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Direcţia pentru Sport a judeţului Caraş-Severin, Inspectoratul
şcolar Judeţean,Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Centrul de
Voluntariat şi Radio Reşiţa, împreună cu Instituţia Prefectului,
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Primăria municipiului Reşiţa au
organizat, miercuri 27 mai, competiţia intitulată Challenge Day.

Challenge Day este o competiţie mondială, deschisă tuturor, în
care două sau trei oraşe cu populaţie aproximativ egală devin rivale
pentru o zi.

Challenge Day are loc în fiecare an, în ultima zi de miercuri a lunii
mai. Anul acesta a fost selectat, din nou, oraşul Reşiţa, după ce anul
trecut a întrecut oraşul Ranana din Israel.

Municipiul de pe Bârzava, cu doar circa 83 mii locuitori, s-a aflat
în competiţie cu oraşul Subotica, din Serbia, cu 148 mii de locuitori,
şi cu oraşul Osiejek din Croaţia, cu 114 mii locuitori.

Ideea “Challenge Day” (Ziua provocării, întrecerii) s-a născut în
anul 1983, în oraşul Saskatoon din Canada. In acel an, 50 de
localităţi au acceptat invitaţia de a lua parte la întrecere şi 650.000
persoane au răspuns la “provocare”. De atunci, Challenge-Day-ul
canadian s-a dezvoltat spectaculos, recordul de participare fiind
stabilit în 1991, când peste patru milioane de oameni, din 528 de
localităţi au luat parte la activităţile sportive organizate.

Din Canada, ideea Challenge Day s-a răspândit cu succes în
întreaga lume, dobândind recunoaştere internaţională şi devenind
cel mai important eveniment anual mondial în domeniul “sportului
pentru toţi”.

Din 1990, Challenge Day este coordonat de TAFISA (Asociaţia
Internaţională pentru Condiţie Fizica şi Sport pentru Toţi).

Pentru prima dată, România a participat la Challenge Day în
1993, când partenerul de întrecere al Bucurestiului a fost Budapes
ta, Sibiul s-a întrecut cu oraşul Puket din Thailanda. La aceeaşi

ediţie s-a înregistrat un record de participare, alte 17 judeţe
reprezentate de 30 de localităţi intrând în competiţie.

Chiar dacă au un program de pregătire fizică foarte complex,
pompierii militari ai Detaşamentului Reşiţa au făcut şi ei, astăzi ca şi
anul trecut, diferite exerciţii pentru a înclina balanţa în favoarea
municipiului de pe Bârzava în competiţia cu celelalte două oraşe.
Astfel, un număr de aproximativ 100 de pompieri militari au executat
exerciţii specifice sau au jucat tenis de masă. Chiar şi cadrele de la
reşedinţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au participat,
venind pe jos la serviciu, sau vor participa la această acţiune plim
bându-se sau practicând diferite sporturi, după orele de program.
Această iniţiativă este binevenită, dar oamenii nu ar trebui să
aştepte astfel de acţiuni pentru a face mişcare. Fiecare dintre noi ar
trebui să ţină cont de vechil dicton latin Mens sana in corpore sano.

ISTORIC:

-

-

„Challenge Day” la pompieri

La protestele împotriva polu@rii cu de}euri miniere,
SC MOLDOMIN SA r@spunde cu amenin]@ri

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în parteneriat cu Agen

ă în perioada martie 2009 ianuarie 2010 proiectul Cine
vindecă rănile lăsate de minerit în zona parcurilor naturale din sudul Banatului .

În acest context, în 26 mai, voluntarii centrului de voluntariat al GEC Nera au
realizat o campanie de informare si con tientizare a popula

ă a poluării cu praf de steril
minier provenit de la iazul de decantare Tău ani–Bo neag apar

ă
ăi i la Moldova Nouă într-

un mediu curat.
Cu ocazia campaniei cetă ă patronul unic al SC Moldomin este

statul român reprezentat de Ministerul Economiei i Ministerul de Finan

ă în legătură cu campania realizată de voluntari a avut-o
Victor Tiugan - directorul SC Moldomin care ne-a transmis că consideră această
campanie un lo by negativ făcut procesului de privatizare i a amenin ă va
ac ă. Probabil, gestul conducerii SC Moldomin este
rezultatul unui sentiment de culpă fa ă de locuitorii din Moldova Nouă care
contribuie prin taxe i impozite la salariile grase încasate de conducere de la
bugetul de stat, salarii pentru care conducerea nu reu e te să gestioneze nici
măcar fenomenul de poluare.

Dacă viitorii investitori de peste mări si ări, au a teptat ca să afle în 26 mai
2009, de la voluntari, că SC Moldomin poluează înseamnă că sunt ni te
învestitori jalnici.

În ce ne prive te considerăm că este datoria noastră, ca reprezentan
ă ă realizăm o activitate legală de informare corectă a popula
ă de poluare.
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ia pentru Pro
tec ia Mediului Cara -Severin i cu sprijinul Institu iei Prefectului Jude ul Cara -
Severin, deruleaz

iei locale privind
principalii factori responsabili de producerea periodic

inând SC
Moldomin. În cadrul campaniei voluntarii au înmânat cet enilor publica ii si au
transmis mesaje cheie privind dreptul lor legal de a tr

enii au aflat c
e care

au obliga ia de a aloca fonduri pentru ecologizarea iazului de decantare.
O pozi ie ciudat

at c
iona GEC Nera în instan

i ai
societ ii civile, s iei
afectat

ii suplimentare: Doina M rgineanu - consilier al GEC Nera pentru
rela ii cu mass media - tel./fax 0255 572 026; 0722 437 197, e-mail:
gecnera@yahoo.com, www.gecnera.ro
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Mesajul meu antidrog
Marţi, 19 mai, elevii Liceului „Traian Lalescu“ din

Reşiţa au participat la o dezbatere pe tema consumului
de droguri în şcoli şi a impactului pe care acestea le au
asupra sănătăţii.

Evenimentul, organizat de Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Caraş-Severin, Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin, în
colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi
Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin, a avut drept scop
conştientizarea efectelor pe care le au aceste substanţe
asupra organismului. Drogurile duc la distrugerea
ireversibilă a creierului, zilnic se dă o luptă între viaţă şi
moarte deoarece acestea atacă ficatul, inima, plămânii,
pancreasul şi creierul.

Tinerii s-au arătat interesaţi de această problemă tot
mai des întâlnită în societatea modernă şi şi-au
exprimat curiozitatea prin întrebări şi aprecieri vis-a-vis
de moralitatea şi lipsa de încredere pe care o transmit
consumatorii de stupefiante. De asemenea, aceştia au
fost preveniţi că nu doar consumul de droguri se
pedepseşte dar şi îndemnul la consum.

Adolescen]ii de la „ELIADE”
renun]@ la fumat…

Marţi, 26 mai, un grup de 60 de elevi din clasele X B,
XI A şi XI C, coordonaţi de d-nele profesoare Corina
Chiseliţă, Adela Iordăchioaie şi Camelia Bot, au desfă
şurat în curtea liceului activităţi sportive (concursuri de
role, biciclete, atletism) în cadrul Proiectului „Adoles
cenţii renunţă la fumat”. Proiectul realizat în parteneriat
cu Direcţia de Sănătate Publică CS - serviciul de
promovare a sănătăţii a fost reprezentat la activitate
prin d-na Carmen Ivan, care a împărţit participanţilor
materiale informative anti-fumat.

-

-

Challenge Day
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Pentru a veni în sprijinul producăto
rilor, Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie
în Agricultură a pus deja la dispoziţia
acestora cereri pretipărite care cuprind
efectivul de animale înscris în

-

Registrul
Naţional al Exploataţiilor.

Azi, 28 mai, cu începere de la ora 11:00
în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin va avea loc festivitatea de
premiere a câştigătorilor etapei judeţene a
Concursului Interdisciplinar

.
„Protejarea

Ecosistemelor Banatului Montan”

| 28 - 11 Iunie 2009 |Mai PRISMA

Marţi, 19 mai, în Sala de Şedinţe a CJCS, a avut loc Seminarul de infor
mare privind primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului
IPA de . Obiectivul acestui
prim seminar acela de a veni în sprijinul potenţialilor aplicanţi din
judeţul , care pot atrage în această zonă o parte din cei 10.419.132 € ai
Programului IPAde Cooperare Transfrontalieră România - Serbia

-

a fost
nostru

.

Cooperare Transfrontalieră România - Serbia

Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

RE IŢA

B ILE HERCULANE:

BOC A:

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :

TOTAL JUDEŢ: 435
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: Asistent medical generalist: 5; Biochimist: 1; Biolog: 1; Bucatar: 2;
Camerista hotel: 2; Casier: 18; Chimist: 1; Electrician auto: 1; Faiantar: 2;
Functionar informatii : 4; Inginer industria alimentara: 1; Ingrijitor cladiri: 7; Lacatus
constructii metalice: 10; Lucrator comercial: 50; Lucrator sortator deseuri: 97; Mani-
pulant marfuri: 2; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 9;
Operator calculator: 1; Operator fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 3; Primitor
distribuitor: 3; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 21; Sofer autoturisme si
camionete: 1; Vanzator: 16; Zidar rosar tencuitor: 3; Zugrav, vopsitor: 2;

Bucatar:1;Ospatar:1;Muncitor necalificat in agricultura: 4

Cusator piese din piele si inlocuitori: 10; Director magazin: 1;

Confectioner cablaje auto: 150; Muncitor necalificat: 2;

Bucatar: 1; Ingrijitor cladiri: 1;

Ă

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.05.2009

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi
men punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

1. Proiect de hotărâre privind rectifi
carea bugetului local al Municipiului Re

ărâre privind
aprobarea editării ziarului „Monitorul de
Re ăriei
Municipiului Re

ărâre privind modifi
carea

ărâre privind aproba
rea bilan

ărâre privind aproba
rea bugetului de venituri

ărâre privind aproba
rea bilan

ărâre privind
aprobarea bugetului de venituri

ărâre privind aproba
rea bilan

ărâre privind comple
tarea capitolului X „Alte taxe locale", al
Anexei 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr.
156/20.05.2008 privind stabilirea impozite
lor

ările ulterioare, cu pct. III - Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările ările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modifi
carea Anexei nr. 1 din H C L nr. 8/2009
privind completarea

ărârii Consiliului Local nr. 157/2008
privind stabilirea taxelor speciale pentru
anul fiscal 2009, cu modificările

ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind institui

rea taxei hoteliere pt anul 2010.
Proiect de hotărâre privind acor

darea în anul 2009 de ajutoare de urgen ă
familiilor sau persoanelor singure aflate în
situa ă

ărâre privind acor
darea de presta

ă temporar cu
probleme financiare determinate de o
situa ă

ă a copilului, pentru
anul 2009.

Proiect de hotărâre privind aproba
rea Protocolului de Colaborare dintre Con
siliul Local al Municipiului Re

ărâre privind
aprobarea numărului de asisten

ărului de indemniza

ărâre privind modifi
carea art. 1 al H.C.L. nr. 302/20.11.2007
privind aprobarea acordării unui premiu
familiilor cu domiciliul în Mun Re

ăsătorie.
Proiect de hotărâre privind apro

barea Proiectului Tehnic nr. 1674/2008
pentru "Lucrări Tehnico - Edilitare la Sala
de Sport a Liceului Teoretic Traian Vuia din
Municipiul Re

ărâre privind
aprobarea studiului de oportunitate privind
modalitatea de organizare

ărâre privind aproba
rea scoaterii din domeniul public

ării pentru extinderea construc
ătre Funda

ărâre privind
aprobarea dezmembrării unui teren în
suprafa ă de 428 mp. situat în Municipiul
Re

ărâre privind aproba
rea dezmembrării unui teren în suprafa ă
de 24.567 mp situat în Municipiul Re

ărâre privind aproba
rea dezmembrării unui teren în suprafa ă
de 29.547 mp situat în Municipiul Re

ărâre privind aproba
rea dezmembrării unui teren în suprafa ă
de 602 mp situate în Municipiul Re

ărâre privind accep
tarea transferului unui teren

din domeniul public al statului

ădurilor ării Rurale în domeniul
public al Mun Re

ărâre privind scoa
terea din domeniul public

ă de 1450 mp situate
în Re

ă.
Proiect de hotărâre privind

aprobarea scoaterii din domeniul public

ării prin licita ă
pentru construirea unui complex comercial
P + 1.

Proiect de hotărâre privind aproba
rea scoaterii din domeniul public

ării prin licita ă,

pentru construirea unui spa

ărâre privind aproba
rea scoaterii din domeniul public

ării prin licita ă, pentru construi
rea unui spa

ărâre privind
aprobarea scoaterii din domeniul public

ării pentru
extinderea construc ătre d-
na BARBĂLATĂ LIDIA.

Proiect de hotărâre privind
aprobarea scoaterii din domeniul public

ării pentru
extinderea construc ătre dl.
LAU

ărâre privind
aprobarea scoaterii din domeniul public

ării
pentru extinderea construc
ătre d-na ZIMMER DOINA

ărâre privind
concesionarea unei suprafe

ătre GULEA
CRISTINA

Proiect de hotărâre privind aproba
rea trecerii din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Re

ă de 2192 mp

ărâre privind aproba
rea achizi ării de către Consiliul Local ai
Municipiului Re
ă de 113 mp de la doamna Simion Măria

ărâre privind
aprobarea scoaterii din domeniul public

ării pentru
extinderea construc ătre dl.
JUVRICEAMARIAN.

Proiect de hotărâre privind aproba
rea scoaterii din domeniul public

ării pt extinderea cons
truc ătre dl.FĂDOR GHEOR
GHE ĂDOR NINA.

Proiect de hotărâre privind
aprobarea scoaterii din domeniul public

ării pentru
extinderea construc ătre
doamna LASZLOANGELA.

Proiect de hotărâre privind
aprobarea scoaterii din domeniul public

ă ării
pentru extinderea construc
ătre dl. STRĂINII DUMITRU

ĂINU MINODORA.
Proiect de hotărâre privind

respingerea plângerii prealabile a S.C.
PRESCOM RE

ărâre privind
respingerea plângerii prealabile a E-ON
GAZ.

Proiect de hotărâre privind
aprobarea condi ătre
B.R.D. GSG - Sucursala Cara

ărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
331/2008 privind acceptarea transmiterii
fără plată a unor bunuri mobile din proprie
tatea privată a statului

ărării în proprietatea privată
a municipiului Re

ă prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 7/2009.

ăcilă Ion

ărul de ATV -
uri înmatriculate din Municipiul Re

ărie.
Informare privind contractul de

închiriere suprafa ă în „Parcul Tricolorului"
pentruATV-uri - Patrimoniu.

Informare privind măsurile care se
vor întreprinde pentru rentabilizarea
traseului 2

-
ţa

pe anul 2009.
Proiect de hot

ţa" al Consiliului Local
ţa.

Proiect de hot -

-
ţului contabil

ŢA.
Proiect de hot -

ŢA
SA

Proiect de hot -
ţului contabil

ţa.
Proiect de hot

ţa.

Proiect de hot -
ţului contabil

ŢA S.R.L
pe anul 2008.

Proiect de hot -

-

ţ

ţii de necesitate datorate calamit ţilor
naturale, incendiilor, accidentelor precum

.
-

ţii financiare excepţionale
familiilor care se confrunt

ţie excepţional

ţa -
ţia de Binefacere Pro Vitam.

Proiect de hot
ţi personali
ţii lunare

acordate persoanelor cu handicap grav,
pentru anul 2009.

Proiect de hot -

. ţa care
au împlinit 50 ani de c

ţa.
Proiect de hot

ţie a
Serviciului de Iluminat Public din
Municipiul Re ţa.

Proiect de hot -

. ţa,
a suprafeţei de 13 mp., teren situat în
Re ţa, str. Cerna FN în vederea concesio-
n ţiei exis-
tente c ţia MEDICAR.

Proiect de hot

ţ
ţa - Dealul Mare.

Proiect de hot -
ţ
ţa

KM 2 - Dealul Mare.
Proiect de hot -

ţ
ţa,

Poiana Golului.
Proiect de hot -

ţ
ţa, str.

Golului.
Proiect de hot -

. ţa
. ţa.

Proiect de hot -

ţa a
unui teren în suprafaţ

ţa, DN 58 B zona fostul Abator
ţie public

ţa, a suprafeţei de 226 mp teren situat
în Re ţa, strada Progresului FN, în
vederea concesion ţie public

ţa, a suprafeţei de 23 mp teren situat
în Re ţa, strada Progresului FN, în
vederea concesion ţie public

ţiu comercial
definitiv.

Proiect de hot -
-

. ţa, a
suprafeţei de 23 mp teren situat în Re ţa,
Str. Progresului FN, în vederea concesio-
n ţie public -

ţiu comercial.
Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 16 mp teren situat
în Re ţa, B-dul Republicii nr. 9, scara 1,
ap. 2 în vederea concesion

ţiei existente c

ţa, a suprafeţei de 90 mp teren situat
în Re ţa, Strada Progresului, bloc 1, scara
A, ap. 3, în vederea concesion

ţiei existente c
ţia LAU

ţa, a suprafeţei de 1 mp teren situat în
Re ţa, Strada George Enescu, bloc 2,
scara 3, ap. 6, în vederea concesion

ţiei existente
c ţul
ZIMMER NICOLAE.

Proiect de hot
ţe de 3,16 mp

teren, situat în Re ţa, Strada Petru Maior,
bloc 30 A, scara 1, ap. 4, pentru extinderea
construcţiei existente c

ţa a terenului în
suprafaţ

.
ţa ţia

Dorobantu Gheorghiţa.
Proiect de hot -

ţion
ţa a unui teren în suprafa-

ţ

ţa, a suprafeţei de 7 mp. teren, situat
în Re ţa, strada Trandafirilor nr. 9, scara 4,
ap. 3 în vederea concesion

ţiei existente c

-
. ţa, a

suprafeţei de 2 mp teren, situat în Re ţa,
str. Crizantemei bloc 4, scara 3, ap. 3, în

vederea concesion . -
ţiei existente c -

ţia F

ţa, a suprafeţei de 2 mp. teren, situat
în Re ţa, str. Gladiolelor nr.2, bloc 2, scara
3, ap. 2, în vederea concesion

ţiei existente c

ţa, a suprafeţei de 50 mp. teren, situat
în Re ţa, Cartier Ţerova, Colonia
Bolnov ţ, nr. 16, în vederea concesion

ţiei existente
c ţia
STR

ŢASA
Proiect de hot

ţiilor impuse de c

ţie
între Serviciul Public - „Direcţia pentru
întreţinerea

ţa

-

ţa
ţa,

modificat

Informare privind acţiune în
pretenţii împotriva numiţilor Must

ţa -
Serviciul Gospod

ţ

ţiile alternative care
se propun pentru acestea.

Diverse.

şi

şi şi al Prim
şi

şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei
nr. 2 la HCLnr. 131/29.05.2007.

Proiect de hot
şi a contului de profit

şi pierdere pe anul 2008 al S.C. CET
ENERGOTERM SAREŞI

şi cheltuieli pe
2009 al S.C. CET ENERGOTERM REŞI

şi a contului de profit
şi pierdere pe anul 2008 al S.C.
PRESCOM SAReşi

şi cheltuieli
pe 2009 al S.C. PRESCOM S.A. Reşi

şi a contului de profit
şi pierdere ale S.C. URBAN REŞI

şi taxelor locale pe anul 2009, cu
modific

şi complet

şi modificarea
Hot

şi
complet

şi pt cazurile sociale deosebite.
Proiect de hot

şi care pune în pericol
dezvoltarea armonioas

şi şi Aso
cia

şi a num

şi

şi

şi execu

şi

şi
trecerea în domeniul privat al Mun Reşi

şi

şi

şi

şi

şi

şi din
administrarea Ministerului Agriculturii,
P şi Dezvolt

şi şi în administrarea
Consiliului Local al Mun Reşi

şi trecerea în
domeniul privat al Municipiului Reşi

şi şi
vânzarea prin licita

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi trece
rea în domeniul privat al Mun Reşi

şi

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

Ş VIRGIL şi so Ş GHERGHINA
- FLORICA

31. Proiect de hot
şi

trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi so

şi

şi
şi aprobarea unui

schimb de teren

între Consiliul Local al Mun
Reşi şi domnul Dorobantu Marin şi so

şi
şi

doamna Trailovici Elena Dorina
Proiect de hot

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi trece
rea în domeniul privat al Mun Reşi

şi

şi so

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşi

şi

şi so

ŞI

ş-Severin, în
vederea încheierii contractului de nova

şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local" Reşi şi B.R.D. GSG -
Sucursala Caraş-Severin, conform
prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 300/2009
şi art. 8 din H.C.L. nr. 301/2009.

Proiect de hot

şi din administrarea
Ministerului Ap

şi şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Reşi

şi Francescu - km 7.
Informare privind certificatele verzi

- CET.
Informare privind num

şi

şi 3 sau solu

(Aprobat)

(Respins)

(Retras)

(Retras)

(cu suprafaţa
de 65 ha situat în Re ţa, Cartier Doman)

(Respins)

(având ca obiect parcela
în suprafaţ

ţa Român
ţu Marin

ţia Dorobanţu Gheorghiţa
ţa în

suprafaţ
Ţerova, nr. top Te102 proprietar tabular
Statul Român)

(Retras)

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

-
. . .

-
.

-

-
-

15.

16.

-

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

-

28.

29.

32.

-

34.

-

40.

45.

50.

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

4.

13.

35.

42.

46.

47.

10.

11.

12.

14.

17.

26.

27.

30.

33.

36.

37.

38.

39.

41.

48.

49.

şi

şi
şi

so şi terenul din
domeniul privat al municipiului Reşi

ă de 274 mp teren înscris în C.F.
2245 Re ă nr. top (149/a, 149/b)
proprietatea domnului Doroban

ă de 2192 mp înscris în C.F. 1213

43.

44.

Proiect de hotărâre privind comple
tarea Art. 1 la H.C.L. nr. 299/2008 privind
reînfiin

ările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru comple
tarea H.C.L. nr. 37/2009 privind stabilirea
taxei de închiriere percepută de Institu

ă „Fotbal Club

-

-

ţarea Serviciului Public - „Direcţia
pentru întreţinerea -

ţia
Public ţa, pentru
bunurile aparţinând bazei sportive „Mircea
Chivu" pentru anul fiscal 2009.

şi Repararea Patrimo
niului Consiliului Local", cu modific şi
complet

Şcolar" Reşi

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 26 mai 2009

Denumirea:
Adresa:
Proiectant general:
Constructor:

Locuinţe pentru tineri în regim de închiriere
Str. Domanului, nr. 15, Re ţa

Abraxas SRL
SC Consproiect SRL

şi
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Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat miercuri,
27 mai a.c., la sediul Palatului Administrativ, sala de la etajul I,
următoarele şedinţe:

I.

1.

2.

3.

4.
5.

II

1.

2.

3.

4.

5.

Informare privind respectarea prevederilor legale referitoare
la protecţia consumatorilor în cantinele de ajutor social şi la
Căminele pentru Persoane Vârstnice Reşiţa şi Sacu.

Informare cu privire la activităţile desfăşurate de către
Primăriile localităţilor urbane în domeniul asistentei sociale a
persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi. Posibilitatea
dezvoltării serviciilor alternative celor care presupun instituţiona
lizarea persoanelor vârstnice, centru de zi pentru vârstnici,
acordarea mesei la domiciliu, etc.

Informare privind acordarea serviciilor de îngrijire social-
medicale la domiciliul persoanelor vârstnice şi la punctele de lucru
ale ONG-urilor PRO VITAM şi CARITAS.

Analiza numărului de medici în judeţul Caraş-Severin.
Diverse:

- Discuţii referitoare la tarifele practicate precum şi la factura
emisă pentru consumul de energie electrică/gaz metan.

.

Masuri întreprinse la nivelul judeţului pentru implementarea
strategiei de dezvoltare a turismului prin atragerea de fonduri
externe.

Informare privind cererea şi oferta de locuri de muncă în
judeţul Caraş-Severin, identificarea locurilor de muncă vacante şi
inserţia şomerilor pe piaţa muncii.

Informare privind unele probleme existente la nivelul
Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă în ceea ce priveşte dotarea cu
aparatura medicală, utilităţi şi necesarul de lucrări pentru
reabilitarea clădirii.

Prezentarea şi aprobarea "Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social a Judeţului
Caraş-Severin" elaborat în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.
369/2009.

Diverse
- Aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei

Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de
29.04.2009.

- Realizarea Programului de reabilitare termică a clădirilor de
locuit multietajate.

- Modalitatea de fundamentare a preţurilor şi tarifelor pentru
utilităţi, apa potabilă şi canalizare, calitatea apei potabile furnizate
populaţiei.

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de
la ora 10,00, având următoarea tematică:

Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu
începere de la ora 12,00, având următoarea tematică:

-

:

În prezenţa preşedintelui Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a
vicepreşedintelui aceleiaşi instituţii, Ionesie
Ghiorghioni, a primarilor localităţilor Sacu şi
Armeniş, a consilierilor judeţeni şi a localnicilor
luni, 25 mai a.c. a avut loc inaugurarea a două
drumuri comunale, Sacu Sălbăgelul Nou şi
Armeniş Sub Marginea.

Primul drum ce a fost inaugurat a fost cel care
face legătura între comuna Sacu şi satul
aparţinător Sălbăgelul Nou. Cu o lungime de 4,5
km noul drum a fost realizat cu fonduri de la
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi de la bugetul Consiliul Judeţean
Caraş-Severin iar valoarea totală a lucrărilor
efectuate a fost de 13 miliarde lei vechi.

Despre importanţa acestei investiţii pentru
comunitatea locală a vorbit celor prezenţi
primarul comunei Sacu, Nicolae Daminescu care

a subliniat cu această ocazie şi buna relaţie de
colaborare existentă între Consiliul Local şi
Consiliului Judeţean.

Făcând referire la investiţia de la Sacu, Sorin
Frunzăverde a declarat că aceasta este
binevenită pentru comunitate, nefiind însă
singura de acest gen. Comuna beneficiază de o
finanţare obţinută recent din fonduri europene,
Măsura 3.2.2, prin care va fi reabilitat căminul
cultural, se va realiza alimentarea cu apă şi
canalizarea precum şi mai multe străzi din
comuna Sacu.

Tot ieri au fost inauguraţi şi cei 3,5 km de drum
dintre comuna Armeniş şi satul Sub Marginea.
Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ
18 miliarde lei vechi, bani alocaţi de la
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi de la bugetul Consiliul Judeţean
Caraş-Severin.

Anunţ public
S.C. IPPS S.A., cu sediul în Reşiţa, str. Libertăţii, nr. 37, anunţă

publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autori-
zaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin,
pentru activitatea de carieră desfăşurată în Constantin Daicoviciu.

Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se
pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi între orele
08.00 16.30 şi vineri între orele 08.00 - 14.00.

Anunţ public
S.C. IPPS S.A., cu sediul în Reşiţa, str. Libertăţii, nr. 37, anunţă

publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autori-
zaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin,
pentru activitatea de balastieră desfăşurată în comuna Naidăş.

Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se
pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi între orele
08.00 16.30 şi vineri între orele 08.00 14.00.

Convocare AGA
Societatea Comerciala IPPS

SA, inregistrata la ORC sub nr.
J11/ 51/1991, CUI 1060728, cu
sediul in Resita, str. Libertatii, nr.
37, in baza Legii 31 modificata,
art. 117, convoaca Adunarea
Generala a Actionarilor, cu
urmatoarea ordine de zi:

Analiza situatiei financiare
pe anul 2008.

Aprobarea raportului
administratorilor pentru anul
fiscal 2008.

Aprobarea raportului cen-
zorilor pentru anul fiscal 2008.

Aprobarea bilantului
financiar-contabil pe anul 2008.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

5.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE PE
PAGINA 6 PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Schimb cas şa Mon
tan

şi

ş

şi f
şi

şi 0355-801355.
Se vinde garsonier

şi bine situat şi

şi 0740-203333.

ă în Boc
ă cu grădină cu apartament

cu 2 camere în Re
ă. Tel.

0724-700792.
Vând apartament 2camere

conf. 2, zona Spar, cu centrală,
u ă antiefrac

ără interme
diar garsonieră în Re

ă utilată
ă în Re

ără mobilă, 19.500 € neg Tel.
0255-230333

ă proprie,
îmbunătă

ă, 1.000 mp, Sasca-Mon
tană, ideal pentru pensiune. Tel.
0728-235599, seara.

-

ţa, confort 1
exclus bloc turn + diferenţ

ţie 27.000 €. Tel.
0740-085931.

Vând urgent -
ţa pe

Tineretului 5, 19.500 € neg. Tel.
0747-617306

ţa, cu sau
f .

Vând apartament 2 camere,
decomandate, conf. 1, et. 2/4,
Micro 4, 68 mp, central

ţiri, preţ negociabil.
Tel. 0728-235599.

Vând teren intravilan cu nr.
de cas -

Imobiliare
Schimb ap 2 camere, deco

mandat, conf. 1, et. 2/4 Micro IV,
68 mp, cu garsonieră, prefer
zona Victoria + diferen ă 15.000
€. Tel. 0728-235599, seara

ă în com. Ezeri

Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandat, centrală,
termopane, gresie, faian ă, plus
ceva mobilă. Tel. 0723-894929.

Schimb garsonieră îmbună
tă ă cu apartament 2 camere
neîmbunătă

ărămidă, Moroasa, centrală,
termopane, gresie, faian ă, etc.
32.000 € neg Tel. 0771-510587.

Vând casă în Gherteni

ă Re ă
Baia Comunală, 230 mp, etaj cu
balcon, 3 camere, 2 holuri. Fără
intermediari, pre

ă închiriez urgent o
garsonieră în Re

. -

ţ
.

ţ neg. Tel. 0729-113724.

ţ

-
ţit

ţit.Tel.0742-518163
Vând apartament 2 camere

nedecomandate, et. 3/4 bloc
c

ţ
.

ţa lâng

ţ 53.000 €. Tel.
0355-805961.

Doresc s
ţa, preferabil

zona Moroasa. Tel. 0723-
495967, 0745-583129.

Vând cas ş
pre

ş. Tel.
0740-777177.

Vând cas şi

şi

(continuare )în pag.6

Cadrul legal privind constatarea amiabilă de
accident

Ce este constatarea amiabilă de accident?

De când se aplică?

În ce cazuri se aplică?

ă de accident?

În ce constă procedura de constatare
amiabilă de accident?

ă de accident?

�

�

�

Legea nr. 136/1995 privind asigurările
ările în România, cu modificările ările

ulterioare;
O.u.G. nr. 195/2002 privind circula

ările ările
ulterioare (art. 79);

Ordinul CSA nr. 21/2008 pentru punerea în
aplicare a Normelor privind utilizarea formularului
Constatare amiabilă de accident (M.Of., Partea I, nr.
876 din 24/12/2008).

Constatarea amiabilă de accident permite
păr ă completeze, pe un
singur formular, elementele privind circumstan

ători.
Completarea acestui formular nu reprezintă o

recunoa ă

ă.
Partea de responsabilitate ce revine fiecărui
conducător auto va fi stabilită de către asigurători, în
func
ătre ambii conducători auto.

Potrivit Ordinului CSAnr. 21/2008, procedura de
Constatare amiabilă de accident va putea fi aplicată
cu începere de la 1 iulie 2009.

Procedura de constatare amiabilă va putea fi
aplicată în cazul accidentelor rutiere survenite pe
teritoriul României în care au fost implicate două
vehicule

ările ările ulterioare, conducătorii
vehiculelor implicate într-un astfel de accident

ă, nu mai au obliga

Utilizarea formularului de constatare amiabilă
de accident nu este o obliga ă
la procedura actuală.

Conducătorii celor două vehicule implicate în
accident completează împreună un singur formular

de constatare amiabilă de accident. Acesta con
ă pagini autocopiative, ambele având aceea

ă,
ă completarea tuturor datelor solicitate,

fiecare conducător de vehicul are obliga
ării amiabile de

accident către asiguratorul RCA al vehiculului pe
care l-a condus.

Dacă una din persoanele implicate în accident
se consideră îndreptă ă a solicita despăgubiri în
baza asigurării RCA, proprietarul vehiculului
respectiv se adresează asigurătorului RCA al
celuilalt vehicul implicat în accident.

n cazul avizării unei daune în baza formularului
Constatare amiabilă de accident, asigurătorii
îndeplinesc formalită

ă, constatare a pagubelor

ării dosarelor de daună avi
zate în baza unei Constatări amiabile de accident,
pentru stabilirea răspunderii, asigurătorii au înche
iat un Protocol de colaborare privind constatarea
amiabilă de accident care con

ăspunderii

ă de accident. Proce
dura reprezintă o cazuistică completă inspirată din
codul rutier român ă în domeniu.
Această cazuistică imaginează în scris

ă

ă

ăzute în protocol ăspunderii civile
de către asigurători se realizează prin analiza
tuturor elementelor de informare ce figurează în
formular ă.

Dosarele de daună RCA deschise în baza
formularului se solu ă conform legisla

Potrivit Ordinului CSA nr. 21/2008, formularul
Constatare amiabilă de accident este tipărit

ă ă
încheie asigurări pentru vehicule, conform
modelului prevăzut în anexele la normele puse în
aplicare prin ordinul men

ările auto în
Trimestrul I 2009 (situa ă conform
raportărilor transmise de societă ă la data de
30 aprilie 2009)

şi reasi
gur şi complet

şi complet

şi
ale propriilor asigur

ştere a responsabilit
şi fapte

care vor ajuta în solu

şi din care au rezultat numai pagube
materiale. Potrivit art. 79 din O.u.G. nr. 195/2002, cu
modific şi complet

şi
care au completat şi înaintat formularul de
constatare amiabil

şi
valoare juridic şi instruc

şi eliberarea
documentului de introducere în repara

şi procedura
privind stabilirea r şi regimul probator în
func şi fapte descrise în
formularul Constatare amiabil

şi practica francez
şi prin schi

şi modul de stabilire a responsabili
t

şi stabilirea r

şi prin orice alt mijloc de prob

şi
distribuit de societ

-

ţia pe
drumurile publice, cu modific

ţilor implicate în accident s
ţele

producerii evenimentului, datele personale de
identificare, datele vehiculelor implicate, precum

ţii în producerea
evenimentului, ci un cumul de elemente

ţionarea dosarelor de daun

ţie de informaţiile completate în formular de
c

ţia de a se
prezenta la poliţie în vederea întocmirii
documentelor de constatare.

ţie, ci este o alternativ

ţine
dou

ţiuni de utilizare.
Dup

ţia de a
transmite copia formularului Constat

ţit

Î

ţile de deschidere a dosarului
de daun

ţie.
În vederea soluţion -

-

ţine

ţie de cumulul de elemente
-

ţe
toate posibilit ţile de coliziune care se pot înregistra
în trafic, precum -

ţii civile în respectivul eveniment.
Încadrarea accidentului în unul din cazurile

prev

ţioneaz ţiei în
vigoare.

ţile de asigurare autorizate s

ţionat.
Date provizorii privind asigur

ţie realizat
ţi pân

Este obligatorie utilizarea procedurii de
constatare amiabil

De unde iau formularul de constatare
amiabil

�

�

�

�

�

�

�

C de accidentonstatarea amiabilă

Investi]ie în drumurile comunale de la Sacu }i Armeni}

PRIME BRUTE SUBSCRISE T1 - 2009 T1 - 2008 Evoluţie
T1 2009 / T1 2008

clasa 3 - Asigurări de mijloace de transport auto,
altele decât cele feroviare 802.504.492 796.828.106 0,71%

clasa 10 - Asigurări de răspundere civilă auto 731.209.806 688.145.195 6,26%

total asigurări auto 1.533.714.298 1.484.973.301 3,28%

pondere asigurări auto în asigurări generale 75,6% 75,4% 0,26%

total asigurări generale 2.027.562.755 1.968.156.244 3,02%

Ş ţe la Prefecturedin ă
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Venitul minim garantat va fi majorat cu 15 procente începând cu luna iulie Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a elaborat
proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici Proiectul "Prima
Casă" se va aplica pe o perioadă de patru ani În perioada decembrie 2010 ianuarie 2011 se va efectua Recensământul General
Agricol 2010 Preţul gazelor naturale se va reduce cu 5%, începând din 1 iulie 2009 Parcul Naţional Retezat a primit Diploma
Europeană pentruArii Protejate Procedura de constatare amiabilă de accident se aplică de la 1 iulie 2009

-
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Ordinul nr. 27 al ministrului dezvolt
ţei -

ţiei

ţional privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personal

ţelor

(M.O. nr.
245/13.04.2009)

Ordinul nr. 134 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru

ţinutul ţiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciar

ţiei
Naţionale de Cadastru

(M.O. nr. 245/13.04.2009)
Ordinul nr. 140 al ministrului dezvolt

ţei
ţiei

ţional privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personala, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvolt ţelor

(M.O. nr. 245/13.04.2009)
O.u.G. nr. 35 privind reglementarea unor m

(M.O. nr. 249/14.04.2009)
Ordinul nr. 2115 al ministrului culturii, cultelor

ţional pentru modificarea Normelor
metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor

ţiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman
pentru Drepturile de Autor, aprobate prin Ordinul
ministrului culturii, cultelor ţional nr.
2.029/2009. (M.O. nr. 249/14.04.2009)

H.G. nr. 402 pentru modificarea
. .

ţional apicol pentru perioada 2008-
2010, precum
(M.O. nr. 251/15.04.2009)

ării regionale

ă, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice

ătre acestea.

ă pentru
modificarea

ă,

aprobat prin Ordinul directorului general al Agen

ării regionale

ării, lucrărilor publice

ăsuri
financiare în domeniul cheltuielilor de personal în

sectorul bugetar.

G nr. 556/2008 privind aprobarea
Programului na

şi
locuin şi al viceprim-ministrului, ministrul adminis
tra şi internelor, privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru unerea în aplicare a
Pro gramului na

şi locuin şi
al ministrului internelor şi reformei administrative nr.
166/216/2007 financiar de c

şi Publicitate Imobiliar
şi completarea Regulamentului privind

con şi modul de întocmire a documenta

şi Publicitate Imobiliara nr.
634/2006.

şi
locuin şi al viceprim-ministrului, ministrul adminis
tra şi internelor, privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
Programului na

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

şi
patrimoniului na

şi procedura de plata a sumelor datorate pentru
opera

şi patrimoniului na

şi completarea ane
xelor nr. 1 şi 2 la H

şi a normelor de aplicare a acestuia.

p
- -

-

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Alegeri europene

Noi competenţe pentru parlamentele naţionale în
temeiul Tratatului de la Lisabona

Votul contează

Grupurile politice de la Parlamentul European

Grupurile politice: membri

Membrii Parlamentului European, drepturi şi
îndatoriri

Privilegii şi imunităţi

Sancţiuni pentru deputaţi

Întreruperea mandatului

Campania electorală

Costul şi finanţarea campaniei

Recent s-au împlinit cinci ani de la cel mai important
val de extindere din istoria UE: 1 mai 2004 este data
istorică la care zece ţări (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi
Ungaria) s-au alăturat familiei europene. 10 state
membre, 73 de milioane de locuitori şi nouă limbi oficiale -
ultimul val de extindere a fost un adevărat Big Bang.
Graniţa UE s-a deplasat către est cu aproximativ 1 000 de
kilometri, trasând conturul noii Europe unite, după decenii
de separare cauzată de Războiul Rece.

Alte două ţări (România şi Bulgaria) au aderat în 2007.
În prezent, UE numără 27 de state membre.

Extinderea UE a adus avantaje economice şi politice
enorme, atât pentru vechile, cât şi pentru noile state
membre. A contribuit la creşterea nivelului de trai în noile
state membre, a facilitat modernizarea economiilor
acestor ţări şi a creat instituţii mai stabile.

Noile atribuţii acordate parlamentelor naţionale în
temeiul Tratatului de la Lisabona, în special cu privire la
principiul subsidiarităţii, le încurajează să se implice în
mod activ, dintr-un stadiu incipient, în procesul de
elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene. Aceste
competenţe sporite vor permite influenţarea şi
examinarea legislaţiei europene, într-un stadiu incipient,
şi vor contribui la o mai bună legiferare şi la o coerenţă mai
mare a legislaţiilor la nivelul Uniunii Europene.

Pentru implementarea măsurilor tranzitorii privind
componenţa Parlamentului European (decizia Consiliului
European din decembrie 2008) va fi necesară o modifi
care a legislaţiei naţionale. Parlamentul European invită
statele membre (România nu este vizată deoarece numă
rul deputaţilor europeni din România rămâne constant
atât în baza Tratatului de la Nisa, cât şi a Tratatului de la
Lisabona) să adopte toate prevederile necesare în legis
laţia internă pentru a permite alegerea anticipată în iunie
2009 a 18 deputaţi europeni suplimentari, astfel încât
aceştia să poată avea statutul de observatori începând cu
data la care intră în vigoare Tratatul de la Lisabona.

Parlamentul European urmează să câştige drepturi
importante de iniţiativă şi de emitere a unui aviz conform
Tratatului de la Lisabona (articolul 14 alineatul (2) în
privinţa componenţei sale, drepturi pe care intenţionează
să le exercite pe deplin.

Între 4 şi 7 iunie, 375 de milioane de cetăţeni din 27 de
ţări, de la Helsinki la Lisabona, de la Dublin la Vilnius, sunt
chemaţi la urne pentru a alege cei 736 membrii ai
Parlamentului European. Într-un mesaj video disponibil pe
situl său internet, Preşedintele Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, cere cetăţenilor să meargă la vot pentru
ca vocea lor să fie auzită.

„Votul vostru contează. Pentru că alegerea voastră va
contribui la definirea liniei de conduită a Uniunii Europene
în următorii cinci ani" declară Preşedintele Barroso în
acest mesaj video. „Parlamentul European este cel care
face legile, împreună cu guvernele voastre naţionale”,
aminteşte preşedintele. El adaugă, de asemenea, că
„Parlamentul European este cel care cere socoteală altor
instituţii europene”.

Parlamentul European este singura instituţie
europeană aleasă direct de către cetăţeni. Adoptă legi ce

intră în vigoare în toate cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene, aprobă preşedintele şi membrii
Comisiei Europene înainte ca aceştia să îşi preia postul.
Supraveghează activitatea Comisiei Europene şi o poate
demite dacă nu este mulţumit de activitatea acesteia, are
ultimul cuvânt asupra bugetului Uniunii Europene.

Deputaţii europeni nu sunt grupaţi după naţionalitate
la Parlamentul European, ci sunt organizaţi în funcţie de
apartenenţa politică. Grupurile politice de la Parlament
includ partide naţionale ce împărtăşesc aceleaşi principii
ideologice şi opinii politice. Regulile Parlamentului
European spun că un grup politic poate fi compus din cel
puţin 20 de membri provenind din cel puţin o treime din
statele membre UE.

288 - Grupul Partidului Popular European (Creştin-
Democrat) şi al Democraţilor Europeni

217 - Grupul Socialist din Parlamentul European
100 - Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru

Europa
44 - Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor
43 - Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
41 - Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/

Stânga Verde Nordică
22 - Grupul Independenţă şi Democraţie
30 - deputaţi neafiliaţi
Pentru înfiinţarea unui grup politic în noul Parlament

European va fi necesar un număr de 25 de deputaţi
europeni; aceştia trebuie să provină din cel puţin şapte
state membre UE. Deputaţii nu pot să facă parte din mai
multe grupuri politice.

În urm alegerilor din iunie vor fi aleşi 736 de deputaţi
europeni (numărul stipulat în Tratatul de la Nisa). Din
1979, deputaţii europeni au fost aleşi prin vot universal
direct pentru un mandat de cinci ani. Fiecare stat este
reprezentat de un număr de deputaţi direct proporţional cu
populaţia; numărul maxim de deputaţi pe ţară este de 99,
cel minim fiind de cinci. În cazul în care Tratatul de la
Lisabona intră în vigoare după alegerile din 2009, numărul
de deputaţi europeni va creşte, temporar, până la 754, iar
din 2014, Parlamentul European va avea 751 de membri.

Deputaţii de la Parlamentul European îşi exercită
mandatul în mod independent. Aceştia nu pot fi obligaţi
prin instrucţiuni şi nu pot primi mandat imperativ. Ei sunt,
deci, responsabili doar faţă de alegători.

Deputaţilor europeni nu li se permite să aibă, în
paralel, şi un mandat în parlamentul naţional. Mandatul de
deputat european este incompatibil şi cu alte funcţii, de
exemplu cu cea de comisar european sau judecător/avo
cat general la Curtea de Justiţie.

Deputaţii se bucură de privilegiile şi imunităţile
prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile
Comunităţilor Europene. Dacă, însă, un deputat va fi
comis o infracţiune, imunitatea sa nu poate fi păstrată.

Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate
competentă a unui stat membru în vederea ridicării
imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară
şi trimisă comisiei competente. În acelaşi timp, cererile
adresate Preşedintelui de un deputat sau un fost deputat
în vederea apărării imunităţii şi privilegiilor sunt

comunicate în acelaşi fel.
În cazul în care un deputat este arestat sau privat de

libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a privile
giilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului poate
lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a
raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând con
firmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în cauză.

Orice deputat care tulbură buna desfăşurare a şedinţei
riscă să piardă dreptul la cuvânt şi poate fi exclus din sală
pentru restul şedinţei. În cazul în care agitaţia compromite
continuarea dezbaterilor, Preşedintele poate suspenda
şedinţa.

Sancţiunea aplicată deputatului poate fi: o mustrare,
pierderea dreptului la indemnizaţia de şedere pentru o
perioadă care poate să dureze între două şi zece zile,
suspendarea temporară, pentru o perioadă care poate să
dureze între două şi zece zile consecutive (fără a aduce
atingere dreptului de vot în sesiunea plenară) sau
supunerea în atenţia Conferinţei preşedinţilor a unei
propuneri de suspendare sau de retragere a mandatului.

Mandatul unui deputat european durează cinci ani.
Acesta poate fi întrerupt înainte prin demisie, moarte sau
descalificare. În cazul în care un deputat este numit sau
ales într-un alt post în ţara sa, postul său de deputat
european este considerat vacant. Deputatul va fi înlocuit
conform regulilor electorale naţionale.

Deputaţii europeni pot fi descalificaţi în cazul în care
sunt condamnaţi la închisoare pentru comiterea unei
infracţiuni. Descalificarea depinde de regulile electorale
naţionale, şi nu de Parlamentul European. Boala nu poate
descalifica un deputat de la deţinerea mandatului din
cadrul Parlamentului European.

Măsuri luate de Parlamentul European pentru a-i
încuraja pe europeni să voteze în iunie.

Parlamentul European informează cetăţenii europeni,
în cadrul campaniei, despre importanţa participării la vot şi
influenţa deciziilor Parlamentului European asupra vieţii
de zi cu zi a europenilor. Campania electorală a Parla
mentului European este neutră din punct de vedere politic.

Mesajul central al campaniei, centrată în jurul
sloganului „Tu decizi“, este că cetăţenii au de făcut o
alegere. Aceştia pot vota politicianul sau partidul politic ce
îi reprezintă cel mai bine.

Campania electorală a Parlamentului European,
desfăşurată în peste 27 de state şi 23 de limbi, costă
aproximativ 18 milioane de euro - respectiv cinci cenţi pe
alegător. Banii provin din bugetul Parlamentului European
pe 2008 şi 2009. Bugetul Parlamentului European face
parte din bugetul Uniunii Europene.

Bugetul campaniilor din statele membre este stabilit la
nivel naţional şi variază de la ţară la ţară. Eforturi speciale
au fost făcute în ţările unde prezenţa la vot a fost redusă în
2004 şi în cele unde sondajele arată o potenţială prezenţă
redusă în 2009.
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Campania de comunicare a Parlamentului European
privind alegerile europene din iunie 2009 se desfăşoară
pe opt platforme online: ite-ul Parlamentului European
ite-ul dedicat alegerilor europarltv pagina Facebook

profilul MySpace canalul YouTube Flickr Twitter.
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Coreea de Nord a efectuat în 25 mai un test nuclear subteran

Autoritatea Palestiniană are un nou guvern, al 13-lea în ultimii 14 ani Noi standarde de eficienţă pentru combustibili, în
SUA Conservatorul Horst Köhler a fost reales preşedinte al Germaniei

nou Preşedintele francez Nicolas Sarkozy a inaugurat baza militară
permanentă franceză de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite Comisia Europeană intenţionează să liberalizeze vizele pentru
sârbi Guvernul islandez a cerut parlamentului să autorizeze începerea negocierilor de aderare la UE Agenţia chineză pentru
investiţii (China Investment Promotion Agency - CIPA) îşi va deschide prima reprezentanţă în străinătate la Budapesta Comisia
Europeană a lansat un nou canal media, presseurop.eu. Acesta este primul portal multilingv, cu articole pe teme de afaceri
europene

Naveta Atlantis şi-a încheiat cu succes misiu
nea de reparare şi modernizare a telescopului
spaţial Hubble, a cărui perioadă de viaţă pe orbita
cicumterestră a fost prelungită cu 5 până la 10 ani.
Aceasta a fost ultima misiune prevăzută pentru
repararea şi întreţinerea telescopului Hubble.

După 19 ani pe orbită, interval de timp în care a
transmis peste 750.000 de imagini spectaculoase
din diferite perioade şi zone ale Universului,
precum şi milioane de alte date ştiinţifice,
telescopul Hubble se apropia de limitele sale de
rezistenţă în spaţiu.

Astronauţii au petrecut mai mult de 36 de ore
pe parcursul a cinci ieşiri maraton în spaţiu, în care

au făcut tot ce a fost planificat de NASA inclusiv o
operaţie fără precedent, reparea a două
instrumente ştinţifiice ce nu au fost gândite pentru
intreţinere în spaţiu.

Misiunea de reparare a telescopului spaţial
Hubble a fost riscantă, naveta Atlantis aflându-se
în apropierea unor orbite înţesate de deşeuri
provenind de la sateliţi dezafectaţi sau alte misiuni
spaţiale din trecut. Cele mai periculoase obiecte de
pe orbită sunt cele ce nu pot fi detectate de pe
Pământ şi astfel o eventuală coliziune nu poate fi
evitată. Aceste obiecte au dimensiunile de până la
10 centimetri, iar o coliziune cu un astfel de deşeu
poate fi catastrofală pentru orice misiune spaţială.

-

Partidul Democrat Liberal
1. STOLOJAN THEODOR-DUMITRU 1943 Economist
2. MACOVEI MONICA - LUISA 1959 Jurist
3. UNGUREANU TRAIAN 1958 Jurnalist
4. PREDA CRISTIAN - DAN 1966 Profesor
5. MARINESCU MARIAN - JEAN 1952 Inginer
6. MATULA IOSIF 1958 Inginer
7. BODU SEBASTIAN -VALENTIN 1970 Jurist
8. LUHAN PETRU - CONSTANTIN 1977 Economist
9. NICULESCU RAREŞ - LUCIAN 1976 Politolog

10. ANTONESCU ELENA - OANA 1979 Avocat
11. DUMITRIU CONSTANTIN 1971 Jurist
12. DAVID DRAGOŞ - FLORIN 1968 Inginer
13. ANDRONESCU ELVIRA-RODICA 1954 Filolog
14. NAZARE ALEXANDRU 1980 Analist politic
15. RUS FLAVIU - CĂLIN 1970 Psiholog
.............................. 3 ţ.............................au prezentat 4 candida i

Partidul Naţional Liberal
1. NICOLAI NORICA 1958 Jurist
2. VĂLEAN ADINA-IOANA 1968 Matematician
3. WEBER RENATE 1955 Jurist
4. MĂNESCU RAMONA-NICOLE 1972 Avocat
5. BU

ĂTĂLIN 1962 Profesor
10. COJOCARU CRISTIAN 1978 Jurist

ŞOI CRISTIAN-SILVIU 1978 Medic
6. ARDELEAN BEN-ONI 1975 Teolog
7. SILAGHI OVIDIU-IOAN 1962 Inginer
8. CSIBI MAGOR-IMRE 1980 Politolog
9. TURLIUC C

.............................. 3 ţ.............................au prezentat 4 candida i

Uniunea Democrată Maghiară din România
1. TŐKÉS LÁSZLÓ 1952 Preot reformat
2. WINKLER IULIU 1964 Inginer/economist
3. SÓGOR CSABA 1964 Preot
4. SZILÁGYI ZSOLT 1968 Politolog
5. KOVÁCS PÉTER 1974 Politolog
6. HORVÁTH ANNA 1973 Econimist, jurist

.............................. 3 ţ.............................au prezentat 4 candida i

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
1. MILUŢ MARIAN-PETRE 1955 Inginer

5. COMĂNESCU ANA 1955 Profesor

2. MOIESCU EUGEN-ROMULUS 1961 Subinginer
3. DIACONU ALECU-FLORIN 1966 Economist
4. ŞCHEAU MIRCEA-CONSTANTIN 1972 Inginer economist

.............................. 3 ţ.............................au prezentat 4 candida i

Independen iţ
1. BĂSESCU ELENA 1980 Economist
2. ABRAHAM PAVEL 1948 Jurist

Forţa Civică
1. IURA

ţer în rezervă
3. FENDRIHAN SERGIU 1955 Biolog

ŞCU ADRIAN-ŞTEFAN 1952 Inginer
2. OBROCEA CRISTIAN 1957 Ofi

4. BUT ADRIAN 1961 Inginer
5. DUMITRESCU EMIL 1950 Inginer

.............................. 29 ţ.............................au prezentat candida i

Partidul România Mare
1. VADIM-TUDOR CORNELIU 1949 Ziarist

ĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN 1965 Medic
4. MIHĂESCU EUGEN GRIGORE 1937 Artist plastic
5. BĂLAN ANGELA-MIHAELA 1950 Profesor

2. BECALI GEORGE 1958 Tehnician
3. T

.............................. 3 ţ.............................au prezentat 4 candida i

Alianţa Electorală PSD+PC
1. SEVERIN ADRIAN 1954 Jurist
2. PLUMB ROVANA 1960 Dr. inginer
3. PA

ŢICĂU SILVIA-ADRIANA 1970 Inginer
5. SÂRBU DACIANA-OCTAVIA 1977 Jurist
6. CREŢU CORINA 1967 Economist
7. BO

ĂTĂLIN-SORIN 1978 Economist
10. ENCIU IOAN 1953 Economist
11. DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA 1963 Inginer
12. CLIVETI MINODORA 1955 Jurist
13. ROIBU ARISTIDE 1950 Jurist
14. DRAGOMIR VIOREL-MARIAN 1975 Economist
15. OPRESCU MARIUS 1978 Economist

ŞCU IOAN-MIRCEA 1949 Economist
4.

ŞTINARU VICTOR 1952 Profesor
8. CUTAŞ GEORGE-SABIN 1968 Inginer
9. IVAN C

.............................. 3 ţ.............................au prezentat 4 candida i

Repararea }i modernizarea telescopului Hubble
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Parlamentul European cu componen]a grupurilor
politice pân@ la alegerile europarlamentare

din România, 7 iunie 2009:

EPP-ED
Grupul Partidului Popular
European (Creştin-Democrat)
şi al Democraţilor Europeni

Grupul Socialist din
Parlamentul European

Grupul Alianţei Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa

Grupul Uniunea pentru
Europa Naţiunilor

Grupul Verzilor/Alianţa
Liberă Europeană

Grupul Confederal al Stângii
Unite Europene/Stânga
Verde Nordică

Grupul Independenţă
şi Democraţie

Deputa

PES

ALDE/ADLE

UEN

Greens/EFA

NI

TOTAL

GUE-NGL

IND/DEM

ţi neafiliaţi

2 8

1 21

10

44

4

41

2

3

35 785

18 8

0 7

6 0

-

- 3

-

- 2

1 0

din care:
PDL - 16
UDMR - 2

din care:
PSD - 10

din care:
PNL - 6

Tőkés L.

Grupul politic TotalRO

GUE/NGL

Grupuri politice în
Parlamentul european

Acum în Parlamentul European sunt şapte grupuri
politice, la care se adaugă 30 deputaţi neafiliaţi.

Creşterea competitivităţii Europei prin investiţia în
cercetare şi învăţare pe tot parcursul vieţii este numai unul
din obiectivele Partidului Popular European şi al
Democraţilor Europeni, cel mai mare grup de la
Parlamentul European.

Din 1999, este grupul cel mai important din punct de
vedere al numărului de membri, dar a fost fondat în 1953,
când democraţii-creştini participau la Comunitatea
europeană a cărbunelui şi oţelului - prima instituţie
parlamentară.

Solidaritatea, dezvoltarea durabilă şi justiţia socială
sunt câteva din principiile comune deputaţilor social-
democraţi, socialişti şi laburişti la Parlamentul European.
Înaintea primelor alegeri directe pentru Parlamentul
European, în 1979, socialiştii au publicat un manifest al
alegerilor europene, definind priorităţile politice ale gru-
pului, şi de atunci au menţinut această tradiţie. Obiectivele
lor includ creşterea economică, lupta împotriva sărăciei,
integrarea socială, protejarea mediului înconjurător.

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa este,
ca mărime, al treilea grup politic la Parlamentul European.
Federalist, dar respectând diversitatea, acest grup

încearcă să echilibreze puterea spre centrul politic.
Câteva priorităţi ale grupului: susţinerea unui buget

european pe termen lung, adaptat nevoilor şi priorităţilor
politice ale Uniunii, încurajarea tuturor iniţiativelor
europene ce vizează ameliorarea calităţii mediului
înconjurător şi garantarea unei economii viabile pe termen
lung, recâştigarea încrederii opiniei publice europene.

Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor militează
pentru o Europă a statelor-naţiuni care să dea guvernelor
şi ţărilor posibilitatea de a coordona şi coopera în
construirea unei Europe mai integrate şi mai stabile,
bazate pe diversitate. Grupul susţine puternic principiul
subsidiarităţii, pe care îl consideră esenţial în repartizarea
echitabilă a puterilor între UE, naţiuni şi autorităţile locale
în interesul cetăţenilor.

Identitatea naţională, cultura şi limba sunt în centrul
priorităţilor grupului, care consideră familia drept soclul
societăţii şi cel mai bun loc de transmitere a valorilor care
constituie fundaţia UE.

Primele partide ecologice au apărut în anii '70 dar în
1984 Verzii au început să îşi coordoneze eforturile la nivel
european. În iulie 1999, aceştia s-au alăturat Alianţei
Libere Europene, care regrupează partidele ce militează
pentru democraţie şi dreptul la autodeterminare al
naţiunilor fără stat şi al regiunilor Europei. S-a format
astfel un grup nou: Verzi/ALE.

Grupul şi-a extins câmpul de interes dincolo de
domeniul strict al mediului înconjurător, anunţând că şi-a
fixat ca obiective construirea unei societăţi care să
respecte drepturile fundamentale şi mediul, înrădăcinarea

democraţiei prin descentralizare, încurajarea participării
directe a cetăţenilor la procesul de luare de decizii şi
iniţierea unor reforme economice şi sociale care să
concretizeze dezvoltarea durabilă pentru om şi natură.

Al şaselea grup ca mărime la Parlamentul European
acţionează în calitate de forum de cooperare între par-
tidele de stânga. Grupul afirmă că vrea să construiască „o
altă Europă: socială, paşnică, democratică, feministă,
ecologică şi solidară cu toate popoarele din lume“.

Cele 16 partide care aderă la grup reprezintă partidele
comuniste, socialiste şi de stânga. Această diversitate
poate aduce abordări diferite asupra anumitor subiecte.
Pentru grup, este important ca fiecare partid să îşi
păstreze identitatea şi politica proprii, concentrându-şi în
acelaşi timp eforturile necesare pentru atingerea
obiectivelor politice comune. În opinia grupului GUE/NGL,
Europa are posibilitatea, dacă are şi voinţa politică, să
amelioreze condiţiile de viaţă ale oamenilor obişnuiţi.

Deputaţii acestui grup se descriu ei înşişi drept „euro-
critici, euro-sceptici şi euro-realişti“. Opoziţia faţă de
Constituţia UE constituie platforma majoră a acestui grup.
Partidul independenţei (UKIP) din Marea Britanie
militează deschis în favoarea retragerii Marii Britanii din
UE iar ceilalţi membri ai grupului sunt reformişti care
acceptă aderarea ţării lor la Uniune, dar doresc „mai
puţină centralizare, mai puţină erodare a suveranităţii
naţionale şi mai multă putere în mâinile parlamentelor
naţionale“. Din cauza acestor divergenţe, grupul respectă
libertatea delegaţiilor naţionale de a vota cum doresc.

Grupul Partidului Popular European (Creştin-
Democrat) şi al Democraţilor Europeni - PPE-DE

Grupul Socialist din Parlamentul European - PSE

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa - ALDE

Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor - UEN

Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană - Verzi/
ALE

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/
Stânga Verde Nordică - GUE/NGL

Grupul Independenţă şi Democraţie - IND/DEM

Deputati neafiliati 30 europarlamentari

Candidaţii pentru
Parlamentul European

Alegerile

TU DECIZITU DECIZI

europene



Vând VW Passat înscris, an
fabricaţie 2007, motor 1,9
diesel, stare excepţional

ţ

ţionare. Tel. 0767-566351.
Vând Matiz culoare ro

ţio-
neaz

ţie. Tel. 0355-809615.
Vând 4 jenţi de tabl

ţ fix 4.000 €. Tel.
0745-425904.

Vând Opel Astra Caravan
1600 injecţie an 93, servo clim

ţ
2.750 € neg. Tel. 0766-898982.

Vând Dacia 1410 mai mult
pentru piese schimb. Tel. 0355-
809615.

Vând Opel Astra, anul 1996,
coupe, suspensii sport. Tel.
0741-132826.

ă. Tel.
0734-952531.

Vând Golf III GT 1,8, an
1993, computer de bord,
geamuri electrice fa ă, 2-3 u

ă, stare bună de
func

ă, nu are asigurare

ă de 13
golf, 3 cu tot cu cauciucuri
Michelin, stare bună. Tel. 0723-
894929.

Vând o roată pt. BMW 520

ă. Pre

ă,
160.000 km, centrală mp3,
alarmă, cu numere Italia, 1.000
€. Tel. 0740-369836.

Vând Dacia 1410 break an
fab. 1994, 5 viteze, impecabilă,
500 €. Tel. 0745-628294.

Vând Fiat Brava 1.4. 12v,
înmatriculată RO,an 1996,ABS,
SRS, 2 airbag-uri, geamuri
electrice, oglinzi electrice, pre

şi,
caroserie coupe, închidere
centralizat

şie, an
fabr. 2008. Tel. 0721-678554.

Vând Dacia 1410 pentru
piese schimb, maşina func

şi
inspec

şi
componente de motor de Golf 4,
1,9 tdi., ALH. Tel 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

Vând Dacia Solenza Clima
impecabil

�

�

�

�
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Imobiliare
Matrimoniale

Tânăr necăsătorit, licen

ă în Re
ăsătorie cu o

domni ă. Tel. 0771-442191.
ără discretă i ă ă-

toare a tept telefon ău la
07 - .

ţiat,
în drept, cu apartament

ţa, doresc o relaţie
de prietenie sau c

Tân atr g
ul t

40 614584

şi ma
şin şi

şoar
ş

ş

-

Vând s
ţ

ţi pomi fructiferi, în
Ţerova. Tel. 0734-952531.

Proprietar, vând apartament
2 camere, 64 mp, situat în
Lunca Pomostului în spatele
fostului Hotel Bistra. Tel. 0770-
515949 sau 0740-085778.

Proprietar vând apartament
3 camere decomandate, Micro
4, lâng ţit,
central ţ
43.999 €. Tel. 0748-023796 sau
0770-129734.

Vând apartament 4 camere
centru, et. 2, central

ţ ţ neg. Tel.
0721-312857, 0355-418520.

Închiriez apartament 1
camer ţ 110 €.
Tel. 0355-411114.

2 camere, buc

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

Vând apartament 2 camere
cu îmbun ţiri. Tel. 0748-
119443.

Vând garsonier

ţiri, 10-
11.000 €. Tel. 0741-166573.

Vând cas

ţ 16.000 €. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Vând sau schimb cas
ţ, jud. Arad cu cas

ţa. Tel.
0355-803955.

Vând cas ţ
ţile, ap

ţi
de sticl

Vând cas

ţ 5.200 € sau schimb cu
ma Tel. 0722-416645 sau
0734-614064.

Vând apartament 3 camere
bd. Republicii, conf. 1, semide-
comandat. Preţ 45.000 € neg.
Tel. 0747-224210.

Persoan
ţit, liber.

Preţ 10.900 € neg. Tel. 0741-
166573.

Vând apart.2 camere conf.1,
63 mp, 2 balcoane, Micro 1. Preţ
24.500 €. Tel. 0728-213320.

Vând cas
ţile, 2.000 mp teren, Secu

sau schimb cu apartametn în
Re ţa. Preţ 35.000 €. Tel. 0734-
614064.

Vând cas

ţ 20.000 €. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

ăla
ă de 20.000 mp, cu

foarte mul

ă Catedrală, îmbunătă
ă, termopane, 2 băi. Pre

ă termică,
gresie, faian ă, pre

ă în centru. Pre

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

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

ătă

ă ocupabilă
imediat. Tel. 0748-119443.

Persoană fizică, vând cămin
2 camere cu îmbunătă

ă în Anina, 4 ca-
mere, mobilată, curte, grădină,
pre

ă în
Gura-Hon ă
sau apartament în Re

ă de vacan ă Secu,
cu toate utilită ă, centrală
termică, salon 50 mp cu pere

ă. Tel. 0722-416645.
ă mare, 4 camere,

curte, anexe, teren 2.000 mp în
Iam. Pre

ă.

ă fizică, vând cămin
cu 2 camere, îmbunătă

ă modernă, toate
utilită

ă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată ădină.
Pre

ş cu grajd mare, în
suprafa

ş

şi

şi

şin

şi

şi gr

Schimb c

Vând role noi, str
ţ

100 lei.

ţ

ţ 250 lei. Tel. 0355-
803069.

Vând convector
ţ 650 lei

neg. Tel. 0727-766324, 0355-
416763.

Vând canapea extensibil
ţ

Vând costuma
ţi, p

ţ

2 -

.

ţ fix 100 €. Tel. 0728-055926
Vând bancnote

-
ţi - oameni care au

schimbat destinul lumii nr.1-40.
Tel. 0728-055926.

Vând convector folosit puţin

-

-

ţionare,
filmeaz

ţar

ăpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

ăine,
pentru copii de 5-10 ani. Pre

Tel. 0355-410750.
Vând fotolii piele

Vând congelator Arctic cu 5
sertare, în stare foarte bună,
curat. Pre

ă caldă (gaz). Pre

ă
200 lei, măsu ă + 3 fotolii 350 lei
neg. Tel. 0255-221036.

ăscu ăturici, îmbrăcăminte
ăl ăminte copii 1-2 ani,

haine damă, perini mari, saltea
90x200

ă.
Tel. 0745-425904.

Vând / schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonală
de 66 cm 600 lei, tv color mic 50
lei, ma ă cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei, ma ă
spălat DU defectă 100 lei, ru
louri ferestre. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314

Vând alarmă apartament
Conrad cu telecomandă, nouă.
Pre

ă

Vând telefon LG U8330, în
perfectă stare de func

ă, fotografiază, mp3,
că ă

ă ă de aur 14 k,
7,10 g, 85 lei/g, pentru femei.
Tel. 0770-497414.

şi mobilier
din ratan, produc ie Germania.
Tel. 0734-952531.

şi instant
ap

şe nou-
n
şi înc

şi piese mobilier. Tel.
0740-319236.

Vând societate comercial

şin
şin

şi monezi
vechi 1900-2000. Tel. 0728-
055926.

Vând revista Art Gallery nr.
1-75. Tel. 0728-055926.

Vând revista 100 de perso
nalit

şi instant gaz tiraj normal. Tel.
0748-952405.

Vând convector LB 30, ins
tant gaz Ariston tiraj natural,
computer AMD Athlon dual core
4800 pb.m2v-mx, seNvidia Ge
force 7300 gt, 2 G memory, dwd,
card reader. Tel. 0748-952405.

şti, meniu în român şi disc
de instalare. Tel. 0723-894929.

Vând br

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

locatari. Preţ 20-40 lei. Tel.
0745-943635.

Asigur consiliere P.S.I.

Familie serioas

ţa.
Oferim seriozitate, rug

ţ

Caut de lucru absolvent
inginerie industrial

ţii sau
munci necalificate. Tel. 0255-
241061.

Transport persoane la aero-
port la Timi

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri cu
muzic

Transport de marf
ţional. Tel. 0745-274929.

Aduc nisip, sort, piatr

ţ foarte bun.
Expert contabil, ţin evidenţ

ţii, bilanţ. Tel.
0754-070509.

Ofer locuri de munc

Caut copil

ţinere
(predare) cu contract prin
notariat. Tel. 0355-411682,
0729-357909.

ţ

Înfiinţ

şi
P.M. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

şi

Şofer, 35 ani categoria B cu
experien

şi
alte oferte exclus construc

şoara orice or

şi
interna

şi b

ă, intelectu-
ali, îngrijim persoane vârstnice
oferindu-le un trai decent contra
apartament sau casă în Re

ăm
seriozitate. Tel. 0724-979972,
0723-141224.

ă, caut de lucru. Tel.
0745-628294.

ă eventual
operator PC service calculatoa-
re, imprimante, distribuitor mar-
fă posesor permis auto valabil

ă! Tel.
0740-547070.

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475.

ă intern

ă,
zgură, piatră feliată, 2-6 mc cu
camionetă sau camion. Tel.
0768-11223. Pre

ă
computerizată completă: salarii,
gestiune, declara

ă pentru
agricultură în Germania. Tel.
0745-051976.

Caut femei pentru îngrijire
bătrâni Germania. Tel. 0745-
051976.

ătrân pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

Femeie serioasă caut bătrân
sau bătrână pentru între

Acord asisten ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.

(continuare )în pagina 3

Inginer chimist caut loc de
munc

Execut deratiz
ţii, asociaţii de

ă în domeniu sau ca
operator calculator. Tel. 0745-
555973.

ări la perso-
ane fizice, institu

Vând cas ţa.
Tel. 0355-806864, 0745-
157348, 0745-174215.

Vând apartament 3 camere
centru, conf. 1 semidecoman-
dat, 98 mp, et. 5/10, 2 b

ţit, în
spatele magazinului Plus,
vedere în faţ

Vând apartament 2 camere
decomandate, conf. 1, 60 mp,
Micro 3, et. 7/10. Tel. 0728-
161322.

Vând apartament 3 camere
conf. 1 decomandat. F

ă mare în Re

ăi, 2
balcoane, îmbunătă

ă, 60.000 € neg.
Tel. 0727-824655.

ără
intermediari. Tel. 0752-283994.

şi

Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere. Tel. 0729-
568046.

Persoan

Vând apartament 2 camere
Micro 1, cu ferestre termopan

ţ 23.400 € neg.
Tel. 0771-442243.

Vând urgent 3 ha p
ţ neg. Tel. 0747-

048408, 0770-694598.
Vând cas

-

ţa, pe
Calea Caransebe

ţ

-

-
ţa Micro

1 la preţul de 120 euro lunar. Tel.
0746-185350.

Cump

ţa. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

Vând apartament 3 camere,
2 b

-
ţii la

florin_calugaru@yahoo.com
Vând garsonier

ţa, cartier
Ţerova

.
-

ţit

ă fizică ofer spre
închiriere garsonieră pe Al.
Tineretului, recent renovată

ă ă, 100
€/lună. Tel. 0770-359314.

ă metalică. Pre

ădure în
Crivaia, pre

ă în centru, 4
camere. Tel. 0355-806864,
0745-157348.

Vând garsoniera în Moroa
sa. Tel. 0255575905

Vând 4 parcele a 655 mp în
Sag - Mănăstire Timi

ă de vie Tel. 0751-132460.
Vând apartament 2 camere,

zona Luncă, 35.000 € nego
ciabil. Tel. 0745-861544.

Ofer spre închiriere aparta
ment nemobilat în Re

ăr 2 camere cămin, în
zona brutăriei, etaj bun. Tel.
0763-683256.

Vând/schimb casă 3 camere
ătărie, curte 300 mp, în Dr.

Tr. Severin, cu casă/apartament
în Re

ăi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Vând garsoniera Al. Tinere
tului bloc 5 et. 7/9. Informa

ă Moroasa
finisată, 19.000 € neg. urgent.
Tel. 0740-346620.

Vând apartament la casă în
Muncitoresc cu o cameră,
bucătărie, baie, centrală, neg.
Tel. 0723-664783.

Vând teren în Re

ă în Boc
ă cu 3 camere, îmbunătă ă

modern, cu gaz, satelit, centrală
termică, cu grădină

şi
complet utilat şi mobilat

şi
uş

ş cu 15.000
€. Tel. 0745-943635.

Vând teren în Reşi
şului, cu pomi

şi vi

şi

şi buc

şi

şi
şi km 8. Tel. 0722-

571344
Vând cas şa Mon

tan

şi vie. Tel.
0724-700792.

Pierdut carnet de student
pe numele Dombrovscaia
Doina. Declar nul. SC ARCH ADIA PROD

SRL Re ţa ngajez
electrician. Tel. 0255-
220010 sau 0744-772429.

’
- aşi ă
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Instructor Covaciu Andrei, doctor liber profesionist, caut
sponsor în vederea realiz ţiei de judo

ţe de judo în limba englez
ţi în afaceri oferim diverse relaţii în afaceri

prin intermediul clubului din Slovenia. Tel. 0732-392784.

ării demonstra
ă în Slovenia, la Maribor.

Pentru cei interesa

şi
conferin

Vând firma fără datorii. Tel.
0722-742502.

Vând ieftin convector pe gaz
pentru apartament. Tel. 0770-
515638.

Vând calculator complet uni-
tate, monitor lcd, multifunc

ă, pre
ţio-

nal ţ 800 lei urgent. Tel.
0770-473037.

Polistiren de exterior 33 lei/
bax pentru termoizolaţii 5-8-10
cm grosime. Tel. 0732-363627.



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

ţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Re ţa, zona C. Timi ţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fost ţie
în domeniul construcţiilor situate în
Re ţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 5 .000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

0.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Re ţa, zona Calea Timi ţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţ ţa,
zona Lunc ţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere
mobilat ţa centru. Preţ
350 €/lun Tel. 221529, 0720-038774.

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Caut s

Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774

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

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

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

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 140 mp situat în Re
ă, la stradă. Pre

ă.

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Garsonier

Vând garsonier

Vând apartament 2 camere Alb

Vând apartament 3 camere Republicii,
etaj 2/10, confort 1, decomandat, 80 mp,
termopan, central

Vând cas

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ă Republicii, etaj 7/8, 41 mp,
centrală, gresie, faian ă, debara, semimo-
bilată, aragaz,chirie 120€,cod anun

ă Albăstrelelor, etaj 4/4, 33
mp, complet mobilată ă, termopa-
ne, convector, instant, curată, chirie 100 €
+100 € garan

ă Tineretului, etaj 2/9, 32 mp
podele laminate, u ă intrare metalică,
cabină du ă, mobilată

ă modest, chirie 80 € + 3 luni garan

ă, pretabil
birouri sau depozit, parter, fără alte
îmbunătă

ă, etaj 3/4,
mobilat, u ă metalică la intrare, aragaz,
frigider, convector, instant, TV, gresie,
faian ă, chirie 130 € +130 € garan

ă, termopane, podele, com-
plet mobilat ă
garan

ă garan

ă, apome-
tre, frigider, aragaz, chirie 150 € + 150 €
garan

ă,
utilită

ă, etaj 1/3,
complet renovat, izolat, centrală, termopa-
ne, boxă, debara, se închiriază gol, chirie
300 €, cod anun

ă, podele, 2 băi, vană pe col
ă, chirie 300 € + 300 € garan

ă, apometre, se închiriază gol,
chirie 200 € + 200 € garan

ă Mociur, etaj 3/4,
convector, gaz, apă caldă, perete exterior
izolat, baie mare, 28 mp, pre

ă Aleea Tineretului, etaj
2/9, renovată, podele laminate, u ă
metalică, cabină du ă,
mobilată modest, 32 mp, pre

ă Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătă

ă Aleea Rarău, etaj 1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, termopan
cameră, fără alte îmbunătă

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ăstre-
lelor, etaj 3/4, confort 2, semidecomandat,
balcon, gresie nouă hol ătărie, bloc
acoperit, centrală, pre

ă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat, modi-
ficat, centrală, termopane, pre

ă,
gresie, centrală, termopane, pre

ă, etaj 1/4,
conf.2,semidecomandat, centrală, tâmplă-
rie lemn, podele laminate, u

ă intrare parchet, mobilă bucătărie inclu-
să, pre

ă, geam termopan, balcon în-
chis în termopan, podele laminate, par

ă, izolat, renovat, boxă, pre

ă nemontată
ă

nouă, 2 aparate de aer condi

ă ă,
bucătărie mărită, u ă intrare metalică, pre

ă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele lami-
nate coridor ătărie, parchet camere,
centrală, instala
ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă
intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit, neame-
najat, pre

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

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came-
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre
ărului

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

ă, curent,
utilită

ţ
ţ 00392

Garsonier

ţie, cod anunţ 00446.
Garsonier

ţ
ţie,

cod anunţ 00382.
Apartament 2 camere Lunc

ţiri, chirie 200 € +100 € garanţie,
cod anunţ 00173.

Apartament 2 camere Lunc

ţ ţie, cod
anunţ 00267.

Apartament 2 camere Govândari, etaj
5/10, central

ţie, cod anunţ 00356.
Apartament 2 camere Govândari, etaj

2/4, instant

ţie, cod anunţ 00378.
Apartament 2 camere Govândari, etaj

2/4, mobilat
ţie, cod anunţ 00385.

Apartament 2 camere zona Intim, etaj
4/4, mobilat modest

ţie, cod anunţ 00405.
Apartament 2 camere Centru, etaj 1/3,

mobilat

ţie, cod anunţ 00449.
Apartament 3 camere Govândari,

P/10, mobilat
ţi contorizate, chirie 300 € + 300 €

garanţie, cod anunţ 00327.
Apartament 3 camere Lunc

ţ 00266.
Apartament 3 camere Centru, etaj 4/6,

complet mobilat
ţ, gresie,

faianţ ţie, cod
anunţ 00447.

Apartament 4 camere Govândari, etaj
1/4, central

ţie negociabil,
cod anunţ 00448.

ţ 17.500 €
negociabil, cod anunţ 00020.

Vând garsonier

ţ
ţ 20.000 €

negociabil, cod anunţ 00382.
Vând garsonier

ţiri, 27 mp, preţ 11.000 €
negociabil, cod anunţ 00386.

Vând garsonier

ţiri, 32 mp, preţ
19.000 € negociabil, cod anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.

ţ 28.000 € negocia-
bil, cod anunţ 00089.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

Vând apartament 2 camere Govândari,
P/4, confort 2, semidecomandat, faianţ

ţ 28.000 €
negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apart. 2 camere Lunc

ţ 26.000 € neg. cod anunţ 00366
Vând apart. 2 camere Moroasa, etaj

4/4, confort 2, semidecomandat, bloc aco-
perit, central

ţial
mobilat,preţ 31.500€ neg.cod anunţ 00388

Vând apartament 2 camere Timi

ţ 31.000
€ negociabil, cod anunţ 00452.

ţie electric
ţionat, preţ

47.000 € negociabil, cod anunţ 00336.
Vând apartament 3 camere Govândari,

P/10, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
toate utilit ţile contorizate, central

ţ
46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.

Vând apartament 3 camere Lunc

ţie pe cupru, bloc de
c ţigl ţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apo-
metre, instant pe gaz, parchet camere, u

ţ
ţ 40.000 € neg. cod anunţ 00438.

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.

ţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

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

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

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

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi în apropiere, preţ 35 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00451.

Avem spaţii comerciale de închiriat în
Re ţa, Caransebe

ţa,
Caransebe

şi utilat

ş
ş, gresie, faian şi

utilat

ş

şi utilat, chirie 250 € + 1 lun

şi convector, mobilat şi utilat,
CATV, telefon, aragaz, frigider, chirie 110 €
neg. + 110 € garan

şi utilat lux, chirie 350 € + 1
lun

şi utilat, chirie 130 € +
150 € garan

şi utilat modest, central

şi utilat modest, central

şi utilat, termopane, cen-
tral

ş
ş, gresie, faian

ş

şi buc

şi interior noi,
uş

şoarei,
P/2, confort 1, decomandat, termopane,
central

şi calori-
fere, parchet nemontat, instala

ş

şi buc

ş

şi ş.
Hale pentru depozitare în Reşi

ş, Doman.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând ap. 2 camere Lunc

ţ 35.000 € neg. cod anunţ 00175.

ă, P/4, conf. 2,
semidecomandat, pretabil privatizare, re-
novat, pre

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

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

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

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite
de agen ia noastr .

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

18 mai 9 92,7204
19 mai 9 90,3375
20 mai 9 91,0897
21 mai 9 91,4475
22 mai 9 91,6447
25 mai 9 91,9310
26 mai 9 91,1916
27 mai 9 91,4785

0
0
0
0
0
0
0
0

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

3,14
3,12
3,10

3,20
3,18
3,16

3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27

27 Aprilie - 27 Mai 2009

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Meci amical: Romania - Polonia

Vineri, Sambata Sport.ro ora 19:00
RUGBY: Divizia nationala: Dinamo - Steaua

Sambata TVR 2 ora 11:00
VOLEI FEM.: Liga Europeana: Franta - Romania

Sambata TVR 2 ora 20:00
MOTORSPORT: Camp. Mondial de Turisme, WTCC, Valencia

Duminica Eurosport ora 13:45
HANDBAL MASC.: Finala Challenge Cup: Suceava - UCM Resita

Duminica Sport.ro ora 17:00
TENIS: Openul Frantei, Roland Garros

Duminica Eurosport ora 18:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
09 - 31 mai: CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2009;
25 mai - 07 iun: TENIS - Roland Garros, Franta ;
30 mai: ATLETISM - IAAF Grand Prix, New York, SUA;
30 - 31 mai: VOLEI - Liga Europena, Franta - Romania .

HANDBAL
Suceava, mai aproape de Cupa Challenge. CSU Suceava a

furnizat o surpriză de propor
ă ce s-a impus, în deplasare, în fa ătoarei

trofeului, UCM Re
ă la câ

ă ce s-a impus, în deplasare,
în man ătoarei trofeului, UCM
Re ăm bine în deplasare, vom încerca să întoarcem
rezultatul ă câ ăm Cupa”, a declarat antrenorul Re

ă Suceava se află în premieră într-o cupă
europeană, Re ă trofee ale competi

ă în Challenge Cup, atât jucătorii Re
ă pentru preliminariile CE,

ăptămână sosirea în cantonament.
Mai mult,

ă pe 1 iunie, cei
doi fiind „principali” la finalistele Challenge Cup. România va
sus

ă cum urmează: cu Suedia, în deplasare (11 iunie),
cu Muntenegru, la Bucure

ţii în finala Challenge Cup la handbal
masculin, dup ţa deţin

ţa, scor 27-25.
CSU Suceava porne

ţa deţin
ţa. „Juc

ţei,
Aihan Omer. Dac

ţa deţine ultimele dou ţiei
continentale. Meciul retur al finalei se va disputa la 31 mai, la
Suceava, de la ora 17.00.

Angrenaţi înc ţei, cât
ţi la echipa naţional

ţine ultimele patru partide din cadrul grupei 1 de calificare la CE
din 2010, dup

ţa (17
iunie)

şi
şte cu prima şans ştigarea Cupei

Challenge la handbal masculin, dup
şa tur a finalei, cu 27-25, în fa

şi
şi s ştig şi

şi

şi şi cei
ai Sucevei, convoca
şi-au amânat cu o s

şi cei doi antrenori ai primei reprezentative, Aihan
Omer şi Petru Ghervan, vor absenta motivat pân

şti (13 iunie), cu Turcia, la Reşi
şi cu Polonia, în deplasare (20 iunie).

FORMULA 1
Button s-a impus la

Monte-Carlo. Pentru britanicul
Jenson Button Marele Premiu al
Principatului Monaco a repre-
zentat o noua oportunitate de a-
si adauga in clasamentul sezo-
nului alte zece puncte, echipie-
rul de la Brawn-Mercedes
obtinand, duminica, a cincea
cincea victorie stagionala dupa
succesele din Austra l ia ,
Malaysia, Bahrain si Spania.

Podiumul din Monte-Carlo a
fost intregit de veteranul brazi-
lian Rubens Barrichello, acesta
aducand astfel a treia dubla
pentru echipa Brawn-Merce-
des, dupa cele din Australia si
Spania, si finlandezul Kimi
Raikkonen, pilot aflat la cea mai
buna clasare in 2009.

Cu cele zece puncte aduna-
te in traditionalul Grand Prix din
Monaco, Button si-a consolidat
prima pozitie in clasamentul
pilotilor, unde a adunat un total
de 51 de puncte in sase curse.
Britanicul este urmat de brazilia-
nul Barrichello, cu 35 de puncte,
si germanul Sebastian Vettel
care a ramas la cota 23 dupa ce
a abandonat la Monte-Carlo.

Cel mai bun timp in cursa i-a
apartinut brazilianului Felipe
Massa, acesta oprind cronome-
trul la 1:15.154 in turul cu numa-
rul 50 din cele 78 programate.

Urmatoarea intalnire cu
Marele Circ este programata
peste doua saptamani, Istan-
bulul gazduind Grand Prix-ul
Turciei in intervalul 5-7 iunie.

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

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

Clasament etapa 3 -a:2
M V E I G GP PM
2 6 48 18 6
2 20 5 7 54 23 5
2 20 7 5 61
2 6 3 8
2 5 11 6 3 2 6
2 6 6 10 2 31 4

. 2 1 2 7
2 3 2 5 9
2 3 3
2 9 9
2 7 5 7 7
2 7 8 41
2 7 9 4
2 9 4 9 3
2 6 7
2 4 5 1 9
2 3 20 60 3

1. Unirea Urziceni 3 20 6 6 p
Dinamo Bucuresti 3 6
FC Timisoara* 3 7 5 5 3
CFR Cluj 3 1 10 6 4 23 5
U. Craiova 3 1 4 2 5

. Rapid Bucuresti 3 1 4 5
7. Steaua Bucuresti

FC Vaslui 3 15 6 1 4 3 51
9. FC Brasov 3 12 1 7 3 2 4

. FC Arges 3 11 8 1 36 4 41
11. Pandurii Tg. Jiu 3 10 13 25 35 3

Otelul Galati 3 10 15 3 4 3
13. Gloria Bistrita 3 10 5 1 2 35

Politehnica Iasi 3 10 5 1 2 4 35
5. Gaz Metan Medias 3 6 17 3 4 3 p

16. Farul Constanta 3 7 19 25 50 2 p
17. CS Otopeni 3 7 21 2 5 1 p
18. Gloria Buzau 3 4 25 1 p

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

3 13 13 4 2 52p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

2 6 1 5

Etapa urmatoare (3 /34) 2 .05.- .05.2009 Vineri .05:

Sambata
.05.:

Duminica .05

3 9 31 29

30

31

,
- z (ora 18:00, netelevizat); FC Vaslui - Rapid

(ora 18:00); Steaua - U Craiova (ora 21:00, Antena 1);
Farul Constanta - Gaz Metan Medias (ora 17:00); Gloria

Bistrita - CS Otopeni (ora 18:00, netelevizat); CFR Cluj - Pandurii
Tg. Jiu (ora 20:30); : Otelul - FC Arges (ora 17:00)
; FC Timisoara - Unirea Urziceni (ora 20:30) ; Dinamo - FC Brasov
(ora 20:30). Meciurile sunt televizate pe GSPTV .

Poli Iasi Gloria Bu au

LIGA 1

FOTBAL - FINALA
LIGII CAMPIONILOR

A 54-a final -

-

-

ă a celei mai im
portante competi

ă ce sa disputat miercuri,
pentru că din 2010 aceasta se
va juca sâmbătă.

FC Barcelona a jucat a 5-a
sa finală a competi

ă.
Campioana Angliei a câ

ţii intercluburi
europene, Liga Campionilor, a
opus ieri, 27 mai la Roma
formaţiile FC Barcelona

ţiei, ce a
debutat cu sezonul 1955-1956,
în timp ce Manchester United a
jucat în a 4-a sa final

şi
Manchester United, ultima
final

şti
gat ultimele 3 finale disputate, în
1968, 1999 şi 2008, iar cam
pioana Spaniei a triumfat în
1992 şi 2006.

CICL ISM
Turul Ciclist al României se desfă ă!

Etapa II
Etapa III

şoar

Etapa IV

Etapa VII

După o lungă
perioadă în care nu s-a ă că doar cu o
lună înaintea startului, programat pe 6 iunie, putem spune oficial
că edi

ă ărări de categorie Specială. Mica Buclă va
însuma 1.144 km, distan ă ce va trebui parcursă de caravana
multicoloră în 7 etape, la care se mai adaugă

ăila, 179 km
(8 iunie): Brăila - Tecuci -Adjud - Bacău, 200 km
: Bacău - Roman - Tg. Frumos - Boto

ădău

ădie -Avrig - Bâlea Lac, 90 km.
Alte date tehnice: Turul României este de categoria 2.2

ă este rezervată echipelor UCI continentale, echipelor
na ă aibă în componen ă
rutieri Under 23

ăuga, cu siguran ă,
ă.

ştiut soarta Micii Bucle, iat

şi va sosi la Bâlea Lac, cu 7 zile mai
târziu, în urma unei c

şi un prolog de 5 km.
Prolog (6 iunie): contratimp individual în Constan

şova - Br

şani, 160 km
: Botoşani - Dorohoi - R

şoara - Mediaş - Sibiu, 193 km
: Sibiu - Cisn

şi este
înscris în calendarul Uniunii Cicliste Interna

şi de club, care trebuie s
şi clasifica

şi alte premii oferite de
gazdele capetelor de etap

ţia a 46-a a Turului României va avea loc. Caravana va pleca
din Constanţa, pe 6 iunie,

ţ
ţ

ţa, pe distanţa
de 5 kilometri

(7 iunie): Constanţa - Hâr

ţi - Suceava, 134 km
: Tg. Neamţ - Piatra Neamţ - Gheorgheni - Miercurea

Ciuc, 188 km
: Miercurea Ciuc - Sighi

ţionale (UCI); Mica
Bucl

ţionale, regionale ţ
ţi Elite (minim 4, maxim 6).

Premiile totale, oferite de FRCiclism, ajung la 20.252 euro, la
care se vor mai ad ţ

Etapa I

Etapa V

Etapa VI

TENIS - ROLAND GARROS
Tenismena a obSorana Cîrstea ţinut calificarea în turul 2 al

turneului Roland Garros, dup ţi, în runda
inaugural

ţiei dotate cu premii în valoare de 16 milioane de
euro. Cîrstea s-a impus în dou

ţa) -
Maret Ani (Estonia). Pentru parcursul de pân

ţia
înc

ţi în turul
secund al turneului.

Tenismenul român a fost eliminat marţi de la
Roland Garros, în primul tur, dup

ă ce a învins-o, mar
ă pe americanca Carly Gullickson, informează site-ul

oficial al competi
ă seturi, scor 6-4, 6-2,

ătoare cu învingătoare din meciul Alize Cornet (Fran
ă acum, ea

ă din
România calificată în turul 2 la Roland Garros, după ce Raluca
Olaru, Monica Niculescu ărăsit competi

ă din runda inaugurală.
Tenismenul român s-a calificat mar

ă ce a fost învins de germanul
Tommy Haas. Germanul s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 6-4, 6-4.

şi va juca în
faza urm

şi-a
asigurat 24.500 de euro. Cârstea este singura tenismen

şi Edina Gallovits au p

Victor Crivoi

Andrei Pavel

VOLEI
Romania-Turcia 3-0, in al doilea meci din Grupa B a Ligii

Europene. Reprezentativa feminina de volei a Romaniei a invins
cu scorul de 3-0 (25-22, 25-23, 25-12), pe Turcia, in al doilea meci
din cadrul Grupei B a Ligii Europene, disputat la Constanta. In
primul joc, Romania s-a impus in fata Turciei cu 3-2 (14-25, 25-20,
15-25, 25-18, 15-12).

Urmatoarele doua jocuri ale nationalei se vor disputa cu
Franta, in deplasare, la 30 si 31 mai, dupa care va intalni
reprezentativa Marii Britanii, o saptamana mai tarziu. In total,
Romania va disputa 12 jocuri.

Romania face parte din Grupa B a Ligii Europene alaturi de
Turcia, Franta si Marea Britanie, urmand ca in Final Four sa se
califice o singura formatie, deoarece Turcia este deja calificata,
fiind tara gazda. Final Four-ul Ligii Europeane se va disputa la 11 si
12 iulie, la Kayseri (Turcia). Din Grupa A vor ajunge la Final Four
echipele care vor termina pe primele doua locuri.
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Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă


