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Vând casă în comuna Fârliug nr. 260, strada Principală, 3
camere, bucătărie, curte mare,
grădină. Tel. 0723-421508,
0734-589172.
Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând apartament 4 camere,
parter, total îmbunătăţit, zona
Reşiţa Sud. Intermediez credit
“Prima casă”. Tel. 0749-018275
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, centrală, Govândari, 150 €. Tel.
0732-850878.
Vând apartament 2 camere
în Anina, zona centrală, ultramodern, centrală proprie. Preţ
18.000 € neg. Tel. 0723-788000
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, termopane, izolat, centrală. Tel.
0723-894929.
Vând apartament cu 2
camere str. Ioan Corvin, Reşiţa,
pregătit pt. modernizare, etaj 1,
preţ 48.000 €. Tel. 0723-769051
Vând casă în sat Prilipeţ
com. Bozovici sau schimb cu
apartament în Reşiţa. Tel. 0724866454.
Vând apartament 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexa subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.
Vând apart. cu 3 camere,
conf. 1, decomandat, centrală, 2
băi, îmbunătăţit, complet mobilat şi utilat, boxă, în Luncă. Tel.
0741-097038, 0742-894272.
Cumpăr apartament 3 sau 4
camere în zonele centru, Moroasa, Luncă. Tel. 0734-544586
Vând garsonieră Reşiţa,
termopan, uşă metalică, centrală, preţ neg. Tel. 0726-636590.
Vând sau schimb cu casa în
Reşiţa - 2 apartament cu 2 şi 3
camere în Moroasa. Tel. 0355408414.
Persoană fizică vând apartament 2 camere, zona centru.
Pre ţ 33.000 €. Tel. 0746035366.
Închiriez apartament 2 camere, mobilat, gresie, faianţă,
termopane, centrală preţ 100 €.
Tel. 0720-894973.
Închiriez apartament b-dul
Republicii 23. et. 8 începând cu
1 august, preţul pieţii. Tel.
0032493723931.

Preţ 1 leu

Vând 4.200 mp teren cu posibilitate curent pt. construcţie
casă, fermă şi heleşteu peşte,
are izvor potabil şi fântână pe el,
100 mil. neg. Tel. 0755-615558
sau 0734-891672.
Vând, 5.400 mp, teren în
Reşiţa, pe C. Caransebeşului,
la sosea, cu acces auto. Bun pt.
casă ori gradină sau schimb pt.
apartament în Reşiţa, preţ 10
€/mp. Tel. 0734-076869.
Vând cas ă în comuna
Fârliug nr. 260. Tel. 0723421508, 0722-915019.
Închiriez hală în Bocşa pentru producţie sau depozitare,
140 mp, cu toate utilităţile,
acces tir, 1,5 €/mp. Tel. 0729133187.
Vând casă în Ezeriş, stare
bună, preţ negociabil. Tel. 0726092233.
Ofer spre închiriere apartament în Băile Herculane, 2 camere, conf. 1. Tel. 0723-277475
Ofer spre închiriere începând cu 1 august apartament în
Reşiţa zona Mate-fizică cu toate
utilităţile, preferabil 1-2 persoane nefumătoare. Fără intermediari. Tel. 0355-426548, 0770751528.
Vând casă cu îmbunătăţiri
an Bocşa Montană. Tel. 0724700792.
Vând casa în Bocşa Montană cu 3 camere, îmbunătăţită
modern cu gaz, satelit, cu
terasă, post auto, grădină şi vie.
Tel. 0724-700792.
Vând/schimb casă 3 camere, bucătărie, curte, în total 300
mp, în Dr. Tr. Severin, cu casă /
apartament în Reşiţa. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732975314.
Vând apartament 4 camere,
sau schimb cu casă, amenajat,
situat în Reşiţa, micro IV, et. 3/4,
2 apart. pe nivel, zona parcul
copilului. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
Persoană fizică vând apartament 2 camere îmbunătăţit,
centrală, 38.000 € mobilat şi
35.500 € nemobilat. Tel. 0720149909.
Particular vinde garsonieră
pe Al. Tineretului 5, Reşiţa
întreţinută şi liberă. Tel. 0255230333, 0740-203333 şi 0355801355, sub 20.000 €, neg.
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Târg de m@rfuri, târg de
animale }i pia]@ agroalimentar@
în comuna Pojejena
În perioada 02.09.2008 - 30.11.2009 Consiliul Local al
Comunei Pojejena, judeţul Caraş-Severin având ca partener
Primăria Veliko Grădiste (Serbia) implementează proiectul
“Reluarea tradiţiilor de colaborare şi schimb de bunuri în zona
de frontieră: târg de mărfuri, târg de animale şi piaţă agroalimentară în comuna Pojejena”, finanţat din fonduri Phare, în
cadrul Programului de Vecinătate România - Serbia 2006.

Proiectul în valoare de 601.173,87 Euro se înscrie în
atingerea obiectivului global al Programului de Vecinătate
2004 - 2006, precum şi al obiectivelor Măsurii 1.1., contribuind
la susţinerea dezvoltării sectorului agricol în regiunea de graniţă România - Serbia, precum şi la catalizarea afacerilor locale
bazate pe resursele locale, în special a celor din agricultură.
Proiectul constă în:
l Lucrări de infrastructură ce presupun realizarea unei
platforme integrate conţinând: piaţă agroalimentară, târg de
mărfuri şi târg de animale;
l Promovarea infrastructurii realizate, inclusiv în Serbia;
l Realizarea unor acţiuni comune, bazate în special pe facilităţile rezultate din infrastructură realizată pe platforma integrată, care să conducă la folosirea optimă a resurselor în regiunea
de graniţă România-Serbia, implicând comunităţile, potenţialul
economic şi iniţiativele de pe ambele maluri ale Dunării;
l Crearea sistemului de preluare-depozitare de scurtă durată
şi comercializare en-gros a producţiei agricole, precum şi celui
de realizare a unor servicii agricole şi de comercializare a produselor industriale necesare desfăşurării activităţilor agricole;
l Realizarea unei sesiuni de instruire a producătorilor agricoli
şi întreprinzătorilor locali.
Grupul ţintă vizat de proiect este reprezentat de: producătorii agricoli din zona Pojejena-Veliko-Grădişte şi împrejurimi;
micii întreprinzători locali din afacerile locale; autorităţile
locale. Beneficiarii finali sunt comunităţile din zona PojejenaVeliko-Grădişte şi împrejurimi circa 20.000 de persoane.
Proiectul îşi propune să încurajeze:
l Creşterea producţiei agricole, vegetale şi animale, şi
domeniul pescuitului comercializat de către producătorii din
zona vizată cu circa 20% în primul an de la implementare şi cu
50% după al doilea an;
l Realizarea infrastructurii de tip platformă integrată
constând din trei module: piaţă agroalimentară, târg de mărfuri,
târg de animale;
l Promovarea infrastructurii realizate;
l Realizarea programului de funcţionare optimă a platformei;
l Instruirea producătorilor agricoli şi întreprinzătorilor locali;
l Realizarea şi aplicarea a 3 chestionare pentru evaluarea
impactului, distribuite grupurilor direct afectate de proiect dar şi
beneficiarilor finali (un chestionar pentru evaluarea
pre-implementare, unul în timpul implementării şi unul
(continuare în pagina 6) post-implementare).
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“PRISMA”
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 25 iunie 2009
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului
de consilier judeţean al domnului Ştefănescu Nicolae.
(Retras)
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin pe anul
2009. (Aprobat)
3. Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr.
2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16 şi 18 la Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 33/31.03.2009 privind adoptarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta, cu modificările
şi completările ulterioare. (Aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de
600.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Consiliului
Judeţean la Cap. 67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe
domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2009.
(Aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea proiectului
„Îmbunătăţirea accesului comunităţilor locale spre
punctele de trecere a frontierei Consolidare DJ 581
sector Giurgiova - intersecţie DJ 586A (Secăşeni) Km
26+746-Km 30+490 judeţul Caraş-Severin”, realizat cu
contribuţia UE. (Retras)
6. Proiect de hotărâre privind asigurarea fondurilor
necesare efectuării cheltuielilor rambursabile de
demarare a lucrărilor de investiţii în cadrul proiectului
„Modernizare DJ 582 Văliug-Slatina Timiş”, în cadrul
Programului Operaţional Regional. (Retras)
7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 172/2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000
RON pentru finalizarea unor obiective de investiţii ale
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare. (Retras)
8. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 228/ 15.12.2006
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,
a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de
finanţare pentru „Proiectare şi modernizare Palatul
Cultural”,”Proiectarea şi execuţia unei extinderi la
imobilul Sala Polivalentă”,Reabilitare DJ 608A

Caransebeş(DN6)- Staţiunea Muntele Mic” şi
„Finalizarea lucrărilor la obiectivul - Sală de şedinţă a
Consiliului Judeţean şi extindere, reabilitare şi
modernizare parter şi subsol, corp A şi corp B”, cu
modificările şi completările ulterioare. (Aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor
judeţene şi comunale de pe raza judeţului CaraşSeverin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului
rece noiembrie 2009 martie 2010, (Aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: „Reabilitare
drum DJ 581, Reşiţa Giurgiova km 2+600-26+400”,
„Reabilitare drum DJ 582 Reşiţa - Văliug, km 12+00025+000” „Reabilitare drum DJ 608A,Caransebeş Telescaun, km2+700-24+400”. (Aprobat)
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (Aprobat)
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare. (Aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Caraş-Severin.
(Aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului CaraşSeverin. (Aprobat)
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 77/12.06.2007 privind solicitarea transferului unor imobile - teren şi clădiri - din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Apărării în domeniul public al judeţului Caraş-Severin
şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
completată . (Aprobat)
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 78/12.06.2007 privind solicitarea transferului unor imobile - teren şi clădiri - din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Apărării în domeniul public al judeţului Caraş-Severin
şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
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completată. (Aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului
de parteneriat între Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Judeţean Arad
în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum
judeţean DJ 572,km 34+940-128+519, între localităţile
Berzovia (jud. Caraş-Severin) - Buziaş (jud. Timiş) Lipova (jud. Arad) (Aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentaţiei de avizare
pentru lucrări de intervenţii pentru proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 572,km 34+940-128+519, între
localităţile Berzovia (jud. Caraş-Severin) - Buziaş (jud.
Timiş) - Lipova (jud. Arad) realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa2.
(Aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei ”Clubul Sportiv
Caraş-Severin”, cu rang de asociaţie. (Retras)
20. Informare cu privire la participarea unui delegat
al Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Adunarea
Generală a SUP a DKMT ce a avut loc la Kanjiza,
Serbia,în data de23.05.2009.
21. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecţia
Copilului Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin, pe perioada 01.01.2008-31.12.2008.
22. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Vrsac (Republica Serbia) în cadrul vizitei de studiu organizate
sub egida proiectului „Centru de sprijin pentru
dezvoltarea afacerilor şi agriculturii la Bîrz, comuna
Dalboşeţ”, proiect finanţat în cadrul Programului de
vecinătate România-Serbia 2004-2006.
23. Raport de activitate al SC APERGMIN S.R.L.
24. Raport de activitate al S.C. APOLLINI
COMPANY S.R.L, pe anul 2008.
25. Întrebări. Interpelări.
Proiect nou introdus
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului de rectificare 2007-2009. (Aprobat)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 1 iulie 2009

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea trecerii drumurilor forestiere şi a
1. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator special, în condiţiile
terenurilor aferente acestora din domeniu public al statului şi din administrarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA în domeniul public al Municipiului Reşiţa şi ulterioare la S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA în insolvenţă.
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa.

Valorificarea energiilor verzi
Vineri, 10 iulie 2009, cu începere de la ora 11:00, în
Sala Multimedia a Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa va
avea loc seminarul cu tema “Valorificarea energiilor verzi,
premisă a dezvoltării durabile”, organizat în cadrul
proiectului “Evaluarea potenţialului eolian în partea de
Sud a Banatului din perspectiva dezvoltării durabile”.
Seminarul, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Municipalităţii Vârşeţ, Republica Serbia, precum şi membri ai Centrului de Cercetări Aero-Electrice din
cadrul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, va fi precedat
de o altă întâlnire ce va fi organizată joi, 9 iulie a.c. tot în

cadrul proiectului amintit. Cu această ocazie va fi analizat
proiectul şi schimbul de experienţă dintre partenerii implicaţi în proiect cu privire la evaluările de potenţial eolian
desfăşurate de o parte şi de alta a graniţei România-Serbia
Proiectul “Evaluarea potenţialului eolian în partea de
Sud a Banatului din perspectiva dezvoltării durabile” este
finanţat în cadrul Programului de Vecinătate RomâniaSerbia 2004-2006 şi este implementat de Consiliul
Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu Municipalitatea
Vârşeţ şi Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa.
Cu o valoare totală de 410.710 €, proiectul este finan-

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Biserica Ortodoxă Română
Pogorârea Sfântului Duh
Zona: Căminelor, Calea Caransebeşului

ţat în procent de 90% din fonduri nerambursabile alocate
de Uniunea Europeană şi Guvernul României, diferenţa
fiind asigurată de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Obiectivul general al proiectului este atingerea unei
dezvoltări economico-sociale echilibrate în zona de
graniţă dintre România şi Serbia prin aplicarea principiilor
cooperării transfrontaliere în domeniul valorificării
potenţialului eolian. În cadrul proiectului se desfăşoară în
prezent măsurători de potenţial eolian în zece locaţii din
Caraş-Severin, măsurători care se vor regăsi într-o hartă
de potenţial eolian

PRISMA
angajează (colaborare)

jurnalist

Tel. 0255-221 134, 0723-144 233

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.07.2009
REŞIŢA: Asistent medical generalist: 1; Bucătar: 5; Cofetar: 2; Dulgher: 1;
Îngrijitor clădiri: 1; Instalator apă, canal: 6; Lucrător comercial: 3; Lucrător
sortator deşeuri reciclabile: 96; Muncitor necalificat la ambalat produse : 2;
Muncitor necalificat la demolat clădiri, zidărie, mozaic, faianţă: 8; Muncitor
necalificat în industria confecţiilor: 4; Ospătar: 2; Şofer autocamion/maşină de
mare tonaj: 1; Sudor: 2; Tăietor manual lemn de foc: 1; Zidar rosar tencuitor: 5;
CARANSEBEŞ: Confecţioner cablaje auto: 12; Muncitor necalificat: 3;
Ajutor casă amanet: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Asistent medical: 1;
TOTAL JUDEŢ: 157
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Îţi controlează drogurile viaţa?
În fiecare an, la data de 26 iunie, la nivelul
tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite, se sărbătoreşte “Ziua internaţională de
luptă împotriva consumului şi traficului illicit de
droguri”.
Cu acest prilej, Poliţia Română a organizat
campania “Îţi controlează drogurile viaţa?”,
scopul acesteia fiind de a conştientiza opinia
publică asupra pericolului pe care îl reprezintă
consumul de droguri pentru societate, în special
pentru tineri.
În ziua de 26 iunie, la nivelul judeţului au avut
loc mai multe activităţi prin care poliţiştii cărăşeni
au dorit tragerea unui semnal de alarmă cu privire
la efectele devastatoare şi implicaţiile sociale ale
consumului şi traficului de droguri.
Astfel, ofiţerii din cadrul Compartimentului de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului CaraşSeverin au realizat un pliant pe teme antidrog, ce
a fost distribuit cetăţenilor ce se aflau în Piaţa
Tricolorului din municipiul Reşiţa. Partenerii
acestei acţiuni sunt Casa de Cultură
Studenţească Reşiţa şi Liga Studenţilor de la
Universitatea „Eftimie Murgu” din municipiu.
De asemenea, ofiţerii din cadrul
Compartimentului de Analiză şi Prevenire a

Criminalităţii s-au întâlnit cu tinerii din cadrul
Centrului de Plasament „Speranţa” din Reşiţa,
pentru a le prezenta riscurile şi consecinţele
nefaste, atât în plan personal cât şi social, pe
care pe care le presupune consumul de droguri.
De-a lungul timpului, poliţiştii cărăşeni, prin
structurile de prevenire specializate, au elaborat
şi promovat campanii ce au vizat, în special,
problema consumului de droguri în rândul
populaţiei tinere, dezvoltând proiecte de
informare, educare şi comunicare referitoare la
riscurile asociate consumului de droguri.
Campania “Îţi controlează drogurile viaţa?” se
înscrie într-o serie amplă de acţiuni, desfăşurate
la nivel naţional, cu scopul de a reduce rata
consumului de droguri în rândul populaţiei în
general, şi a adolescenţilor şi tinerilor, în mod
special, prin formarea de comportamente
sănătoase şi responsabile.
Poliţiştii cărăşeni vor continua să desfăşoare
acţiuni punctuale şi coerente având ca obiectiv
principal creşterea gradului de informare şi
conştientizare a populaţiei cu privire la efectele
negative pe termen scurt şi pe termen lung ale
consumului de droguri legale şi ilegale şi
descurajarea traficanţilor de „moarte albă”.
Lavinia Predescu

Educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
Luni, 28 iunie, în cancelaria Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Reşiţa s-a desfăşurat o masă
rotundă pe tema „Prevenirea la adolescenţi a consumului de droguri, tutun şi alcool”. Activitatea face
parte din Proiectul „Educaţie pentru un stil de viaţă sănătos”, ai cărui aplicanţi sunt ONG KOKORO şi
Şcoala din Bor, Serbia, iar Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reşiţa este partener.
La eveniment au participat doi elevi şi cinci adulţi din Bor, elevi şi cadre didactice de la Liceul
Teoretic „Mircea Eliade”, precum şi alţi invitaţi.
În cadrul acestui proiect, în zilele de 16-17 iunie, un echipaj format din trei elevi din clasa a VII-a B
de la „Eliade” a participat la Bor la un concurs pe această temă, transmis în direct la televiziunea
locală sârbă. De asemenea, un alt grup de patru elevi din clasa a X-a, a participat la un curs de
formare pe tema educaţiei anti-drog, în luna ianuarie, la Bor.
Lavinia Predescu

Proiectul “Cine vindec@ r@nile l@sate de minerit
în zona parcurilor naturale din sudul Banatului” continu@
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în
parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin şi cu sprijinul Instituţiei Prefectului
Judeţul Caraş-Severin, derulează în perioada
martie 2009 - ianuarie 2010 proiectul “Cine
vindecă rănile lăsate de minerit în zona parcurilor
naturale din sudul Banatului”.
În acest context, principalul rezultat aşteptat îl
constituie Planul local de îmbunătăţire a
managementul deşeurilor miniere (PLAIMDM)
de pe amplasamentele iazului de decantare a
apelor de mină de la Moldova Nouă şi a haldei de
steril minier de la Sasca Montană, care trebuie să
dea un răspuns credibil cetaţenilor din
comunităţile locale de pe teritoriul României şi
Serbiei privind perspectiva diminuării şi stopării
poluării cu deşeurile miniere antrenate periodic
de vânturile puternice din sudul Banatului.
Luni 29 iunie, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin s-a reunit

grupul de lucru pentru elaborarea PLAIMDM,
care a fost constituit anterior întânirii la nivelul
reprezentanţilor Ministerului Economiei,
operatorilor economici care deţin incintele celor
două depozite de deşeuri, autorităţilor publice din
judeţul Caraş-Severin cu responsabilităţi în
domeniul protecţiei mediului, administraţiei
locale din Moldova Nouă şi Sasca Montană şi
ONG-urilor interesate.
Cu ocazia întâlnirii a fost dezbătută şi
completată o primă propunere a planului local de
acţiune elaborată de echipa de proiect urmând ca
o formă finală a documentului să fie elaborată
până la sfârşitul lunii iulie.
La întâlnire au participat şi reprezentanţi ai
Direcţiei Silvice Pančevo şi ai mediei din Serbia
care aşteaptă de ani buni fapte concrete din
partea statului Român privind stoparea poluării
cu praf de steril minier pe teritoriul Serbiei.
Lavinia Predescu

În data de 8 iulie, a avut loc în Sala de Prezidiu a Academiei
Române, evenimentul de lansare al Fundaţiei Panteonul
României, organizaţie non-profit, care urmează a coordona
proiectul de realizare a Panteonului României.
La eveniment a participat Comitetul Director al Fundaţiei
format din preşedintele Academiei Române şi al Fundaţiei
Panteonul României, Acad. Ionel Haiduc, Acad. Păun Ion Otiman,
secretarul general al Academiei Române si vicepreşedinte al
Fundaţiei, Profesorul Dr. Radu Ciuceanu, preşedintele Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi vicepreşedinte al
fundaţiei şi Nicolae Ivan, vicepreşedinte executiv.

Cei care au luat cuvântul şi-au exprimat speranţa că Panteonul
României va fi un proiect naţional de rezonanţă, care îşi va găsi un
sprijin real în majoritatea cetăţenilor României, corect mediatizat
de reprezentanţii mass-media şi care va fi dus la bun sfârşit, în
mod transparent, exclusiv prin subscripţii publice şi donaţii. Cu
această ocazie, preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel
Haiduc a acordat diplome tuturor membrilor fondatori ai Fundaţiei
Panteonul României, membri fondatori printre care se numără:
Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit romanocatolic de Bucureşti, care a promis sprijinul efectiv al Bisericii
Catolice, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania, Mitropolit al
Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Acad. Dan
Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, preşedintele
Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Acad. Marius Sala,
vicepreşedinte al Academiei Române, Acad. Gabriel Ţepelea,
Acad. Răzvan Theodorescu, Radu Câmpeanu, fondator al
Partidului Naţional Liberal.
Evenimentul a fost onorat de reprezentanţi ai Patriarhiei
Române, alţi prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, Monseniorul
Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit romano-catolic de Bucureşti,
Arhitectul-şef al Primăriei Capitalei, Gheorghe Pătraşcu, Acad.
Ştefan Ştefănescu, directorul general al Institutului Naţional al
Monumentelor Istorice, Prof. Dr. Ing, Dan Lungu, alţi academicieni
şi invitaţi.

Semnarea la Reşiţa a trei
contracte POR
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga, se va
afla joi, 9 iulie 2009, la Reşiţa, unde va semna trei contracte de
finanţare prin Programul Operaţional Regional. Valoarea totală a
celor trei contracte care urmează a fi semnate este de 37.431.630
euro. Evenimentul se va desfăşura în Sala Mare a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, începând cu ora 11.45.
Contractele ce vor fi semnate se referă la:
l Modernizarea DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, din judeţul CaraşSeverin
l Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane
vârstnice din Jimbolia
l Modernizarea (ranforsarea) străzii Republicii - Cimpa din
oraşul Petrila

Programul de lucru al Tribunalului Caraş-Severin
în perioada vacanţei judecătoreşti
Judecătorii şi personalul auxiliar au
planificate concediile de odihnă numai în
perioada vacanţei judecătoreşti, 1 iulie - 31
august.
Pentru ca drepturile legitime ale părţilor
să nu fie afectate, în timpul vacanţei
judecătoreşti vor continua să fie judecate
cauzele urgente.
Fiecare secţie a Tribunalului va avea, în
această perioadă, câte o şedinţă pe lună,
astfel:
l Secţia civilă: 6 iulie şi 19 august
l Secţia comercială şi de contencios
administrativ: 15 iulie şi 19 august
l Secţia penală: 23 iulie şi 13 august.
În aceste şedinţe, judecătorii vor
soluţiona cauzele cu inculpaţi arestaţi,
ordonanţele preşedinţiale, contestaţiile la
executare, măsurile asigurătorii, cererile
de suspendare a executării- în toate
materiile, plasamentele, litigiile de muncă
precum şi alte tipuri de cauze considerate
prin lege ca fiind urgente.
Programul de lucru cu publicul la

registratura curentă a instanţei va fi: lunivineri: 8,30-10,30
Deoarece în fiecare an, în perioada
concediilor, s-a constatat o creştere a
numărului de cereri de apostilare a documentelor emise în străinătate, programul
Biroului apostilă va rămâne nemodificat:
l Preluare acte: luni-joi: 10-12
l Eliberare apostilă: în aceeaşi zi, între
orele 14-14,45
În primele şase luni ale anului 2009, la
Tribunalul Caraş-Severin au fost înregistrate 3258 dosare, faţă de 3013 dosare în
aceeaşi perioadă a anului 2008 şi au fost
soluţionate 2538 dosare, faţă de 2307
dosare în aceeaşi perioadă a anului 2008.
De asemenea, în cursul lunii aprilie, o
echipă formată din doi judecători inspectori, a verificat exercitarea, în condiţii
corespunzătoare, a atribuţiilor de
conducere privind organizarea eficientă,
comportamentul şi comunicarea, asuma*rea responsabilităţilor şi aptitudinile
manageriale ale preşedintelui, vicepreşe-

dintelui şi ale preşedinţilor celor trei secţii
ale Tribunalului.
Scopul acestor constatări este:
l să informeze, în mod veridic şi complet,
cu privire la situaţia tribunalului verificat;
l să stabilească în ce măsură sunt
îndepliniţi principalii indicatori cantitativi şi
calitativi de activitate;
l să servească drept sprijin pentru
îmbunătăţirea activităţii, prin intermediul
analizei deficienţelor
şi propunerilor
formulate.
Conform Purtătorului de cuvânt al
Tribunalului Caraş-Severin, jud. Daniela
Deteşan, capitolul de concluzii şi propuneri
cu care s-a încheiat Raportul a evidenţiat
activitatea corespunzătoare a Tribunalului
Caraş-Severin, coordonată eficient de
persoanele cu funcţii de conducere, nefiind
stabilite măsuri speciale.
Raportul va fi publicat şi pe site-ul
Consiliului Superior al Magistraturii, la
adresa www.csm1909.ro, inspecţia
judiciară - noutăţi.

Tax@ de 10 lei pentru
ob]inerea certificatului
de cazier judiciar
Începând cu data de
02.07.2009, odată cu intrarea în
vigoare a Ordonanţei de Urgenţă
nr. 70 din 14.06.2009, pentru
eliberarea în regim normal a
certificatelor de cazier judiciar a
persoanelor fizice şi juridice,
inclusiv a persoanelor aflate în
state membre UE, a fost fixată o
taxă în cuantum de 10 lei.
Eliberarea certificatelor de
cazier judiciar se va face în
termenul de până la trei zile,
prevăzut de Legea nr. 290/2004
privind cazierul judiciar, cu
modificările şi completările
ulterioare şi nu în termenul de
10/30 zile, menţionat în O.U.G.
70/2009 ne-a informat Purtătorul
de cuvânt al IPJ, inspector
Adriana Beţa
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ANRE modifică termenul de întrerupere a
furnizării reglementate a gazelor naturale către
consumatorii casnici în caz de neplată a facturii de
la a 26-a zi de la emiterea facturii la a 46-a zi, aspect reglementat odată cu revizuirea contractului
cadru pentru furnizarea către consumatorii casnici.

Firmele care vor solicita amânarea plăţii
obligaţiilor fiscale neachitate la termen, ca
urmare a efectelor crizei, vor trebui să constituie
garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară
sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini, în
vederea instituirii măsurilor asiguratorii.

Până la 27 iulie, persoanele juridice plătitoare de impozit
pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoanele fizice
care desfăşoară activităţi independente trebuie să calculeze,
să vireze şi să declare impozitele şi contribuţiile aferente
veniturilor din salarii, pentru trimestrul II al anului 2009.

Măsuri de informare a consumatorilor
Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului nr. 433/2009 privind unele masuri de informare a
consumatorilor a fost publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 444, din 29 iunie 2009.
Art. 1. (1) Pentru buna informare a consumatorilor si
pentru a le acorda acestora posibilitatea sa isi exprime opinia
cu privire la produsele si serviciile ce le sunt puse la dispozitie
de catre operatorii economici, este obligatorie afisarea de
catre operatorii economici, la loc vizibil in spatiul de
comercializare sau, dupa caz, de prestare a serviciilor, a unui
anunt cu numarul de telefon TEL INFO CONSUMATOR:
0800 080 999 linie telefonica cu apelare gratuita, precum si
adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale
comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor,
respectiv ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor
al Municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala se afla
operatorul economic. De asemenea, placheta va contine
adresa site-ului oficial al Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor: www.anpc.gov.ro
(2) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de email ale comisariatelor judetene pentru protectia

consumatorilor, respectiv adresa, numarul de telefon/fax si
adresa de e-mail ale Comisariatului pentru Protectia
Consumatorilor al Municipiului Bucuresti sunt prevazute in
anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. Placheta prevazuta la art. 1 va fi realizata prin grija
operatorului economic, conform modelului prevazut in anexa
nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. Operatorii economici care administreaza site-uri
de e-commerce (comert electronic) sunt obligati sa prezinte
pe prima pagina a site-ului (home page) un link catre adresa
oficiala de web a Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor: www.anpc.gov.ro
Art. 4. Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de
zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Art. 5. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se
abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor nr. 535/2001 privind unele masuri
de informare a consumatorilor, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.

Programe Opera]ionale
Sectoriale
Comisia Europeană a acreditat la
sfârşitul lunii trecute încă două din cele
şapte Programe Operaţionale Sectoriale
(POS) pentru România, şi anume
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
În urma acestei decizii, România are
şase Programe Operaţionale Sectoriale
acreditate.
Programul Operaţional Sectorial
Transport, ultimul care mai trebuie
acreditat de către Comisia Europeană,
este în faza finală de acreditare, documentaţia necesară aflându-se deja la
Bruxelles.

l România trebuie să modifice legislatia privind aplicarea taxei pe poluare pentru autoturisme l Guvernul a decis înfiinţarea unui consiliu
pentru raţionalizarea cheltuielilor publice l Plafonul de garantare a depozitelor la echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro a fost extins şi
la persoanele juridice l Guvernul are în vedere pentru perioada următoare extinderea mecanismului de garantare utilizat în programul
„Prima casă” şi pentru alte domenii ale economiei l Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a repartizat Centrelor Judeţene APIA
suma de 121,9 milioane de lei l Rata şomajului în luna iunie 2009 a fost de 6%, faţă de 5,8% în luna mai 2009 şi 3,7% în iunie 2008 l Salarialul
mediu net a fost de 1.356 de lei în luna mai, în scădere cu 3,7% faţă de luna anterioară l Veniturile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în
primul trimestru, de 2.268 de lei pe gospodărie l Consiliul de administraţie al BNR a redus rata dobânzii de politică monetară la nivelul de
9,0% pe an, de la 9,5%, începând cu data de 1 iulie 2009 l Guvernul a aprobat înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de
Celule Stem l BNR a modificat reglementările privind creditarea persoanelor fizice l Crucea Roşie Română a împlinit 133 de ani de activitate
umanitară l Consumul final de energie electrică a scăzut cu 8,9 la sută l Pachetul general de servicii medicale a intrat în dezbatere publică l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 449 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în aplicarea prevederilor O.u.G. nr.
126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru
şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi
al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente
comunitare. (M.O. nr. 285/30.04.2009)
l Ordinul nr. 3331 al ministrului educaţiei, cercetării şi
inovării privind criteriile generale de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare
de licenţa, de masterat şi de doctorat pentru anul
universitar 2009-2010. (M.O. nr. 287/04.05.2009)
l Circulara nr. 14 a BNR privind nivelul ratei dobânzii
de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în
luna mai 2009. (M.O. nr. 290/04.05.2009)
l Ordinul nr. 215 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii
autorizaţi. (M.O. nr. 294/06.05.2009)
l Ordinul nr. 701 al ministrului dezvoltării regionale şi
locuinţei şi al ministrului finanţelor publice pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare
a O.G. nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice
naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea
şi utilizarea acestora,pt.obiectivul "Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor
publice nr. 6/136/2009. (M.O. nr. 297/06.05.2009)
l Legea nr. 128 pentru modificarea şi completarea
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România. (M.O. nr.
300/07.05.2009)
l H.G. nr. 500 pentru implementarea sistemului de
transmitere a datelor despre pasageri în aeroporturi.
(M.O. nr. 300/07.05.2009)
l Republicarea. Republicarea Legii nr. 61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii. (M.O. nr.
300/07.05.2009)
l H.G. nr. 508 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrării "Autostrada Timişoara-Lugoj".
(M.O. nr. 301/07.05.2009)
l H.G. nr. 512 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2009,
din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, cu sumele necesare continuării şi finalizării unor
proiecte PHARE. (M.O. nr. 304/08.05.2009)
l H.G. nr. 495 pentru stabilirea nivelului reducerii
sumei de rambursat din volumul creditului acordat în
condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea
investiţiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicul-
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tura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole,
diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii.
(M.O. nr. 304/08.05.2009)
l Ordinul nr. 269 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a
programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor
viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile
2008/2009-2013/2014. (M.O. nr. 307/11.05.2009)
l Ordinul nr. 343 al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001. (M.O.nr. 310/12.05.2009)
l Ordinul nr. 619 al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale privind repartizarea biletelor de
odihna. (M.O. nr. 311/12.05.2009)
l H.G. nr. 490 privind modificarea anexei "Lista
cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale
care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii
în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii
ale acestora" la H.G. nr. 426/2009 pentru aprobarea
susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora,
pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe
anul 2009. (M.O. nr. 312/12.05.2009)
l H.G. nr. 538 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din
H.G. nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale
pentru arte. (M.O. nr. 314/12.05.2009)
l Decizia nr. 61 a Oficiului Român pt. Drepturile de
Autor pt. publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor şi aparatelor pt. care se datorează remuneraţia compensatorie pt. copia privată pentru operele reproduse după
înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii. (M.O. nr. 316/13.05.2009)
l Ordinul nr. 287 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recolta
pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care
vânarea este permisa, pentru sezonul de vânătoare 15
mai 2009-14 mai 2010. (M.O. nr. 318/13.05.2009)
l Ordinul nr. 5 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind
forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren sau inundaţiilor. (M.O. nr.
320/14.05.2009)
l Ordinul nr. 477 al ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea
persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din
Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor
sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de

organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei
persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare
la Agenţia Naţională de Transplant. (M.O. nr.
322/14.05.2009)
l O.u.G. nr. 42 pentru modificarea Codului de
procedură civilă. (M.O. nr. 324/15.05.2009)
l H.G. nr. 553 privind stabilirea unor masuri cu privire
la evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.
(M.O. nr. 324/15.05.2009)
l Legea nr. 115 pentru ratificarea Convenţiei nr.
102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind
normele minime de securitate sociala, adoptata la
Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale
a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. (M.O. nr.
325/15.05.2009)
l Convenţia nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind normele minime de
securitate socială. (M.O. nr. 325/15.05.2009)
l Legea nr. 156 pentru completarea art. 8 din Legea
bibliotecilor nr. 334/2002. (M.O. nr. 326/15.05.2009)
l Ordinul nr. 544 al ministrului transporturilor şi
infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară.
(M.O. nr. 326/15.05.2009)
l Ordinul nr. 3765 al ministrului educaţiei, cercetării şi
inovării pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul
şcolar 2009-2010. (M.O. nr. 326/15.05.2009)
l Ordinul nr. 4038 al ministrului educaţiei, cercetării şi
inovării pentru modificarea Calendarului mişcării
personalului didactic din învăţământul preuniversitar
pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
5.742/2008. (M.O. nr. 326/15.05.2009)
l Ordinul nr. 4043 al ministrului educaţiei, cercetării şi
inovării pentru modificarea Metodologiei de organizare
şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile
de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti
şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.741/2008. (M.O. nr. 328/18.05.2009)
l O.u.G. nr. 44 privind durata unor contracte de
închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de
locuinţe. (M.O. nr. 330/19.05.2009)
l Legea nr. 116 pentru ratificarea Codului european
de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la
Strasbourg la 16 aprilie 1964.(M.O.nr.331/19.05.2009)
l Codul. Codul european de securitate socială. (M.O.
nr. 331/19.05.2009)

În Italia a intrat în vigoare o nouă lege a imigraţiei ilegale, prin care
acest delict devine infracţiune penală. Legea mai introduce patrulele
civile de cartier, pedepseşte cu închisoarea italienii care oferă locuri de
muncă la negru sau care închiriază o locuinţă clandestinilor sau
condiţionează accesul imigranţilor şi copiilor acestora la serviciile sociale
de permisul de rezident legal.

Algeria, Nigeria şi Niger au semnat un
acord interguvernamental privind
construirea unui gazoduct care va furniza
Europei gaze naturale din Africa,
potrivit ministerului algerian al Energiei,
preluat de Ria Novosti.

Parlamentarii ruşi au condamnat
rezoluţia Adunării Parlamentare a
Organizaţiei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (AP OSCE), care,
în fapt, pune semn de egalitate între
nazism şi stalinism.

Reuniune ruso-americană
La şase luni de la instalarea la Casa Albă, preşedintele
Obama s-a deplasat la începutul săptămânii la Moscova
pentru a continua munca pentru "resetarea" relaţiilor cu
Rusia spre o cale mai constructivă.
Luni, după participarea la o scurtă ceremonie la
mormântul soldatului necunoscut, de lângă Kremlin, liderul
de la Casa Alba a avut o întrevedere de patru ore cu
preşedintele Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, urmată de o
conferinţă de presă comună. În cursul serii cei doi au luat
cina la reşedinţa de la Gorki a şefului statului rus, în
compania Primelor Doamne, Svetlana Medvedeva şi
Michelle Obama. În cursul zilei de marţi, Obama l-a întâlnit
pe actualul premier Putin.

În cursul conferinţei de presă de luni, cei doi şefi de stat
au punctat stadiul relaţiilor dintre cele două administraţii,
acordurile semnate şi temele ce vor face subiectul reflexiei
pentru întâlnirile viitoare.
Rusia şi SUA au convenit să-şi reducă armele strategice
defensive şi să semneze în viitorul apropiat un acord de
limitare a arsenalelor nucleare menit să înlocuiască Tratatul
de Reducere a Forţelor Strategice (START-1), ai cărui
termeni expiră la 5 decembrie 2009. Astfel, potrivit
documentului intitulat „Despre viziunea comună în problema
reducerii în continuare a armelor strategice defensive", cele
două state îşi vor reduce mijloacele purtătoare strategice
până la 500-1.100 de unităţi, iar focoasele nucleare de la
1.700-2. 200 în prezent până la 1.500 de unităţi. Acum SUA
dispune de aproximativ 2.200 astfel de încărcături iar Rusia
de aproximativ 2.800. Este vorba de aşa numitele încărcături
strategice folosite în atacuri cu rază lungă de acţiune.
Încărcăturile nucleare tactice, folosite pe câmpul de luptă, nu
intră în categoria discutată mai sus.

În declaraţia comună cu privire la cooperarea nucleară,
cei doi şefi de stat şi-au confirmat intenţia de a "extinde şi
aprofunda interacţiunea dintre SUA şi Rusia pe termen lung
cu scopul sporirii nivelului de securitate la obiectivele
nucleare din lumea întreagă, inclusiv pe calea minimalizării
utilizării uraniului îmbogăţit în scopuri paşnice şi
consolidarea conversiei deşeurilor nucleare".
Lansarea de negocieri marchează un important pas
înainte faţă de situaţia de acum câţiva ani. Administraţia
preşedintelui George W. Bush a refuzat până la sfârşitul lui
2007 ideea unei noi reglementări ce să privească armele
nucleare strategice, considerând că tratatul este o relicvă a
războiului rece şi nu este relevant pentru interesele de
securitate ale SUA.
Obama şi Medvedev au altă viziune, ce urmăreşte în final
eliminarea acestui tip de armă.
Totodată, Rusia a autorizat folosirea spaţiului său aerian
pentru tranzitul soldaţilor şi echipamentelor militare
americane cu destinaţia Afganistan. Acest acord este
prelungirea şi completarea unei înţelegeri anterioare care nu
permitea tranzitul prin Rusia al echipamentelor de război.
Graţie noii înţelegeri, SUA vor putea utiliza de acum înainte
spaţiul aerian rus pentru a transporta soldaţi, arme, muniţie,
piese detaşabile şi vehicule (inclusiv vehicule blindate).
Rusia şi SUA au mai convenit să continue negocierile
privind o posibilă cooperare în crearea sistemului de apărare
antirachetă, potrivit Declaraţiei comune oficiale, adoptată la
finalul convorbirilor dintre preşedinţii rus şi american. Parte
americană s-a angajat să evalueze proiectul actual de
amplasare a unor elemente ale scutului antirachetă în
Europa Centrală şi să prezinte concluziile partenerilor de la
Kremlin.
Cele două părţi au decis să relanseze o comisie comună
pentru găsirea prizonierilor de război şi a soldaţilor dispăruţi
în luptă, la cinci ani după ce Moscova şi-a suspendat
participarea la acest organism. Astfel, patru grupuri de lucru
vor căuta personalul militar dispărut în al Doilea Război
Mondial, în Războiul din Coreea, în Războiul din Vietnam şi
în Războiul Rece, inclusiv personalul militar sovietic dispărut
în conflictul din Afganistan (1979-1989).
În timpul conferinţei de presă, Preşedintele Obama a
spus că de prea multe ori în trecut, Rusia şi Statele Unite au
comunicat pe un segment prea îngust de probleme sau au
permis vechilor obiceiuri birocratice să stea în calea
progresului. Din acest motiv, el a anunţat crearea unei
Comisii Prezidenţiale bilaterale care va lucra pe probleme
cum ar fi economie, energie, mediu, energie nucleară,
controlul armelor, securitatea internaţională, apărarea,
politica externă şi de contraterorism.

Summit G8
Grupul celor Opt lideri din cele
mai industrializate ţări abordează
următoarele probleme în timpul
summit-ul de trei zile care a început
ieri în oraşul italian L'Aquila.
Criza economică: Liderii
realizează un bilanţ al eforturilor de
până acum pentru a revigora
economia, în timp ce continuă să
lucreze la coordonarea răspunsurilor la criză.
Reglementări financiare: Guvernul italian încearcă să
promoveze regulile şi reglementările menite a ajuta la
prevenirea viitoarelor crize. Cele 12 principii comune pentru
o economie puternică, corectă şi curată includ promovarea
valorilor de integritate şi transparenţă, interzicerea
protecţionismului.
Schimbările climatice: Promovarea noilor tehnologii
curate de energie şi stabilirea obiectivelor privind limitarea

emisiilor şi a creşterii temperaturii cu mai puţin de două
grade celsius.
Probleme de securitate: Iranul şi Coreea de Nord sunt în
topul ordinii de zi a problemelor de securitate. Pe Legat de
Iran se caută un echilibru între diplomaţie şi acţiuni mai dure.
Probabil se va încerca şi convingerea Italiei şi Germaniei, ţări
care au legături economice mai puternice cu Iranul să
sprijine creşterea sancţiunilor legate de programului nuclear
al Teheranului.
Securitate alimentară: Se aşteaptă ca liderii să se
angajeze pentru mai mult de 12 miliarde dolari, oferiţi pentru
dezvoltarea agriculturii în următorii trei ani. Italia vrea ca
naţiunile să crească procentul din bugetele lor angajat
pentru agricultură, ca parte a unui pachet care ar putea
include o deplasare spre rezerve strategice de cereale şi
solicită investiţii în noi tehnologii agricole.
Monedă de rezervă: China ar putea ridica în aceste zile
problema sensibilă a unei noi monede de rezervă la nivel
mondial ca alternativă la dolar.

Parlamentul European în cifre
Parlamentul European este singura instituţie
aleasă prin vot universal direct în Uniunea
Europeană şi una din cele trei instituţii care adoptă
legi şi le pun în practică.
736 de deputaţi europeni au fost aleşi în iunie,
conform Tratatului de la Nisa. Eurodeputaţii sunt
ajutaţi în activitatea lor de 1510 asistenţi parlamentari şi peste 6.000 de funcţionari (consilieri politici şi
legali, ataşaţi de presă, personal administrativ,
tehnicieni, traducători, interpreţi etc.).
Deputaţii europeni sunt grupaţi (în mandatul ce
se încheie) în:
l 7 grupuri politice
l 20 de comisii parlamentare
l 10 delegaţii interparlamentare cu ţările din
Europa, dar care nu se află în Uniunea Europeană
l 24 de delegaţii interparlamentare cu ţările din
afara Europei.
La Parlamentul European sunt înregistraţi 4.322
de reprezentanţi ai grupurilor de interese, din partea
a 1.699 de organizaţii. 1.100 de ziarişti transmit în
mod regulat ştirile de la Parlamentul European.
În mandatul 2004-2009, activitatea Parlamentului European a inclus, printre altele:
l 4.784 de pagini de procese verbale pentru
fiecare limbă
l 7.816 de întrebări parlamentare
l 2.924 de texte aprobate; dintre acestea, 1.355
sunt legislative
l 48.747 de amendamente propuse pentru
rapoarte
l 22.000 de reuniuni parlamentare în cele trei sedii
şi 140 în afara acestora.
Activitatea Parlamentului European se desfăşoară în 23 de limbi oficiale. Acestea pot fi combinate
(pentru traduceri şi interpretare) în 506 de moduri.
Parlamentul are 430 de interpreţi permanenţi şi
lucrează cu alţi 2.500 de interpreţi liber-profesionişti
în perioadele de activitate intensă.
În 2007, 1.220.775 de pagini au fost traduse la
Parlamentul European.
Parlamentul European are trei sedii: Bruxelles,
Strasbourg şi Luxemburg.
Suprafaţa totală a clădirilor Parlamentului
European este de 1.072.028 m2. La Parlament există
10.552 de birouri şi 156 de săli de reuniune.
276.531 de cetăţeni au participat la programul
pentru vizitatori al Parlamentului European în 2008.
Invitaţi celebri au ţinut discursuri în cadrul a 49 de
şedinţe speciale. Cel mai scurt discurs oficial a durat
19 minute şi a fost ţinut de Regina Beatrix a Olandei
pe 26 octombrie 2004. Cel mai lung a durat 50 de
minute şi a fost rostit de Íngrid Betancourt pe 8
octombrie 2008.
În fiecare an se servesc/vând:
l 405.000 de ceşti de cafea în sălile de reuniune
l 59.000 de mese în restaurantul deputaţilor
europeni
l 605.000 de mese în cantina principală de la
Bruxelles
l 94.000 de sandvişuri.
La Parlamentul European au avut loc în perioada
2004-2009 1.102 de evenimente culturale. Acestea
au fost sponsorizate de deputaţii europeni şi au
inclus expoziţii, concerte şi spectacole.
În 2009, delegaţia estonă a donat Parlamentului
European un pian, numit „Estonia“.

l Partidul de centru-dreapta GERB (Partidul Cetăţeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei) al primarului Sofiei Boiko Borisov
a câştigat alegerile legislative din Bulgaria l Cel puţin 150 de oameni şi-au pierdut viaţa în cursul recentelor tulburări din capitala
provinciei Xinjiang, China, între etnicii uiguri şi poliţie l Michael Jackson, care a murit la 25 iunie, la vârsta de 50 de ani, a fost
înmormântat, marţi în Los Angeles l De la o creştere economică de 9% India a scăzut la 6,7% în anul financiar 2008 l Consiliul de
Securitate al ONU a condamnat testele cu rachete, efectuate de Coreea de Nord l Normele Uniunii Europene care reglementează
dimensiunea şi forma a numeroase fructe şi legume au încetat să se aplice de la 1 iulie l

Dup@ 18 ani naveta Ulysses
}i-a încetat misiunea
Naveta spaţială Ulysses, o misiune comună NASA Agenţia Spaţială Europeană, a încetat oficial operaţiunile.
Când naveta Discovery a lansat Ulysses în spaţiu, pe 6
octombrie, 1990, s-a aşteptat la o durată de viaţă de cinci
ani, potrivit NASA. Ea a funcţionat mai mult de 18 ani, timp
în care a observat regiunile neexplorate deasupra polilor
soarelui. În plus faţă de măsurarea vântului solar şi
particulelor emise, instrumentele navetei au măsurat mici
particule de praf şi de gaze din spaţiul interstelar.
NASA a spus că Ulysses a avut, de asemenea, o
şansă fără precedent de trei întâlniri cu coada unei
comete, înregistrând mai mult de 1800 explozii cosmice
de raze gamma, furnizând informaţii pentru mai mult de
1000 de articole ştiinţifice şi două cărţi.
Orbita pe care se deplasează Ulysses o îndepărtează
tot mai mult de pământ, limitând progresiv cantităţile de
date transmise.

Ulysses, care nu a purtat nici măcar o cameră de
Acesta a fost motivul pentru care ESA şi NASA au
decis să pună capăt "epicei aventuri ştiinţifice" după cum a fotografiat, a operat 18 ani, 8 luni, 24 zile, durată de viaţă
remarcabilă dar totuşi mult mai scurtă decât Voyager, cu o
numit-o şeful misiunii.
Printre descoperirile sale a fost constatarea că vântul longevitate de aproape 32 de ani.
solar, un curent neîntrerupt de particule cu sarcină
subatomică generat de Soare şi proiectat în spaţiu cu o
viteză de 1,6 milioane de kilometri pe oră, a scăzut în
intensitate, ajungând la cel mai mic nivel din ultimii 50 de
ani. Vântul solar generează o uriaşă sferă de protecţie,
denumită heliosferă, în jurul sistemului nostru solar. Pe
măsură ce vântul solar slăbeşte în intensitate, este de
aşteptat ca heliosfera să se contracteze ca mărime şi
intensitate, permiţând radiaţiei cosmice, formată din
electronii şi protonii ce navighează în spaţiul interstelar, să
se infiltreze în sistemul nostru solar. Pământul este
protejat de acţiunea dăunătoare a acestor raze cosmice
prin câmpul magnetic care înconjoară planeta. Însă
diminuarea intensităţii vânturilor solare şi creşterea
radiaţiei cosmice reprezintă un motiv de îngrijorare pentru
astronauţii şi navetele spaţiale care se aventurează
dincolo de atmosfera terestră.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
S-a pierdut o căţeluşă în vârstă de 7 luni. O cheamă Jessie,
boxer metis, are codiţa tăiată.
Tel.0771-662505, 0721-801188
Vând maşină pentru debitat
pal PKF255v8, convector pe
gaz şi instant. Preţuri avantajoase. Tel. 0355-426227.
Vând centrală termică Ariston 600 €, maşină spălat 300 lei,
mobilă bucătărie 500 lei, cuier
200 lei. Tel. 0355-881278,
0728-921055.
Vând hotă, calorifer electric,
saltea ortopedică, mobilă
tineret, perini, încălţăminte şi
îmbrăcăminte copii 2-3 ani,
haine damă mărimea 40-42.
Tel. 0740-319236.
Vând căruţ invalid electric,
preţ 250 €. Tel. 0255-220593.
Vând aparat foto Agfa cu 2
filme. Preţ 80 lei. Tel. 0770516238.
Dau spre adopţie căţei şi
pisici de 1,2 luni iubitorilor de
animale. Tel. 0770-497414.
Vând 2 memorii pentru upgrade laptop, de 1 GB fiecare,
200 pin SODIMM 128X64 DDR,
noi, 60 €. Tel. 0729-133187.
Schimb căpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.
Vind pianin ă BogsVoigt
austriac în perfectă stare. Tel.
0355(?).
Vând cd-player auto
Blaukpunk doar track-uri preţ fix
150 lei. Tel. 0727-780709.
Vând firmă fără datorii. Tel.
0722-742502.
Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonală
de 66 cm, 600 lei, tv color mic 50
lei, maşină spălat DU defectă
100 lei, două rulouri ferestre.
Tel. 0745-032640, 0771387548, 0732-975314.
Vând tablou înrămat fotografie cu Lenin şi alte 3 persoane la masă - dim. 35/25 cm 100
lei, maşină cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.

Auto-Moto-Velo
Cumpăr motor ştergător de
parbriz sau lunetă, poate fi şi ars
sau defect. Prefer model mai
compact decât cel de Dacia.
Ofer 10-20 lei. Tel. 0723264685 seara.
Vând pompe alimentare
diesel, injectoare, capuri distribuitoare, pompe electrice de
benzină, pentru orice tip auto.
Tel. 0751-624309.

Vând Dacia 1310, verificare
2011. Tel. 0722-895420.
Vând VW Golf 3, 2000 cmc,
GTI, toate dotările, înscris în
circulaţie de o lună. Preţ 2.500
€. Tel. 0723-939872.
Vând Golf 3 GT, 1,8 anul
fabricaţiei 1993, computer bord,
geamuri electrice faţă, 2-3 uşi,
caroserie coupe, închidere centralizată, stare foarte bună de
funcţionare. Tel. 0767-566351.
Vând tractor mic, Eiker 445,
german. Preţ 3.000 € negociabil. Tel. 0723-939872.
Vând, căruţă roţi lemn şi
căruţă roţi cauciuc + hamuri +
iapă şi mânz. Preţ negociabil.
Tel. 0255-235994.
Vând pompe alimentare diesel, pompe electrice de benzină, pentru orice tip auto. Tel.
0735-083755.
Vând urgent rulotă 3 persoane, arată f. bine. Tel. 0733159286.
Vând Citroen Berlingo 1.4,
spaţios, în stare excelentă, an
2001, 121.000 km reali. Tel.
0748-924833.
Vând Dacia 1410 sport pentru dezmembrare. Tel. 0355809615 după ora 17.
Vând garaj zona bloc 800
preţ neg. Tel. 0744-771725.
Vând Golf 3,1994, 1.8, 90
CP, climă, geamuri electrice,
oglinzi electrice, suspensii
sport, alarmă, închidere centralizată la cheie, 2 chei tip briceag,
consumabile schimbate. Tel.
0771-616043.
Vând Dacia Super Nova
Confort, an 2001, verde infinit,
ITP 2011. Preţ 2.300 € negociabil. Tel. 0740-206236 adresa:
Obreja, nr. 543.
Vând Dacia Logan 1.5 dci.
Tel. 0722-742502.
Vând Opel Astra 1,7 tdi, an
2001 full option, culoare gri
metal, înmatriculat, 7.000 € neg.
Tel. 0720-006988.
Vând ma şin ă între ţinut ă
Peugeot 1.500 €. Tel. 0743950547.
Vând Peugeot Boxer 1996,
acte la zi, verificare 2010. Tel.
0734-891672.
Vând buldoescavator 25000
lei neg. cu 4 cupe nemţesc,
stare perfect ă. Tel. 0734891672 sau schimb cu teren de
construcţie.
Vând Dacia 1310 acte la zi,
verificare 2011, vopsită recent,
necesită înlocuire lonjeron,
1.200 lei neg. Tel. 0734-891572.
Vând rulotă cu pat, dulapuri,
aragaz, chiuvetă, stare impecabilă, albă bună pt. comerţ ambulant 90 € neg. Tel. 0734-891672.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director
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Vând piese Matiz foarte
ieftin, stare foarte bună. 0734891672 sau 0755-615558.
Vând sau dezmembrez
Dacia 1310, an 1992. Tel. 0720537306.
Vând multe utilaje agricole
în Gătaia str. Bârzavei nr. 31,
fam. Ursu Ioan. Tel. 0728347894.
Vând BMW seria 316, 96
înmatriculat, climă, abs, srs,
alarmă, jante, xenon, folie aut.,
mp3, trapă geamuri electrice,
impecabil. Tel. 4.200 €. Tel.
0726-661037.
Renault Megane an 1999,
motor 1,6 16v benzină, oglinzi,
geamuri electrice, climă, jante
all, combi. Închidere centralizată, preţ 1.500 € nenegociabil.
Tel.0741-509755, 0763-923256
Fiat Tipo an 1993 diesel
înmatriculat, taxe la zi, impecabilă, cauciucuri noi, cd-mp3,
climă, preţ 2.000 €. Tel. 0741509755, 0763-923256.
Vând o roată pt. BMW 520.
Tel. 0745-032640, 0771387548, 0732-975314.
Vând Volkswagen Golf 1,9
TDI 90 CP, alb, an 2001, înmatriculată în RO în ‘08, euro 3,
cutie manuală 5+1, 4 geamuri,
oglinzi electrice încălzite heliomate, abs, esp, servo, închidere
pe telecomandă, 4 airbaguri,
aer condiţionat, computer bord,
volan reglabil, cd şi casetofon
original, revizie făcută recent,
bine întreţinută, alte detalii la
vizionare. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
Vând componente de motor
de Golf 4, 1,9 tdi, ALH. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Vând Kawasaki ZX9-R an
fabricaţie 1999, unic proprietar,
stare impecabilă, 150 CP, preţ
neg. Tel. 0723-357373.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
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Bonă pentru câteva ore libere, cu experienţă în îngrijirea şi
supravegherea copiilor. Tel.
0723-318304, Reşiţa, tarif pe
oră negociabil.
Transport persoane în Italia
zona Roma confortabil. Preţ inf.
120 €. Tel. 0748-924833.
Execut renovări apartamente, case, tencuieli, zidării, izolaţii
polistiren, gresie, faianţă, ziduri
de piatră, preţuri negociabile.
Tel. 0743-907757.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275.
Execut lucrări apartamente
gresie faianţă laminate rigips,
izolaţi, tencuieli, acoperişuri.
Tel. 0723-966250.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare, preţuri
fără concurenţă. Tel. 0723894929.
Execut tencuieli,zugrăveli
int. şi ext., gresie, faianţă, laminate, recondiţionare parchet,
inst. electrice, experienţă în
străinătate, calitate şi seriozitate. Tel. 0724-786152.
Şofer cat. AB caut de lucru
pe maşină, program flexibil, ca
agent sau transport persoane
conform cat. B. Tel. 0727548422.
Traducător autorizat din
limba sârbă. Tel. 0723-781586.
Transport 3 persoane în
Germania zona Gummersbach.
Tel. 0722-742502.
Sonorizez şi fotografiez
calitativ diverse evenimente sau
ocazii, ofer gratuit seriozitate şi
respect pentru client. Tel. 0741770576.
Asigur consiliere P.S.I. şi
P.M. Tel. 0745-032640, 0771387548, 0732-975314.
Ofer împrumut valutar cu
garanţii imobiliare. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732975314.

Imobiliare

Execut lucrări de cadastru
intabulări, dezlipiri/alipiri, atribuire nr. cad, etc. şi topografie,
trasări hale, construcţii, etc. Tel.
0743-110994.

Vând casă în Fârliug, nr.
378, alcătuită din 2 camere,
bucătărie, spais, fântână în
curte, 2.800 mp. Preţ 14.500
neg. Tel. 0720-651852.

Societate comercialǎ angajează:

CONSILIER JURIDIC/COLECTOR DEBITE
pentru judeţul Caraş-Severin
l
l
l
l

Cerinţe:
licenţiat în drept sau absolvent alte studii superioare;
permis categoria B obligatoriu (minim 2 ani);
rezident în judeţ;
disponibilitate deplasări şi program prelungit.

Oferim:
l pachet salarial atractiv
l telefon mobil + autoturism
CV-ul şi scrisoarea de intenţie vor fi expediate la
e-mail: office@mss.com.ro sau la fax: 021-412 02 19

Nume
Adresa

Prenume

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
Vând cas ă cu multiple
îmbunătăţiri în Bocşa Montană.
Tel. 0724-700792.
Vând pământ zona podului
peste Dunăre, Calafat-Vidin.
Tel. 0724-539503.
Vând apartament cu 3
camere, conf. 1, decomandat.
Preţ 25.000 € neg. Tel. 0748119443, 0770-359274.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, zonă bună, preţ negociabil. Tel. 0748-119443, 0770359274.
Vând urgent apartament 3
camere, decomandat cu îmbunătăţiri, zonă bună. Preţ 26.500
€ neg. Tel. 0771-441931.
Vând urgent apartament 2
camere, decomandat, cu toate
utilităţile. Preţ foarte avantajos.
Tel. 0766-494991.
Vând apartament 3 camere,
Al. Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3.
Tel. 0355-807396.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Preţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.
Vând casă cu etaj, garaj, 5
camere, baie, bucătărie, încălzire centrală, în Valea Domanului nr. 1. Tel. 0722-501895.
Vând apartament Aleea Tuşnad, bl 1, sc 5, ap 8, 2 camere,
bucătărie, termopan, centrală.
Tel. 0355-415419.
Persoană fizică, vând cămin
cu 2 camere, îmbunătăţit, preţ
10.500 € şi cămin cu 1 cameră,
parţial îmbunătăţit. Preţ 4.800 €.
Tel. 0741-166573.
Vând grădină, 1.068 mp,
înspre drumul Lupacului. Tel.
0355-410067.
Vând apartament cu 3
camere 2 băi 2 balcoane în
centrul Reşiţei cu vedere la
fântână. Tel. 00346-96818890
Cumpăr casă Reşiţa, preţ
35.000 € persoană fizică. Tel.
0724-349258.
Vând casă la Anina, 4 camere, mobilată, curte, grădină.
Preţ 16.000 €.Tel. 0741-166573
Vând sau schimb cu casă în
Re şi ţa, 2 apartamente în
Moroasa 1, cu 2 şi 3 camere
bloc cărămidă et. 1 şi 3, accept
şi alte variante. Tel. 0355408414, 0720-006988.
Vând apartament în Moroasa 1, cu 2 camere în bloc de
cărămidă cu 3 etaje la et. 3 bloc
acoperit cu toate utilităţile,
ocupabil imediat preţ 30.000 €.
Tel. 0720-006988.

Matrimoniale
Căsătorit, 40/170/90, caut
doamnă neglijată pt. relaţie.
Exclus materialiste. Tel. 0747054794 numai SMS.

Telefon

Textul anuntului:
,

Iulie
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
29 iun. 09
30 iun. 09
1 iul. 09
2 iul. 09
3 iul. 09
6 iul. 09
7 iul. 09
8 iul. 09

Lei noi
91,0186
90,1976
89,2381
89,6754
90,0380
89,6663
89,6441
89,6996

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

8 Iunie - 8 Iulie 2009

EURO

8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8

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 - WIMBLEDON
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CICLISM - TURUL FRAN[EI

Federer a obtinut al 15-lea titlu de Mare Slem. Jucatorul
elvetian Roger Federer s-a impus in finala turneului de la
Wimbledon, invingandu-l pe americanul Andy Roddick, cu 5-7, 7-6
(6), 7-6 (5), 3-6, 16-14, la capatul unui meci intins pe durata a 4 ore
si 18 minute. A 19-a victorie obtinuta de Federer in fata unui
Roddick mai bun ca oricand echivaleaza cu obtinerea celui de-al
saselea titlu la Wimbledon, elvetianul totalizand astfel 15 trofee de
Mare Slem in cariera, cu unul peste recordul detinut pana in prezent de americanul Pete Sampras. Mai mult decat atat, profitand
de absenta spaniolului Rafael Nadal, care nu si-a putut apara titlul
cucerit in 2008 pe iarba londoneza din cauza unei accidentari,
Roger Federer a revenit pe primul loc in ierarhia mondiala, loc
cedat in fata ibericului la inceputul lunii august a anului trecut.
Daca Roger Federer a ajuns la cota 60 de titluri castigate in
cariera, Andy Roddick a suferit a treia infrangere in finala de la
Wimbledon in fata elvetianului, dupa cele din 2004 si 2005,
americanul fost lider mondial ramanand in palmares cu un singur
titlu de Grand Slam, obtinut in 2003 pe teren propriu la US Open.
Serena Williams, campioana la Wimbledon. Jucatoarea
Serena Williams a castigat, sambata, pentru a treia oara in cariera
titlul la Wimbledon, dupa ce a invins-o in finala pe sora sa mai mare
Venus, cu 7-6 (3), 6-2. Pentru cele doua surori a fost a patra finala
disputata la Wimbledon si a treia in care se impune Serena, dupa
cele din 2002 si 2003. Venus Williams s-a impus in finala familiala
din 2008, fosta lidera mondiala avand in palmares alte patru titluri
pe iarba londoneza, in 2000, 2001, 2005 si 2007.
Serena si Venus Williams, campioane la dublu. Surorile
Serena si Venus Williams s-au impus in finala turneului de dublu de
la Wimbledon, obtinand al noualea titlu de Mare Slem impreuna.
Cele doua jucatoare din Statele Unite le-au invins in ultimul act pe
Samantha Stosur si Rennae Stubbs din Australia, cu 7-6 (4), 6-4,
intrand in posesia celui de-al patrulea trofeu la Wimbledon, dupa
cele obtinute in 2000, 2002 si 2008.
Nestor şi Zimonjici, campioni a doua oară. Canadianul
Daniel Nestor şi sârbul Nenad Zimonjici, cap de serie numărul doi,
şi-au păstrat titlul în proba de dublu masculin de la Wimbledon,
după ce i-au învins pe principalii favoriţi, americanii Bob şi Mile
Bryana, cu scorul de 7-6 (9/7), 6-7 (3/7), 7-6.

Cea de-a 96-a ediţie a Turului Franţei va avea la start 20 de
echipe, dintre care 17 din circuitul UCI ProTour şi trei echipe din
circuitul UCI Continental care se bat pentru premii de 3,2 milioane
de euro dintre care 450.000 de euro vor ajunge la învingător.
În comparaţie cu ediţia din 2008, noutatea este reintroducerea
prologului, acesta având loc pe străzile din Monte Carlo, pe o
distanţă de 15 kilometri, având o porţiune din traseul de Formula 1.
Ultima dată când Marea Buclă a ajuns în Principatul Monaco a
fost în 1964. Traseul competiţiei franceze va avea trei sosiri la
altitudine, etapa 7 - Andorre Arcalis, etapa 15 - Verbier şi etapa 20 Mont Ventoux.
Turul Franţei se va desfăşura în perioada 4-26 iulie şi va
tranzita astfel şase ţări, Monaco, Franţa, Spania, Andorra, Elveţia
şi Italia. Cateva cifre despre tur:
l 1985. Este anul ultimei victorii a unui ciclist francez, acesta fiind
Bernard Hinault.
l 2473 metri este inaltimea maxima atinsa de Marea Bucla in
acest an, Col du Grand Saint-Bernard fiind pe traseul etapei a 16-a
intre Martigny si Bourg-Saint-Maurice;

FOTBAL - CUPE EUROPENE
LIGA CAMPIONILOR
Turul 1 preliminar (30 iunie/1 iulie şi 7/8 iulie)
Turul 2 preliminar (14/15 şi 21/22 iulie)
Turul 3 preliminar (28/29 iulie şi 4/5 August) - TIMIŞOARA
Play-off-ul (18/19 şi 25/26 August)
Faza grupelor (15 septembrie-9 decembrie) - UNIREA URZICENI
EUROPA LEAGUE
Turul 1 preliminar (2 şi 9 iulie)
Turul 2 preliminar (16 şi 23 iulie) - STEAUA
Turul 3 preliminar (30 iulie şi 6 August) - FC VASLUI
Play-off-ul (20 şi 27 August) - DINAMO, CFR CLUJ
Faza grupelor (17 septembrie - 17decembrie)
Steaua - Adversar turul 2 preliminar: Ujpest FC. Meciurile se
dispută pe 16 (turul) şi 23 iulie (returul). Dacă se califică, va fi cap
de serie atât în turul 3 (30 iulie şi 6 august), cât şi în play-off (20 şi
27 August). Adversari grei în turul 3 preliminar: Gent, Elfsborg,
Sigma Olomouc, Legia Varşovia, Hajduk Split.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
04 - 26 iul:
11 - 12 iul:
11 - 12 iul:
13 - 19 iul:

CICLISM - Turul Frantei 2009;
FORMULA 1 - MP al Germaniei, Nurburgring;
MOTORSPORT - VTM, Cupa Resita ;
TENIS - ATP Tour, MercedesCup, Stuttgart, Ger.

DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: Campionatul Mondial de Tineret
Vineri Eurosport ora 18:30
CICLISM: Turul Frantei, Etapa a 11-a, etapa de munte
Sambata Eurosport ora 13:15
FOTBAL PE PLAJA: Euroliga: Andorra - Romania
Sambata Eurosport 2 ora 15:30
VOLEI MASC.: Liga Europeana: Germania - Romania
Sambata TVR 2 ora 20:30
CANOTAJ: Cupa Mondiala
Duminica Eurosport ora 11:45
FORMULA 1: MP al Germaniei, Nurburgring, Cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55

Joi/9 Iulie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 13 Iulie

În perioada 11-12 iulie 2009, Clubul Sportiv UCM Reşiţa a dorit
să organizeze CUPA REŞIŢA la Viteză pe Traseu Montan, etapă
internaţională sub egida FIA/ACR.
Clubul Sportiv UCM Reşiţa nu poate organiza Cupa Reşiţa
2009 din cauza interdicţiei FRAS.
După ce la finalul anului trecut a decis în mod arbitrar
retragerea titlului de campion naţional absolut al pilotului Lucien
HORA, federaţia a suspendat licenţa de organizator de competiţii
a Clubului Sportiv UCM Reşiţa.
Ca urmare, UCM Sport se află în imposibilitatea de a organiza
etapa internaţională de Viteză pe Traseu Montan, CUPA REŞIŢA
2009 în perioada 11-12 iulie.
Prin acţiunea sa, contrar intereselor automobilismului sportiv
din România, FRAS aduce din nou prejudicii majore clubului
reşiţean, piloţilor care intenţionau să participe la competiţie şi, nu
în ultimul rând, iubitorilor sportului cu motor din România.
Cursa s-ar fi desfăşurat pe binecunoscutul traseu de pe Valea
Domanului în lungime de 3,85 km.

Vineri/10 Iulie

Timişoara

+30ºC
+16ºC

CUPA RE{I[A LA VITEZ~ PE TRASEU MONTAN

Sâmb@t@/11 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+27ºC
+11ºC

+30ºC
+17ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

Reşiţa

+27ºC
+12ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

+28ºC
+17ºC

+26ºC
+14ºC

Marţi, 14 Iulie

+28ºC
+13ºC

Miercuri, 15 Iulie

La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura MP al
Germaniei, organizat pe circuitul de la Nurburgring. Iata
clasamentele generale inainte
de aceasta cursa:
Piloţi:
1. Jenson Button
64
2. R. Barrichello
41
3. Sebastian Vettel
39
4. Mark Webber
35.5
5. Jarno Trulli
21.5
6. Felipe Massa
16
7. Nico Rosberg
15.5
8. Timo Glock
13
9. Fernando Alonso
11
10. Kimi Räikkönen
10
11. Lewis Hamilton
9
12. Nick Heidfeld
6
13. Heikki Kovalainen
4
14. Sebastien Buemi
3
15. Robert Kubica
2
16. Sebastien Bourdais
2
17. Giancarlo Fisichella
0
18. Adrian Sutil
0
19. Nelsinho Piquet
0
20. Kazuki Nakajima
0
Constructori:
1. Brawn-Mercedes
105
2. Red Bull
74.5
3. Toyota
34.5
4. Ferrari
26
5. Williams-Toyota
15.5
6. McLaren-Mercedes
13
7. Renault
11
8. BMW Sauber
8
Bulgaria are mari şanse de
a intra în circuitul Formulei 1
din 2011. Vecinii noştri de la sud
sunt tot mai aproape de a intra
în lumea exclusivistă a Formulei
1. Şeful Federaţiei Bulgare de
Motociclism se va deplasa la
Nurburgring în weekendul viitor
pentru a discuta această posibilitate cu Bernie Ecclestone.
Se pare că bulgarii au pregătit
două proiecte diferite pentru
acest eveniment, un circuit
urmînd a fi construit în afara
oraşului Plevna.
“Am depus dosarul acum
cîteva luni şi ni s-a confirmat că
Federa ţia Internaţional ă de
Automobilism ia în considerare
această propunere. Am putea
organiza un Mare Premiu între
2011 şi 2015, cu posibilitatea
extinderii înţelegerii pînă în
2020. Ar fi o realizare incredibilă, mai ales că am obţinut organizarea unui mare premiu de
Moto GP, începînd cu 2012“, a
spus Nikolov. Bulgaria ar deveni
ce-a de-a doua ţară din această
parte a Europei după Turcia.

Duminic@/12 Iulie

Timişoara
Caransebeş

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş

+24ºC
+14ºC

Reşiţa

Caransebeş

+29ºC
+16ºC

Reşiţa
Oraviţa +29ºC
+16ºC

Oraviţa +26ºC
+13ºC

+23ºC
+15ºC

Joi, 16 Iulie

Vineri, 17 Iulie

+25ºC
+11ºC

+24ºC
+13ºC

Sâmbătă, 18 Iulie

Duminică, 19 Iulie

Reşiţa

+33ºC/+20ºC

+31ºC/+16ºC

+32ºC/+19ºC

+33ºC/+21ºC

+34ºC/+21ºC

+33ºC/+16ºC

+32ºC/+16ºC

Timişoara

+33ºC/+19ºC

+32ºC/+16ºC

+34ºC/+18ºC

+34ºC/+19ºC

+35ºC/+19ºC

+34ºC/+16ºC

+33ºC/+15ºC

8
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