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În prezenţa vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, Ionesie Ghiorghioni, a prefectului Octavian Ţunea, a
primarului comunei Dalboşeţ, Sorin Băcilă şi a localnicilor în
data de 14 august a.c. a fost inaugurat noul Centrul de afaceri şi
agricultură de la Bîrz, comuna Dalboşeţ. Este al doilea centru de
acest gen din Caraş-Severin, după cel de la Dezeşti, comuna
Fîrliug inaugurat la sfârşitul săptămânii trecute, şi ale cărui baze
au fost puse cu fonduri europene transfrontaliere.

Celor prezenţi la inaugurare li s-au aratat beneficiile pe care
producătorii agricoli din zona Dalboseţ şi zona Vârşeţ, din
Serbia, le vor avea o dată cu punerea bazelor acestui centru. "La
acest centru, întreprinzătorii vor primi date privitoare la cele mai
bune culturi pentru zonă, cele mai bune specii de animale ce pot
fi crescute şi, totodată, vor primi informaţii despre cerinţele
Uniunii Europene privind micii întreprinzători din domeniul
agricol. Vor învata cum să îşi promoveze afacerile şi cum să
obţină fonduri pentru dezvoltarea lor", a afirmat vicepeşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni.
Acesta a exprimat intenţia Consiliului Judeţean de a sprijini şi pe
viitor un număr cât mai mare de autorităţi locale, în vederea
revigorării micilor afaceri din domeniul agricol.

Proiectul „Centrul de sprijin pentru agricultură şi afaceri la
Bîrz” este derulat prin Programul de Vecinătate România Serbia

şi a fost implementat de Consiliul Local Dalboşeţ în parteneriat
cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Municipalitatea Vârşeţ,
Serbia. Valoarea totală a proiectului este de 294.190 euro din
care 264.690 euro finanţare de la Uniunea Europeană, 29.500
euro fiind contribuţia proprie a Consiliul Local Dalboşeţ.

În ultimii ani traficul de fiinţe
umane a devenit un fenomen social
transnaţional, responsabil pentru
multe drame umane, pentru suferinţe
devastatoare provocate victimelor.
Acestea, în marea lor majoritate
femei, sunt exploatate în diferite
moduri: pentru muncă forţată, pentru
oferirea de servicii sexuale, pentru
practicarea cerşetoriei ori pentru alte
scopuri criminale.

De asemenea, traficul de fiinţe
umane reprezintă un fenomen de criminalitate organizată care
nu cunoaşte graniţe, o infracţiune gravă prevăzută şi pedepsită
de legislaţia celor mai multe ţări.

Traficul de fiinţe umane nu ne pândeşte la colţul străzii, nu ne
bate la uşi, însă săracia, neatenţia, naivitatea, dorinţa de
bunăstare economică neînsoţită de discernământ ne pot
transforma în victime ale criminalităţii organizate - o lume

inumană, în care traficanţii folosesc cele mai crude mijloace
pentru a obţine bani dispunând fizic, psihologic şi economic de
alţi oameni, transformându-i în sclavi, într-o lume în care sclavia
a apus de mult.

Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Agenţia Naţio
nală împotriva Traficului de Persoane a lansat campania de
prevenire a exploatării sexuale a femeilor intitulată „Omul cu
două feţe”.

Campania are drept scop creşterea conştientizării la nivel
naţional cu privire la riscurile traficului de persoane în scopul
exploatării sexuale,

Mesajul campaniei a rezultat din realitatea cotidiană dar dură
în care societatea evoluează, respectiv faptul că traficul de
persoane se poate ascunde în spatele unei feţe prietenoase.

Campania se va desfăşura până la sfârşitul lunii septembrie
şi vizează tinerii aflaţi în taberele şcolare - pe durata vacanţei şi
elevii din instituţiile de învăţământ, odată cu începerea anului
şcolar

ţa (foto).

-

, ne-a informat Purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin,
InspectorAdriana Be

„OMUL CU DOU~ FE[E”
campanie de prevenire a exploat@rii sexuale a femeilor

În toamna acestui an Consiliul Judeţean începe lucrările de
reabilitare a trei drumuri judeţene din Caraş-Severin şi a căror
valoare însumată este de aproximativ 9,3 milioane euro. Este
vorba de DJ 582 care face legătura între Reşiţa şi Văliug, cu o
lungime de 13 km, DJ 608A Caransebeş Telescaun de 26,2 Km
şi DJ 581 Reşiţa Giurgiova cu alţi 23 km.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută în data de
18.08.2009 preşedintele Consiliul Judeţean, Sorin Frunzăverde
a mai declarat că în decurs de câteva zile vor fi scoase la licitaţie
alte două lucrări: drumul care leagă Slatina Timiş de Văliug, cu o
valoare de 32,6 milioane euro şi tronsonul Giurgiova intersecţie
cu Secăşeni estimat la peste 1 milion de euro. Realizat de către
Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu fonduri europene, proiectul
privind reabilitarea drumului Slatina Timiş Văliug va permite
realizarea unei căi de acces spre zona montană Semenic şi o
dată cu aceasta spre centrul judeţului.

Făcând referire la arterele din municipiul Reşiţa, domnul
Frunzăverde a făcut cunoscut faptul că în septembrie 2009 două
artere principale ale oraşului vor fi reabilitate cu fonduri
guvernamentale, urmare a demersurilor făcute pentru ca
acestea să treacă în administrarea Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Un număr de 7,1
km vor fi reabilitaţi în acest an iar alţi 12,5 km anul viitor, lucrări
fiind realizate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Timişoara.

„În Caraş-Severin derulăm, în acest an şi în 2010, lucrări de
infrastructură de circa 130 milioane euro din fonduri europene şi
alte circa 404 milioane RON din fonduri guvernamentale”, a mai
declarat Sorin Frunzăverde.

Inaugurarea Centrului de afaceri }i agricultur@ de la Bîrz, comuna Dalbo}e]

Investiţie în drumurile din Caraş-Severin

Larisa rîstaC
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CARANSEBE :

TOTAL GENERAL: 314

Ş

Ş

:

ţi; Secretara: 1; Sofer autocamion/masina de mare
tonaj: 1; Spalator vehicole: 1; Tamplar universal: 10; Vanzator: 3; Zugrav
vopsitor: 2;

Inginer mecanic: 2; Confectioner cablaje auto: 200;
Lucrator comercial: 2; Muncitor necalificat: 2;

Agent reclama publicitara: 1; Amanetar: 1; Asistent medical
generalist: 1; Bucatar: 4; Cofetar: 2; Faiantar: 2; Gipsar: 2; Manipulant marfuri:
2; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 23; Muncitor
necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 49; Ospatar: 2; Proiectant inginer
geodez: 0 + 1 absolven

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.08.2009

Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

PRISMA
angajeaz (colaborare)ă

Tel. 0255-221 134, 0723-144 233
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CRIMINALITATEASTRADALĂ

INFRACŢIONALITATEA ÎN DOME
NIUL SILVIC

SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

Pentru prevenirea şi combaterea feno
menului infracţional au fost executate un
număr de 2.730 acţiuni, 10.480 controale,
4.937 intervenţ
participări la mă dine cu ocazia
diferitelor adunări publice, 3.885 intervenţ

ările cetăţenilor, 3.820 activităţi în
unităţile de învăţământ sau zona adiacentă
acestora din care 340 acţ ntru com
baterea absenteismului şcolar ş

a modului de asigurare a pazei
şi accesului în unitatile de învăţămâ

sta perioadă pe raza judeţului
au acţionat zilnic, în medie, un număr de

ilei si 35 pe
timpul noptii reuş

reună cu structurile de jandarmi,
4 patrule mixte cu poliţia de frontieră şi 6
patrule mixte cu poliţia comunitară.

Infracţiunile comise cu violenţă comise
în stradă sunt la un nivel scăzut (tentativa
de omor 0 în 2008 şi 1 în 2009, tâlhărie - 3
în 2008 şi 5 în 2009, ultraj în 2008 şi 3 în
2009), Infracţiunile de furt, comise în
stradă, sunt în creştere, de la 102 la 159

ural infractionalitatea strada
lă se menţine la un nivel scăzut, î această
perioadă nd sesizate doar 23 infracţiuni
stradale, nefiind cazuri de infracţiuni
stradale sesizate comise cu violenţă.

Infracţiunile de natură judiciară consta
tate în mediul rural cresc de la 258 la 281,
cele de altă natură cresc de la 282 la 459,
infracţiunile

Infracţiunile contra persoanei constata
te în mediul rural sunt constante, 128,
înregistrând scăderi la omor de la 2 la 0,
uciderea din culpă, de la 6 la 3 (toate trei
săvârşite de către conducători auto), loviri
sau alte violenţe de la 71 la 65 şi cresc la
infracţiunile de tentativă de omor de la 0 la
1, vătămare corporală de la 17 la 18, lovi
rile sau vătămările cauzatoare de moarte
de 0 la 1, violarea de domiciliu de la 13 la
15, ameninţări de la 14 la 15, violul de la 1
la 2, actul sexual cu o minoră de la 1 la 3.

ăţilor preventive desfă
şurate, infracţiunile de furt sunt în scădere
de la 143 la 139. Scad furturile din locuinţe,
de la 46 la 42, cele din case de vacanţă, de
la 6 la 2, de auto de la 3 la 1, de păsări, de la
6 la 1, cresc cele din societăţi

auto de la 4
la 7, sunt constante furturile de animale, 7
şi tâlhăriile,

Pe linie de silvicultură s-a acţionat in
cadrul

in care
s-au desfăşurat acţiuni şi controalele în
colaborare cu Inspectoratul Silvic, Direcţia
Silvică, Ocoalele Silvice private, Garda de
Mediu, Garda Financiară, Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Inspectoratul de Jan
darmi Judeţean Caraş-Severin si Inspec
toratul Politiei de Frontiera Caraş-Severin

drumu
rile publice in colaborare cu lucrătorii de

politie rutiera, 295 controale pe drumurile
forestiere împreuna cu specialişti silvici,
ocazie cu care s-au verificat peste

e la agenţi economici, depozitele
si punctele de achiziţii. Cu ocazia activită
ţilor desfăşurate, au fost aplicate un număr
de 42 sancţiuni contravenţionale si s-a dis
pus confiscarea a 228,9 mc lemn de lucru.

Pentru transpunerea în practică a mă
surilor preventive, poliţiştii de
au organizat şi executat 1074 activităţi în
cadrul comunităţi, 171 cu asociaţiile de
proprietari, 191 cu administraţiile publice
locale, 147 în mediile de afaceri, , 15 cu

unităţile de învăţământ şi
84 cu alte instituţii.

Acţionând preventiv, au fost depistaţi
328 minori lipsiţi de supraveghere, din care
271 au fost predaţi familiilor şi 57 centrelor
de pregătire, au fost identificaţi şi luaţi în
evidenţă 137 bolnavi psihici şi 229 vaga
bonzi şi cerşetori. De asemenea au fost
luate în evidenţă 989 stări conflictuale, din
care 466 stări conflictuale intrafamiliale
care au fost mediate şi aplanate. Poliţiştii
de proximitate au înregistrat un număr de
861 sesizări, reclamaţii, scrisori, primite de
la cetăţeni, din care rezolvate nemijlocit
842, au înaintat 53 informări către alte ins
tituţii cu atribuţii în deservirea cetăţenilor,
au primit şi consiliat în punctele de
consiliere un număr de 2357 cetăţeni.

temul Naţional Unic pentru
Apeluri de Urgenţă 112 un
număr de , dintre acestea
4632 au fost apeluri din mediul urban şi

6 luni ale anului 2009, pe
raza judeţ
accidente de circulaţie

persoane, rănirea gravă a 80
persoane şi rănirea uşoară a altor

sunt în interiorul locali
tăţilor, fiind soldate cu 6 morţi, 38 răniţi grav
şi 79 răniţi uşor;

57 accidente sunt în afara localităţilor
fiind soldate cu 8 morţi, 38 răniţi grav şi 61
de răniţi uşor.

indisciplina pietonală: 16,3% din totalul
accidentelor.

consumul de alcool de către condu
cătorii auto: 10% din totalul accidentelor.

Activităţi de prevenire si combatere
au fost planificate ş utate 1549

acţiuni;
au fost constatate 693 infracţiuni, din

care 209 întocmite conducătorilor de
autovehicule care au fost depistaţi sub
influenta băuturilor

numărul total al contravenţiilor aplicate
pe linie de legislaţie rutieră este de

au fost reţinute 1090 permise de
conducere din care 151 la viteza ş

-

ii la evenimente, 726
suri de or

ii
la solicit

iuni pe -
i 496 con-

troale pe lini
nt;

În acea
60

patrule din care 25 pe timpul z
indu-se sporirea numaru-

lui acestora cu o medie de 15 patrule. Au
fost constituite un numar de 23 de patrule
mixte împ

1

.

În mediul r -
n

fii

-

economico-financiare scad de
la 212 la 191.

-

-

Ca urmare a activit -

comerciale,
de la 11 la 14, din autovehicule de la 2 la 9,
de componente din exteriorul

1.

Programului local de prevenire şi
combatere a delictelor silvice 2009,

-
-
.

In cadrul activitatilor de prevenire au
fost executate 54 de controale pe -

350
mijloacele de transport si sau executat 103
controal

-

-

-
proximitate

ONG-uri, 466 în

-

-

Prin Sis
au fost preluate

6293 apeluri

1661 apeluri din mediul rural, cu o medie
de 34,7 apeluri pe zi.

În primele
ului s-au înregistrat 160

, soldate cu decesul
a 14

140.
Din punct de vedere al mediului

producerii accidentelor:
103 accidente -

Principalele cauze generatoare:
nerespectarea regimului legal de

viteza: 21% din totalul accidentelor.

-

:
i exec

alcoolice;

20.990,
in valoare totala de 2.801.400 lei;

i 372
certificate de înmatriculare.

au fost imobilizate 42 autovehicule.

CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL
RURAL

-

Poliţia de proximitate şi siguranţa
comunităţii

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

1.

2.

Proiect de hotărâre pentru modi
ficarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local
nr. 346/2008, cu modificările
ările ulterioare.

-

-şi comple
t (aprobat)

Proiect de hot privind trans
ferul serviciilor ţilor de asistenţ

ţ
ţile de înv ţâmânt exercitate

de c ţii Publice c
ţia de Asistenţ

ţa.
Proiect de hot privind modif

icarea

Proiect de hot privind modi
ficarea

ţa, str. Sar
misegetuza, bloc B7, parter, în vederea
concesion

ţiei existente c

Proiect de hot privind înfiinţa
rea Serviciului Public “Direcţia Centrul

de Zi Maria” - cu personalitate juridic

ţa

ţa, str. F
ţa. )

Informarea Biroului Resurse
Umane, Salarizare privind deta

ţia
Comunitar ţ

ţa, precum

Informarea Compartimentului
Audit Public Intern privind taxa de 10 lei -
tax

ărâre
ă ă

medicală comunitară ă medi
cală în unită ă

ătre Ministerul Sănătă ă
tre Seviciul Public “Direc ă
Socială” din subordinea Consiliului Local
Re

ărâre
Hotărârii

Consiliului Local nr.
ările ările ulterioare.

ărâre
articolului 3 din H.C.L. nr. 269 din

17.09.2008 privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ării pentru extinderea cons
truc ătre S.C. BANAT
MEDIA S.R.L.

ărâre

ă,
de sub autoritatea Consiliului Local în
urma reorganizării Serviciului Public
Centrul de Zi “Maria”, cu personalitate
juridică, de sub autoritatea Consiliului
Local.

Proiect de hotărâre privind rectifi
carea bugetului local al

pe anul 2009.

Proiect de hotărâre privind darea
în administrare a punctului termic nr. 26,
situat în Re ăgăra

ările
efectuate către Serviciul Public “Direc

ă de Eviden ă a Persoanelor”
Re

ă sală examinare percepută la
Serviciul Public Comunitar Regim Per
mise de Conducere ări Ve
hicule de către Grupul

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

şi activit
şi asisten

şi

şi completarea art. 2 al
219/2008, cu modifi

c şi complet

şi trecerea în dome
niul privat al Municipiului Reşi

Municipiului
Reşi

şi şului, Clubu
lui Sportiv Şcolar Reşi

ş

şi şi în cadrul acestui
serviciu.

şi Înmatricul
Şcolar Industrial

“ŞtefanAnghel”.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat

3.

4.

6.

1.

5.

7.

8.

Proiect nou introdus:

Denumire obiectiv: Centru comercial şi birouri
şului, în spatele Carefour

SC AD Cris Invest S.R.L.
SC Arcos S.R.L.

SC Ra-stas Construct S.R.L.

Locaţia:

ărilor:
Data finalizării lucrărilor:

str. Făgăra

06.10.2007
06.10.2009

Beneficiar:
Proiectant general:
Constructor:
Data începerii lucr

(continuare din num rul trecut)ă

Ordinea de zi a sedin]ei Extraordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 10 august 2009

Sâmbătă, 15 şi duminică, 16 august,
au avut loc zilele oraşului Moldova Nouă,
eveniment organizat de Primăria oraşu-
lui Moldova Nouă în colaborare cu
Consliul Local.

Pe parcursul celor două zile de
festival au avut loc concursuri de pescuit
sportiv, desene cu grafiti, expoziţii de
porumbei şi artă fotografică dar şi
ineditul concurs de ciorbă, "Căldarea
Pierdută". Şi pentru ca berea şi micii să
fie savuraţi mai bine programul artistic a

fost oferit de formaţiile Casei de Cultură
Moldova Nouă şi "Lapte Praf", formaţia
Gipsyy Combo - Etno Jazz, formaţia
condusă de Ilie Constantinovici şi Caita
Milivoievci împreună cu Petrică Miules-
cu Irimică, Nicoleta Vlasici, Răfăilă
Vincu, Mihaela Olaru, Petrică Pavlovici.

Manifestările au fost marcate de
focul de artificii ce a avut loc sâmbătă în
jurul orei 12.30 distracţia continuând
până dimineaţă.

Lavinia Predescu

Căldarea pierdută la Zilele
oraşului Moldova Nouă



ANUNŢ PUBLIC
S.C. Teleferic Alpin S.R.L. cu sediul în

Reşiţa, Str. N. Bălcescu nr. 1 anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a acordului de mediu la Agenţia

Protecţia Mediului Caraş-Severin,
pentru realizarea unor investiţii constând în
montarea a două instalaţii de transport pe
cablu în zona schiabilă Muntele Mic, amena-
jarea unei parcări şi a unei zone de servicii.

Informaţii, sugestii, contestaţii privind
activitatea desfăşurată se depun, în scris la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73 în
zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi
vineri între orele 8.00-14.00.

pentru

ANUNŢ PUBLIC
S.C. Teleferic Alpin S.R.L. cu sediul în

Reşiţa, Str. N. Bălcescu nr. 1 anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a acordului de mediu la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin,
pentru realizarea unor investiţii constând în
montarea unei instalaţii de schi tip telescaun
în zona schiabilă Muntele Mic, amenajarea
unei parcări şi a unei zone de servicii.

Informaţii, sugestii, contestaţii privind
activitatea desfăşurată se depun, în scris la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73 în
zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi
vineri între orele 8.00-14.00.
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A N U N Ţ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1

Decembrie 1918, nr. 22, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea următoa-
relor bunuri imobile:

teren de construcţie, înscris în CF nr
30162 Tr. din CF. nr. 3759 a localităţii Bocşa
Română sub nr. top.1004/1/60, în suprafaţă
de 250 mp,

teren de construcţie, înscris în CF nr
30322 Tr. din nr 3329 a localităţii Bocşa Ro-
mână sub nr. top.1004/1/100, în suprafaţă
de 250 mp,

Licitaţia va avea loc în data de
16.09.2009 ora 10,00 la sediul Primăriei
Bocşa în sala de şedinţe.

Licitaţia se va desfăşura conform H.C.L.
nr. 91/30. 07. 2009, H.C.L. nr.92/30.07.2009.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru tere-
nul de construcţie, înscris în CF nr 30162 Tr.
din CF. nr. 3759 a localităţii Bocşa Română
sub nr. top.1004/1/60, în suprafaţă de 250
mp, va fi de 8.476 lei, fără TVA inclus, iar
pentru terenul de construcţie, înscris în CF
nr. 30322 Tr. din nr 3329 a localităţii Bocşa
Română sub nr. top.1004/1/100, în supra-
faţă de 250 mp, va fi de 8.435 lei, fără TVA
inclus.

Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Bocşa, tel. 0355 556605 int.
109.
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ANUNŢ PUBLIC
S.C. TMK-RE IŢA S.A., cu sediul în

RE IŢA, str. Traian Lalescu, nr. 36 solicit la
ARPM Timi oara revizuirea Autorizaţiei Inte-
grate de Mediu în scopul desfăşurării
activităţii Producţia de metale feroase sub
form primar i cea de feroaliaje, prevăzută
în anexa 1 a O G nr. 152/2005, în cate-
goria de activităţi industriale:

2.2 - Instalaţii pentru producerea oţelului
inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă,
cu o capacitate maximă de producţie ce
depăşeşte 2,5 tone/oră.

Informaţiile privind impactul potenţial
asupra mediului al activităţii pentru care se
solicită revizuirea autorizaţiei integrate de
mediu pot fi consultate în timpul programului
de lucru, la sediul Agentiei Regionale pentru
Protectia Mediului Timi oara i APM
Caraş-Severin.

Observaţiile, sugestiile, propunerile
publicului se primesc în scris, la sediul
ARPM Timi oara în zilele de luni-vineri, între
orele 9 -15 sau electronic la adresa de e-mail
a ARPM Timi oara office@arpmv5.ro până
la data de 30.09.2009 (ziua limită de primire
a observaţiilor).

Ş
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Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1
Decembrie 1918, nr. 22, organizeaz licitaţie
public deschis conf. H.C.L. 84/30.07.2009
i a O.u.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea

terenului înscris în CF. Nr. 19 BM sub nr. top.
598 în suprafaţ de 4.014 mp, pe o durat de
25 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este
grevat de sarcini.

Concesionarea terenului se face în
vederea cultiv rii produselor agricole.

Studiul de oportunitate i documentaţia de
atribuire privind organizarea i desf urarea
procedurii de concesionare se achiziţioneaz
de la Compartimentul Evidenţ , Administra
rea Patrimoniului Public i Privat al ora ului,

la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea
acestora fiind condiţie pentru acceptarea la
licitaţie a ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor
este ultima zi de depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise pân la data de
11.09.2009 la sediul Prim riei Ora ului Boc a
str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou plicuri
sigilate, unul exterior i unul interior, care vor
cuprinde toate actele prev zute în instrucţiuni
i dovada depunerii garanţiei de participare

reprezentând 80 € la cursul zilei în lei.
Sedinţa public de deschidere a ofertelor

va fi în data de 22.09.2009, ora 10.00 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie
1918, nr. 22.
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A N U N Ţ

Câ}tigul salarial mediu în luna iunie
2009 în jude]ul Cara}-Severin

În luna iunie 2009, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de
1466 lei, cu 1,4 % mai mic faţă de luna precedentă. Câştigul
sa arial mediu nominal net a fost de 1089 lei, în scădere faţă de
luna precedentă cu 10 lei (0,9 %).

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial
determinate, în principal, de acordarea celui de al 13-lea salariu şi
a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea
influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care
sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea
fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial
mediu nominal net a crescut cu 9,3%, iar cel brut cu 10,1%.

l

Situa]ia litigiilor de fond funciar
Situatia litigiilor de fond funciar arat c ,în prezent, pe rol la

instanţele judec tore ti din Re iţa, Caransebe , Moldova Nou ,
Bozovici, Oraviţa i Tribunalul Cara -Severin se afl 76 de dosare.
Toate acestea au ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate,
pentru o suprafaţ de 118 hectare de teren agricol i 68.019
hectare de teren forestier.

Din totalul suprafţtei de fond forestier, de 68.019 hectare,
67.247 hectare se refer la terenurile revendicate de Comunitatea
deAvere din Caransebe .

Diferenţele de suprafaţ sunt revendicate pe raza localit ţilor
Re iţa, Boc a, Moldova Nou , Armeni , Berzovia, Brebu, Brebu
Nou, Doma nea, Doclin, Ezeri , Fârliug, Mehadia, L pu nicel,
Teregova, Pojejena i Verme .

"Oamenii trebuie pu i în posesie, pentru c a a prevede legea.
Comisia judeţean are competenţa de a soluţiona contestaţiile
formulate de c tre persoanele care au cerut reconstituirea sau
constituirea dreptului de proprietate privat asupra terenului, s
valideze ori s invalideze prin hot râre m surile stabilite de
comisiile locale i s emit titlurile de proprietate pentru cererile
validate. În eventualitatea apariţiei,îns , a unor nemulţumiri cu
privire la activitatea desf urat de c tre comisiile de fond funciar,
competenţa de soluţionare a litigiilor respective aparţine exclusiv
instanţelor de judecat , Instituţia Prefectului nefiind abilitat s
impun decizii în acest sens", a precizat prefectul judeţului Cara -
Severin, Octavian Ţunea, pre edinte al Comisiei Judeţene de
Fond Funciar.
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Delega]ie ceh@ la Consiliului Jude]ean
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie

Ghiorghioni a primit , 17 august a.c. vizita unei delegaţii
condusă de către domnul Jacko Karel, reprezentant al Ministerului
Agriculturii Republicii Cehe şi în componenţa căreia s-au aflat mai
mulţi producători agricoli cehi.

La întâlnirea desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean au mai
participat: directorul Centrului Judeţean de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură Caraş-Severin, Romică Anculia şi directorii
adjuncţi ai Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi ai
Oficiul Judeţean de ConsultanţăAgricolă Caraş-Severin.

Prezenţi în Caraş-Severin pentru mai multe zile, delegaţii cehi
au înaintat Consiliului Judeţean propunerea de a fi partener într-un
proiect ce vizează achiziţionarea unui sistem informatic prin care
să se realizeze evidenţierea parcelelor agricole. Proiectul, pentru
realizarea căruia se doreşte atragerea de fonduri europene, ar
urma să aibă ca parteneri cehi : Institutul de Cercetări pentru
Irigare şi Protecţie a Solului (VUMOP) şi Universitatea de
Agronomie din Cehia (CZU).

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean a exprimat interesul
instituţiei pe care o reprezintă faţă de un asemenea proiect şi a
vorbit despre beneficiile pe care le va aduce producătorilor
agricoli. Domnul Ghiorghioni a subliniat faptul că la nivel naţional s-
a finalizat delimitarea parcelelor agricole pe material grafic/hărţi
(ortofotoplan) dar că existenţa unui sistem electronic ce va putea
atesta o anume suprafaţă agricolă pentru care se solicită subvenţii
laAPIAnu poate decât să aducă beneficii producătorilor din judeţ.

În luna octombrie a acestui an o delegaţie a Consiliului
Judeţean se va deplasa în Cehia, sens în care vor fi programate şi
întâlniri cu oficialii de la MinisterulAgriculturii.
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Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr.
272/2009 prin care a modificat si completat Legea nr.
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor, dupa cum urmeaza:

La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 1. şele sunt instituţii publice sau
private specializate în servicii cu caracter social,
medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi
educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3
luni şi 4 ani.”

La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) în instituţiile publice, condiţiile minime pe care
trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în
colectivitate, părinţii/reprezentanţii legali, precum şi
prioritatea cazurilor sociale, în funcţie de numărul
maxim de locuri aprobate, se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local în subordinea căruia se afla
administraţia creşei.”

La articolul 2, după alineatul (7) se introduc două
noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) Creşele pot colabora sau semna protocoale cu
alte instituţii publice sau private în interesul familiei şi al
copilului.

(9) Colaborarea creşelor din sistemul public cu
instituţiile prevăzute la alin. (8) se face printr-o comisie
paritară formată dintr-un reprezentant al administraţiei
creşelor, un reprezentant din structura organizatorică a
autorităţii care are în subordine administraţia creşelor
şi un reprezentant al instituţiei publice/private cu care
urmează să colaboreze prin încheierea unui contract
de colaborare semnat de membrii comisiei paritare.”

La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 3. în îndeplinirea scopului lor, creşele
realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) asigura servicii de îngrijire şi supraveghere a
copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin
personalul angajat specializat sau protocoale cu
structuri specializate;

b) asigura un program de educaţie timpurie adecvat
vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi
particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni
şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau
protocoale cu structuri specializate;

c) asigura supravegherea stării de sănătate şi de

igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile
medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la
momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al
internării într-o unitate medicală, după caz, prin
personalul angajat specializat sau protocoale cu
structuri specializate;

d) asigura nutriţia copiilor cu respectarea normelor
legale în vigoare, prin personalul angajat specializat
sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care
frecventează creşă şi realizează o relaţie de
parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în
respectarea interesului copilului, prin personalul
specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigura consiliere şi sprijin pentru părinţii/repre
zentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat
specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de
risc care pot determina separarea copilului de părinţii
săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin
personalul angajat specializat sau protocoale cu
structuri specializate.”

La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1)
şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. şele sunt organizate pe grupe de
vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

...............................................................................
c) grupa mare, între 2 ani şi 4 ani.”

La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins:

„(11 ) în funcţie de dezvoltarea psihomotorie a copi
lului, care este diferenţiata de la caz la caz, conducerea
creşei poate stabili o altă încadrare pentru acesta.”

La articolul 5, alineatele (1) şi (5) se modifică
şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. şele organizate cu program de lucru
zilnic funcţionează în intervalul orar 6,00

şele prevăzute la alin. (1) pot funcţiona şi cu
program flexibil, la solicitarea părinţilor/reprezentanţi-
lor legali, în funcţie de opţiunile acestora, cu asigurarea
personalului de specialitate.

(3) Creşele organizate cu program de lucru
săptămânal funcţionează prin personalul propriu
angajat, 5 zile lucrătoare pe săptămână, între orele
6,00

şele organizate cu program de lucru
săptămânal asigura, pe lângă serviciile prevăzute la
art. 1 alin. (1), găzduirea copiilor pe timpul nopţii,
inclusiv masa de seară.”

La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. înscrierea copiilor la creşă în sistem
privat este realizată în temeiul unui contract de furni-
zare de servicii, încheiat între părinţii/reprezentanţii
legali ai copiilor şi creşă, reprezentată de conducătorul
acesteia.

...............................................................................
(3) înscrierea copiilor la creşă este realizată în

temeiu l une i so l ic i tă r i scr ise d in par tea
părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, în ordinea
datei de depunere a cererilor şi în conformitate cu
numărul de locuri aprobate, pentru sistemul public. Fac
excepţie cazurile sociale care vor fi supuse spre
aprobare prin hotărâre a consiliului local, în limita
locurilor aprobate.”

Articolul 22 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„Art. 22 şi psihologul instituţiei vor
completă, periodic, fise cuprinzând gradul de
dezvoltare psihomotorie a copilului, precum şi starea
de sănătate şi evoluţie a acestuia.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- (1) Cre

- (1)

- (1) Cre

-(3)

- (1) Cre
-18,00.

(2) Cre

-18,00.
...............................................................................
(5) Cre

- (1)

. - Medicul

-

-

(M.O. nr. 503/21.07.2009)
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15 septembrie este termenul limit pentru depunerea propunerilor de proiecte de mediu LIFE+ â
î ţ î

î

ă ăDatoria public a Rom niei a
crescut cu 12,6% n primul semestru, la 123,61 miliarde lei Proiectele pentru finan area micro ntreprinderilor, care vor fi depuse la
nceputul lui septembrie, vor fi analizate pe sistem "primul venit, primul servit"
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România a avut în primele cinci luni al
şaselea din Uniunea
European

deficit comercial
ă, de 3,7 miliarde euro, după o

reducere de 36% a importurilor, a patra ca
mărime din UE, la 14,7 miliarde euro, potrivit
datelor Eurostat.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordin 692 al ministrului s n t ii privind
completarea Catalogului na ional al pre urilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe
pia n Rom nia, aprobat prin Ordinul ministrului
s n t ii nr. 385/2009. (M.O. nr. 403/15.06.2009)

Lege 240 pentru completarea alin. (2) al art. 1
din O u G nr. 148/2005 privind sus inerea familiei n
vederea cre terii copilului. (M.O. nr. 403/15.06.2009)

Lege 236 pentru modificarea i completarea
Legii farmaciei nr. 266/2008. ( O nr. 404/15.06.2009)

O u 5 pentru modificarea O G nr. 85/2004
privind protectia consumatorilor la incheierea si
executarea contractelor la distanta privind serviciile
financiare. (M.O. nr. 412/17.06.2009)

Ordin 99 al ministrului transporturilor si
infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice
realizate deAutoritatea Rutiera Romana -A.R.R. M.O.
nr. 415/17.06.2009)

Ordin 221 al presedintelui Agentiei Nationale
deAdministrare Fiscala privind Procedura de aprobare
a regimului de declarare derogatoriu. M.O. nr.
415/17.06.2009)

Ordin 560/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
de asistenta prestate de oficiile registrului comertului
de pe langa tribunale. M.O. nr. 415/17.06.2009)

O u 1 privind plata unor sume prevazute in
titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar. M.O. nr.
416/18.06.2009)

H 92 privind anumite forme de sprijin
financiar in sectorul horticol. M.O. nr. 416/18.06.2009)

O u 9 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
(M.O. nr. 419/18.06.2009)

07 privind modificarea anexei "Lista

cuprinzand autoritatile administratiei publice locale
care beneficiaza de finantarea proiectelor de investitii
in turism pe anul 2009, in completarea surselor proprii
ale acestora" la H G nr. 426/2009 pentru aprobarea
sustinerii financiare a autoritatilor administratiei
publice locale, in completarea surselor proprii ale
acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii in
turism pe anul 2009. (M.O. nr. 419/18.06.2009)

O u 6 pentru modificarea O u G nr.
217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national. M.O. nr. 420/19.06.2009)

Decizi 45 a presedintelui Agentiei pentru
Implementarea Proiectelor si Programelor pentru
ntreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea

Procedurii de implementare a Programului pentru
dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul
tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare -
START. M.O. nr. 420/19.06.2009)

H 93 privind aprobarea activitatilor pentru
care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli
din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului
acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati.
(M.O. nr. 422/19.06.2009)

Ordin 634/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind aprobarea renuntarii la cetatenia
romana unor persoane. M.O. nr. 423/22.06.2009)

Ordin 636/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. M.O. nr. 423/22.06.2009)

H 17 privind declasificarea unor decrete ale
Consiliului de Stat adoptate in perioada 1956-1989 si a
unor decrete prezidentiale emise in perioada 1974-
1989. M.O. nr. 424/22.06.2009)

O u 2 pentru modificarea si completarea
O u G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de

servicii. (M.O. nr. 426/23.06.2009)
Decizi 34 a presedintelui Casei Nationale de

Pensii siAlte Drepturi deAsigurari Sociale pentru modi-
ficarea si completarea Deciziei presedintelui Casei
Nationale de Pensii siAlte Drepturi deAsigurari Sociale
nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep
de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale si de catre casele teritoriale de pensii
la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de
stabilirea si de plata pensiilor din sistemul public de
pensii. (M.O. nr. 426/23.06.2009)

Ordin 635/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. M.O. nr. 427/23.06.2009)

Ordin 70 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale privind modificarea anexei nr. 3 la
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
763/2008 pentru aprobarea continutului, modelului si
procedurii de inscriere in Registrul national al
asociatiilor de proprietari de paduri. (M.O. nr.
429/24.06.2009)

Ordin 83 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale privind aprobarea normelor tehnice
pentru omologarea raselor, liniilor, hibrizilor si noilor
creatii biologice la animalele domestice. (M.O. nr.
429/24.06.2009)

Ordin 74 al ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale deAsigurari de Sanatate
privind modificarea unor acte normative referitoare la
Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de
referinta al medicamentelor, pentru pensionari. (M.O.
nr. 429/24.06.2009)

Ordin 93 al ministrului comunicatiilor si
societatii informationale privind normele tehnice si
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007
privind arhivarea documentelor in forma electronica.
(M.O. nr. 432/24.06.2009)
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În perioada 1 septembrie 2009 - 31 decembrie
2011, cet ţenii români, posesori ai unui pa aport
valabil, pot r mâne pe teritoriul , f r a
avea nevoie de viz , pentru o perioad care s nu
dep easc 90 de zile într-un interval de 6 luni de
la data primei intr ri în ţar .
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Japoniei

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

Mai multe ţ

ţi, la eliminarea petelor albe
.

ări est-europene, inclusiv România, au fost
primite în proiectul ce permite utilizatorilor
să contribuie la hăr

Google Map Maker
şi identificarea

obiectivelor România e foarte slab reprezentat
S ţie, dar tot

departe de exemplu de vecina Ungarie.

ă pe harta
Google. unt nişte creşteri în volumul de informa
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Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a
emis ordinul nr. 1432/2009, prin care a fost stabilita
valoarea sumei lunare indexate care se acorda, pen
tru semestrul II 2009, sub forma de tichete de cresa.

Astfel, pentru semestrul II 2009, începând cu luna
august, valoarea sumei lunare indexate care se

acorda sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit
prevederilor din Normele metodologice de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea
tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, este de 360
lei.

-

(M.O. nr. 503/21.07.2009)

Tichetele de creşă
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O rachetă purtătoare rusească a plasat un satelit chinezesc pe orbită

î îUE investeste nc 18 milioane euro n tehnologia LTE pentru internet
mobil ultrarapid

ă

Rata de aprobare a lui Obama după şase luni este de
63% Discovery pleacă în 25 august spre staţia spaţială Comisia interparlamentară ruso-ucraineană se va reuni în septembrie
la Kiev pentru a discuta relaţiile dintre cele două state

Secretarul general al , Anders Fogh
Rasmussen, a pledat, în cadrul unei întâlniri cu
reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă
Alianţa Nord-Atlantică, pentru un dialog
"revigorat" cu Moscova în pofida divergenţelor
persistente dintre cele două părţi.

NATO Noul secretar general al , Anders Fogh
Rasmussen, a întreprins prima sa vizită oficială în
Kosovo de la preluarea mandatului, în cursul căreia a
discutat cu autorităţile de la Pristina pe marginea
reducerii anunţate a contingentului KFOR (Forţa
internaţională din Kosovo, sub conducerea NATO).

NATO Rusia
Venezuela,

este pregătită să ia în considerare noile
propuneri de colaborare militară cu a
declarat premierul Putin. Preşedintele Chavez a
anunţat recent că doreşte să cumpere tancuri din
Rusia ca răspuns la creşterea prezenţei militare
americane din ţara vecină, Columbia.

5

Large Hadron Collider reporne}te în noiembrie
Large Hadron Collider (LHC) din Elveţia este aşteptat să

repornească în noiembrie, la jumătate de viteză, pentru a ajunge la
capacitate maximă în 2011.

Cel mai puternic accelerator de particule din lume a început iniţial
să opereze în 10 septembrie 2008, dar a fost oprit nouă zile mai târziu,
când doi magneţi au căzut, provocând o gravă scurgere de heliu în
inelul de răcire. Proiectul în valoare de 6.7 miliarde dolari, situat în
suburbiile Genevei, a fost în reparaţie de atunci. Când va începe
ciocnirea protoni, la jumătatea lunii noiembrie, acceleratorul este
programat pentru a rula la 3.5 teraelectronvolţi, sau 3.5 mii de miliarde
electronvolţi. După o perioadă de observaţie de câteva săptămâni se
va stabili cât de repede inginerii pot să-l aducă la capacitatea maximă
de 7 teraelectronvolţi. LHC nu va funcţiona la putere maximă până ce
este oprit din nou şi realimentat în iarna 2010-11, a declarat Rolf
Heurer, director general al Organizaţiei Europene pentru Cercetări
Nucleare, cea care a construit acceleratorul. "LHC este o maşină mult
mai bine înţeleasă decât a fost cu un an în urmă", a spus Heurer.

Găzduit într-un tunel circular, lung de 27 de km, situat la o
adâncime de 100 de metri la graniţa dintre Elveţia şi Franţa, LHC este
cel mai complex instrument ştiinţific construit vreodată. Centrul său
este reprezentat de nişte magneţi superconductori extrem de eficienţi,
bazaţi pe bobine făcute din fire de niobiu şi titan care conduc
electricitatea fără a impune rezistenţă la temperaturi joase. Magneţii
LHC-ului funcţionează la o temperatură de aproximativ 1.9 grade
peste 0 absolut (în jur de -271˚ C), fiind răciţi de heliu superfluid.

În ultimele decenii fizicienii au putut descrie din ce în ce mai
amănunţit particulele fundamentale care alcătuiesc Universul şi
modul în care acestea interacţionează. Această înţelegere este
cunoscută drept Modelul Standard al fizicii particulelor. Dar modelul
teoretic este necesar să fie confirmat prin date experimentale, iar
marele pas pentru a vedea direct ce se ascunde în spatele Modelului
Standard este Large Hadron Collider (LHC, Marele Accelerator de
Hadroni). Fiecare coliziune de protoni în accelerator va dezvălui mai
multe informaţii despre cele mai fundamentale părţi ale Universului.
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Soţii care deţin o dubl ţenie comun
ţul, la alegerea lor, la instanţele oric

ţeni sunt.
Competenţa instanţelor din unul dintre aceste state

membre nu poate fi înlăturată pentru motivul că, în
afară de cetăţenie, reclamantul nu are alte elemente de
legătură cu acest stat.

Regulamentul comunitar privitor la competenţa,
recunoa terea i executarea hotărârilor judecătore ti
în materie matrimonială prevede, printre altele, mai
multe criterii de atribuire a competenţei de judecare a
acţiunilor în materia desfacerii legăturii matrimoniale.
În afară de anumite criterii întemeiate pe re edinţa
obi nuită a soţilor, regulamentul instituie criteriul
cetăţeniei celor doi soţi.

În plus, regulamentul prevede, în principiu, că
hotărârile judecătore ti de divorţ pronunţate într-un
stat membru sunt recunoscute în celelalte state ale
Uniunii i că nu poate fi controlată competenţa instanţei
judecătore ti din statul membru de origine. Cu toate
acestea, în temeiul normelor tranzitorii de recunoa -
tere enunţate în regulament, în anumite cazuri în care o
hotărâre judecătorească de divorţ a fost pronunţată
înainte de punerea în aplicare a regulamentului,
competenţa instanţei din statul membru de origine
trebuie, în mod excepţional, să fie controlată.

În 1979, domnul Hadadi i doamna Mesko, ambii
de cetăţenie maghiară, s-au căsătorit în Ungaria. În
1980, ace tia au emigrat în Franţa, unde locuiesc i în
prezent. În 1985, au dobândit cetăţenia franceză prin
naturalizare, astfel încât amândoi au cetăţenia
maghiară i franceză.

La 23 februarie 2002, domnul Hadadi a introdus o
cerere de divorţ la Tribunalul din Pest (Ungaria). Doam-
na Mesko a solicitat, la rândul său, divorţul în Franţa la
Tribunal de grande instance de Meaux (Tribunalul de
Mare Instanţă din Meaux), la 19 februarie 2003.

. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului
din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoa -
terea i executarea hotărârilor judecătore ti în materie
matrimonială i în materia răspunderii părinte ti, de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L
338, p. 1, Ediţie specială, 19/vol.6, p. 183).

. În cazul Regatului Unit i al Irlandei, criteriul
cetăţeniei este înlocuit cu cel al „domiciliului” comun.

. Aceste dispoziţii tranzitorii sunt prevăzute de

articolul 64 din regulament.
. Regulamentul este aplicabil începând cu 1

martie 2005, cu excepţia articolelor 67-70, care nu sunt
relevante în cauză.

La 4 mai 2004, la câteva zile după aderarea Repu-
blicii Ungare la Uniunea Europeană, Tribunalul din
Pest a pronunţat divorţul dintre domnul Hadadi i
doamna Mesko.

În urma acestei sentinţe, instanţa franceză a res-
pins ca inadmisibilă acţiunea în divorţ formulată de
doamna Mesko. Împotriva acestei hotărâri judecăto-
re ti, doamna Mesko a declarat apel la Cour d'appel de
Paris (Curtea de Apel din Paris), care a considerat că
sentinţa tribunalului maghiar nu putea să fie recunos-
cută în Franţa, întrucât competenţa acestei din urmă
instanţe era „în realitate foarte fragilă”, în timp ce
competenţa tribunalului domiciliului conjugal, situat în
Franţa, era, prin comparaţie, „deosebit de puternică”.
În consecinţă, Cour d'appel de Paris a apreciat că
acţiunea în divorţ formulată de doamna Mesko este
admisibilă.

Domnul Hadadi a declarat recurs împotriva acestei
hotărâri judecătore ti. În cadrul examinării admisibi-
lităţii acţiunii de divorţ introduse în Franţa, Cour de
cassation (Curtea de Casaţie) este chemată să aplice,
în legătură cu sentinţa de divorţ pronunţată de
tribunalul maghiar, normele tranzitorii de recunoa tere
enunţate în regulament. În esenţă, trebuie să se
stabilească dacă instanţele maghiare erau competen-
te, în temeiul regulamentului, să soluţioneze acţiunea
de divorţ introdusă de domnul Hadadi. În acest context,
Cour de cassation a adresat Curţii de Justiţie întrebări
cu privire la interpretarea normelor de competenţă
prevăzute de regulament prin raportare la ipoteza unor
soţi care deţin o dublă cetăţenie comună, maghiară i
franceză, care nu mai locuiesc în Ungaria de mult timp
i al căror unic element de legătură cu această ţară

este cetăţenia maghiară.
Mai întâi, Curtea constată că regulamentul nu dis-

tinge după cum o persoană are o singură cetăţenie sau
mai multe cetăţenii. În consecinţă, dispoziţia din regu-
lament care prevede competenţa instanţelor statului
membru al cetăţeniei soţilor nu poate să fie interpretată
în mod diferit după cum cei doi soţi au o dublă cetăţenie
comună sau au numai una i aceea i cetăţenie. Astfel,
în cazul unei duble cetăţenii comune, instanţa sesizată

cu o cerere de divorţ nu poate ignora faptul că persoa-
nele interesate au cetăţenia unui alt stat membru.

În consecinţă, în vederea aplicării normelor tranzi-
torii de recunoa tere enunţate în regulament, instanţe-
le franceze trebuie să ţină seama de faptul că domnul
Hadadi i doamna Mesko deţin de asemenea cetăţenia
maghiară i că, prin urmare, instanţele maghiare erau
competente, în temeiul regulamentului, să soluţioneze
o acţiune în divorţ între aceste din urmă persoane.

În această privinţă, Curtea arată că regulamentul
nu urmăre te să excludă competenţele multiple în
materie de divorţ. Dimpotrivă, coexistenţa mai multor
instanţe competente, fără a fi stabilită o ierarhie între
ele, este prevăzută în mod expres.

În continuare, Curtea arată că regulamentul, în mă-
sura în care consideră cetăţenia un criteriu de atribuire
a competenţei, privilegiază un element de legătură
univoc i u or de pus în aplicare. Regulamentul nu
prevede un alt criteriu aferent cetăţeniei precum, în
special, efectivitatea acesteia din urmă. Astfel, necesi-
tatea unui control al elementelor de legătură dintre soţi
i cetăţeniile lor ar îngreuna verificarea competenţei

judiciare, ceea ce este incompatibil cu obiectivul care
urmăre te să faciliteze aplicarea regulamentului prin
utilizarea unui criteriu de legătură simplu i univoc.

În sfâr it, Curtea aminte te că, în temeiul regula-
mentului, un cuplu care are numai cetăţenia unui stat
membru ar fi întotdeauna în măsură să sesizeze
instanţele acestuia, chiar dacă re edinţa obi nuită a
acestora nu ar mai fi situată în acest stat de mai mulţi
ani i nu ar mai exista decât puţine elemente de
legătură reală cu acesta din urmă.

În aceste condiţii, Curtea declară că, în cazul în
care soţii deţin amândoi aceea i dublă cetăţenie,
regulamentul se opune înlăturării competenţei
instanţelor din unul dintre statele membre în cauză
pentru motivul că reclamantul nu are alte elemente de
legătură cu acest stat.

Prin urmare, Curtea arată că instanţele statelor
membre a căror cetăţenie o deţin cei doi soţi sunt
competente în temeiul regulamentului, ace tia din
urmă având posibilitatea de a sesiza, la alegerea lor,
instanţele unuia sau ale altuia dintre aceste state.

ă cetă ă pot
solicita divor ărui
stat membru ai cărui cetă
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Document neoficial, destinat presei, care nu
angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

S.C. Andconsult S.R.L. şi Ministerul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi
Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru
gestionarea fondurilor comunitare prin IMM în
calitate de Organism Intermediar, în numele
Ministerul Economiei în calitate de AM POS
CCE, au semnat în 11.06.2009 contractul de
finanţare pentru un proiect în valoare totală de
13.000 lei, care se estimează că va avea ca
rezultat creşterea calităţii serviciilor prestate de
S.C.Andconsult S.R.L.

Proiectul, care primeşte finanţare din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (Axa Prioritară 1
„Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”,
Domeniul de intervenţie 1.1 Investiţii productive
şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea

b) Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale, va fi implementat în perioada
11.06.2009-11.02.2010, la Reşiţa.

Valoarea totală este de 13.000 lei, din care
valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul
European de Dezvoltare Regională şi bugetul
naţional) este de 7.647,06 lei.

S.C. Andconsult S.R.L. cu sediul în Resita,
str. V. Parvan, nr. 7, jud. Caraş-Severin, a depus
cererea de finanţare în cadrul schemei „Creş-
terea Competitivităţii Economice” obiectivul
vizat fiind creşterea calităţii serviciilor prestate
de S.C.Andconsult S.R.L.

Persoană de contact:
Cernei Eugenia, Director Executiv, str. P-ţa 1

Dec.1918, nr. 7, bir. 507, mun. Reşiţa, jud.
Caraş-Severin, nr. tel.: 0255-227739.

P

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROM NIEIÂ

ANUNŢ DE PRESĂ

Semnarea contractului de finanţare pentru „Implementare si Certificarea
sistemului de management al calităţii la SC Andconsult SRL”

Divorţul în cazul dublei cetăţenii comune



Vând casă
ătaia cu apartament în Re

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

ăr apartament în Re

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

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

Vând ă în Dognecea
(centru), 2 camere mari, bucă
tărie, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon,
(ne)mobilată. Tel. 0355-411682,
0729-357909.

Vând apartament 2 camere
în Luncă, etaj 1. Tel. 0765-
295228.

Închiriez garsonieră în Mo-
roasa. Pre

ă +
diferen ă. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

ă, curent gaz,
40 /mp în Săcălaz (5 km de
Timi . Tel. 0755-615558.

Vând 4.200 mp teren extra-
vilan în Bistri

ă, arabil,
hele ă cu
izvor. Pre Te : 0755-
615558.

ă-
tă

Vând teren intravilan 800 mp
Boc ă

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

Preţ

Cump
ţa, 2 camere, confort 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere. Tel. 0744-
617430, 0255-225559 (seara).

Vând garsonier -
ţiri, ocupabil

ţiri, zon

cas

ţ 85 €. Tel. 0741-
637243.

Vând sau schimb urgent
apartament 3 camere cu 2
camere sau garsonier

ţ

Vând teren pe Calea Caran
sebe

ţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

Vând teren intravilan 400 mp
cu posibilitate ap

€

ţa, com. Hinova (11
km de Turnu-Severin), cu posi-
bilitate construcţii cas

ţ 10.000 lei. .

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, confort 1, et.
4 din 4, bloc acoperit, îmbun

ţit, Micro 1. Tel. 0766-223336.

ţile, 10.000 €.
Tel. 0744-359116.

şi

neg.

şi-

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

şoara)

şteu peşte sau ferm

şa, toate utilit

-

-

Vând cas

ând garsonier

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

Închiriez apartament 2
camere la B

ţei. Tel. 0724-998500.
Vând cas

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

ăile Herculane, în
zona pie

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

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

V

Vând Passat 1,6 benzin

ţ 800 €. Tel. 0770-495732.
Vând Dacia Logan an 2007

motor 1,4 benzin
ţ 4.000 €. Tel.

0741-509755.
Vând Dacia Logan 1.5 dci.

Tel. 0722-742502.
Vând Matiz, stare foarte

bun
.

ţime 3m, pe strada Al. I.
Cuza. Perfect pentru depozit.
Preţ neg. Tel. 0767-139173.

Vând Opel Calibra 1993
stare bun ţionare, acte
la zi consum 7% preţ 1.900 €
negociabil. Tel. 0752-661265.

Vând urgent Opel Astra, an
fabricaţie 1993, RAR cu carte,
full option. Preţ 1.500 €. Tel.
0721-847422.

Vând buldo-excavator JCB,
german, stare perfect

ţionare. Preţ 25.000 lei sau
schimb cu teren intravilan. Tel.
0755-615558.

Vând Peugeot Boxer, an
fabricaţie 1996, RAR 2010, acte
la zi. Preţ 2.500 neg. Tel.
0755-615558.

Vând Dacia 1310 cu gaz, an
fabricaţie 1996, stare perfect

Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 1988. Preţ 1.000

Buz Ford Tranzit 86 motori-
n

ţionare f

-

ţ 1.900 €
negociabil. Tel. 0740-206236.

Vând Seat Toledo 1,9 TDI,
an fabricaţie 2001, înmatricu-
lat

ă,
unic proprietar, stare f. bună,
pre

ă, km 60.000,
impecabilă pre

ă, 49.000 km. Tel. 0752-
278866

De vânzare garaj, 28 mp,
înăl

ă de func

ă de
func

ă,
2.500 lei neg. Tel. 0755-615558.

lei.
Tel. 0755-615558.

ă,motor 1,9,înmatriculat, 550 €
Tel.0741-509755, 0763-923256

Vând 2 Dacia 1300 în stare
de func ără acte, 300 €
amândouă. Tel. 0770-454332.

Vând Passat an 97, motor
1,9 tdi, consum 6,5%, climatro
nic, geamuri oglinzi electrice.
Tel.0741-509755, 0763-923256

Vând Dacia SuperNova, an
2001, culoare verde, 102.000
km, ITP 2011, alarmă, închidere
centralizată. Pre

ă RO în 2003, diesel, acte la
zi, consum 5l/100km, euro 3,
83.000 km reali. Merită văzută.
Tel. 0256-204429.
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Imobiliare

Matrimoniale
Ofer dragoste tandre

ă

ţe
doamnelor domni

ţi-m ţi
regreta. Tel. 0726-261409.

şoarelor
neglijate. Suna şi nu ve

Dau spre adopţie câine
canish negru. Tel. 0770-497414

Vând scaun cu rotile nou.
Tel. 0744-994248.

ând sufragerie format
ţ 1.300 lei neg.,

colţar de buc
ţ 700 lei, 2 covoare

persane mari din lân

Cump

Vând 30 de gâ ţ 30
lei/bucat

Vând v color, mobil

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

Vând laptop Acer, 250 hard,
2GB DDR2, web cam, dvd, preţ
1.750 lei. Tel. 0771-770827.

Vând Nokia 6300 garanţie,
preţ 300 lei. Tel. 0741-509755

Vând firm
-

ţ
avantajos. Tel. 0771-718912.

V-aţi preg

ţ 145 €. Tel. 0732-
972654.

Vând telefon nou dual sim,
senzor mi

ţ 200 €. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

Vând rochie dans de socie-
tate, m ţ 100 €
negociabil. Tel. 0751-085588.

Lichidez urgent stoc materi-
ale r mase din construcţia unui
ansamblu, ciment 15 lei/sac,
polistiren exterior 30 lei, adeziv
gresie 13 lei, adeziv polistiren
19 lei/sac, vat mineral 52
lei/sul. Materialele sunt noi. Tel.
0747-022440.

ând televizor color Schnei-
der diagonala 80, carcas

ţ 300 lei u

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

ă din
7 corpuri, pre

ătărie mare din
lemn, pre

ă 350
lei/bucată. Tel. 0770-497364.

ăr aparatură electro-
casnică defectă (radio, tv).
Asigur transport local. Tel.
0723-092582.

ă. Tel. 0722-895420.
ă pentru

sufragerie, 2 pulturi de magazin,
ătă

ă fără datorii. Tel.
0722 742502

Vând calculator Pentium 4,
monitor, tastatură, maus. Pre

ătit casa pentru
venirea toamnei? U

ăr bulbi de leurdă. Tel.
0735-019916.

Vând gps Navigon 5110,
nou, sigilat, are harta Europa de
est

ă 3,2
mgp. Pre

ărimea 40. Pre

ă

ă ă

ă din
plastic, pre

ăr orice produse elec-
tronice, biciclete bune

V

t

V

şte. Pre

şi jum

şi Porta
Doors. Birloveanu Viorel, tel.
0752-116317, www.usi-porta.ro

Cump

şi vest, pre

şcare, tv, camer

şor neg.,
boxe masive 450 W 300 lei. Tel.
0742-377640.

Cump
şi

defecte.

Vând în Anina cu viţel,
amândou ţ 2.500 lei/buc.
Tel. 0732-512038.

2 vaci
reă. P

Tel. 0742-377640.

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

Dori ă petrece
ă plăcută ă la

Băile Felix? Suna

Caut copii ătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275.

ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri case, înfiin ări firme.
Tel. 0727-505315.

Ofer consultan ă pentru
certificări ISO. Asigur rapid i
eficient ob inerea certificării,
men inerea implementării.
0766 448777.

ări, tencuieli, faian ă, gresie.
Ne deplasăm

ărie, ziduri piatră, zugrăveli,
gresie, faian ă, rigips, renovări,
demolăr i , etc. la pre

ăr i gresie,
faian ă, rigips, glet, zugrăveli,
laminate, interioare. Tel. 0730-
486677 avantajos.

Traducător autorizat de
Ministerul Justi

ă.
Rog seriozitate. Tel. 0723-
781586.

Execut lucrări de amenajări
interioare ă la
cheie. Tel. 0723-894929.

ţi s ţi cu familia
o vacanţ

ţi la 0359-
457224 sau 0359-404947.

ţ

ţ

ţ

ţ
ţ Tel.
-

Execut acoperi -
ţ

.

ţ
ţur i

negociabile. Tel. 0743-758762.
Execut lucr

ţ

ţiei efectuez
traduceri în/din limba sârb

şi ieftin

şi b

Acord asisten

ş

şuri, mansar
d

şi la sate. Tel.
0743-907757

Execut case, acoperişuri,
zid

şi exterioare, cas

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

Vând pompe de injecţie,
injectoare. Tel. 0728-597129.

Vând pompe electrice de
benzin , pompe alimentare
diesel pentru orice tip auto. Tel.
0751-624309.

ă

ă

Vând tractor mic, Eiker 445,
german. Preţ 3 000 nego-
ciabil. Tel. 0720 651850.

. €
-

Vând comp. 2000 cpu, 2 g
ddr2, hdd 80, video 512, dvd-
rom, monitor 19. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

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

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

ărâ
ă albă în Boc

şi
fain şa. La cerere
aduc în Reşi

Vând casă în com. Ezeri
ă, merită

văzută. Tel. 0726-092233.
Vând apartament în Seve

rin, 2 camere, et. 1, zona
autogării, pre

ădină în Re

ă de vie. Tel. 0751-
132460.

Vând casa 3 camere, bucă
tărie, baie, termopane, gresie,
faian ă, centrală încălzire, curte,
grădină, intrare auto, Boc

ă. Tel. 0771-482592.
Ofer spre închiriere apar

tament 3 camere decomandate,
parter, Luncă, Aleea Zadei,
mobilat. Tel. 0732-850888.

ş în
stare foarte bun

şi
şului, cu pomi

fructiferi şi vi

şa
Montan

-

ţ 33.000 €. Tel.
0741-509755.

Vând apartament cu 4 ca-
mere la parter. Tel. 0722-
742502.

Vând gr ţa pe
Calea Caransebe

ţ

-

ţ

-

Cump
ţa. Ofer 15.000 €. Tel.

0721-098787.

ăr apartament în
Reşi

Vând apartament cu 3
camere, conf. I, decomandat, 2
băi, centrală termică, îmbunătă

ă, în Luncă. Tel. 0741-097038.
Schimb apartament 2 came

re, nedecomandat, etaj 3, Al.
Narcisei, având mici îmbunătă

ă. Tel.
0355-805895.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătă ăi,
termopane, centrală. Tel. 0723-
894929.

Închiriez apartament 3
camere, zona Luncă, pt. spa

ă, termopane

ă, gresie, faian
ă, termopane, mobilat. Pre

ă. Tel.
0255-213937 Stan.

Schimb apartament 1 came
ră în zona Spar cu apartament
2/3 camere + diferen ă. Tel.
0745-975859.

Închiriez apartament 2 ca
mere decomandate

ătă
ăi, izolat. Tel. 0723-

894929.
Schimb 2 apartamente, cu 2

camere, unul la parter/4 altul la
8/10, situate în aceea ă,
renovate total recent, cu o casă,
minim 4 camere. Tel. 0770-
454628.

Închiriez apartament în
Luncă, dotat cu toate utilită

ă
toare, începând cu 29 august.
Tel.0770-751528, 0355-426548

Vând casă în zona Oituzului
în Re

ă. Tel. 0255-
221139.

Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 băi, îmbunătă

ă. Tel. 0723-
894929.

Particular, vând apartament
2 camere, modificat în 3, Re

ă, 5/10, 67 mp,
ne(mobilat), boxă, 43.000 €,
negociabil. Tel. 0726-411878,
0770-600010.

ă, nemobilat,
convector, boiler electric + ara-
gaz, în Re

ădină 1.100 mp spre
Drumul Lupacului. Tel. 0355-
410067.

Închiriez apartament 2
camere, decomandat, Moroasa
(Fluturelu), mobilat. Tel. 0724-
998500.

Vând
ăile Herculane,

în zona pie

-
ţit, complet mobilat -

-

-
ţiri, cu apartament 2 camere,
decomandat, etaj 1, Lunc

ţit, 2 b

ţiu
comercial. Preţ foarte avanta-
jos. Tel. 0355-405963.

Închiriez apartament 2
camere, cu central

ţ 100 €. Tel. 0720-
894973.

Vând urgent apartament 2
camere confort 1, semideco-
mandat, central -
ţ ţ
21.000 € neg. Tel. 0720-894973

Închiriez apartament 2
camere Re ţa,100 €/lun

-

ţ

-

ţ 150 € +300 €
garanţie. Tel. 0746-185350.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun ţit, ter-
mopane, 2 b

ţile,
pentru 1-2 persoane nefum -

ţa cu 3 camere sau
schimb cu apartament cu 2 ca-
mere plus diferenţ

ţit,
termopane, central

ţa,
Polivalent

Dau spre închiriere aparta-
ment cu o camer

ţa.Tel. 0761-358378
Vând gr

apartament 2 camere
decomandat la B

ţei. Tel. 0724-998500

şi utilat, bo
x

şi mobilat. Pre

şi

şi mobilate
în Govândari, pre

şi zon

şi

şi

şi
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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
ţ

ţie, cod anunţ 00476.
Garsonier

ţ
ţie, cod anunţ 00482.

Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, central

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 2 camere Lunca, etaj

p/4, complet mobilat
ţionat,

renovat, cabin
ţie, cod anunţ 00480.

Apartament 3 camere Govândari,
P/10, mobilat

ţi contorizate, chirie 300 € + 300 €
garanţie, cod anunţ 00327.

Apartament 3 camere Lunc

ţ 00266.
Apartament 3 camere Govândari,

Micro 4, 3/4, mobilat

ţie minim un an
cod anunţ 00478.

Apartament 3 camere Centru, etaj
1/4, mobilat

ţ ţie cod
anunţ 00481.

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 hal

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 cons-
truite, preţ 65€/mp neg. cod anunţ 00007

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

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

arsonieră Govândari, etaj 2/8,
mobilat ă,
podele, convector + boiler, balcon, chirie
100 € + 200 € garan

ă Govândari, Micro 4, etaj
4/4, mobilat

ă, podele, convector + boiler, chirie
130 € + 130 € garan

ă, termopane, podele,
centrală, se închiriază, gol, chirie 200 € +
200 € garan

ă,
termopane, podele, aer condi

ă du

ă,
utilită

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

ă, aragaz, frigider, ma ă de
spălat, termopane, 2 balcoane, 2 băi,
chirie 250 € + 250 € garan

ă,
ma ă de spălat, aragaz, gresie,
faian ă, chirie 250 € + 250 € 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
suprafa ă totală, pre

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

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

ă 1.000 mp, pre

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

ă, curent,
utilită

şi utilat modest, gresie, faian

şi utilat modern, gresie,
faian

şi utilat, central

ş, chirie 150 € + 150 €
garan

şi utilat modest, central

şi utilat modest,
central 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, preţ 19.000 € neg. cod anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

20.000 € negociabil, cod anunţ 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 € negociabil, cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Lunc

-

ţ 26.000 €
negociabil, cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere Timi

-
ţ ţ

25.000 € negociabil, cod anunţ 00479.
Vând apartament 2 camere Moroa-

sa, etaj 4/4, confort 2, semidecomandat,
bloc acoperit, central

ţial 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, cabină du ă,
mobilată modest, 32 mp, pre

ă Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătă

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

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

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

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

ă, gresie,centrală, termopane, pre

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

ă, parchet camere, 2 balcoa
ne, faian ă, gresie, u ă metalică, pre

ă, geam termopan,
balcon închis în termopan, podele
laminate, par

ş
ş, gresie, faian

ş

şi interior noi, uş

şorii,
etaj 1/4, confort 1, semidecomandat, 72
mp, central

ş

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

7
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna
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DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: Campionatul Mondial, Berlin, Germania

Vineri TVR 2 ora 20:10
HANDBAL: Cupa Steaua: Steaua - Tg. Jiu

Sambata Digi Sport ora 13:00
RUGBY: Tri Nations: Australia - Noua Zeelanda

Sambata Sport.ro ora 13:05
FORMULA 1: MP al Europei, Valencia, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: ATP Master Series, Cincinnati, Finala

Duminica Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Liga Campionilor, Play-off, retur: Stuttgart - Timisoara

Miercuri TVR 1 ora 21:40

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
17 - 23 aug: ATLETISM - Camp Mondial, Berlin, Germania;
21 - 23 aug: FORMULA1 - MP al Europei, Valencia, Spania;
29 aug - 20 sept: CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta 2009;
31 aug - 13sept: TENIS -ATP & WTA Tour, US Open SUA.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta-

mani se va desfasura a 11 etapa
din Campionatul Mondial de
Formula 1. Marele Premiu al
Europei se va desfasura ce
circuitul din Valencia - circuit
stradal. Clasamente generale
inainte de Valencia:

1. Jenson Button 70
2. Mark Webber 51.5
3. Sebastian Vettel 47
4. Rubens Barrichello 44
5. Nico Rosberg 25.5
6. Jarno Trulli 22.5
7. Felipe Massa 22
8. Lewis Hamilton 19
9. Kimi Raikkonen 18

10. Timo Glock 16
11. FernandoAlonso 13
12. Heikki Kovalainen 9
13. Nick Heidfeld 6
14. Sebastien Buemi 3
15. Robert Kubica 2
16. Sebastien Bourdais 2
17. Giancarlo Fisichella 0
18. Kazuki Nakajima 0
19.Adrian Sutil 0
20. Nelsinho Piquet 0
21. JaimeAlguersuari 0

General piloti:

General constructori:

Renault a castigat apelul
si va concura la Valencia!

-

1. Brawn - Mercedes 114
2. Red Bull - Renault 98.5
3. Ferrari 40
4. Toyota 38.5
5. McLaren - Mercedes 28
6. Williams - Toyota 25.5
7. Renault 13
8. BMW Sauber 8
9. Toro Rosso - Ferrari 5

10. Force India 0

Renault a primit acceptul de a
concura in Marele Premiu al Eu
ropei din acest weekend dupa
ce a castigat apelul impotriva
suspendarii dictat de comisarii
de cursa de la Hungaroring.

Forul mondial a decis sa
permita echipei Renault sa con-
cureze in cursa de la Valencia,
anuland astfel suspendarea
echipei dictata initial de comi-
sarii de cursa de la Budapesta.
In schimb, echipa franceza va fi
nevoita sa suporte o amenda de
50.000 de dolari, primind
totdata si o mustrare.

In urma acestei decizii, este
de asteptat ca Renault sa
confirme in cel mai scurt timp ca
elvetianul Romain Grosjean il
va inlocui pe Nelson Piquet Jr.in
a doua parte a sezonului, dupa
ce brazilianul a confirmat cu o
saptamana in urma ca a fost
concediat de francezi.

HANDBAL
Drumul handbalistilor tricolori spre CM din 2011.

-

-

Nationala
masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa 2 a
preliminariilor europene pentru Campionatului Mondial de handbal
din 2011. Tricolorii vor juca impotriva echipelor Bosniei-Hertegovi
na, Finlandei si Marii Britanii. Meciurile se disputa sub forma de
turnee sau tur-retur in functie de intelegerea echipelor, castiga
toarea fiecarei grupe preliminare urmand a se califica la baraj.

In barajul pentru Campionatul Mondial sunt deja calificate toate
echipele care vor participa la turneul final al Campionatului
European din 2010, unde Romania a ratat prezenta in urma
infrangerii la scor suferite in deplasarea din Polonia.

Turneele preliminare sunt programate in intervalul 11-17
ianuarie, iar daca se opteaza pentru sistemul tur-retur in mai multe
etape, dupa cum urmeaza: 28 octombrie-1 noiembrie 2009 (prima
etapa), 6-10 ianuarie 2010 (a doua etapa) si 13-17 ianuarie 2010
(a treia etapa). Daca trece de faza preliminara a calificarilor,
Romania poate intalni adversari de calibru precum Austria,
Croatia, Cehia, Danemarca, Spania, Germania, Ungaria, Islanda,
Norvegia, Polonia, Rusia, Slovenia, Serbia sau Ucraina.

Meciurile de baraj au loc pe 12/13 iunie 2010 (turul) si 19/20
iunie 2010 (returul). Tragerea la sorti a meciurilor de baraj va avea
loc pe 31 ianuarie 2010. Franta (campioana mondiala en-titre) si
Suedia (tara gazda) sunt calificate din oficiu la turneul final al
Campionatului Mondial din 2011.

VOLEI
Romania a pierdut dramatic meciul cu Spania. Nationala

masculina de volei a Romaniei a pierdut dramatic, meciul sustinut
in compania Spaniei la turneul de calificare pentru Campionatul
Mondial din 2010 gazduit de orasul sarbesc Kragujevac. Tricolorii
au cedat in fata ibericilor, scor 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 27-25, 15-
13), momentul decisiv al meciului consumandu-se in finalul actului
al patrulea, cand baietii pregatiti de Stelian Moculescu au scapat
printre degete victoria.

Cei mai buni jucatori romani ai partidei au fost Bogdan
Alexandru Olteanu, Adrian Radu Gontariu si Florin Voinea, de la
spanioli remarcandu-se Israel Rodriguez si Guillermo Falasca.

Cu doua victorii din doua meciuri, Spania este sigura de
prezenta la turneul final al Campionatului Mondial gazduit de Italia
in 2010.

Serbia a invins echipa Estoniei, cu scorul de 3-0 si Spania cu
scorul de 3-1 terminand grupa pe locul 1 urmata de Spania,
Romania si Estonia pe locul 4. Romania si Estonia s-au intalnit in
ultimul meci al turneului, scorul final fiind de 3-1.

ATLETISM
Lotul Romaniei care participa, in perioada 15-23 august, la

Campionatele Mondiale de atletism de la Berlin este format din 17
sportive, acestea participand la 11 probe.

Dintre cele 17 sportive care vor fi prezente la Berlin, patru sunt
debutante la un Campionat Mondial: Maria Negoita, Cristina Bujin,
Ana Maria Greceanu si Andreea Ogrezeanu. Cea mai experimen-
tata sportiva din lotul pentru Berlin este Nicoleta Grasu, aflata la a
opta editie a unui Campionat Mondial.

Este pentru prima data in istoria Campionatelor Mondiale cand
Romania nu este reprezentata de niciun atlet. In istoria de 26 de
ani a Campionateler Mondiale de Atletism, Romania a avut macar
un reprezentant la fiecare editie, cei mai multi fiind in 1995, la Gote-
borg, zece, in timp ce la Roma, in 1987, Romania a fost reprezen-
tata din randul baietilor doar de un atlet, chiar actualul presedinte al
FRA, Sorin Matei.Atunci, Sorin Matei a intrat in finala de la inaltime
unde a ocupat pozitia a sasea, cu performanta de 2,32 metri.

Atleta
Cristina Bujin a incheiat pe locul sapte finala probei sa triplu salt
Sportiva de 21 ani a sarit 14.26 metri din prima incercare, dupa
care s-a oprit la 14.00, 14.03, 14.20, 14.16 si 14.15 metri.

Concursul a fost dominat de atletel cubaneze, Yargeris
Savigne obtinand aurul cu o saritura de 14.95 metri. Pe doi s-a
clasat Mabel Gay, cu 14.61 metri, rusoaica Anna Pyatykh
multumindu-se cu bronzul, in urma unui rezultat de 14.58 metri.

au incheiat finala
probei de 20 de kilometri mars pe locurile 16, respectiv 23, in timp
ce a treia atleta romana,Anamaria Greceanu s-a clasat pe locul 34

Atletul jamaican
Usain Bolt si-a reconfirmat, duminica seara, statutul de cel mai
rapid om din lume, castigand medalia de aur in proba de 100 metri
la Campionatele Mondiale de Atletism gazduite de Berlin.
Campionul olimpic de la Beijing a realizat o cursa fabuloasa,
stabilind un nou record mondial cu timpul de 9.58 secunde. Bolt a
corectat astfel cu 11 sutimi vechiul record pe care il stabilise in
urma cu un an la Jocurile Olimpice din capitala Chinei.

Pe locul secund la Berlin s-a clasat americanul Tyson Gay,
campionul mondial din urma cu doi ani oprind cronometrul la 9.71
secunde. Medalia de bronz i-a revenit unui alt jamaican, Asafa
Powell, fostul detinator al titlului mondial parcurgand distanta de
100 metri in 9.8 secunde.

Cristina Bujin, locul 7 in finala de la triplu salt.

Atletele Ana Maria Groza si Claudia Stef

Usain Bolt, cel mai rapid om al planetei.

BASCHET
Nationala de baschet masculin a Romaniei, invinsa in

Cipru. Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa
sambata, in deplasare, reprezentativa Ciprului, cu scorul de 78-69
(32-38, 62-62), in cel de-al cincilea meci din preliminariile
Campionatului European din 2009.

Dupa un prim-sfert dominat de tricolori, gazdele au preluat
conducerea, detasandu-se spre pauza mare (38-32). Tudor Jucan
a readus egalitatea pe tabela, 38-38 (min. 23), dar Romania nu a
putut tine pasul cu cipriotii (49-40, min. 28). Acelasi Jucan a fost
providential in ultimele minute ale sfertului trei, aducand Romania
la doar doua puncte diferenta, 51-49. Cu doua minute inainte de
finalul partidei, tabela arata egalitatea, 58-58, dupa o reusita a lui
Dragusin, iar cand mai erau 100 de secunde pana la final, Titus
Nicoara a adus Romania in avantaj, 60-59. Finalul a fost dramatic,
62-62, cu 10 secunde inaintea finalului, niciuna din cele doua
formatii nereusind sa se desprinda si intrand in prelugiri. Cipru a
revenit la conducere, dupa primele trei minute, 67-65, precizia de
la trei puncte din final aducandu-le victoria.

Cursa echipei Romaniei pentru barajul de calificare in Divizia A
valorica va continua cu partidele cu Belarus (19 august, la
Ploiesti), cu Elvetia (26 august, deplasare) si cu Albania (29
august, la Bucuresti), toate fiind retur ale celor jucate in toamna
anului trecut.

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 3-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 3 2 1 0 5 2 7p
FC Timisoara 3 2 1 0 3 1 7
Gaz Metan Medias 3 2 0 1 7 5 6
Pandurii Tg. Jiu 3 2 0 1 2 2 6
Unirea Urziceni 3 2 0 1 2 2 6

. FC Brasov 3 1 2 0 3 2 5
7. Dinamo Bucuresti

Steaua Bucuresti 3 1 1 1 4 3 4
9. U. Craiova 3 1 1 1 3 2 4

. FC Vaslui 3 1 1 1 4 4 4
11. Unirea Alba Iulia 3 1 1 1 3 3 4

Otelul Galati 3 1 1 1 1 1 4
13. Rapid Bucuresti 3 1 0 2 4 3 3

International Pitesti 3 1 0 2 3 5 3
5. Gloria Bistrita 3 0 2 1 1 2 2p

16. Astra Ploiesti 3 0 2 1 0 1 2p
17. Poli Iasi 3 0 1 2 3 7 1p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 1 2 0 6 1p

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

3 1 1 1 4 1 4p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (4/34) 21-23.08.2008 Vineri 21.08:

Sambata 22.08

Duminica 23.08

U Craiova -
FC Brasov (ora 18:00, GSP); Rapid - Unirea Alba Iulia (ora 20:00,
Digi); Poli Iasi - Astra Ploiesti (ora 20:30, GSP TV); :
Gaz Metan Medias - Ceahlaul, (ora 17:30, GSP); Unirea Urziceni - FC
Timisoara, (ora 19:30, Digi); : Otelul Galati - Steaua,
(ora 17:00, GSP); Gloria Bistrita - FC Vaslui, (ora 19:00, GSP);
Pandurii Tg. Jiu - International, (ora 20:30, Digi);Dinamo - CFR Cluj,
(ora 20:45,Antena 1).

CANOE
Prima medalie la canoe după un an de secetă. Echipajul de

Canoe 4 al României (Cătălin Costache/Silviu Simioncencu/Iosif
Chirilă/Andrei Cuculici) a cucerit medalia de bronz în proba de
1.000 m, în finala disputată sâmbătă în cadrul edi

ă cu al doilea timp, câ

ă neolimpică, au încercat să-

ă o serie neagră înregistrată la competi
ă nici o

medalie, de

ţiei 2009 a Cam
pionatului Mondial de kaiac-canoe de la la Darthmouth (Canada).

Intraţi în final
ţa de 1.000 de metri,

prob

ţiile majore. De la
Europenele din 2008 de la Milano, tricolorii nu mai cuceriser

-

ştigînd seria în care au luat
startul, sportivii din canoea de 4 pe distan

şi apere titlul mondial cucerit în
2007, la Duisburg. Echipajul român s-a clasat doar pe locul 3 cu
timpul de 3’23”733/100, fiind întrecut de Belarus (3’21”595/1.000)
şi Germania (3’22” 141/1.000).

A fost totuşi prima medalie pentru elevii lui Ivan Patzaichin
dup

şi între timp au mai avut loc Jocurile Olimpice de la
Beijing şi Campionatele Europene de la Brandenburg, din iunie
2009.

RUGBY
Trei echipe romanesti in

Cupa Europei Centrale la
rugby. Echipa de rugby CSM
Baia Mare este cea de-a treia
din Romania, care va lua startul
in Cupa Europei Centrale,
urmand a se alatura formatiilor
CSU Aurel Vlaicu Arad si
Universitatea Timisoara. CSM
Baia Mare va debuta pe teren
propriu, in 4 octombrie, cu
Dragon Club Brno (Cehia), apoi
in 28 octombrie, in deplasare,
cu Ricany (Cehia) si in 7
noiembrie in deplasare, cu BC
Szazhalomlatta (Ungaria).
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