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Sărbătorile de iarnă au început să-şi facă simţită prezenţa şi
în oraşul nostru. Cu această ocazie, sâmbătă, 6 decembrie, în
Centrul Civic, au avut loc festivităţile de deschidere a Târgului
de iarnă şi a Orăşelului copiilor. În cadrul manifestării s-au ţinut
reprezentaţii de majorete, teatru de păpuşi dar şi recitaluri ale
unor coruri de copii. Printre atracţiile sezonului, se numără
scena ce reprezintă Naşterea Domnului, un urs îmbrăcat în
Moş Crăciun dar şi un patinoar destinat distracţiei celor mici. Şi
în Parcul Tricolorului a fost amenajat un spaţiu pentru cei mici
cu tarabe de unde copii îşi pot cumpăra jucării, dulciuri, fructe şi
alte cadouri. Ca în fiecare an şi de această dată a fost
împodobit un brad care să amintească trecătorilor că se
apropie vacanţa.
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Bani în avans pentru luna decembrie
Luna aceasta, distribuirea pensiilor va fi făcută în avans.
Factorii poştali din judeţul Caraş-Severin vor achita de astăzi
pensiile de asigurări sociale de stat. Ultima zi de plată va fi 24
decembrie, restanţele putând fi ridicate de la ghişeele poştale în
zilele de 29 şi 30 decembrie. Banii pentru plata alocaţiile de stat
şi complementare, a indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor,
IOVR, a pensiilor pentru agricultori, precum şi a celor pentru
veteranii de război, nu au fost încă viraţi.
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Reşiţenii aşteaptă noua Piaţă

Parţial, Piaţa a fost mutată în curtea Prescom. Toată această
piaţă improvizată este acoperită cu nişte cortuleţe de vară acum
la început de decembrie dublate de nişte nailoane puse de
pieţari. Deşi trebuia să plece de acolo din octombrie, noua hală
nu este terminată nici azi. Constructorul, SC Consproiect SRL,
este acelaşi care a reabilitat şi centrul civic şi a ridicat şi blocul
ANL din Moroasa şi acelea întârziate.
Chiar la intrare, lângă grămada cu varză zace la câţiva
centimetrii utilajul cu care Prescom-ul încarcă gunoil, între
utilajul de gunoi şi legumele din piaţă fiind doar câţiva centimetrii
şi un gard din plasă de Buzău. La Reşiţa legumele se vând cel
mai bine cu miros de gunoi, pentru că o grămadă de autogunoiere, multe puse chiar cu spatele, stau liniştite chiar lângă

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Ordinea de zi a şedinţei
extraordinare a
Consiliului Judeţean CS

Vine Crăciunul!

Primăria Reşiţa a decis modernizarea pieţei din Reşiţa Sud:
un complex arhitectonic, acoperit în întregime, supraetajat, care,
în primul rând, ar rezolva o prevedere europeană de mediu la
pieţele în aer liber: păstrarea unei distanţe de 40 de metri între
piaţa propriu-zisă şi celelalte activităţi. nvestiţia pentru
modernizarea Halei din Piaţa Reşiţa Sud a fost estimată la
1.266.436 de euro, s-a derulat printr-un împrumut contractat de
SC Pieţe Reşiţa SRL, un credit în valoare de 3,2 milioane de lei.

civica

vânzătorii de legume, spate în spate. Aşa că, nu mai miroase nici
a usturoi sau varză proaspătă, nici a mirodenii sau verdeţuri de
grădină, ci a gunoi descompus de la gunoierele din vecinătate.
S.C. Pieţe S.R.L. sa înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului
Local nr. 45/28.03.2006 şi funcţionează pe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară proprie. Societatea sa
înfiinţat sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa şi a S.C.
Prescom S.A., în calitate de asociaţi, care îndeplinesc atribuţiile
prevăzute de lege privind organizarea, funcţionarea şi
dizolvarea acesteia. S.C. Pieţe S.R.L este condusă de adunarea
generală a asociaţiilor şi este administrată de către un
administrator unic, în persoana domnului Ilie Adrian Damian.
Cifra de afaceri pe anul 2006 a societăţii este de 858.974
RON. Cifra de afaceri a SC Piete SA Reşiţa a crescut, în 2007, cu
14% faţă de anul precedent, dupa cum a declarat directorul
societăţii, Adrian Damian.
La ora actuală SC Pieţe se află în imposibilitatea de a plăti
Poliţia Comunitară pentru paza pieţelor pe timp de noapte, din 25
noiembrie 2008, cele două pieţe sunt păzite de proprii angajaţi.
Pieţe Reşiţa nu îşi mai permite să aloce lunar suma de 100 de
milioane pentru plata pazei pe timp de noapte. Situaţia a apărut
în contextul în care încasările societăţii au scăzut odată cu
mutarea Pieţei Reşiţa Sud în curtea Prescom. Pierderea se
ridică la sumă de 80.000 lei noi, în condiţiile în care nimeni nu mai
vrea să plătească pentru a avea privilegiul să vândă printre
gunoaie şi în ploaie.
Am încercat să obţinem şi părerea lui Ilie Damian, numai că în
perioada 23-30 noiembrie, secretare frumoasă foc! ne
informează că domnul director este în concediu. Revenim pe 4
noiembrie, pe la ora 13, însă aceeaşi secretară ne spune că
domnul director este plecat şi nu ştie dacă se mai întoarce.
Pentru că nu o cred, revin în jurul orei 15,30 când, domnul
director era acolo dar nu mă putea primi pentru că avea pe
altcineva. Sunt rugat să aştept, ceea ce şi fac. După 15 minute
mă asigur că secretara n-a uitat de mine, dar mai trebuie să
aştept. După vre-o 30 de minute ies vre-o trei persoane din biroul
excelenţei sale şi mă bucur că urmez dar...aş. Trebuie să mai
aştept. După 40 de minute de aşteptare, mă conving că
secretare m-a anunţat, după care plec...nu mai puteam aştepta.
Cristian Franţ
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Persoanele care vor achita integral până la 31.01.2009, restanţele
înregistrate până la sfârşitul anului 2008, vor fi scutite de la plata
dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere. Pentru aceasta trebuie
depusă o cerere la Registratura Serviciului Public, Direcţia Impozite şi
Taxe la care se va anexa dovada achitării integrale a debitelor principale
existente până la data de 31.12.2008 şi o copie după cartea de identitate.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa
şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma
publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în
situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei extaordinare
a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 6 decembrie 2008
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2008.(aprobat)
2. Proiect de hotărâre de modificare a unor anexe 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. (aprobat)
3. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Adunarea Generală a SUP a DKMT
ce a avut loc la Szeged,Ungaria, în data de 18.11.2008.

În luna noiembrie, la nivelul Oficiului pentru Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, s-a
încheiat acţiunea de chemare în judecată a persoanelor
juridice care nu au depus situaţia financiară pe anul
2006. Astfel, s-au dat 453 de sentinţe de dizolvare, 65 de
respingere şi 177 încheieri de renunţări la judecată.

Începând cu data de 1
ianuarie 2009, toţi agenţii
economici din Caraş-Severin
au obligaţia de a actualiza
obiectul de activitate conform
CAEN Rev 2.

Func]ionarii r@mân f@r@ prime, nici al
13-lea salariu nu este sigur
Majoritatea funcţionarilor publici din Caraş-Severin
vor rămâne în acest an fără prime de sărbători. O soluţie
poate fi acoperirea acestor sume din cel de-al
treisprezecelea salariu, pe care funcţionarii ar trebui să-l
primească, probabil, la începutul anului viitor. După cum a
declarat Sorin Frunzăverde, în acest an, bugetul forului
executiv al judeţului a fost prost dimensionat încă de la
început, iar Guvernul a împărţit banii fără să se ţină cont
de necesităţile judeţului. Din această cauză, la Consiliul
Judeţean de abia se pot asigura salariile în luna
decembrie. Acelaşi lucru este susţinut şi de către primarul
municipiului Reşiţa, care spune că ar putea asigura,
eventual, salariaţilor, cel de-al 13-lea salariu. „Salariaţii
Primăriei Reşiţa primescu salriul la timp şi integral.
Problema primelor se va discuta de sărbători şi, dacă vom
avea bani, le vom acorda“ spune Mihai Stepanescu.
Nici funcţionarii Prefecturii Caraş-Severin nu se vor
bucura de aceste prime de Crăciun. De altfel, salariaţii de
aici nici în anii trecuţi nu au beneficiat de asemenea
recompensări. Printre funcţionarii care nu vor primi în
acest an prime se numără şi cei ai Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Caraş-Severin.
Cristian Franţ

4. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la vizita de lucru efectuată sub
egida proiectului „Centru de informare şi promovare a atracţiilor
turistice Banat Gărâna, ce a avut loc la Vrsac, Republica Serbia,
Aproape 6 miliarde de euro este suma la care se ridică
în perioada 19.11-21.11.2008.
fondurile alocate programului sectorial de mediu în vestul
5. Întrebări. Interpelări.
ţării. Banii sunt împărţiţi pe axele de prioritate
1. În regim de urgenţă a fost introdus un proiect de hotărâre corespunzătoare fiecărui sector de mediu finanţat prin
privitor la rectificarea cotelor din TVA alocate de Consiliul Judeţean acest program: apă, ape uzate, deşeuri, termoficare,
UAT, care au fost diminuate cu 3.000.000 lei. (aprobat)
protecţia naturii şi asistenţă tehnică.

Fonduri pentru protec]ia Mediului

Re}i]a r@mâne tot cu autobuzele vechi... deocamdat@
Mai multe firme mari, nume cunoscute în plan internaţional,
care produc, printre altele, autobuze, sunt interesate să vândă
asemenea autovehicule moderne, la Reşiţa, pentru transportul
public. Este vorba de Mercedes, Iveco, Volvo şi Maz. Licitaţia care
ar fi trebuit organizată de Primăria Reşiţa în 5 decembrie, pentru
autobuzele ce urmează a fi cumpărate a fost, însă, suspendată, în
urma depunerii la Primăria Reşiţei, în acest sens, a unor contestaţii
din partea a două societăţi comerciale.
Primarul Mihai Stepanescu a delegat, în aceste condiţii, împuterniciţi din partea municipalităţii, care să fie prezenţi la Comisia
Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, unde se analizează
respectivele contestaţii, pentru ca licitaţia să poată fi organizată,
cât mai repede, în acest an. „Cele două firme contestatare se
numesc Compania Industrială Griviţa SA, cu sediul în Bucureşti şi
Ager Leasing IFN SA, cu sediul în Giurgiu“ precizează Daniel
Botgros, purtătorul de cuvânt al Primăriei Reşiţa.
Cristian Franţ

Seminar de
informare
În perioada 8-13 decembrie are loc
târgul anual de oferte de educaţie
permanentă, „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”. Cu această ocazie, Asociaţia
Învăţătorilor Caraş-Severineni, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
şi Casa Corpului Didactic din CaraşSeverin, a organizat, ieri, în amfiteatrul
Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa, un
seminar de informare privind promovarea documentelor europene şi naţionale
în domeniul Programelor de Învăţare pe
Tot Parcursul Vieţii, de prezentare a
Ofertelor Casei Corpului Didactic de
formare profesională dar şi de informare
cu privire la condiţiile de participare la
Programul Sectorial Grundtvig.
În cadrul evenimentului s-a discutat
şi despre Programul „Lifelong Learning”
2007-2013, program ce încurajează
cooperarea între ţările participante şi
mobilitatea. Acesta este format din patru
programe sectoriale: Comenius pentru
învăţământul preuniversitar, Erasmus
învăţământul superior, Leonardo da
Vinci formarea profesională şi Grundtvig
program privind educaţia adulţilor.
Manifestarea desfăşurată sub mottoul "Niciodată nu e prea târziu să înveţi"
este inclusă în planul de acţiune al
M.E.C.T. pentru implementarea Strategiei Formării Profesionale a Adulţilor pe
termen scurt şi mediu 2005-2010 şi
promovează diversificarea şi extinderea
ofertei de educaţie prin unităţile şi
instituţiile de învăţământ şi consolidarea
rolului acestora ca centre de resurse
educaţionale la nivelul comunităţii.
Lavinia Predescu

l Marţi, 9 decembrie, în Sala lira a Liceului de Artă Sabin Pautza din Reşiţa, a avut loc o serată de armonii corale cu titlul „E vremea
colindelor” l Forumul Democratic al Germanilor din Caraş-Severin va organiza o serie de evenimente pe tot parcursul lunii
Decembrie l În perioada august-octombrie au fost înregistrate 139 de accidente de circulaţie în judeţul Caraş-Severin l
l Şedinţa ordinară a Consiliului local se va ţine pe 16 decembrie 2008, ora 13, în sala de sedinţe a Primăriei l Elevii claselor a 7-a şi a
8-a vor susţine joi, 11 noiembrie, de la ora 12, proba la matematică a tezelor cu subiect unic pe semestrul întâi l La sfârşitul acestei
săptămâni, Casa Municipală de Cultură „George Suru“ din Caransebeş organizează, în colaborare cu Academia Română,
Festivalul Internaţional Omagial „Nichita Stănescu“ l Joi, 11 decembrie 2008, Galeria „Agora“ va găzdui vernisajul unei expoziţii
de pictură ce reuneşte lucrări ale unor artişti din Reşiţa, Hunedoara şi Timişoara l

Declaraţii ale parlamentarilor cărăşeni după investitură
Parlamentarii cărăşeni aleşi pe 30 noiembrie au
primit, marţi la Palatul Administrativ al judeţului,
certificatele doveditoare care atestă calitatea de
senator sau deputat. Biroului Electoral de Circumscripţie Caraş-Severin, condus de judecătorul Rustin
Ciasc, a mulţumit cu acest prilej tuturor celor care au
contribuit la buna organizare şi desfăşurare a
alegerilor în judeţ. Judeţul Caraş-Severin a fost
printre puţinele din ţară în care, în timpul procesului
electoral, nu a fost înregistrată nici o contestaţie
scrisă la Biroul Electoral Judeţean, motiv pentru
care Biroul Electoral Judeţean şi autorităţile judeţne
au fost felicitate pentru modul de desfăşurare al
scrutinului uninominal.
Reacţii ale parlamentarilor nou aleşi
Pavel Balan, deputat Alianţa PSD+PC: Consilierul
premierului Tăriceanu a jucat murdar în campanie.
Proaspătul senator al Alianţei PSD+PC de CaraşSeverin, Gheorghe Pavel Bălan, a ţinut, la sediul PSD
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Caraş-Severin, prima sa conferinţă de presă în care a
făcut şi unele referiri la campania electorală. El la atacat dur pe contracandidatul său din Colegiu - bucureşteanul Stejărel Olaru - consilierul premierului Tăriceanu. Bălan a spus că ,,Olaru m-a invitat la o întâlnire
secretă într-un hotel din Reşiţa, mi-am dat seama că mi
s-a întins o capcană- vroia ca numele lui necunoscut în
judeţ, să fie legat de al meu care are notorietate. La
masă cu el se afla un securist, nu-i spun numele fiindcă
acum este un respectat profesor universitar şi nu vreau
ca părinţii studenţilor să ştie cu cine fac ore copiii lor. Cu
toate că a absolvit o facultate de teologie, Stejărel
Olaru înjura ca un birjar la telefon, nu am auzit în viaţa
mea asemenea trivialităţi”. Referitor la faptul că a
candidat în Caraş Severin, el fiind de la Bucureşti,
Bălan a spus că ,,Nu-l judec pe Stejărel, dar pe mine nu
m-ar duce capul să candidez la Piatra Neamţ”.
Gheorghe Hogea, deputat PDL: „Mulţumesc
tuturor concetăţenilor mei din colegiul II Caransebeş şi

nu numai. Voi fi un deputat al tuturor cărăşenilor şi al
tuturor românilor“.
Ionuţ Narcis Chisăliţă, depuat Alianţa PSD+PC:
„Vreau să le mulţumesc reşiţenilor pentru votul şi
încrederea acordată şi-i asigur că-i voi reprezenta cu
cinste în Parlament şi, de asemenea, că mă voi bate în
Parlamentul României pentru tot ce am promis în
campanie: prima vacanţă, reabilitarea locuinţelor,
pentru preluarea CET“.
Ion Mocioalcă, deputat Alianţa PSD+PC: „Priorităţile mele nu sunt numai priorităţi de colegiu, sunt şi
priorităţi ale judeţului, care înseamnă resurse pentru
judeţ, alimentări cu apă, drumuri, salarii şi pensii mai
mari. Şi vă mai spun că este foarte posibil să avem un
cărăşean în viitorul Guvern, dar să nu-mi cereţi nume“.
Senatorul Iosif Secăşan: „politicienii trebuie să
facă totul pentru ca judeţul să se înscrie pe un traseu al
dezvoltării“
Rubrică realizată de Cristian Franţ

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

Vând Dacia 1992, 400 €. Tel.
0743-154798.
Vând Peugeot 307 HDI combi
(break),gri metalizat, 100.000 km,
diesel, 1997 cmc, 79 KW, cutie
manuală 5+1, ABS, ESP, închidere centralizată, sevodirec ţ ie,
airbag, faruri ceaţă, geamuri
electrice, climă automată,
computer de bord, cârlig remorcă,
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
revizii numai la firma Peugeot,
garanţie un an de zile, dată de
V â nd Xerox Workcentre firma Peugeot. Tel. 0728-524986.

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

Diverse

Vând cărţi beletristică vechi
şi noi, negociabil direct la tel.
0723-092582.
Vând parfumuri originale
Versace, Gucci, Christian Dior,
etc. Preţ 100 lei. Tel. 0728371702 sau 0744-628437.
Cumpăr aparatură electrocasnică defectă (radio-tv),
asigur transport local. Tel. 0747341972.
O fer spre adopţ ie căţ ei
maidanezi frumoşi, vaccinaţi, cu
carnet, au 5 luni. Tel. 0741996869.
Vând GPS Navigator Sony
NV-U93T, diagonal ă ecran
mare 4,8 ţoli - 122 mm, 300 €,
nou. Tel. 0723-610400.
Vând subwoofer 400 W 2
difuri de 15”, 25 Hz garantat + 2
boxe 200 W dif. de 10”, tweetere
pe magneţi + staţie Vermona de
rack 2x100 W. Toate în stare
impecabilă, 1.000 lei. Vând şi
separat. Tel. 0722-619119.
Vând porumb, grâu, orz,
ovăz, floarea soarelui şi tărâţe la
sac, 12 lei/sac. Tel. 0740770047.
Vând monitor crt Comrace
17 inch stare excepţională, 50 €
şi placă video ATI Radeon 9550,
256/128, AGP, TV-out, DVI, 30
€. Tel. 0744-615868 sau 0726766206.
Vând boxe de Kashtan în
stare impecabilă, cu lemn lăcuit
gen mobilă şi plasa din faţă
pânzată. 110 lei. Tel. 0722619119.
Vând staţie profesională
FBT Personal 202 2x150W cu 2
boxe de 150 W şi stative metalice, suport microfon 500 €. Tel.
0757-809456.

3119 nou în garanţie, copiator,
scaner, imprimantă 450 lei. Tel.
0767-809456.
Vând staţie Blue Tech l-260
2 sau 5x20 waţi, argintie, 220 lei
şi staţie Blue Tech neagră
2x100 waţi, preţ 450 lei. Tel.
0767-809456.
Vând staţie Akai AM-17,
neagră, 4x50 waţi, preţ 200 lei.
Tel. 0767-809456.
Vând detectoare de radar,
alarme auto cu pager, alarme cu
telecomenzi, închideri centralizate. Tel. 0742-675250.
V â nd ferestre termopan
second hand import Germania.
Tel. 0744-550996.
Vând prelungitor rolă 30 m.
90 lei. Tel. 0722-619119.
Vâ nd aparat de fitness
mare, 150 €. Tel. 0741-996869.
Vând pietre preţioase şi
semipreţioase pentru bijuterii.
Tel. 0726-603075.
Cumpăr “Istoria culturii şi
artei” de V. Drâmbă, vol. 1.
Oferte la telefon 0744-577460.
Cump ăr “Douăsprezece
scaune” şi “Viţelul de aur” de Ilf
şi Petrov, “Peripeţiile bravului
soldat Svejk ” de Jaroslav
Hasek. Tel. 0744-577460.

Auto-Moto-Velo
Vând pompe electrice de benzină pentru orice tip auto, capuri
distribuitoare, injectoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
0744-852658.
Vând Dacie 1410 sport pentru
piese schimb, urgent. Tel. 0355809615.
Vând microbuz VW de persoane în stare bună de funcţionare, acte la zi, proprietar. Preţ
1.800 € neg. Tel. 0742-134722.

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile:
l teren de construcţie, înscris de CF nr. 3329 BR sub nr. top.
1004/1/22, în suprafaţă de 250 mp;
l teren de construcţie, înscris în CF nr. 3712 BR sub nr. top.
1004/1/29, în suprafaţă de 250 mp;
l teren de construcţie, înscris în CF nr. 3592 BR sub nr. top.
1004/1/97, în suprafaţă de 250 mp;
l teren de construcţie, înscris în CF nr. 3329 BR sub nr. top.
1004/1/106, în suprafaţă de 250 mp;
l teren de construcţie, înscris în CF nr 5744 Tr. din CF 3329
sub nr. top. 1004/1/62, în suprafaţă de 250 mp;
Licitaţia va avea loc în data de 14.01.2009 ora 10,00 la sediul
Primăriei Bocşa în sala de sedinţe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Bocşa,
tel. 0255-555903 int. 109.

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând VW Pasat, anul 1992,
motor diesel, 1.900 cmc stare
foarte bună. Tel. 0722-828285.
Vând Dacia papuc avariată
în faţă dreapta. Tel. 0740770047.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut copii şi bătrâni pt. îngrijire. Tel. 0728-166849, 0770391275.
Sonorizez următoarele
evenimente: nunţi, botezuri,
petreceri de firmă etc. Tel. 0770479506, 0721-606034.
Arhitect cu drept de semnătură caut ingineri constructori pt.
colaborare, şefi de proiect. Tel.
0255-219100.
Şofer profesionist cu atestat
caut de lucru. Tel. 0751-877916
Execut transport cu Dacia
papuc în ţară şi local. Sunt din
Bocşa. Tel. 0740-770047.
Instalator execut orice fel de
lucrari de instalatie. Tel. 0355801839, 0741-288 635.

Imobiliare
Vând urgent garsonieră pe
Tineretului, termopan uşă blindată, 23.000 €, neg. Tel. 0355801355 sau 0747-417306.
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, toate utilităţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Vând apartament 4 camere,
decomandate, confort 1, Micro
4, etaj 2, centrală, gresie faianţă, preţ 70.000 €. Tel. 0767809456.
Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat 86 metri
pătraţi, zona Govândari. Tel.
0730-013274.
Persoană fizică, vând apartament cu o cameră în Govândari, Micro1, bloc apartamente,
25.500 € neg.Tel. 0730-065564.
Particular vând apartament
cu 2 camere, modificat în 3,
lângă Sala Polivalentă, 5/10, 67
mp. Tel. 0726-411878 sau
0770-600010.
Vând în Gătaia, în centru,
casă 2 camere, bucătărie, baie,
hol, şpais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp, sau schimb cu apartament în Reşiţa, conf. 1, cu
centrală, et. 1 sau 2. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată şi grădină.
Pre ţ 20.000 €. Tel. 0355411682, 0729-357909.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţă, podele
laminate, climă, izola ţie,
termopane peste tot, balcon
închis în termopan şi modificată
sufrageria, u ş ă metalică,
instalaţie electrică nouă, baie
renovată (gresie, faianţă, set
Olivia). Preţ 37.500 € neg. Tel.
0723-535841, 0770-745772.
Vând camere de cămin cu
baie 26 mp, in blocul functionarilor, in Lunca, avantajos. Tel.
0726-125935.
Vând în Herculane apartament cu 2 camere langa Piata,
complet renovat. Tel. 0726125935.
Închiriez în Moroasa apartament 2 camere decomandat,
mobilat, utilat, lângă Fluturelul,
parter, posibilitate vad comercial. Tel. 0726-125935.
Vând în Băile Herculane mai
multe terenuri de construcţie,
casă sau pensiune la stradă sau
la râu. Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră 39 mp, în
Mociur, et. 1, avantajos. Tel.
0726- 125935.
Vând
apartament cu 2
camere, decomandat, parter, in
Moroasa, complet renovat.
Pretabil spaţiu comercial. Tel.
0726-125935.
Închiriez avantajos cameră
de cămin cu baie, în Reşiţa,
Luncă. Tel. 0726-125935.
Închiriez în Băile Herculane
apar. 2 camere decomandat,
frumos mobilat, nou utilat, toate
utilităţile. Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel.
0748-119443.
Vând apartament 2 camere
cu îmbunătă ţiri. Tel. 0748119443.
Vând cas ă Oravi ţa, str.
Victoriei nr. 1, din cărămidă, 7
camere, curte, bună pt. privatizare, preţ neg. 37.000 €. Tel.
0255-210558, 0721-714156.
Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat, 60 mp,
etaj 7/10. Tel. 0728-161322.
Vând urgent garsonieră pe
Al. Tineretului bl. 5 zugrăvită în
alb cu sau fără mobilă şi
electrocasnice preţ negociabil.
Tel. 0747-417306.
Persoană fizică doresc să
cumpăr cameră de cămin.
Doresc şi ofer seriozitate. Tel.
0766-251024.

Matrimoniale
Pensionară 59 ani caut
partener pt. căsătorie, prietenie.
Tel. 0728-166849.
Tanara, discreta si sexy
astept telefonul tau la 0729215998.
A venit zăpada, se aproprie
sărbătorile, caut o d-nă “crăciuniţă” pentru prietenie. Eu,
52/170/70, văduv, apartament +
auto, serios, singur, cinstit. Tel.
0770-473175.

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- decembrie

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări - felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - decembrie

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Cu durere
în suflet ne
lu ă m r ă mas
bun de la
SALANKI
EMERIC.
Mama lui
d r a g ă
SALANKI
ROZALIA ş i
sora sa SALANKI ROZALIA.
Te vom plânge mereu în
inimile noastre. Dumnezeu să
te odihnească în pace.
Cu durere în suflet, ne
luăm rămas bun de la
SALANKI EMERIC. Te vom
păstra mereu în inimile
noastre. M ă tu ş a RACZ
PA R A S C H I VA , u n c h i u l
RACZ LUDOVIC, verişoara
primară RACZ KARMEN şi
iubitul său nepot TAKACS
GABRIEL. Dumnezeu sa te
odihneasca in pace.

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale pot să
opteze, până la 25 aprilie 2009, pentru
continuarea activităţii comerciale, în caz contrar
urmând să fie radiate, a anunţat Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului.

Exportul de energie electrică a înregistrat, în
perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2008, o
creştere cu 64,7 la sută, respectiv cu 1,68 miliarde
KWh, comparativ cu perioada similară din 2007,
potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de
Statistică.

Major@ri ale cuantumurilor unor
drepturi sociale
Executivul a decis majorarea cu 4,8% a alocaţiei de stat
pentru copii, începând cu luna ianuarie 2009. Astfel, alocaţia
va creşte de la 40 lei la 42 lei, în conformitate cu rata inflaţiei.
Guvernul a hotărât şi indexarea cu 8% a alocaţiei copiilor
aflaţi în plasament, începând cu ianuarie 2009; cuantumul
lunar al acestei alocaţii va creşte de la 90 la 97 lei.
De asemenea, mamele vor primi la naşterea copilului o
alocaţie de 230 lei (faţă de 213 lei, cât este în prezent),
începând din ianuarie 2009, cu aproximativ 8% mai mult.
Alocaţia se acordă pentru primii patru copii născuţi.
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a anunţat că din
ianuarie 2009 va creşte şi venitul minim garantat, diferenţiat
pentru diferite categorii. Astfel:
l Pentru persoanele singure, venitul minim garantat va
creşte de la 100 lei la 108 lei
l Pentru nucleele formate din două sau mai multe persoane, venitul minim garantat va creşte după cum urmează:
- de la 181 lei la 196 lei pentru familii compuse din 2
persoane
- de la 252 lei la 272 lei pentru familii de 3 persoane
- de la 314 lei la 339 lei pentru familii de 4 persoane
- de la 372 lei la 402 lei pentru familii 5 persoane
- de la 25 lei la 27 lei pentru fiecare altă persoană peste
numărul de 5 persoane din familie
Cuantumul indemnizaţiei lunare şi al bugetului personal
complementar lunar pentru persoanele adulte cu handicap va
fi majorat de asemenea cu 8% începând cu luna ianuarie
2009.
Potrivit hotărârii aprobate în şedinţa de miercuri,
indexarea indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal
complementar lunar se face astfel:
l indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
- de la 187 lei la 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
- de la 154 lei la 166 lei, pentru adultul cu handicap
accentuat.
l buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
- de la 84 lei la 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
- de la 63 lei la 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
- de la 31 lei la 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
Guvernul Romaniei, 10.12.2008

A fost instituită infraţiunea de sfidare a
organelor judiciare , pentru a proteja
magistraţii, dar şi organele de cercetare penală,
de acte şi ameninţări la adresa lor, în exerciţiul
funcţiunii, în cadrul proceselor sau anchetelor
care se desfăşoară.

Ordonan]@ de urgen]@ privind modificarea
}i completarea Legii 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru
Instanţele judecătoreşti vor putea hotărî acordarea de
anumite facilităţi la plata taxei judiciare de timbru, la cerere,
pentru personale juridice, potrivit unei Ordonanţe de
Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, adoptate în şedinţa de joi
a Executivului.
Actul normativ prevede facilităţi sub formă de reduceri,
eşalonări sau amânări, pentru situaţiile în care:
l cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media
venitului net pe ultimele 3 luni de activitate
l plata integrală a taxei nu este posibilă întrucât persoana
juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare, sau
bunurile acesteia sunt indisponibilizate
În mod excepţional, instanţa va putea acorda
persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări la
plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care
apreciază că plata taxei de timbru ar fi de natură să
afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a
persoanei juridice.
Totodată, taxele judiciare vor putea fi plătite şi prin
unităţile bancare, nu numai la unităţile trezoreriei statului,
cu condiţia ca eventualele costuri să fie suportate de client.
De asemenea, de la 1 martie 2009, taxele judiciare de
timbru vor putea fi achitate şi în sistem on-line, la unităţile
trezoreriei statului.
Persoanele fizice vor putea beneficia de scutiri,
reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor
judiciare de timbru, în condiţiile O.u.G. 51/2008 privind
ajutorul public judiciar în materie civilă.
Guvernul Romaniei, 05.12.2008

Guvernul a decis ca triplarea taxei pe poluare
pentru autovehiculele second-hand să se aplice de la
data de 15 decembrie, abrogând astfel Ordonanţa de
urgenţă adoptată de Guvern în urmă cu o săptămână.
Purtătorul de Cuvânt al Guvernului, Camelia
Spătaru, a precizat că persoanelor care au plătit taxa
pe poluare majorată li se va restitui diferenţa dintre
cuantumul taxei majorată de trei ori şi cea aflată în
vigoare înainte de adoptarea Ordonanţei 208/2008,
adoptată săptămana trecută.

Norme de aplicare pentru
indemniza]ia de cre}tere a
copilului
Guvernul a adoptat o hotărâre pentru
modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului, a anunţat
ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, Mariana Câmpeanu, la finalul
şedinţei de Guvern.
Hotărârea reglementează condiţiile şi
procedurile de acordare a drepturilor de
indemnizaţie pentru creşterea copilului.
„Mămicile vor primi, după 1 ianuarie
2009, o indemnizaţie pentru creşterea
copilului, care va reprezenta echivalentul
sumei de 85% din media veniturilor nete
lunare obţinute în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului” a declarat ministrul
Mariana Câmpeanu.
Indemnizaţia pentru creşterea copilului
se acordă, până când copilul împlineşte
doi ani, iar în cazul copilului cu handicap,
pană la împlinirea vârstei de trei ani.
La stabilirea indemnizaţiei vor fi luate în
calcul toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită, respectiv acele sume
supuse impozitului pe venit şi cuprinse în
Codul fiscal.
În cazul în care 85% din veniturile realizate reprezintă mai puţin de 6 milioane de
lei vechi, se menţine plata indemnizaţiei de
6 milioane lei vechi, la care se adaugă
alocaţia de stat pentru copil de 2 milioane
de lei vechi.
„Am luat această măsură pentru a încuraja şi femeile de carieră, care obţin venituri peste medie, să aibă copii şi să poată
sta împreună cu ei acasă pană la vârsta de
doi ani” a adăugat ministrul Muncii.
Guvernul Romaniei, 10.12.2008

l Prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan a fost desemnat de preşedintele Traian Băsescu pentru postul de prim ministru l
Alocaţia de stat pentru copii a fost majorată cu 4,8 la sută şi se aplică din ianuarie 2009 l Deputatul din partea Forumul Democrat al
Germanilor din România, Ovidiu Ganţ, a fost decorat de preşedintele Germaniei l Chiriaşii ANL vor putea ipoteca şi cumpăra locuinţele, după 3 ani l Scăderea CAS cu 2% anunţată de Guvern, se va aplica de la 1 decembrie 2009 l BNR menţine dobânda de referinţă pt.
decembrie, la 10,25% pe an l S-a majorat prima de casare pt. stimularea înnoirii parcului auto de la 3.000 de lei noi la 3.800 lei noi l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 130 pentru modificarea şi completarea O.u.G. nr. 104/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru
abrogarea cap. IV din O.u.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
(M.O. nr. 711/20.10.2008)
l H.G. nr. 1.232 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
(CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 decembrie
2001 privind plăţile transfrontaliere în euro (M.O. nr. 711/20.10.2008)
l Ordinul nr. 610 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru
aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă
în anul 2008, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în
agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi
nonagricole (M.O. nr. 711/20.10.2008)
l Ordinul nr. 518 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de
organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat
prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 633/2006 (M.O. nr. 712/20.10.2008)
l Ordinul nr. 1.604/577 al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală
cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor
metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie
medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
(M.O. nr. 712/20.10.2008)
l Ordinul nr. 1.745/780 al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului
sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea
medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin
H.G. nr. 720/2008 (M.O. nr. 712/20.10.2008)
l Ordinul nr. 5.484 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind
aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (M.O. 714/21.10.2008)
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l Legea nr. 174 privind aprobarea O.u.G. nr. 97/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O. nr.
715/21.10.2008)
l H.G. nr. 1.281 privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Croaţilor din România"
ca fiind de utilitate publică (M.O. nr. 715/21.10.2008)
l Decretul nr. 935 privind înfiinţarea Viceconsulatului României la Almeria,
Regatul Spaniei (M.O. nr. 716/22.10.2008)
l Circulara nr. 32 a Băncii Naţionale a României privind realizarea şi punerea în
circulaţie, în scop numismatic, a unui set de trei monede din argint dedicate
mănăstirilor Cozia, Voroneţ şi Brâncoveanu (M.O. nr. 717/22.10.2008)
l Ordinul nr. 392/613 al ministrului internelor şi reformei administrative şi al
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind accesul solicitanţilor de azil
pe piaţa forţei de muncă din România (M.O. nr. 718/22.10.2008)
l Ordinul nr. 1.299/1.620 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi
al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru
modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr.
486/500/2007 (M.O. nr. 718/22.10.2008)
l Legea nr. 190 privind aprobarea O.u.G. nr. 10/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
(M.O. nr. 724/24.10.2008)
l H.G. nr. 1.280 pentru plata în anul 2008 a sumelor aprobate ca justă despăgubire
şi neachitate în anul 2007 (M.O. nr. 725/27.10.2008)
l Ordinul nr. 2.607/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române
de către unele persoane (M.O. nr. 726/27.10.2008)
l Ordinul nr. 2.714/C al ministrului justiţiei privind durata şi periodicitatea vizitelor,
greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite,
cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor
privative de libertate (M.O. nr. 727/28.10.2008)
l Legea nr. 198 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate (M.O. nr. 728/28.10.2008)
l Legea nr. 199 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2008 pentru modificarea şi
completarea O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor şi proiectelor culturale (M.O. nr. 728/28.10.2008)
l Legea nr. 202 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii (M.O. nr. 728/28.10.2008)

Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, preşedintele
Comisiei Europene José Manuel Barroso şi premierul britanic
Gordon Brown au pregătit în cadrul unei întâlniri la Londra,
măsurile pentru depăşirea crizei ce vor fi dezbătute la summitul UE ce începe azi (11 decembrie), discuţie de la care a lipsit
Angela Merkel, cancelarul german.

Guvernul de la Praga intenţionează întărirea
relaţiilor UE cu Israelul în perioada în care Cehia îşi
va asuma preşedinţia - a anunţat şeful diplomaţiei,
Karel Schwarzenberg. Cehia pledează pentru un
acord în vederea extinderii relaţiilor celor 27 de state
membre cu Israelul.

Banca Centrală Europeană

(BCE) a redus dobânda de politică
monetară de la 3,25% la 2,5%,
cea mai puternică modificare a
ratei de referinţă din istoria
instituţiei financiare.

Noi norme de scutire a călătorilor care intră în
Uniunea Europeană de la plata taxelor vamale
Importuri cu scutire de la plata taxelor
vamale: de la 1 decembrie 2008, noi norme de
scutire a călătorilor care intră în Uniunea
Europeană de la plata taxelor vamale La 1
decembrie 2008 intră în vigoare noi norme de
scutire de la plata taxelor vamale la import.
Călătorii vor face economii când vor importa
bunuri în UE în bagajele lor personale. În
acelaşi timp statele membre vor evita costurile
administrative pe care le implică în momentul
de faţă colectarea taxelor de mică valoare.
László Kovács, comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, a declarat: „Intrarea în
vigoare astăzi a noilor praguri pentru scutirea
călăto-rilor de la plata taxelor vamale este o
veste bună pentru cetăţenii europeni. Multe
dintre normele anterioare, în vigoare din anul
1969, nu mai răspundeau nevoilor actuale.
Începând de astăzi, cetăţenii vor beneficia de
un prag financiar aproape dublu şi, pentru
anumite băuturi, de limite calculate în mod mult
mai generos la importul de bunuri în Uniunea
Europeană în bagajul personal. În acelaşi timp,
datorită creşterii pagurilor financiare, statele
membre vor evita costurile administrative pe
care le implică în momentul de faţă colectarea
taxelor de mică valoare.” Scutirea călătorilor de
la plata taxelor vamale corespunde pragurilor
financiare sau limitelor cantitative în care
călătorii care intră în Uniunea Europeană din
ţări terţe sunt autorizaţi să importe, în bagajele
lor personale, bunuri cu scutire de la plata
taxelor vamale. De la 1 decembrie 2008 noile
norme prevăd:

l creşterea pragului financiar actual de la 175
EUR la 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă şi la
300 EUR pentru cele care călătoresc pe cale
terestră şi pe căile navigabile interioare. Pragul
mai mic pentru acestea din urmă ţine seama de
situaţia specială a statelor membre care au
frontiere terestre cu ţări în care preţurile sunt
mult mai mici decât în UE.
l eliminarea limitelor cantitative la parfum,
apă de toaletă, cafea şi ceai (ceea ce semnifică
că acestor produse li se vor aplica pragurile
financiare).
l creşterea limitelor cantitative pentru vinul
nespumos de la 2 la 4 litri.
l introducerea unei limite cantitative de 16
litri la importurile de bere.
l posibilitatea acordată statelor membre de a
reduce limitele cantitative la produsele din
tutun (de exemplu pentru ţigări de la 200 la 40)
în scopul sprijinirii politicilor de sănătate.
Aceleaşi norme se aplică şi călătorilor care
vin din teritoriile în care nu se aplică normele
UE privind TVA-ul şi accizele, cum ar fi Insulele
Canare, Insulele Anglo-Normande, departamentele franceze de peste mări, Insulele Aland
şi Gibraltar.
De exemplu, în cel mai bun caz, persoanele
care călătoresc pe calea aerului pot importa
fără plata taxelor vamale 200 de ţigări, 1 litru de
băuturi spirtoase, 4 litri de vin, 16 litri de bere şi
alte bunuri în valoare de 430 EUR (jucării, parfumuri, dispozitive electronice…) Se vor aplica
taxe vamale valorii bunurilor care depăşesc
limitele respective. Valoarea unui bun
individual nu poate fi însă divizată.

Context
Noile norme se bazează pe o propunere a Comisiei de revizuire a
dispoziţiilor privind scutirea călătorilor de la plata taxelor vamale (a se
vedea IP/06/238). În cadrul legislaţiei UE privind scutirea călătorilor de
la plata impozitelor şi taxelor, dispoziţiile privitoare la taxele vamale se
regăsesc în articolul 45 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, iar cele
privitoare la TVA şi accize în Directiva 2007/74/CE. Comunicatul de
presă poate fi găsit la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
Pentru informaţii generale privind scutirea călătorilor de la plata
taxelor vamale, a se vedea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_e
u/index_en.htm
În rezumat:
Prima opţiune
200 de ţigări sau
100 de ţigări de foi sau
50 de trabucuri sau
250 de grame de tutun

Produse din
tutun

A doua opţiune
40 de ţigări sau
20 de ţigări de foi sau
10 trabucuri sau
50 de grame de tutun

- în total 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o
tărie alcoolică de peste 22% vol sau alcool etilic
nedenaturat de cel puţin 80% vol. sau
Băuturi alcoolice - în total 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o
tărie alcoolică de cel mult 22% vol.
- în plus, 4 litri de vin nespumos şi până la 16 litri de
bere (doar pentru TVA şi accize).
Pentru toate mijloacele de transport cu motor,
carburantul din rezervorul standard şi o cantitate de
carburant de până la 10 litri în bidon.

Combustibil
Toate celelalte
bunuri, inclusiv
parfum, cafea
sau ceai

Până la o valoare de 430 € pentru persoanele care
călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă.
Până la o valoare de 300 € pentru ceilalţi călători.

IP/08/1845 - Bruxelles, 1 decembrie 2008

l 10 decembrie: aniversarea a 60 de ani de la semnarea Declaraţiei universale a drepturilor omului l Comisia Europeană a
lansat campania de comunicare privind Anul european al creativităţii şi inovării 2009, sub deviza „Imaginează. Creează.
Inovează” l Peste două milioane de musulmani au început pelerinajul tradiţional anual hajj, la locurile sfinte de la Mecca, în
Arabia Saudită l De la 1 ianuarie 2009, UE va avea un nou program pentru un internet mai sigur l

Abbas, ales preşedinte simbolic
Recent, Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii
Palestiniene, a fost ales preşedinte al viitorului stat
Palestina de către Organizaţia pentru Eliberarea
Palestinei (PLO). Poziţia, în mare măsură simbolică
pentru că un stat palestinian nu a fost încă creat, a fost
vacantă de la moartea lui Yasser Arafat, acum patru
ani. Decizia a fost luată de Consiliul Central al PLO
(CCPLO). "Aceasta propunere a trecut, şi Abu Mazen
(Abbas) a fost ales prin consens, cu opoziţia unui
singur membru", a spus Salim Zaanoun, preşedintele
consiliului.

Abbas a declarat că va convoca, la începutul lui
2009, alegeri generale anticipate, în lipsa unei
reconcilieri cu mişcarea Hamas, care l-a îndepărtat de
la putere în Fâşia Gaza. ”Suntem gata pentru a începe
dialogul cu Hamas şi nu vom precupeţi niciun efort
pentru ca acest dialog să reuşească. Dar, dacă nu
reuşeşte, la începutul anului viitor voi iniţia alegeri
prezidenţiale şi legislative”, a afirmat Abbas în faţa
Consiliului Central al PLO. Abbas nu a precizat ce
argumente juridice va aduce pentru organizarea de noi
alegeri, de vreme ce nici o prevedere a legii
fundamentale nu îl autorizează să dizolve Parlamentul.
Legislatura actuală, dominată de mişcarea Hamas, îşi
încheie mandatul în ianuarie 2010.
Fawzi Barhoum, un purtător de cuvânt Hamas, a
respins decizia, motivând că CCPLO nu este un
organism ales. "Ei nu au fost aleşi de către poporul

palestinian şi cei care nu au fost aleşi nu au dreptul de a
alege pe alţii", a spus el.
Legea fundamentală statutată în 2002, bază a
viitoarei Constituţii Palestiniene, invocată de Hamas,
fixează la patru ani mandatul preşedintelui Autorităţii
Palestiniene. Abbas a fost ales la 8 ianuarie 2005.
Hamas a făcut deja public faptul că nu îl va mai
recunoaşte pe Abbas ca preşedinte al Autorităţii
Palestiniene, după 8 ianuarie 2009. Legea electorală,
pe care se bazează Fatah, un amendament ce nu a
fost aprobat de legislativ, stipulează că alegerile
prezidenţiale şi legislative trebuie să aibă loc în acelaşi
timp, ceea ce ar însemna prelungirea mandatului lui
Abbas cu încă un an, din moment ce Parlamentul
actual a fost ales în ianuarie 2006, pentru patru ani.
Statul Palestina a fost proclamat în mod simbolic în
15 noiembrie 1988, dar nu a ajuns să fie recunoscut,
din cauza slabelor progrese în negocierile cu Israelul.
În 1989, Arafat a fost desemnat primul preşedinte al
acestui stat, de către CCPLO.
PLO, care reuneşte principalele mişcări naţionaliste palestiniene, cu excepţia Hamas, îşi exercită
controlul asupra Autorităţii Palestiniene, formată în
1994, în urma acordurilor de la Oslo (1993) între
Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei şi Israel
asupra paşilor de urmat în direcţia "două state".
Nu doar membrii Hamas au privit cu scepticism
decizia Consiliului.
"În loc să lucreze la sfârşitul blocajului (impus de
Israel) din Fâşia Gaza, Abbas este ocupat în căutarea
de noi titluri," a comentat un jurnalist veteran palestinian în Ramallah, citat de agenţiile de presă. "Zeci de
funcţionari PLO s-au întâlnit în Ramallah şi singura
decizie pe care o iau este numirea lui Abbas ca preşedinte al unui stat care nu există. Ce glumă!"
Analistul politic Zakaria Al-Qaq, de la Centrul de
Cercetare şi Informare Israel / Palestina (IPCRI) consideră că perspectiva de îmbunatăţire a situaţiei din
Teritorii în Noul An este redusă. El a spus că este "pesimist" în privinţa şanselor unei rezolvări rapide a rupturii
între Abbas şi Hamas, dar a minimalizat şi şansele ca
preşedintele să ducă la îndeplinire ameninţarea cu
alegeri anticipate în ciuda opoziţiei islamiştilor. "Aceas-

ta (declanşarea alegerilor anticipate) ar definitiva
schisma între Cisiordania şi Gaza, o dată pentru
totdeauna," a spus Qaq.
"2008 a fost un an de aprofundare a conflictelor
interne, atât în Israel cât şi în Palestina, politicienii de
ambele părţi au dedicat mai multă atenţie conflictelor
interne decât celor bilaterale," consideră Nicolas
Pelham de la International Crisis Group cu sediul la
Bruxelles. "Israelul s-a luptat cu refuzul coloniştilor de a
renunţa la prezenţa lor în inima West Bank, în timp ce
Autoritatea palestiniană a luptat împotriva consolidării
puterii Hamas în Gaza", a spus el. "Eşecul de a rezolva
prin mijloace paşnice ambele situaţii şi creşterea
retoricii de confruntare ar putea determina un turbulent
2009.”
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Agenţia matrimonială ADRIANA - Timişoara

S.C. Magister Imobiliare

Asigurăm cele mai bune servicii de intermediere între persoanele
singure interesate de o relaţie stabilă şi serioasă cu perspective
de căsătorie în FRANŢA şi ITALIA.
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.
CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815
Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.
ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, muncitor, vesel, simpatic, situaţie materială stabilă, doresc să cunosc o d-şoară maxim 30
ani, simpatică, agreabilă, cu principii sănătoase de viaţă pentru o relaţie de durată cu
perspective de căsătorie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatică), şaten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc să cunosc
o d-şoara max. 30 ani, care îşi doreşte o
relaţie serioasă cu finalitate de căsătorie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afacere proprie (fabrică de pielărie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caută să cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, delicată,
graţioasă, cu principii sănătoase de viaţă.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţial nevăzător, dar autonom, cu casă proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descurcăreţ, doresc să cunosc o d-şoară (dar care
poate avea şi un copil), chiar cu un handicap fizic, care îşi doreşte să fie iubită şi respectată, pt. a forma un cuplu unit şi durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIALĂ adriana
la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, simpatic, ochii albaştri, director de bancă, foarte bine poziţionat, serios, romantic, doreşte
să cunoască d-şoară maxim 37 ani, instruită, serioasă, agreabilă, scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, liniştit, realizat pe toate
planurile, doresc să cunosc o d-şoară maxim 35 ani, serioasă, delicată, cu care să
împărtăsesc sentimente reale şi alături de
care să formez o familie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, fără
copii, stabilit în Timişoara şi cu afaceri la

Reşiţa, stabil, rafinat, foarte manierat, plăcut, prezenţă foarte agreabilă, doresc să
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modernă, feminină, educată, cu intenţii serioase de a forma un cuplu stabil şi durabil.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 51 ani,168/63,divorţat, optimă
poziţie socio-economică, educat, rafinat,
prietenos, doresc să cunosc max. 40 ani,
(chiar şi cu un copil mic), pozitivă, afectuoasă, sensibilă, decisă şi intenţionată de a
forma un cuplu solid. Pot oferi şi posibilitatea de a lucra la firma mea. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA, la tel. 0256207.279 sau 0723-257.815.
FRANCEZ 39 ani, 168/65, celibatar, firmă agricolă, muncitor, stabil, serios, înţelegător, flexibil doresc să cunosc maxim 38
ani (chiar şi cu un copil), modestă, naturală,
chiar şi de la sat, dar cu intenţii serioase de
a contrui o familie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel. 0256-207.279
sau 0723-257.815.
FRANCEZ 40 ani, 180/78, divorţat,
foarte simpatic, şaten/ochii verzi, situaţie
economică deosebită, firmă agricolă,
generos, educat, manierat, doresc să
cunosc maxim 38 ani, înaltă, delicată,
modestă dar cu bune intenţii de a formă o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caută
să cunoască o d-şoară modestă, chiar de la
sat, familistă, care doreşte să formeze o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, medic, poziţie socio-economică elevată, inteligent, rafinat, modern estrovertit, doreşte să
cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, cu
valori morale şi educaţie aleasă, pt. căsătorie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.12.2008
REŞIŢA (locuri disponibile/locuri pentru absolvenţi): Agent comercial: 1/1; Agent de
asigurare: 0/10; Agent reclama publicitara: 1/0; Agent vanzari: 0/1; Ajutor ospatar: 0/2;
Asistent medical generalist: 5/1; Bucatar: 1/2; Coafor: 1/0; Confectioner-asamblor
articole din textile: 10/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 54/18;
Director tehnic: 1/0; Dulgher: 0/8; Electrician auto: 0/1; Electrician de intretinere si
reparatii: 1/7; Electrician in constructii: 0/3; Electromecanic auto: 0/1; Electronist
depanator utilaje calcul: 0/1; Fierar betonist: 0/10; Forjor manual: 0/2; Frezor universal:
3/0; Gipsar: 0/10; Inginer ecolog: 0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1; Inginer mecanic: 1/0;
Inspector asigurari: 0/1; Instalator apa, canal: 5/0; Laborant chimist: 0/1; Laborant in
ocrotirea sanatatii: 1/0; Lacatus constructii metalice: 8/0; Lacatus mecanic: 17/18;
Lacatus mecanic de intretinere si reparatii: 2/2; Lucrator comercial: 4/17; Manager : 0/1;
Mecanic auto: 0/4; Modelier lemn: 1/1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide si semisolide: 5/0; Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf
si granule: 50/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 27/15; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 12/4; Muncitor
necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1/0; Ospatar: 5/11; Otelar: 1/1; Pregatitor
materiale de sarje: 1/0; Proiectant inginer electrotehnic: 0/1; Spalator vehicule: 1/0;
Strungar la masini de alezat: 2/0; Strungar la strung carusel: 2/3; Strungar la strung
paralel: 2/2; Strungar universal: 3/2; Subinginer proiectant mecanic: 1/0; Sudor: 15/17;
Sudor manual cu arc electric: 8/6; Tehnician constructor: 0/2; Tamplar universal: 0/5;
Tinichigiu carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 0/1; Vopsitor auto: 0/3; Zidar
rosar-tencuitor: 2/20; Zugrav-vopsitor: 0/10;
ANINA: Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1/0; Lucrator comercial: 1/0;
BĂILE HERCULANE: Lucrator bucatarie: 1/0; Muncitor necalificat la intretinere
drumuri, sosele, poduri, baraje: 2/0; Lucrator comercial: 2/0; Vanzator: 1/0;
BOCŞA: Asistent medical generalist: 1/0; Medic rezident: 1/0;
BOZOVICI: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 20/0; Paznic: 1/0;
CARANSEBEŞ: Reprezentant comercial: 1/0; Agent de dezvoltare: 20/0; Ambalator
manual: 3/0; Agent de interventie paza: 2/0; Ingrijitor cladiri : 1/0; Muncitor necalificat la
ambalat produse solide si semisolide: 2/0; Lucrator comercial: 1/0; Operator calculator
electronic si retele: 1/0; Sudor manual cu arc electric: 1/0;
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, centrală zona
centru. Preţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. Tel. 221529,
0724-302616
Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbunătăţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

MOLDOVA NOUĂ: Zidar pietrar: 5/0; Tamplar universal: 5/0; Asistent medical
generalist: 1/0; Muncitor necalificat in confectii: 50/0; Fierar betonist: 5/0; Dulgher: 5/0;
Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 40/0; Croitor: 50/0;
ORAVIŢA: Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Ambalator manual: 1/0; Ingrijitor animale: 2/0;
Consultant in informatica: 1/0; Muncitor necalificat in silvicultura: 1/0; Lucrator bucatarie:
1/0;
OŢELU ROŞU: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 10/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 8/0;
Bucatar: 1/0; Agent securitate: 7/0; Laborant chimist: 1/0; Asistent social: 1/0; Agent
vanzari: 1/0; Asistent maternal: 1/0;
TOTAL GENERAL: 787

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Blocuri de locuinţe sociale pentru
chiriaşii evacuaţi din casele naţionale
Locaţie: Calea Caransebeşului
Beneficiar: Primăria Municipiului Reşiţa
Proiectant: S.C.P. Case S.A. Reşiţa
Constructor: S.C. Consproiect S.R.L. Reşiţa
Data începerii construcţiei: 20.11.2007
Data finalizării construcţiei: 20.11.2009

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Drumul cel mai uşor spre casa ta!
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!

rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
V ând garsonier ă micro2, etaj 3,
centrală, termopane, amenajată, uşi
schimbate, podele laminate, 14000. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând garsonieră Micro 4, modificată,
termopane, îmbunătăţită, 22500 € negociabil Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând gars. Micro 2, podele laminate,
mobilat, convector si instant preţ 14500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând garsoniera Micro 1, amenajată,
mobilată, climă, aragaz, frigider, 19000 €.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament o cameră, bloc de
apartamente, zona Centru, etaj 3, centală,
termopane, amenajată, mobilată, uşi înlocuite, totul nou, la cheie, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament cu o cameră, bloc de
apartamente Micro 4, bucătărie modificată, podele laminate preţ 22000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spaţiu mare 75 mp, bucătărie
mare. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Luncă, etaj 1, centrală, podele laminatem
uşi înlocuite, bucătăria mare, preţ 30000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Moroasa,
bolc de căramidă, confort 1, semidecomandat, centrală, mobilat, preţ 36000 €
negociabil Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 3,
etaj 3, confort 2, bloc 4 etaje, izolaţie
termică, parţial mobilat, 29500 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere, conf.1, Micro 1,
2 balcoane, centrală, termpane, modificări,
35000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, suprafaţă mare 80 mp,
termopane, instalaţii noi, 35000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 1,
etaj 4, preţ bun 32000 €. Tel. 0355-404462,
0771344840
Vând apartament 2 camere Centru,
suprafaţă mare, centală, termopane,
podele laminate, boxă, preţ 40000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere Luncă, confort 1,
decomandat, termopane, boxă, preţ 41000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 2,
confort 1, semidecomandat, centală, uşă
metalică, boxă, preţ 33000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 2,
bloc 4 etaje, Micro 4, etaj 1, preţ 32500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap. 2 camere, conf.3, et. 3, termopane, imbunătăţiri, modificări, pret 23500
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 2,
zonă Luncă, etaj 3, podele laminate, 27000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, centrală, termopane, balcon modificat, pret 32000 neg.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap.2 camere, conf.1, zonă Luncă,
bloc caramidă, acoperiţ tiglă, pret 30000
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând ieftin apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, bloc 4 etaje, 2
balcoane, Micro 2, preţ 31000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere confort 1 decomandat, Calea Caransebeşului, suprafaţă
mare, termopane, îmbunătăţit, superb
amenajat. Tel. 0355-404462, 0771344840
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, conf.1 decomandat, Micro 4, pozitie buna, etaj 3, bloc 4
etaje, centrala, termopane, pret 49500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, bloc 4
etaje, Micro 2, bucătărie modificată, 40000
€. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro2,
etaj 2, centrală, 39000 €. Tel. 0355404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, podele
laminate, mobilat nou, renovat nou, preţ
430000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, decomandat, confort 1, Centru, suprafaţă mare, bloc
4 etaje, etaj 3, podele laminate, termopane, centrală, preţ 55000 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, bucătărie
modificată, tavan fals, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, mobilat, bucătărie mare, utilat,
centrală, balcon închis, 42000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Moroasa, multiple modificări,
termopane, centrală, izolaţie, mobilat, etaj
3 din 4, pret bun, 45500 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344881
Vând urgent apart. 3 camere, confort 1,
micro 3, centrală, mobilat, preţ 36000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
centrală, termopane, aer condiţionat,
mobilat si renovat nou, 58000 €. Tel. 0355404462, 0771344881
Vând ap. 4 camere, Micro 4, etaj 3,
55000 €. Tel. 0355-404463, 0771344840
Vând apart. 4 camere, Centru, decomandat, 2 băi, parter, amenajat, modificat,
izolaţie exterioară, poziţie bună, merita
vazut. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap. 4 cam. Luncă, conf.1, decomandat, etaj 1, 2 băi, 102 mp, centrală, podele laminate, uşi înlocuite, amenajat, preţ
65000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
VÂNZARE CASĂ
Vând Vând casă mare, zona Centru,
stradă bună, parter si etaj, 4 camere, 2 băi,
2 bucătării, 200 mp locuibili, grădină 650
mp, terasă, garaj, centrală, 128000 €
neg . Tel. 0355-404462, 0771344840,
0728625813
Vând casă Muncitoresc, 7 camere, 250
mp locuibili, 500 mp teren, 2 bucătării, 2
băi, 2 centrale, plan drept, lângă Bulevard,
79000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
ÎNCHIRIERE
Ofer Ofer spre inchiriere apartament 2
camere, mobilat şi utilat, 130 €. Tel. 0355404462 0770344840
Ofer spre închiriere garsoniera
mobilată zonă bună. Tel. 0355-404462
0771344840

Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!
Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de gama
de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17.500 € negociabil, cod
anunţ 00020.
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
metalică, 27 mp, preţ 14.500€ negociabil,
cod anunţ 00323.
Vând garsonieră,Albăstrelelor, etaj 3/4,
uşă metalică, termopane, convector, instant, preţ 20.000 € neg., cod anunţ 00151.
Vând garsonieră, Căminelor, parter/4,
27 mp, uşă metalică la intrare, îmbunătăţită, super amenajată, preţ 20.500 €
negociabil, cod anunţ 00318.
Vând garsonieră, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, uşă metalică, gresie, faianţă, preţ 7.500 € neg., cod anunţ 00195.
Vând garsonieră, Mociur, etaj 4/4, 38
mp, îmbunătăţită, preţ 12.500 €, cod anunţ
00308.
Vând garsonieră, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ 22.000
€, cod anunţ 00218
Vând garsonieră, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătăţită, preţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.
Vând garsonieră, B-dul Revoluţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele laminate, termopane, preţ 25.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.
Vând garsonieră, Mociur, etaj 1/4,
37.57 mp, îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 24.000 € negociabil,
cod anunţ 00262.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona
Govândari, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ
35.000 €, cod anunţ 00293.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govândari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 41.000
€, cod anunţ 00294.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, fără îmbunătăţit, preţ
30.000 €, cod anunţ 00298.
Vând apartament 2 camere, zona
Govândari, confort 1, semidecomandat, et.
5/10, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.500€, cod anunţ 00268.
Vând apart. 2 camere, 65 mp, confort 1,
decomandat, zona Govândari, etaj 4/4, îmbunătăţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, et. 9/10, confort 2, semidecomandat, termopane, te îmbunătăţiri, preţ
33.000 €, cod anunţ 00260.
Vând apartament 2 camere zona
Govândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00252.
Vând apart. 2 camere, Molizilor, et. 1/4,
confort 2, semidecomandat, centrală
termică, termopane, uşă metalică, mobilat,
utilat, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00251.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 43.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 46.500 €, cod anunţ 00249.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
centrală termică, gresie, faianţă, parchet
de fag, fără îmbunătăţiri, preţ 47.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, centrală termică, fără alte îmbunătăţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, confort
2, semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbunătăţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat,95mp,et.1/10, recent renovat, preţ 66.000 € neg. cod anunţ 00319
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, centrală termică, uşă metalică,
preţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, et. 4/4, fără îmbunătăţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, centrală termică, bloc de cărămidă, parchet,
preţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.
2, semidecomandat, et. 3/4, centrală termică, preţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.
Vând apart.3 camere, Luncă, confort 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
uşă metalică, termopane, bloc de cărămidă, preţ 51.000 € neg. cod anunţ 00257.
Vând ap. 3 camere, Reşiţa Sud, conf.1,
decomandat,113mp, et.10/10, centrală, 2
băi, 2 balcoane, uşă metalică, termopane,
preţ 75.000 € neg. cod anunţ 00250
Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică,
termopane, bucătărie complet mobilată şi
utilată preţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, centrală
termică, gresie, faianţă, podele laminate,
preţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, conf. 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 53.000 € neg. cod anunţ 00047.
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 55.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, uşă metalică, uşi interioare schimbate, izolat, termopane, centrală, preţ 70.000 € neg. cod anunţ 00052.
Vând apartament 4 camere, Calea
Timişorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 băi, centrală, termopane, parchet, necesita renovare, preţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 115 mp, etaj 8/8, centrală, 2
băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie mobilată, preţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 126 mp, etaj 3/4, centrală, 2
băi, Zona Tribunalului, preţ 85.000 €
negociabil, cod anunţ 00217.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere,, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105
Vând casă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 110 mp
construit, 320 total, zona Lupacului, preţ
105.000 € negociabil, cod anunţ 00073.
Vând casă 4 dormitoare, cameră de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 băi, curte, proaspăt renovate, curte pavată, zona
Muncitoresc, 90.000 € neg. cod anunţ
00077.
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apă, gaz, canalizare, centrală
nemontată, curte + grădina 600 mp, zona
Universalul Vechi, preţ 95.000 € negociabil, cod anunţ 00068.
Vând casă, Triaj, nerenovata, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00001.
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HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa11-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
Stiinta Municipal Bacau
UCM Resita
Dinamo Baumit Bucuresti
Univ. Bucovina Suceava
Steaua MFA Bucuresti
HC Odorhei
Univ HCM Poli Timisoara
Universitatea Cluj
CSM Medgidia
Energia Pandurii Tg. Jiu
HC Minaur Baia Mare
CSM D & C Oradea
CS H & V Pitesti

M
M
M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
VV
9
9
8
7
5
5
5
4
4
4
2
3
2
0

E
EE
0
0
1
2
2
2
1
3
2
1
3
1
0
2

II
I
2
2
2
2
4
4
5
4
5
6
6
7
9
9

GG
MM
GM
310
330
338
341
320
332
300
289
325
275
278
271
282
270

GP
GP
GP
255
300
298
319
294
301
305
287
350
298
288
305
339
322

PP
P
18p
18p
17p
16p
12p
12p
11p
11p
10p
9p
7p
7p
4p
2p

Etapa urmatoare (12/26), 10.12.2008: Suceava - UCM Reşiţa;
Dinamo - Oradea; Bacau - Baia Mare; Pandurii Tg. Jiu - Pitesti; Poli
Timisoara - HCM Constanta; Steaua - U Cluj; CSM Medgidia - HC
Odorhei.

FOTBAL
Campionatul Mondial al cluburilor. Pe 10 decembrie incepe
cea de-a III-a editie a Campionatului Mondial al cluburilor de fotbal,
care se va desfăşura în Japonia pana in 21 decembrie cand se va
juca finala. La competitie vor participa campioanele a 6
confederatii:
Africa: Ahly Sporting Club
Asia: FC Adelaide United, Gamba Osaka
Europa: Manchester United
AmericaCentrala si de Nord: Pachuca
Oceania: Waitakere United
America de Sud: LDU Quito
Campionatul Mondial al Cluburilor, care s-a desfasurat în
fiecare an in Japonia, va fi organizat in 2009 si 2010 in Emiratele
Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite vor gazdui aceasta competitie
timp de doi ani, urmind ca apoi partidele sa fie organizate din nou in
Japonia. Si Australia a prezentat o oferta de a gazdui meciurile,
insa FIFA nu a ajuns la un acord in acest sens. Japonia, tara care a
organizat aceasta intrecere din 2005, va fi din nou gazda a
Campiontului Mondial al Cluburilor in 2011 si 2012.
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VOLEI
Duel la vârf româno-italian în cupele europene. Două
echipe de top din Peninsulă vin în România. Volley Bergamo şi
Asystel Novara vor să le blocheze pe Metal Galaţi şi Ştiinţa Bacău.
Metal Galaţi, în Champions League, şi Ştiinţa Bacău, în CEV Cup,
vor să demonstreze că pot face faţă unor adevărate selecţionate
multinaţionale.
Ambele adversare ale formaţiilor noastre au un buget de aproximativ 10 milioane de euro fiecare. Atât Asystel, cât şi Foppapedretti domină campionatul din Peninsulă şi se bat pentru titlu în
Serie A. Mai mult, Novara şi Bergamo s-au luptat mai mereu pentru
un loc în Final Four-ul Champions League, acolo unde Volley
Foppapedretti s-a impus de două ori, în ediţiile din 2005 şi 2007.
Ambiţia mea este să ajung cu Metal în Final Four-ul Ligii
Campionilor. Va fi foarte dificil să accedem în această fază încă din
acest sezon, dar vom face tot ceea ce depinde de noi pentru
îndeplinirea acestui obiectiv”, declara antrenorul campioanei ţării
noastre, sârbul Zoran Terzici. Pe site-ul grupării italiene, partida cu
Metal Galaţi este tratată cu respect: „Româncele nu trebuie
subestimate. Succesul acestora în Polonia spune mult”. Echipa
din Bergamo a avut evoluţii fluctuante în Champions League, iar
Metal speră să beneficieze de inconstanţa peninsularelor.
Metal Galaţi vrea să organizeze turneul final al Ligii
Campionilor. Obiectivul echipei feminine de volei CSU Metal Galaţi
pentru principala competiţie intercluburi continentale era clar: să
treacă de faza grupelor. Ambiţiile au crescut între timp, campioana
dorind să joace cu trofeul pe masă la Bucureşti! „Ne dorim să
candidăm la organizarea turneului final al Ligii Campionilor, anul
viitor, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Ceea ce ar însemna să
jucăm cu trofeul pe masă”, a declarat pentru ProSport Alexandru P.
Deju, vicepreşedintele executiv de la Metal.

CICLISM
Armstrong a confirmat prezenta in Turul Frantei.
Americanul Lance Armstrong va incerca sa-si treaca in palmares
un al optulea Tur al Frantei, ciclistul echipei Astana confirmand
prezenta la startul Marii Bucle din 2009. De sapte ori castigator
intre 1999 si 2005, Armstrong si-a anuntat revenirea in plutonul
profesionist, dupa trei ani de inactivitate, motivandu-si decizia prin
dorinta de a promova ciclismul si lupta impotriva cancerului.
Inregimentat de echipa Astana condusa de Johan Bruyneel,
fostul sau manager sportiv de la Discovery Channel, Lance
Armostrong si-a alcatuit intr-o prima etapa un calendar in care se
regaseau clasicele de primavara si Turul Italiei. Lance Armstrong
va participa la prima sa cursa dupa o pauza de trei ani si jumatate
in luna ianuarie, cand se va alinia la startul Turului Down Under,
desfasurat in jurul localitatii australiene Adelaide.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
02 - 14 dec:
10 - 21 dec:
11 - 14 dec:
14 dec:

HANDBAL FEM. - Camp Mondial, Macedonia;
FOTBAL - Cupa mondiala a Cluburilor, Japonia ;
INOT - Camp European in bazin scurt, Croatia;
MOTORSPORT - Cursa Campionilor, Londra.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Liga Nationala, UCM Resita - Dinamo
Sambata Sport.ro ora 16:15
GIMNASTICA: Cupa Mondiala, Finala
Sambata TVR 2 ora 19:00
MOTORSPORT: Cursa Campionilor, Londra, Stadionul Wembley
Duminica Eurosport ora 16:45 si 19:30
HANDBAL FEM.: Finala Campionatului European
Duminica TVR 2 ora 17:30
INOT: Campionatul European de inot in bazin scurt, Croatia
Duminica Eurosport ora 18:30
VOLEI FEMININ: Liga Campionilor: Volley Bergamo - Metal Galati
Marti Sport.ro ora 21:30

Joi/11 Decembrie

+9ºC
+2ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 15 Decembrie

LIGA CAMPIONILOR

CAMPIONATUL EUROPEAN DE HANDBAL
România a debutat perfect la Campionatul European din
Macedonia. Poziţionată în cea mai puternică grupă preliminară şi
cu o grămadă de indisponibilităţi, naţinonala noastră şi-a jucat
şansa şi şi-a demonstrat valoarea. De la super meciul împotriva
Ungariei (27-21) la dramatismul cu Danemarca (27-25), fetele
antrenate de Radu Voina şi-au spus cuvântul în handbalul
european. Intre cele doua meciuri s-a realizat si victoria cu Franta.
Pe primul loc în grupa principală, cu maximum de puncte,
România a început o nouă etapă, mult mai grea, mult mai
importantă. Trei meciuri în trei zile, prin care tricolorele pot ajunge
în semifinalele competiţiei. Lupta a început marti seară impotriva
nationalei Spaniei.
Romania a suferit prima infrangere la Campionatul European
din Macedonia, pierzand in fata Spaniei, cu 26-18 (9-9), prima
partida din faza secunda a grupelor. In urma acestui rezultat
formatia iberica a egalat la puncte nationala tricolora. Cu sapte
goluri din zece aruncari, Valentina Ardean-Elisei a fost desemnata
cea mai buna jucatoare din echipa Romaniei, in timp ce portarita
iberica Cristina Gonzalez a incheiat meciul cu un procentaj
remarcabil de 47 %, contribuind in mare masura la succesul
echipei sale. Ajunsa in grupa intai principala cu doua rezultate de
egalitate, dupa disputele cu Ucraina si Norvegia, echipa Spania sia jucat in meciul cu Romania ultima sansa pentru a prinde un loc in
semifinalele competitiei. Rezultatul final a consemnat prima
infrangere la turneul final
Miercuri s-a jucat meciul impotriva Ucrainei iari joi cu Norvegia
(21:15, in direct TVR 2).

Vineri/12 Decembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +9ºC
+2 º C

+8ºC
+2ºC

+8ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +8ºC
+3ºC

+7ºC
+3ºC

Miercuri, 17 Dec.

Joi, 18 Decembrie

+4ºC/-2ºC

+4ºC/-2ºC

+5ºC/-2ºC

+3ºC/-1ºC

Timişoara

+4ºC/-2ºC

+4ºC/-2ºC

+4ºC/-3ºC

+3ºC/-1ºC

| 11 - 17 Decembrie 2008 | PRISMA

+9ºC
+4ºC

Marţi şi miercuri s-au desfăşurat meciurile din ultima etapă
a grupelor:
Marţi, 09 dec 2008:
Grupa A
Chelsea - CFR Cluj
2-1
AS Roma - Bordeaux
2-0
Grupa B
Panathinaikos - Anorthosis 1-0
Bremen - Inter
2-1
Grupa C
Basel - Sporting
0-1
Barcelona - Sahtior
2-3
Grupa D
PSV - Liverpool
1-3
Marseille - Atlético
0-0
Miercuri,10 dec 2008:
Grupa E
Man. United - Aalborg
2-2
Celtic - Villarreal
2-0
Grupa F
Steaua - Fiorentina
0-1
Lyon - Bayern
2-3
Grupa G
Porto - Arsenal
2-0
Dinamo Kiev - Fenerbahçe 1-0
Grupa H
Juventus - BATE
0-0
Real Madrid - Zenit
3-0

Duminic@/14 Decembrie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+7ºC
+3ºC

Caransebeş

+8ºC
+3ºC

Reşiţa

Vineri, 19 Dec.
+1ºC/-4ºC
+1ºC/-5ºC

+8ºC
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Oraviţa +7ºC
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Oraviţa +7ºC
+3ºC

+8ºC
+3ºC

+7ºC
+4ºC

Reşiţa
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Sâmb@t@/13 Decembrie
Timişoara

Caransebeş

+9ºC
+4ºC

+8ºC
+3ºC

Marţi, 16 Decembrie

WRC
Final de sezon in Campionatul Mondial de Raliuri .
Sebastien Loeb incheie un
sezon de dominatie autoritara
asa cum l-a inceput: castigand.
Francezul si-a dominat autoritar
adversarii, castigand 11 din cele
15 curse ale sezonului si obtinand al cincilea titlu consecutiv
cu o etapa inainte de finalul sezonului. Ultima etapa a campionatului a fost Raliul Marii Britanii
Clasamente finale WRC:
Piloti:
1. S. Loeb
122
2. M. Hirvonen
103
3. D. Sordo
65
4. J. Latvala
58
5. C. Atkinson
50
6. P. Solberg
46
7. F. Duval
25
8. H. Solberg
22
9. G. Galli
17
10. M. Wilson
15
11. U. Aava
13
12. F. Villagra
9
13. P. Andersson
8
14. T. Gardemeister
8
15. C. Rautenbach
6
Constructori:
1. Citroen Total Team 191
2. BP Ford Abu Dhabi 173
3. Subaru
98
4. Stobart Ford
67
5. Suzuki
34
6. Munchi's Ford
22

Sâmbătă, 20 Dec.

Duminică, 21 Dec.

+2ºC/+1ºC

+6ºC/-3ºC

+1ºC/+1ºC

+3ºC/-4ºC

