
Comuna Văliug, în parteneriat cu comuna Brebu Nou şi
Consiliul Judeţean Caraş Severin a finalizat implementarea
proiectului “Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turistică
Semenic”, îndeplinind cu succes toate obiectivele asumate.

Proiectul priveşte îmbunătăţirea calităţii mediului înconju-
rător şi a sănătăţii umane prin modernizaera serviciilor de
salubritate şi implementarea colectării selective în localităţile
arondate zonei turistice Semenic.

Acesta a constat în:
achiziţia de containere pentru colectarea selectivă a

deşeurilor: plastic, sticlă, hârtie, metal, deşeuri menajere;
construcţia unui depozit de tranzit cu utilităţile aferente;
achiziţia de mijloace de transport deşeuri la depozitul de tran-

zit şi de transport al deşeurilor biodegradabile la depozitul final;
pregătirea personalului implicat în exploatarea investiţiei;
campanie de informare şi educarea a populaţiei.
Grupul ţintă este constituit din populaţia zonei, care cuprinde

comunele Brebu Nou şi V liug, inclusiv staţiunile : Semenic,
Crivaia, Trei Ape şi Gărâna, precum şi turi tii care înnopteaza în

staţiunile turistice din zon , în num r de 1.669 şi 7 persoane
angajate şi instruite în cadrul proiectului.

Sistemul de colectare selectivă a devenit funcţional începând
din data de 23 iulie 2009 asigurând servicii de salubritate de
calitate şi mult dorita curăţenie. Deşeurile colectate selectiv din
acestă zonă sunt transferate la staţia nou construită, de unde se
preiau pentru valorificare şi reciclare. Remarcabile sunt şi
eforturile administraţiei publice locale, care au reuşit să închidă
în această lună şi haldina care deservea această zonă.

Impactul acestor schimbări asupra populaţiei este unul
pozitiv, în special asupra operatorilor din turism care întâmpinau
greutăţi însemnate în asigurarea unui mediu curat în jurul
locurilor de cazare şi al restaurantelor.

Dezvoltarea unui turism de calitate necesită în primul rând
servicii publice de calitate, care să asigure climatul propice pe-
trecerii unei vacanţe în mijlocul naturii. Peisajul natural al zonei
este unul cu adevărat mirific, este o adevărată bogăţie, care însă
trebuie pusă în valoare şi exploatată prin turism fără a o distruge.
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La Bazinul Olimpic din Re ţa a avut loc, vineri, 31 iulie 2009,
“Întâlnirea înot ţeni”.

Clubul Sportiv de Înot Re ţa 07, prin intermediul
înot

ţia a IV-a a acestei întâlnirii, al c

ţeni, veniţi
atât din ţar

ţionalul,
concurs de ţiile de
înot ţi.

Severin ţia pentru Sport a Judeţului Cara

ţia Pedotrib” domnului Nae Ionescu, antrenorul
care a dedicat mai mult de o jum ţean,
al ţiei re ţene

şi
şi

şi
şi Carla Negrea Troner, a organizat

Edi
şi care se desf şoar

ştii înot şi
şi din Germania, Spania, S.U.A., Canada,

Ungaria ş.a.
În cadrul acestei întâlniri s-a desf şurat, deja tradi

ştafet

Cu aceast
ş şi Direc ş-

Severin au organizat o festivitate, în cadrul c

şi
şi

ătorilor re

ătoarelor Dorina Mezinca
ărei debut a avut loc în anul

2003 ă ă odată la doi ani.
La acest eveniment au participat fo ători re

ă cât

ă
ă la care au participat toate genera

ători prezen
ă ocazie, Academia Olimpică Română - Filiala

Cara

ăreia a fost
înmânată “Distinc

ătate de secol înotului re
ături de profesorul Ioan Schuster, “părintele nata ”.

-

La Muzeul Banatului Montan din Reşiţa s-a deschis o
expoziţie de grafică şi fotografie, în cadrul proiectului
transfrontalier „Cetăţile medievale ale Banatului - un patrimoniu
cultural european“, proiect în valoare de 70 de mii de euro derulat
de Muzeul Banatului Montan şi Muzeul Naţional din Zrenianin,
Serbia. Expoziţia cuprinde circa 100 de panouri, planuri şi
fotografii ale monumentelor reprezentative.

„Prezentarea expoziţiei în Reşiţa şi itinerare acesteia la
Zrenjanin vor permite accesul unui public divers la cunoaşterea
patrimoniului cultural al Banatului. Prin natura activităţilor
promovate, Muzeul Banatului Montan propune un tip de
Educaţie ce vine să suplinească anumite lipsuri şi constrângeri
informaţionale din mediul specialiştilor, al şcolilor sau al
publicului larg“, a spus Dumitru Ţeicu, directorul Muzeului
Banatului Montan Reşiţa, conform Agerpres. Proiectul a avut
drept scop cercetarea, punerea în valoare şi promovarea
cetăţilor medievale bănăţene potrivit normelor şi criteriilor din
Uniunea Europeană, precum şi în vederea desfăşurării unor
activităţi sociale, educaţionale şi culturale.

Obiectivele istorice vizate sunt monumentele medievale de
zid din Mehadia, Turnu Ruieni, Jdioara, Bocşa, Caraşova, Ilidia,

Coronini, Sviniţa, Gladna şi Ciacova, situate în judeţele Caraş-
Severin, Timiş şi Mehedinţi.

Colectarea selectiv@ a de}eurilor din zona turistic@ Semenic

Cet@]ile medievale ale Banatului - un patrimoniu cultural european

Întâlnirea înotătorilor reşiţeni
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CARANSEBE :

TOTAL GENERAL: 133

Asistent medical generalist: 1; Bucatar: 4; Cofetar: 2; Dulgher: 1;
Faiantar: 2; Gipsar: 2; Manager al sistemelor de management: 1; Manipulant
marfuri: 3; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 24;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea ,
montarea pieselor: 50; Ospatar: 2; Proiectant inginer geodez: 0 + 1 absolvent; Sef
executiv audit intern: 1; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 2; Spalator
vehicole: 1; Tamplar universal: 10; Vanzator: 3; Zidar rosar tencuitor: 1; Zugrav
vopsitor: 2;

Inginer mecanic: 2; Confectioner cablaje auto: 11; Agent
vanzari: 1; Mecanic auto: 2; Vopsitor: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.08.2009

Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

În vederea îndeplinirii priorităţilor
asumate de conducerea Poliţiei Române:

şi

întreaga activitate pe următoarele direcţii
de acţiune:

Infracţiunile
faţă de semestrul I 2008, în perioada

analizată fiind sesizate un număr de 5227
infracţiuni, din care 939 sunt de natură
economico-financiară, 2333 de natură
judiciară şi 1955 de altă natură,

urban şi 1647 în mediul rural.

infracţiuni faţă de perioada
corespunzătoare a anului 2008, fiind
dispusă începerea urmăririi penale
3607 infracţiuni

tură economico-financiară, 1088 de na
tură judiciară şi 1291 de altă natură (locul 4
pe ţară, 1108 infracţiuni la 100.000 locui
tori). Cele 3607 infracţiuni constatate sunt
2676 în mediul urban şi 931 în mediul
Din totalul infracţiunilor, 900, repreze

Infracţiunile soluţionate au crescut cu
22 % faţă de anul trecut, din totalul de 2766
infracţiuni, 900 sunt de natură economico-
financiară, 864 de natură judiciară şi 1002
de altă natură, 1917 în mediul urban ş

În semestrul I 2009 infracţiunile consta
tate contra persoanei cresc de la 283 la
336 (+ 19%), însă numărul infracţiunilor de
mare violenţă este redus

infracţiunile de omor au scăzut de la 4
la 2,

uciderea din culpă a scăzut cu 8
infracţiuni de la 12 la 4, (toate 4 fiind
săvârşite de conducătorii auto),

tentativa de omor creşte de la 0 la 2,
lovirile sau vătămările cauzatoare de

moarte cresc de la 0 la 2.

(prioritate locală), în cadrul căruia, rezulta
tele au fost următoarele

furturile din locuinţe au c
vacanţă

furturile din societăţi comerciale au
scăzut de la 150 la 134,

furturile din buzunare, poşete, genţi
cresc de la 9 la 22

furturile din auto cresc de la 39 la 73,
cresc şi furturile de compone

tâlhăriile cresc de la 5 la 11,
înşelăciunile cresc de la 251 la 309.

Începând cu anul 2008 prevenirea şi
combaterea delincvenţei juvenile
o prioritate naţională, Inspectoratul Gene
ral al Poliţiei Române a lansat

. În baza acestui
program, la nivelul Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Caraş-Severin a fost
pus în aplicare

În anul 2009 se constată o creştere a
numărului de minori implicaţi în

Pe această linie de muncă activitatea
s-a desfăşurat în baza planurilor de
acţiune iniţiate la nivel naţional sau local. În
evidenţe există un număr de 52 persoane
juridice şi 2236 persoane fizice deţinătoare
de arme de foc, care deţin 3860 arme S-au
confiscat un număr de 26 arme, 24
cartuşe, şi 30,737 kg. explozivi.

infracţiuni de
natură economico-financiară (din care
1037 în mediul urban şi 191 în mediul rural)

soluţionate 900 infracţiuni
prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce

se comit proprietăţii intelectua
le, au fost planificate, organizate şi execu
tate 43 de acţiuni fost constate un nu
măr de 46 de infracţiuni în domeniul Legii
8/1996 şi 22 infracţiuni la Legea 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice.

protejării bugetului conso
lidat de stat şi eficientizarea combaterii

au fost întocmite
33 dosare penale şi au fost cercetate 32 de
persoane, pentru săvârşirea a 104
infracţiuni, din care 88 de infracţiuni de
evaziune fiscală şi 16 infracţiuni la Legea
82/1991 prin care s-a prejudiciat

În ceea ce priveşte
perioa

da analizată, au fost constatate un număr
de 5 infracţiuni, cu un prejudiciu de
200.000 lei, fiind în continuare efectuate
verificări în cadrul unui număr de 3 dosare

protejării populaţiei împo
triva actelor comerciale ilicite orga
nizate şi executate 63 acţiuni, fiind aplicate
220 contravenţii la Legea 12/1990 republi
cată, cu prilejul cărora au fost confiscate
sau ridicate în vederea cercetărilor 730
C.D.-uri, 189 D.V.D.-uri, 470 de produse de
îmbrăcăminte contrafăcute, 577 grame
aur, peste 2.000.000 ţigarete comercia
lizate sau transportate fără documente
legale,

siguranţa cetăţeanului, asigurarea unui
climat de legalitate mediului de afaceri
creşterea gradului de siguranţă în şcoli,
conducerea inspectoratului a coordonat

Concentrarea activităţilor pe satisface-
rea aşteptărilor cetăţenilor,

Reducerea oportunităţilor de comitere
a faptelor antisociale,

Întărirea capacităţii de colectare şi
analiză a informaţiilor în scopul cunoaşterii
fenomenului infracţional,

Promovarea siguranţei în comunitate,
Investigarea criminalităţii,
Optimizarea resurselor instituţionale.

sesizate au crescut cu
14%

3580 în
mediul
Cadrele inspectoratului au constatat cu 23
% mai multe

pentru
, din care 1228 sunt de

na -

-

rural.
ntând

24,9% au fost descoperite în flagrant.

i 849
în mediul rural.

-

pruncuciderea scade de la 1 la 0,

În cursul acestui an a fost în derulare
„Programul local de prevenire şi comba-
tere a infracţiunilor contra patrimoniului”

-

furturile cresc de la 598 la 649,
rescut de la

115 la 119, din care 2 din case de

,

nte din
exteriorul autoturismelor de la 28 la 30 iar

cele de auto cresc de la 15 la 24,

a devenit
-

„Programul
naţional de prevenire şi combatere a
delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor 2008-2009”

„Proiectul local de
prevenire şi combatere a delincvenţei
juvenile şi victimizării minorilor”.

produce-
rea de fapte penale, de la 131 la 166 iar a
faptelor penale comise de minori de la 165
la 237.

.

Au fost constatate 1228

Au fost . Pe
linia

în domeniul -
-

. Au -

În vederea -

fraudelor la regimul TVA

bugetul
de stat cu suma de 4.062.000 lei.

protecţia intereselor
financiare ale Uniunii Europene, în -

penale.
În domeniul -

, au fost -

-

-

226 kg de cafea, 153 litri alcool.
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PREVENIREA ŞI COMBATEREA
CRIMINALITĂŢII

INFRACŢIONALITATEAJUDICIARĂ

ARME, EXPLOZIVI, SUBSTANŢE
PERICULOASE

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FI
NANCIARĂ

CRIMINALITATEA JUVENILĂ
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Evaluarea activit@]ii Inspectoratului de Poli]ie
al jude]ului Cara}-Severin pe semestrul I 2009

Numărul şomerilor în creştere
La sfârşitul lunii mai 2009 în judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat un număr de

10066 şomeri, în creştere cu 1,2 % faţă de luna aprilie 2009 şi cu 39 % mai mare
faţă de luna mai 2008.

Rata şomajului înregistrată la sfărşitul lunii mai 2009 a fost de 7,6% faţă de
5,5% în luna mai a anului 2008.

La nivel national, rata somajului în luna mai 2009, a fost de 5,8%.

Grupul de Lucru Mixt al judeţului
Caraş-Severin s-a întrunit la sfârşitul
lunii iulie, ocazie cu care a fost prezentat
stadiul aplicării Strategiei de îmbună
tăţire a Situaţiei Romilor.

Unul din punctele aflate pe ordinea
de zi s-a referit la asigurarea locurilor de
muncă pentru populaţia de etnie roma,
pe primul semestru al anului 2009.

Astfel, directorul adjunct al Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, Dan Valeriu Guta, a arătat
măsurile întreprinse pentru sprijinirea
persoanelor de etnie roma aflate în
căutarea unui loc de muncă.

Dan Valeriu Guta a subliniat că se
constată că romii nu îşi declară, din
păcate, etnia. Potrivit ultimului recen
sământ al populaţiei, efectuat în anul
2002, la nivelul judeţului Caraş-Severin,
7914 persoane au declarat că sunt de
etnie roma, reprezentând 2,37 la sută
din totalul populaţiei judeţului. Neoficial,
însă, numărul acestora s-a ridicat, în
acelaşi an, la 23.377 persoane,

respectiv, 7 la sută, iar în anul 2004, la
37.230 persoane de etnie roma.

Din aceste persoane, doar 490 sunt
înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-
Severin, ca persoane în căutarea unui
loc de muncă.

Pentru anul în curs, AJOFM şi-a
propus ocuparea unui număr de 70 de
persoane de etnie roma, iar după prime
le şase luni, s-a reuşit angajarea a 41 de
persoane. O propunere interesantă a
fost lansată de directorul adjunct al
AJOFM Caraş-Severin. Acesta a propus
să se pună mai mult accent pe meseriile
tradiţionale, cum ar fi olăritul, prelucra
rea aurului, confecţionarea cazanelor
sau meseria de lăutar.

Totodată, a mai propus deschiderea
unei microferme în localitatea Maciova,
unde e cantonata o populaţie mare de
etnie roma şi unde patronul ar putea
pretinde, ca şi condiţie, cunoaşterea
limbii ţigăneşti.

-

-

-

-

Biroul de presă 31 iulie 2009-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informare privind revizuirea pen
siilor pe baza documentelor depuse în
completare de către pensionari ulterior
procesului de recalculare a pensiilor.

Raport privind încasările la bugetul
general consolidat al statului la sfârşitul
semestrului I 2009.

Prezentarea programului de măsuri
pentru eficientizarea colectării veniturilor

Informare privind situaţia cererilor
de plată unica pe suprafaţa (SAPS)
depuse în 2009. Stadiul derulării plăţilor
pentru cererile de plată unica pe su
prafaţa depuse în anul 2008, în sectorul

vegetal.
Informare privind activitatea desfă

şurată în semestrul I 2009 de către
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurala Caraş-Severin. Prezentarea
"Programului de măsuri pentru dezvolta
rea agriculturii În judeţul Caraş-Severin".

Informare privind modul de acor
dare a prestaţiilor sociale în primul
semestru al anului 2009 de cătreAgenţia
Judeţeana de Plăţi pentru Prestaţii
Sociale Caraş-Severin.

Diverse.

-

-

-

-

-

Biroul de presă

Nu toţi romii îşi declară etnia

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

1.

2.

3.

4.
II.

1.

2.

3.

4.

Informare privind acordarea ajutoa
relor sociale în condiţiile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat în primele
şase luni ale anului 2009.

Informare privind acordarea unor
servicii specializate de găzduire, îngrijire,
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială
a persoanelor vârstnice în scopul menţi
nerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor
individuale ale persoanelor vârstnice.

Analiza privind datoriile acumulate
de către spitalele din jud Caraş-Severi

Diverse
Comisia de Dialog Social a Judeţului

Caraş-Severin, cu începere de la ora
12:00, având următoarea tematica:

Informare privind direcţiile principale
de dezvoltare ale infrastructurii rutiere în
judeţ pe termen mediu şi lung.

Informare privind acordarea servi
ciilor de îngrijire social-medicale, la domi
ciliul asiguraţilor şi la punctele de lucru ale
ONG-urilor PRO VITAM şi CARITAS.

Raport privind rezultatele activităţii
de inspecţie fiscala la finele semestrului I
2009.

Diverse.
- Aprobarea Minutei încheiate cu

ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a
Judeţului C-S din data de 24.06.2009.

-

-

. n.

-
-

Joi, 30 iulie, a avut loc }edin]a Colegiului Prefectural
Cara}-Severin, cu urm@toarea tematic@:

PRISMA
angajeaz (colaborare)ă

Tel. 0255-221 134, 0723-144 233

jurnalist
(continuare )în numărul viitor

Institu]ia Prefectului - Jude]ul Cara}-Severin a
organizat miercuri, 29 iulie a.c., urm@toarele }edin]e:

Denumirea:
Locaţie:

Proiectant:
Constructor: .
Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

ădire
Calea Timi

P.F. Disaga Paraschiva
S.C. Consiron S.R.L

.07.2008
.07.2009

extindere cl

01
01

şorii, nr. 15
Beneficiar: Direcţia Sanitar Veterinară
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Închiriez a -
d

) , ut i la t ,
central

Vând urgent ap. Re ţa 2 ca-
mere semidecomandate, baie,
buc

ţit,
zona Lunca Pomostului. Preţ
25.000 € negociabil. Tel. 0761-
320832, 0726-131215.

Vând cas
ţa, 2 came

re, 2 buc
ţ

50.000 € neg. Tel. 0748-295174

ţ 80.000 neg.
Vând urgent garsonier
ţa Micro 4, îmbun ţiri,

preţ 14.000 € negociabil. Tel.
0726-636590.

Vând apartament în Re ţa,
centru, cu 3 camere, 2 b

ţ
inf. 18.000. Tel. 0743-703994.

Vând/schimb cu apart. + dif.

ţ

Închiriez cas ţa 3
camere, proasp

ţa pe bulevardul
Muncii, preţ 120 negociabil. Tel.
0748-296651, 0745-346263.

Vând apartament 2 camere
centru, confort 1 semidecoman-
dat, 30.000 €. Tel. 0771-625756
dup

ţi t ,
termopane, central

ţ,
com. Bozovici, preţ 25.000 €
sau schimb cu apartament în
Re ţa. Tel. 0724-866454.

ţie sau depozitare, la 1,5
€/mp. Tel. 0723-689971.

Vând garsonier
ţ

ţa, pe Al. Tineretului 5,
întreţinut

ţ negociabil.
Închiriez cl

ţ
foarte mic. Tel. 0769-235390.

Vând urgent ap. 2 camere
conf. 1 Micro 1, preţ. 23.000 €

ţ 15.000 €. Tel. 0748-
119444, 0770-359314.

Închiriez apartament cu o
camer

ţ 10.600 €.
Tel. 0741-166573.

Vând cas
ţ

16.000 €. Tel. 0741-166573.

partament 2 ca
mere semidecomandat, b .
Republ ic i i (Spar

-
-

ă, chirie 150 €/lună. Tel.
0740-809217.

ătărie, 2 debarale, balcon.
Etaj 4, ultimul, neîmbunătă

ă locuibilă în Apa
dia, la 25 km de Re

ătarii, ă,
cablu tv, anexe ădină. Pre

Vând teren 5.000 mp la 6 km
de mun. Caransebe

ăile Herculane
cu intrare din E 70, prin spatele
terenului curge râul Timi

ă văzut. Tel.
0747-130405, pre

ă
Re ătă

ăi, 2
balcoane. Tel. 0034696818890

Vând garsonieră, recent re-
novată total, bloc apartamente,
etaj 3 din 4, se poate vinde

ă complet ă. Pre

casă complet modernizată,
compusă din 3 camere, bucătă-
rie, baie, 90 mp, terasă acoper-
ită, pivni ă, grădină mare 400
mp, curte complet pavată 110
mp, zona Muncitoresc. Tel.
0729-133187.

ă în Re
ăt renovată,

zonă lini ă, 250 € neg. Tel.
0748-296651, 0745-346263.

Închiriez apartament 2
camere în Re

ă ora 16.
Vând apartament 2 camere

confort 1, muncii 15 et. 3/4,
complet renovat, 33.000 €
negociabil. Tel. 0756-487005.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătă

ă, 2 băi. Tel.
0723-894929.

Vând casă la sosea cu
grădină mare în sat Prilipe

Închiriez în Boc

ălzire, curent
trifazic, gaz, acces TIR, etc, pt.
produc

ă str. Tu
ă,

termopan, convector, u ă
metal. Tel. 0723-966250.

Se vinde garsonieră în
Re

ă ă. Tel.
0747-617306, 0255-230333

ădire în Anina,
aproximativ 100 mp, utilizabil ca
depozit, service auto, etc. Pre

ă et. 1, bloc de 4
nivele, pre

ă, complet mobilat
ă, termopane, etc,

Micro 4, et. 2,

ă, termopane,
etc, minim 6 luni. Tel. 0748-
119444 , 0770-359314.

Închiriez garsonieră

ă 15.000 €

ă splendidă. Urgent! Tel.
0770-428777, 0762-959159.

Vând casă în Anina, cu 500
mp grădină, loc drept, 16.000 €
negociabil. Tel. 0743-703994.

Persoană fizică vând cămin
cu 2 camere, u ă metalică, ceas
gaz, convector. Pre

ă la Anina, 4
camere, grădină, curte. Pre

şi

şi
şpais, baie, ap
şi gr

ş la ieşire
din Buchin spre B

ş. 10
€/mp neg. Tel. 0744-770105.

Vând apart. în Govândari,
100 mp, 4 camere, et. 1/4, mo-
bilat şi utilat, merit

şi

şi

şi
mobilat şi utilat

şi

ştit

şi

şi
şa 2 hale,

140 mp, respectiv 270 mp, cu
termopane, înc

ş-
nad, et. 2, gresie, faian

ş

şi
şi disponibil

şi
0740-203333. Pre

şi
ap. 1 camer

şi
utilat, central

şi apartament cu 2
camere confort 1 decomandat,
zona Moroasa, complet mobilat
şi utilat, central

şi apar-
tament 2 camere. Tel. 0770-
428777, 0762-959159.

Vând garsonier şi
apartament 2 camere 22.000 €.
Urgent! Tel. 0770-428777,
0762-959159.

Vând apartament 3 camere,
cf. I, 2 balcoane, bloc 4 etaje,
zon

ş

Vând garsonier
ţiri, preţ 14.000 €

negociabil. Tel. 0726-636590.

Cumpă Micro 4
îmbunătă

ăr casă cu grădină,
ofer 35.000 €. Tel. 0724-
349258.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT
Timişoara anunţă încheierea procesului de depu-
nere a proiectelor în cadrul primului apel pentru
propuneri de proiecte al Programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, în
data de 29 iulie 2009.

Astfel, până miercuri, 29 iulie 2009, au fost
depuse 165 de proiecte atât din zona eligibilă
română: judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi,
cât şi din zona eligibilă sârbă: districtele Borski,
Branicevski, Banatul de Nord, Banatul de Sud şi
Banatul Central.

Proiectele urmează a fi examinate şi evaluate de
către o Comisie Comună de Evaluare (Joint Evalua-
tion Committee). Comisia Comună de Evaluare se
va raporta strict la criteriile de selecţie şi la grila de
evaluare descrise în Ghidurile Aplicantului aferente
primului apel.

Numărul mare de proiecte depuse confirmă
succesul evenimentelor de informare şi promovare
organizate de către Secretariatul Tehnic Comun din
cadrul BRCT Timişoara, alături de partenerii insti-
tuţionali Autoritatea de Management din România
(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei) şi
Autoritatea Naţională din Serbia (Ministerul de
Finanţe). Fondurile IPA alocate acestui prim apel
sunt în valoare de 10.419.132€. De asemenea, în
luna iunie 2009 au fost organizate 2 forumuri pentru
identificarea de parteneri în România şi Serbia
pentru a oferi potenţialilor aplicanţi din ambele ţări
posibilitatea de a identifica parteneri transfrontalieri
în vederea realizării de proiecte comune.

Cele trei axe prioritare ale Programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România Serbia sunt:

1 - Dezvoltarea economică şi socială
2 - Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
3 - Promovarea activităţilor „people to people”.

�

�

�
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Întrucât în Regiunea VEST, valoarea total

ţie, dep

ţelei de drumuri
judeţene, str ţia/ reabi-
litarea

ţei (MDRL), în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR), a emis
o instrucţiune ce prevede suspendarea depunerii de
cereri de finantare pentru aceasta component

ţie pentru Regiunea de Dezvoltare Vest
este de 88,838 milioane euro iar valoarea solicitat

ţie 2.1, pân

ţate
în condiţiile în care se disponibilizeaz

ţie pentru
regiunea de dezvoltare Vest.

Pentru informaţii suplimentare, v
ţi s ţi: ADR Vest: tel./fax 0256-

491981/491923, persoan
ţia Re-

surse Umane
ţii despre POR

2 0 0 7 - 2 0 1 3 a c c e s a ţ i : w w w. a d r v e s t . r o ,
www.inforegio.ro sau www.mdrl.ro

ă soli-
citată prin proiectele depuse

ă
ă alocată pentru domeniul 2.1. - „Rea-

bilitarea
ăzi urbane - inclusiv construc

ă”, Ministerul Dezvoltării
Regionale

ă
începând cu 31 august 2009.

Alocarea financiară pentru acest domeniu major
de interven

ă
a celor 26 proiecte deja depuse

ă a celor 26 proiecte depuse depă

ă, respectiv cu
112,5%. Precizăm faptul că s-a folosit rata de
schimb de 1 euro= 4,2135 lei (curs infoeuro pentru
luna iulie).

Toate cererile depuse în Regiunea Vest, în
cadrul domeniului major de interven ă la
data de 31 august 2009, ora 12:00, vor fi evaluate
conform procedurii ă de
rezervă. Proiectele respective vor putea fi finan

ă sume în
cadrul domeniului major de interven

ă rugăm să nu
ezita ă ne contacta

ă de contact: d-ra Anca
Gabor - Consultant Resurse Umane - Direc

şi aflate în proces de
evaluare şi selec şeşte cu mai mult de 50%
valoarea total

şi modernizarea re

şoselelor de centur
şi Locuin

şi aflate în procesul
de evaluare este de 188,79 milioane euro
(echivalentul a 795,5 milioane lei). Astfel valoarea
solicitat şeşte cu

99,95 milioane euro valoarea alocat

şi vor fi incluse într-o list

şi Comunicare, e-mail: anca.gabor@
adrvest.ro. Pentru mai multe informa

In 7 şi 8 august a.c. în satul Dezeşti, comuna Fîr
liug va fi organizat un festival agricol care are drept
scop prezentarea şi promovarea produselor agrico
le cu specific local în cadrul proiectului "Cooperare
transfrontalieră pentru valorificarea produselor agri
cole cu specific local". Proiectul este implementat
de către Consiliul Local Fîrliug în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Municipalitatea
Alibunar din Serbia.

Deschiderea festivalului va avea loc vineri, 7
august a.c., cu începere de la ora 11:00 şi va fi
făcută de către preşedintele Consiliului Judeţean,
Sorin Frunzăverde, prefectul judeţului, Octavian
Ţunea, primarul comunei Fîrliug, Ioan Borduz şi

reprezentanţi ai MunicipalităţiiAlibunar.
In cele două zile ale festivalului, organizatorii au

pregătit şi câteva momente artistice ce vor fi susţinut
de către Ansamblul Folcloric „Semenicul” cu
începere de la ora 12:00. In final producătorii vor fi
premiaţi, acordarea diplomelor urmând a fi făcută
sâmbătă, 8 august a.c., ora 18:00.

Finanţat sub egida Programului de Vecinătate
România Serbia 2004-2006, proiectul "Cooperare
transfrontaliera pentru valorificarea produselor
agricole cu specific local" are o valoare de
489.160,67 euro din care 440.244,60 euro finanţare
de la Uniunea Europeana, 48.916,07 euro fiind
contribuţia Consiliului Local Fîrliug.

-

-

-

165 proiecte depuse în cadrul Programului IPA de Cooperare
Transfrontalier@ România-Serbia

Produsele tradi]ionale promovate la Festivalul
agricol de la Deze}ti, comuna Fîrliug

Regiunea Vest - POR 2007 – 2013

Municipiul Reşiţa anunţă
deschiderea unei noi zone
industriale, în decembrie 2009.

Zona industrială, situată în oraş, a
fost reabilitată prin programul PHARE
2005 şi are o suprafaţă de 26,2 ha cu
toate utilităţile apă, canalizare, gaz,
energie electrică, telefonie, inclusiv
reţea de drumuri şi acces la drumurile
naţionale DN58 şi DN58B.

Mai multe informaţii la el
0255 215314 sau pe adresele de
e-mai l serv inv@gmai l .com
primar@primariaresita.ro .

t efon
-

: ş i

În atenţia contribuabiilor persoane fizice,
În conformitate cu H.C.L. 204/21.07.2009 emisă de

Consiliul Local Reşiţa, în perioada 01.08.2009-
30.09.2009 toţi contribuabilii persoane fizice care achi
tă integral debitele principale restante (inclusiv amenzi
contravenţionale), precum şi impozitele şi taxele afe
rente anului fiscal 2009 reprezentând impozite şi taxe
locale, sunt scutite de la plata dobânzilor, penalităţilor şi
majorărilor de întârziere aferente acestora.

Scutirea se va acorda în baza unei cereri depuse la
sediul instituţiei noastre (corpul IV - Bd Republicii, nr.
18.), însoţită de o copie după B.I./C.I al debitorului,
precum şi de dovada achitării integrale a debitelor
principale restante.

-

-

(continuare )în pagina 6
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a majorat valoarea tichetelor de creşă de la 350 de lei, la 360 de lei Vârsta
de pensionare a femeilor va trebui să crească gradual, de la 60 de ani până la 65 de ani, între 2014 şi 2030, an în care va fi egală cu cea a
bărbaţilor Guvernul a adoptat o hotărâre prin care defineşte, interzice şi elimină muncile periculoase pentru copii Ministerul
Sănătăţii (MS) a elaborat un proiect de ordonanţă care stabileşte un nou cadru legislativ privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului Până la data de 30 iulie, la sediul Ministerului Agriculturii, au fost depuse cereri în vederea obţinerii licenţelor de
depozit pentru o cantitate 2,310 milioane tone La Reşiţa s-au sărbătorit 90 de ani de la intrarea armatei române în Banat

4

A fost aprobat programul de
restructurare a Regiei Naţionale a
Pădurilor . Numărul total de
salariaţi ce vor fi disponibilizaţi se ridică
la 447. În prezent, în cadrul regiei sunt
angajaţi un număr de 20.370 persoane.

ROMSILVA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Circulara nr. 17 a B ncii Naţionale
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei monede din argint dedicate aniversarii a 155 de
ani de la na
(M.O. nr. 350/26.05.2009)

H.G. nr. 594 pentru completarea H.G. nr.
1.488/2004 privind aprobarea criteriilor

ţional de protecţie social
(M.O. nr. 351/26.05.2009)

H.G. nr. 577 privind declan

î
ţilor Caransebe

(M.O. nr. 353/26.05.2009)
Decizia nr. 112 a Casei Naţionale de Pensii

privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de
pensii

ţi
ţii

ţii

ţii. (M.O. nr. 355/27.05.2009)
H.G. nr. 591 pentru aprobarea Acordului dintre

Guvernul României
ţific

(M.O. nr.
359/28.05.2009)

Acord între Guvernul României

ţific (M.O. nr. 359/28.05.2009)

H.G. nr. 636 privind modificarea
. .

ţiona
le corespunz

ţii, cu sau f ţie personal
ţie medical

(M.O. nr. 363/29.05.2009)

Ordinul nr. al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane.

Ordinul nr. al ministrului educatiei, cercetarii si
inovarii privind aprobarea Metodologiei de organizare
si desfasurare a examenului pentru certificarea
competentelor profesionale in invatamantul liceal,
filiera vocationala.

H.G. nr. pentru modificarea si completarea H.G.
nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de
minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea
intreprinderilor.

ă a României

ă
ă

"Bani de liceu".

ării "Reabilitare DN 6 Drobeta-
Turnu Severin-Lugoj, ntre km 358+000

ă
ăltini

ă

ări sociale a
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14
iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate
sociala în raport cu lucrătorii salaria

ă în cadrul Comunită

ă în
interiorul Comunită

ă,
semnat la Belgrad la 24 octombrie 2008.

ă.

ătoare medicamentelor de care beneficia
ză asigura ără contribu ă, pe bază
de prescrip ă, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate.

şterea poetului Alexandru Macedonski.

şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acord elevilor
în cadrul Programului na

şarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe
amplasamentul lucr

şi km
495+800" pe teritoriul localit ş, Buchin
şi P ş.

şi Alte
Drepturi de Asigur ri Sociale

şi alte drepturi de asigur

şi cu familiile
acestora care se deplaseaz şi a
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21
martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea
regimurilor de securitate sociala în raport cu salaria şi
cu membrii familiilor acestora care se deplaseaz

şi Guvernul Republicii Serbia cu
privire la cooperarea economica şi tehnico-ştiin

şi Guvernul
Republicii Serbia cu privire la cooperarea economica şi
tehnico-ştiin

şi completarea sub
listei C din anexa la H G nr. 720/2008 pentru aproba
rea Listei cuprinzând denumirile comune interna

-
-
-
-
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O.u.G. nr. privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii
in Romania.

Circulara nr. 18 a ii e
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R.
valabil in luna iunie 2009.

Ordinul nr. al ministrului dezvoltarii regionale si
locuintei pentru reglementarea unitara a unor tarife cu
caracter nefiscal prevazute in diferite acte normative.

Ordinul nr. al presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala privind aprobarea Procedurii
de actualizare a vectorului fiscal pt. persoanele impo-
zabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adau-
gata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioa-
da fiscala si care efectueaza o achizitie intracomuni-
tara taxabila in Romania, precum si a modelului si
continutului unor formulare.

Ordiniul nr. al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind aprobarea renuntarii la cetatenia
romana unor persoane.

Ordinul nr. al ministrului afacerilor externe
privind publicarea evidentei iesirii din vigoare a unor
acorduri internationale in domeniul comercial si
economic.

Ordinul nr. al ministrului educatiei, cercetarii si
inovarii cu privire la aprobarea disciplinelor de
specializare din curriculumul diferentiat pentru clasele

a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior si superior ale liceului,
filiera vocationala.

Ordinul nr. al presedintelui Agentiei Nationale
a Functionarilor Publici privind stabilirea domeniilor
prioritare in care se organizeaza programe de formare
pt. functionari publici care ocupa functii publice gene-
rale de conducere si executie, precum si functii publice
specifice asimilate acestora.

O.u.G. nr. pentru completarea Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciara.

Legea nr. pentru modificarea si completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale.

O.u.G. nr. pt. modificarea si completarea Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pt. ela-
borarea actelor normative.

O.u.G. nr. pt. modificarea Legii nr. 416/2001 priv-
ind venitul minim garantat.

Ordinul nr. al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru
speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea
este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai
2009-14 mai 2010.

H.G. nr. privind modificarea unor acte normative
referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a
pretului de referinta al medicamentelor, pentru
pensionari.

49

(M.O. nr. 366/01.06.2009)
Banc National a Romaniei

(M.O. nr. 367/01.06.2009)
357

(M.O. nr. 368/01.06.2009)
1165

(M.O. nr. 371/02.06.2009)
1407/C

(M.O. nr. 373/03.06.2009)
1409/C

(M.O. nr. 373/03.06.2009)
620

(M.O. nr. 377/03.06.2009)
3608

(M.O. nr. 378/04.06.2009)
1233

(M.O.nr. 379/04.06.2009)
4115

(M.O. nr. 379/04.06.2009)
56

(M.O.nr.381/04.06.2009)
209

(M.O. nr. 385/09.06.2009)
61

(M.O. nr. 390/09.06.2009)
57

(M.O. nr. 391/10.06.2009)
352

(M.O. nr. 392/10.06.2009)
680

(M.O. nr. 398/11.06.2009)
631

(M.O. nr. 398/11.06.2009)
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S-a majorat perioada de referin]@
a concedierilor colective

Parlamentul României a adoptat legea care prevede
modificarea perioadei de referinţă a concedierii colective, de
la 30 de zile cât este în prezent, la 90 de zile. Astfel, "prin
concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioada
de 90 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive
care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:

cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi
mai puţin de 100 de salariaţi;

cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar
mai puţin de 300 de salariaţi;

cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.”

a)

b)

c)

Normele Programului Prima cas@,
modificate de Guvern

Guvernul a adoptat modificările legislative necesare ce
vor permite dezvoltatorilor imobiliari care au construit locuinţe
pe credite ipotecare să poată intra în Programul "Prima
Casă". “Nu mai există nici un fel de barieră, de nici un fel de
natură. Astăzi îţi poţi construi o casă de la zero beneficiind de
o garanţie guvernamentală de 60.000 de euro; poţi să-ţi
cumperi o casă la roşu, nefinalizată, şi să primeşti o garanţie
de la stat de 60.000 de euro sau poţi să-ţi cumperi o locuinţă
finalizată, fie ipotecată, fie neipotecată de către constructor,
astfel încât să intri în posesia acesteia”, a explicat i .Em l Boc

Miercuri, 22 iulie a.c., în cadrul şedinţei de Guvern au
fost aprobate normele metodologice de acordare, utilizare şi
control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a
fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi
juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor
administrativ teritoriale, precum şi procedura de realizare a
serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond.

În conformitate cu Codul Silvic 2, normele metodologice
prevăd alocarea anuală de la buget, prin bugetul autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură, a unor sume
pentru:

asigurarea integrală a costurilor administrării sau a
serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a
persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii
forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha;

compensarea contravalorii produselor pe care
proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie
stabilite prin amenajamentele silvice, respectiv restricţii la
recoltarea masei lemnoase;

asigurarea diferenţei dintre sumele necesare pentru
finanţarea integrală a lucrărilor de regenerare a pădurilor şi
sumele calculate la nivel maxim în fondul de conservare şi
regenerare a pădurilor;

combaterea bolilor şi dăunătorilor, p fondul
forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice,
dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau
egală cu 30 ha;

refacerea pădurilor şi a căilor forestiere de transport
afectate de calamităţi naturale sau de incendii cu autor
necunoscut;

sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării asociaţiilor de
proprietari de păduri;

punerea la dispoziţia proprietarilor de păduri de
materiale de educaţie forestieră privind ocrotirea şi
conservarea pădurilor.

Având în vedere că aceste forme noi de sprijin nu au fost
reglementate şi notificate Comisiei europene anterior, ele
vor putea fi acordate numai după obţinerea deciziei
favorabile a Comisiei. După data de 1 ianuarie 2010 , toate
formele de sprijin prevăzute de Codul Silvic, se vor finanţa
numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei
Europene privind ajutoarele de stat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

entru

Examene auto simulate
on-line

Începând cu data de 31.07.2009,
Direcţia Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor pune la
dispoziţia publicului întrebările care se
regăsesc în chestionarele oficiale pen
tru obţinerea permisului de conducere,
prin intermediul site-ului instituţiei,
www.drpciv.ro, secţiunea Servicii on-line

Încărcarea chestionarelor on line se
poate realiza doar după autentificarea
vizitatorului pe pagina principală a site-
ului, iar în prezent sunt disponibile ches
tionare pentru categoriile A şi B, în limba
română, urmând ca în perioada imediat
următoare să fie introduse întrebări pen
tru toate categoriile şi în limbile engleză,
maghiară, franceză şi germană.

Prin acest serviciu on-line se poate
simula un examen real pentru obţinerea
permisului de conducere.

-

-

-

Olimpicii români au cucerit şase medalii - două de aur, două de argint şi
două de bronz - la a 50-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de ,
desfăşurată la Bremen, în perioada 13-22 iulie 2009.

Români a reuşit o performanţă de excepţie (cinci medalii: trei de aur şi
două de argint) la a 40-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de ,
organizată în Mexic (Merida/Yucatan), în perioada 11-19 iulie 2009.

Matematică

Fizică
a

Românii vor avea acces la
Sistemul european N-Lex

În data de 29 iulie 2009 s-a aprobat
un Memorandum pentru realizarea unei
baze de date legislative electronice cu
acces gratuit şi conectarea ei la sistemul
European N-Lex. , ânia va
asigura acces liber şi gratuit la legislaţia
care reglementează spaţiul comunitar,
N-Lex fiind o interfaţa comună. Finan
ţarea proiectului N-Lex se face din bani
europeni, prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative
(PO DCA).

Astfel Rom

-

Agen]ia Domeniilor Statului
În şedinţa de Guvern de miercuri, 22 iulie a.c., a fost

adoptată Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi
completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, aprobate prin H G nr. 626/2001. Dacă, până în
prezent, trebuia concesionată întreaga suprafaţă de teren,
noile reglementări oferă şi posibilitatea concesionării unor
părţi din suprafaţa totală de teren, inclusiv lucii de apă.

. .

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

Capitalul social al
(FP) va fi redus cu 555 milioane lei, de la
14,24 miliarde lei, la 13,685 miliarde lei, iar
valoarea nominală a unei acţiuni va fi de 0,77
bani, potrivit preşedintelui Consiliului de
Supraveghere al FP.

Fondului Proprietatea

Norme pentru aplicarea formelor
de sprijin prev@zute în Codul Silvic
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China şi Rusia au efectuat exerciţii militare comune, a treia serie din 2005

Armenia respinge condiţiile prealabile turce legate de
normalizarea relaţiilor bilaterale Fostul vicepremier irakian, Tareq Aziz, a fost condamnat la şapte ani de închisoare Liderul
Hamas din exil a declarat pentru Wall Street Journal că mişcarea pe care o conduce acceptă crearea unui stat Palestinian în
interiorul frontierelor din 1967 V

Comisia Europeană a propus măsuri pentru
stabilizarea pieţei lactatelor 72% dintre europeni au mari aşteptări în ceea ce priveşte rolul UE în ameliorarea şomajului India
a lansat primul său submarin nuclear Cu ocazia reuniunii Consiliului din 27 iulie, miniştrii afacerilor externe din UE au
recunoscut cererea de aderare a Islandei la Uniunea Europeană

olumul total al vânzărilor prin intermediul Internetului în 2009 în Germania va ajunge la mai mult
de 15 miliarde de euro, cu 15% mai mult faţă de 2008

Noul secretar general al , fostul premier
danez Anders Fogh Rasmussen, şi-a preluat la
începutul săptămânii în mod oficial funcţia.
Anders Fogh Rasmussen a fost ales drept
succesor al lui Jaap de Hoop Scheffer în cadrul
summitului din aprilie.

NATO Israelul a permis delegaţilor Fatah din străinătate,
în special din Siria şi Liban, să participe în 4 august, în
Cisiordania, la congresul acestei formaţiuni condusă
de preşedintele ,
Mahmoud Abbas. Precedentul a avut loc în august
1989 la Tunis.

Autorităţii Naţionale Palestiniene

Preşedintele , Barack Obama a
declarat că dialogul strategic şi economic
chino-american reprezintă un pas important
pentru promovarea relaţiilor americano-
chineze pe care le consideră "pozitive,
constructive şi cuprinzătoare".

SUA
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De ce raportează Comisia despre progresele
realizate de România în domeniul reformei sistemului
judiciar şi al luptei împotriva corupţiei?

În ce mod raportează Comisia despre progresele
realizate de România?

Ce spune raportul de astăzi?

Care sunt următoarele etape?

Care sunt cele patru obiective de referinţă
stabilite pentru România?

De unde poate fi obţinut raportul?

La 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea
Europeană, persistau anumite deficienţe în domeniul
reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei,
care puteau împiedica aplicarea eficace a legislaţiei, a
politicilor şi a programelor comunitare şi puteau împiedica
cetăţenii români să beneficieze de drepturile depline
conferite de calitatea de cetăţeni ai UE. Prin urmare, în
cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare 1,
Comisia şi-a asumat obligaţia de a sprijini România în
vederea remedierii acestor deficienţe, precum şi de a
verifica periodic progresele realizate în raport cu cele
patru obiective de referinţă stabilite în domeniul reformei
sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. Aceste
obiective de referinţă sunt interdependente. Ele trebuie
privite în mod unitar, ca parte a unei ample reforme a
sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei, care
necesită un angajament politic pe termen lung.

În cadrul MCV, Comisia publică rapoarte de două ori
pe an începând din iunie 2007.Aceste rapoarte au la bază
contribuţiile autorităţilor române, ale serviciilor Comisiei,
ale experţilor din statele membre, ale experţilor tehnici,
precum şi contribuţii dintr-o serie de alte surse.

Ultimul raport complet, publicat la 23 iulie 2008, pre
ciza că, deşi existau elementele fundamentale ale unui
sistem care funcţionează, cadrul juridic şi instituţional din
România era încă fragil, iar deciziile privind corupţia erau
puternic politizate. Cu toate că Guvernul şi-a accelerat
eforturile de reformare a sistemului judiciar şi de luptă îm
potriva corupţiei, angajamentul de reformare din partea
instituţiilor-cheie din România a fost considerat inegal.

Comisia a prezentat o actualizare a evaluării într-un
raport intermediar, publicat la 12 februarie 2009 . Potrivit
acestui raport, România nu a menţinut ritmul reformelor.
Raportul a identificat unele semnale pozitive, precum
elaborarea proiectului de Cod civil şi a proiectului de Cod
penal, şi un grad mai mare de implicare în procesul de
reformă a sistemului judiciar din partea unor autorităţi,
însă nu au putut fi constatate rezultate concrete.

Raportul Comisiei menţionează că România a dat un
nou impuls reformei, având în vedere o serie de iniţiative
întreprinse ca răspuns la îngrijorările exprimate în rapor
tul actualizat al Comisiei din luna februarie: adoptarea
unui nou Cod civil şi a unui nou Cod penal. Parchetele au
continuat să înregistreze un bilanţ pozitiv în ceea ce
priveşte cazurile de corupţie la nivel înalt. S-au întreprins
măsuri pentru a îmbunătăţi situaţia angajării de personal
la nivelul instanţelor şi al parchetelor şi pentru a ameliora
consecvenţa jurisprudenţei. Agenţia Naţională de Inte
gritate este operaţională şi a înregistrat rezultate bune.

În acelaşi timp, aceste schimbări pozitive nu au încă

un fundament solid, rămân fragmentate şi nu s-au tradus
încă în rezultate practice pentru cetăţenii români. În plus,
reforma nu este însoţită de un angajament neechivoc al
tuturor partidelor politice. Parlamentul ar trebui să îşi
arate angajamentul deplin în ceea ce priveşte
continuarea luptei împotriva corupţiei la nivel înalt.

Pentru a putea înregistra progrese constante,
procesul de reformare a sistemului judiciar nu ar trebui să
fie politizat.Ar trebui ca toate părţile implicate să ajungă la
un consens pentru ca sistemul judiciar să funcţioneze în
mod independent, astfel încât anchetele imparţiale ale
cazurilor de corupţie să ducă la decizii rapide şi eficace.
Pentru a acorda asistenţă României în vederea
concentrării eforturilor privind reforma, Comisia propune
o listă de recomandări.

România are nevoie de un angajament politic neechi
voc pe termen lung pentru a duce la bun sfârşit procesul
de reformă. Prin urmare, în vara anului 2010, Comisia va
reevalua progresele realizate de România atât în raport
cu obiectivele de referinţă stabilite în cadrul MCV, cât şi cu
recomandările făcute. De asemenea, Comisia invită
celelalte state membre să continue să acorde asistenţă
României în ceea ce priveşte procesul de reformă.

În cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare au
fost stabilite pentru România următoarele obiective de
referinţă:

Asigurarea unei transparenţe şi eficienţe sporite a
actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii
şi a răspunderii Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de
procedură civilă şi de procedură penală.

Înfiinţarea, după cum a fost prevăzut, a unei agenţii
de integritate cu responsabilităţi legate de verificarea
averii, a incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de
interese, care să emită hotărâri cu caracter obligatoriu pe
baza cărora să se poată aplica sancţiuni disuasive.

Pe baza progreselor înregistrate până în prezent,
continuarea realizării unor anchete profesionale şi
imparţiale în cazul sesizărilor de corupţie la nivel înalt.

Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire
şi de luptă împotriva corupţiei, în special în cadrul
administraţiei locale.

Raportul este disponibil pe următorul site Internet:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/
index_ro.htm

1: Decizia nr. 2006/928/CE a Comisiei din 13 decem
brie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de
verificare a progresului realizat de România în vederea
atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva
corupţiei (JO L354, 14.12.2006, p. 56).
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MEMO/ 09/343 Bruxelles, 22 iulie 2009,

Experimentul privind modelarea zborului pe Marte a
luat sfârşit la Institutul pentru Probleme Medicale şi
Biologice din Rusia. Patru ruşi, un francez şi un german au
încheiat, la Moscova, o călătorie spaţială simulată de 105
de zile, experiment conceput pentru a testa răspunsurile
lor la condiţiile de izolare ce vor fi trăite într-o călătorie
reală spre Marte. Subiecţii experimentului, ce au fost
închişi într-o capsulă de oţel, au mâncat alimente la
pungă, s-au spălat cu textile umede şi au efectuat 70 de
experimente timp de câteva ore în fiecare zi, aşa cum ar
face astronauţii în cadrul unui zbor spaţial real. Misiunea
lor este parte a programului Mars500 care va ajuta la
înţelegerea problemelor psihologice şi medicale ale unei
călătorii spaţiale de lungă durată.

"Nivelul de înţelegere şi de motivare al echipajului a
fost perfect din punctul meu de vedere ca şi comandant," a
declarat cosmonautul şi omul de ştiinţă rus Serghei
Ryazansky la conferinţa de presă. Simonetta Di Pippo,
directorul ESA pentru zborurile cu echipaj, prezentă la
ceremonia deschiderii trapei "capsulei" a spus: "Echipajul
a făcut o muncă excelentă. Sunt nerăbdătoare să
completăm simularea de anul viitor, care va rula pentru
520 de zile. Aceste studii, ca multe alte activităţi pe care le
desfăşurăm pe Pământ pentru explorarea facilităţilor

analoage explorării spaţiului, vor ajuta Europa să avan
seze în explorarea umană - folosind ISS pentru a reveni
pe Lună şi, într-o zi, pentru a merge mai departe."

Roskosmos şi Agenţia Spaţială Europeană au testat
nivelurile de stres ale echipajului izolat, inclusiv utilizând o
întârziere de 20 de minute în contactul cu echipa de
control, menită să mimeze vasta distanţă pe care semnale
radio o vor traversa în timpul unei
asemenea misiuni. Rezultatele vor fi
atent analizate pentru a fi folosite în
procesului de selecţie a participanţilor în
următorul test ce va începe primăvara
anului 2010. Cercetătorii intenţionează
să îi ţină închişi pe viitorii voluntari timp
de 520 de zile, ceea ce ar corespunde
duratei de zbor estimată de pe Pământ
spre Marte şi retur.

Experimentele au fost propuse de
institutele de cercetare din Germania,
Franţa, Italia, Belgia, Austria şi Ţările de
Jos, precum şi din Rusia şi Statele
Unite.

Dar, din moment ce actuala simulare
a fost realizată într-o suburbie a Mosco
vei, participanţii nu au experimentat
gravitaţie zero, au mâncat cantităţi
controlate de alimente normale şi nu

stilul de tuburi de pastă de dinţi folosite în spaţiu, plus
ştiau că ar putea pleca imediat în caz de urgenţă.

Media rusă relatează că, în timpul unui experiment
similar din 1999, când participanţii au primit votcă pentru a
sărbători Anul Nou, doi dintre ei au început să-şi împartă
pumni, în timp ce altul a încercat să sărute o voluntară din
Canada.

-

-

Rezultatele finale ale alegerilor din
Republica Moldova

Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare
anticipate din 29 iulie, Partidul Comuniştilor (PCRM) a
obţinut 44,7% din voturi, Partidul Liberal Democrat
(PLDM) a întrunit 16,6%, în timp ce Partidul Liberal a fost
votat de 14,7% dintre alegători. Partidul Democrat a
întrunit 12,5% din voturi, iar Alianţa Moldova Noastră a
fost preferată de 7,3% dintre alegătorii prezenţi la urne.

Trei partide, respectiv Partidul Social Democrat
(1,9%), Partidul Popular Creştin Democrat (1,9%) şi
Partidul Verde (0,4%), nu au reuşit să treacă pragul
electoral de 5%.

Potrivit repartizării celor 101 mandate, comuniştii au
obţinut 48 de deputaţi, PLDM 18 mandate de deputat,
Partidul Liberal - 15 mandate AMN - 7 mandate. Partidul
Democrat va fi reprezentat în Parlamentul moldovean de
17 deputaţi.

Pentru desemnarea noului preşedinte al Republicii
Moldova este nevoie de o majoritate minimă de 61 de
mandate. În cazul în care parlamentul moldovean nu
alege preşedintele ţării pe parcursul a două şedinţe
dedicate acestui eveniment, cetăţenii Republicii Moldova
se vor confrunta cu un nou scrutin anticipat, însă cel mai
devreme în anul 2010. Potrivit Constituţiei, într-un an
calendaristic nu pot fi organizate mai mult de două tururi
de alegeri legislative.

Raul Castro a amânat congresul
Partidului comunist cubanez

Castro a declarat că partidul trebuie să analizeze cu
atenţie aspectele economice pentru a determina "ce
trebuie să fie perfecţionat şi chiar eliminat" acum când
Cuba se pregăteşte pentru un viitor, fără el sau fratele
său Fidel Castro la cârmă, potrivit ziarului Granma.

Congresul, în cadrul căruia se trasează direcţiile
viitoare de dezvoltare ale ţării, urma să aibă loc la
sfârşitul acestui an. Nici o nouă dată nu a fost stabilită.

Congresul a fost aşteptat cu interes ridicat, pentru că,
printre altele, el va stabilii dacă Fidel Castro, 82, rămâne
şef al partidului.

Granma îl citează pe Raul Castro, care a vorbit în co
mitetului central al partidului, spunând: "Din cauza legilor
vieţii, acesta va fi ultimul (congres) condus de istorica
conducere a revoluţiei", referindu-se la vârstă şi timp.

Raul Castro, 78, l-a înlocuit pe Fidel Castro ca
preşedintele anul trecut, dar Fidel, care a condus Cuba
timp de 49 de ani după ce a luat puterea prin revoluţia din
1959, şi-a păstrat funcţia de conducere a Partidului
Comunist, singurul partid politic legal pe insulă.

-

PRISMA | August 2009 |6 - 19

Raport privind progresele realizate de România în
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Simularea unui zbor spre Marte



Vând cas
ţ

6.000 €. Tel. 0732-984582.
Vând garsonier

ţiri, ocupabil

ţiri, zon

Închiriez apartament 2
camere, Moroasa, complet
mobilat Tel. 0748-
119444, 0770-359314.

ţial îmbun ţit,
neizolat, nu este pe colţ. Preţ
38.000 €. Tel. 0724-171172.

Închiriez garsonier

ţile. Preţ neg. Tel.
0729-566154.

ţit,
complet mobilat

ţ i t ,
termopane, 2 b

ţa, pe
Calea Caransebe

ţ

ţ
negociabil. Tel. 0768-259024.

Vând apartament 3camere
Lunc

ţ 45.000 € negociabil. Tel.
0355-410022.

Vând apartament în Re ţa
cu 4 camere la parter pe str.
G.A. Petculescu, termopane,
115 mp, preţ 65.000 €. Tel.
0722-742502.

V â n d g o s p o d
ţi, Suceava, cas

ţa. Preţ:
30.000 €. Tel. 0745-904251.

Închiriez garsonier

ă 4 camere, în Iam
sau schimb cu ma ă. Pre

ă cu îmbună
tă ă imediat. Tel.
0748-119443.

Vând apartament 2 camere,
cu îmbunătă ă bună. Tel.
0748-119443.

Vând apartament 3 camere,
et. 10, Intim, par ătă

ă, et. 1,
lângă Comisariat. Utilat

ă

Vând casă în Fîrliug, nr. 378,
2.877 mp. Tel. 0720-651850.

Vând apartament cu 3 ca-
mere conf. I decomandat, 2 bai,
centrală termică, îmbunătă

ă,
în Luncă. Tel. 0741-097038.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătă

ăi, centrală. Tel.
0723-894929.

Vând gradină în Re

ă de vie. Tel. 0751-132460.
Vând apartament cu 3 ca-

mere decomandate, 2 coridoa-
re, 2 băi, bucătărie, debara,
centrală, termopane, bloc nou,
strada Sarmisegetuza, Valea
Domanului. Tel. 0761-125257.

Vând apartament 4 camere,
2 băi, 2 balcoane, confort 1 de-
comandate, etaj 1 + garaj. Pre

ă, etaj 3/3, confort 1, cen-
trală, geam termopan, mobilat,
pre

ă r i e î n
Părhau ă, sură,
grajd, garaj, bucătărie vară,
anexe utilate, mobilate + teren
arabil. Tel. 0744-324010.

Vând casă în Gătaia, zonă
centrală, 1.600 mp. Posibil
schimb cu apart. în Re

ă Tinere
tului, mobilat complet, tv, satelit,
100 €/lună. Tel. 0721-744235,
0762-605600.

şin

şi utilat.

şi mobi
lat. 600 lei + cheltuieli, avans pe
3 luni. Tel. 0724-171172.

Vând apartament 2 camere,
et 2/4, zona Intim, mobilat, cu
toate utilit

şi utilat, box

şi
şului, cu pomi

şi vi

şi

şi

-

-

-

Vând Peugeot 607, an
fabricaţie 2001, preţ

ţ 3 000 nego-
ciabil. Tel. 0720 651850.

Vând Daewoo Nubira 2, a.f.
2006, geamuri electrice, aer
condiţionat. Preţ 7 500 . Tel.
0742 153413

2 ţ 2 750 neg.
Tel. 0742 153413

Vând Dacia Logan 1.5 dci.
Tel. 0722-742502.

Vând Golf 1, 4 u

ţ
500 €. Tel. 0745-628294.

Vând Fiat Tipo ‘93 diesel
înmatriculat, taxe la zi, consum
5,5%, preţ 2.000 €. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

Vând jante al 17 + cauciucuri
BMW 100 lei. Tel. 0741-509755,
0763-923256.

Vând camion Iveco Magirus
Cursorr, euro 3, an 99, 430 cp,
km 600.000, capul tractor
12.500 €

ţio-
nabil ţ de 200 €. Tel.
0740-088315.

Vând buz Ford Tranzit an 86,
motorin

ţio-
nare, preţ 550 €. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

6.500 .
Tel. 0732-984582.

şi, motor
diesel 1,6, consum 4 la sut

şi remorc
şteni la 3.500 €. Tel. 0740-

480254.
Vând Skoda 120 L func

€

Vând tractor mic, Eiker 445,
german. Pre

Vând Daewoo Cielo Execu-
tiv, a.f. 200 . Pre

ă,
înmatriculat, culoare albă, pre

ă omologată
de bu

ă la pre

ă 1,9 înmatriculat verifi-
care 2010 în stare de func

. €
-

. €
- .

. €
- .
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Imobiliare

Matrimoniale
Ofer dragoste tandre

ă

Tânără, discretă, a

ţe
doamnelor domni

ţi-m ţi
regreta. Tel. 0726-261409.

şoarelor
neglijate. Suna şi nu ve

ştept tel.
la 0742-886283.

Vând ţ de
2.500 lei neg. Tel. 0732-512038.

Vând televizoare color de la
diag. 37 la diag. 80. Preţ de la
120 lei la 300 lei. Tel. 0742-
377640.

Cump
Tel. 0742-

377640.
Cump

Tel. 0742-377640.
Vând 3 familii de albine, cu

l ţ neg.Tel. 0743-798393.
Vând urgent aspirator Turbo

1400 în stare f. bun

Vând v color, mobil

ţi de manechine pentru
expus haine. Preţ convenabil.
Tel.0355-802548, 0749-486188

Vând canapea extensibil

ţ

Vând mobil
ţ 750 lei

neg. Tel: 0733-690849.

ţ
550 lei neg. Tel. 0733-690849.

Persoan vând materiale de
construcţie noi r mase de la
lucrare polistiren de exterior 30
lei/bax, adeziv polistirol 18
lei/sac, vata mineral

ddr
r hdd tv

pc
ţ 1.400 lei negociabil. Tel.

0746-156546.
Vând cuptor cu microunde în

stare excelent ţ
negociabil. Tel. 0355-407256.

Vând cereale urgent po-
rumb, grâu, t ţe de grâu

ţa dar nu mai puţin
de 1 to. Tel. 0740-770047.

Vând avantajos convector,
m

Vând acordeon în stare
impecabil ţ infim. Tel.
0734-827960.

Vând telefon Nokia 6300,
garanţie, 270 lei, Nokia 2630,
130 lei, Samsung J700, 200 lei.
Tel.0741-509755, 0763-923256

2 vaci la pre ul

t

ăr orice produs elec-
tronic bun sau defect.

ăr biciclete bune

ăzi. Pre

ă. Vând
placă de tv Diamant ămpi de
tv în stare f. bună. Tel. 0355-
807491 sau 0770-515588. Rog
seriozitate.

ă pentru
sufragerie, 2 pulturi de maga-
zine, 1 stativ pentru haine,

ătă

ă,
350 lei. Tel. 0255-221036.

Vând măsu ă + 2 fotolii, 200
lei neg. Tel. 0255-221036.

Vând căpriori din lemn con-
tra scânduri. Tel. 0255-230696.

ă tineret, stare
foarte bună + birou. Pre

Vând mobilă pt. coridor, sta-
re foarte bună, model nou. Pre

ă
ă

ă 52 lei.
Materiale sunt noi ă
probleme. Tel. 0747-022440.

Vând Pentium 3 GHz, 2Gb
400, Leadtek 7600GT 256

am AGP8X, 320 GB ,
tuner+webcam, cadou volan .
Pre

ă

ărâ
ă albă în Boc

ăslin
ără datorii.

Tel. 0722-742502.

ă la un pre

şi
defecte.

şi l

şi
jum

şi nu prezint

şi dvd, pre

şi
fain şa. La cerere
aduc în Reşi

şi mandarin. Tel. 0770-
389533. Vând firma f

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angajez muncitor necalificat

la spalătorie auto. Tel. 0742-
153413.

Caut colaborare societă

ă facultate stat/zi, experien ă
în domeniul resurselor umane

ări de amenajări
interioare

ă aduc nisip,
sort, 2 mc camionetă sarcină
utilă 2 tone. Tel. 0740-294127.
Pre

ări, ziduri de piatră. Tel. 0743-
907757.

Traducător autorizat de Mi
nisterul Justi

ă. Rog
seriozitate. Tel. 0743-148302.

ţi
comerciale - inspector resurse
umane certificat MMFPS, licen-
ţiat ţ

ţ foarte bun.
Execut acoperi

ţiei efectuez tradu
ceri în/din limba englez

şi
administrativ. Tel. 0733-419765

Execut lucr
şi exterioare. Tel.

0723-894929.
Transport marf

şuri, mansar-
d

-
-

Vând garaj, 28 mp, în ţime
3 m, pe strada Al. I. Cuza. Preţ
negociabil. Tel. 0767-139173.

Vând ieftin Citroen Visa
diesel înmatriculat. Tel. 0768-
407463.

Vând pompe alimentare die
sel, pompe electrice de benzi
n , capuri distribuitoare pentru
orice tip auto. Tel. 0735-083755.

Vand pompe electrice de
benzina pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
alimentare diesel. Tel. 0744-
852658.

ăl

ă

-
-

Vând scutece adul
ărimi, pre

ă

ă de cusut Opel
autentică, model deosebit, stare
impecabilă, vechime peste 80
de ani pre

ă

ă

ă cu două cartele
simultan, pre

ă 50 lei. Tel.
0741-509755, 0763-923256.

U

ţi Tena,
diverse m ţuri foarte
mici 45 lei/bax iar pentru can-
tit ţi mari preţul este negociabil.
Tel. 0723-418987.

Vând ma

ţ foarte mic. Tel. 0734-
827960.

Vând rochie mireas 2009,
cu cristale Swarovski, 700 lei.
Tel. 0740-512979.

Vând p tuţ de lemn, cu
saltea, preţ 250 lei. Tel. 0766-
709981.

Vând Samsung C5212 dual
sim, nou, cutie, sigilat, garanţie,
funcţioneaz

ţ 700 lei. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

Vând modulator radio stick
1G telecomand

şin

şi Porta Doors, vânzare şi
montaj autorizat în România şi
Bulgaria. Birloveanu Viorel, tel.
0752-116317, comenzi@usi-
porta.ro, www.usi-porta.ro

(continuare )în pagina 3

A N U N Ţ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,

nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea
bunului imobil teren de construcţie, în scopul realizării unor
construcţii cu destinaţie industrială, înscris în CF nr. 6038
transnotat din CF nr. 70 a localităţii Altwerc sub nr. top.
(22/b/1/a-22/b/1/b)1/1, nr. cad. 2601 în suprafaţă de 3275,533
mp.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru parcela înscrisă în
CF nr. 6038 transnotat din CF nr. 70 a localităţii Altwerc sub
nr. top. (22/b/1/a-22/b/1/b)1/1, nr. cad.. 2601 în suprafaţă de
3275,533 mp, va fi de 94.493, fără TVAinclus.

Licitaţia va avea loc în data de 02.09.2009 ora 10,00 la
sediul Primăriei Bocşa în sala de şedinţe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Bocşa,
tel. 0355-566605 int. 109.
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Vând apartament 3 camere,
100 mp, în Luncă (cărămidă,
centrală, izola ă,
parchet lemn, 2 pivni ).
Tel. 0735-039059.

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

ă în zona
Renk, neg. Tel. 0722-257221,
0770-627587.

Vând cameră de cămin cu
baie, în blocul Func

Vând casă în Stavila, cu 2
camere, hol, bucătărie, baie.
Pre

ţie interioar
ţe mari

Vând cas

ând garsonier

ţionarilor
sau închiriez 75 €. Tel. 0724-
998500.

ţ 13.500 € neg. Tel. 0765-
459835.

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

V

Vând garsonier
Tel. 0724-

998500
Vând apartament cu 2 ca

mere, în Moroasa, aproape de
Fluturelu, la parter, renovat,
posibil vad comercial. Tel. 0724-
998500.

Închiriez garsonier

€. Tel. 0724-998500.
Închiriez apartament 2

camere la B
ţei. Tel. 0724-998500.

Vând cas

ţ
neg. Tel. 0255-527935.

ţa, 2
camere, buc

ţa. Preţ 35.000 € neg. Tel.
0742-377640.

Vând urgent sau schimb
apartamet 3 camere cu 2
camere + garsonier

sau schimb în
G ţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
buc

Preţ

cas în stare f.
bun

Vând teren pe Calea Caran
sebe

ţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

Vând p

ţ 5€/mp neg.

ţ 30.000 €. Tel. 0732-
984582.

ţ
17.500 € neg. Urgent. Tel. 0748-
119444, 0770-359314.

ă în Mociur,
et. 1, avantajos.

ă în
Moroasa, la parter, avantajos,
85

ăile Herculane, în
zona pie

ă cu 4 camere, în
Colonia Oltului, cu teren de 339
mp. Tel. 0255-213517.

Vând apartament la bloc din
cărămidă, Lunca Pomostului,
lângă liceul Traian Lalescu. Pre

Vând casă în Re
ătărie, baie sau

schimb cu apartament în
Re

ă. Tel. 0355-
802548, 0749486188.

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

ătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp.
Tel.0256-410590, 0747-832171

Vând ă mare
ă, cu grădină mare lângă, în

Socol, jud.CS.Tel. 0721-215041
Vând grădină mare după

cimitirul nr. 8 din Govândari. Tel.
0770-496885, 0720-539198,
0355-409456.

ământ zona podului
peste Dunăre, Calafat-Vidin.
Pre Tel. 0724-
539503

Vând pădure pe picior, zona
Pîrvova, lemn pentru foc. Tel.
0752-653738.

Vând sau schimb casă în
Secu cu apartament 2-3 came
re. Pre

Vând apartament 2 camere,
Intim, et. 1, bloc cu 4 nivele. Pre

.
-

-

.

-

şi

şi

şi

neg.

şului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Pre



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţie în ro
ţa, Camera de

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

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

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

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

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

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

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

i utilat
ţ

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

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

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

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

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

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

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

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

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

Caut s

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

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

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

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

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

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

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

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

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

ă.

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

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

G
ţial, open-space,

recent renovat ţ

ţie, cod anunţ 00467.
Garsonier

ţie, cod anunţ 00468.
Apartament 2 camere Govândari,

etaj p/4, centrala, termopane, podele,
central

ţie, cod anunţ 00475
Apartament 2 camere Calea Caran-

sebe

ţie, cod anunţ 00454.
Apartament 3 camere Govândari,

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

garanţie, cod anunţ 00327
Apartament 3 camere Lunca, etaj

1/3, complet renovat, izolat, central

ţ 00266.
Apartament 3 camere Govândari et.

7/10 mobilat ţial, central

ţ ţie,
cod anunţ 00474

Apartament 3 camere Moroasa p/3,
mobilat -

ţie minim un an, cod
anunţ 00473.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, P/10, confort 1, semidecomandat,
70 mp, toate utilit ţile contorizate,
central

ţ 46.000 € negociabil, cod
anunţ 00327.

Vând apartament 3 camere Lunc

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

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecoman-
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, u ţ

ţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

Vând cas

ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

-
ţ ţ 75.000 € negociabil, cod

anunţ 00396.
Vând cas

-
ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în
stare bun ţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

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

Vând teren extravilan Crivaia, 2000
mp, parcelabil, decontor de ap

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

arsonieră Luncă, etaj P/2, 40 mp,
mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector+boiler, cabină du

ă Calea Caransebe
ă, termopane,

podele, mobilată, aragaz, frigider,
ma ă de spălat, chirie 100 € + 200 €
garan

ă, se închiriază, gol, chirie 200 € +
1 luna garan

ă,
utilită

ă,
termopane, boxă, debara, se închiriază
gol, chirie 200 €, cod anun

ă,
termopane, aragaz, ma ă de spălat,
faian ă, gresie, 200 € + 200 € garan

ă, ara
gaz, frigider, ma ă de spălat, chirie 150
€ + 150 € garan

ă
ă, bucătărie mărită, u ă intrare

metalică, pre

ă,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor ătărie, parchet
camere, centrală instala

ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă intrare lemn, pivni ă, bloc
acoperit, neamenajat, pre

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

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

ă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
grădină, cărămidă arsă, 382 mp supra
fa ă totală, pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbu
nătă

ă, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre

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

ă, curent,
utilită

şi utilat par

ş, chirie 120
€ + 120 € garan

şului,
etaj P/4, 34 mp, renovat

şin

şului, etaj 3/4, complet mobilat şi
utilat nou, termopane, podele, centrala,
confort 2, semidecomandat, chirie 180
€+180 € garan

şi utilat modest, central

şi utilat par
şin

şi utilat modest, central
şin

ş

şi buc

ş

Vând garsonier

ţ
17.500 € negociabil, cod anunţ 00020.

Vând garsonier

ţ
ţ 20.000 €

negociabil, cod anunţ 00382.
Vând garsonier

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

Vând garsonier

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

Vând garsonier

ţ

ţ 00400.

Vând apartament 2 camere Lunc

ţ 35.000 €
negociabil, cod anunţ 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

Vând apartament 2 camere Govân-
dari, P/4, confort 2, semidecomandat,
faianţ

ţ 28.000 € neg., cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Lunc

-

ţ 26.000 €
negociabil, cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere Moroa-
sa, etaj 4/4, confort 2, semidecomandat,
bloc acoperit, centrala, geam termopan,
balcon închis în termopan, podele
laminate, parţial mobilat, preţ 31.500 €
negociabil, cod anunţ 00388.

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

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

ă Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătă

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

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pret
20.000 € negociabil, cod anun

ă,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
privatizare, renovat, pre

ă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, centrală, termopane, pre

ă, gresie, centrala, termopane,
pre

ă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrala, tâmplărie lemn, podele lami
nate, u ă intrare parchet,
mobilă bucătărie inclusă, pre

ş
ş, gresie, faian

ş

şi interior noi, uş

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna
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27 l 0 90.6624
28 l 0 9
29 l 0 89.6566
30 l 0 89.4318
3 l 0 89.9198
3 a g 0 90.4018
4 aug 0 8
5 aug 0

iu . 9
iu . 9 0.3505
iu . 9
iu . 9

1 iu . 9
u . 9

. 9 9.7227

. 9 90,7498

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,10

2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

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

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

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

USD

6 7 8 23 24 27 28 29 30 31 3 4 59 10 13 14 15 16 17 20 21 22

6 Iulie - 5 August 2009



DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Europa League, Play-off

Vineri Sport.ro ora 14:30
SARITURI CU SCHIURILE: Marele Premiu de vara

Vineri Eurosport ora 19:15
FOTBAL: Supercupa Italiei, Inter Milano - Lazio Roma

Sambata Sport.ro ora 15:00
TENIS: Turneul WTA de la Los Angeles, Finala

Duminica Eurosport ora 23:55
FOTBAL: CE U21, Andorra - Romania

Miercuri Sport.ro ora 18:30
FOTBAL: Meci amical, Ungaria - Romania

Miercuri ProTV ora 21:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05 - 16 aug: CICLISM - Turul Portugaliei;
10 - 16 aug: TENIS -ATPTour, Montreal, Canada;
10 - 16 aug: TENIS - WTATour, Cincinnati, SUA;
15 - 23 aug: ATLETISM - Camp Mondial, Berlin, Germania.

FORMULA 1
BMW se retrage din

Formula 1! Constructorul
german BMW a anuntat ca se
retrage din Formula 1 la sfarsitul
sezonului 2009.

Lumea Formulei 1 este in
stare de soc dupa ce BMW a
confirmat in cadrul unei confe
rinte de presa ca se va retrage
din competitie la finalul actua
lului sezon competitional.

BMW nu a facut niciun anunt
referitor la viitorul echipei si nu a
specificat daca exista sanse ca
aceasta sa ii fie incredintata
fostului proprietar Peter Sauber,
care detine si in prezent actiuni
la BMW-Sauber si este consul
tantul team-ului.

De asemenea, BMW nu a
specificat nimic despre posibi
litatea de a oferi doar motoare in
Formula 1, ceea ce inseamna
ca germanii nu intentioneaza sa
faca acest lucru.

Constructorul german isi
justifica decizia prin intentia de a
aloca resurse financiare pentru
dezvoltarea unor noi tehnologii
pentru industria auto.

"BMW nu va continua cam
pania din F1 dupa finalul sezo
nului 2009. Resursele eliberate
prin aceasta decizie vor fi
dedicate dezvoltarii unor noi
tehnologii si proiecte", se arata
in comunicatul de presa al
BMW. In schimb, germanii isi
vor continua prezenta in
celelalte competitii din sporturile
cu motor in care sunt deja
implicati, precum WTCC.

Astfel, in sezonul 2009 F1 se
va baza pe numai patru cons
tructori: Ferrari, Mercedes,
Toyota si Renault. Totusi,
Renault si Toyota au fost in
centrul a numeroase speculatii
legate de viitorul in F1 si nu este
exclus ca anuntul facut astazi
de BMW sa reprezinte doar
inceputul exodului construc
torilor din F1 ca urmare a crizei
economice.

-

-

-

-

-
-

-

-

Acordul Concorde a fost
semnat. Mosley, presedintele
FIA, a semnat noul Acord Con
corde, punand astfel capat
discutiilor cu privire la viitorul
Formulei 1. Acordul Concorde,
un contract intre trei parteneri -
FIA, Bernie Ecclestone (deti
natorul drepturilor comerciale
F1) si echipe - reprezinta baza
pe care se organizeaza Cam
pionatul Mondial de Formula 1
si prin care echipele participa si
impart succesul comercial.
Acesta a fost semnat dupa
aproabarea sa de catre World
Motor Sport Council.

-

-

-

A T L E T I S M
Lotul atletilor romani pentru CM de la Berlin. Consiliul

Federal al FRAtletism a aprobat luni, a doua zi după Campionatele
Na

ă în istoria
atletismului românesc, lotul, alcătuit din 17 sportivi, este format
doar din atlete.

Iată componen

ă, la aruncarea suli
ă

ăzeanu, la 200 m. Potrivit FRA, obiectivul fixat
pentru această competi ă medalii

ă.

Campionatele na
ă seara la Stadionul Dinamo din Bucure

ăie
ă ă

impresionantă în sine, într-un moment în care sportul nostru se
comprimă ca număr de unită ă.

ă la maraton Constantina Di ă a luat startul într-
o probă de fond, neobi ă pentru ea, cea de 5.000 m, pe care,
de altfel, a ă, de
succesul de sâmbătă de la 10.000 m, victoria dinamovistei a fost
contestată până în ultimii metri de junioara Roxana Bîrcă, de la
CSS Triumf Bucure

ăcate, aflată în urmă cu pregătirea, din cauza
unei u ări, pentru cursa regină, care a consacrat-o,
dovadă ă nu va lua startul

ăptămâni.

ţionale, lotul care va reprezenta România la Campionatele
Mondiale de la Berlin (15-23 august). Pentru prima dat

ţa lotului României, care va pleca spre Berlin pe
12 august: Cristina Casandra ţa Bobocel, la 3.000 m
obstacole, Lidia ţa Talpos, Nuţa Olaru, la maraton,
Nicoleta Grasu - la aruncarea discului, Claudia

ţ ţei, Bianca Perie, la aruncarea
ciocanului, Anca Heltne, la aruncarea greut ţii, Angela Moro

ţie este câ
ţa a 3-4 sportive în final

ţionale de atletism s-au încheiat
duminic

ţi
ţin de 105 cluburi din toat ţara, cifr

ţi de performanţ
ţ

ţ

şi Ancu
Şimon, Lumini

Ştef, Ana Maria
Groza şi Ana Maria Greceanu, la 20 km marş, Monica Stoian şi
Maria Negoi

şanu,
la 400 m garduri, Cristina Bujin, la triplu salt, Mirela Lavric, la 800
m, şi Andreea Ogr

ştigarea a una sau dou
şi prezen

şti, foile de
concurs consemnând participarea a 347 de sportivi (214 b şi
133 fete), din nu mai pu

Şi în ziua a doua,
campioana olimpic

şnuit
şi câştigat-o, în 16'43"27/100. Spre deosebire, îns

şti, care a sosit la câteva lungimi, în
16'47"57/100. Din p

şoare accident
şi kilogramele în plus, Constantina Di şi

la maratonul mondial de peste 3 s

Constantina Dita, campioana si la 5.000 m, dar nu merge la
Mondiale.

Î N O T
Bronz pentru Camelia Potec la mondiale. Camelia Potec a

obtinut medalia de bronz in proba de 1500 metri liber a
Campionatului Mondial de natatie, pierzand pozitia secunda in
cursa si medalia de argint la jumatatea probei. Alessia Filippi a
obtinut medalia de aur, daneza Lotte Friis clasandu-se pe locul
secund. Calificata cu al treilea timp in finala de 1500 m liber,
Camelia Potec a luat startul de pe culoarul al treilea, avand mari
sperante in obtinerea unei medalii pentru Romania la Campionatul
Mondial de natatie de la Roma.

Avand avantajul moral al recordului european stabilit in luna
aprilie a acestui an, Camelia a avut un start bun de cursa,
intorcand a doua dupa prima lungime de bazin, imediat in spatele
danezei Lotte Friis, detinatoarea celui mai bun timp al finalei.

Pozitia secunda in cursa a fost pastrata de Camelia pana la
jumatatea cursei, acesta fiind ajunsa din urma si intrecuta de
italianca Alessia Filippi la intoarcerea care a stabilit parcurgerea a
700 de metri. Impinsa din spate de incurajarile publicului,
inotatoarea gazdelor a reusit chiar sa o intreaca pe Friis pe ultimele
lungimi de bazin, in timp ce Camelia a pastrat cu toate fortele
pozitia a treia.

H A N D B A L
Romania, in grupa cu Norvegia, Ungaria, Tunisia, Japonia

si Chile la CM de handbal feminin din China.

Adversare usoare pentru echipele romanesti.

Cupa Cupelor - masculin

Cupa EHF - masculin

Cupa Challenge - masculin

Cupa Cupelor - feminin

Cupa EHF - feminin

Nationala de
handbal feminin a Romaniei va juca in grupa C la Campionatul
Mondial din China, impotriva echipelor Norvegiei, Ungariei,
Tunisiei, Japoniei si Chinei, conform tragerii la sorti, care a avut loc
la Basel. Echipa Romaniei a facut parte din urna a doua valorica.

"Asa a fost sa fie, nu mai e pe vrute si pe nevrute. Cu vesnica
Norvegie si vesnica Ungarie. Trebuie sa jucam bine si sa batem.
Nu are rost sa comparam ca am evitat Rusia. Trebuie sa ne
calificam mai departe. Obiectivul: tintim sa mergem cat mai sus.
Eu nu prea spun legat de medalii", a declarat antrenorul nationalei
Romaniei, Radu Voina.

Campionatul Mondial din China va avea loc intre 5 si 20
decembrie, in sase orase: Nanjing, Suzhou, Wuxi, Changzhou,
Yangzhou si Zhangjiagang. La ultima editie, in Franta (2007),
echipa Romaniei a fost invinsa in meciul pentru medalia de bronz
de Germania (36-35), dupa ce in 2005 cucerise medalia de argint,
la Sankt Petersburg.

La Viena a
avut loc tragerea la sorti pentru primele tururi ale cupelor europene
la handbal. In urnele de la Viena s-au aflat 6 formatii romanesti, iar
sortii au fost blanzi cu acestea. Iata care sunt competitiile in care
participa si adversarii echipelor noastre:

Turul 3: HC Conversano (Italia) - Steaua MFABucuresti
Datele meciurilor: 14/15.11 - 21/22.11

Turul 2: UCM Resita - HCB OKD Karvina (Cehia) / HB
Dudelange (Luxemburg), Datele meciurilor: 10/11.10 - 17/18.10

Turul 2 - Grupa C: HC Odorheiu Secuiesc; RK Konjuh Zivinice
(Bosnia); A.S.D. Albatro (Italia); Great Dane HC London (Anglia);
Datele meciurilor: 9-11 octombrie.

Turul 3: HC Dunarea Braila - ZRK Vardar Osiguruvanje
(Macedonia); Datele meciurilor: 31.10/01.11 - 7/8.11

Turul 2: HC Otelul Galati - ZRK Kikinda (Serbia)
Turul 2: HCM Stiinta Baia Mare-GASAnagennisiArtas (Grecia)
Datele meciurilor: 3/4.10 - 10/11.10
Stiinta Bacau si CSU Suceava vor intra direct in turul al 4-lea al

Cupei Challenge la handbal masculin.

V O L E I
Nationala Romaniei de volei feminin a ratat calificarea la

Campionatul Mondial din Japonia (2010). In cel de-al doilea sau
meci de la turneul sarb preliminar, Romania a fost invinsa de tara
gazda, cu scor de 3-1, pe seturi: 25-17, 26-28, 25-15, 25-15. Alida
Marcovici, capitanul Romaniei, a declarat: "Am repetat aceleasi
greseli din primul meci, cel cu Croatia, si am evoluat bine doar in
setul doi. Nici blocajul nu prea ne-a ajutat, atacurile Serbiei reusind
sa treaca foarte des in terenul nostru". Selectionerul Florin Grapa a
precizat ca plusul de valoare al Serbiei a fost vizibil. "Mi-a placut
cum a jucat Serbia la acest turneu si merita calificarea la
Campionatul Mondial. Noi nu am putut sa-i oprim!", a declarat
Grapa. Din grupa noastra s-au calificat la Mondialul din Japonia
Serbia si Croatia.

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 1-a:
M V E I G GP PM

.

1. Rapid Bucuresti 1 1 0 0 4 1 3p
CFR Cluj 1 1 0 0 2 0 3
Steaua Bucuresti 1 1 0 0 2 0 3
Otelul Galati 1 1 0 0 1 0 3
Pandurii Tg. Jiu 1 1 0 0 1 0 3

. FC Brasov 1 1 0 0 1 0 3
7. FC Timisoara

Dinamo Bucuresti 1 0 1 0 0 0 1
9. U. Craiova 1 0 1 0 0 0 1

. FC Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
11. Gaz Metan Medias 0 0 0 0 0 0 0

International Pitesti 1 0 0 1 0 1 0
13. Astra Ploiesti 1 0 0 1 0 1 0

Gloria Bistrita 1 0 0 1 0 1 0
5. Unirea Alba Iulia 1 0 0 1 0 1 0p

16. Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 1 0 2 0p
17. Unirea Urziceni 1 0 0 1 0 2 0p
18. Poli Iasi 1 0 0 1 1 4 0p

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

1 1 0 0 1 0 3p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (2/34) 07-09.08.2008 Vineri 07.08:

Sambata 08.08

Duminica
09.08

: Gaz Metan
Medias - U Craiova (ora 18:00, GSP); Dinamo - Inter Curtea de Arges
(ora 20:00, Digi); : Otelul Galati - Ceahlaul, (ora 18:00,
GSP); FC Brasov - Astra Ploiesti, (ora 18:30, Digi); Pandurii - FC
Vaslui, (ora 19:00, GSP); Gloria Bistrita - Unirea Alba Iulia, (ora 21:00,
netelevizat); Unirea Urziceni - Rapid, (ora 21:00, GSP);

: Poli Iasi - FC Timisoara, (ora 19:00, Digi); Steaua - CFR Cluj,
(ora 19:00,Antena 1).

P O L O
Romania, 9-6 cu Canada, locul 7 la CM. Echipa de polo a

României a obţinut la actuala ediţie a Campionatelor mondiale de
nataţie de la Roma locul 7, învingând formaţia Canadei cu scorul
de 9-6 (2-1, 1-1, 3-3, 3-1), rezultat ce consfiinţe

ţiilor afi

ţa la turneul final al Cupei Mondiale, ce va fi
g

şte o comportare
meritorie, pe m şate de noua conducere tehnic

şi-a propus, şi a realizat,
un loc în primele 8 reprezentative ale lumii, care asigur

ştigat pentru a patra oar

ăsura ambi ă,
asigurată de ungurul Istvan Kovacs, care

ă, de
asemenea, prezen

ăzduit de Oradea.
Echipa de polo

masculin a Serbiei a câ ă în istoria acestui
sport (1986, 1991,2 005, 2009), titlul de campioană modială.

Serbia este noua campioană mondială.

CICLISM
Rutierul kazah Alexandre

Vinokourov, care nu a mai
concurat de 2 ani datorita unei
suspendari pentru dopaj, va
reveni intr-o cursa ciclista.
Suspendat pe timp de un an
datorita testarii pozitive pentru
EPO chiar in editia 2007 a
Turului Frantei, rutierul va
reveni in plutonul profesionist,
cu noi forte, chiar daca imediat
dupa testul sau pozitiv decla
rase ca se va retrage din lumea
ciclismului. El va alerga in
Criteriul Castillon-la-Bataille, in
lungime de 45 de kilometri.

-

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8 | August 2009 |6 - 19 PRISMA


