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ZILELE REŞIŢEI ŞI RUGA BĂNĂŢEANĂ
Primăria şi Consiliul Local Reşiţa organizează ZILELE REŞIŢEI ŞI RUGA BĂNĂŢEANĂ 26-30 iunie 2009

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
26 iunie 2009
Ora 10.00 - Târg de carte - „Lectura nu
dăunează grav sănătăţii” în Parcul
Tricolorului
Ora 16.00 - Concurs open de şah blitz
(fulger) 5 sau 7 runde sistem elveţian Blocul 800
Ora 16.00 - Seminar „Etnografie şi
folclor în Banatul de munte” - Casa
Municipală
Ora 17.00 - Skate Contest, Skate Park
Intim
Ora 18.00 - Concurs pentru juniori de
dezlegări probleme, Restaurantul 800
Ora 18.00 - Animaţie/ Jocuri pentru
copii în Parcul Copiilor din zona Intim
Ora 18.00 - Face painting, Twister,
modelaj baloane - Parcul Siderurgistului
Ora 20.00 - Spectacol de muzică
sudamericană în Parcul Tricolorului
Ora 21.00 - Lightgraffiti/GlowGraffiti Parcul Tricolorului
27 iunie 2009
Ora 10.00 - Concurs open de şah rapid
7 runde sistem elveţian, Restaurantul 800
Ora 19.00 - Concerte pe stadionul de
atletism din Lunca Bârzavei
Ora 19.00 - NATIV
Ora 19.30 - DAGGU şi KLEO
Ora 20.00 - PHASER
Ora 20.30 - SILEX
Ora 21.00 - AMALA
Ora 21.30 - Adrian Daminescu

Ora 18.45 - Camelia Ciocu Bojin
Ora 19.00 - Traian Barbu
Ora 19.15 - Cuvântul primarului
Ora 19.20 - Horă bănăţeană în interpretarea următorilor solişti: Camelia Ciocu
Bojin, Nicu Novac, Stana Stepanescu,
Petrică Miulescu Irimică,Traian Barbu,
Doriana Talpeş, Puiu Codreanu
Ora 19.30 - Ansamblul de dansuri
„Semenicul”
Ora 19.35- Doriana Talpeş
Ora 19.50 - Stana Stepanescu
Ora 20.05 - Petrică Miulescu Irimică
Ora 20.45 - Zorica Brunclik şi formaţia
Miroljub Kemiş
Ora 21.40 - Viorica şi Ioniţă de la
Clejanii
29 iunie 2009
Ora 10.00 - Slujbă religioasă la Parohia Ortodoxă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
din Govândari
Ruga din cartierul reşiţean Câlnic:
Ora 17.10 - Clara Constantin
Ora 17.25 - Lorena Pela
Ora 17.50 - Răfăilă Vincu
Ora 18.00 - Mitru Teleagă
30 iunie 2009
Ruga din cartierul reşiţean Câlnic
Ora 19.00 - Mitru Teleagă

Ora 22.00 - PETRA
Ora 22.30 - KRIPTON
28 iunie 2009
Ora 14.00 - Spectacol folcloric pe
stadionul de atletism din Lunca Bârzavei
Ora 14.00 - Ansamblul KARASEVSKAN ZORA al Uniunii Croaţilor din
România
Ora 14.30 - Corul Alunul Verde şi Corul
Glasul Ucrainenilor din Caraş-Severin
Ora 15.00 - Formaţia de dansuri populare germane ENZIAN a Forumului Democraţia al Germanilor din Judeţul CaraşSeverin
Ora 15.30 - Ansamblul folcloric SVETI
DJORDJE din Stanciova, al etniei sârbe
Ora 16.00 - Ansamblul de cântece şi
dansuri Porumbeii de Aur din Răcăjdia
Ora 16.30 - Corul „Ghiocelul” al Asociaţiei Culturale Platanus Reşiţa, ansamblul de dansuri „Gyongyvirag” Lugoj şi
corul vocal „Tiszavirag” din Szolnok
Ora 17.00 - Marcela Iuga Preda şi Imi
Gaşpar
Ora 17.15 - Zona Moldova - Liliana
Pricop
Ora 17.30 - Zona Maramureş - Mariana Şuşca
Ora 17.45 -Zona Ardeal - Alina Veleşcu
Ora 18.00 - Zona Oltenia - Olguţa
Berbec
INEDIT! Pentru prima dată Zilele
Ora 18.20 - Ansamblul „Flori de Mai” al Reşiţei vor fi transmise online pentru
Casei de Cultură a Studenţilor din Reşiţa
reşiţenii plecaţi în afara graniţelor ţării, pe
Ora 18.30 - Nicu Novac
adresa www.primariaresita.ro
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Corpul Consular Timişoara
Sâmbătă, 20 iunie 2009, în cadrul Festivalului Bega
Bulevard din Timişoara, a avut loc festivitatea de semnare a
documentului constitutiv al “Corpului Consular Timişoara”
(CCT), care este o asociaţie a consulilor acreditaţi în Timişoara
şi în Regiunea de Vest.
Asociaţia a fost constituită ca urmare a creşterii numărului
de consuli de carieră şi consuli onorifici, crestere ce constituie o
expresie a tendinţei de intensificare constantă a legăturilor
economice, sociale şi culturale ale Timişoarei şi Vestului
României cu diverse ţări.
Membrii ai acestei
asociaţii sunt cei trei
consuli de carieră din
Republica Federală
Germania, Italia şi Serbia, precum şi un număr
de şapte consuli onorifici
ai Austriei, Fran ţei,
Indiei, Suediei, Tunisiei,
Ţărilor de Jos şi Ungariei. Primul preşedinte
al CCT este consulul
Germaniei.

Ciclism
Handbal

Tenis
Formula 1
...pag. 8
Caransebeş

Meteo

Reşiţa
Oraviţa

Semnarea festivă a documentului de constituire a
“Corpului Consular Timişoara” a avut loc în prezenţa
reprezentanţilor Prefecturii Judeţului Timiş, Consiliului
Judeţean Timiş şi a Primăriei Municipiului Timişoara.
Cu această ocazie,domnului Rolf Maruhn, consulul
Germaniei, i-a fost decernată diploma de Cetăţean de
onoare al Municipiului Timişoara.

perioada
25 Iunie - 5 Iulie 2009

“PRISMA”
Tel. 0255-221134
E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma-online.ro

5 949994 960103

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 Local Re}i]a din data de 23 iunie 2009
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea
domnului viceprimar Simescu Sorin Daniel ca membru
al comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor.(aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Reşiţa cu oraşul Bocşa şi oraşul Anina în scopul
înfiin ţ ării Asocia ţiei Municipiilor şi Oraşelor
Monoindustriale din România.(aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Reşiţa.(aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Municipiului Reşiţa".(aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului
de funcţii al Serviciului Public - „Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă" din subordinea Consiliului
Local.(aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 şi
rectificarea poziţiei 28 pct. 15 a anexei nr. 2 la H.C.L.
nr. 72/25.03.2008 privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii al Serviciului Public - „Direcţia
Impozite şi Taxe".(aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de
atestare a administratorilor de imobile şi aprobarea
regulamentului de funcţionare a comisiei.(aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor
din domeniul privat al municipiului Reşiţa, concesionate, ocupate de construcţii proprietatea unor persoane fizice şi juridice.(aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Parteneriat între Consiliul Local al municipiului
Reşiţa şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara*
privind stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de
finanţare necesare furnizării de servicii sociale de
interes local.(aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului
de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţie
publică în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui
teren în suprafaţă de 210 mp situat în Reşiţa, Valea
Domanului nr. 1/A.(aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 926 mp situat în municipiul
Reşiţa str. Teilor.(aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 36,40 mp situat în municipiul
Reşiţa, Al. Pinilor.(aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 86 mp situat în municipiul
Reşiţa, Bd. Republicii, nr. 3-5.(aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 90 mp teren, situat
în Reşiţa, str. Progresului, bloc 1, scara A, ap. 3, în
vederea concesionării pentru extinderea construcţiei
existente către domnul LAUŞ VIRGIL şi soţia LAUŞ
GHERGHINA-FLORICA.(aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a două parcele în suprafaţă totală
de 40 mp teren, Bd. Muncii FN - Micro I, în vederea
concesionarii prin licitaţie publică pentru construirea a
2 garaje.(aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii

din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
Municipiului Reşiţa , a suprafeţei de 13 mp. teren situat
în Reşiţa, str. Cerna FN - boxa nr. 12 şi boxa nr. 13, în
vederea concesionării pentru extinderea construcţiei
existente către Fundaţia MEDICAR.(aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 5,6 mp teren, situat
în Reşiţa, Bd. Republicii nr. 8, scara 3, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei existente
către d-nul ŞIMONIA TEODOR şi soţia ŞIMONIA
ANA.(aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (retras)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării
unor premii elevilor participanţi la olimpiade - faza
naţională, respectiv echipelor care au participat la
concursuri şcolare naţionale. (retras)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate „Reabilitare sistem termoficare minipuncte termice zona PT 18, PT 22, PT 29 în
Municipiul Reşiţa".(aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 7250 mp situat în municipiul
Reşiţa, str. Traian Lalescu.(aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 40 mp teren, situat
în Reşiţa, str. Cerna FN - boxa nr. 1, 2, 3, 4, 5, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către S.C. SANAMEDPHARM S.R.L.(aprobat)
Proiecte nou introduse în regim de urgenţă
(1). Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei
pe anul 2009 către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITAR Ă “ACVABANAT” CA RA ŞSEVERIN.(retras)
(2). Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei
pe anul 2009 către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITAR Ă “INTERCOM DE ŞEURI
CARAŞ-SEVERIN”. (retras)
(3). Proiect de hotărâre privind acordul de principiu
referitor la cooperarea Consiliului Local al Municipiului
Reşiţa cu firme specializate pentru a continua negocierile în vederea finanţării operatorului de servicii
publice S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA.(aprobat)
(4). Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării H.C.L. nr. 115/2009, a H.C.L. nr. 136/2009, a
H.C.L. nr. 137/2009 şi a H.C.L. nr. 138/2009.(aprobat)
(5). Proiect de hotărâre privind completarea şi
modificarea Anexelor I, IV şi V la H.C.L. nr. 237/2008
privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna
gospodărire a Municipiului Reşiţa, cu modificările şi
completările ulterioare.(aprobat)
(6). Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţa de 7194 mp pentru
extinderea cimitirului nr. 8 situat în Reşiţa, cartier
Lunca Bârzavei, către S.C. PRESCOM S.A.(aprobat)
(7). Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
şi darea în administrare unui teren în suprafaţă de 5
mp situat în Municipiul Reşiţa, zona Moroasa - str.
Sportului, Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa.
(aprobat)
(8). Proiect de hot ărâre privind darea în

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Ansamblu clădiri comerciale
Beneficiar: S.C. Keufland România S.R.L.
Adresa: Micro III
Proiectant general: Building Design S.R.L. Timişoara
Constructor: S.C. Construct Internaţional Sibiu
Data începerii construcţiei: 16.06.2008
Data finalizării construcţiei: 16.06.2009

administrare către Regia Naţională a PădurilorRomsilva, Direcţia Silvică Caraş-Severin, Ocolul Silvic
Reşiţa, a terenurior cu vegetaţie forestieră în suprafaţă
de 1106,9 hectare, proprietatea Municipiului Reşiţa şi
împuternicirea Primarului Municipiului Reşiţa în vederea semnării contractului de administrare. (aprobat)
(9). Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la preluarea unor datorii pe
care SC.PRESCOM S.A. Reşiţa le are faţă de
creditorii săi, de către Consiliul Local al Municipiului
Reşiţa. (retras)
(10). Proiect de hotărâre privind amplasarea şi
închirierea prin licitaţie publică a unor panouri
publicitare pe stâlpii se susţinere a liniei de tramvai în
Municipiul Reşiţa.(aprobat)
(11). Proiect de hotărâre privind aprobarea
depozitării deşeurilor municipale în deponeul de la
Bocşa. (aprobat)
(12). Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării anexelor nr. 2 şi 3 din H.C.L. 250/2008
privind actualizarea programului de transport din
Municipiul Reşiţa care cuprinde ciclograma integrată a
tuturor mijloacelor de transport pentru cele 2 sezoane,
pentru reactualizarea programului de transport din
Municipiul Reşiţa care cuprinde ciclogramele de
transport reduse pe traseele liniilor 2 şi 3 ca urmare a
monitorizării traficului de călători efectuat în perioada
16.03.2009 - 22.03.2009.(aprobat)
23. Informare privind numărul de asistenţi personali şi a numărului de indemnizaţii lunare acordate
persoanelor cu handicap grav pentru perioada
cuprinsă între anii 2006-2009, pentru şedinţa ordinară
din data de 23.06.2009.
24. Informare privind cheltuielile suportate din
bugetul local al Municipiului Reşiţa referitor la
publicarea în mass-media a diferitelor materiale.
25. Informarea Serviciului Public - „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Reşiţa" privind spaţiul cu destinaţia de
cabinet medical situat în Reşiţa, str. Grădişte, nr. 73.
Informări nou introduse
(1). Informarea Serviciului Public - “ Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” privind activitatea
de pregătire a personalului voluntar.
(2). Informarea Serviciului pentru Investiţii şi
Achiziţii Publice, Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale - Compartiment Achiziţii, referitoare la informarea nr. 1417/20.05.2009 a S.C. CET ENERGOTERM
REŞIŢA S.A. (cu privire la certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră).
(3). Informare privind contractele de închiriere la
unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul
Reşiţa.
(4). Informare privind Contractul - Cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în centrale
termice.
26. Raport de activitate al Serviciului Public - „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local" Reşiţa, pe perioada 01.01.2009 31.05.2009.
27. Diverse.

PRISMA
angajează (colaborare)

jurnalist

Tel. 0255-221 134, 0723-144 233

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.06.2009
REŞIŢA: Asistent medical generalist: 3; Bucătar: 5; Cofetar: 2; Îngrijitor
clădiri: 1; Instalator apă, canal: 2; Lucrător comercial: 4; Lucrător sortator
deşeuri: 97; Muncitor necalificat la ambalat produse : 2; Muncitor necalificat la
demolat clădiri, zidărie, mozaic, faianţă: 9; Muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 4; Ospătar: 3; Şofer autocamion/maşina de mare tonaj: 1; Sudor: 2;
Tăietor manual lemn de foc: 1; Tinichigiu carosier: 1; Vânzător: 2; Zidar rosar
tencuitor: 4;
CARANSEBEŞ: Confecţioner cablaje auto: 54;
MOLDOVA NOUĂ: Asistent medical: 1; Muncitor necalificat: 1;
TOTAL JUDEŢ: 199
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Delegaţie a Consiliului
„Forumul pentru Identificarea de Parteneri” la Zrenjanin în cadrul
Judeţean în Styria, Austria Programului IPA de Cooperare Transfrontalier@ România-Serbia
O delegaţie a Consiliului Judeţean Caraş-Severin condusă de
vicepreşedintele Iulian Georgevici s-a aflat în perioada 1516 iunie
2009 în Austria la invitaţia consulului onorific al României în landul
Styria, Andreas Bardeau.
Timp de două zile, delegaţia a avut programate întâlniri cu
preşedintele landului Steiermark (Styria), dl. Franz Voves, cu
primarul localităţii Bad Gleichenberg, dna Christine Siegel,
precum şi cu reprezentanţii mai multor firme austriece care
activează în domeniul turismului.
Cu această ocazie gazdele au prezentat modele de proiect
realizate în landul Styria urmând a fi identificate cu posibile forme
de colaborare cu judeţul Caraş-Severin.

Reabilitare de drumuri
în Caraş-Severin
În cadrul conferinţei de presă susţinută de Preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde din data
de 18.06.2009 s-a discutat despre reabilitarea a trei drumuri
importante din judeţul Caraş- Severin.
Drumurile ce urmează a fi reabilitate sunt: DJ 582: ReşiţaVăliug, DJ 608A: Caransebeş - Telescaun, DJ 581: Reşiţa Giurgiova. Fondurile pentru reabilitarea drumurilor au fost obţinute
prin Hotărârea Guvernamentală nr. 577.
Licitaţia pentru reparaţia acestor drumuri va avea loc în data de
28 iunie 2009.
Termenul de finalizare a lucrărilor de construcţie va fi anul
acesta.
Conform declaraţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, fondurile alocate pentru
drumuri în perioada 2005-2008 (1660 miliarde lei) sunt mai mari
faţă de perioada 2001-2004 când bugetul era de 300 miliarde lei.

Delega]ie a Uniunii Croa]ilor din
România la sediul Consiliul Jude]ean

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, organizează în data de 26 iunie
2009 la Zrenjanin, în Republica Serbia, al doilea
eveniment de tipul „Forum pentru Identificarea de
Parteneri” (Partner Search Forum) adresat
potenţialilor aplicanţi ai Programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România-Serbia,
atât din România judeţele Timiş, Caraş-Severin
şi Mehedinţi, cât şi din Serbia districtele Banatul
de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud, Branicevski şi Borski. Astfel, persoanele interesate
sunt invitate la evenimentul care va începe la ora
11:00 (ora Serbiei) în Sala de Conferinţe a Hotelului „Vojvodina”, Trg slobode 3, în Zrenjanin.
Acest eveniment continuă demersul de
sprijinire a potenţialilor parteneri din România
care doresc să întâlnească potenţiali parteneri
din Serbia interesaţi în realizarea de proiecte de
cooperare transfrontalieră în cadrul Programului
şi să obţină informaţii tehnice cu privire la
prevederile acestui prim apel pentru propuneri de
proiecte. Potenţialii aplicanţi pot fi reprezentanţii
autorităţilor publice locale, organizaţiilor nonguvernamentale, asociaţiilor non-profit, universităţilor, institutelor de cercetare, etc. din aria
eligibilă a programului.
Acest eveniment este organizat cu sprijinul
reprezentanţilor Ministerului de Finanţate din
Republica Serbia (Autoritate Naţională pentru
acest program) şi reprezentanţilor Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (Autoritate de

Marea hoinăreală 2009 pe Cheile Nerei

Grupul Ecologic de Colaborare NERA implementează în perioada iunie - septembrie 2009
Domnul Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean proiectul de interes public Marea Hoinăreală
Caraş-Severin, s-a întâlnit în 19 iunie a.c. cu o delegaţie condusă 2009 destinat promovării ecoturismului în ariile
de către domnul Mihai Radan preşedinte şi deputat din partea naturale protejate din sudul Banatului.
Uniunii Croaţilor din România (UCR). Scopul întâlnirii a fost acela
de a discuta pe marginea proiectelor de interes pentru minoritatea
croată din judeţul Caraş-Severin.
Din delegaţia condusă de către deputatul Mihai Radan au făcut
parte : domnul Petru Bogdan, primarul localităţii Caraşova, domnul
Gheorghe Iancov, vicepreşedinte UCR şi consilier judeţean,
domnul Nicolae Ghera, secretar general dar şi preşedinţii
organizaţiilor UCR Lupac, Rafnic şi Clocotici, Gheorghe Şera,
Marian Miloş şi respectiv Marian B. Lucacela.
In cadrul discuţiilor, ce au avut loc la sediul Consiliului
Judeţean, delegaţii au solicitat sprijin pentru finalizarea mai multor
proiecte, unul dintre acestea fiind cel privitor la reabilitarea DJ
581A Caraşova Cântar cu o lungime de 5 km. Alimentarea cu apă
a localităţii Lupac şi includerea cetăţii Caraşovei într-un circuit
turistic sunt alte două proiecte pe marginea cărora s-a discutat în
În perioada 16-18 iunie 2009 a avut loc prima
cadrul întâlnirii de astăzi.
etapă din cadrul proiectului Marea Hoinăreală
Punctual, preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăver- 2009 care a inclus următoarele obiective:
de a răspuns solicitărilor formulate. In cazul DJ 581A Caraşova l teatrul muzeu „Mihai Eminescu” şi muzeul
Cântar, Consiliul Judeţean va realiza proiectul tehnic urmând ca farmaciilor Knoblauch din Oraviţa, tunelele din
reabilitarea acestui drum să fie cuprinsă în lista de investiţii din zona Sasca Română, izbucul Ochiu Bei,
anul următor. In cazul celorlalte proiecte, specialiştii din cadrul cascadele Beuşniţa şi Cheile Nerei din zona
instituţiei judeţene vor înainta propuneri urmând a se identifica Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa.
l zona umedă (sit Ramsar) Labudovo Okno de
soluţiile ce vor permite realizarea acestora.

Rezultatele acţiunii „Combat 3”
Joi, 18 iunie a.c., între orele 16.30 22.30, pe raza întregului judeţ au fost
organizate acţiuni preventiv-reactive, în
sistem integrat, în care au fost angrenaţi
337 de poliţişti, dintre care 178 de ordine
publică, 48 poliţişti rutieri, 49 poliţişti de
investigaţii criminale, 29 poliţişti de
investigare a fraudelor şi alţi 33 poliţişti
din alte structuri.
Acţiunea, denumită „COMBAT 3”, sa desfăşurat în trei judeţe din ţară, respectiv Caraş-Severin, Timiş şi Arad şi a
avut ca obiective creşterea autorităţii poliţiei şi asigurarea respectării legii prin
organizarea de acţiuni specifice punctuale, întărirea prezenţei echipelor de patrulare în mediile şi zonele cu risc criminogen, precum şi prevenirea activităţilor
infracţionale şi creşterea vizibilităţii
elementului poliţienesc în aceste zone.
În urma celor 245 de controale
organizate pe raza judeţului au fost
constatate 26 infracţiuni şi au fost prinşi
20 de infractori, o persoană fiind depusă
în arestul I.P.J. Caraş-Severin.
Poliţiştii cărăşeni au controlat 95 de
baruri, 66 societăţi comerciale şi 8 case
de schimb valutar şi amanet şi au
aplanat 16 stări conflictuale.

Management). Echipa BRCT Timişoara, alături
de reprezentanţii instituţiilor partenere, este
pregătită să răspundă întrebărilor participanţilor
atât în cadrul prezentărilor bilingve care vor avea
loc la începutul evenimentului cât şi pe parcursul
întâlnirilor bilaterale dintre potenţialii aplicanţi
români şi sârbi din cadrul forumului.
Reamintim faptul că finanţarea europeană
IPA (Instrumentul de Asistenţă pentru
Preaderare) disponibilă în cadrul acestui prim
apel pentru propuneri de proiecte este de
10.419.132 €. Proiectele care vor fi depuse în
cadrul acestui apel trebuie să se înscrie într-una
dintre cele trei axe prioritare ale Programului : 1 Dezvoltarea economică şi socială, 2 - Mediu şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 3 Promovarea activităţilor „people to people.”
Informaţii suplimentare se pot obţine
accesând paginile de Internet: www.romaniaserbia.net , www.brct-timisoara.ro sau contactând serviciul Help Desk - sediul BRCT
Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,
jud. Timiş; Tel 0356-426360; Fax 0356-426361;
e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro. Antena
Secretariatului Tehnic Comun din Serbia se
poate contacta la: Centar Millennium, Poslovna
Kula, III Floor 17 Omladinski Trg St., Vrsac,
Serbia, www.evropa.sr.gov.yu
Contact: Carmen Homorogan - Şef Birou
Resurse Umane şi Comunicare, Tel: 0756106189; email: carmen.homorogan@brcttimisoara.ro

Pe parcursul celor şase ore de
desfăşurare a acţiunii, poliţiştii au legitimat 1855 persoane, dintre care 157 au
fost avertizate, 142 persoane fiind
conduse la sediile de poliţie, dintre care
24 au fost amprentate şi fotografiate.
Au fost aplicate 627 de sancţiuni
contravenţionale, în valoare de 125.680
lei, iar valoarea bunurilor confiscate s-a
ridicat la 14.260 lei. Din cele 627 de
sancţiuni contravenţionale, 36 s-au aplicat la Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, 23 la Legea 12/1990
privind protejarea populaţiei împotriva
unor activităţi comerciale ilicite, 553 la
O.u.G. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, 6 la Legea 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor şi 9 la
alte acte normative.
Poliţiştii rutieri au controlat 1.548 de
autoturisme, 310 conducători auto fiind
testaţi cu aparatul alcooltest. De
asemenea au fost reţinute 51 permise
de înmatriculare şi 26 certificate de
înmatriculare.

pe malul Dunării, minideşertul de la Devojački
Bunar din zona Rezervaţiei Naturale Speciale
Deliblatska Pesčara (Serbia)
Cu această ocazie va fi realizată o monitorizare alternativă a stării factorilor de mediu,
biodiversităţii şi infrastructurii de vizitare;
igienizări în interiorul zonelor speciale de protecţie şi distribuirea către grupurile de vizitatori a
materialelor promoţionale privind valorile
patrimoniului natural şi normele de practicare a
turismului în ariile naturale protejate.
Rapoartele de monitorizare realizate cu
această ocazie vor fi postate pe pagina web a
GEC Nera.

Constatare amiabilă de accident

Incepand cu 1 iulie 2009, intra in
vigoare normele privind utilizarea formularului "Constatare amiabila de accident"
Potrivit dispoziţiilor Ordinului nr. 21
din 18.12.2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A), începând
cu data de 1 iulie 2009 intră în vigoare
Normele privind utilizarea formularului
“Constatare amiabilă de accident”.
Formularul „Constatarea amiabilă de
accident” poate fi utilizat dacă sunt
îndeplinite următoarelor condiţii:
l din accident au rezultat numai
pagube materiale;
l în accident au fost implicate numai
două vehicule;
l nu se creează pagube materiale altei
persoane decât celor doi conducători de
vehicule implicaţi în accident;
l există acordul de voinţă al celor doi
conducători auto, exprimat prin semnarea formularului.
Acest formular poate fi obţinut de la
sediile asigurătorilor, putând fi utilizat
indiferent de locul producerii accidenPurtător de cuvânt, insp. Beţa Adriana tului, pe teritoriul României.

Completarea şi semnarea formularului “Constatare amiabilă de accident”
nu reprezintă o recunoaştere a răspunderii conducătorilor de vehicule, ci un
cumul de elemente ce contribuie la
soluţionarea dosarelor de daună.
În situaţia în care unul dintre vehicule
este staţionat sau parcat, formularul
poate fi completat şi de către proprietarul
sau utilizatorul acestuia.
Conducătorul auto care are pretenţii
de despăgubire se va adresa socieţii la
care este asigurat celălalt conducător auto depunând formularul la orice reprezentanţă a societăţii din domeniul asigurărilor
Odată cu depunerea formularului se
eliberează şi documentul de introducere
în reparaţie a vehiculului.
Potrivit dispoziţiilor Ordinului
20/2008 al Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor, asiguratul este
obligat să informeze imediat societatea
de asigurare autorizată, despre
producerea accidentului de circulaţie.
Politia Romana - Centrul de
informare şi relaţii publice
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Ministerul Afacerilor Externe pune, de
la 1 iulie, la dispoziţia cetăţenilor români
aflaţi în străinătate un nou sistem de
verificare a datelor în timp real, care-i va
ajuta să obţină mai repede confirmarea
identităţii şi documentele solicitate.

Concediul de sarcină şi lăuzie va fi majorat la 168 de
zile, de la 126 cât este acum - a hotărât plenul Senatului în
calitate de primă Cameră sesizată. Astfel, angajatele care au
contribuit înainte şi după naştere la sistemul public de pensii
şi asigurări sociale vor avea dreptul la un concediu prenatal
de 63 de zile, respectiv postnatal de 105 zile.

Proiectul de Ordonan]@ de Urgen]@ privind
organizarea }i exploatarea jocurilor de noroc
În domeniul jocurilor de noroc, cadrul legislativ în
vigoare nu mai corespunde realităţilor economice,
tehnice şi mai ales conceptuale.
Prin Proiectul de Ordonanţă, Ministerul Finanţelor Publice, propune:
l o delimitare clară, exactă, fără echivoc a categoriilor de jocuri de noroc pentru care Comisia de
autorizare a jocurilor de noroc acordă autorizaţie de
exploatare a jocurilor de noroc/licenţa de organizare
a jocurilor de noroc, cu definiţii reprezentative
fiecărui tip de joc,precum si introducerea conceptului
de organizator de jocuri de noroc pentru operatorii
economici;
l definirea clară şi fără echivoc a elementelor
constitutive ale unui joc de noroc, inclusiv a taxei de
participare (directă sau disimulată);

dent unic la nivelul societăţii organizatoare;
l controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de joc şi altor mijloace de joc se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, cu
excepţia celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor
informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul
de joc respectiv;
l normele tehnice de verificare utilizate, precum şi
tarifele practicate pentru activităţile de control tehnic,
efectuat de către Biroul Român de Metrologie Legală, se avizează anual de către Ministerul Finantelor
Publice;
l cuprinderea în cadrul sistemelor de joc slotmachine de sisteme integrate sau adiţionate ulterior
acestora (de tip black-box) în măsură să asigure
monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor
operaţiunilor de exploatare;
l interdicţia de a se utiliza denumirea de cazinou,
casino sau altele asemenea pentru alte locaţii decât
cele în care se exploatează acest gen de activitate;
l definirea jocurilor de tip jack-pot si jack-pot extins
şi reglementarea acestui gen de activitate;
l definirea clară a atribuţiilor conferite Comisiei de
autorizare a jocurilor de noroc, precum şi atribuţiile
conferite acesteia şi sancţiunile pe care le poate
aplica;
l reglementarea condiţiilor de introducere de
mijloace de joc în România şi circulaţia acestora pe
teritoriu naţional;
l cuprinderea ca infracţiuni a unor fapte si majorarea pedepselor aplicate;
l stabilirea ca infracţiuni a faptelor care privesc reclama, publicitatea sau orice activitate promoţională
pentru activităţile şi jocurilor interzise;
l interzicerea jocurilor on-line organizate prin
sisteme de comunicaţii de tip internet sau intranet,
l interzicerea jocurilor organizate prin intermediul
sistemelor de comunicaţii de telefonie;
l interzicerea pariurilor care au ca suport tehnic
rezultatele unor concursuri clandestine;
l interzicerea jocurilor tip alba-neagra ale căror
rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea organizatorului de joc sau a mânuitorului mijloacelor de joc;
l interzicerea jocurilor prin care, indiferent de
denumirea lor, se propune unor persoane să depună
sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă
făcându-le să spere câştiguri financiare rezultate din
creşterea numărului de persoane recrutate sau
înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste (ex. jocuri tip piramidal).
Se consideră că, prin introducerea acestor criterii
se reglementează un cadru adecvat cerinţelor europene în domeniu, având un impact social pozitiv prin
reducerea dependenţei potenţialilor participanţi la
joc şi protejarea persoanelor minore.
Noul cadru legislativ va reduce şi numărul de
documente solicitate în vederea autorizării şi timpul
necesar obţinerii licenţelor.

l delimitarea categoriilor de jocuri de noroc pentru
care se acordă drept de organizare altor agenţi
economici si cele pentru care se acordă dreptul
exclusiv de organizare Companiei Naţionale "Loteria
Română" S.A. (ex. "jocuri loto", "pariuri mutuale",
"pariuri în cotă fixă", "jocuri specifice activităţii de
cazinou", "jocurile tip slot-machine", "jocurile bingo
desfăşurate în săli de joc");
l extinderea regimului de taxare aplicabil organizatorilor privaţi de jocuri de noroc şi asupra Companiei
Naţionale "Loteria Română" S.A;
l introducerea licenţei de organizare a jocurilor de
noroc (cu valabilitate 5 ani) simultan cu obligaţia
deţinerii de autorizatii de exploatare a jocurilor de
noroc (cu valabilitate 1 an), acordate pentru fiecare
mijloc de joc sau locaţie, după caz;
l actualizarea taxelor şi modalitatea de taxare
anuală pentru acordarea licenţei de organizare a
jocurilor de noroc, precum şi pentru acordarea
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc;
l perioada de valabilitate a licenţelor de organizare
sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc
va începe pe data de 1 a lunii următoare celei în care
s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă
de agentul economic si a facut dovada achitării
sumelor datorate anticipat;
l obligativitatea din partea organizatorilor de a
avea o valoare minimă a capitalului social subscris şi
vărsat la data solicitării licenţei;
l exploatarea mijloacelor de joc, numai cu
Proiectul de ordonanţă de urgenţă poate fi
personalul utilizat pe baze contractuale;
consultat pe www.mfinante.ro la secţiunea
l în cazul organizatorilor de pariuri aceştia sunt Transparenţă decizională.
obligaţi să utilizeze un program informatic indepen-

Firmele vor utiliza un nou model al Declaratiei
privind obligatiile de plata la bugetul de stat formularul 100 -, incepand cu obligatiile aferente
trimestrului II 2009, referitoare la impozitul pe profit,
potrivit unui proiect de Ordin al Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala (ANAF).

„Prima cas@” - norme metodologice
Guvernul a aprobat, în şedinţa din 14 iunie, normele
metodologice cu privire la Programul „Prima casă”, care
include condiţii de creditare avantajoase pentru românii
care doresc să-şi cumpere o locuinţă.
Condiţiile pe care persoanele fizice trebuie să le
îndeplinească pentru a beneficia de acest Program au
fost prezentate de Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern:
l Să nu deţină în proprietate o locuinţă, individual sau în
comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane,
l Să nu aibă în derulare un credit ipotecar,
l Să dispună de un avans de 5% din preţul de achiziţie
a locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu
60.000 de euro. Primul-ministru a explicat că poate fi
achiziţionată o locuinţă cu valoare mai mare de 60.000
de euro, însă atunci beneficiarul trebuie să dispună de
avansul pentru locuinţă, plus diferenţa dintre preţul de
achiziţie al locuinţei şi suma de 60.000 de euro.
l Persoanele care doresc să intre în acest program se
obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5
ani de la data dobândirii şi, de asemenea, se obligă să
constituie în favoarea statului român, reprezentat de
Ministerul Finanţelor, o ipotecă de rang I asupra locuinţei
achiziţionate.
În ceea ce priveşte băncile care doresc să participe la
acest Program, primul-ministru, Emil Boc, şi ministrul
Finanţelor, Gheorghe Pogea, au precizat că acestea
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
l Să aibă acoperire teritorială la nivel naţional şi judeţean
l Să îndeplinească condiţiile privind costul creditării.
Primul-ministru a afirmat că au fost puse condiţii maximale băncilor în ceea ce priveşte costul finanţării, respectiv,
pentru creditele în euro acestea să fie determinate de
rata dobânzii EURIBOR la trei luni plus o marjă de maxim
4%. Pentru creditele în lei, costurile vor fi determinate de
ROBOR la trei luni plus o marjă de maxim 2,5%. „Dacă
astăzi facem o raportare la ceea ce există pe piaţă şi
luăm nivelul EURIBOR de vineri pentru creditele în valută, care era de 1,28, plus marja de maxim 4%, ajungem la
o dobândă de 5,28% faţă de 10%, 11% sau 12% cât este
în momentul de faţă în euro. Vreau să fiu foarte bine înţeles: acesta este nivelul maximal al dobânzii”, a afirmat
primul-ministru. Şeful Executivului a oferit şi exemple. De
pildă, în cazul unei persoane care care ia un credit de
50.000 de euro pe o perioadă de 25 de ani, în Programul
Prima casă dobânzile vor fi de 41.000 de euro pe 25 de
ani, faţă de 81.000 de euro valoarea dobânzilor de pe
piaţă. „De aici se poate observa diferenţa şi sprijinul consistent pe care statul îl aduce în avantajul acelora care
intră în programul " Prima Casă ", a afirmat primul-ministru. La rândul său, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea,
a arătat că media de reducere a costurilor de creditare va
fi între 42-49%. „Un alt avantaj al costurilor mici de
creditare îl reprezintă faptul că mai multe persoane pot
deveni eligibile pentru acest Program”, a declarat
ministrul Finanţelor.
l Băncile care doresc să intre în Programul Prima casă
se referă la faptul că nu trebuie să perceapă comision de
rambursare anticipată, iar contractul de credit să nu
conţină clauze care să permită modificarea unilaterală de
către bancă a acestuia.
l Durata maximă a creditului este de 30 de ani.
l Să accepte să efectueze evaluarea locuinţei în
vederea instituirii ipotecii de rangul I în favoarea statului
român, reprezentat de Ministerul Finanţelor şi să verifice
îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către
beneficiar pe toată durata creditului.
Guvernul României, 14.06.2009

l Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se va aplica de la 1
ianuarie 2010 l Gazele naturale se ieftinesc, de la 1 iulie, cu 5%, atât pentru populaţie, cât şi pentru consumatorii industriali l Sporurile şi
salariile câştigate de bugetari în instanţă, eşalonate pentru 2010-2012 l ANAF a declarat inactive peste 84.000 de firme l Contribuţia la
pensiile private obligatorii va fi de 3%, în anul 2010 l Actele normative vor putea fi modificate, completate sau abrogate înainte de intrarea
lor în vigoare l Toate serviciile necesare cetăţeanului vor putea fi accesate on-line până la sfârşitul anului 2010 l Sezonul turistic estival va
începe la 1 mai şi se va termina pe 30 septembrie a fiecărui an l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 310 al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor
de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa
salariaţilor". (M.O. nr. 256/17.04.2009)
l Ordinul nr. 213 al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munc ă ş i boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei
şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006.
(M.O. nr. 257/17.04.2009)
l Legea nr. 93 privind instituţiile financiare nebancare.
(M.O. nr. 259/21.04.2009)
l O.u.G. nr. 36 pentru modificarea şi completarea
Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. (M.O. nr.
259/21.04.2009)
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l Circulara nr. 12 a Băncii Naţională a României
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei monede dedicate aniversării a 170 de ani de la
naşterea regelui Carol I. (M.O. nr. 261/22.04.2009)
l Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor
de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor
acestora. (M.O. nr. 261/22.04.2009)
l Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni. (M.O. nr. 261/22.04.2009)
l H.G. nr. 448 privind stabilirea cuantumului
bursei şcolare "Guvernul României". (M.O. nr.
266/23.04.2009)
l Ordinul nr. 1215/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane. (M.O. nr. 266/23.04.2009)
l O.u.G. nr. 38 pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3)
din O.u.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate,

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
(M.O. nr. 269/24.04.2009)
l Ordinul nr. 1238/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind acordarea cetăţeniei române unor
persoane. (M.O. nr. 269/24.04.2009)
l Ordinul nr. 1214/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 274/28.04.2009)
l Ordinul nr. 1237/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 274/28.04.2009)
l Ordinul nr. 1239/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 279/29.04.2009)
l Ordinul nr. 1236/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei romane de
către unele persoane. (M.O. nr. 280/29.04.2009)
l

Cele trei principale partide de opoziţie din
Republica Moldova - Partidul Liberal (PL), Partidul
Liberal Democrat (PLDM) şi Alianţa Moldova Noastră
(AMN) - au anunţat că vor participa separat la
alegerile anticipate din această vară, dar sunt
dispuse să formeze o coaliţie în viitorul parlament.

Comisia Europeană va cofinanţa un proiect al cărui obiectiv
este de a ajuta administraţiile publice să îşi îmbunătăţească
serviciile online pentru sectorul serviciilor. Până la sfârşitul
anului 2009, fiecare stat membru al UE va trebui să stabilească
ghişee unice care să permită întreprinderilor să realizeze
procedurile administrative pe cale electronică.

Primul-ministru Benjamin Netanyahu
a declarat, marţi, că "argumentele" internaţionale legate de poziţia Israelului
faţă de aşezările din teritorii împiedică
progresul procesului de pace din
Orientul Mijlociu.

Ekaterinburg - Reuniune oficială
La Ekaterinburg s-au încheiat summitul Organizaţiei de
cooperare de la Shanghai (SCO) şi cel al ţărilor membre BRIC.
Reuniune oficială a liderilor BRIC
Prima reuniune oficială a liderilor din China, Brazilia, Rusia şi
India (BRIC) a avut loc la Ekaterinburg, Rusia, loc pe care
preşedintele Medvedev l-a numit "epicentrul politicii mondiale".
Preşedintele Chinei, Hu Jintao, omologul său rus, Dmitri
Medvedev, preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva şi
primul ministrul indian, Manmohan Singh au participat la reuniune.

de la Shanghai (COS). Participanţii la reuniune au semnat
Declaraţia de la Ekaterinburg, Convenţia împotriva terorismului şi
alte documente. În declaraţie a ocupat un loc important aprobarea
concepţiei lumii multipolare şi rolului regiunilor în soluţionarea
problemelor globale. Membrii Organizaţiei şi-au asumat
răspunderea pentru securitatea Euroasiei în ansamblu. În scopul
integrării economice a membrilor a fost înfiinţat Consiliul de
Afaceri al COS. Măsurile anticriză au ocupat de asemenea un loc
important pe agendă, iar pentru aceasta s-au examinat
problemele colaborării în ramurile determinante ale economiilor
ţărilor membre, inclusiv în energetică. S-a discutat şi problema
necesităţii atenuării contradicţiilor tradiţionale dintre producători,
ţările tranzitare şi consumatorii de energie.
Preşedintele Chinei, Hu Jintao, a propus ţărilor membre ale
organizaţiei să-şi întărească colaborarea pe plan politic, pe plan
economic şi în domeniul securităţii, precum şi schimburile
culturale. El a subliniat totodată importanţa adâncirii cooperării cu
ţările observatoare în lupta atiteroristă şi în domeniile cultural, al
combaterii contrabandei cu droguri, transporturilor, energiei,
operaţiunilor de salvare.
Hu Jintao a anunţat că ţara lui va acorda ţărilor membre ale
Organizaţiei un credit de 10 miliarde de dolari pentru a le ajuta să
contracareze criza financiară. În plus, China va trimite delegaţii de
promovare a comerţului şi investiţiilor în aceste state.
Şeful statului chinez a făcut propuneri privind cooperarea
Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a arătat în discursul
ţărilor BRIC în viitor, şi anume, întărirea încrederii reciproce din său că ţara sa va acţiona pentru intensificarea relaţiilor de
domeniul politic, aprofundarea colaborării economice şi parteneriat din cadrul SCO.
încurajarea schimburilor de experienţă.
La rândul său, preşedintele rus a subliniat că cele patru ţări
trebuie să întărească coordonare şi cooperarea multilaterală şi
bilaterală şi să facă faţă împreună problemelor legate de
securitatea energiei, cerealelor, schimbări climatice.
Preşedintele Braziliei a declarat că întărirea cooperării ţărilor
emergente va influenţa puternic relaţiile internaţionale.
Cooperarea ţărilor BRIC are un uriaş potenţial de dezvoltare.
Primul ministrul indian a propus că cele patru ţări să se opună
cu fermitate protecţionismului şi să promoveze reforma structurii
economice şi financiare internaţionale.
O altă temă, aşteptată cu interes, cea a monedei alternative,
temă susţinută în urmă cu un an de China acompaniată de Rusia
În mod normal, SCO acoperă probleme de securitate regioşi Brazilia, a rămas de această dată în umbră, mai ales datorită
nală,
şi acest an nu a fost diferit. Dar liderii naţiunilor SCO - la fel
tăcerii diplomatice a Chinei legată de subiect.
Împreună, BRIC reprezintă aproximativ 15% din economia ca anul trecut în Dushanbe - s-au confruntat cu încercarea de a
globală de 60.700 miliarde dolari, iar produsul intern (PIB) al Chi- ajunge la un consens cu privire la anumite aspecte fundamentale,
nei a crescut în ciuda recesiunii care a afectat statele din Occident. cum ar fi dorinţa Iranului de deveni membru (Iranul este observaUnii observatori estimează că în următorii 20 de ani, cele patru tor), şi tipul de suport disponibil pentru misiunea NATO în
state împreună ar putea fi o putere mai mare decât G7, grupul Afganistan. În privinţa statului persic, atât Rusia cât şi China s-au
celor mai mari şapte state industrializate, iar economia Chinei ar opus. O poziţie similară a fost adoptată de Rusia şi faţă de cererea
Pakistanului de a deveni membru, argumentând cu poziţia de
putea depăşi pe cea a Statelor Unite.
observator a Indiei.
Reuniunea Consiliului şefilor de stat ai ţărilor membre ale
Ekaterinburg, marchează geografic începutul părţii asiatice a
Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai
Rusiei. Aici, în iulie 1918, forţele bolşevice l-au ucis pe ţarul Nikolay.
Tot la Ekaterinburg a avut loc cea de-a 9-a reuniune a ConsiliuOrganizatia de Cooperare de la Shanghai (SCO): State membre - Rusia, China,
lui şefilor de stat ai ţărilor membre ale Organizaţiei de Cooperare Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan si Kirgistan
Corpul legislativ Consiliul Gardienilor Constituţiei a
exclus posibilitatea anulării alegerilor prezidenţiale din
Iran desfăşurate în 12 iunie, aşa cum solicita candidatul
opoziţiei, Mir Hossein Moussavi, potrivit postului
guvernamental de limbă engleză Press TV.
Preşedintele Mahmoud Ahmadinejad, declarat câştigător al controversatului scrutin prezidenţial şi membrii
noului Guvern iranian vor depune jurământul, în Parlament, între 26 iulie şi 19 august, înaintea Ramadanului.

În ultimele zile, evenimentele din Teheran au fost în
centrul atenţiei întregii lumi. Zeci de mii de persoane au
ieşit în stradă pentru a contesta rezultatele alegerilor, în
cadrul celor mai puternice proteste de la căderea şahului
în 1979. Occidentul a condamnat folosirea violenţei de
către autorităţi şi cenzurarea presei.
În cadrul Consiliului European din 18 şi 19 iunie,liderii
europeni au condamnat ferm „folosirea violenţei împotriva protestatarilor, care a dus la pierderea de vieţi umane“.

„S@pt@mâna verde”
Uniunea Europeană se remarcă
prin măsurile pe care le întreprinde
pentru combaterea schimbărilor
climatice. S-a angajat să reducă
emisiile de gaze cu efect de seră cu
cel puţin 20% faţă de nivelul
înregistrat în 1990 şi să utilizeze cu
20% mai multă energie regenerabilă,
până în 2020. În decembrie, la
Copenhaga, urmează să se adopte
un nou acord internaţional privind
schimbările climatice, care va înlocui
actualul Protocol de la Kyoto.
Prin urmare, nu e de mirare că cea
de-a noua ediţie a Săptămânii Verzi
este consacrată combaterii schimbărilor climatice, sub deviza „Acţiune si
adaptare”. Printre temele principale
abordate se numără: încheierea unui
nou acord la conferinţa de la
Copenhaga, o societate fără emisii de
carbon, până în 2050 şi protejarea
economiei şi a mediului de efectele
schimbărilor climatice.
În această perioadă, la Bruxelles,
au loc numeroase dezbateri şi seminarii în cadrul conferinţei organizate
cu această ocazie, precum şi
manifestări publice. Printre acestea,
se numără o expoziţie privind o
planificare urbanistică vizionară,
realizată de arhitectul Luc Schuiten şi
difuzarea filmului „The age of stupid”.
La 24 iunie, au fost prezentate
premiile LIFE pentru proiecte de
mediu.
„Săptămâna verde” este cea mai
importantă conferinţă anuală pe teme
de mediu din Europa, care reuneşte
reprezentanţi ai instituţiilor europene,
întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice şi
cercetători.

Iran - actorii principali:
l Ayatollah Ali Khamenei: lider suprem pe viaţă din
1989; numeşte judecătorii şi conduce forţele armate
l Mahmoud Ahmadinejad: preşedinte din 2005
l Hossein Mousavi: fost prim ministru în anii 80; lider al
opoziţiei
l Tinerii: aproape jumătate din cei 71 de milioane de
iranieni au vârste sub 25 de ani; aproape două treimi au
vârste sub 30 de ani

l Suedia şi-a prezentat priorităţile pentru următoarele şase luni în calitate de preşedinte al UE l Medvedev şi Mubarak au semnat un
acord de parteneriat strategic l SUA va folosi în continuare baza din Kirghistan l Alegerile prezidenţiale în Ucraina vor avea loc la
data de 17 ianuarie 2010 l Comisia Europeană stimulează serviciile transfrontaliere cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră l Alegeri
legislative în Bulgaria se vor desfăşura în 5 iulie 2009 l NATO îşi va reduce prezenţa în Kosovo până la aproape o şesime din
actualul nivel, în următorii doi ani, la 2.500 de soldaţi l Pe 14 iulie, deputaţii europeni îşi vor alege un nou preşedinte l Omenirea va
depăşi în 2009 pragul de 1 miliard de persoane subnutrite, adică aproximativ unul din şase oameni, potrivit ultimului raport al FAO l

Parc pentru salvarea de la dispari]ie a ur}ilor polari
Rusia va crea un nou parc de 1.5 milioane
hectare în cercul Arctic, o zonă centrală pentru
populaţiile de urşi polari din Marea Barents şi
Marea Kara.
Parcul "Arctic rus" este situat în partea de nord
a Novaia Zemlya, o insulă care se arcuieşte în
Oceanul Arctic între mările Barents şi Kara.
Acesta include, de asemenea, unele zone marine
adiacente. WWF (World Wide Fund for Nature) a
făcut mult timp lobby pentru înfiinţarea parcului,
care este, de asemenea, o zonă cheie pentru
morse, reni şi păsări sălbatice. Crearea parcului
exclude toate activităţile industriale.
"Aceasta este exact genul de iniţiativă de care
avem nevoie de la guvernele din zona Arctică", a
declarat Neil Hamilton, directorul WWF al
programului internaţional arctic. "Singura
modalitate ca aceste populaţii Arctice să
supravieţuiască ravagiului ecologic cauzat de
încălzirea globală este să le oferim suficient
spaţiu să respire." "Dacă activitatea industrială
este ţinută departe de habitatele cheie, animalele
au o şansă." "Noi avem, de asemenea, nevoie
urgentă de o acţiune la nivel mondial privind

schimbările climatice pentru a fi siguri că parcurile
rămân suficient de reci pentru animale ca urşii
polari şi renii sălbatici".
În timp ce WWF este mulţumită cu crearea
parcului, acesta ia act de faptul că zona protejată
este mai mică de 5 milioane de hectare, planificarea iniţială. "În pofida faptului că Parcul Arctic
Rus este cea mai mare realizare a noastră, ne
pare rău că nu toate teritoriile planificate au fost
incluse în zona parcului", spune Oleg Sutkaitis,
şeful Biroului Ecoregional Marea Barents pentru
WWF Rusia. "Terenul Franz Josef şi Insula
Victoria au fost scoase din proiect, dar vom lucra
la extinderea frontierelor parcului."
Prim-ministrul Vladimir Putin, l-a ceremonia
semnării decretului de înfiinţare, şi-a exprimat
speranţa că parcul va fi un important punct de
atracţie pentru turism şi a anunţat că el plănuieşte
o vacanţă acolo.
Potrivit US Geological Survey, două treimi din
cei 25000 de urşi polari din lume, ar putea muri
până în 2050, pe măsură ce gheaţa pe care o
folosesc pentru a vâna foci se topeşte din cauza
încălzirii globale.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Auto-Moto-Velo

Pierdut pechinez roşcat cu
lăbuţa dreaptă albă în zona Bl.
800 - Nera. Urmează tratament
de deparazitare, ofer recompensă. Tel. 0355-426548, 0770751528.
Vând firmă SRL fără datorii.
Tel. 0722-742502.
Vând 6 familii albine, 10 lăzi
duble şi ceară. Tel. 0355802138, 0766-930885
Vând sufragerie formată din
7 corpuri. Preţ 1.400 lei negociabil. Tel. 0770-497364
Vând laptop P3 1.200 Mhz,
25 giga, dvdcdrw, 256 sdram.
Tel. 0721-497415.
Vând calculatoare, multifuncţionale, monitoare convector gaz şi instant gaz. Tel. 0770473037.
Vând lămâi altoiţi, dafini şi
smochini, vârsta 1 an. Se trimit
în orice locaţie din ţară prin
intermediul Poştei Române, în
sistem ramburs. Plata la ridicarea coletului. Preţ 18 lei (+7
lei taxe poştale). Tel. 0742573160 sau 0359-412807.
Vând aparat foto Agfa şi 2
filme, preţ 80 lei. Tel. 0770516238.
Cumpăr polistiren şi alte
materiale de construcţii la preţ
redus indiferent provenienţa,
plata cash. Tel. 0747-022440.
Vând polistiren preţ 33 lei,
adeziv 20 lei/sac, dibluri 0,2
lei/buc., transport gratuit. Tel.
0747-022440.
Vând rochii de mireasă la
preţuri convenabile. Tel. 0255210491.
Vând canapea extensibilă
(se deschide în faţă) folosită 2
ani, măsuţă + 3 fotolii (350 lei).
Tel. 0255-221036.
Cumpăr rezervă plastic 150 l
pentru instalaţie erbicidat pe
tractor. Tel. 0742-450476.
Vând mobilă dormitor
sculptat în lemn mahon furniruit,
1.500 lei. Tel. 0355-414413.
Vând băţ + mulinetă Shimano original, aparat microunde, 2
călcătoare noi, aparat bronzat
Philips şi scuter electric pentru
copii, 24 V. Tel 0721-515934,
0255-255937.
Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonala
de 66 cm 600 lei, tv color mic 50
lei, maşină cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei, maşină
spălat DU defectă 100 lei, două
rulouri ferestre. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732975314.

Vând Kawasaki ZX9-R an
fabricaţie 1999, unic proprietar,
stare impecabilă, 150 CP, preţ
neg. Tel. 0723-357373.
Vând scaun de maşină pt.
copii 0-13 kg, stare bună. Preţ
50 lei. Tel. 0722-877097.
Cumpăr potenţiometru clapetă acceleraţie pentru Golf 3.
Tel.0744-274556, 0255-220725
Vând Opel Vectra B, an 96,
motor 1.6, geamuri electrice,
ABS, 2 airbaguri, central, trapă,
negru metalizat, folie, stare
excelentă, acte la zi, preţ 3.150
€ neg. Tel. 0742-527232.
Vând Daewoo Cielo Executiv, a.f. 2002, 160.000 km. Preţ
2.750 € neg. Tel. 0742-153413.
Vând Daewoo Nubira 2, a.f.
2006, 60.000 km. Preţ 7.500 €
negociabil. Tel. 0742-153413.
Vând sau dezmembrez Renault Fuego, 1.6 turbo, geamuri
electrice, volan reglabil, închidere centralizată. Tel. 0771658298.
Vând tractor mic, Eiker 445,
german. Preţ 3.000 € negociabil. Tel. 0723-939872.
Vând VW Golf 3, 2000 cmc,
GTI, toate dotările, înscris în
circulaţie de o lună. Preţ 2.500
€. Tel. 0723-939872.
Vând Dacia 1410 sport pentru piese schimb, poate funcţiona dar nu mai are verificare. Tel.
0355-809615.
Vând camioneta Citroen
C25 diesel, an ‘88, lada 3,5 m
lungime, prelată bună, stare f.
bună, import Austria, posibilitate
înmatriculare BG, preţ 1.850 €.
Tel. 0742-527232.
Vând garaj zona bloc 800.
Tel. 0744-771725.
Vând perii electrice pt.
demaror şi alternator tractor.
Tel. 0722-856769.
Vând Opel Vectra B Ecotec
1.8 116 cp, climă, geamuri +
oglinzi electrice, recent înmatriculat, 3.200 €. Tel 0726-612097.
Vând bicicletă medicinală,
eliptică fitnes First Bike, preţ
450 lei. Tel. 0770-440158.
Vând Dacia Logan 1.5 DCI.
Tel. 0722-742502.
Vând Mercedes 200 diesel
Cobra fab.1981. Preţ negociabil. Tel. 0744-627916.
Vând Skoda Fabia, stare
excepţionala, an 2004. Tel.
0743-032792.
Vând Opel Astra F-CC sport,
1, 6, 16 V, anul 1997, full electric, înmatriculată recent. Tel.
0741-132826.

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.
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Iliasă Ioan
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Oferte-Cereri
de Serviciu

Imobiliare

Doamnă cu pregătire juridică caut post de jurist sau
administrator la o firmă privată,
vorbesc limba italiană. Maximă
seriozitate. Tel. 0742-401489.

Angajăm bucătăreasă
şi barman.
Tel. 0731-660663
Angajez muncitor calificat,
electrician, permis auto categoria B. Tel. 0728-981600.
Ofer limuzină decapotabilă
de epocă, model 1948, pt. nunti,
ocazii, www.dekaraso.ro, 0770495824, 0355-411748.
Traducător autorizat de
Ministerul Justiţiei, efectuez
traduceri din/în limba engleză.
Rog seriozitate. Tel. 0743148302.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri case, înfiinţări firme.
Tel. 0727-505315
Caut femeie pentru îngrijire
bătrână, 4 ore/zi. Tel. 0255251465.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275
Traducător autorizat limba
franceză. Tel. 0766-277309
Execut tencuieli, zid ării,
gresie, faianţă, marmură, ziduri
de piatră, mansardări, acoperişuri, renovări case şi apartamente. Tel. 0743-907757.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare, casă la
cheie, preţuri fără concurenţă.
Tel. 0723-894929.
Intermediez înmatriculări în
Bulgaria, asigurare, verificare 1
an, procură, totul inclus la 700 €.
Tel. 0742-527232.
Transport marfă intern cu
camionetă 15 mc, ladă 3,5 m
lungime, prelată, tarif 1 leu/km
sau în oraş 70 lei. Tel. 0742527232.
Sonoriz ări, filmări, foto,
transport marfă şi persoane.
Tel. 0766-522249.
Instalări sisteme de navigaţie portabile şi in-car, hărţi EU
2008-2009. Timi şoara. Tel.
0726-065741.
Execut tencuieli zugrăveli
interioare şi exterioare gresie,
faianţă, laminate, recondiţionări
parchet, instalaţii electrice, experienţă în străinătate, calitate
şi seriozitate. Tel. 0724-786152.
Ofer împrumut valutar avantajos cu garanţii imobiliare,
ipotecă, contract de împrumut.
Tel. 0745-583129.
Asigur transport persoane în
Ungaria, Austria, Germania de
la domiciliu la destinaţie în
confort şi siguranţă. Tel. 0770715029.

SC ARCH’ADIA PROD
SRL Reşiţa - angajeză
electrician. Tel. 0255220010 sau 0744-772429.

Nume
Adresa

Anunturi
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Vând apartament 2 camere
în Anina, zona central ă,
ultramodern, centrală proprie.
Preţ 21.000 € neg. Tel. 0723788000
F ără intermediar vând
apartament cu 1 camera în zona
Spar cu îmbunătăţiri sau schimb
cu 2 camere + diferenţă. Tel.
0745-975859.
Vând teren în Reşiţa, pe
Calea Caransebeşului, cu pomi
şi vie. Tel. 0751-132460.
Caut spaţiu comercial de
închiriat, de aprox. 50 mp, în
zona Govândari, pe Republicii,
cu vad comercial, ofer maxim
300 € pe lună. Tel. 0742-401489
Vând apartament 3 camere,
Al. Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3.
Tel. 0770-442804.
Vând sau schimb casă în
Gătaia cu apartament în Reşiţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp. Preţ neg.
Tel.0256-410590, 0747-832171
Ofer spre închiriere spaţiu
comercial 120 mp Reşiţa, Bd.
Republicii 20. Tel. 074410366.1
Vând casă cu toate utilităţile
în comuna Dognecea, eventual
în rate.Tel. 0255-236551, 0752123445.
Schimb apartament 2 camere, centrală şi sălaş cu căsuţă şi
curent, 400 mp, Reşiţa cu apartament 3 camere, cu centrală în
Timişoara. Tel. 0356-452501,
0722-871952.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână
betonată, centru. Preţ 22.000 €.
Tel.0355-411682, 0729-357909
Persoană fizică vând apartament 2 camere în Moroasa,
zona Ateneu, renovat, centrală,
mobilat. Preţ 35.500 €. Tel.
0720-149909.
Persoană fizică vând apartament 2 camere în Anina,
renovat, centrală proprie, zona
centrală, mobilat. Preţ 22.000 €.
Tel. 0723-788000.
Închiriez spaţiu zonă centrală, ateliere, depozite, 500 mp.
Preţ 3 €/mp. Tel. 0728-981600.
Vând sau schimb apartament 2 camere Moroasa,
parter, cu îmbunătăţiri, cu cămin
2 camere + diferenţă. Tel. 0770497364
Vând apartament 2 camere,
64,5 mp, în lunca Pomostului, în
spatele UEM. Tel. 0740085778, 0770-515949.
Vând casă 4 camere, 2.000
mp, grădină, anexe în Iam sau
schimb cu maşină. Preţ 6.000 €.
Tel. 0734-614064.
Vând casă modernă cu toate
utilităţile, salon termopan, 2.000
mp teren în Secu sau schimb cu
apartament în Reşiţa. Preţ
35.000 €. Tel. 0734-614064.
Primesc o fată în gazdă. Rog
seriozitate. Tel. 0721-465512.

Prenume

Vând casă în Fârliug, nr.
378. Preţ 14.500 € negociabil.
Tel.0720-651852, 0768-370493
Urgent schimb garsonieră
27 mp, stare perfecta, în Govândari cu apartament 2 camere în
aceeaşi zonă. Tel. 0742-401489
Cumpăr urgent apartament
în Govândari, ofer preţ maxim
20.000 €, plata în două rate.
Maximă seriozitate. Tel. 0742401489.
Vând spaţiu 70 mp Bl. 800
format din două birouri, hol, baie
proprie, la preţ avantajos. Tel.
0724-009849.
Vând camere Bl. 800 (10) la
preţ avantajos ideal pt. birouri.
Tel. 0724-001631.
Vând garsonieră în Reşiţa
Al. Tineretului sau schimb cu
variante în Deva sau Hunedoara. Contact: florin_calugaru
@yahoo.com
Vând 5.400 mp teren în
Reşiţa pe Calea Caransebeşului, la sosea, cu acces auto,
bun pentru casă ori gradină sau
schimb pentru apartament în
Reşiţa. Preţ 10 €/mp. Tel. 0734076869.
Vând apartament 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.
Vând casă Reşiţa, Muncitoresc, 230 mp, etaj cu balcon, 3
camere, 2 holuri. Fără intermediari. 53.000 €. Tel. 0355805961 (după ora 17).
Vând apartament o cameră
37, 5 mp, et. 1, interfon, uşă
metalică, termopane, gaz,
centrală termică, aer condiţionat, tv, aragaz, gresie,
faianţă, parchet, parţial mobilat,
în Mociur. Preţ 20.000 €, neg.
Tel. 0769-235390.
Vând casă 3 camere, baie,
bucătărie, grădină şi spaţiu pt.
magazin în comuna Fârliug nr.
260. Tel. 0723-421508.
Vând apartament cu 2
camere, preţ negociabil, fără
intermediari. Tel. 0752-883994.
Ofer spre închiriere apartament în Reşiţa pe Al. I. Cuza cu
toate utilităţile preferabil 1, 2
persoane nefumătoare. Tel.
0355-426548, 0770-751528.
Vând apartament la casă în
Reşiţa cu o cameră, baie
bucătărie, verandă. Tel. 0720959432. Preţ 25.500 €.
Prima casă, se vinde garsonieră pe Al. Tineretului 5, termopane, uşă blindată, în alb, (ne)
mobilă, preţ sub 20.000 €. Tel.
0255-230333 şi 0740-203333.
Vând apartament 3 camere,
în Govândari, 25.000 €. Tel.
0727-464685.

Matrimoniale
Femeie 60 ani dore şte
partener de viaţă. Tel. 0770391275.
Caut femeie fără obligaţii
pentru relaţie serioasă. Domn
40 ani stabilit de 20 ani în
Germania. Tel. 0356-719919.

Telefon

Textul anuntului:
,

Iunie
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 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu centrală termică, podele
laminate, termopane. Preţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Reşiţa, zona C. Timişoarei. Preţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fostă bază de producţie
în domeniul construcţiilor situate în
Reşiţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
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 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 350.000 € 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 350.000 €
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 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
60.000 €. 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
Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Reşiţa, zona Calea Timişoarei. Preţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţă de 140 mp situat în Reşiţa,
zona Luncă, la stradă. Preţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat, zona Reşiţa centru. Preţ
350 €/lună. Tel. 221529, 0720-038774.
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.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
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
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/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
15 iun. 09
16 iun. 09
17 iun. 09
18 iun. 09
19 iun. 09
22 iun. 09
23 iun. 09
24 iun. 09

Lei noi
91,0194
91,6646
91,6296
91,3991
91,0502
90,5471
89,9050
89,5905

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

USD

25 Mai - 24 Iunie 2009

EURO

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24

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

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, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Garsonieră Tineretului, etaj 2/9, 32 mp
podele laminate, uşă intrare metalică,
cabină duş, gresie, faianţă, mobilată şi
utilată modest, chirie 80 € + 3 luni garanţie,
cod anunţ 00382.
Garsonieră Tineretului, etaj 1/9, 32 mp,
faianţă, gresie, gaz la pauşal, apometre,
aragaz, frigider, mobilată, cablu, internet,
telefon, chirie 110 € + 200 € garanţie, cod
anunţ 00459.
Garsonieră Constructorilor, etaj 1/4, 34
mp, renovata, cabină duş, termopane, podele, mobilată, aragaz, frigider, TV, cablu,
telefon, chirie 100 € + 100 € garanţie, cod
anunţ 00462.
Apartament 2 camere Luncă, pretabil
birouri sau depozit, parter, fără alte îmbunătăţiri, chirie 200 € +100 € garanţie, cod
anunţ 00173.
Apartament 2 camere Luncă, etaj 3/4,
mobilat, uşă metalică la intrare, aragaz,
frigider, convector, instant, TV, gresie,
faianţă, chirie 130 € +130 € garanţie, cod
anunţ 00267.
Apartament 2 camere Govândari, etaj
5/10, central ă, termopane, podele,
complet mobilat şi utilat, chirie 250 € + 1
lună garanţie, cod anunţ 00356.
Apartament 2 camere Govândari, etaj
2/4, mobilat şi utilat lux, chirie 350 € + 1
lună garanţie, cod anunţ 00385.
Apartament 2 camere Calea Caransebeşului, etaj 3/4, complet mobilat şi utilat
nou, termopane, podele, centrala, confort
2, semidecomandat, chirie 200 €+200 €
garanţie, cod anunţ 00454.
Apartament 2 camere Muncii, etaj 1/4,
complet mobilat şi utilat nou, termopane,
centrală, confort 1, semidecomandat, chirie 200 € + 200 € garanţie, cod anunţ 00460
Apartament 3 camere Luncă, etaj 3/3,
complet mobilat şi utilat, frigider, aragaz,
maşină de spălat, centrală, termopane,
semidecomandat, chirie 250 €+250 €
garanţie, cod anunţ 000146.
Apartament 3 camere Govândari,
P/10, mobilat şi utilat modest, centrală,
utilităţi contorizate, chirie 300 € + 300 €
garanţie, cod anunţ 00327.
Apartament 3 camere Luncă, etaj 1/3,
complet renovat, izolat, centrală, termopane, boxă, debara, se închiriază gol,
chirie 300 €, cod anunţ 00266.
Apartament 3 camere Republicii, etaj
5/10, 2 camere mobilate modest, 1 cameră
goală, utilat, centrală, confort 1, semidecomandat, chirie 200 € + 200 € garanţie, cod
anunţ 00463.
Apartament 4 camere Govândari, etaj
1/4, centrală, apometre, se închiriază gol,
chirie 200 € + 200 € garanţie negociabil,
cod anunţ 00448.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 3/4,
convector, gaz, apă caldă, perete exterior
izolat, baie mare, 28 mp, preţ 17.500 €
negociabil, cod anunţ 00020.
Vând garsonieră Aleea Tineretului, etaj
2/9, renovată, podele laminate, uşă metalică, cabină dus, gresie, faianţă, mobilată
modest, 32 mp, preţ 20.000 € negociabil,
cod anunţ 00382.
Vând garsonieră Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătăţiri, 27 mp, preţ 11.000 €
negociabil, cod anunţ 00386.
Vând garsonieră Aleea Rarău,etaj 1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, termopan
cameră, fără alte îmbunătăţiri, 32 mp, preţ
19.000 € negociabil, cod anunţ 00389.
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,

parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Luncă, P/4,
confort 2, semidecomandat, pretabil privatizare, renovat, preţ 35.000 € negociabil,
cod anunţ 00175.
Vând apartament 2 camere, Luncă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat, modificat, centrală, termopane, preţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
Vând apartament 2 camere Govândari,
P/4, confort 2, semidecomandat, faianţă,
gresie, centrală, termopane, preţ 28.000 €
negociabil, cod anunţ 00228.
Vând ap.2 camere Luncă, etaj 1/4,conf.
2, semidecomandat, centrală, tâmplărie
lemn, podele laminate, uşi interior noi, uşă
intrare parchet, mobilă bucătărie inclusă,
preţ 26.000 € neg.,cod anunţ 00366
Vând ap. 2 camere Moroasa, etaj 4/4,
confort 2, semidecomandat, bloc acoperit,
centrală, geam termopan, balcon închis în
termopan, podele laminate, parţial mobilat,
preţ 31.500 € negociabil, cod anunţ 00388.
Vând apartament 2 camere Timişoarei,
P/2, confort 1, decomandat, termopane,
centrală, izolat, renovat, boxă, preţ 31.000
€ negociabil, cod anunţ 00452.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
P/10, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
toate utilităţile contorizate, centrală, bucătărie mărită, uşă intrare metalică, preţ
46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate coridor şi bucătărie, parchet camere,
centrală instalaţie pe cupru, bloc de
cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet camere, uşă
intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit, neamenajat, preţ 40.000 € neg., cod anunţ 00438.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp,cod anunţ 00023
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ 65 €/mp neg., cod anunţ 00007.
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apa, curent,
utilit ă ţi în apropiere, preţ 35 €/mp
negociabil, cod anunţ 00451.
Avem spaţii comerciale de închiriat în
Reşiţa, Caransebeş.
Hale pentru depozitare în Reşiţa,
Caransebeş, Doman.
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TENIS - TURNEUL DE LA WIMBLEDON

Romania pierde fara drept de apel in fata Poloniei si
rateaza prezenta la europene. Sperantele nationalei masculine
de handbal a Romaniei de a ajunge din nou la un turneu final de
Campionat European dupa 14 ani s-au naruit, sambata, la Kielce,
tricolorii pregatiti de Aihan Omer fiind depasiti categoric de o solida
echipa a Poloniei, scor 34-22 (17-8).
Reprezentativa tricolora a incheiat preliminariile pentru Campionatul European pe locul patru, cu un total de doar 7 puncte,
depasind doar modesta nationala a Turciei. Suedia si Polonia vor
juca la turneul final gazduit de Austria in luna ianuarie a anului 2010
Rezultatele nationalei Romaniei in preliminariile pentru CE
2010:
Muntenegru - Romania
35 : 33 (21 : 15)
Romania
- Turcia
37 : 30 (21 : 15)
Romania
- Suedia
29 : 36 (15 : 19)
Romania
- Polonia
33 : 29 (16 : 13)
Suedia
- Romania
26 : 26 (10 : 12)
Romania
- Muntenegru 27 : 28 (10 : 12)
Turcia
- Romania
29 : 35 (14 : 19)
Polonia
- Romania
34 : 22 (17 : 08)
Romania, calificare la Campionatul Mondial din China.
Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat, sambata
seara, la turneul final al Campionatului Mondial din China,
jucatoarele pregatite de Radu Voina invingand echipa Belarusului,
la Bucuresti, cu 38-32 (22-16). Tricolorele au controlat meciul din
Sala Polivalenta de la inceput si pana la sfarsit, bifand a doua
victorie in dubla de baraj cu nationala statului Belarus, dupa ce in
tur castigasera de asemenea, cu 32-31.
Tragerea la sorti a grupelor turneului final va avea loc, pe 15
iulie, la Basel.
Programul meciurilor Romaniei in preliminariile CE de
handbal feminin din 2010. Nationala de handbal feminin a
Romaniei va juca, in ordine, cu reprezentativele Portugaliei,
Elvetiei si Ucrainei, in preliminariile Campionatului European din
2010, conform programului anuntat de forul european de profil.
Echipa Romaniei va juca in grupa 1 de calificare, in sistemul identic
de la masculin, care este deja implementat. Astfel, in grupa 1 de
calificare, tricolorele vor avea urmatorul program:
14-15 octombrie:
Romania-Portugalia
17-18 octombrie:
Elvetia-Romania
31 martie-1 aprilie 2010: Ucraina-Romania
3-4 aprilie:
Romania-Ucraina
26-27 mai:
Portugalia-Romania
29-30 mai:
Romania-Elvetia.
La turneul final al Campionatului European din 2010 (7-19
decembrie, Norvegia si Danemarca) sunt calificate direct natiunile
organizatoare, alte 28 de echipe nationale urmand a intra in “febra
calificarilor”, in cele sapte grupe. Din fiecare din aceste sapte grupe preliminare, la turneul final se vor califica primele doua clasate.

Victor Hănescu şi Sorana Cîrstea sunt singurii jucători din ţara
noastră favoriţi la turneul de Mare Şlem din capitala Marii Britanii.
Opt tenismeni „tricolori“, cel mai mare număr din toate timpurile, ne
vor reprezenta în acest sezon pe iarba londoneză.
Cel mai prestigios turneu dintre cele patru Grand Şlemuri,
Wimbledonul, şi-a deschis porţile la începutul acestei săptămâni
pentru a-i primi pe cei mai buni tenismeni ai lumii.
Printre ei se află şi opt români care au luat cu asalt iarba
londoneză în speranţa unei mari izbânzi. Sorana Cîrstea, Victor
Hănescu, Monica Niculescu, Raluca Olaru, Victor Crivoi, Edina
Gallovits, Andrei Pavel şi Horia Tecău (la dublu) aşteaptă să
producă „surpriza” pe care această suprafaţă o oferă în fiecare an.
Chiar dacă sunt cotaţi cu şanse infime la obţinerea trofeului,
norocul le-a surâs românilor, cel puţin la tragerea la sorţi. Dacă ne
luăm după favoriţii stabiliţi, Sorana Cîrstea, cap de serie numărul
28, şi Victor Hănescu, numărul 31, au cele mai mari şanse să
ajungă cât mai departe. Dacă vor accede în runda a treia, Victor
Hănescu şi Andrei Pavel se vor întâlni la fileu, luptând pentru un loc
în optimi. Acelaşi lucru este valabil şi la fete, cu Sorana Cîrstea sau
Edina Gallovits şi Raluca Olaru.
Jucătorii de tenis din România au triumfat de cinci ori la Wimbledon, chiar dacă ţara noastră nu are niciun teren de tenis de iarbă pe care să se poată antrena. Prima dată în 1973, când Ilie Năstase împreună cu americanul Jimmy Connors au câştigat trofeul la
dublu. 20 de ani mai târziu, Răzvan Sabău se impunea la juniori.
Au mai trecut alţi zece ani pentru ca Florin Mergea să ridice şi el
deasupra capului trofeul londonez, tot la juniori. În anii 2002 şi
2003, când a jucat împreună cu Horia Tecău, Mergea a câştigat şi
proba de dublu. Demne de notat sunt şi cele două finalele de
simplu jucate de Ilie Năstase (1972 şi 1976) şi Mariana Simionescu (1974), precum şi prezenţa în ultimul act la dublu a Virginiei
Ruzici (1978).

VOLEI

CICLISM - TURUL FRAN[EI

Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, sambata, de reprezentativa Frantei, care s-a impus cu 3-2, intr-un meci
jucat la Constanta, in etapa a 9-a din Grupa B a Ligii Europene.
Romania are pana acum 6 victorii in Grupa B a Ligii Europene.
Romania face parte din Grupa B, alaturi de Turcia, Franta si Anglia.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
22 iun - 05 iul:
25 - 28 iun:
27 iun - 05 iul:
04 - 26 iul:

TENIS - Turneul de la Wimbledon, Anglia;
CAIAC-CANOE - Camp. European, Germania;
INOT - Jocurile Mediteraneene, Pescara, Italia ;
CICLISM - Turul Frantei 2009.

DE VĂZUT LA TV:
POLO: Turneu international la Bucuresti: Romania - Rusia
Vineri TVR 2 ora 15:20
VOLEI MASC.: Liga Europeana: Belgia - Romania
Vineri TVR 2 ora 21:00
CAIAC - CANOE: Campionatul European, Germania
Sambata Eurosport ora 11:00
TENIS: Turneul de la Wimbledon
Sambata Sport.ro ora 14:00
INOT: Jocurile Mediteraneene
Sambata Eurosport ora 18:45
FOTBAL: Fianla Cupei Confederatiilor
Duminica TVR 1 ora 21:25

Joi/25 Iunie

Vineri/26 Iunie

Timişoara

+30ºC
+17ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 29 Iunie

Amaury Sport Organisation, societatea care organizeaza Turul
Frantei, a dat publicitatii cele 20 de echipe care vor participa
incepand cu 4 iulie la editia 2009 a Marii Bucle. Cele trei echipe
invitate in Turul Frantei din acest an sunt Cervelo Test Team, SkilShimano si Agritubel, echipa lasata in afara listei fiind FujiServetto, formatie care s-a constituit pe scheletul fostei SaunierDuval. Decizia organizatorilor de a lasa echipa Fuji-Servetto in
afara competitiei are la baza politica de toleranta zero fata de
trisorii plutonului, Riccardo Ricco si Leonardo Piepoli, fosti la
Saunier Duval, fiind depistati pozitiv cu CERA (eritropoietina de
generatie noua) in turul din 2008. Echipa Cervelo il are drept rutier
principal pe spaniolul Carlos Sastre, castigatorul Turului Frantei
din urma cu un an, norvegianul Thor Hushovd fiind o alta piesa
grea in angrenajul echipei cu baza juridica in Elvetia.
Celelalte 17 echipe care vor participa la Turul Frantei sunt:
Milram, Quick Step, Silence-Lotto, Saxo Bank, Caisse d'Epargne,
Euskaltel-Euskadi, Garmin-Slipstream, Columbia-Highroad,
AG2R La Mondiale, Bouygues Telecom, Cofidis, Française des
Jeux, Lampre-NGC, Liquigas, Astana, Rabobank si Katiusa.
Ciclistul american Lance Armstrong a fost selectionat de
echipa Astana pentru a participa la editia din acest an a Turului
Frantei, la doar sase luni de la revenirea in plutonul profesionist.
A 96-a editie a Turului Frantei va debuta pe 4 iulie, cu un
contratimp individual pe strazile din Monte-Carlo, urmand a se
incheia pe 26 iulie la Paris.

Sâmb@t@/27 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+13ºC

+28ºC
+17ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

Reşiţa

+28ºC
+18ºC

Oraviţa +29ºC
+17ºC

+26ºC
+17ºC

+23ºC
+15ºC

Marţi, 30 Iunie

+28ºC
+16ºC

Miercuri, 1 Iulie

Pilotul german Sebastian
Vettel de la Red Bull Racing şi-a
spulberat adversarii în Marele
Premiul de Formula 1 al Marii
Britanii de la Silverstone,
câştigând a doua sa cursă din
acest sezon şi a treia din
carieră. Vettel a avut un start
fulminant şi s-a distanţat imediat
de pluton.
A urmat apoi o cursă solitară, germanul reuşind să-şi creeze un avantaj suficient până la
prima oprire la boxe, pentru a nu
fi nevoit să cedeze nici mă-car o
clipă prima poziţie. Domi-naţia
categorică a continuat în stilul
lui Michael Schumacher, cel cu
care este inevitabil com-parat.
În spate, Mark Webber a reuşit
să-l depăşească pe Rubens
Barrichello după prima oprire la
boxe.
Astfel, Red Bull anunţa, încă
din prima treime a cursei dubla
ce avea să urmeze. Liderul
clasamentului general, Jenson
Button, a avut un start slab,
câzând până pe nouă, iar apoi
nu a reuşit să-şi croiască drum
prin pluton pentru o poziţie
fruntaşă.
Rubens Barrichello a salvat
onoarea celor de la Brawn GP,
ocupând ultimul loc pe podium,
în timp ce Button a încheiat al
şaselea. Campionul mondial
Lewis Hamilton a avut un nou
parcurs dezastruos, încheind
pe locul 16, la un tur în urma
câştigătorului. Felipe Massa a
reuşit o cursă bună datorită unei
strategii excelente şi a fost
implicat în lupta pentru podium,
încheind cursa pe locul al
patrulea.
Marele Premiu al Angliei:
1. Sebastian Vettel Red Bull
2. Mark Webber
Red Bull
3. R. Barrichello
Brawn GP
4. Felipe Massa
Ferrari
5. Nico Rosberg
Williams
6. Jenson Button
Brawn GP
7. Jarno Trulli
Toyota
8. Kimi Raikkonen Ferrari
Clasament general
1. Jenson Button
64p
2. Rubens Barrichello 41p
3. Sebastian Vettel
39p
4. Mark Webber
35.5p
5. Jarno Trulli
21.5p
Clasament constructori
1. Brawn GP-Mercedes 105
2. Red Bull-Renault
74.5
3. Toyota
34.5
4. Ferrari
26
5. Williams-Toyota
15.5

Duminic@/28 Iunie

Timişoara
Caransebeş

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş

+25ºC
+17ºC

Reşiţa

Caransebeş

+31ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +31ºC
+19ºC

Oraviţa +29ºC
+18ºC

+24ºC
+19ºC

Joi, 2 Iulie

Vineri, 3 Iulie

+24ºC
+14ºC

+24ºC
+17ºC

Sâmbătă, 4 Iulie

Duminică, 5 Iulie

Reşiţa

+33ºC/+21ºC

+32ºC/+19ºC

+32ºC/+19ºC

+32ºC/+19ºC

+32ºC/+19ºC

+32ºC/+20ºC

+32ºC/+20ºC

Timişoara

+33ºC/+21ºC

+32ºC/+19ºC

+32ºC/+17ºC

+32ºC/+18ºC

+32ºC/+18ºC

+32ºC/+19ºC

+33ºC/+18ºC
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