate de c

ţiei Naţionale de Administrare
Fiscal (M.O. nr. 522/10.07.2008)

ţii
ţiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei

Circulara nr. 20 B ţionale a României

ţie, în scop numis-
matic, a unei monede dedicate anivers

ţ

ţ
Hot 08/115 ţilor Contabili

ţi din România
G. nr. 65/1994 privind organi-

zarea activit ţii de expertiz
ţi

Ordinul nr. 1.891/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 537/16.07.2008)

ţiilor
ţiile specifice realizate de

Autoritatea Rutier

ţiilor
Legea nr. 153 privind efectuarea recens

ţii

ării,
lucrărilor publice

ă, aprobate
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice

ă ă

privind actualizarea limitei valorii zilni-
ce pentru produsele lactate

ă ământul de sta
ădini

ărârea nr.

pentru modificarea Regulamentului privind
organizarea ă

ătorilor ărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

Ordinul nr. 524 al ministrului internelor

(M.O.
nr. 514/08.07.2008)

ă
ă privind modificarea

ării ocupa

ă pentru modificarea Metodo-
logiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în
contul unic

ătre ace ă prin Ordinul
pre

ă nr. 1.314/2007
Ordinul nr. 63 al directorului general al Oficiului de

Stat pentru Inven ărci pentru aprobarea
Instruc
(M.O. nr. 527/14.07.2008)

ăncii Na pri-

vind realizarea
ării a 500 de ani

de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul româ-
nesc, la Mănăstirea Dealu (M.O. nr. 527/14.07.2008)

Legea nr. 143 pt. completarea art. 174 din Legea
învă ământului nr. 84/1995 (M.O. nr. 531/15.07.2008)

Legea nr. 144 pentru completarea art. 7 din Legea
învă ământului nr. 84/1995 (M.O. nr. 531/15.07.2008)

ărârea nr. Corpului Exper
pentru aplicarea

prevederilor art. 7 din O.
ă ă contabilă

(M.O. nr. 531/15.07.2008)

ă ătre unele
persoane

Ordinul nr. 861 al ministrului transporturilor pentru
modi f icarea anexei la Ordinul minist ru lu i
transporturilor, construc

ă Română - A.R.R. (M.O. nr.
543/18.07.2008)

Legea nr. 152 pentru modificarea

(M.O. nr. 544/18.07.2008)
ământului

general agricol din România (M.O. nr. 544/18.07.2008)
Legea nr. 157 pentru completarea alin. (2) al art. 218

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătă (M.O. nr. 557/23.07.2008)

şi locuin şi al ministrului internelor
şi reformei administrative privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a Programului na

şi
locuin şi al ministrului internelor şi reformei admi
nistrative nr. 166/216/2007

şi de divertisment

şi cultelor pt.
modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind eviden şi inventarierea bunurilor
culturale de

şi alte unit

şi de panifica

şi pentru copiii preşcolari din gr
şi pentru aprobarea

con

şi de panifica
şi preşcolari

Hot 659 Consiliului Superior al Magistra

turii
şi desf şurarea concursului de promovare

a judec şi procurorilor, aprobat prin Hot

şi reformei
administrative privind depunerea şi gestionarea decla-
ra şi a declara

şi ReformeiAdministrative

Ordinul nr. 397/451 al ministrului muncii, familiei şi
egalit şanse şi al preşedintelui Institutului Na

şi completarea
Clasific (M.O. nr.
521/10.07.2008)

şi completarea
Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salari-
zarea clerului

Ordinul nr. 1.026 al preşedinteluiAgen

şi de stingere a obliga
ştia, aprobat

şedintelui Agen

şi M

şi punerea în circula

şi Contabililor Autoriza

şi a contabililor
autoriza

şi turismului nr. 2.156/
2005 privind tarifele pt. presta

şi completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al
muni

Ordinul nr. 2.371 al ministrului culturii

(M.O. nr. 509/07.07.2008)
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Asigurarea unor desp@gubiri de
via]@ pentru poli]i}ti

La propunerea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, Guvernul României a aprobat, în
şedinţa de miercuri, 9 septembrie a.c., Hotărârea de
Guvern privind asigurarea unor despăgubiri de viaţă,
sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

Aprobarea acestei Hotărâri de Guvern are ca
obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi
creşterea nivelului de protecţie şi siguranţă pentru
poliţistul aflat în exercitarea atribuţiunilor de serviciu.

Pentru poliţiştii răniţi în timpul sau în legătură cu
exercitarea atribuţiilor legale, despăgubirile vor aco
peri cheltuielile legate de tratamentul de recuperare.

În ceea ce priveşte despăgubirile acordate pentru
cazuri de invaliditate ca urmare a exercitării atribu
ţiunilor de serviciu, acestea vor fi plătite din bugetul
MIRA, astfel

6.000 de euro pentru invaliditate de gradul III
8.000 de euro pentru invaliditate de gradul II
10.000 de euro pentru invaliditate de gradul I
În caz de deces al poliţistului ca urmare a exer

citării atribuţiunilor de serviciu, familiei i se acordă un
sprijin special în valoare de 20.000 de euro. Sprijinul
familiei în caz de deces nu exclude celelalte drepturi
stabilite prin lege.

De asemenea, pentru bunurile personale distruse
ca urmare a acţiunilor îndreptate împotriva poliţiştilor
aflaţi în exercitarea atribuţiunilor de serviciu se
prevăd despăgubiri doar în situaţiile în care bunul
respectiv nu a fost despăgubit parţial sau în totalitate
ca urmare a unei asigurări.

Modalităţile concrete de acordare a despă
gubirilor se stabilesc prin normele de aplicare
aprobate prin ordin al ministrului internelor şi reformei
administrative

Despăgubirile se vor acorda de la 1 ianuarie 2009
şi se vor regulariza trimestrial din fondul pe care MIRA
îl are la dispoziţie pentru cheltuielile de personal.

În 2007 au fost înregistrate 6 cazuri de deces în
timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului în poliţie şi 2
cazuri de invaliditate de gradul II.

În 2006 au fost înregistrate 14 cazuri de deces, 1
caz de invaliditate de gradul III, 6 de invaliditate de
gradul II şi 1 caz de invaliditate de gradul I.

-
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Ministerul Internelor si Reformei Administrative -
10.09.2008

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind
regimul juridic al adopţiei.

Ordonanţa de urgenţă prevede o reglementare
care, răspunzând Deciziei Curţii Constituţionale nr.
369/2008, prin care unele prevederi din Legea nr.
273/2004 au fost declarate neconstituţionale, respec
tă, în acelaşi timp, principiul garantării confidenţialităţii
în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptato
rului (sau, după caz, ale familiei adoptatoare), precum
şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

Convenţia europeană în materia adopţiei de copii,
încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 şi la care
România a aderat prin Legea nr. 15/1993, prevede, în
art. 20, exigenţele pentru asigurarea confidenţialităţii
asupra datelor şi informaţiilor care privesc viaţa privată
atât a părinţilor fireşti ai copilului, cât şi a viitorilor
adoptatori.

Respectând acest principiu şi concepţia generală a
Legii nr. 273/2004, noul act normativ va da posibilitatea
instanţei judecătoreşti ca, în anumite condiţii şi cu
respectarea confidenţialităţii asupra datelor conţinute
în dosarul de adopţie, să poată solicita din nou
consimţământul părinţilor fireşti, în cea de-a treia etapă
a procedurii adopţiei, şi anume în faza de încuviinţare
propriu-zisă a acesteia, astfel cum a impus Curtea
Constituţională prin Decizia nr. 369/2008.

Astfel, instanţa care soluţionează cererea de
încuviinţare a adopţiei va putea solicita din nou
consimţământul la adopţie a părinţilor fireşti, dacă după
data la care consimţământul a devenit irevocabil, au
apărut elemente noi în situaţia acestora, de natură să
determine revenirea asupra consimţământului iniţial.

Luarea consimţământului părinţilor fireşti de către
instanţa care soluţionează cererea de încuviinţarea a
adopţiei se va face în condiţii strict determinate, astfel
încât conferirea calităţii de parte părinţilor fireşti în
cererea de încuviinţare propriu-zisă a adopţiei (etapa a
III-a a procedurii), cu posibilitatea acestora de a reveni
oricând şi în orice condiţii asupra consimţământului să
nu afecteze întreaga procedură, toate demersurile
efectuate pentru găsirea unei familii adoptatoare şi
pentru verificarea compatibilităţii între aceasta şi copil
şi nici să nu confere automat persoanelor implicate
părinţi fireşti, pe de o parte şi adoptatori pe de altă parte
- acces reciproc la toate actele şi lucrările dosarului,
având în vedere că acesta conţine o serie de informaţii
de natură strict personală (situaţie materială, stare de
sănătate, cazier judiciar, profil psiho-social, etc).

Invitaţia se va adresa părinţilor fireşti în condiţii de
confidenţialitate, în camera de consiliu, fără a se indica
date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, în
orice fel, divulgarea identităţii sau a altor informaţii cu
privire la persoana sau familia adoptatoare.

În prezent, potrivit reglementării cuprinse în Legea
nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, proce
dura adopţiei este concepută în trei etape distincte:

a doua etapă judiciară soluţionarea cererii de
încredinţare în vederea adopţiei - este de competenţa
aceleiaşi instanţe ca şi în cazul primei etape.

a treia etapă a încuviinţării propriu-zise a adopţiei
priveşte adopţia din perspective relaţiei copilului cu
posibilul adoptator. Competenţa aparţine instanţei de
la domiciliul adoptatorilor.

Potrivit art 12 alin. (3) din lege, dacă unul dintre
părinţii fireşti este decedat, necunoscut, declarat, în
condiţiile legii, mort sau dispărut, pus sub interdicţie,
precum şi dacă se află, din orice împrejurare, în
imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, consimţământul
celuilalt părinte la adopţie este suficient pentru
deschiderea procedurii adopţiei.

Având în vedere că în practică este posibil ca, după
deschiderea procedurii adopţiei interne a copilului, să
înceteze motivul care au determinat imposibilitatea la
acel moment a exprimării de către părintele firesc a
consimţământului de exemplu prin stabilirea paterni
tăţii, prin apariţia celui declarat mort sau dispărut, prin
ridicarea interdicţiei sau încetarea oricărei alte cauze
care l-a împiedicat să-şi manifeste voinţa s-a regle
mentat o procedură de revizuire a hotărârii judecă
toreşti de deschidere a procedurii adopţiei, în cadrul
căreia instanţa să aibă posibilitatea să reevalueze, cu
concursul direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului, efectele noului context familial
asupra situaţiei copilului (care poate antrena modificări
majore în starea socială, materială, educaţională etc.
care a determinat măsura de protecţie), astfel încât
instanţa să aibă toate elementele esenţiale pentru a
stabili dacă adopţia rămâne, în continuare, cea mai
adecvată măsură de protecţie şi dacă menţine sau nu
hotărârea de deschidere a procedurii adopţiei.

-
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� prima etapă deschiderea procedurii adopţiei, ocu
pându-se de relaţia copil părinţi fireşti, este gestionată
de instanţa din raza teritorială a domiciliului iniţial al
copilului, care se află fie la părinţii fireşti, fie în centrul
de plasament, fie în altă instituţie de ocrotire.
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Regimul juridic al adopţiei



La câteva zile de la încheierea Convenţiei Democrate prin
discursul susţinut de candidatul democrat la preşedinţia
Statelor Unite, în faţa a peste 80,000 de spectatori veniţi parcă
la întâlnirea cu un star rock, atenţia s-a mutat spre Saint Paul
(Minnesota). Aici, între 1 şi 4 septembrie a avut loc Convenţia
Naţională Republicană.

Dacă democraţii au adus în faţă un afro-american
republicanii au venit cu o mişcare politică, pentru unii
neaşteptată, prin numirea unei femei, Sarah Palin - guvernator
de Alaska, în postura de candidat pentru funcţia de vice-
preşedinte la Casa Albă, în echipă cu senatorul McCain.
Acesta din urmă a câştigat lejer alegerile primare,
nominalizarea sa oficială fiind o formalitate.

Sub sloganul "Country First", 20,000 delegaţi republicani
au fost prezenţi în sala Convenţiei, peste 90% aprobând,
potrivit sondajelor publicate, echipa McCain - Sarah Palin.

Discursurile politice au lipsit aproape cu desăvârşire în
prima zi a reuniunii electorale. Tema centrală a discuţiilor a fost
uraganul Gustav, uragan ce a lovit coasta Statelor Unite chiar
în ziua în care s-a deschis oficial Convenţia Republicană

Vedetele celei de-a doua seri a Convenţiei Republicane au
fost actorul Fred Thompson, ex-senator de Tennessee şi Joe
Lieberman, senator de Connecticut, acum "independent de
mocrat", preşedinte al Comisiei Senatoriale pentru Securitate
Naţională şi Afaceri Guvernamentale. Discursul lui Joe
Lieberman (candidat din partea democraţilor în 2000 pentru
funcţia de preşedinte din partea democraţilor în echipă cu Al
Gore) a fost axat pe ideea patriotismului şi responsabilităţii
candidatului republican John McCain, garanţie a unităţii
naţionale de care are nevoie America, mai presus de
interesele de partid. Alţi vorbitori au fost George W. Bush (prin
satelit) şi Laura Bush. A fost plătit tribut lui Gerald Ford", Teddy
Roosevelt şiAbraham Lincoln.

Ziua de miercuri, 3 septembrie, a fost dominată de Sarah
Palin, care a rostit discursul de acceptare. În cursul acestei
alocuţiuni, primită cu ovaţii de asistenţă, Sarah Palin şi-a
apărat funcţia pentru care a fost investită, afirmând că, deşi s-a
aflat departe de elita de la Washington, ea nu va încerca să
obţină vorbe bune din partea comentatorilor (referire la
anumite aspecte dezvăluite de presă din viaţa sa privată şi

publică), ci îşi va servi poporul. "Iată cum mă uit la opţiunile cu
care se confruntă americanii în aceste alegeri. În politică,
există unii candidaţi care utilizează schimbarea pentru a
promova cariera lor. Si apoi sunt cei care, la fel ca John
McCain, utilizează cariera lor pentru a promova schimbarea" a
spus Sarah Palin.

Ultima zi a convenţiei l-a adus pe scenă pe John McCain,
pentru discursul de acceptare a investiturii. Senatorul s-a
angajat să pună capăt divergenţelor partizane care divizează
America. "Voi întinde mâna tuturor celor care sunt dispuşi să
mă ajute pentru a pune America din nou în mişcare. Spre
deosebire de rivalul meu, senatorul Barack Obama, am
experienţa necesară şi cicatricile" - a spus domnul McCain,
trimitere la perioada de prizonierat din Vietnam. Acesta s-a
referit în discursul său şi la problemele de securitate naţională
ale Americii, neezitând să-şi atace direct adversarul,
candidatul democrat Barack Obama, pentru lipsa sa de
experienţă în acest domeniu.

John Sidney McCain, 72 de ani, este un veteran al
războ ului din Vietnam, senator de Arizona în Senatul SUA din
anul 1987. A fost contracandidatul lui George W. Bush la
investitura republicană pentru alegerile prezidenţiale din 2000.

Figură controversată în interiorul partidului, nominalizarea
este un succes pentru senatorul de Arizona, care până recent
nu a fost privit ca un pretendent serios.

Stăpâneşte bine problemele de siguranţă naţională şi este
cunoscut ca un politician care nu se fereşte să exprime opinii
nepopulare sau contrare liniei partidului. Spre exemplu, sena
torul McCain a susţinut creşterea numărului de militari ameri
cani în Irak pentru asigurarea securităţii, cu mult înainte ca
preşedintele George Bush să vină cu această iniţiativă. Candi
datul democrat Obama îi reproşează sprijinul acordat adminis
traţiei actuale, căreia i-a oferit 90% din voturi în Congres dar şi
faptul că este rupt de realitatea economică internă.

Candidatul republican la Casa Albă John McCain a ales-o
pe guvernatoarea statului Alaska, Sarah Palin, în vîrstă de 44
de ani, pentru a exercita funcţia de vice-preşedinte. “Sarah
Palin este un lider puternic, care a demonstrat în cursul man
datului său că este pregătită să fie preşedinte pentru a-l suplini,
în caz de necesitate, pe nr. 1 al SUA”, menţiona comunicatul
republican care anunţa numirea, cu 3 zile înaintea Convenţiei
Republicane. Documentul subliniază că Sarah Palin i-a
apropiat pe republicani şi pe democraţi în cadrul administraţiei
sale (din Alaska) şi are reputaţia de a aduce schimbarea şi
reforma de care este nevoie la Washington.

Sarah Palin este prima femeie aleasă guvernator al statului
Alaska, la data de 7 noiembrie 2006 şi cea mai tînără persoană
care ocupă această funcţie. Telegenică, cîştigătoare a unui
concurs local de miss, licenţiată în jurnalism şi comunicare,
Sarah Palin face parte din aripa conservatoare a Partidului
Republican. Este căsătorită, are cinci copii, se opune avortului,
face parte din lobby-ul pentru arme şi pledează pentru
construirea unui gazoduct care să traversezeAlaska.

Chiar dacă recent, într-un interviu acordat unui canal
american de televiziune, considera că prezenţa ei este mai
utilă în Alaska decât la Washington, a devenit peste noapte, la
propriu, nu doar vedeta republicanilor, susţinătoarea fără
rezerve a lui John McCain şi a programului electoral al
acestuia, ci şi vedeta Convenţiei Republicane.

Ca mamă a 5 copii, dintre care unul afectat de sindromul
down, ca fost primar al unui orăşel de provincie tipic pentru
America profundă, Palin întruchipează idealurile multor femei
dar şi pe cele ale segmentului fervent religios al electoratului
de peste ocean, care se opune vehement avorturilor.

Ea este cea de-a doua femeie candidat la funcţia de vice-
preşedinte din partea unui mare partid politic, după democrata
Geraldine Ferraro, în 1984.
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Profil John McCain

Profil Sarah Palin

5

� �

�

�

�

Polonia intenţionează să adopte euro în 2011 UE a oferit un acord de asociere ucrainenilor,
în continuarea acordul de parteneriat, a cărui negociere a început în 2007 Consolidarea
parteneriatului cu ţările de la Marea Neagră, o prioritate a actualei şi viitoarelor două preşedinţii
ale UE Un fost ministru nipon al apărării şi prezentator de emisiuni tv şi-a anunţat intenţia de a
deveni prima femeie prim-ministru al Japoniei

Pakistanul l-a ales pe liderul Partidului
Poporului din Pakistan, Asif Ali Zardari, în
funcţia de preşedinte.AsifAli Zardari a fost
soţul fostului premier pakistanez, doamna
Benazir Bhutto, asasinată în decembrie
anul trecut.

În data de 16 septembrie la Bruxelles,
sub înaltul patronaj al preşedintelui
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso,
şi al Preşedinţiei franceze a Consiliului, va
avea loc primul Summit European privind
integrarea romilor

Reprezentanţi politici ai ciprioţilor greci şi turci s-au reunit la Nicosia
pentru o nouă rundă de negocieri privind reunificarea insulei
mediteraneene divizate din anul 1974. face parte, începând din
anul 2004, din UE, însă guvernul de la Nicosia, recunoscut la nivel
internaţional, nu controlează decât sudul insulei. Republica tucească a
Ciprului de Nord nu este recunoscută decât de Turcia.

Ciprul

Alegeri în SUA

Animalele clonate }i utilizarea
acestora în consumul alimentar

Parlamentul European a votat, la 3
septembrie, o rezoluţie depusă de comisia
pentru agricultură cu privire la clonarea
animalelor în scopul producţiei de alimente.

clonarea animalelor,
creşterea animalelor clonate sau de

descendenţi ai acestora,
comercializarea cărnii sau a produselor

lactate provenite de la animale clonate sau
de la descendenţii acestora, şi

importul de animale clonate, de descen
denţi ai acestora, de material seminal şi de
embrioni de animale clonate sau de descen
denţi ai acestora, precum şi de carne şi de
produse lactate provenind de la animalele
clonate sau de la descendenţii acestora.

În rezoluţie se menţionează că procesele
de clonare sunt asociate cu rate scăzute de
supravieţuire, iar mortalitatea şi morbidita
tea clonelor sunt mai ridicate decât în cazul
animalelor produse pe calea împerecherii.
Potrivit datelor ştiinţifice existente, clonarea
ar reduce în mod semnificativ diversitatea
genetică în cadrul efectivelor de animale,
crescând astfel posibilitatea ca şepteluri
întregi să fie decimate de boli la care sunt
susceptibile.

De asemenea se subliniază că, clonarea
animalelor în scopul producţiei de alimente,
pune serios în pericol imaginea şi conţinutul
modelului agricol european, care se bazea
ză pe calitatea produselor, principiul respec
tării mediului înconjurător şi conformitatea
cu norme stricte de bunăstare a animalelor.

La iniţiativa preşedintelui comisiei Parla
mentului European pentru agricultură, Neil
Parish (PPE-DE, regatul Unit), în rezoluţia
adoptată cu 622 voturi pentru, 32 împotrivă
şi 25 abţineri, deputaţii europeni solicită
interzicerea pentru producţia de alimente:
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Agricultură - 03-09-2008 - REF.:
20080902IPR35964

Ultimii ani ai staţiei spaţiale Mir,
dezintegrată intenţionat în atmosfera
terestră în 2001, au arătat interesul
pentru turismul spaţial. Dacă proiectele
de salvare a complexului menite al
transforma în staţie de televiziune sau
centru turistic au eşuat din lipsă de
fonduri, în ultimii ani au apărut mai
multe iniţiative private care ţintesc
amatorii de turism spaţial.

Recent, un proiect interesant a fost
prezentat în deşertul Mojave, Cali
fornia, de Richard Branson, proprie
tarul grupului Virgin. Într-o primă fază
se are în vedere un program de zboruri
la altitudini de peste 100 km deasupra
pământului. În timpul zborului, timp de
mai bine de 6 minute călătorii pot să
simtă efectul de imponderabilitate.
Pentru aceste călătorii, timpul total
petrecut de pasageri în navetă fiind de
aproximativ 2,5 ore, nu este necesară
pregătire de astronaut iar preţul unui
bilet este de 200.000$.

Călătoria este asigurată de o
rachetă ce poate primi 6 pasageri şi doi
membrii ai echipajului, SpaceShipTwo.

Aceasta este purtată până la altitu
dinea de 15.000 m de un avion special,
WhiteKnightTwo, care are forma unui
uriaş catamaran cu două fuzelaje indi
viduale legate de o aripă lungă de 42
metri. Odată atinsă altitudinea, ea se
va desprinde de avionul purtător şi
motorul de rachetă hibrid al lui Space
ShipTwo va intra în acţiune propulsând
nava până la aproximativ 104 km
deasupra pământului. Reintrarea în
atmosferă se va realiza cu aripile strân
se şi nu se vor experimenta aceleaşi
probleme legate de frecarea cu aerul
ca în cazul navetelor spaţiale datorită
vitezei semnificativ mai reduse.

Primul exemplar al aparatului pur
tător este deja construit iar SpaceShip
Two este asamblat în proporţie de
70%. Până acum au fost cheltuiţi 100
de milioane
de dolari iar
z b o r u r i l e
sunt prevă
zute pentru
2 0 0 9 s a u
2010.
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Turism spa ialţ

Convenţia Naţională Republicană

Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, a
vizitat Siria, devenind primul preşedinte
occidental care vizitează în ultimii cinci ani
această ţară. Această ţară a fost izolată în
ultimii ani la nivel internaţional, pe fundalul
acuzaţiilor privind rolul jucat în conflictul din
Liban şi a celor de sprijinire a terorismului.
Preşedintele Sarkozy a declarat că Siria
poate aduce o contribuţie majoră la
soluţionarea conflictului din OrientulApropiat
şi în relaţiile cu Iranul. Franţa a vaut relaţii
bune cu Siria până în 2005, anul asasinării
premierului Rafik Hariri, bun prieten al lui
Jacques Chirac.



RE IŢA:

MOLDOVA NOU

TOTAL JUDEŢ: 525

Ş Agent imobiliar: 2; Agent comercial: 1; Agent vanzari: 1; Asistent
farmacist: 3;Asistent manager: 1;Asistent medical generalist: 14;Asistent social: 1;
Betonist: 2; Bibliotecar: 1; Brancardier: 4; Brutar: 1; Bucatar: 1; Camerista hotel: 1;
Confectioner articole din piele: 1; Confectioner imbracare volane in piele: 10;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 25; Director societate
comerciala: 1; Director tehnic: 1; Dulgher: 12; Electrician de intretinere si reparatii:
2; Electrician in constructii: 3; Ergoterapeut: 1; Fierar betonist: 7; Frezor universal:
3; Infirmiera: 13; Inginer economist: 10; Inginer electromecanic: 10; Inginer
electrotehnist: 10; Inginer mecanic: 11; Inginer prelucrari metalurgice: 1; Ingrijitor
batrani la domiciliu: 1; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 7; Ingrijitor cladiri : 1;
Instalator apa, canal: 25; Instalator instalatii tehnico sanitare: 2; Lacatus mecanic:
28; Lucrator comercial: 6; 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: 22; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 30; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 10; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea
pieselor: 1; Ospatar: 8; Pavator: 5; Referent de specialitate financiar-contabilitate:
1; Secretar institut, facultate: 1; Spalator vehicule: 1; Statistician medical: 1;
Strungar universal: 3; Sudor: 16; Tehnician echipamente calcul retele: 1; Tamplar
universal: 11; Turnator formator: 1; Vanzator: 2; Vopsitor industrial: 1; Zidar pietrar:
4; Zidar rosar-tencuitor: 13; Zugrav-vopsitor: 5;

: Asistent medical generalist: 1; Inginer sef agricultura: 1;
Economist sef: 1; Agent reclama publicitara: 8; Gaterist la taiat busteni: 1; Brutar: 1;
Muncitor necalificat constructii: 3;

Ă

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Albăstrelelor, convec-

tor, partere, faian ă, u ă metalică, 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 Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, pre

ă Timi
ă, 24 mp, pre

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

ătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, u ă lemn,
pre

ă
termică, baie renovată, instala

ă termică, gresie, faian ă, parchet,
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, termopane, mobilat, pre

ă
intrare metalică, centrală, pre

ă metalică, u

ăi, centrală,
termopane, parchet, necesita renovare,

pre

ă, 2
băi, Zona Tribunalului, pre

Vând casă 4 camere, baie, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 200
mp construit, 1000 total, Câlnic, pre

ă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 110 mp
construit, 320 total, zona Lupacului, pre

ă 4 dormitoare, camera de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 bai,
curte, proaspăt renovate, curte pavata,
zona Muncitoresc, pre

ă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apa, gaz, canalizare, centrala ne-
montata, curte + gradina 600 mp, zona
Universalul Vechi, pre

ă, Triaj, nerenovata, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, pre

ă sunt în vecinătate,
acces la drumul principal, suprafa ă 5.100
mp, pre

ă 4.960 mp, pre

ătatea viitorului spital de
urgen ă, suprafa ă 5.700 mp, pre

ă 1000 mp, pre

ărului
(Scorilo), suprafa ă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 funda

ă, zona Mo-
roasa, pre ă, cod anun

ăt reno-
vat, fără mobilier, pretabil firme, centrală,
termopane, u

ă în Luncă, bucătărie mobilată
ă, renovată recent, curte

ălzire Prescom, chirie 300 € + 300 €
garan

ă,
termopane, mobilat

ăt reno-
vat, mobilat

ă, mobilier de
dormitor, chirie 150 € + 150 € garan

ţ ţ
16.500 € cod anunţ 00150

Vând garsonier
ţ 24.000

€, cod anunţ 00145.
Vând garsonier

ţ 16.500 €, cod anunţ
00060.

Vând garsonier

ţ 17.500 € neg., cod anunţ
00020.

Vând garsonier
ţ ţ 30.000 € neg.,

cod anunţ 00008.
Vând garsonier

ţ 20.000 € neg., cod anunţ 00151.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, buc

ţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apartament 2 camere, Intim,

confort 1, semidecomandat, gresie noua în
hol ţ 31.000 € neg., cod
anunţ 00054.

Vând apart. 2 camere, Muncii, confort
1, semidecomandat, 57 mp, renovat, et.
2/10, preţ 36.500 € neg., cod anunţ 00057.

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

ţie de cupru,
preţ 42.000 € neg., cod anunţ 00013.

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

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

ţ 75.000 € neg., cod anunţ 00034.

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

ţ
ţ 53.000 € neg., cod anunţ 00047.

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

ţ 48.000 € neg., cod anunţ 00016.
Vând apartament 3 camere, Moroasa,

conf.1, decomandat, 80 mp, et. 3/4, 2 b
ţ

ţ 55.000 € neg., cod anunţ 00107.
Vând apartament 3 camere, Muncii,

confort 1, semidecomandat, 82 mp + box
ţ

ţ
70.000 € neg., cod anunţ 00104.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 60 mp,
et. 1/4, central ţ

ţ
49.000 € neg., cod anunţ 00100.

Vând apartament 3 camere, confort 2,
semidecomandat, 65 mp, etaj 1/4, Tran-
dafirilor, balcon închis în termopan, u

ţ 42.000 €
neg., cod anunţ 00191.

Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, u

ţ 85000 € neg., cod anunţ 00052.
Vând apart. 4 camere, Calea Timi

ţ 65.000 € neg., cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,

decomandat, 115 mp, etaj 3/4, central
ţ 85.000 € neg.,

cod anunţ 00217.

ţ
110.000 € neg., cod anunţ 00114.

Vând cas

ţ 21.000 € neg., cod
anunţ 00105

Vând cas

ţ
105.000 € neg., cod anunţ 00073.

Vând cas

ţ 90.000 € neg., cod
anunţ 00077.

Vând cas

ţ 95.000 € neg., cod
anunţ 00068.

Vând cas
ţ 45.000 €

neg., cod anunţ 00001.

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

ţ
ţ 30 €/mp, cod anunţ 00039.

Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
suprafaţ ţ 10 €/mp, cod
anunţ 00040.

Vând teren extravilan, Calea Caranse-
be

ţ ţ ţ 25 €/mp,
cod anunţ 00031.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ ţ 12 €/mp, cod anunţ
00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii construite,
preţ 65 €/mp, cod anunţ 00007.

Ofer spre închiriere apartament 3
camere, renovat, utilat, pretabil birouri, po-
dele, termopane, instant ap

ţ 220 € /lun ţ 00017.
Apartament 3 camere, proasp

ţie 250.
Cas

ţie, cod anunţ 00143.
Apartament 2 camere, central

ţie,
cod anunţ 00162

Apartament 2 camere, proasp

ţie, cod
anunţ 00131.

Apartament 2 camere, Nuferilor, termo-
pane, convector, instant ap

ţie, cod
anunţ 00159

ş

ş

şoara, Lipovei,
gresie, faian

ş

ş

şi baie, et. 9/10, pre

ş

ş

ş şi utilat,
pre

ş

ş

ş

ş şi inte-
rioare schimbate, izolat, termopane, cen-
trala, pre

şorii,
etaj 2/4, 2 balcoane, 2 b

şi ap

şului, în vecin

şi interioare din lemn, 95 mp,
Govândari, chirie 250 € + garan

şi
utilat şi anexe,
înc

şi utilat, etaj 8/10,
Govândari, chirie 150 € + 150 € garan

şi utilat, termopane, mobilier
nou, chirie 200 € + 200 € garan

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

ÎNCHIRIERI OFERTE

Ă

Avem spaţii comerciale de închiriat în
Re ţa, Caransebe

ţa,
Caransebe

şi ş.
Hale pentru depozitare în Reşi

ş, Doman.
Afacere la cheie.

6

Agentii imobiliare,

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ â ţ
ţ

ţ ţ
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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

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2008
| |11 - 24 Septembrie 2008 PRISMA

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
- 26 septembrie 2008 -

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, organizează în data de 26
septembrie 2008, începând cu ora 9, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii
promoţiei 2008.

În acest an, absolvenţii sunt invitaţi să participe la Bursele ce se vor organiza în
3 localităţi din judeţ. La Reşiţa Bursa va fi organizată la Universitatea Eftimie
Murgu, la Oraviţa la sediul Agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă, iar
pentru absolvenţii din Caransebeş, bursa va fi organizată la Grupul Şcolar Auto din
localitate.

Adresele unde vor fi organizate Bursele sunt următoarele:
Reşiţa Universitatea Eftimie Murgu, P-ţa Traian Vuia nr 1-4;
Oraviţa sediulALOFM Oraviţa, Str 1 Decembrie 1918 nr 60;
Caransebeş Grup ŞcolarAuto str Tribunalului nr 2.

Prin organizarea acestei Burse a locurilor de muncă pentru absolvenţi, AJOFM
Caraş-Severin urmăreşte atât realizarea unei întâlniri directe, într-un cadru
organizat, a agenţilor economici cu absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă,
cât şi satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă şi creşterea şanselor
de ocupare a absolvenţilor.

Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune ofertele de
locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel
212380) sau la sediile Agenţiilor locale din Oraviţa (tel 571598) şi
Caransebeş (tel 516323).
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AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 09.09.2008

Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005
privind Fondul de Mediu a fost modificată şi
completată de Guvern, pentru punerea în
concordanţă a actului normativ cu
modificările legislative apărute ulterior

Principalele modificări se referă la inc
luderea taxei pe poluarea pentru autove
hicule printre sursele de constituire ale
Fondului, precizarea categoriilor de
programe şi proiecte care vor fi finanţate
din colectarea acestei taxe şi introducerea
unei contribuţii suplimentare percepute
unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul
neîndeplinii unor obiective de mediu.

Sumele provenite din colectarea taxei
pe poluarea pentru autovehicule vor fi
utilizate pentru finanţarea următoarelor
programe şi proiecte

Programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional

Programul naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii
verzi în localităţi

Proiecte de înlocuire sau completare a
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme
care utilizează energie solară, geotermală
şi eoliană

Proiecte privind împădurirea terenurilor
degradate sau defrişate

Proiecte de renaturare a terenurilor
scoase din patrimoniul natural

Proiecte de realizare a pistelor pentru
biciclişti.

Metodologia de finanţare şi categoriile
de beneficiari programele şi proiectele
menţionate vor fi stabilite prin ghidul de
finanţare aferent fiecărui program sau pro
iect. Ghidul de finanţare este elaborat de
Administraţia Fondului şi aprobat prin ordin
al ministrului mediului şi dezvoltării durabil

În ceea ce priveşte obligaţiile unităţilor
administrativ-teritoriale privind legislaţia de
mediu, acestea vor plăti o contribuţie, în
cepând cu 1 iulie 2010, în cazul neînde
plinirii obiectivului anual de reducere cu
15% a cantităţii de deşeuri municipale şi
asimilabile la depozitare. Este vorba des
pre o contribuţie de 100 lei/tonă deşeuri,
plata făcându-se pe diferenţa dintre
obiectivul anual de diminuare aplicat
cantităţii colectate şi cantitatea efectiv
încredinţată spre eliminare finală.

Ordonanţa aprobată de Executiv mai
stabileşte termenele scadente pentru plata
noilor taxe şi contribuţii şi majorează de la
2000 la 2500 lei amenda pentru nedepu
nerea la termen a declaraţiilor privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Fondul pentru mediu este instrument
economico-financiar destinat susţinerii şi
realizării proiectelor şi programelor pentru
protecţia mediului.
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Fondul de Mediu



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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ş
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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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DE VĂZUT LA TV:
POLO: Superliga Nationala: Dinamo - Rapid, meci tur

Sambata TVR 2 ora 14:40
FORMULA 1: Marele Premiu al Italiei, Monza, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: BCR Open Romania 2008, finala

Duminica TVR 1 ora 17:00
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al SUA, Indianapolis, Cursele

Duminica Eurosport ora 18:45
FOTBAL: Liga Campionilor: AS Roma - CFR Cluj, Meci din grupe

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor: Steaua - Bayern M., Meci din grupe

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
30 aug - 21 sep: CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta;
08 - 14 sept: TENIS - BCR Open Romania, Bucuresti.
12 - 14 sept: FORMULA1 - MP al Italiei, Monza;
13 - 14 sept: ATLETISM - Finala IAAF Grand Prix, Stuttgart;

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta-

mani se va desfasura MP al
Italiei. Clasamente inregistrate
inainte de Italia:

1. Hamilton 76
2. Massa 74
3. Kubica 58
4. Raikkonen 57
5. Heidfeld 49
6. Kovalainen 43
7. Trulli 26
8.Alonso 23
9. Webber 19

10. Glock 16
11. Vettel 13
12. Piquet 13
13. Barrichello 11
14. Rosberg 9
15. Nakajima 8
16. Coulthard 6
17. Bourdais 4
18. Button 3

1. Ferrari 131
2. McLaren-Mercedes 119
3. BMW Sauber 107
4. Toyota 41
5. Renault 36
6. Red Bull-Renault 25
7. Williams-Toyota 17
8. Toro Rosso-Ferrari 17
9. Honda 14

Cu mentiunea ca aceste cla-
samente sunt realizate dupa pe-
nalizarea lui Hamilton in MP al
Belgiei (de pe locul 1 pe locul 3).

PILOTI:

CONSTRUCTORI:

FOTBAL - NA[IONALA ROM#NIEI
Sambata, nationala Romaniei a fost invinsa la Cluj de echipa

Lituaniei cu scorul de 3-0. Miercuri, elevii lui Victor Piturca au jucat
al doilea meci din grupa pentru calificarea la Mondialele din 2010
cu Insulele Feroe (0-1). Nationala de tineret a Romaniei a ratat
calificarea la barajul pentru CE 2009, fiind invinsa de Tara Galilor.

TENIS - US OPEN
Jucatoarea americana Serena Williams a castigat, duminica,

pentru a treia oara in cariera Openul Statelor Unite de la New York,
dupa ce a invins-o in finala pe Jelena Jankovic din Serbia, cu 6-4,
7-5, revenind cu aceasta ocazie pe prima pozitie mondiala. In
varsta de 26 de ani, mezina familiei Williams si-a trecut astfel in
palmares al noualea titlu de Mare Slem, la capatul unui meci
dominat aproape in intregime.

Tripla campioana la New York, in 1999, 2002 si 2008, de
asemenea tripla campioana la Wimbledon, dubla campioana la
Australian Open si o data castigatoare pe zgura de la Paris,
Serena Williams si-a anuntat fanii ca nu se va opri aici. "Ma simt
foarte tanara si motivata in fiecare zi, parca as avea o noua cariera
in fata. Cred ca mai pot face inca multe lucruri bune in cariera mea
si nu simt ca as juca cel mai bun tenis al meu".

Jucatorul elvetian Roger Federer a continuat traditia ultimilor
patru ani la New York, trecandu-si in cont al cincilea titlu consecutiv
la Flushing Meadows, care se adauga astfel colectiei de alte opt
trofee de Mare Slem existente in palmaresul fostului lider mondial.

Scapat de complexul Nadal, campionul de la New York nu a
avut nicio problema in a-ai apara titlul castigat in 2007, britanicul
Andy Murray acuzand din plin emotiile si presiunea primei finale de
Grand Slam din cariera.

Federer a devenit astfel primul jucator din lume care castiga de
cinci ori consecutiv doua turnee diferite de Mare Slem, in speta
Wimbledon si US Open. La New York doar doi jucatori reusisera
pana in prezent sa castige de cinci ori, dar nu consecutiv, Jimmy
Connors si Pete Sampras.

LIGA CAMPIONILOR

Meciuri din prima etapa a
grupelor:

Barcelona - Sporting
Basel - Sahtior

Marseille - Liverpool
PSV -Atlético

Man. United - Villarreal
Celtic -Aalborg

Steaua - Bayern
Lyon - Fiorentina

Porto - Fenerbahçe
Dinamo Kiev -Arsenal

Juventus - Zenit
Real Madrid - BATE

Marti, 16 sept 2008:

Miercuri, 17 sept 2008:

GrupaA

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Chelsea - Bordeaux
AS Roma - CFR Cluj

Panathinaikos - Internazionale
Bremen –Anorthosis

Grupa B

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 6-a:
M V E I G GP PM

.

1. Unirea Urziceni 6 5 0 1 16 6 15p
FC Vaslui 6 5 0 1 8 3 15
Dinamo Bucuresti 6 4 1 1 11 6 13
Steaua Bucuresti 6 4 1 1 9 4 13
Rapid Bucuresti 6 4 0 2 9 4 12

. Otelul Galati 6 3 1 2 9 6 10
7. FC Brasov

U. Craiova 6 3 1 2 7 6 10
9. Farul Constanta 5 3 0 2 6 6 9

. CFR Cluj 6 2 2 2 8 4 8
11. FC Timisoara* 6 4 1 1 11 8 7

Gloria Bistrita 6 2 1 3 8 9 7
13. FC Arges 6 2 1 3 7 9 7

Gaz Metan Medias 6 1 2 3 7 10 5
5. Pandurii Tg. Jiu 6 1 1 4 6 13 4p

16. Politehnica Iasi 5 0 1 4 2 10 1p
17. Gloria Buzau 6 0 0 6 3 13 0p
18. CS Otopeni 6 0 0 6 5 17 0p

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

6 3 1 2 6 4 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (7/34) 12 - 14.09.2008 Vineri 12.09

Sambata 13.09

Duminica 14.09

: : Gloria
Bistrita - CFR Cluj, (ora 17:00); CS Otopeni - FC Arges, (ora 20:00);

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

LIGA 1

Etapa urmatoare: (2/26), 13.09.2008

UCM Resita - Pandurii
Tg. Jiu

: Universitatea Suceava - U
Cluj; HCM Constanta - HC Odorhei; Pitesti - CSM Medgidia; Minaur
Baia Mare - Steaua; Oradea - Poli Timisoara;

; Dinamo - Stiinta Bacau.

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 1-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua MFA Bucuresti 1 1 0 0 30 20 2p
Energia Pandurii Tg. Jiu 1 1 0 0 29 20 2
HCM Constanta 1 1 0 0 28 20 2
HC Odorhei 1 1 0 0 31 25 2
Univ. Bucovina Suceava 1 1 0 0 30 25 2

. Stiinta Municipal Bacau 1 1 0 0 32 31 2
7. Timisoara

HC Minaur Baia Mare 1 0 1 0 26 26 1

. Dinamo Baumit Bucuresti 1 0 0 1 25 30 0
11. Universitatea Cluj 1 0 0 1 25 31 0

CSM Medgidia 1 0 0 1 20 28 0
13. CSM D & C Oradea 1 0 0 1 20 29 0

CS H & V Pitesti 1 0 0 1 20 30 0

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

Univ HCM Poli 1 0 1 0 26 26 1p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

9. UCM Resita 1 0 0 1 31 32 0p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

TENIS - BCR OPEN ROMANIA
Cu mai putin de doua saptamani inaintea importantului meci de

Cupa Davis pe care echipa Romaniei il va sustine la Bucuresti
impotriva Indiei, cei mai buni jucatori de tenis s-au adunat la
Arenele BNR pentru a-si disputa suprematia in cea de-a 13-a
editie a turneului "BCR Open Romania", intrecere dotata cu premii
in valoare totala de 370.000 euro.

Dornici sa ofere sansa cat mai multor sportivi romani sa lupte
pentru trofeul de la Bucuresti, organizatorii le-au dat cate un wild-
card lui Victor Crivoi si lui Adrian Cruciat, cei doi alaturandu-se,
astfel, pe tabloul principal celui mai in forma jucator roman, Victor
Hanescu. Din pacate, un alt sportiv roman, Dacian Craciun, a ratat
sansa de a forma un careu autohton la BCR Open Romania, dupa
ce a fost nevoit sa abandoneze, in setul al treilea din ultimul tur al
calificarilor, in fata spaniolului Hidalgo, la scorul de 6-3, 6-7 (3), 0-4.

Perechea Florin Mergea / Horia Tec
-

-

ău a abandonat în primul
tur al competi

ău au abandonat în al doilea set al meciului cu
perechea Marcel Granollers/Potito Starace (Spania/Italia), la sco
rul de 6-1, 4-2 pentru adversarii românilor. Florin Mergea a suferit o
accidentare la glezna dreaptă

ănescu, a fost eliminat în primul tur al turneului BCR
Open Romania. Hănescu a pierdut în trei seturi întâlnirea cu
argentinianul Martin Vassallo, 6-4,5-7,4-6. Jucătorul argentinian
are 28 de ani ă pe locul 111ATP.

“Am fost obosit, încă dinaintea turneului

ă simt foarte obosit. O
să facem tot ce putem la Cupa Davis", a spus Hănescu la finalul
întâlnirii.

ţiei de dublu din cadrul turneului BCR Open Româ
nia. Mergea

ţit bine zilele astea, m

şi Tec

şi nu a mai putut continua partida.
Victor H

şi se claseaz
ştiam asta. Asta este,

am circulat mult, China-SUA - Romania. A jucat bine, în final a fost
mai bun. Nu m-am sim
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