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Imobiliare
Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând apartament 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexa subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.
Vând garsonieră pe Tuşnad
et. 2. Tel. 0723-966250.
Vând casă în Bocşa Montană cu 3 camere, îmbunătăţită
modern, cu gaz, satelit, centrală
termică, post auto, cu grădină şi
vie. Tel. 0724-700792.
Vând apartament 2, camere,
zona Tandafirul, complet
renovat. Tel. 0771-6255705,
0751-123009.

Preţ 1 leu

Schimb apartament 2 camere conf. 1 decomandat, gresie,
faian ţ ă, laminat, centrală,
termopane, izolat, uşi interior şi
exterior schimbate, cu 3
camere. Tel. 0723-966250.
Vând teren la km 7, vizavi de
viitorul spital judeţean, stradal
33 ml, total 3.200 mp. Preţ 35
€/mp neg. Tel. 0741-460985.
Ofer spre închiriere casă de
vacanţă în Văliug, situată în
apropierea lacului Văliug. Tel.
0740-035204.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, termopane, centrală. Tel. 0723894929.
Cumpăr apartament 2
camere decomandate în
Govândari, plata pe loc. Tel.
0771-356202.
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,

PUBLICITATE

Sistemul de gestionare a de}eurilor
în zona Oravi]a
Miercuri, 6 mai, Consiliului Judeţean Caraş-Severin a găzduit o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentat
stadiul de realizare al proiectului „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Oraviţa”. Tot cu această ocazie a fost prezentat şi
modul de implementare al sistemului de gestionare a deşeurilor menajere în oraşul Oraviţa şi în comunele învecinate.
Astfel, proiectul în valoare totală de 1.120.448,58 Euro a
obţinut finanţare prin programul PHARE 2004 CES “Schema
de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor” (Faza extinsă). Aplicant este Consiliul Local Oraviţa iar
parteneri: Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Consiliile
Locale din localiţăţile: Berlişte, Ciuchici, Ciclova Română,
Ciudanoviţa, Cărbunari, Grădinari, Naidăş Sasca Montană,
Răcăşdia, Ticvaniu Mare, Vărădia şi Vrani.

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: să aibă
cetăţenie română şi domiciliul în România, să
cunoască limba română scris şi vorbit, să fie
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
sau în ultimul an liceal, vârsta până la 27 ani
împlinită în cursul anului 2009, să nu fi avut
niciodată media generală la purtare sub 8,00,
să fie declarat apt medical, fizic şi psihic, să
nu aibă antecedente penale sau să nu fi în
curs de urmărire penală ori de judecată
pentru săvârşirea de infracţiuni, dar şi să aibă
înălţimea minimă 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m
femeile.
Mai multe detalii despre pregătire, modul
de organizare şi desfăşurare a admiterii,
tematică, bibliografie şi probele de concurs se
pot obţine de la sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Caraş-Severin, serviciul
Resurse Umane.
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Campanie de recrutare pentru institu]iile militare
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin continuă campania de recrutare
a candidaţilor pentru instituţiile militare de
învăţământ, pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor (arma jandarmi).
Astfel, în data de 7 mai, la liceul
Diaconovici Tietz din Reşiţa, s-a desfăşurat o
întâlnire, în care cadre din Inspectoratul de
Jandarmi au prezentat elevilor condiţiile
necesare pentru a urma o şcoală militară.
Conform Ofiţerului de relaţii publice Cpt.
Lucian Istrăţescu, aceştia vor avea parte de
şcolarizare gratuită în instituţia militară de
învăţământ în care a fost declarat admis,
masă, cazare şi echipament gratuit, asistenţă
psihologică, medicală şi medicamente gratuite, dar şi o soldă lunară iar militarii primesc
permisii, compensaţie lunară pentru chirie,
documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă şi pensie militară.
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Primarii instrui]i
Primarii, secretarii şi contabilii
unităţilor administrativ-teritoriale
din Caraş-Severin au participat
marţi, 5 mai, la o instruire organizată de către Consiliul Judeţean şi
Instituţia Prefectului Judeţul CaraşSeverin în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.
În debutul întâlnirii celor prezenţi li s-au adresat preşedintele
Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde şi prefectul judeţului,
Octavian Ţunea iar modul în care
se realizează colaborarea autorităţilor publice locale cu societatea
civilă a fost prezentat de către preşedintele Federaţiei Secretarilor
Unităţilor Administrativ-Teritoriale
din România, Grigore Prodan.
Consideraţiile generale asupra
modificărilor şi completărilor aduse
Ordinului nr. 1430/2005 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii au fost expuse de către
arhitectul şef al judeţului, Corneliu
Buşu.
Printre temele abordate cu
această ocazie se numără şi
noutăţile legislative în domeniul
resurselor umane, aplicarea
legislaţiei în domeniul achiziţiilor şi
licitaţiilor precum şi absorbţia
fondurilor europene.
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Astăzi, ora 10:00, in sala de sedinţe a Consiliul
Judetean Caras-Severin va avea loc o intalnire cu domnul
general maior Dumitru Prunariu. Actiunea are loc in cadrul
unei manifestari mai ample pentru a marca astfel implinirea
a 28 de ani de la zborul primului cosmonaut român
Dumitru-Dorin Prunariu.

Elevii cu drept de vot de la Liceul Teoretic
”Diaconovici Tietz” şi de la Grupul Şcolar Industrial
”Ştefan Anghel” din Reşiţa au participat joi, 7 mai la
manifestările prilejuite de marcarea Zilei Europei
organizată în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.

Cu trei zile inainte de
expirarea termenului legal, doar
24% dintre persoanele fizice
obligate sa declare veniturile
realizate in anul 2008 au depus
Declaratia 200.

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 ordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din data de 12 mai 2009
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării închiderii depozitelor rurale
de deşeuri din judeţul Caraş-Severin şi a
închiderii depozitului orăşenesc Băile
Herculane, componente de investiţii ale
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” în cadrul Programului Operaţional
Sectorial - Mediu. (Aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
85/14.04.2006 privind participarea
Consiliului judeţean la cofinanţarea şi
implementarea unui Proiect privind
gestionarea deşeurilor în municipiul
Caransebeş. (Aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare efectuării
cheltuielilor rambursabile de demarare a
lucrărilor de investiţii în cadrul proiectului
„Modernizare DJ 582 Văliug - Slatina
Timiş”, în cadrul Programului Operaţional Regional. (Aprobat)
4. Proiect de hotărâre de aprobare a
unei modificări în structura finanţării
rambursabile interne aprobată prin Hotărârea nr. 172/2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut în cuantum
de 62.100.000 RON pentru finalizarea
unor obiective de investiţii ale Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, cu modificările
şi completările ulterioare. (Aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi-administrativ teritoriale
a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota
de 22% din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru susţinerea programelor
de dezvoltare locală şi a proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare
locală, pe anul 2009. (Aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 31.050.000

lei. (Aprobat)
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Caraş-Severin nr. 104/2004 privind
înfiinţarea Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat a Judeţului
Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare. (Aprobat)
8. Informarea Adunării Generale a
Acţionarilor de la SC „Drumuri şi Poduri”
SA Caraş-Severin privind activitatea societăţii şi măsurile luate în încredinţarea
mandatului, în anul 2008.
9. Informarea Adunării Generale a
Acţionarilor de la SC" FABRICA DE
PRODUSE LACTATE" SA Oraviţa privind evoluţia societăţii şi măsurile luate
în exercitarea mandatului, în anul 2008.
10. Informare privind activitatea
desfăşurată de SC AQUACARAŞ S.A,
pe anul 2008.
11. Informare privind activitatea
derulată în anul 2008 de către SC
„SCHILIFT” SA.
12. Informarea Adunării Generale a
Acţionarilor de la „SC Fotbal Club
Municipal Reşiţa” privind activitatea
societăţii şi măsurile luate în exercitarea
mandatului, în anul 2008.
13. Informarea Adunării Generale a
Acţionarilor a SC „Ecologica Oraviţa”
SRL privind evoluţia societăţii şi măsurile
luate în exercitarea mandatului, în anul
2008.
1 4 . P r e z e n t a r e a a d r e s e i n r.
I.01/28.04.2009 a SC „Ecologica Văliug”
SRL, înregistrată la Consiliul Judeţean
Caraş-Severin sub nr. 4380/29.04.2009.
15. Informarea Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Caraş-Severin privind
nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe trimestrul I
2009.
16. Întrebări. Interpelări.

Consiliului Jude]ean reprezentat la reuniunea
Comitetului de Monitorizare a POR 2007-2013
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni
participă în perioada 14 - 15 mai a.c. la
şedinţa Comitetului de Monitorizare a
Programului Operaţional Regional 2007
- 2013 şi care este organizată la Poiana
Braşov.
In cadrul reuniunii va fi prezentat stadiul implementării Programului Operaţional Regional pentru fiecare regiune în

parte şi va fi supus aprobării raportul
anual de implementare a programului
pentru anul 2008.
Comitetul de Monitorizare are ca
principale atribuţii aprobarea şi revizuirea criteriilor de selecţie şi evaluare a
proiectelor finanţate prin POR şi aprobarea procedurilor stabilite de Autoritatea
de Management privind implementarea,
monitorizarea şi evaluarea programului.

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
A fost demolată sala sporturilor “30 decembrie” din Moroasa II.
În acelaşi loc se va construi o nouă sală de sport.

Ordinea de zi a {edin]ei extraordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 12 mai 2009
1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Reşiţa pe anul 2009. (respins)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului redevenţei aferent
contractelor de concesiune a serviciilor
publice încheiate cu furnizorii de servicii
către populaţie pentru perioada 2006
2009. (respins)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reşiţa la
„Convenţia Primarilor” în vederea
dezvoltării unor planuri locale de acţiune
pentru promovarea eficienţei energetice
şi a energiei durabile precum şi mandatarea Primarului Municipiului Reşiţa să
semneze formularul de adeziune.
(aprobat)
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea editării ziarului “ Monitorul de Reşiţa “
al Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Reşiţa. (respins)
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea acordului de parteneriat între
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi
Compania Naţională de Căi Ferate
“CFR” în cadrul proiectului “Modernizarea unor staţii de cale ferată din
România”. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind interzicerea circulaţiei ATV urilor pe drumurile
publice din Municipiul Reşiţa. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
investiţia: „Extindere Spaţii de studiu şi
Reabilitare Corp de şcoală existent la
Colegiul Economic al Banatului
Montan”. (aprobat)
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Extindere Spaţii de
studiu şi Reabilitare Corp de şcoală
existent la Colegiul Economic al Banatului Montan'' şi aprobarea contribuţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile
ale proiectului. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare dintre
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi
ASOCIAŢIA EUROLAND BANAT.
(aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului minim de concesiune a
terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Reşiţa şi administrarea Consiliului
Local, situate în Zona Industrială
Aglomerator Valea Ţerovei . (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind darea
în folosinţă gratuită Serviciul Public „
Direcţia de Asistenţă Socială” a obiectivului „Baia Comunală” situat administrativ în Reşiţa, str. Teilor nr. 1. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind
împuternicirea Primarului Municipiului
Reşiţa în vederea semnării cererii şi a

actelor ce stau la baza obţinerii de plăţi
naţionale directe care se acordă în
agricultură, pentru păşunile proprietatea
Municipiului Reşiţa. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a imobilului
situat în Municipiul Reşiţa , cartier Secu,
str. Principală nr. 7, din proprietatea
extratabulară a S.C. DRUMURI ŞI
PODURI S.A. Caraş Severin, în proprietatea privată a Municipiului Reşiţa şi administrarea Consiliului Local. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 2192 mp şi
aprobarea unui schimb de teren între
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi
domnul Dorobanţu Marin şi soţia
Dorobanţu Gheorghiţa. (respins)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Consiliul
Local al Municipiului Reşiţa a unui teren
în suprafaţă de 113 mp de la doamna
Simion Maria şi doamna Trailovici Elena
Dorina. (respins)
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi
Anexei nr. 2 la HCL nr. 131/29.05.2007.
(respins)
17. Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea unui teren în suprafaţă
de 500 mp situat în Municipiul Reşiţa,
Zona Cămine. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane propuse de
S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA, pentru
transportul public local de persoane din
Municipiul Reşiţa. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
256/2008 privind transmiterea imobilului
Cantina „Bloc 800” situat administrativ în
Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2, de la SC
PRESCOM SA REŞIŢA la Consiliul
Local al Municipiului Reşiţa Serviciul
Public „Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa” pe bază de contract de
închiriere. (aprobat)
Proiect nou introdus
(1) Proiect de hotărâre privind
aprobarea amplasării pe stalpii aflaţi in
proprietatea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, de banere şi alte materiale
publicitare cu caracter electoral pe perioada campaniilor electorale. (aprobat)
20. Informare privind tranzacţionarea
certificatelor verzi de către S.C. CET
ENERGOTERM S.A. REŞIŢA
21. Exprimare punct de vedere cu
privire la plângerea prealabilă a S.C.
PRESCOM S.A. REŞIŢA

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.05.2009
REŞIŢA: Agent de dezvoltare: 47; Asistent medical generalist: 4; Barman: 1;
Biochimist: 1; Biolog: 1; Bucatar: 3; Camerista hotel: 2; Chimist: 1; Dulgher: 1;
Electrician auto: 1; Faiantar: 2; Fierar betonist: 1; Functionar informatii : 50; Gipsar:
1; Ingrijitor cladiri: 1; Lucrator comercial: 4; Manipulant marfuri: 2; Muncitor
necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 4; Operator calculator: 1;
Ospatar: 3; Pizzar: 1; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1; Sofer autoturisme
si camionete: 1; Sudor manual cu arc electric: 1; Tamplar universal: 1; Vanzator: 2;
Vanzator ambulant de produse: 30; Zugrav, vopsitor: 2;
BOCŞA: Asistent medical: 1;
CARANSEBEŞ: Confectioner cablaje auto: 45; Asistent medical: 1; Contabil: 1;
Muncitor necalificat: 3; Tamplar: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Bucatar: 2; Asistent medical generalist: 1; Agent paza: 7;
Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 6; Ingrijitor cladiri: 2; Zidar: 9;
Dulgher: 10; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta : 8;
Sofer: 2; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 270
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Asocia]iile profesionale din agricultur@ vor beneficia
de sprijin financiar în vederea particip@rii la
organiza]iile profesionale europene
De acest sprijin vor beneficia producătorii
agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, organizaţi la nivel naţional.
Afilierea şi participarea asociaţiilor de producători agricoli din România la organizaţiile profesionale europene sunt demersuri importante,
deoarece structurile de lucru ale organizaţiilor
profesionale europene participă la elaborarea
politicilor agricole de la nivelul Uniunii Europene,
iar Ministerul Agriculturii este interesat ca
organizaţiile patronale să participe la grupele de
lucru constituite la nivel european
Principalele organizaţii profesionale din
agricultură sunt COPA (Comitetul Organizaţiilor

Profesionale din Agricultura Uniunii Europene)
COGECA (Comitetul General al Cooperativelor
Agricole din Uniunea Europeană) şi GEOPA
(Asociaţie a angajaţilor din cadrul organizaţiilor
profesionale din agricultură).
Producătorii agricoli şi ceilalţi parteneri de pe
filiera produselor agroalimentare vor fi stimulaţi,
astfel încât să se asocieze în organizaţii reprezentative la nivel naţional, care la rândul lor să se
afilieze la organizaţii profesionale europene,
pentru a avea posibilitatea reală de participare la
elaborarea şi implementarea Politicii Agricole
Comune. Federaţia Naţională a Producătorilor
Agricoli din România este membră la COPACOGECA.
Guvernul Romaniei, 13.05.2009

Stimularea investiţiilor în agricultură
Producătorii agricoli beneficiari ai creditelor
acordate în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind
stimularea investiţiilor în agricultură, industrie
alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în
activităţi nonagricole pot beneficia de granturi
substanţiale la rambursarea ratelor, în baza unei
hotărâri adoptate în şedinţa de Guvern din 28
aprilie.
Nivelul granturilor pentru sumele de rambursat poate fi de până la 50% din volumul creditului
acordat, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului
de investiţii aprobat anual prin ordin al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Cele mai mari granturi (50%) vor fi aplicate în
cazul creditelor contractate pentru achiziţionarea
de tractoare agricole noi şi achiziţionarea de
material biologic pentru o singură populare a
fermelor. Agricultorii care au contractat credite
pentru investiţii în depozite pentru cereale şi
oleaginoase vor beneficia de granturi de 30% ale
sumelor de rambursat, iar în cazul creditelor
contractate pentru achiziţionarea de maşini şi
utilaje agricole pentru ferme vegetale şi
zootehnice granturile vor fi de 25%.
Biroul de presă al Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc.
2, ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive
medicale, proteze, orteze, încălţăminte ortopedică,
corsete, cărucioare pentru persoanele cu handicap,
decontate prin CAS CS. Program marţi 10.00-12.00,
14.15-17.00 şi joi 10.00-12.00. Informaţii suplimentare: 0744-479253 Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS

PRISMA
angajează
(colaborare)

jurnalist
Tel. 0723-144.233

Campania de informare "EuroInfo Fonduri" la finalul etapei I
Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin,
prin Serviciul Afaceri Europene deruleaza in
perioada 12 februarie - 15 decembrie 2009, in
judetul Caras-Severin Campania de diseminare
a informatiilor privind planurile operationale,
fondurile structurale si alte finantari - "EuroInfo
Fonduri" 2009.
Campania EuroInfo Fonduri 2009, care are ca
obiectiv general "Cresterea gradului de absorbtie
a fondurilor structurale la nivelul Judetului CarasSeverin prin realizarea unei campanii masive de
diseminare a informatiilor privind planurile
operationale si fondurile structurale, precum si
alte fonduri". Campania are scopul de a prezenta
oportunitatile de finantare oferite prin intermediul
fondurilor structurale.
Prima etapa a campaniei s-a derulat din 12
februarie in 7 mai 2009.
Actiunile derulate in cadrul campaniei in
prima etapa au fost:
1. Semnarea la 12.02.2009 a unui Protocol de
colaborare intre Institutia Prefectului - Jud. Caras-Severin si partenerii care au participat efectiv
cu prezentari si materiale de informare, astfel:
l Consiliul Judetean Caras-Severin
l Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
Timisoara
l Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara
l Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit Caras-Severin
l Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala Caras-Severin
l Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin
Cu ocazia semnarii protocolului au fost stabilite responsabilitatile fiecarei institutii in cadrul

Campaniei si s-au stabilit actiunile ce vor fi desfasurate si calendarul orientativ al deplasarilor.
2. Realizarea in data de 24.03.2009 a unei
intâlniri la Resita intre partenerii implicati in campanie si reprezentantii tuturor primariilor in scopul
constituirii unei retele de promotori locali, care sa
acorde sprijin la nivel local in desfasurarea
intâlnirilor cu potentialii beneficiari ai Fondurilor
Structurale, sa identifice nevoile comunitatilor si
sa elaboreze proiecte.
3. Organizarea, cu incepere din data de 2
aprilie 2009, a deplasarilor in judet pentru prima
etapa a campaniei. Cele 77 de unitati administrative ale judetului au fost grupate pe 6 zone:
Resita, Otelu Rosu, Luncavita, Oravita, Bozovici
si Berzasca, unde au fost invitati sa participe
potentialii beneficiari ai informatiilor respectiv:
administratia publica locala, cetateni din mediul
rural, IMM-uri, reprezentanti ai societatii civile din
localitatile zonei stabilite. In cadrul intâlnirilor au
participat un numar de cca. 150 de persoane. Cu
aceste ocazii au fost remise mass-media sase
comunicate de presa si a fost acordat un interviu
radio.
4. A fost pus la dispozitia celor interesati
telefonul cetateanului 0255-210246 si a mail-ului
la dispozitia cetatenilor dialog@prefcs.ro, unde
specialistii din cadrul Institutiei Prefectului au dat
relatii si au raspuns la intrebari referitoare la
Programele operationale si Fondurile structurale.
5. S-a acordat consultanta permanenta la sediile institutiilor partenere, punctual, pe proiecte
concrete.
Pentru informatii suplimentare despre campanie va puteti adresa Serviciului Afaceri Europene din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul
Caras-Severin, tel. 0255-210246.

Energie pentru mâine
Ministerul Mediului anunţă campania "ENERGIE PENTRU
MAINE", primul proiect naţional pentru eficientizarea consumului
de energie şi combustibil, care îşi propune să implice publicul larg
pentru a contribui la diminuarea consumului de energie.
Campania se derulează la nivel naţional, în toate zonele mari
urbane din România, şi cuprinde 3 direcţii strategice de
comunicare: Consum (schimbarea comportamentului de consum
al energiei), Construiesc (promovarea conceptului de "casa
inteligenta"), Conduc (adoptarea de practici responsabile de
economisire a combustibililor).
Întregul proiect este conceput astfel încât să implice stakeholderi, comunicatori, mass-media, companii din sistemul
energetic şi alţi investitori privaţi, oficiali guvernamentali,
reprezentanţi ai societăţii civile şi public privat.
Campania "ENERGIE pentru mâine" a fost lansată cu ocazia
Zilei Mediului, 5 iunie 2009, urmând ca promovarea şi acţiunile
ulterioare să se dezvolte separat pe fiecare direcţie de comunicare
în parte, prin mesaje specifice.
În condiţiile în care ultimele date ştiinţifice arată că emisiile de
gaze cu efect de seră la nivel global vor trebui să fie stabilizate
până în 2020 şi cel puţin înjumătăţite până în 2050 (în comparaţie
cu nivelurile din 1990) pentru a preveni agravarea efectelor schimbărilor climatice, necesitatea unei campanii de conştientizare
pentru diminuarea consumului de energie este evidentă.
La 16 februarie 2009 s-au aniversat 4 ani de la intrarea în
vigoare a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor
Unite asupra schimbărilor climatice, referitor la respectarea
angajamentelor de limitare cantitativa şi reducere a emisiei de
gaze cu efect de sera fata de nivelul anului 1989, în perioada
obligatorie 2008 2012. România, ca ţară Parte la Convenţia-cadru
a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, a ratificat
Protocolul prin Legea nr.3 din 2001, asumându-şi, astfel,
angajamentele privind limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor
de gaze care produc efectul de sera.
În scopul unei dezvoltări durabile şi pentru atingerea
obiectivelor Protocolului de la Kyoto ţara noastră, alături de
celelalte state semnatare, trebuie să întreprindă o serie de masuri
menite să stabilizeze concentraţiile de gaze cu efect de seră în
atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică
periculoasă a sistemului climatic:
l Eficientizarea industriei din punct de vedere al consumului de
energie, trecând de la utilizarea combustibililor fosili bogaţi în
carbon (cărbune), la combustibili săraci în carbon (gaze naturale)
sau la combustibili alternativi;
l Restructurarea industriei energetice, de la extracţie şi până la
consum, astfel încât să devină eficientă şi mai puţin poluantă;
l Orientarea transportului spre mijloace mai puţin poluante şi cu
consumuri reduse;
l Realizarea construcţiilor astfel încât să fie eficiente energetic şi
să tindă spre utilizarea surselor de energie regenerabilă;
l Utilizarea echipamentelor şi produselor cu consum redus de
energie;
l Protejarea şi extinderea pădurilor.
Prin urmare, este evidenta nevoia de restructurare a sistemului
energetic naţional şi de schimbare a comportamentului de consum
al energiei, aspecte a căror importanţă poate fi mai bine înţeleasă
prin campanii de conştientizare, cum se doreşte a fi şi campania
"ENERGIE PENTRU MAINE" anunţată de Ministerul Mediului.
Directia Comunicare si Organizare a Ministerului Mediului

Comunicat de presă
Senatorii Partidului Democrat - Liberal au votat luni, 4 mai,
proiectul de lege prin care se asigură continuitatea asistenţei
medicale primare prin centrele de permanenţă.
Conform noilor prevederi legale, medicii de familie vor fi
ob1igaţi să participe la programul instituit de guvern pentru
asigurarea unei permanenţe în ceea ce priveşte accesul populaţiei
la serviciile medicale. Noi am luat în calcul, atunci când am adoptat
această lege, ca statul are obligaţia să se asigure că este respectat
dreptul constituţional al cetăţenilor de a putea beneficia de servicii
medicale de calitate, la momentul în care le solicită.
Atât eu cat si colegii mei suntem de părere că, prin asigurarea
accesului pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară,
indiferent de oră şi zonă, se vor reduce numărul de cazuri cu
evoluţie nefavorabilă şi decesele.
Este evident că producerea incidentelor nefericite este
favorizată prin neasigurarea, în timp util, a asistenţei medicale şi în
mediul urban dar, mai ales, in mediul rural. În zonele rurale, populaţia este în vârstă şi în majoritatea cazurilor, cu afecţiuni cronice.
În aceste cazuri, îngrijirea medicală permanentă este obligatorie.
Guvernul Emil Boc are in vedere faptul că peste 51% din populaţia
ţării domiciliază în mediul rural, iar accesul la serviciile medicale
primare este limitat atât datorită numărului insuficient de medici de
familie, cât şi programului de lucru limitat al acestora.
Din aceste cauze, asistenţa medicală primară nu este
asigurată după terminarea programului normal de lucru, în zilele
nelucrătoare şi sărbătorile legale, în conformitate cu legea
adoptată luni, continuitatea asistenţei medicale primare prin
centrele de permanenţă se va asigura şi în afara programului de
lucru al cabinetelor medicale individuale.
Orarul de asigurare a asistentei de permanenţă este zilnic,
între orele 15.00-8.00, în intervalul luni-vineri şi între orele 8.008.00 (24 de ore) în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale,
precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul României.
Acest act legislativ conferă pentru cetăţean starea de
securitate prin permanenţa asistenţei medicale primare.
Senator Dr. med. Iosif Secăşan
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În luna martie 2009, câştigul salarial mediu nominal
brut a fost de 1922 lei, cu 3,2% mai mare faţă de luna
precedentă. De asemenea, câştigul salarial mediu
nominal net a fost de 1402 lei, în creştere faţă de luna
precedentă cu 44 lei (3,2%), potrivit unui comunicat al
Institutului Naţional de Statistică.

Numărul 'bugetarilor' (personalul ale
cărui salarii sunt asigurate de la bugetul
public) va scădea de la 1,378 milioane
persoane în 2008 la circa 1,2 milioane
persoane la finele lui 2009, potrivit secretarului
de stat în Ministerul Finanţelor Publice

Împrumutul Comisiei Europene de 5 miliarde
de euro destinat României va fi acordat în maximum
5 tranşe, pe parcursul a 3 ani, şi va fi rambursat
într-o perioadă maximă de 7 ani, oficialii europeni
urmând să verifice la intervale regulate dacă
autorităţile respectă angajamentele asumate.

MFP a elaborat normele de aplicare a impozitului pe profit minim
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a
elaborat normele metodologice de aplicare a
masurilor fiscale introduse prin O.u.G. nr.
34/2009, care instituie, printre altele, impozitul
pe profit minim.
MFP a publicat pe site-ul institutiei un proiect
de Hotarare de Guvern pentru modificarea si
completarea normelor metodologice de aplicare
a Codului fiscal.
Proiectul de HG vizeaza metodologia de
aplicare a prevederilor Capitolului V „Masuri in
domeniul politicii fiscale” al Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009 si
reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
Potrivit O.u.G. nr. 34/2009, de la 1 mai, intra
in vigoare impozitul pe profit minim, intre 2.200
de lei si 43.000 de lei, determinat in functie de
veniturile societatilor comerciale.
Noua grila de impozitare minima se aplica si
in cazul microintreprinderilor care opteaza
pentru plata impozitului pe veniturile
microintreprinderilor.
Impozitul pe profit minim, calculat in
functie de venituri, va fi stabilit astfel:
l pentru venituri totale anuale intre 0 - 52.000
de lei - impozit minim anual de 2.200 de lei;
l pentru venituri totale anuale intre 52.001 215.000 de lei - impozit minim anual de 4.300
de lei;
l pentru venituri totale anuale intre 215.001 430.000 de lei - impozit minim anual de 6.500
de lei;
l pentru venituri totale anuale intre 430.001 4.300.000 de lei impozit minim anual de 8.600
de lei;
l pentru venituri totale anuale intre 4.300.001
- 21.500.000 de lei impozit minim anual de
11.000 de lei;
l pentru venituri totale anuale intre
21.500.001 - 129.000.000 de lei impozit minim
anual de 22.000 de lei;
l pentru venituri totale anuale de peste
129.000.001 de lei impozit minim anual de
43.000 de lei;
Conform O.u.G. nr. 34/2009, impozitul
minim se va aplica in cazul firmelor al caror
impozit pe profit se situeaza sub nivelul aferent
intervalului veniturilor in care se incadreaza.
Firmele in inactivitate nu vor datora impozitul
pe profit minim
Potrivit proiectului de HG elaborat de MFP,
prevederile referitoare la impozitul pe profit minim nu se aplica societatilor in inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului. In plus,
nu intra sub incidenta impozitului minim societatile care la data de 1 mai 2009 se aflau in inactivitate temporara si aceasta inceteaza in cursul
anului 2009, pentru perioada aferenta de la incetarea inactivitatii pana la 31 decembrie 2009.
De asemenea, impozitul pe profit minim nu

se va aplica nici contribuabililor nou infiintati,
pentru anul in care se inregistreaza la Oficiul
Registrului Comertului.
Contribuabilii care se infiinteaza in cursul
anului ca urmare a operatiunilor de reorganizare
(fuziune, divizare, etc.) vor aplica impozitul pe
profit minim de la data inregistrarii la Oficiul
Registrului Comertului.
In cazul in care contribuabilii se infiinteaza
prin fuziunea a doua sau mai multe societati,
pentru determinarea impozitului minim datorat,
veniturile totale anuale sunt veniturile insumate
ale societatilor participante, inregistrate la 31
decembrie a anului precedent.
In cazul in care contribuabilii se infiinteaza
prin divizarea unei societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale
anuale se determina proportional cu valoarea
activelor si pasivelor transferate de catre
persoana juridica cedenta, conform proiectului
intocmit potrivit legii, care stabileste si criteriul
de repartitie a activelor si pasivelor transferate.

Exemple de calcul
Proiectul de HG ofera si cateva exemple de
calcul al impozitului pe profit minim:
Exemplul I
O societate comerciala a determinat la
sfarsitul trimestrului al II- lea impozit pe profit in
suma de 250 lei. Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal contribuabilul
ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31
decembrie 2008, determinand un impozit minim
in valoare de 2.200 lei corespunzator transei de
venituri totale anuale in suma de 40.000 lei.
Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din
trimestrul al II- lea impozitul minim se calculeaza
in mod corespunzator prin impartirea impozitului
minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai
si iunie) astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.
Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul II este in suma de 250 lei, iar
impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de
plata a impozitului minim in suma de 367 lei.
Exemplul II
O societate comerciala a determinat la
sfarsitul trimestrului al II- lea impozit pe profit in
suma de 500 lei. Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal contribuabilul
ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31
decembrie 2008, determinand un impozit minim
in valoare de 2.200 lei corespunzator transei de
venituri totale anuale in suma de 50.000 lei.
Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009
din trimestrul al II- lea impozitul minim se
calculeaza in mod corespunzator prin impartirea
impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2
(lunile mai si iunie) astfel: (2.200/12) x 2 = 367lei.
Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul II este in suma de 500 lei, iar
impozitul minim calculat pentru aceeasi perioa-

da este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de
plata a impozitului pe profit in suma de 500 lei.
Exemplul III
O societate comerciala inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul trimestrului I si II. Pentru
incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) din
Codul fiscal contribuabilul ia in calcul veniturile
totale inregistrate la 31 decembrie 2008,
determinand un impozit minim in valoare de
6.500 lei corespunzator transei de venituri totale
anuale in suma de 300.000 lei.
Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009
din trimestrul al II-lea impozitul minim se
calculeaza in mod corespunzator prin impartirea
impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2
(lunile mai si iunie) astfel: (6.500/12) x 2 = 1.083
lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea
societatea datoreaza impozitul minim in suma
de 1083 lei.
Impozitul pe profit cumulat de la inceputul
anului este in suma de 6.000 lei.
Pentru determinarea impozitului datorat
pentru trimestrul III, se efectueaza urmatorul
calcul: 6.000-1.083 = 4.917 lei.
Se compara impozitul pe profit aferent
trimestrului III in suma de 4.917 cu impozitul
minim aferent acestei perioade: (6.500/12) x 3 =
1.625 lei si se datoreaza impozitul pe profit.
La inchiderea exercitiului financiar 2009,
contribuabilul inregistreaza pierdere fiscala.
Prin umare, pentru trimestrul IV, datoreaza
impozit minim in suma de 1.625 lei.
In acest caz, impozitul pe profit de recuperat
reprezinta impozitul datorat in cursul anului
respectiv mai putin impozitul minim.
Exemplul IV
O societate comerciala inregistreaza la
sfarsitul anului 2008 pierdere fiscala in suma de
700 lei. In cursul anului 2009 societatea
inregistreaza in trimestrul I pierdere fiscala iar in
trimestrul II inregistreaza un profit impozabil in
suma 13.200 lei.
Impozit pe profit aferent trimestrului II =
(13.200-700) x 16% = 2.000 lei Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) din Codul
fiscal contribuabilul ia in calcul veniturile totale
inregistrate la 31 decembrie 2008, determinand
un impozit minim in valoare de 2.200 lei corespunzator transei de venituri totale anuale in
suma de 35.000 lei.
Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009
din trimestrul al II-lea impozitul minim se
calculeaza in mod corespunzator prin impartirea
impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2
(lunile mai si iunie) astfel: (2.200/12) x 2 = 367lei.
Avand in vedere ca impozitul pe profit
datorat pentru trimestrul II este in suma de 2.000
lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi
perioada este de 367 lei, contribuabilul are
obligatia de plata a impozitului pe profit in suma
de 2.000 lei.
(Avocatnet.ro)

Aloca]ia de stat
pentru copii }i a
indemniza]iei
pentru cre}terea
copilului
În baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
148/2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii
copilului, persoanele care
înainte de naşterea copilului
au realizat timp de 12 luni
venituri profesionale supuse
impozitului pe venit, conform
Codului fiscal, beneficiază
de indemnizaţie pentru
creşterea copilului.
Această indemnizaţie în
valoare iniţială de 600 lei (la
nivelul anului 2007) se acordă de la 1 ianuarie 2009 în
cuantum de 85% din veniturile medii nete realizate de
persoana beneficiară în cele
12 luni înainte de naşterea
copilului, dar nu mai puţin de
600 lei şi nu mai mult de
4.000 lei.
Articolul 4 din actul normativ menţionat precizează
faptul că începând cu anul
2007 toţi copiii în vârstă de
până la 2 ani, respectiv 3 ani
în cazul copilului cu
handicap, beneficiază de o
alocaţie de stat pentru copii
în cuantum de 200 lei. Actul
normativ reglementează în
mod expres că în cazul
persoanelor care beneficiază de indemnizaţie pentru
creşterea copilului se acordă
şi alocaţia de stat în cuantum
de 200 lei.
Alocaţia de stat pentru
copii este un drept al copilului şi se acordă indiferent
de veniturile părinţilor.
Direcţia Politici Publice şi
Comunicare - 8 Mai 2009

l Stagiatura devine vechime în magistratură l Banca Naţională a României a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară
de la 10% pe an la nivelul de 9,5 %, începând cu data de 7 mai l Prinţul Akishino, al doilea fiu al împăratului Japoniei, Akihito, şi
soţia acestuia, Prinţesa Kiko, efectuează, în perioada 18-22 mai, o vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui Traian
Băsescu l Dobânda aferentă împrumutului de 5 miliarde euro contractat de România de la Comisia Europeană este de circa 3%
pe an a declarat ministrul Finanţelor l Cifra de afaceri din industria românească s-a redus cu 16 procente în primul trimestru al
acestui an comparativ cu intervalul similar de anul trecut l 15 mai - expiră termenul până la care persoanele fizice îşi pot direcţiona
o parte din impozitul plătit statului către diverse organizaţii non-profit l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 104 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice pt.
modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice
nr. 1.272/26.503/2005. (M.O. nr. 201/30.03.2009)
l Ordinul nr. 977/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind acordarea cetăţeniei române unor
persoane. (M.O. nr. 204/31.03.2009)
l Ordinul nr. 153 al preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării
statistice privind activitatea agenţiilor de turism. (M.O.
nr. 208/01.04.2009)
l Circulara nr. 10 a B.N.R. privind nivelul ratei
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
valabil în luna aprilie 2009. (M.O. nr. 210/01.04.2009)
l O.u.G. nr. 31 privind unele măsuri în domeniul
salarizării personalului din sectorul bugetar. (M.O. nr.
211/01.04.2009)
l O.u.G. nr. 32 pentru modificarea art. 7 din Legea nr.
263/2004 privind asigurarea continuităţii asistentei
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medicale primare prin centrele de permanenţă. (M.O.
nr. 214/02.04.2009)
l Ordinul nr. 547 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.792/2002. (M.O. nr. 216/03.04.2009)
l H.G. nr. 330 pentru aprobarea Mandatului privind
realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism la care Ministerul Turismului deţine
acţiuni, în numele statului. (M.O. nr. 222/06.04.2009)
l Legea nr. 58 pentru modificarea art. 15 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (M.O. nr.
227/07.04.2009)
l H.G. nr. 369 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice
centrale şi la nivel teritorial. (M.O. nr. 227/07.04.2009)
l Ordinul nr. 192 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind producerea băuturilor
alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi
vinul, destinate consumului uman ca atare. (M.O. nr.
232/08.04.2009)

l Ordinul nr. 204 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind modificarea art. 3 din Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a
plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul
2009, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea
investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole.
(M.O. nr. 243/13.04.2009)
l Ordinul nr. 200 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători
recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume,
precum şi modul de accesare a sprijinului. (M.O. nr.
245/13.04.2009)
l Ordinul nr. 1115/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 247/14.04.2009)
l O.u.G. nr. 34 cu privire la rectificarea bugetara pe
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiarfiscale. (M.O. nr. 249/14.04.2009)
l

Parlamentul European (PE) a adoptat reguli mai
stricte privind activitatea băncilor din statele comunitare,
inclusiv înfiinţarea unor comisii de supraveghere a
băncilor transnaţionale, pentru a împiedica o nouă criză a
sistemului financiar. Noile reguli vor intra în vigoare la
sfârşitul anului următor.

Un număr de 13 state din Asia de SudEst, inclusiv Japonia, China şi Coreea de
Sud, au convenit înfiinţarea unui fond de
până la 120 miliarde de dolari care să
furnizeze lichidităţi, la nevoie, în timpul
crizei economice.

În Statele Unite, şomajul a crescut din nou în
luna aprilie, când o jumătate de milion de persoane,
în principal din sectorul privat, şi-a pierdut locul de
muncă, ridicând numărul total al şomerilor din SUA
la aproape 14 milioane, circa 9% din forţa de
muncă mondială.

Benedict XVI în Orientul Mijlociu
Papa Benedict XVI se află într-un turneu de
opt zile în Orientul Mijlociu, auto-descris ca un
"pelerinaj al păcii", în încercarea de a consolida
legăturile cu musulmanii şi evreii.
Călătoria are loc de-a lungul liniilor
pelerinajului istoric al lui Paul II din 2000, în
Iordania, Israel şi teritoriile palestiniene, inclusiv
opriri asociate cu evenimente biblice şi viaţa lui
Cristos. Dar condiţiile pentru vizita german
născutului Benedict sunt foarte diferite de cele
ale polonez născutului Ioan Paul, care a crescut
în umbra de la Auschwitz, s-a recules la zidul din
Ierusalimul de Vest şi a lăsat o notă scrisă de
mână în care cere scuze pentru antisemitismul
creştinilor.

În cei patru ani în papalitate, Benedict a
înfuriat atât musulmani cât şi evrei, prima dată cu
un discurs care lega Profetul Mahomed de
violenţă, apoi când a ridicat excomunicarea unui
episcop ce nega Holocaustul.
Un acord de pace între Israel şi palestinieni,
care părea atât de aproape în timpul vizitei lui
Ioan Paul este departe. Vizita lui Benedict a fost
pusă la un moment dat sub semnul întrebării de
israelieni, înfuriaţi de spusele unui cardinal de la
Vatican la începutul acestui, care aprecia în
timpul ofensivei militare israeliene în Fâşia Gaza
că aceasta a ajuns un "mare lagăr de
concentrare."
Oprirea în Iordania a fost pentru Benedict
prima vizita ca Papă într-o ţară arabă, el vizitând
predominant islamica Turcie acum trei ani.
Adresându-se iordanienilor, israelienilor şi
palestinienilor în primul discurs al călătoriei,
Benedict a spus că le împărtăşeşte "aspiraţiile şi
durerea şi lupta. Vin pintre voi ca un pelerin al
păcii".
În timp ce oficialii din Iordania şi Israel au
încercat să minimalizeze orice controverse,
diferenţele rămân.

Regele Abdullah II al Iordaniei a declarat că
l-a aşteptat ca emisar al păcii în timp ce
puternica grupare musulmană din ţară, Frăţia
Musulmană, a cerut scuze din partea lui
Benedict pentru discursul din septembrie 2006,
discurs în care a citat un text medieval,
caracterizând unele din învăţăturile lui
Mahomed ca "rele şi inumane," în special
"comanda să se răspândească prin sabie
credinţa." Papa a reamintit că şi-a exprimat deja
profundul regret pentru reacţiile la discursul său
şi că pasajul citat nu reprezintă propria opinie.
În timpul celor trei zile petrecute în Iordania,
Benedict s-a întâlnit cu liderii religioşi musulmani
la cea mai mare moschee din Aman, a doua
vizită la un loc de cult
musulman după ce a devenit
papă în 2005. El s-a mai
rugat în Moscheea Albastră
din Istambul.
Benedict a vizitat Israelul
de trei ori înainte de a deveni
papă. Condamnarea viguroasă a antisemitismului şi
recunoaşterea unor greşeli
ale Vaticanului au coborât
nivelul furiei provocate de
episcopul care a negat
Holocaustul. Chiar dacă a
fost ridicată excomunicarea,
pentru a prevenii o schismă,
biserica nu a permis episcopului să-şi reia obligaţiile.
Benedict s-a întâlnit cu
un grup de supravieţuitori ai
H o l o c a u s t u l u i l a Ya d
Va s h e m m e m o r i a l d i n
Ierusalim, dar nu a vizitat muzeul, care
găzduieşte o imagine a lui Pius XII (papă în
războiul II mondial), care a fost criticată de către
Vatican. Liderii evrei consideră că Benedict, care
a servit în armată înainte de a dezerta, aproape
de sfârşitul războiului, are un trecut excelent în
combaterea antisemitismului. El a vizitat deja
sinagogi din Köln, Germania, New York şi este
de aşteptat la sinagoga centrală din Roma în
acest an.
Rabinul David Rosen, una din vocile
importante din Israel, l-a portretizat pe Benedict
ca un bun prieten de-al evreilor şi a descris
diferenţele cu el ca fiind "o problemă de stil, mai
degrabă decât o problemă de fond."
Benedict a rostit toate discursurile sale din
actuala călătorie în limba engleză. Astfel a fost
evită orice potenţială problemă ce ar fi apărut
vorbind în germana natală, lucru care ar fi putut
tulbura supravieţuitorii Holocaustului.
El s-a întâlnit şi cu micile comunităţi de
catolici, atât în Iordania cu irakieni creştini refugiaţi, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii
catolice din Gaza, odată cu oprirea în Betleem.

Protec]ie social@ sporit@ pentru so]iile/so]ii
lucr@torilor independen]i
Deputaţii europeni solicită consolidarea drepturilor soţiilor şi soţilor
colaboratori ai lucrătorilor independenţi, în principal prin introducerea
obligativităţii afilierii la regimurile de securitate socială.
Europarlamentarii solicită statelor membre să garanteze dreptul la un
concediu de maternitate adaptat nevoilor specifice ale femeilor care
exercită o activitate independentă sau soţiilor colaboratoare.
Definiţia soţilor colaboratori
Parlamentul a insistat în mod constant pe lângă Comisie pentru o
revizuire a directivei în vigoare, în scopul de a îmbunătăţi protecţia
socială a soţilor colaboratori.
Membrii PE consideră că trebuie să li se ofere un statut profesional
clar definit soţilor colaboratori şi stabilite drepturile lor.
Actuala propunere defineşte "soţii colaboratori" ca: "soţii/soţiile
sau partenerii de viaţă ai lucrătorilor independenţi, atunci când aceştia
sunt recunoscuţi în dreptul intern, care nu sunt salariaţi sau asociaţi la
întreprindere, în cazul în care aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare".
Deputaţii au extins această definiţie (aplicabilă iniţial numai în
agricultură), incluzând şi membrii profesiilor liberale, artizanii, comercianţii şi persoanele care lucrează în întreprinderi mici şi mijlocii.
Recunoaşterea muncii soţilor colaboratori
Parlamentul consideră că este foarte important ca munca soţilor
colaboratori să fie recunoscută, pentru ca aceştia să nu mai fie
lucrători invizibili, şi cere statelor membre să ia în considerare toate
iniţiativele utile pentru încurajarea acestei recunoaşteri.
Protecţia socială a soţilor colaboratori
Spre deosebire de Comisie, care propune o afiliere voluntară a
soţilor colaboratori la regimul de securitate socială, Parlamentul
propune ca aceasta să devină obligatorie. Deputaţii solicită astfel ca
statele membre să ia măsurile necesare pentru a garanta afilierea
soţilor colaboratori la acelaşi regim de securitate socială ca şi lucrătorii
independenţi şi care acoperă cazurile de boală, invaliditate şi
bătrâneţe. Aceştia vor trebui să cotizeze în aceeaşi măsură ca şi
lucrătorii independenţi, putându-se prevedea posibilitatea de a
calcula forfetar cotizaţiile.
De asemenea, deputaţii solicită ca cotizaţiile soţilor colaboratori să
poată fi deductibile din impozit ca cheltuieli de funcţionare, la fel ca şi
remuneraţia acordată soţilor colaboratori, cu condiţia ca serviciile să
fie prestate în mod corespunzător şi ca remuneraţia să fie una normală
pentru astfel de servicii.
Deputaţii consideră că obligativitatea afilierii este foarte
importantă, deoarece s-a constatat, din experienţa statelor care
dispun de o legislaţie ce oferă numai o afiliere voluntară, că adesea, ei
nu se afiliază, aceasta având consecinţe mai ales în caz de divorţ,
separare sau deces al lucrătorului independent (privându-i de
protecţie socială, mai ales în ceea ce priveşte drepturile de pensie).
Drepturi de maternitate adaptate
Europarlamentarii solicită statelor membre să garanteze dreptul la
un concediu de maternitate adaptat nevoilor specifice ale femeilor
care exercită o activitate independentă sau soţiilor colaboratoare.
Acest concediu ar trebui să aibă o durată la alegerea lor, cu condiţia ca
această durată să nu depăşească în total durata prevăzută de
Directiva 92/85/CEE.
Raportul Parlamentului European a fost adoptat cu 550 voturi
pentru, 14 împotrivă şi 57 abţineri.
6 mai 2009, REF. : 20090504IPR54918

l Comisia Europeană a lansat eYouGuide,un nou instrument online care oferă sfaturi practice privind „drepturile digitale” ale consumatorilor
în conformitate cu legislaţia UE l Israelul îşi menţine refuzul de a adera la Tratatul de neproliferare nucleară l Banca Centrală Europeană
(BCE) a redus dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, la un nou minim istoric de 1%, măsură anticipată de analişti l Bugetul american consacrat războiului din Afganistan, considerat o prioritate de preşedintele Barack Obama, va depăşi pentru prima dată
costurile războiului din Irak l La Bruxelles a avut loc mini-summitul economic şi comercial dintre Comisia Europeană şi guvernul Chinei l
Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a fost ales marţi, 12 mai, în funcţia de preşedinte al parlamentului l Naveta spaţială americană Atlantis a transportat şapte astronauţi la bord pentru o ultimă misiune de întreţinere a telescopului Hubble l SUA şi Uniunea Europeană
au încheiat un acord provizoriu privind rezolvarea litigiului în desfacerile cu carne de vită, ce a durat timp de 13 ani între cele două părţi l

Imaginea primului european
Oamenii de ştiinţă au folosit o sculptură din
argilă pentru a recrea faţa primului european
cunoscut. Folosind fragmente dintr-un craniu şi o
mandibulă descoperite în urmă cu şapte ani în
Peştera cu Oase, în apropiere de oraşul Anina,
Richard Neave, specialist în reconstituirea
fizionomiei din Marea Britanie, a reconstruit cu
succes capul celui mai vechi strămoş european.
Oamenii de ştiinţă nu sunt siguri dacă fragmentele de oase au aparţinut unui bărbat sau femei,
dar analiza le plasează acum 34000 - 36000 de
ani în urmă. În acel timp Europa era populată atât
de Omul de Neanderthal cât şi de omul modern
din punct de vedere anatomic, Homo sapiens
sau Cro-Magnon. Experţii au spus că le este
imposibil să determine culoarea exactă a pielii
acestui individ, dar înclină să creadă că aceasta
era mai închisă decât cea a europenilor din zilele
noastre, reflectând originile africane recente.
Reconstituirea a fost realizată pentru serialul
de televiziune în cinci părţi "The Incredible
Human Journey", ce este difuzat săptămânal de
postul britanic BBC2, începând cu 10 mai, serial
ce prezintă distribuţia speciei umane, de la locul
de naştere, Africa, şi până la rutele ei de migraţie,

care i-au condus pe oameni până în cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii. Craniului este
prezentat de gazda emisiunii, Alice Roberts, un
antropolog la Universitatea din Bristol. "Sunt un
om de ştiinţă obiectiv, dar mă uit la această faţă şi
mă gândesc că' Doamne, mă uit la faţa cuiva de
acum 40000 de ani în urmă' şi este ceva bizar în
asta," a spus Roberts.
Vechiul om îşi petrecea viaţa probabil vânând
cerbi şi mâncând fructe şi plante, în vechile
păduri, cred oamenii de ştiinţă.
"Materialul este primul care documentează
sigur cum arăta omul modern când s-a răspândit
în Europa", consideră Erik Trinkaus, profesor de
antropologie la Washington University din
Missouri.
Peştera cu Oase este un sistem de 12 galerii
carstice, situat în sistemul carstic al Văii
Minişului, în apropiere de oraşul Anina, judeţul
Caraş-Severin. Aici au fost descoperite, în 2002,
cele mai vechi rămăşiţe din Europa ale omului
modern. Fosilele, provenind de la trei indivizi
(numiţi de cercetători „Oase 1”, „Oase 2” şi „Oase
3”), au fost datate la o vechime de 35.000 de ani,
sau 40.500 folosind date calibrate. (wikipedia)
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Nu aruncaţi la "Marea debarasare". Vreau să colecţionez
din hobby câteva aparate de
radio, aşadar cumpăr aparate
de radio vechi chiar şi nefuncţionale (în principal pe lămpi dar
şi pe tranzistoare) preferabil nu
de dimensiuni foarte mari. Tel.
0720-545776.
Vând role noi, străine, pentru copii 5-10 ani. Preţ 100 lei.
Tel. 0355-410750.
Vând gps Navigon 5110,
nou, adus din Germania. Preţ
150 € fix. Tel. 0732-972654.
Vând convector pe gaz,
stare bună. Tel. 0770-515368.
Vând play station portabil.
Tel. 0745-453297.
Vând sau schimb cu teren
intravilan sau materiale de
construcţie, un buldoexcavator
cu 4 cupe, valoare 10.000 €. Tel.
0755-615558.
Vând urgent c ărucioare
bebe Chicco şi DHS, o bicicletă
pentru 1-3 ani şi o maşină de
cusut Singel mecanică, preţuri
negociabile. Tel. 0727-786920,
0771-614624.
Vând lămâi altoiţi, dafini şi
smochini, produşi şi aclimatizaţi
local, vârsta 1 an. Se trimit în
orice locaţie din ţar ă prin
intermediul Poştei Române, în
condiţii de maximă siguranţă.
Plata se face în sistem ramburs
la ridicarea coletului. Preţ 18
lei/buc. + 7 lei taxe poştale. Tel.
0742-573160, 0359-412807
sau 0259-319246,
www.plantemania.ro
Vând laptop. Tel. 0770538111.
Vând o barcă de agrement,
3 locuri, cu vâsle şi pompe, beţe
de pescuit şi mulinete. Vând un
scuter electric pentru copii. Tel.
0721-515934.
Vând dormitor în stare f.
bună. Tel. 0255-224894.
Vând mobilă de cameră,
compusă din 10 corpuri. Preţ
800-900 lei. Tel. 0752-055987.
Vând adidaşi Nike mărimea
45. Preţ neg. Tel. 0723-495967.
Vând copiator multicolor
Agfa X200, imprimantă A3 CPF136-R (Japan), procesor de text
Sharp PA W-1410, maşină scris
Sharp PA 3140, măsurător
cabluri optice.Tel. 021-2118288
dimineaţa şi 0734-135429.
Vând mobilă sufragerie 550
lei neg. Tel. 0768-268436.
Cumpăr orice produse
electronice, bune şi defecte şi
biciclete. Tel. 0765-073502.

Auto-Moto-Velo
Vând moped Piaggio Vespa.
Tel. 0745-453297.
Vând Dacia 1988 stare
perfectă, 2.000 lei neg. Tel.
0755-615558.
Vând Dacia 1410 an 1984.
Tel. 0355-809615.
Vând Fiat Brava 1.4, 1996,
taxa 450 €, import Germania,
1.750 € neg. Tel. 0766-898982.
Vând garaj la Blocul 800.
Tel. 0745-943635.
Vând Audi A4, an 2001, full
option piele, xenon, climă, etc.
preţ neg. Tel. 0756-193108.
Vând Citroen Visa diesel
înmatriculat, preţ 400 €. Tel.
0768-407463.
Vând Audi A4 an 97 motor
1,9 tdi, înmatriculat, acte la zi,
preţ 4.500 €. Tel. 0741-509755.
Vând Ford Scorpio 2, an 95,
motor 2.0, dublu climatronic,
jante, central, electric, vopsea
originală, recent înmatriculat,
preţ 2.850 €. Tel. 0742-527232.
Vând camionetă Citroen
C25 diesel, an 88, lada 3,5 m +
prelată, stare mecanică impecabilă, 155.000 km, import Austria, posibilitate înmatriculare
Bulgaria, preţ 1999 €. Tel. 0742527232.
Vând microbuz Ford Transit,
9 locuri, motor 1.6 benzina, an
81, persoană fizică, acte la zi,
consum 8%, chiulasa defectă,
preţ 550 € neg.Tel.0742-527232
Vând 4 genţi de tablă de 15
cu tot cu cauciucuri, stare foarte
bună 195 pe 65 pe 15. Tel.
0723-054615.
Vând Opel Corsa, an fabricaţie 2005, motor 1,0 l, 67 CP,
benzină 5%, 67.000 km, ABS,
închidere centralizat , jenţi aliaj
+ 4 roţi de rezervă, 4 airbag-uri,
computer de bord. Preţ fix 4.500
€. Tel. 0721-272498.
Vând motocicletă Honda
VFR 750 din 1994, consumabile
noi. Tel. 0721-272498.
Dacia 1310 de vânzare. Tel.
0770-538111.
Vând stroboscop & tester
auto (dwellmetru, turometru,
voltmetru). Tel. 021-2118288
dimineaţa şi 0734-135429.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Şomer, caut de lucru agent
vânzări, şofer distribuţie, cunoştinţe contabilitate, calculator.
Tel. 0742-534835.
Repar maşini de cusut orice
tip, atât la persoane fizice cât şi
la croitorie. Tel. 0769-352826.

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
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Meditez elevi clasele I-IV şi
la domiciliul elevului sau istorie
orice nivel. Tel. 0763-084230.
Fac curăţenie la domiciliu.
Tel. 0723-769051.
Caut copii pentru îngrijit, indiferent de vârstă, chiar şi bebe.
Tel.0727-786920, 0771-614624
Ofer limuzină decapotabilă
de epocă, model 1948, pentru
nunţi, ocazii, 60 €/oră,
www.dekaraso.ro Tel. 0770495824, 0742-773016.
Transport persoane din CS
la aeroport Timişoara, la orice
oră! Tel. 0740-547070.
Execut acoperişuri, ziduri de
piatră, termoizolaţii. Tel. 0743907757.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
Sonorizări profesionale la
preţuri avantajoase: nunţi, botezuri, petreceri de firmă etc. Tel.
0770-479506, 0721-606034.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri cu
muzică de toate genurile. Tel.
0723-277475.
Intermediez înmatriculări
maşini în Bulgaria, orice capacitate până în 160 cai, asigurare,
verificare, procură, totul la 700
€. Tel. 0742-527232.
Execut mutări de mobilă,
transport marfă, camionetă de
3,5 t, 14 mc, tarif 1 leu/km. Tel.
0742-527232.
Execut zidării, gresie, laminate, rigips, izolaţii. Tel. 0723966250.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare la preţuri
rezonabile. Tel. 0723-894929,
0723-054615.
Ofer locuri de muncă pt.
agricultură Germania. Tel.
0745-051976.
Caut femei pentru îngrijire
bătrâni Germania. Tel. 0745051976.
Caut copil şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.
Caut copii şi bătrâni pt.
îngrijire. Tel. 0770-391275.

Imobiliare
Vând urgent apartament în
Bocşa cu 3 camere, etaj 3, cu
apometre pe apartament, gaz şi
apă. Plec Portugalia. 15.000 €
neg. Tel. 0748-388647.
Caut să închiriez garsonieră
în Reşiţa, zona Moroasa. Tel.
0745-583129, 0723-495967.
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, hol, terasă, gresie,
faianţă, centrală, curte, grădină,
Bocşa Montană. Tel. 0724700792.
Gătaia, casă de vânzare în
centru, 2 camere, bucătărie, baie, hol, spais + o clădire în curte
cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren casă 1.520 mp. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Închiriez apartament 2
camere lângă Poliţia Reşiţa,
centrală proprie, aragaz, frigider
şi mobilă. Tel. 0723-042085.

Nume
Adresa

Anunturi
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Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat, sau schimb cu garsonieră +
diferenţă sau cu 2 camere. Tel.
0749-486188, 0355-802548.
Vând cămin 2 camere cu
îmbunătăţiri, liber, preţ 11.000 €
neg. Tel. 0355-804741, 0741166573.
Vând casă Anina, 4 camere,
mobilată, curte, grădină, preţ
16.000 €. Tel. 0741-166573.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri. Tel. 0748-119443.
Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri. Tel. 0748119443.
Teren agricol în com. Târnova de vânzare.Tel. 0770-538111
Vând la km 3 din Reşiţa spre
Anina, teren 10.114 mp, cu front
stradal 75 m la sosea, 5 €/mp.
Tel.0721-241408, 0770-630706
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, cu îmbunătăţiri, et. 6 din 10, bd. Republicii.
Preţ 45.000 € neg. Tel. 0747224210.
Ofer spre închiriere garsonieră str. Peleaga, pe perioadă
îndelungată. Tel. 078007943.
Vând apartament în Micro 4,
ultramodern, mobilat şi aparatură uz casnic. Preţ 40.000 €
neg. Tel. 0255-255937.
Proprietar vând apartament
2 camere, 64 mp, situat în
Lunca Pomostului în spatele
fostului Hotel Bistra. Tel. 0770515949 sau 0740-085778.
Proprietar vând apartament
3 camere decomandate, Micro
4, lângă catedrală, îmbunătăţit,
centrală, termopane, 2 băi. Preţ
43.999 €. Tel. 0748-023796 sau
0770-129734.
Vând apartament cărămidă
arsă. Tel. 0770-751533.
Ofer spre închiriere garsonieră complet utilată. Tel. 0729568046.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână
betonată, cablu tv şi telefon.
Preţ 21.000 € neg. Tel. 0355411682, 0729-357909.
Vând apartament 3 camere
Aleea Şurianu bl. 5, sc. 5, ap. 3,
et. 1. Tel. 0770-442804.
Vând casă în jud. Arad,
Gurahonţ, 4 camere, grădină
mare, fac schimb cu apartament
sau garsonieră în Reşiţa. Tel.
0752-055987.
Vând teren la Ezeriş şi o
casă sau schimb cu garsonieră
sau apartament în Reşiţa. Tel.
0752-055987.
Schimb garsonieră tip cămin
cu garsonieră conf. 1 +
diferenţă. Tel. 0752-055987.
Schimb garsonieră cu 2
camere tip cămin cu apartament
+ diferenţă. Tel. 0752-055987.
Vând casă cu etaj, 5 camere, baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală. Tel. 0722-501895.
Vând teren în Reşiţa pe
Calea Caransebeşului, cu pomi
şi viţă de vie. Tel. 0751-132460.
Închiriez apartament mobilat, 2 camere, Govândari, Republicii, 100 €. Tel. 0732-850878.

Prenume

Schimb garsonieră confort 1
comisariat + Opel Astra an
fabricaţie 2008 cu apartament 2
sau 3 camere. Tel. 0742471179, 0542-806150.
Vând garsonieră în Reşiţa,
Moroasa 2, fără îmbunătăţiri,
etaj 3, preţ avantajos. Tel. 0745583129, 0723-495967.
Cumpăr casă în Reşiţa, exclus Dealul Crucii, ofer 30.000
€, sau în satele din jur 25.000 €.
Persoană fizică. Tel. 0724349258.
Caut să închiriez garsonieră
mobilată, utilată cu frigider şi
aragaz, în zonă liniştită. Exclus
Tineretului, Căminelor sau Mociur. Tel. 0729-195324, 0720537306.
Vând teren lângă Mânăstirea de pe Calea Timişorii în
suprafaţă de 17.264 mp. Tel.
0724-921363.
Închiriez apartament 2
camere Retezatului 17, mobilat,
pe termen lung. Tel. 0723130321, 0355-412311.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, confort 1, etaj 3,
complet renovat şi mobilat,
zona Micro 2. Tel. 0721-252853.
Vând casă în com. Ezeriş
jud. CS, preţ negociabil, merită
văzută. Tel. 0726-092233.
Vând loc de casă cu plaţ
1.439 mp în comuna Sosdea.
Informaţii dupa ora 19 la tel.
0355-410763.
Vând avantajos şi urgent
garsonieră în Rezita, Moroasa
2, lângă comisariat, etaj 3, fără
îmbunătăţiri. Preţ 13.000 € neg.
Tel. 0745-583129.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere parter/4, în
Govândari pe b-dul Muncii, 130
€/lună. Tel. 0727-744316, 0771614624.
Ofer spre închiriere în
Bocşa, hală pentru depozitare
sau producţie, 220 mp, gaz,
ap ă, centrală, termopane,
curent trifazic, curte betonată,
acces tir. Tel. 0723-689971.
Vând casă în Iaz, jud. CaraşSeverin, 1.200 mp cu grădină şi
gaz. Preţ 35.000 € neg. Tel.
0788-361829.
De vânzare garsonieră în
Reşiţa 18.000 €, negociabil. Tel.
0355-801355 şi 0747-617306
sau 0740-203333 şi 0255230333.
Particular, vând urgent şi
fără intermediar o garsonieră pe
Al. Tineretului 5, în Reşiţa,
utilată, mobilată şi bine situată,
preţ neg. Tel. 0355-416276.
(continuare în pagina 3)

Matrimoniale
Celibatar, 49 ani, 171, 80 kg,
doresc să cunosc o femeie în
vederea unei relaţii de lungă
durată. Tel. 0769-352824.
Tânăr necăsătorit, licenţiat,
în drept, cu apartament şi maşină în Reşiţa, doresc o relaţie
de prietenie sau căsătorie cu o
domnişoară. Tel. 0771-442191.

Telefon

Textul anuntului:
,

Mai
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

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.
Vând cantină restaurant în suprafaţa
de 2800 mp situat în Reşiţa. Preţ
700.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat et 2/4, 2 băi, 2 balcoane, dotat cu
centrală termică si termopane, modificat
după proiect, parţial mobilat, situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Preţ
46.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând vilă, Reşiţa, Calea Timişoarei
în suprafaţa construită de 1.536 mp,p+3,
compusă din hol 150 mp, 3 apartamente
a câte 2 camere, 3 dormitoare, 3 saloane, gradină de iarnă, vară, seră la ultimul
etaj, 2 centrale termice proprie cu încălzire cu combustibil solid şi gaz, teren
1.300 mp. Preţ 500.000 €. Tel. 221529.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 500.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.
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,
0720-038774.
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, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
80.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
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, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:
25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
4 mai 09
5 mai 09
6 mai 09
7 mai 09
8 mai 09
11 mai 09
12 mai 09
13 mai 09

Lei noi
89,5964
90,1740
90,8448
90,9675
91,0585
89,7576
89,8854
90,4194

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04

USD

13 Aprilie - 13 Mai 2009

EURO

lei
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 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, 0771 615 700 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră, Micro 4, et.3/4,30mp,
mobilată, preţ 18.000 €, cod anunţ 00367.
Vând 2 camere cămin, Constructorilor,
27 mp, preţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17.500 € neg. cod anunţ
00020.
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
metalică, 27 mp, preţ 12.200 € negociabil,
cod anunţ 00323.
Vând garsonieră, Micro 4, etaj 2/4, 30
mp, complet renovată şi mobilată, preţ
25.000 €, cod anunţ 00368.
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 22.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.
Vând gars. Mociur, et. 1/4, 37,57 mp,
îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 21.700 € neg. cod anunţ 00262.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
semidecomandat, zona Micro 1, etaj P/4,
termopane, încălzire de la Prescom, pe
orizontală, termopane, izolat exterior, preţ
35.000 € negociabil, cod anunţ 00410.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
semidecomandat, zona Micro 3, etaj P/4,
îmbunătăţit, termopane, centrală termică,
uşi interioare schimbate, preţ 35.500 €,
cod anunţ 00375.
Vând apartament 2 camere, 54 mp,
semidecomandat, zona Luncă, etaj 1/4,
îmbunătăţit, bucătărie mobilată, centrală
termică, uşi interioare schimbate, preţ
30.000 €, cod anunţ 00366.
Vând apartament 2 camere, 55 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, îmbunătăţit, termopane,
centrală, uşi interioare schimbate, preţ
33.000 €, cod anunţ 00364
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 36.500
€, cod anunţ 00294.
Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbunătăţit, decomandat, zona Govândari, etaj 2/4, îmbunătăţit, termopane, preţ
28.000 €, cod anunţ 00363.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, fără îmbunătăţit, preţ
28.000 €, cod anunţ 00298.
Vând apartament 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, parter/4, 60 mp, conf. 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri,
preţ 37.000 € neg. cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 36.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 44.000 €, cod anunţ 00249.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp,
imobilul are sarcini, termopane, centrala,
preţ 29.000 € negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, bucătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, uşă lemn,
preţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1,
decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
centrală termică, gresie, faianţă, parchet,
preţ 60.000 € negociabil, cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,
confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termopane, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.
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 38.000 €
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, conf. 2,
semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbunătăţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317.
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 95 mp,
et. 1/10, recent renovat, preţ 60.000 €
negociabil, 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 40.000 € 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 apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, 113 mp, et.
10/10, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane,
uşă metalică, termopane, preţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 78 mp,
et. 4/4, centrală termică, gresie, faianţă,
u ş ă metalică, termopane, bucătărie
complet mobilată şi utilată preţ 80.000 €
negociabil, 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, confort 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 48.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,
confort 1, semidecomandat, 82 mp+ boxă,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, preţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83.74
mp, termopane, centrală, 2 balcoane
închise, mobilat, tavane false, preţ 49.000
€ negociabil, cod anunţ 00165
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând apartament 4 camere, parter,
Gara Sud, pretabil privatizare, u ş ă
metalica, uşi interioare schimbate, izolat,
termopane, centrala, pre ţ 65.000 €
negociabil, cod anunţ 00052.
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PRISMA SPORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
VV
19
18
19
13
14
14
15
12
14
11
10
10
9
9
8
6
3
2

E
EE
5
6
7
13
10
10
6
12
6
8
8
6
5
5
6
5
7
3

II GG
MM
I
GM
6
51
6
45
4
55
4
40
6
39
6
39
9
40
6
31
10
39
11
36
12
25
14
34
16
26
16
26
16
31
19
23
20
21
25
14

GP
GP
GP
21
18
32
22
21
23
27
22
33
38
34
44
38
40
46
50
48
58

PP
P
62p
60p
58p
52p
52p
52p
51p
48p
48p
41p
38p
36p
32p
32p
30p
23p
16p
9p

Etapa urmatoare (31/34) 15.05.-17.05.2009, vineri 15.05: U Craiova - Gloria Buzau (ora 18:00); Steaua - Rapid (ora 21:00, Antena 1);
Sambata 16.05.: Gloria Bistrita - Pandurii Tg. Jiu (ora 18:00,
netelevizat); Poli Iasi - Gaz Metan Medias (ora 17:00); Farul
Constanta - FC Arges (ora 19:00); CFR Cluj - FC Brasov (ora 21:00);
Duminica 17.05: FC Vaslui - CS Otopeni (ora 17:00, netelevizat) ;
Otelul Galati - Unirea Urziceni (ora 17:00); Dinamo - FC Timisoara (ora
20:30). Meciurile sunt televizate pe GSP TV .

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

Clasament
Clasamentetapa
final: aa 15-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
M
M
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
VV
21
19
18
16
17
13
12
10
10
8
9
9
3
3

E
EE
1
2
3
4
0
2
3
3
1
4
2
1
2
0

PRISMA SPORT

CICLISM - TURUL ITALIEI

LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa30-a:
Clasament
etapa
17-a:

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

II GG
MM
I
GM
4 770
5 818
5 819
6 805
9 780
11 775
11 700
13 689
15 678
14 665
15 739
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Prezentarea editiei centenare a Turului Italiei. La 100 de ani
de la desfasurarea primei editii, Turul ciclist al Italiei programeaza
incepand din 9 mai pana in 21 mai o noua si pasionanta punere in
scena a bataliei pentru traditionalul tricou roz, invitat de marca la
spectacolul de pe soselele Cizmei fiind Lance Armstrong, septuplu
invingator al Turului Frantei. Organizatorii turului au imaginat
pentru 2009 un parcurs de 3455.6 kilometri impartiti in 21 de etape,
sase dintre acestea avand finalul la altitudine. Trei manse vor fi
contracronometru, dintre care una pe echipe chiar in debutul
programat la Venezia. Ciclistii vor face cunostinta cu primele pante
ale Dolomitilor mai devreme ca oricand, etapa a treia programand
primul final in catarare la San Martino di Castrozza, dupa care Alpe
di Siusi va gazdui a doua mansa in ascensiune. Se vor mai termina
in urcare etapele de la San Luca (14), Monte Petrano (16), Block
Haus (17) si Vesuvio (19),toate facand parte din Masivul Apeninilor
La startul intrecerii se vor alinia nu mai putin de cinci fosti
invingatori, Gilberto Simoni (Diquigiovanni), Stefano Garzelli
(Acqua & Sapone), Damiano Cunego (Lampre), Ivan Basso
(Liquigas), Danilo Di Luca (LPR) urmand a se duela pentru
suprematie cu ciclistii din afara Italiei, precum Lance Armstrong,
Levi Leipheimer (ambii de la Astana), Denis Menchov (Rabobank),
Carlos Sastre (Cervelo) sau chiar Christian Vande Velde (Garmin),
un obisnuit al primelor pozitii la general in Marile Tururi.
Editia centenara a Turului Italiei va purta caravana ciclista prin
marile orase ale peninsulei, incepand cu Venezia si continuand cu
Bergamo, Milano, Torino, Florenta, Napoli si Roma, ultima etapa
fiind o mansa contracronometru de 14.4 kilometri pe strazile
Cetatii Eterne. Armstrong nu se considera favorit. "Ma simt mai
bine decat m-am asteptat, dar stiu ca nu am conditia de a castiga
turul”, a declarat Lance Armstrong.
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Locurile 1-8: Echipe calificate pentru Cupa Romaniei editia
2008/2009 care se va desfasura la Sibiu intre 14-17.05.2009.

TENIS

Andrea Petkovici si-a adjudecat GDF Suez Open Romania.
Jucatoarea germana Andrea Petkovici a castigat, duminica, a III-a
editie a turneului ITF de la Bucuresti, dotat cu premii totale in valoare
de 100.000 de dolari. In finala programata pe Arena Centrala a
Complexului BNR, jucatoarea clasata pe locul 141 mondial a invins-o
in doua seturi pe Stefanie Voegele din Elvetia, scor 6-3, 6-2.
Petkovici va primi pentru victoria de la Bucuresti un cec in valoare
de 14.180 de dolari si 140 de puncte in clasamentul WTA.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
09 - 17 mai:
14 - 17 mai:
15 - 17 mai:
20 mai:

TENIS - WTATour, Madrid Open, Spania ;
HANDB. MASC. - Cupa Romaniei, Sibiu;
MOTOGP - MP al Frantei, Etapa 4-a;
FOTBAL - Finala Cupei UEFa, Istanbul, Turcia .

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Cupa Romaniei, ziua 2
Vinei Sport.ro ora 16:00 si 18:45
HANDBAL FEM.: Oltchim Rm. Valcea - Otelul Galati
Sambata Sport.ro ora 11:00
TENIS: Turneul WTA de la Madrid, Semifinale
Sambata Eurosport ora 14:00
FOTBAL: Premier League: M. United - Arsenal
Sambata Eurosport ora 14:45
CICLISM: Turul Iatliei, Il Giro 2009
Sambata Eurosport ora 16:00
FOTBAL: Finala Cupei UEFA: Sahtior Donet - Werder Bremen
Miercuri ProTV ora 21:45

Joi/14 Mai

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile
Luni, 18 Mai

UCM Resita si CSU Suceava vor juca finala Cupei
Challenge pe 24 si 30 mai. Formatiile masculine de handbal UCM
Resita si CSU Suceava au stabilit datele celor doua manse ale
finalei Cupei Challenge, pentru 24 si 30 mai, turul urmand sa se
dispute pe terenul echipei pregatite de Aihan Omer. Turul va avea
loc pe 24 mai, de la ora 18:00, la Resita, care este si detinatoarea
trofeului. Ora la care este programata cea de-a doua mansa nu
este inca stabilita oficial, deoarece in aceeasi zi nationala feminina
de handbal a Romaniei va intalni Polonia, intr-un meci amical.
Aceasta este prima finala romaneasca in cupele europene, in
handbalul masculin.
Oltchim Rm. Valcea a castigat titlul de campioana pentru a
treia oara consecutiv. Gruparea pregatita de Radu Voina,
Oltchim Ramnicu Valcea, si-a asigurat al treilea titlu consecutiv de
campioana dupa ce s-a impus, scor 45-31, in deplasarea de la
Rapid Bucuresti, si nu mai are cum sa piarda prima pozitie
deoarece are doua puncte avans fata de Rulmentul inaintea
ultimei etape. Rulmentul a reusit sa castige la randul ei partida din
etapa a 25-a, cu HCM Roman, din deplasare, scor 28-24.
Oltchim a adunat astfel 48 de puncte dupa 25 de jocuri si nu mai
poate pierde titlul, chiar daca Rulmentul se afla la numai doua
puncte distanta, deoarece are avantajul meciurilor directe, avand
un gol mai mult. Valcencele vor primi medaliile de campioane
saptamana viitoare, imediat dupa meciul cu Otelul Galati.
Acesta este al 15-lea titlu cucerit de Oltchim in istorie si al
treilea consecutiv.

Vineri/15 Mai

Timişoara

+23ºC
+15ºC

HANDBAL

Sâmb@t@/16 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+21ºC
+12ºC

+32ºC
+16ºC

Oraviţa +24ºC
+15ºC

Reşiţa

+32ºC
+16ºC

Oraviţa +31ºC
+17ºC

+26ºC
+14ºC

+22ºC
+14ºC

Marţi, 19 Mai

+27ºC
+12ºC

Miercuri, 20 Mai

POLO
Nationala de polo a
Romaniei a ratat la Oradea,
calificarea la turneul final al Ligii
Mondiale, dupa ce a fost invinsa
in ultimul meci din grupa B
preliminara de campioana europeana en-titre, Muntenegru,
cu scorul de 11-9. In primele trei
meciuri din preliminariile Ligii
Mondiale, Romania a fost
invinsa de Italia (2-10) si de
Muntenegru (7-13), ambele in
deplasare, dupa care a invins,
tot la Oradea, Italia (12-10).

Duminic@/17 Mai

Timişoara
Caransebeş

FORMULA 1
Week-end perfect pentru
Jenson Button şi Brawn GP
pe circuitul de la Barcelona!
Plecat din Pole Position,
britanicul a jucat perfect cartea
constanţei şi a obţinut cea de-a
patra victorie din acest sezon,
consolidându-şi poziţia de lider
în clasamentul general al
piloţilor. Coechipierul lui Button,
Rubens Barrichello, a avut parte
de un start mai bun şi a condus
ostilităţile până la prima trecere
pe la boxele echipei Brawn.
Adoptând o strategie diferită, cu
trei opriri la boxe, Barrichello i-a
lăsat britanicului calea deschisă
pentru victorie, obţinând totuşi
pozi ţia secund ă, cei doi
echipieri aducând astfel echipei
Brawn cea de-a doua "dublă" în
acest an. Echipierii Red Bull
continuă şi ei într-o not ă
ridicată, ocupând poziţiile a treia
(Mark Webber) şi a patra
(Sebastian Vettel), după un
sezon 2008 aproape ratat, echipa ocupând în acest moment
locul al doilea în clasamentul
general al constructorilor. Nick
Heidfeld (BMW Sauber) şi Nico
Rosberg (Williams-Toyota) au
reuşit să obţină două puncte,
respectiv un punct, ei fiind practic ultimii piloţi care au încheiat
cursa în acelaşi tur cu învingătorul. Campionul mondial entitre, Lewis Hamilton, la finalul
unei curse fără sclipire, a trecut
linia de sosire cu un tur în
spatele lui Button, lucru care
dovedeşte încă o dată, pe de o
parte fiabilitatea şi performanţa
atinsă de bolizii Brawn GP, iar
pe de altă parte lipsa de consistenţă a maşinilor McLaren.
Următoarea etapă a
Campionatului Mondial de
Formula 1 - Marele Premiu al
Principatului Monaco - se va
desfăşura pe 24 mai.

Timişoara
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+27ºC
+14ºC
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+24ºC
+14ºC
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Oraviţa +24ºC
+15ºC
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Joi, 21 Mai

Vineri, 22 Mai

+21ºC
+11ºC

+19ºC
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Sâmbătă, 23 Mai

Duminică, 24 Mai

Reşiţa

+26ºC/+14ºC

+22ºC/+13ºC
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