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Imobiliare
Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, termopane, centrală, 2 băi. Tel.
0723-894929.
Vând două camere cămin,
îmbunătăţite, zonă bună. Tel.
0730-786687.
Vând gospodărie în
Pârhauţi, Suceava la strada
principală, central: casă, sură,
grajd, garaj, bucătărie vară,
anexe, utilate, mobilate toate
cele necesare într-o gospodărie
+ teren arabil lângă casă, dar şi
în alte locuri. Tel. 0744-324010.
Prima ta casă - garsonieră
bine situată şi întreţinută, disponibilă, în Reşiţa pe Tineretului 5.
Tel. 0255-230333, 0740203333, 0355-801355, sau
0747-617306, negociabil.
Închiriez apart. 3 camere
zona Lunca Pomostului, bine
situat, pt. spaţiu comercial. Preţ
avantajos. Tel. 0355-405963.
Vând apartament 2 camere,
conf. I, neîmbunătăţit, 62 mp, et.
2, Aleea Zadei. Tel. 0355402105, 0723-157362.
Vând urgent apartament
Reşiţa 2 camere semidecomandate + baie, bucătărie, 2 debarale, balcon. Etaj 4 ultimul,
neîmbunătă ţit, zona Lunca
Pomostului. Preţ 23.000 €
negociabil. Tel. 0763-635776.

Preţ 1 leu

Vând. casa în com. Ezeris,
în stare foarte bună de locuit în
ea. Tel. 0729-113724.
Vând casă mare în Dognecea, în zonă bună, 60 m front
stradal, cu toate utilităţile, ocupabilă imediat.Tel.0744-398911
Ofer spre închiriere apartament două camere, p/4, b-dul
Muncii 15, mobilat par ţial,
central ă, termopane, izolat
termic, uşă metal. Preţ 150 €.
Tel.0727-786920, 0771-614624
Doresc să cumpăr teren sau
casă în sat Ciortea sau comuna
Iam. A ştept r ăspuns. Vă
mulţumesc! Tel. 0770-538364.
Vând casă în Bocşa Montană cu 3 camere, cu gaz,
satelit, centrală, cu grădină şi
vie. Tel. 0724-700792.
Vând casă în Reşiţa, 5
camere, toate utilităţile. Tel.
0722-501895.
Închiriez (vând) apartament
2 camere semidecomandat (zona Şpar), cu unele îmbunătăţiri.
Tel. 0740-809217 sau 0355806883.
Vând apartament 3 camere
Al. Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3, et.
1. Tel. 0771-799196.
Proprietar vând apartament
3 camere în zona gării de sud,
îmbunătăţit, mobilat şi ocupabil
imediat. Tel. 0740-107997.
Vând casă în Bocşa Montană, 12 camere, la strada mare,
curte, posibilitatea de a face
spaţii comerciale, posibilitate
gaz, fântână proprie. Tel. 0255552020.
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Cea de-a IX-a edi]ie a Festivalul
Comunit@]ilor Etnice din Banat
În perioada 3-4 septembrie 2009, pe scena teatrului de vară
din oraşul Băile Herculane va avea loc cea de-a IX- a ediţie a
Festivalul Comunităţilor Etnice din Banat.
Festivalul Comunităţilor
Etnice din Banat este un eveniment cultural organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin în
parteneriat cu Asociaţia Nevo
Parudimos din Reşiţa şi cu
Primăria Băile Herculane.
Fondurile necesare derulării festivalului s-au obţinut
printr-un proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural
Naţional, cofinanţarea fiind asigurată din bugetul ConsiliuluiJudeţean CS şi al Asociaţiei
Nevo Parudimos din Reşiţa.
La acest festival au fost invitate să participe grupuri ale
minorităţilor etnice din Banat (germani, maghiari, romi, sârbi,
croaţi, slovaci, cehi, bulgari şi romani) iar pe lângă momentul
artistic prezentat de către aceştia se va acorda ocazia tinerilor
artişti proveniţi din rândul minorităţilor naţionale să îşi prezinte
creaţiile, festivalul cuprinzând din acest an şi o secţiune
dedicată promovării tinerelor talente provenite din rândul
minorităţilor.
Programul festivalului va cuprinde, pe lângă spectacolul
propriu zis, o paradă a portului popular şi o prezentare a unor
meşteşuguri tradiţionale ale minorităţilor etnice.

Ac]iuni ale poli]iei rutiere în colaborare
cu R.A.R.
Având în vedere că pe drumurile publice circulă tot mai multe
autovehicule vechi, lucrători din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere,
împreună cu specialişti ai Regiei Autonome Registrul Auto Român,
Reprezentanţa Caraş-Severin, acţionează zilnic pe o perioadă de
minim două săptămâni, atât pe raza municipiului Reşiţa cât şi în
alte localităţi ale judeţului, cu un laborator tehnic mobil pentru aplicarea eficientă a măsurilor specifice de prevenire a accidentelor
datorate defecţiunilor tehnice ale vehiculelor aflate în circulaţie.
În cazul depistării unor deficienţe privind starea tehnică a autoturismelor, pe lângă măsura contravenţională cuvenită, poliţiştii rutieri vor proceda şi la reţinerea certificatului de înmatriculare, până
la remedierea defecţiunilor, iar în situaţii mai grave vor proceda la
suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule.
Totodată, poliţia rutieră informează conducătorii de
autovehicule că în cazul reţinerii certificatului de înmatriculare al
autovehiculului pentru defecţiuni tehnice, acest document se
poate restitui numai după certificarea de către Registrul Auto
Român că defecţiunile tehnice au fost remediate.

42 de proiecte pentru reabilitarea de drumuri }i
}osele de centur@ din fonduri europene
Proiecte în valoare de aproape 285 milioane euro (1 euro =
4,2135 lei: curs Inforeuro pentru luna iulie) au fost depuse în
Regiunea Vest, în cadrul domeniului de intervenţie 2.1 „Reabilitarea
şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” al Programului
Operaţional Regional 2007 - 2013, depăşind cu 230% alocarea
financiară pentru Regiunea Vest. Alocarea financiară pentru
domeniul major de intervenţie 2.1, pentru Regiunea Vest, este de
88,84 milioane euro.
Dintre cele 42 de proiecte depuse spre finanţare, 8 proiecte în
valoare de peste 65 milioane euro - au fost contractate deja, iar
celelalte 34 de proiecte se află în diferite etape de evaluare.
Proiectele aprobate, ce nu intră în suma alocată, vor fi trecute pe o
listă de rezervă şi pot face obiectul unei alte surse de finanţare.
O reprezentare a proiectelor pentru infrastructura de drumuri,
depuse de fiecare judeţ al Regiunii Vest, arată în felul următor:
l Judeţul Arad a depus spre finanţare 12 proiecte în valoare de

aproape 99 milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de
Judeţul Arad reprezintă 34,98% din valoare totală a proiectelor
depuse spre finanţare în Regiunea Vest.
l Judeţul Caraş-Severin a depus spre finanţare 5 proiecte în
valoare de 44 milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de
Judeţul Caraş-Severin reprezintă 15,46% din valoare totală a
proiectelor depuse spre finanţare în Regiunea Vest.
l Judeţul Hunedoara a depus spre finanţare 18 proiecte în valoare
de aproape 92 milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse
de Judeţul Hunedoara reprezintă 32,11% din valoare totală a
proiectelor depuse spre finanţare în Regiunea Vest.
l Judeţul Timiş a depus spre finanţare 7 proiecte în valoare de
aproape 50 milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de
Judeţul Timiş reprezintă 17,45% din valoare totală a proiectelor
depuse spre finanţare în Regiunea Vest.
Informaţii referitoare la POR 2007-2013 puteţi găsi accesând
www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro
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“PRISMA”
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 25.08.2009
1. Proiect de hotărâre pentru completarea
Capitolului X “Alte taxe Locale”, al Anexei I la Hotărârea
Consiliului Local nr. 156./20.05.2008 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
2. Proiect de Hotărâre pentru modoficarea Anexei
3, poziţia 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 229/2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Reşiţa pe anul 2009. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind instituirea zonelor
unitare de încălzire în Municipiul Reşiţa. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public de persoane în Municipiul Reşiţa
şi înfiinţarea seviciului public subvenţionat de transport
de persoane pentru traseele secundare. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării
punctelor de lucru ale S.C. URBAN REŞIŢA S.R.L.
(aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea
domnului Stepanescu Mihai - Primar al Municipiului
Reşiţa - să desemneze delegaţiile persoanelor care
reprezint ă interesele Consiliului Local în fa ţa
instanţelor de judecată. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de cenzori la S.C. PRESCOM S.A.
REŞIŢA în insolvenţă. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a H.C.L. 214/2008 privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi de Urbanism şi a Regulamentului ei de
funcţionare. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei de urbanism “Actualizarea PUG al Municipiului
Reşiţa”. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ “Modernizare Zonă intrare
B-dul Al. I. Cuza” în Municipiul Reşiţa, B-dul Al. I. Cuza.
(aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 din H.C.L nr. 194 din 10.07.2007 privind aprobarea
studiului de oportunitate pentru construirea a trei boxe
garaj în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a
suprafeţei de 70,10 mp teren, situat în Municipiul
Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 FN. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii
din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Reşiţa, a două terenuri în suprafaţă de 282 mp şi 66
mp, situate în Municipiul Reşiţa, str. Sarmisegetuza nr.
7, respectiv aprobarea dezlipirii a două terenuri în
suprafaţă de 282 mp şi 66 mp, situate în Municipiului
Reşiţa, str. Sarmisegetuza nr. 7. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu SC TRENDY
BLUE SRL în vederea amenajării punctului termic nr.
47 din Reşiţa, str. Sarmisegetuza pentru construirea
unui bloc cu parter, 4 etaje şi mansardă. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului
de oportunitate a Regulamentului de funcţionare a
activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată
din Municipiul Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru

concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de
administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul
Reşiţa. (retras)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru investiţia: “Restaurarea, conservarea şi valorificarea obiectivului din patrimoniul
cultural - Biserica tip sală “Ogăşele” în Municipiul
Reşiţa”. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale
proiectului “Restaurarea, conservarea şi valorificarea
obiectivului din patrimoniul cultural - Biserica tip sală
“Ogăşele” în Municipiul Reşiţa”. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al
HCL nr. 108/ 12.05.2009 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru investiţia: Extindere Spaţii de studiu
şi Reabilitare Corp de şcoală existent la Colegiul
Economic al Banatului Montan". (aprobat)
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 12 mai 2009 privind aprobarea proiectului: Extindere Spaţii de studiu şi
Reabilitare Corp de şcoala existent la Colegiul Economic al Banatului Montan" şi aprobarea contribuţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului.
(aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind suspendarea provizorie a prevederilor HCL nr. 191/2009 privind numirea
unui administrator special în condiţiile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare la SC PRESCOM SA REŞITA, în
insolvenţă şi ale prevederilor HCL nr. 239/2009 privind
aprobarea remuneraţiei administratorului special la SC
PRESCOM SA REŞITA, în insolvenţă. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de verificare a activităţii tuturor serviciilor publice
aflate sub autoritatea Consiliului Local, a Instituţiei
Publice „Fotbal Club Şcolar,, Reşita şi a Aparatului de
specialitate al Primarului. (aprobat)
Proiecte nou intoduse
1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei
de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii
certificatelor de atestare a existenţei/inexistenţei
construcţiilor edificate până în anul 1990. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind revocarea domnului
Almăjan Ovidiu din funcţia de Administrator Unic la SC
URBAN REŞIŢA SRL şi numirea în funcţia de
Administrator Unic la SC URBAN REŞIŢA SRL a d-lui
Mircea Broască. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 273/2008 privind
stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cazării
unor delegaţii în imobile aparţinând domeniului public
sau privat al Municipiului Reşiţa care asigură condiţii
adecvate. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare
a unui teren în suprafaţă de 6148 mp Inspectoratului

{omajul în jude]ul Cara}-Severin
La sfârşitul lunii iunie 2009 în judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat un
număr de 10536 şomeri, în creştere cu 4,7 % faţă de luna mai 2009 şi cu 43,3 %
mai mare faţă de luna iunie 2008. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii
iunie 2009 a fost de 8,0 % faţă de 5,6 % la sfârşitul lunii iunie a anului 2008.
La nivel naţional, rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii iunie 2009 a fost
de 6,0%.

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumire: Biserică Penticostală Apostolică
Locaţie: Strada Făgăraşului
Beneficiar: Biserică Penticostală Reşiţa Nr. 1
Proiectant: arhitect Laura Sima
Constructor: Biserică Penticostală Reşiţa Nr. 1
Data începerii construcţiei: 03.05.2005
Data finalizării construcţiei: 02.05.2008
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pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” Caraş-Severin şi
aprobarea dezlipirii terenului situat în Municipiul
Reşiţa, str. Castanilor, nr. 123. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local a Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile promovată de S.C. EON GAZ DISTRIBUŢIE
S.A. împotriva H.C.L. nr. 138/2009 privind modificarea
Anexelor I, IV, V la H.C.L. nr. 273/2008 privind stabilirea
unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a
Municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările
ulterioare. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică, pe o durată de 10 ani a activităţii de
blocare a autovehiculelor staţionate neregulamentar,
precum şi de ridicare, transport, depozitare, eliberare a
autovehiculelor abandonate în Municipiul Reşiţa.
(retras)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu
persoanele care au promovat examenul de atestare a
calităţii de administrator de imobil susţinut în data de
03.08.2009. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contactării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
8.800.000 lei. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. din Hotărârea Consliului Local al Municipiului Reşiţa nr. 200/14.07.2009. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a două autoturisme din proprietatea
privată a statului şi din administrarea Ministerului
Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Mehedinţi, în proprietatea privată a Municipiului
Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa. (aprobat)
Informări
1. Informare privind detaşările efectuate către
Serviciul Public “Direcţia Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor" Reşiţa, precum şi în cadrul acestui
serviciu.
2. Informare privind taxa de 10 lei - taxă sală
examinare percepută la Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere şi înmatriculari Vehicule
de către Grup Şcolar Industrial „ Ştefan Anghel".
3. Informare a Serviciului pentru Investiţii şi Achiziţii
Publice, Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale
privind Zona Valea Ţerovei
4. Informare a Serviciului pentru Investiţii şi Achiziţii
Publice, Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale
privind modul de derulare a investiţiei “Amenajare
teren între km 7 şi km 8 - Reşita" şi LTE km 7 Calea
Caransebeşului
5. Informare privind problemele constatate în urma
controalelor efectuate de echipa mixtă PrimărieOperatori servicii, conform Dispoziţiei Primarului nr.
8646/15.12.2008
6. Tabel cu zonele din Municipiul Reşiţa - străzile
arondate consilierilor locali.
7. Diverse.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.09.2009
REŞIŢA: (normal/absolvenţi) Agent comercial: 1/1; Agent de asigurare: 0/10; Agent
vanzari: 0/1; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 5/1; Bucatar: 3/2; Coafor:
1/0; Confectioner-asamblor articole din textile: 10/0; Croitor-confectioner imbracaminte
dupa comanda: 24/18; Director tehnic: 1/0; Dulgher: 0/8; Electrician auto: 0/1; Electrician
de intretinere si reparatii: 1/7; Electrician in constructii: 0/3; Electromecanic auto: 0/1;
Electronist depanator utilaje calcul: 0/1; Fierar betonist: 0/10; Forjor manual: 0/2; Frezor
universal: 3/0; Gipsar: 0/10; Inginer ecolog: 0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1; Inginer mecanic: 1/0; Inspector asigurari: 0/1; Laborant chimist: 0/1; Laborant in ocrotirea sanatatii:
1/0; Lacatus constructii metalice: 8/0; Lacatus mecanic: 17/18; Lacatus mecanic de
intretinere si reparatii: 2/2; Lucrator comercial: 4/17; Manager : 0/1; Masinist pod rulant:
1/0; Mecanic auto: 0/4; Modelier lemn: 1/1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide si semisolide: 6/0; Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf
si granule: 50/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 17/15; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 2/4; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1/0; Ospatar: 5/11; Otelar: 1/1; Pregatitor
materiale de sarje: 1/0; Proiectant inginer electrotehnic: 0/1; Spalator vehicule: 1/0;
Strungar la masini de alezat: 2/0; Strungar la strung carusel: 2/3; Strungar la strung
paralel: 2/2; Strungar universal: 3/2; Subinginer proiectant mecanic: 1/0; Sudor: 15/17;
Sudor manual cu arc electric: 6/6; Tehnician constructor: 0/2; Tamplar universal: 0/5;
Tinichigiu carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 0/1; Vopsitor auto: 0/3; Zidar
rosar-tencuitor: 2/20; Zugrav-vopsitor: 0/10;
ANINA: Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1/0; Lucrator comercial: 1/0;
BĂILE HERCULANE: Lucrator bucatarie: 0 + 1 persoane peste 45 de ani/0;
Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 2/0;
BOZOVICI: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 20/0;
CARANSEBEŞ: Reprezentant comercial: 1/0; Agent de dezvoltare: 20/0; Ambalator
manual: 3/0; Agent de interventie paza: 2/0; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 4/0; Muncitor
necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 2/0; Lucrator comercial: 1/0;
Operator calculator electronic si retele: 1/0;
MOLDOVA NOUĂ: Zidar pietrar: 5/0; Tamplar universal: 5/0; Asistent medical generalist:1/0; Muncitor necalificat confectii: 50/0; Vanzator: 5/0; Fierar betonist: 5/0; Dulgher:
5/0; Muncitor necalificat intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 40/0; Croitor: 50/0;
ORAVIŢA: Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Ambalator manual: 1/0; Ingrijitor animale: 2/0;
Consultant in informatica: 1/0;
OŢELU ROŞU: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 11/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 8/0;
Bucatar: 1/0; Agent securitate: 7/0; Laborant chimist: 1/0; Asistent social: 1/0; Ingrijitoare
bolnavi la domiciliu: 1/0; Agent vanzari: 1/0; Asistent maternal: 1/0;
TOTAL GENERAL: 734

COMUNICAT

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin,
săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

ADUNAREA GENERAL~ A JUDEC~TORILOR ADOPT~

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a
Consiliului Jude}ean din data de 26.08.2009

Miercuri, 2 septembrie 2009, a avut loc adunarea generală a
judecătorilor de la Tribunalul Caraş-Severin, convocată de către
preşedintele instanţei.
Adunarea Generală a decis cu unanimitate de voturi, că, începând
cu data de 3 septembrie 2009, activitatea administrativă şi
jurisdicţională a Tribunalului Caraş-Severin se va desfăşura astfel:
1. Se vor judeca numai cauzele în materie penală, privind doar
măsurile preventive şi mandatele europene de arestare, iar în materie
civilă, doar cauzele privind ordonanţele preşedinţiale cu minori,
asigurarea dovezilor, măsurile asigurătorii, suspendarea provizorie a
executării silite, respectiv suspendarea actului administrativ
2. Toate celelalte cauze aflate pe rol vor fi amânate pentru noi
termene de judecată;
3. Refuzul judecătorilor de a participa în comisiile şi birourile
electorale, precum şi la soluţionarea contestaţiilor electorale;
4. Activitatea judecătorului delegat la Oficiul Registrului
Comerţului va fi restrânsă la o şedinţă în ultima miercuri din lună, cu
excepţia cererilor cu caracter urgent
5. Activitatea judecătorului delegat cu aplicarea apostilei va fi
restrânsă la o şedinţă în fiecare miercuri din săptămână, cu excepţia
cererilor cu caracter urgent
6. Reprezentantul Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului
Caraş- Severin în RNAG va fi purtătorul de cuvânt al instanţei.
Adunarea generală a judecătorilor a luat aceste măsuri constatând
că, în prezent, datorită deciziilor recente ale puterii executive, în ceea
ce priveşte finanţarea sistemului judiciar, este afectată independenţa
puterii judecătoreşti şi văzând că nu au fost soluţionate solicitările
noastre cuprinse în Hotărârea Adunării generale a judecătorilor
Tribunalului Caraş- Severin din 27 aprilie 2009, respectiv:
1. Trecerea bugetului instanţelor judecătoreşti începând cu data
de 1 ianuarie 2010, de la Ministerul Justiţiei la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie;
2. Stabilirea unui buget minim pentru instanţele judecătoreşti de
1% din PIB.;
3. Asigurarea finanţării sistemului judiciar prin trecerea de urgenţă
a taxelor de timbru de la bugetele locale la bugetul puterii judecătoreşti;
4. Asigurarea unei reglementări corecte şi echitabile în cadrul Legii
unice a salarizării bugetarilor, în funcţie de rolul şi importanţa puterii
judecătoreşti în statul de drept şi cu respectarea dispoziţiilor art. 74
alin.2 din Legea 303/2004, potrivit cărora “Drepturile salariale ale
judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât
în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea judecătorilor şi
procurorilor se stabileşte prin lege specială”.
5. Normarea activităţii jurisdicţionale şi administrative
Faţă de conţinutul actualului proiect al legii privind grila unică de salarizare,adunarea generală solicită efectuarea următoarelor modificări:
l modificarea coeficienţilor de ierarhizare astfel încât să existe un
echilibru real în interiorul sistemului de justiţie în ceea ce priveşte
salarizarea;
l raportarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzut pentru puterea
judecătorească, la coeficienţii prevăzuţi pentru funcţiile de demnitate
publică din cadrul puterii legislative şi executive (deputaţi senatori,
membrii ai guvernului, secretari de stat).
Scopul acestor solicitari este funcţionarea adecvată a instanţei şi a
sistemului judiciar, in condiţii de independenţă, profesionalism şi
eficienţă.
Purtător de cuvânt al Tribunalului Caraş-Severin,
jud. Daniela Deteşan

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Soran
Gavril. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Pîrvan
Cornel Petru.(aprobat)
3. Proiect de hotărâre de modificare a
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
72/22.06.2008 privind constituirea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, c u modificările
ulterioare. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 75/22.06.2008
privind constituirea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările ulterioare. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre de aprobare a unei modificări în structura finanţării rambursabile interne
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
172/2005 privind aprobarea contractării unui
împrumut în cuantum de 62.100.000 RON pentru
finalizarea unor obiective de investiţii ale
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor
şi taxelor speciale pentru activităţi şi/sau serviciile prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi
direcţiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului
Judeţean CS, pentru anul 2010. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Caraş-Severin. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
104/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat a
judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
proiectul „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” cu
finanţare din cadrul Programului Operaţional
Regional - POR 2007-2013. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de şcolarizare la Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Reşiţa, pe anul şcolar 2009-2010.
(aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Contractului de asociere pentru implementarea
proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în judeţul CS”. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune a serviciilor de protecţie a
copilului aflat în dificultate din cadrul Centrului de
Plasament nr. 3 din Oţelu Roşu, nr. 6690/
05.06.2000. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 206/5.12.2006
privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul
etic ce funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean
Reşiţa, modificată. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii nr. 147/06.07.2006 privind nominalizarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul Consultativ al
Spitalului Judeţean Reşiţa, modificată. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre de modificare a
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 120/28.08.2008
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ special din judeţul CS. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
190/2008 privind înfiinţarea şi organizarea
Centrului de Urgenţă pentru Persoane fără
Adăpost. (aprobat)
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al Consiliului Judeţean CaraşSeverin pe anul 2009. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 14 şi 18 la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 33/31.03.2009 privind aprobarea bugetului de
venituri şu cheltuieli, pe anul 2009, a instituţiilor şi
seviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea
anexei la HCJ nr. 37/31.03.2009 privind aprobarea Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltarea drumurilor de interes
local clasate din judeţul CS, pe anul 2009.
(aprobat)
Informări
1. Raport privind activitatea desfăşurată de
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Reşiţa în anul
şcolar 2008 - 2009.
2. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.
nr. 43/1997, activităţi desfăşurate de persoane
împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat a
Judeţului Caraş-Severin.
3. Informare privind activitatea Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, în perioada
01.01.2009-30.06.2009.
4. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
o reuniune de lucru ce a avut loc la Senec,
Slovacia, în perioada 14-16 iulie 2009.
5. Informare cu privire la activitatea delegaţiei
Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Serbia în
perioada 23.06.2009 24.06.2009.
6. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
o reuniune de lucru ce a avut loc în localitatea
Plandişte, Serbia, în perioada 14-15.07.2009.
7. Informare cu privire la participarea unui
delegat al Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
Forumul Regiunilor Dunărene 2009, care a avut
loc în Austria.
8. Întrebări. Interpelări.

La Sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2 sc. 2 ap. 3
funcţionează o firmă care confecţionează dispozitive medicale, proteze externe pentru membrul inferior şi
superior, orteze pentru coloană vertebrală, orteze pentru membre inferioare şi superiore, mijloace şi
dispozitive de mers, dispozitive pentru protezare stomii, încălţăminte ortopedică. Acreditată de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate. Program marţi 9.00-17.00, miercuri şi joi 9.00-12.00. Informaţii 0751486304, 0771-725883, 0754-055139

m@suri privind activitatea administrativ@ }i
jurisdic]ional@ a instan]ei

Curs gratuit în cadrul Serviciilor Voluntare ISU
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” al judeţului
Caraş-Severin, prin Inspecţia de Prevenire organizează un curs gratuit
privind pregătirea specialiştilor compartimentelor de prevenire din
cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgentă constituite la
nivelul localităţilor.
În perioada 01.09.2009 - 04.09.2009, începând cu ora 09:00 sunt
aşteptaţi cursanţi din localităţile aparţinătoare centrului zonal Moldova
Nouă, la Şcoala Generală nr. 1 din Moldova Nouă (Moldova Nouă,
Berzasca, Cărbunari, Gîrnic, Coronini, Pojejena, Socol, Sicheviţa,
Ciuchici, Berlişte, Naidăş, Sasca Montană, Răcăşdia).
Menţionăm că, la cursul respectiv, vor susţine teme, pe lângă
ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
- “Semenic” al judeţului Caraş-Severin, şi reprezentanţi ai Direcţiei
Apelor Banat-Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraş-Severin şi ai
Agenţia pentru Protecţia Mediului, conform unui programului de
pregătire bine stabilit.
Sperăm ca domnii primari vor lua toate măsurile necesare în
vederea participării membrilor componentei de prevenire din cadrul
Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă la cursul amintit.

Anunţ de intenţie
pentru atribuirea directă a contractului de achiziţie publică
de servicii din cadrul proiectului
“IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA SC ANDCONSULT SRL”

Anunt de intenţie
pentru atribuirea directă a contractului de achiziţie
publică de servicii din cadrul proiectului
“IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA SC ANDCONSULT SRL”

1). Autoritatea Contractantă: SC And Consult SRL, str. Pârvan nr. 7, cod fiscal
RO12870290, tel. 0255-227739, fax 0255-227739 intenţionează să solicite ofertă
de preţ pentru atribuirea directă a contractului de servicii de consultanţă pentru
implementarea SMQ în cadrul proiectului “IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA SC ANDCONSULT SRL”, în
termen de 3 (trei) luni.
2). Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achiziţia
directă a serviciilor.
3). Modalitatea în care se va putea obţine documentaţia de atribuire: sediul
autorităţii contractante.
Persoană de contact: Eugenia Cernei, tel. 0255-227739.

1). Autoritatea Contractantă: SC And Consult SRL, Reşiţa, str. Pârvan nr. 7,
cod fiscal RO12870290 tel. 0255-227739, fax 0255-227739 intenţioneaza să
solicite ofertă de preţ pentru atribuirea directă a contractului de servicii de formare
personal (Curs auditor intern şi Curs Responsabil al managementului pentru
calitate).
În cadrul proiectului “IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENTAL CALITĂŢII LA SC ANDCONSULT SRL”.
2). Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achiziţia
directă a serviciilor.
3) Modalitatea în care se va putea obţine documentaţia de atribuire: sediul
autorităţii contractante.
Persoană de contact: Eugenia Cernei, tel. 0255-227739.
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Alegerea preşedintelui României va avea loc duminică, 22 noiembrie 2009, urmând ca al doilea tur al alegerilor prezidenţiale dacă va fi cazul - să se organizeze
pe data de 6 decembrie 2009. Preşedintele României şia început mandatul în data de 21 decembrie 2004, iar
mandatul va expira în data de 21 decembrie, în acest an.

Executivul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Veniturile
bugetare sunt revizuite în scădere şi se
aşteaptă la o contracţie economică de
8,5%. Astfel, volumul total al veniturilor bugetare este programat la 31,6% din PIB.

Ministerul Mediului propune ca in programul Rabla din
2010 o persoana sa poata da la casat trei masini mai vechi de
zece ani pt. a-si lua una noua, astfel incat prima de casare poate
trece de 2.500 €. In plus, dupa ce anul acesta programul a avut
vanzari slabe ministerul propune introducerea unei prime de
casare de maxim 17.000 lei pt. tractoare si alte masini agricole.

Activităţi independente şi cedarea folosinţei bunurilor
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati
independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu
exceptia celor care obtin venituri din arendare si din
activitati agricole, pot efectua in termenul legal plata
anticipata a impozitului pe venit, aferenta trimestrului III
din 2009, pana la 15 septembrie.
Conform articolului 82 din Codul fiscal, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente,
din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor
din arendare, precum si venituri din activitati agricole
sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati
anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul
veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc
prin retinere la sursa.
In cazul veniturilor din activitati independente si din
cedarea folosintei bunurilor, Codul fiscal stabileste un
regim trimestrial de plata anticipata a impozitului.
Astfel, platile trebuie efectuate in 4 rate egale, pana la
data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Pentru trimestrul III al acestui an, termenul de plata
este 15 septembrie.
Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de
calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in
anul precedent. Cota de impozit este de 16%.
In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea
termenelor de plata, contribuabilii au obligatia
efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate
pentru ultimul termen de plata al anului precedent.
Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra
venitului net realizat in anul precedent si suma
reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil
la nivelul trimestrului IV din anul anterior se
repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din
cadrul anului fiscal.
Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna

decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul
net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa
fie supus impozitarii, pe baza deciziei de impunere
emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
In situatia veniturilor din cedarea folosintei
bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, platile
anticipate se stabilesc de organul fiscal:
a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor
din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In
cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din
cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in
lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual
estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al
pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, din ziua precedenta celei in care se
efectueaza impunerea.
Impozitul retinut la sursa pentru unele venituri din
activitati independente
In conformitate cu art. 46 din Codul Fiscal, veniturile
din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din
drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod
individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din
activitati adiacente.
Veniturile din profesii libere reprezinta venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,
notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate,
desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
In schimb, veniturile comerciale sunt definite in
Codul fiscal ca fiind venituri din fapte de comert, din
prestari servicii, altele decat cele mentionate in cazul
profesiilor libere, precum si veniturile din practicarea
unor meserii.

De asemenea, veniturile din valorificarea sub orice
forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin
din brevete de inventie, desene si modele, mostre,
marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, knowhow, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului
de autor si altele asemenea.
Codul fiscal prevede ca persoanele care desfasoara o activitate independenta trebuie sa efectueze plati
anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul
de stat, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52,
pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere
la sursa.
Veniturile cuprinse in art. 52 din Codul fiscal sunt:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de
consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil,
altele decat cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e);
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si
tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o
asociere cu o persoana juridica contribuabil, care nu
genereaza o persoana juridica.
In cazul veniturilor mentionate la literele a-e se
aplica o cota de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.
In cazul venitului obtinut de o persoana fizica dintr-o
asociere cu o persoana juridica contribuabil, care nu
genereaza o persoana juridica, se aplica cota de
impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile
microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei
fizice din asociere.
avocat.ro

l Becurile cu incandescenţă de 100 W vor fi retrase din magazine în toate ţările Uniunii Europene începând cu data de 1 septembrie
2009 l Rezervele valutare ale Romaniei au crescut cu 417 mil. euro în august l Fodurile de pensii autohtone mai mici de cateva sute
de ori fata de cele europene l Automobile Craiova: profit in crestere cu 34%, la afaceri in scadere in semestrul 1 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 492 al ministrului comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale privind normele tehnice şi
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004
privind marca temporală. (M.O. nr. 433/25.06.2009)
l Ordinul nr. 1637/C al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 433/25.06.2009)
l Ordinul nr. 1364 al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor
din România. (M.O. nr. 434/25.06.2009)
l O.u.G. nr. 77 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc. (M.O. nr. 439/26.06.2009)
l Ordinul nr. 1712/C privind redobândirea cetăţeniei
române de c ătre unele persoane. (M.O. nr.
440/26.06.2009)
l Ordinul nr. 1711/C privind redobândirea cetăţeniei
române de c ătre unele persoane. (M.O. nr.
440/26.06.2009)
l H.G. nr. 709 privind clasificarea structurilor de
primire turistice. (M.O. nr. 440/26.06.2009)
l Ordinul nr. 433 al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor privind unele măsuri de
informare a consumatorilor. (M.O. nr. 444/29.06.2009)
l H.G. nr. 744 privind redobândirea cetăţeniei române
de către o persoană. (M.O. nr. 446/29.06.2009)
l O.u.G. nr. 79 privind reglementarea unor măsuri
pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea
calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale.
(M.O. nr. 447/30.06.2009)
l H.G. nr. 734 privind suplimentarea sumei prevăzute
ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie
amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin
H.G. nr. 843/2008 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 DrobetaTurnu Severin - Lugoj“, între km 358+000 şi km
495+800, pe teritoriul localităţilor Plugova şi Iablaniţa.
(M.O. nr. 447/30.06.2009)
l Circulara nr. 20 a BNR privind punerea în circulaţie,
în scop numismatic, a unei monede dedicate
aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei
Ţării Româneşti. (M.O. nr. 447/30.06.2009)
l H.G. nr. 704 privind transmiterea, fără plată, a unui
teren din domeniul public al statului şi din adminis-
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trarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aflat
în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate
„C.F.R.“ - S.A. - Regionala Căi Ferate Timişoara, în
domeniul public al municipiului Reşi ţa şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa,
judeţul Caraş-Severin. (M.O. nr. 449/30.06.2009)
l H.G. nr. 723 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la
H.G. nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de
interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor
copilului pentru perioada 2008-2009. (M.O. nr.
449/30.06.2009)
l Ordinul nr. 792 al Ministerului Sănătăţii privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 385/2009
pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse
în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de
uz uman autorizate de punere pe piaţa în România.
(M.O. nr. 451/30.06.2009)
l Ordinul nr. 2168 al Ministerului Finanţelor Publice
pentru prorogarea termenului de 1 iulie 2009, stabilit
pentru administrarea contribuabililor mijlocii şi a
marilor contribuabili. (M.O. nr. 451/30.06.2009)
l O.u.G. nr. 84 pentru prorogarea termenului prevazut
la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroiimartiri si luptatorii care au contribuit la victoria
Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata
de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de
la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (M.O. nr.
452/01.07.2009)
l O.u.G. nr. 85 pentru modificarea O.u.G. nr.
116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate
ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati
nationale, regii autonome, companii nationale si
societati comerciale cu capital majoritar de stat,
precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome
subordonate autoritatilor administratiei publice locale.
(M.O. nr. 452/01.07.2009)
l O.u.G. nr. 88 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.
(M.O. nr. 452/01.07.2009)
l Circulara nr. 21 a Bancii Nationale a Romaniei
privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii
Nationale a României valabil în luna iulie 2009. (M.O.
nr. 452/01.07.2009)
l O.u.G. nr. 92 pentru amânarea la plata a obligatiilor
fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei

economico-financiare. (M.O. nr. 457/01.07.2009)
l Regulament nr. 11 a Bancii Nationale a Romaniei
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind
limitarea riscului de credit la creditele destinate
persoanelor fizice. (M.O. nr. 459/02.07.2009)
l Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
- Procedura privind stabilirea si plata impozitului pe
veniturile banesti din agricultura realizate prin
valorificarea produselor vândute catre unitati
specializate pentru colectare, unitati de procesare
industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca
atare Nr. - din 30-Martie-2009 (M.O. nr. 464/6.07.2009)
l Ordinul nr. 354 pentru completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
239/2009 privind interdictia pescuitului în timpul noptii.
(M.O. nr. 465/6.07.2009)
l Ordinul nr. 1589/C al Ministerului Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti pentru completarea Ordinului
ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr.
18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea
functionarilor publici cu statut special într-o functie
imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de
organizare si functionare.
l Ordinul nr. 448 al Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor privind unele masuri de
informare a consumatorilor de catre operatorii
economici care desfasoara activitati de schimb valutar.
(M.O. nr. 467/07.07.2009)
l Ordinul nr. 436 al Ministerului Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale pentru modificarea Ordinului
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008
privind conditiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale. (M.O.
nr. 468/07.07.2009)
l Ordinul nr. 129 al Ministerului Administratiei si
Internelor pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului internelor si reformei administrative nr.
498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul
activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a
riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la
locul de munca în Ministerul Administratiei si Internelor.
(M.O. nr. 469/07.07.2009)
l Ordinul nr. 1330/C Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind stabilirea criteriilor de înaltime
pentru persoanele care candideaza la ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ în cadrul sistemului
administratiei penitenciare. (M.O. nr. 469/07.07.2009)

In trei landuri, partidul de stanga Die Linke a inregistrat cresteri record in
preferintele electoratului din Germania. Duminica 30 august au fost
comunicate cifrele oficiale ale alegerilor la nivel regional, pentru Landtag.
Cu 21,3% in Saarland, 20,6% in Sachsen si 27,4% in Thüringen, stanga
democrata smulge importante procente social-democratilor germani (SPD)
si detroneaza monopolul de putere al Uniunii crestin-democrate (CDU).

Armenia şi Turcia au ajuns la un acord
pentru stabilirea de relaţii diplomatice
bilaterale. Consultările politice se vor
încheia în sase săptămâni după care vor fi
semnate cele două documente ce vor fi
prezentate pentru ratificare parlamentelor.

Marile teme politice ale toamnei
la Parlamentul European
Pana la sfarsitul anului, noii deputati europeni se vor
reuni in plen in cadrul a sase perioade de sesiune. Pe
ordinea de zi a sedintelor se numara votul asupra
candidaturii lui José Manuel Barroso la presedintia
Comisiei Europene si votul asupra intregului colegiu.
Eurodeputatii isi vor mai concentra atentia asupra noului
referendum din Irlanda privind Tratatul de la Lisabona si
asupra reuniunii la nivel inalt de la Copenhaga privind
protejarea mediului inconjurator.

Pe 2 octombrie, in Irlanda va avea loc un nou referendum privind Tratatul de la Lisabona. Votul irlandezilor
este crucial pentru intrarea in vigoare a tratatului.
In cazul in care irlandezii spun „da“ la referendum,
Tratatul ar putea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2010. In
aceasta situatie, presedintia suedeza a UE va avea
greaua sarcina de a obtine un consens intre statele
membre pentru nominalizarea presedintelui UE si a
Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica
de securitate - doua noi posturi create de Tratatul de la
Lisabona.
Votarea noului presedinte al Comisiei si
intervievarea comisarilor-desemnati
Înainte sa isi preia postul de presedinte al Comisiei
Europene pentru urmatorul mandat, José Manuel
Barroso are nevoie de aprobarea deputatilor europeni.

In cazul in care este reales, domnul Barroso va avea
sarcina de a aloca portofolii comisarilor desemnati de
statele membre UE.
Deputatii europeni au un cuvant de spus si asupra
comisarilor europeni. Dupa „examinarea“ acestora in
audieri organizate la nivelul comisiilor parlamentare,
deputatii vor vota in plen asupra intregului colegiu.
Audierile comisarilor desemnati pentru noul mandat vor
avea loc probabil in octombrie si noiembrie.
Copenhaga: un acord privind reducerea emisiilor
Lideri internationali si mii de oficialitati se vor reuni la
Copenhaga intre 7 si 18 decembrie pentru a participa la
Conferinta ONU privind schimbarea climatica.
Un rezultat pozitiv este posibil doar daca SUA si
China - care emit cel mai mult bioxid de carbon din lume vor aproba elementele de baza ale noului acord. In
momentul de fata cele doua negociaza propriile pozitii.
Intre timp, Uniunea Europeana a adoptat noi legi privind
combaterea schimbarii climatice, care au ca obiectiv
reducerea emisiilor de CO2 cu 20%, cresterea eficientei
energetice cu 20% si folosirea surselor de energie
regenerabile in proportie de 20% din totalul de energie pana in 2020.
Reforma politicii UE in domeniul azilului
In mai, deputatii europeni din mandatul precedent au
adoptat noi standarde pentru ameliorarea felului in care
functioneaza politica UE in domeniul azilului, prin
introducerea drepturilor legale pentru imigranti si
consolidarea solidaritatii intre cele 27 de state membre.
In iulie, presedintia suedeza a UE a lansat „Programul de la Stockholm“, ce initiaza cooperarea europeana
in domeniul judiciar si in cel al vizelor si imigrarii pentru
urmatorii cinci ani. Acest program are scopul de a usura
povara unor tari precum Malta, Spania si Italia, care se
confrunta cu valuri masive de imigranti din Africa.
Ministrul suedez pentru imigrare, Tobias Billstroem, a
spus ca va face publice in septembrie o serie de
propuneri care vor aborda politica potential
controversata a redistribuirii refugiatilor si persoanelor
ce solicita azil intre cele 27 de state membre ale Uniunii
Europene. Aceste propuneri ar putea starni dezbateri
aprinse in Parlament, in momentul prezentarii acestora
in fata deputatilor europeni.

Europa poate ‘^ngropa’ carbonul pe care ^l emite
^n urmatorii 60 p$n@ la 180 de ani
Proiectul GeoCapacity al Uniunii Europene, demarat
in 2006, si-a prezentat recent concluziile. Scopul
proiectului a fost de a evalua capacitatea Europei de
stocare geologica a dioxidului de carbon si a acoperit
tarile care nu au fost prinse in precedentele evaluari,
inclusiv Romania.
Proiectul s-a concentrat pe dezvoltarea in continuare
a metodelor inovative de evaluare a capacitatii de
stocare, pe criteriile de selectie a siturilor, modele
economice si initierea de colaborare stiintifica in materie
de CCS cu China. Proiectul a fost co-finantat de UE si

sustinut de 26 de proiecte din 20 de tari.
Capacitatea de stocare de CO2 a UE a fost estimata
la 117 gigatone (Gt) in previziunile conservatoare si pana
la 360 Gt in opinia celor mai optimisti dintre cercetatori.
Pentru comparatie, emisiile anuale ale marilor surse de
CO2 ale UE sunt de 1,9Gt.
Capacitatea de stocare a Romaniei a fost estimata la
9.000 de megatone (Mt), dintre care 7.500 in acvifere
saline. Romania este responsabila pentru emiterea a
74Mt de dioxid de carbon anual.

Apple estimeaza ca vanzarile de iPhone
in China se vor situa peste 3 milioane de
unitati in primul an de la lansarea pe piata
locala, ceea ce reprezinta peste 10% din
totalul vanzarilor asteptate la nivel global de
producator, potrivit Bloomberg.

Conven]iile
de la
Geneva
Zilele acestea s-au împlinit 60 de ani de la
semnarea Convenţiilor de la Geneva.
Convenţiile de la Geneva din 1949 şi Protocoalele Adiţionale din 1977 la Convenţiile de la
Geneva reprezintă principalele instrumente ale
dreptului internaţional umanitar, drept constituit
dintr-un ansamblu de reguli menite să limiteze
efectele unui conflict armat. Dreptul internaţional
umanitar protejează acele persoane care nu
participă sau care nu mai participă la ostilităţi,
restricţionează mijloacele şi metodele de purtare a războiului în vederea limitării suferinţelor
umane în timpul conflictelor armate şi prevenirii
atrocităţilor, respectiv încălcărilor grave ale
prevederilor Convenţiilor de la Geneva din 1949
şi a altor instrumente internaţionale relevante.
Modul în care acestea sunt respectate este
urmărit de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
(ICRC).
194 de state au ratificat convenţiile şi documentele adiţionale. Bineînţeles, ratificare unor
tratate şi adoptarea unei conduite în concordanţă cu ele sunt două lucruri complet diferite.

Vladimir Putin a aprobat
Memorandumul privind autostrada
din jurul Marii Negre
Primul-ministru al Rusiei, Vladimir Putin, a
aprobat Memorandumul privind realizarea unei
autostrazi in jurul Marii Negre. Autostrada va
avea circa 7.140 kilometri, minimum patru benzi,
iar costurile vor fi suportate de fiecare tara prin
care va trece autostrada, anunta RIA Novosti. Pe
langa portiunile intregi de autostrada care vor
trebui realizate de la 0, in alcatuirea autostrazii
vor intra si drumuri deja realizate care vor fi
refacute sau extinse.
Aceasta urmeaza sa treaca prin Turcia,
Georgia, Rusia, Ucraina, Moldova, Romania,
Bulgaria si Grecia urmand sa includa apoi si
Armenia, Azerbaidjan, Albania si Serbia.
OCEMN au organizat in lunile aprilie si o
Caravana simbolica a Marii Negre, 12 camioane
parcurgand traseul viitoarei autostrazi.

l Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetanilor, a sosit duminică în Taiwan l Premierul Putin a condamnat în presa poloneză pactul
Ribbentrop-Molotov din 1939 l Compania aeriana slovaca de low-cost, SkyEurope, care si-a anuntat intrarea in faliment la
inceputul saptamanii, si-a pierdut miercuri licenta de zbor l Ambasadorul roman la Washington: Romania mizeaza pe un nou
criteriu de intrare in programul Visa Waiver - rata ramanerilor in SUA dupa expirarea vizei l l

Sta]ia Spa]ial@ Interna]ional@

Naveta spaţială Discovery a fost lansată,
vineri seară de la Centrul Spaţial Kennedy din
Cape Canaveral (Florida), pentru o misiune de
13 zile spre Staţia Spaţială Internaţională.
Lansarea navetei, programată iniţial pentru
25 august, a fost amânată de trei ori, prima dată
din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, următoarele două datorându-se unor probleme tehnice la o valvă de alimentare cu hidrogen.
Naveta spaţială are la bord şapte astronauţi,
printre care se numără şi o femeie, Nicole Stott,
care îl va înlocui pentru trei luni pe colegul său
Tim Kopra, aflat la bordul ISS din iulie.
Naveta va transporta, totodată, mai multe
tone de materiale, hrană şi piese pentru Staţia
Spaţială.
Printre altele, Discovery va transporta un
congelator pentru conservarea rezultatelor cercetărilor efectuate la bordul ISS, dar şi o bandă
de alergare . Având, din mai, şase astronauţi la
bord, în loc de trei, a devenit dificilă programarea unei şedinţe de exerciţii fizice pe singura
bandă de alergare care există pe ISS. Banda de
alergare a fost botezată Stephen Colbert, după
numele unui cronicar şi actor de comedie popu-

lar în SUA,în urma unui sondaj realizat de NASA
După o misiune de 13 zile, Discovery va
aduce pe Pământ mai multe echipamente
defecte de pe ISS. Este cea de-a 37-a misiune
pentru Discovery. După misiunea Discovery,
NASA va mai avea la dispoziţie doar şase
zboruri înainte de retragerea din circulaţie a
flotei sale spaţiale, eveniment prevăzut pentru
septembrie 2010, care marchează sfârşitul
acestui program spaţial şi, totodată, data la care
asamblarea ISS va fi finalizată.
În octombrie 2010 vor expira contractele celor circa 1.200 de angajaţi care lucrează pentru
misiunile celor trei navete spaţiale americane.
Naveta Spaţială Discovery este una din cele
trei nave rămase în flota navetelor spaţiale ale
NASA. Zburând pentru prima oară in 1984,
Discovery este cea de-a treia Navetă Spaţială
operaţională şi cea mai bătrână dintre cele
aflate in serviciu. Discovery a efectuat misiuni
de cercetare dar şi de asamblare a Staţiei
Spaţiale Internaţionale.
ISS este un proiect spaţial în valoare de 100
de miliarde de dolari, finanţat în principal de
SUA şi la realizarea căruia participă 16 ţări.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând televizor Diamant
defect. Tel. 0255-257476 (între
orele 18-20).
Vând mobilă pentru sufragerie, 2 pulturi de magazin, 1
stativ pentru haine şi jumătăţi de
manechine pentru expus haine.
Preţ convenabil. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând copiator multicolor
AGFA X200, imprimantă A3
CPF-136-R (Japan), procesor
de text Sharp PA W-1410,
maşină scris Sharp PA 3140,
măsurător cabluri optice. Info la
email stoc_excedentar@
yahoo.com
Vând orgă Yamaha PSR
510 şi PSR 550, tobe Yamaha
Dd12 şi amplificator Compact
100 waţi. Tel. 0726-614579.
Vând dormeză extensibilă,
350 lei, măsuţă + 2 fotolii 250 lei,
plapumă lână 1 persoană, 150
lei. Tel. 0255-221036.
Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonala
de 66 cm 600 lei, tv color mic 50
lei, maşină spălat DU defectă
100 lei, 2 rulouri ferestre. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Vând tablou înrămat fotografie cu Lenin şi alte 3 persoane la masă dim. 35/25 cm. 100
lei, maşină cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Cumpăr canapea extensibilă numai în stare foarte bună,
fotolii. Tel. 0724-898575.
Vând convector pe gaz funcţional pentru încălzire apartament, 300 lei negociabil. Tel.
0770-515638.
Cumpăr telefon dual sim
ofer preţ bun. Tel. 0753-311981.
Vând telefoane ultima generaţie mini iphone, nokia n95,
n96 dual sim sau cu o singură
cartelă începând de la 120 €,
card de 1gb inclus. Tel. 0767640533.
Vând firmă fără datorii. Tel.
0722-742502.
Vând drujbe profesionale
noi nouţe aduse din Italia cu toate accesoriile necesare: manual
de folosinţă, cheie bujie, şurubelniţă reglaj, mască pentru
lamă. Lama de 50/55, cântăreşte 8 kg, 2,5 KW, rezervor de
0,55 litri 780 lei, livrare la
adresă. Tel. 0754-278297.
Vând cărucioare bebe,
bicicletă 1-5 ani cu copertină,
coşuleţ, cap de căluţ în faţă,
tăviţă pentru picioruşe, maşină

de cusut Singer mecanica.
Preturi avantajoase. Tel. 0727786920, 0771-614624.
Vând urgent calculator
Pentium 4, 600 de lei. Tel. 0723894929.
Vând cărţi: Dracula de Bram
Stoker 1997, Sonata Kreutzer Tolstoi, în
ediţie antebelică, Scrisul şi
spiritul - incursiune în
grafologie, Jocul de-a măcelul Eugen Ionescu 1973, Povestiri
după Shakespeare 1977, Omul
amfibie - SF de A. Beleaev
1962, Iluzii pierdute de Balzac
1966, Opere - Balzac, Moş
Goriot - Eugenie Grandet, Faust
de Goethe ESPLA-1955. 15 lei
fiecare. Tel. 0745-668683.
Uşi Porta Doors, vânzare şi
montaj autorizat, 180 de
showroom-uri, 40.000 de uşi pe
stoc. Birloveanu Viorel, tel.
0752-116317, www.usi-porta.ro
Cumpăr cantităţi mari materiale de construcţie indiferent de
provenienţa lor ciment polistiren
adezivi noi cu plata cash. Tel.
0732-363627.
Persoană vând sub preţul de
piaţă diverse materiale rămase
din construcţie polistiren 31
lei/bax, vată minerală 52 lei/sul,
adezivi 16 lei/sac noi cu acte.
Tel. 0747-022440.

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Vectra, model C,
an fabricaţie 2003, înmatriculat
în RO, stare foarte bună, preţ
convenabil. Tel: 0740-522680.
Vând stroboscop & tester
auto (dwellmetru, turometru,
voltmetru). Info la email
stoc_excedentar@yahoo.com
Opel Tigra, argintiu, 1995,
1,6 benzină, 106 CP, euro 2,
geamuri + trapă electrice, jenţi
aluminiu. Preţ 2.600 €. Tel.
0771-782608, 0748-983024.
Vând garaj, 28 mp, înălţime
3 m, pe strada Al. I. Cuza. Preţ
negociabil. Tel. 0767-139173.
Vând o roată pt. BMW 520.
Tel. 0745-032640, 0732975314, 0771-387548.
Vând Volkswagen Golf 1,9
TDI 90 CP, alb, an 2001, înmatriculată în RO în 08, euro 3,
cutie manuală 5+1, 4 geamuri,
oglinzi electrice încălzite heliomate, abs, esp, servo, închidere
pe telecomandă, 4 airbaguri,
aer condiţionat, computer bord,
volan reglabil, cd şi casetofon
original, revizie făcută recent,
bine întreţinută, alte detalii la
vizionare. Accept test verificare.
Preţ 5400 neg. Trimit poze celor
interesaţi. Vând componente de

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director
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motor de Golf 4, 1,9 tdi, ALH.
Tel. 0745-032640, 0732975314, 0771-387548.
Opel Astra berlină, tuning,
diesel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59
kW/80 CP, motorină, 156.000
km albastru închis metalizat,
închidere centralizată, climatronic, geamuri electrice, dispozitiv
antidemaraj electric, servodirecţie, abs, manual de service,
jante de aliaj pe 17, 8 airbag,
radio cd cu comenzi pe volan,
car kit Nokia, volan multifuncţional, cârlig remorcare, tobe
sport, cotieră, distribuţie schimbată la 152.000, unic proprietar
Germania, introdusă în ţară în
luna 06/2009, întreţinută, taxa
de poluare în ro 500 €, numere
roşii o lună. Trimit poze celor
interesa ţi. Preţ 5400 neg.
Accept test verificare. Tel. 0731316924, 0752-310009, 0771387541, 0769-654838.
Vând Citroen Visa diesel
înmatriculat, foarte ieftin. Tel.
0768-407463.
Caut Logan pentru dezmembrare. Cumpăr anumite
piese. Tel. 0727-780709.
Vând Fiat Brava 1.4 12v,
1996, înmatriculata în România,
geamuri electrice, 2 airbag-uri,
2.750 € neg. Tel. 0766-898982.
Vând Opel Astra, 1.6 benzină, an fabricaţie 1995, 102 PS,
geamuri electrice, ABS, airbag,
servo central, turelă electrică.
Preţ 1.200 €. Tel. 0745-655581.
Vând VW Transporter, 1.9
TD, an fabricaţie 1993, interior
capitonat, model lung, 9 locuri,
servo direcţie, turelă, carte
service, distibuţie nouă. Preţ
4.000 €. Tel. 0745-655581.
Vând cauciucuri şi jante
second hand Germania. Tel.
0745-655581.
Predare rate pentru Dacia
Logan + diferenţă. Tel. 0767706668.
Vând pompe de injecţie,
injectoare. Tel. 0728-597129.
Vând pompe electrice de
benzin ă , pompe alimentare
diesel pentru orice tip auto. Tel.
0751-624309.

Anunturi
,

Asigurăm consultanţă, documentaţiile necesare, mijloace
şi echipamente de intervenţie şi
protecţie PSI+PM la preţuri fără
concurenţă. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
În staţiunea montană Poiana Braşov ofer cazare la preţuri
mici în garsonieră cu baie, televizor, frigider, aragaz. Tel. 0745668683.
Doriţi să petreceţi cu familia
o vacanţă plăcută şi ieftină la
Băile Felix? Sunaţi la 0359457224 sau 0359-404947.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare, casă la
cheie. Tel. 0723-894929, 0723054615.
Execut acoperişuri, izolaţii
exterior-interior, gresie, faianţă,
laminate, rigips, zugrăveli scări
de bloc. Tel. 0723-966250.
Aduc nisip, şort 2 metri cubi,
transport marfă cu camionetă
sarcină utilă 2 tone, preţ foarte
bun. Tel. 0740-294127.
Ofer asistenţă pentru cumpărarea de maşini second hand
Germania. Tel. 0745-655581.

Imobiliare

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri, zonă bună. Tel.
0748-119443.
Vând casă cu 4 camere,
dependinţe, curte, grădină, 339
mp în Colonia Oltului, 339 mp.
Tel. 0255-213517.
Vând apartament 2 camere,
et 2/4, zona Intim, mobilat, cu
toate utilităţile. Preţ neg. Tel.
0729-566154.
Închiriez apart. în Govândari
cu 2 camere decomandate. Tel.
0723-033567, 0771-356202.
Vând casă în Moroasa 2, 9
camere, bucătărie, pivniţă,3 băi,
3 coridoare, curte, grădină,1 şopron de 9 m. Tel. 0355-427473.
Vând casă la ţară, mobilată,
şopron, coridor, 3 camere,
bucătărie, baie, cameră de
alimente, grajd, fântână în
curte, alte anexe, teren agricol
şi pădure. Tel. 0355-427473
Închiriez apartament (persoană fizică), 3 camere în Moroasa lângă Comisariat, pe termen lung, pentru studenţi sau
familie, cu toate utilităţile. Preţ
135 €/lună. Tel. 0722-123422.
Vând garsonieră, zona Mociur, etaj 2,gaz, centrală proprie,
preţ 16.000 € negociabil. Tel.
0741-285876.
Vând/schimb casă 3 camere
bucătărie, curte, în total 300 mp,
în Dr. Tr. Severin, cu casă/apart.
în Reşiţa. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
Schimb apartament 4 camere cu casă în Reşiţa, micro IV,
et. 3/4, 2 apartamente pe nivel,
zona Parcul Copilului. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Vând ap. 3 camere, salon, 2
băi, 4 balcoane, scară interioară, suprafaţă 130 mp, în centru.
Preţ 60.000 €. Tel. 0742-825124
Schimb apartament 2 camere confort 2 cu garsonieră +
diferenţă. Tel. 0741-731203.
Vând apartament 3 camere
et. 10 Intim, îmbunătăţit, nu e pe
colţ, vedere panoramic ă.
38.000 €. Tel. 0724-171172.
Vând urgent, teren - grădină
în Reşiţa pe Calea Caransebeşului, cu pomi şi vie. Tel. 0751132460.
Închiriez garsoniera et. 1
lângă Comisariat utilată total şi
mobilată modest. 600 lei +
cheltuielile şi un avans pe 3 luni.
Tel. 0724-171172.

Studentă anul II caut colegă
pentru chirie în apartament 2
camere, toate condiţiile. Tel.
0769-629589.
Închiriez cameră cămin cu
baie, în Luncă.Tel.0724-998500
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Preţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.
Vând sau schimb casă în
Gătaia cu apartament în Reşiţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp. Preţ neg.
Tel.0256-410590, 0747-832171
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabilă imediat. Tel.
0748-119443.
Vând sau schimb urgent
apartament 3 camere cu 2 camere sau garsonieră+diferenţă.
Tel.0355-802548, 0749-486188
Vând/închiriez ap.2 camere,
decomandat, Moroasa (Fluturelu), mobilat. Tel. 0724-998500.
Vând/închiriez apartament 2
camere
decomandat la Băile
Caut instalator apă-canal
pensionar pentru a desfunda Herculane, în zona pieţei. Tel.
canalul din baie. Tel. 0255- 0724-998500
257476 (între orele 18-20).
PRIMĂRIA ORAŞULUI BOCŞA
Maya Install angajează
instalator sanitare, termice,
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ventilaţie şi electrice pentru
Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
şantiere în ţară. Se oferă de la
DIRECTOR personal contractual în cadrul Serviciului Public
1.400 lei + diurnă + bonificaţii.
de Gospodărie Comunală Bocşa:
Tel. 0721-251079.
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului
Caut fete în gazdă. Tel.
Bocşa,
în data de 17.09.2009, ora 10,00.
0770-391275.
Dosarele se depun până în data de 16.09.2009 la
Caut copii şi bătrâni pentru
Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare din cadrul
îngrijit. Tel. 0770-391275.
Autorizat execut lucrări de aparatului de specialitate al primarului.
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la
instalaţii sanitare şi electricitate.
concurs, conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia
Tel. 0727-544038.
Transport auto intern şi in- stabilită sunt afişate la sediul Primăriei oraşului Bocşa.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
ternaţional cu platformă, preţuri
avantajoase. Tel. 0745-655581. oraşului Bocşa şi la telefon (0355)566604.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Nume
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu centrală termică, podele
laminate, termopane. Preţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Reşiţa, zona C. Timişoarei. Preţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fostă bază de producţie
în domeniul construcţiilor situate în
Reşiţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
60.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Reşiţa, zona Calea Timişoarei. Preţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţă de 140 mp situat în Reşiţa,
zona Luncă, la stradă. Preţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat, zona Reşiţa centru. Preţ
350 €/lună. Tel. 221529, 0720-038774.
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite
de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Garsonieră Govândari, etaj 2/8,
mobilat şi utilat modest, gresie, faianţă,
podele, convector + boiler, balcon, chirie
100 € + 200 € garanţie, cod anunţ 00476.
Garsonieră Govândari, Micro 4, etaj
4/4, mobilat şi utilat modern, gresie,
faianţă, podele, convector + boiler, chirie
130 € + 130 € garanţie, cod anunţ 00482.
Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, centrală, termopane, podele,
centrală, se închiriază, gol, chirie 200 € +
200 € garanţie, cod anunţ 00475.
Apartament 2 camere Lunca, etaj
p/4, complet mobilat şi utilat, centrală,
termopane, podele, aer condiţionat,
renovat, cabină duş, chirie 150 € + 150 €
garanţie, cod anunţ 00480.
Apartament 3 camere Govândari,
P/10, mobilat şi utilat modest, centrală,
utilităţi contorizate, chirie 300 € + 300 €
garanţie, cod anunţ 00327.
Apartament 3 camere Luncă, etaj
1/3, complet renovat, izolat, centrală,
termopane, boxă, debara, se închiriază
gol, chirie 300 €, cod anunţ 00266.
Apartament 3 camere Govândari,
Micro 4, 3/4, mobilat şi utilat modest,
centrală, aragaz, frigider, maşină de
spălat, termopane, 2 balcoane, 2 băi,
chirie 250 € + 250 € garanţie minim un an
cod anunţ 00478.
Apartament 3 camere Centru, etaj
1/4, mobilat şi utilat modest, centrală,
maşină de spălat, aragaz, gresie,
faianţă, chirie 250 € + 250 € garanţie cod
anunţ 00481.
VÂNZARE GARSONIERE

Vând garsonieră Mociur, etaj 3/4,
convector, gaz, apă caldă, perete
exterior izolat, baie mare, 28 mp, preţ
17.500 € negociabil, cod anunţ 00020.
Vând garsonieră Aleea Tineretului,
etaj 2/9, renovată, podele laminate, uşă
metalică, cabină duş, gresie, faianţă,
mobilată modest, 32 mp, preţ 20.000 €
negociabil, cod anunţ 00382.
Vând garsonieră Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătăţiri, 27 mp, preţ 11.000
€ negociabil, cod anunţ 00386.
Vând garsonieră Aleea Rarău,etaj
25,0 lei .................. 6 luni
Un abonament costă:
1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, ter50,0 lei .................. 1 an
mopan
cameră, fără alte îmbunătăţiri, 32
Tariful include TVA şi taxele poştale
mp, preţ 19.000 € neg. cod anunţ 00389.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
PREŢUL
20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
3
August
2
Septembrie
2009
lei
lei
USD
EURO
GRAMULUI DE AUR
3,10
4,30
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Data
Lei noi 3,08
4,28
Vând apartament 2 camere Luncă,
4,26
24 aug. 09 90.5781 3,06
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
4,24
25 aug. 09 89.9991 3,04
privatizare renovat, preţ 35.000 €
3,02
4,22
negociabil, cod anunţ 00175.
26 aug. 09 89.9457
3,00
4,20
Vând apartament 2 camere, Luncă,
27 aug. 09 89.8917 2,98
4,18 etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
28 aug. 09 89.7122 2,96
4,16 modificat, centrală, termopane, preţ
31 aug. 09 89.869 2,94
4,14 26.000 € neg., etaj 2/4, cod anunţ 00213.
4,12
1 sep. 09 89.9838 2,92
Vând apartament 2 camere Govân2,90
4,10 dari, P/4, confort 2, semidecomandat,
2 sep. 09 91.4707
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2
faianţă, gresie,centrală, termopane, preţ

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

28.000 € negociabil, cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Luncă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrală, tâmplărie lemn, podele laminate, uşi interior noi, uşă intrare parchet,
mobilă bucătărie inclusă, preţ 26.000 €
negociabil, cod anunţ 00366.
Vând apartament 2 camere Timişorii,
etaj 1/4, confort 1, semidecomandat, 72
mp, centrală, parchet camere, 2 balcoane, faianţă, gresie, uşă metalică, preţ
25.000 € negociabil, cod anunţ 00479.
Vând apartament 2 camere Moroasa, etaj 4/4, confort 2, semidecomandat,
bloc acoperit, centrală, geam termopan,
balcon închis în termopan, podele
laminate, parţial mobilat, preţ 31.500 €
negociabil, cod anunţ 00388.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari, P/10, confort 1, semidecomandat,
70 mp, toate utilităţile contorizate,
centrală, bucătărie mărită, uşă intrare
metalică, preţ 46.000 € negociabil, cod
anunţ 00327.
Vând apartament 3 camere Luncă,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor şi bucătărie, parchet
camere, centrală, instalaţie pe cupru,
bloc de cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ
45.000 € negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari, etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, uşă intrare lemn, pivniţă, bloc
acoperit, neamenajat, preţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, grădină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
grădină, cărămidă arsă, 382 mp
suprafa ţ ă totală, pre ţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în
stare bună, zonă bună pentru investiţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ 65€/mp neg. cod anunţ 00007
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apă, curent,
utilităţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil, cod anunţ 00451.
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TENIS - US OPEN

LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa5-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FC Brasov
Dinamo Bucuresti
CFR Cluj
FC Vaslui
Unirea Urziceni
FC Timisoara
Pandurii Tg. Jiu
U. Craiova
Steaua Bucuresti
Rapid Bucuresti
Gaz Metan Medias
International Pitesti
Astra Ploiesti
Unirea Alba Iulia
Poli Iasi
Otelul Galati
Ceahlaul Piatra Neamt
Gloria Bistrita

M
M
M
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
VV
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

E
EE
2
1
1
1
1
3
0
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
2

PRISMA SPORT

II
I
0
1
1
1
1
0
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3

GG
MM
GM
8
6
7
9
6
6
6
8
5
7
7
6
3
6
6
2
3
3

GP
GP
GP
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Etapa urmatoare (6/34) 12.09.2008: Rapid Bucuresti – FC Vaslui;
FC Timisoara – Astra Ploiesti; Unirea Urziceni – Unirea Alba Iulia;
Politehnica Iasi – Universitatea Craiova; FC Brasov – Ceahlaul Piatra
Neamt; Gloria Bistrita – International Pitesti; Pandurii Tg. Jiu – CFR
Cluj; Gaz Metan Medias– Steaua Bucuresti; Dinamo Bucuresti –
Otelul Galati. Televizarile partidelor din etapa a 6-a nu au fost inca
stabilite de Liga Profesionista de Fotbal si televiziuni.

Luni a început US Open. Ediţia din 2009 se anunţă mai
interesantă ca oricând. Se va impune Federer pentru a şasea
oară? Va avea Roddick forţa să ajungă în finală? Se va dovedi
Murray a fi un aspirant serios la primul loc în clasamentul ATP? Îşi
va păstra Serena Williams coroana cucerită anul trecut la Flushing
Meadows? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom
afla răspunsul pe 12 şi 13 septembrie, când se vor disputa finalele
la feminin şi masculin.
Jucatorii Roger Federer si Dinara Safina pornesc cu prima
sansa la castigarea US Open, ultimul turneu de Mare Slem al
anului, pe terenurile complexului Flushing Meadows din New York.
De cinci ori campion la US Open, Roger Federer deschide lista
favoritilor la masculin, fiind urmat de Andy Murray, Rafael Nadal,
Novak Djokovic si Andy Roddick, campionul din 2003.
Cu trei finale de Grand Slam pierdute in cariera, Dinara Safina
se afla in cautarea primului succes major care sa-i legitimeze
dominatia exercitata asupra ierarhiei mondiale. Jucatoarea din
Rusia este urmata pe lista favoritelor de surorile Williams, Serena
si Venus, prima fiind detinatoarea titlului de la New York. Urmeaza
Elena Dementieva si Jelena Jankovic.
Jucatoarea Alexandru Dulgheru a pierdut intalnirea cu Victoria
Azarenka disputata, luni, in primul tur la US Open. Cap de serie
numarul 8, Azarenka s-a impus cu 6-1, 6-1, la capatul unui meci
intins pe durata a 64 de minute.
Cotat cu a 28-a sansa la castigarea turneului de Mare Slem de
la New York, Victor Hanescu a pierdut inca din primul tur in fata
americanului John Isner. Uriasul american s-a impus in trei seturi,
scor 6-4, 7-6, 7-6, valorificandu-si avantajul serviciului puternic.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
La sfarsitul acestei saptamani se va da startul la o noua editie a
Ligii Nationale de handbal masculin cu echipa UCM Resita
canditata la castigarea campionatului. Prima etapa se va
desfasura dupa urmatorul program: Etapa 1: 06.09.2009: UCM
Resita - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Bucovina Suceava; HC Minaur
Stiinta CSM Baia Mare - Universitatea Transilvania Cluj; CSM
Medgidia - Universitatea Politehnica Municipal Timisoara; HCM
Constanta - HC Odorhei; Steaua MFA Bucuresti - Dinamo
Bucuresti; Sport Club Municipal Rom Cri Brasov - CSM Satu Mare.

HANDBAL FEMININ - LIGA NA[IONAL~
Sambata, 05 septembrie, se da startul si la o noua editie din
Liga Nationala de Handbal Feminin. La aceasta editie va participa
si echipa resiteana Universitatea Resita. Prima etapa se va
desfasura dupa urmatorul program: Rulmentul Urban Brasov CSM Cetate Devatrans; HC Dunarea Braila - HCM Buzau; Stiinta
Bacau - HCM Roman; Universitatea Jolidon Cluj - Tomis Constanta; Oltchim Rm. Valcea - HC Otelul Galati; HC Zalau - Universitatea Resita; Rapid CFR Bucuresti - HCM Stiinta Baia Mare.

CANOE
Echipajul feminin de 8+1 al Romaniei a cucerit, duminica,
medalia de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la
Poznan. Romania a mai cucerit o medalie de argint, in proba de
dublu rame, prin Camelia Lupascu si Nicoleta Albu. Acestea au
fost singurele probe in care Romania a fost reprezentata la CM.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
29 aug - 20 sept:
31 aug - 13 sept:
01 - 12 sept:
03 - 06 sept:

CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta, 2009;
TENIS - ATP & WTATour, US Open, New York ;
BOX - Camp. Mondial de Box, Milano, Italia;
RALIURI - WRC, Raliul Australiei 2009.

DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Turneul Tri Nations: Australia - Africa de Sud
Sambata Sport.ro ora 13:05
FOTBAL: Preliminarii CM 2010: Franta - Romania
Sambata TVR 1 ora 21:45
TENIS: Challengerul de la Brasov, Finala
Duminica TVR 2 ora 13:00
CICLISM: Turul Spaniei, Etapa a 8-a, etapa de munte
Duminica Eurosport ora 17:00
TENIS: US Open
Duminica Eurosport ora 21:00
FOTBAL: Preliminarii CM 2010: Romania - Austria
Miercuri Antena 1 ora 20:45

Joi/3 Septembrie

Vineri/4 Septembrie

Timişoara

+32ºC
+18ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 8 Septembrie

TURUL SPANIEI
Cea de-a 64-a editie a Turului Spaniei debuteaza cu o premiera!
Este pentru prima data cand Vuelta pleaca la drum dintr-o tara care
nu este vecina cu Spania, organizatorii gandindu-se la un prolog in
Olanda. Interesant este ca aceasta prima etapa va avea loc pe
circuitul de la Assen, ce organizeaza an de an curse de Moto GP.
Rutierii vor ajunge in Spania in etapa a cincea, dupa o zi de
pauza ce vine in sprijinul transbordarii de la Liege (Belgia). Daca a
doua si a treia etapa vor apartine sprinterilor, variatia de altitudine
fiind de maxim 20 de metri, lucrurile "serioase" incep din mansa a
patra, care programeaza catarari precum Cauberg sau St.Nicolas,
cunoscute din repertoriul clasicelor de primavara. Dupa ziua de
pauza menita sa ii aduca pe rutieri pe teritoriul Peninsulei Iberice,
apar doua etape cu catarari pe parcursul ultimelor 10 borne.
Urmeaza un nou contratimp care ii va duce pe participanti pe un
circuit, de data aceasta fiind vorba de cel stradal de la Valencia,
care a gazduit in urma cu o saptamana Marele Premiu al Europei la
Formula 1. Principalele catarari ale Vueltei din acest an sunt Alto
de Aitana (22 de km, parcursa in etapa a 8-a, ce vine dupa alte 7
catarari de categorie inferioara), Xorret del Cati (3 km, parcursa in
etapa a 9-a, panta medie de 9.5%, panta maxima de 20.5%), Alto
de Velefique (14 km, parcursa in etapa a 12-a) sau Sierra Nevada
(27 de km, ce ii va duce pe rutieri in etapa a 13-a la 2550 de metri
altitudine). Pe langa cele 4 finaluri in altitudine, mai exista si alte 2
etape cu profil muntos, in care favoritii ar trebui sa se simta ca
pestii in apa. Favoritii la castigarea turului in ordinea cotelor sunt:
Alejandro Valverde (cotat cu 1.40 pentru o clasare in primii 3 rutieri
la final), urmat de Ivan Basso si Samuel Sanchez.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+29ºC
+17ºC

Oraviţa +31ºC
+19ºC

Reşiţa

+28ºC
+8ºC

Oraviţa +33ºC
+19ºC

+29ºC
+19ºC

Marţi, 9 Septembrie

+31ºC
+18ºC

+29ºC
+21ºC

Miercuri, 10 Sept.

La sfarsitul saptamanii
trecute s-a desfasurat etapa cu
numarul 12 al Campionatului
Mondial de Formula 1 pe
circuitul de la Spa, Belgia.
Clasamente finale:
1. K. Räikkönen, Ferrari
2. G. Fisichella, Force India F1
3. S. Vettel, Red Bull
4. R. Kubica, BMW
5. N. Heidfeld, BMW
6. H. Kovalainen, McLaren
7. Barrichello, Brawn GP
8. N. Rosberg, Williams.
Marea surpriza a fost produsa de Fisichella, care a obtinut
locul 2 la capatul unei curse impresionante in care a reusit sa
tina pasul cu Raikkonen intr-o
maniera fara precedent in acest
an. Totodata, Force India si-a
trecut in cont primele puncte din
scurta sa istorie, la capatul a 30
de starturi in Formula 1. In
aceasta cursa Fisichella a
plecat din pole position.
In alta ordine de idei, Ferrari
a anuntat ca Felipe Massa nu va
fi capabil sa revina intr-o cursa
de Formula 1 in acest an, insa
va fi apt pentru a concura in
sezonul 2010. Felipe Massa a
efectuat luni mai multe analize
medicale la Miami, in urma
accidentului suferit in calificarile
pentru Marele Premiu al Ungariei. Rezultatele preliminare
indica faptul ca pilotul brazilian
nu va putea reveni pe circuit in
acest sezon, ci abia anul viitor.

FOTBAL
Sambata si miercuri echipa
nationala a Romaniei va juca
doua meciuri din cadrul preliminariilor CM din 2010. Sambata,
Romania va juca in deplasare
meciul cu nationala Frantei iar
miercuri va juca acasa cu
Austria. Clasam gr. 7:
1.Serbia
7 6 0 1 18p
2.Franta
5 3 1 1 10
3.Lituania
6 3 0 3 9
4.Austria
6 2 1 3 7
5.Romania 6 2 1 3 7
6.Feroe
5 0 1 4 1
Program Grupa 7:
05/09/09
Austria Insulele Feroe
Franta Romania
09/09/09
RomaniaAustria
Feroe Lituania
Serbia Franta
10/10/09
Austria Lituania
Serbia Romania
Franta Insulele Feroe

Duminic@/6 Septembrie

Timişoara
Caransebeş

+33ºC
+18ºC

Sâmb@t@/5 Septembrie

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+27ºC
+11ºC

Caransebeş

+24ºC
+9 º C

Reşiţa
Oraviţa +23ºC
+11ºC

Oraviţa +27ºC
+9 º C

+26ºC
+12ºC

Joi, 10 Septembrie

+22ºC
+7ºC

+21ºC
+9ºC

Vineri, 11 Septembrie Sâmbătă, 12 Sept.

Duminică, 13 Sept.

Reşiţa

+24ºC/+10ºC

+26ºC/+12ºC

+22ºC/+12ºC

+23ºC/+14ºC

+27ºC/+14ºC

+26ºC/+14ºC

+28ºC/+14ºC

Timişoara

+25ºC/+9ºC

+26ºC/+11ºC

+22ºC/+1ºC

+24ºC/+14ºC

+27ºC/+13ºC

+25ºC/+13ºC

+28ºC/+14ºC
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