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Foto: Rodica Brebenariu

Ion Chis şi Pavel Pone şi men

Rectificarea bugetului jude ş-Severin pe anul
2006

ş-Severin, pe anul 2006

şi Urbanism

şi perfec
şii locali

ş-Severin cu RegiuneaAlsacia

ăli ă

Comisia Tehnică deAmenajare a Teritoriului

Cursuri de pregătire, formare
ă pentru ale

ţ ţchi î ţin statutul de
consilieri judeţeni

ţului Cara

Rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Cara

ţionare profesio-
nal

Cooperarea judeţului Cara

Consilierii judeţeni Ion Chis ţ ţchi, ale
ţiunea politic

ţii date pân
ţie, consilierul PSD Nicolae

ţionarea migraţiei politice, respectiv încetarea
mandatului de consilieri pentru cei doi „transfugi”.

Cu un aviz nefavorabil din partea Comisiei Juridice
ţiile încet

ţii
care au antrenat reprezentanţii tuturor formaţiunilor politice.

S-au purtat discuţii în litera legilor
ţul traseelor politice parcurse de c

ţchi).
Cele dou

ţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora

ţinerea sistemului de protecţie a
persoanelor cu handicap a fost suplimentat

ţ, în
vederea acoperirii (parţiale) a restanţelor înregistrate la plata
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

ţean vizeaz ţia de Administrare a Domeniului Public

ţia Guvernului , prev
ţie specific ţean DJ 684, între

punctul de racordare la DN 68, în localitatea Voislova
ţului Timi

ţii i-au mai fost alocate 280,0 mii lei, în vede-
rea susţinerii activit ţii de întreţinere a infrastructurii judeţene de
drumuri. Prin diminuarea bugetului Centrului Judeţean de Cultu-

r ţie Tradiţional

ţ
ţii, s-a obţinut un fond de 370,0 mii

lei destinat acoperirii cheltuielilor de personal alAutorit ţii publice
Referitor la infrastructura rutier ţului, consilierii au

formulat cereri care ar putea fi onorate la o viitoare rectificare.
Domnul Bo ţionat cei 3 km de drum care despart

comuna Eftimie Murgu (a c ţie mulinologic
ţional DN 58B

(tronsonul Anina-Iablaniţa) ţii urgente,
solicitare pentru care au fost deja gândite surse de finanţare.

De altfel, fie c
ţului, fie c ţionale fondurile

structurale, acestea vor acoperi necesarul de resurse financiare
pentru asfaltarea a 12-13 drumuri din judeţ. Au mai fost solicitate
fonduri pentru reparaţii sau investiţii la spitalele din Caransebe

ţii:
avizeaz

ţii de amenajare a teritoriului

ţirea activit ţii în domeniul urbanismului

ţiilor specifice
ţ

ţ

ţean Cara

ţean Cara
ţului Cara

ţu, C. Arh. Octavian
Lungu, Arh. Liliana Hava

ţii - kitsch care urâţesc localit ţile judeţului.
Nici Re ţa nu este lipsit

ţin vizibili, alţii îns ţi pe
artere principale, precum str ţii, Mihai Viteazu sau
Castanilor.

Repro ţia vicepre
ţiilor, sunt

atribuţii ale Consiliilor Locale
ţia

în care în organigrama Consiliul Local respectiv nu este prev

ţia de
a participa la cel puţin un curs de preg

ţiei locale, cursurile fiind organizate de
Institutul Naţional de Administraţie

ţia public
ţa Consiliului Judeţean din 18 octombrie a fost votat

proiectul de hot
ţeni la cursurile de preg ţii acestor

cursuri din bugetul Consiliului Judeţean

ţa ordinar ţeni au
aprobat proiectul de hot ţului
Cara

ăli ă
ărăsit forma ă pentru

care au candidat
ă la 10 august 2006.

În această situa ănescu a
solicitat sanc

ă ării
mandatului de ales local, proiectul de hotărâre a generat discu

ăcut bilan ătre unii dintre
consilieri ( ănescu, Cotarcea, Pone

ă proiecte de hotărâre au fost respinse cu un vot
covâr

ă din TVA, necesară pentru finan

ă cu 501,5 mii lei,
valoarea totală alocată devenind 10.401,5 mii lei.

Suma nou alocată a fost repartizată Consiliilor Locale din
ora ăile Herculane, Boc

ă, precum

ă Direc
ă de

alocarea unei sume suplimentare, în valoare de 2.500,0 mii lei.
Această sumă a fost alocată din fondul de rezervă bugetară

la dispozi ăzut pe anul 2006
ă reabilitarea drumului jude

ă

ă ă datorită noilor reglementări legislati-
ve

ă din Caransebe ă în imposibilitatea de a de-
mara anumite lucrări de repara

ă
ă a jude

ărei rezerva ă se
găse

ă interven

ă e vorba de sume alocate de la bugetul central
sau al jude ă vor deveni opera

ă ărilor la cupola bisericii
din Moldova Nouă, solicitări devenite obiective ale viitoarei
rectificări bugetare.

ă pe baza Legii nr. 350/2001, cu
modificările ările ulterioare are următoarele atribu

ă, din punct de vedere tehnic
documenta
ăzute de lege;

studii de specialitate, de fundamentare;
proiecte

ă
ări prealabile în domeniu, teme pentru concursuri în

domeniul amenajării teritoriului
ă

ătă ă ării
teritoriului, respectiv măsuri pentru implementarea documen-
ta ărilor legale în vigoare;

oferă servicii de expertizare ă.
Noua componen ă a comisiei este:
Pre ăverde, Pre

ă Pârvulescu, Vicepre

ăiescu, Arh. Laura Sima, Arh. Adina Bocicai, Arh. Florin
Trofin,Arh. Margareta Opri

ă fie
tehnică ă”, cu referire în special la avalan

ă
ă de astfel de colo

ă sunt amplasa
ăzile Libertă

ă avizele, în cazul construc

ă deAmenajare a Teritoriului
ăzut

un post de arhitect.

ătire, de până la 90 de zile,
în domeniul administra

ă pentru administra ă.
În

ărâre privind aprobarea participării consilierilor
jude ătire ă

ă din 18 octombrie consilierii jude
ărâre privind cooperarea Jude

ă Alsacia

ă domeniul economic, cultura

şi Pavel Pone şi, în
anul 2004 pe lista PSD au p

şi s-au înscris în PD, conform propriilor
declara

Ştef

şi de
Disciplin şi un referat pertinent privind condi

şi în afara acesteia, s-a
f

Ştef

şitor.

Suma defalcat
şelor şi

municipiilor, pentru sus

şele Anina, B şa, Caransebeş şi Moldova
Nou şi Consiliilor Locale din 27 de comune din jude

Principala rectificare a bugetului propriu al Consiliului
Jude
şi Privat care, la indicatorul „cheltuieli de capital” beneficiaz

şi are ca
destina

şi limita
jude ş (cca 20,0 km)

Aceleiaşi Direc

şi Civiliza
şi a bugetului Muzeului de Etnografie şi al Regimentului de

Grani ş, care se afl

şneac a men

şte în patrimoniul UNESCO) de drumul na
şi care reclam

ş
şi Moldova Nou şi pentru finalizarea lucr

Comisia, constituit
şi complet

şi de urbanism,
prev

şi programe de dezvoltare, strategii de organizare şi
dezvoltare urbanistic şi de amenajare a teritoriului;

cercet
şi urbanismului;

avizeaz şi poate propune metodologii de lucru pentru
îmbun şi amenaj

şi a reglement
şi consultan

şedinte: Dr. Ing. Sorin Frunz şedintele
Consiliului Jude ş-Severin

Vicepreşedinte: Tilic şedintele
Consiliului Jude ş-Severin Membrii: Ing. Corneliu
Buşu,Arhitect Şef al Jude ş-Severin

Arh. Victor Naidan, Arh. Sonia Neam
şi, Arh. Şerban Antonescu, Arh. Ioana

Mih
ş

Domnul Consilier Boşneac a recomandat noii comisii „s
şi profesionist şa de

construc
şi şi inestetici, unii

dintre aceştia fiind mai pu

şul a fost atenuat prin interven şedintelui
Horia Irimia care a explicat c

şi sunt transferate la Comisia
Tehnic şi Urbanism numai în situa

În perioada primului an de mandat, aleşii locali au obliga

şi de centrele regionale de
formare continu

şedin

şi suportarea pl

În şedin

ş-Severin cu regiunea francez şi cu Regiunea de
Dezvoltare Vest (Arad, Timiş, Hunedoara), în virtutea
similitudinilor istorice şi geografice ale regiunilor partenere.

Colaborarea vizeaz şi sportul.
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{EDIN[A ORDINAR~ A CONSILIULUI JUDE[EAN CARA{-SEVERIN
din data de 18 octombrie 2006

(continuare pe pagina 2)
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Păcală se întoarce (Păcală 2)
Vineri orele 18, 20
Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 27 - 29 Octombrie

O frumoasa satira sociala care are ca baza adevaruri
si pilde populare desprinse din povestirile lui Anton Pann
("cel istet ca un proverb", cum il denumea Eminescu) in
care se regasesc motive adanc ancorate in tumultul vietii
secolului XXI. Pacala (Denis Stefan), un tanar fara prea
multe pretentii de la viata, este satul de hoinarit prin lume
si manat de dorul de casa parinteasca se decide sa
revina in patrie, de undeva "de afara" – un spatiu
atemporal situat in afara granitelor Romaniei.

Teatru
Î

î
n zilele de 23, 24, 25,

26 si 27 octombrie n
cadrul liceului „Traian
Lalescu” spectacolul

”

scenariu Ion Mircioag ,
regia artistic Ion
Mirciog , scenografia
Florica Zamfira.

Eminescu, Creang ,
Caragiale”

2 | 200 |26 Octombrie - 1 Noiembrie 6 PRISMA

Având în vedere necesitatea inform ţiei cu
privire la condiţiile de c ţenilor români din
momentul ader ţ

ţilor mass-
mediei formulate pe aceast

ţiei

nu au cet ţenia unui stat membru ie

ţ

lucr

ţional

ţi de identitate pa
ţii

ţie
durabil

Membrii de familie
nu sunt cet ţeni ai Uniunii

ţ

ţ

ţa

plecarea
ţul, anularea c

ării popula
ălătorie a cetă

ării ării noastre la Uniunea Europeană,
precum ărilor reprezentan

ă temă, Ministerul
Administra ă următoarele:

Membrii de familie
ă

pa

viză de ă

înregistreze

ător liber
profesionist

suficiente resurse ă
să nu devină o povară pentru serviciile

sociale

instruire voca ă
student ă ă

nu va deveni

o povară pentru serviciile sociale
un membru al familiei

Certificatul de înregistrare

căr

legătura de rudenie rela
ă

ă

Permisul de reziden ă

ă maxim 5
ani

absen

Decesul
divor ăsătoriei terminarea parte

neriatului înregistrat

şi ca urmare a solicit

şi Internelor precizeaz

şi

şaport
a intra

şedere pe termen scurt permis de reziden

asigurare medical

asigurare medical asigur

şaport valabil
declara

Valabilitatea permisului de reziden

La data de 1 ianuarie 2007, România va deveni stat
membru al U E cu toate drepturile

ă

ă ă ale U E

ă
ări ale dreptului comunitar european. Dreptul unui

cetă
ă scurtă, lungă sau

nelimitată de timp în alte state UE, este unic în lume. Nici o
altă formă de cooperare interna ă între state nu
asigură, la ora actuală, un drept comparabil.

Condi ă
ă circula

ă
permanentă

ă publică, securitate publică ănătate publică,
sunt reglementate de .

ă

ă na
ăr

ă, pentru cetă
ă documentul românesc de identitate nu prezintă

suficiente elemente de securitate).
ai cetă

ălători pe teritoriul unui alt stat
membru al Uniunii în baza unui

ă
ă ă aibă asupra lor fie o

.
Statele membre pot cere persoanelor care au intrat pe

teritoriul lor, cu îndeplinirea condi ă se
într-o perioadă de timp rezonabilă

Cetă ă

ă sau un
ă

ălătoresc împreună acesta, membri care nu au cetă

ă la 3 luni doar în baza
unui

Un cetă ă
ă mai mare de 3 luni pe

teritoriul unui alt stat membru, dacă îndepline
ătoarele condi

, fie este
;

are , astfel
încât acesta

ale ării în care dore ă rezideze (nu este stabilit
un cuantum minim, dar se vor lua în considerare situa

ă a cetă ă);
fie este angrenat într-o sau

este autori
tă ă rezideze, printr-
o declara ă

ale statului în cauză;
este unui cetă

ă nu are cetă ălăto
re ă cu acesta, cu îndeplinirea uneia din
condi ăzute la punctele a)-c).

Cetă ă aibă permise de
reziden ă. Totu ă

la
autorită ă care nu poate fi
mai mică de 3 luni de la data intrării pe teritoriul statului pe
care vor să rezideze pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

va fi eliberat în urma
prezentării:

unei
ă ă prin care men

ă că îndepline
ă mai mare de 3 luni, sau prin orice dovadă;

unei dovezi privind sau de
, în cazul membrilor de familie al unui cetă

ă
ă

ă ob ă un
, dacă vor să rezideze pe teritoriul

unui stat membru al Uniunii pentru o perioadă mai mare
de 3 luni. Termenul limită până la care poate fi depusă
cererea de ob ă nu poate fi
mai mic de 3 luni de la data intrării pe teritoriul pe care
persoana în cauză dore ă rezideze.

pentru aceste persoană se va
numi

ă, membrul de familie în cauză trebuie să înde
plinească acelea

ă la prima
condi ă prezinte doar un pa

este de
de la data eliberării, în func ă de

reziden ă. Valabilitatea permisului de reziden ă nu va fi a
fectată dacă

ă se axează în următoarele limite
nu depă

ă ă
gravă, studiu sau instruire voca ă, sau mutarea în
interesul serviciului în alt stat membru sau într-o ă ter ă.

unui cetă
ă, sau

nu afectează dreptul unui membru al
familiei, indiferent dacă este sau nu cetă

ă continue să rezideze pe teritoriul
statului membru în cauză, cu îndeplinirea acelora

ă

ă
ă rezideze pe teritoriul statului în cauză dacă

sunt înregistra ă ământ, până la
completarea studiilor.

Pentru fiecare caz în parte, pentru membrii familiei ca
re nu au cetă ă anumite condi

ă ă a decedat sau a
plecat din ă, membrul de familie al acestuia
trebuie să fi rezidat pe teritoriul statului respectiv cel pu

ă
ă ă;

în cazul divor ării căsătoriei sau terminării
parteneriatului înregistrat, se întâlnesc următoarele
situa

ăsătoria sau parteneriatul înregistrat a durat cel
pu

ă;
în caz de circumstan ă

domestică în timpul căsătoriei sau parteneriatului
înregistrat, partenerul poate continua să rezideze;

în cazul în care s-a stabilit dreptul de acces la copilul
minor, rezultat în urma rela ă
accesul trebuie să se facă pe teritoriul în cauză, partenerul
respectiv, care nu are cetă ăruia i
s-a atribuit acest drept, poate avea acces nelimitat în
vederea îndeplinirii acestui scop.

. .

-

. .

-

-

-

.
-
-

-

-

-

-

-

şi obliga

şi vor benefi
cia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile
şi libert

este una dintre
cele mai importante şi mai „vizibile” – pentru cet

şi familiile lor îşi pot
exercita dreptul de liber şi de a rezida liber pe
teritoriul unui stat membru, dreptul de reziden

şi restric şi
de a rezida pe teritoriile statelor membre, pe motive de
politic şi s

şi cet şi
de pe teritoriul unui stat membru pentru a intra pe teritoriul
unui alt stat membru al Uniunii în baza

, valabil, care atest

de pe teritoriul
unui stat membru pentru a c

valabil. Dar,
pentru pe teritoriul unui alt stat membru, membrii de
familie ai unui cet

, fie un

şi
nediscriminatorie.

şadar şi cet

valabil.
Membrii de familie ai unui cet

valabil.

şi un cet

şte una din
urm

şi

şte s

şi are o şi

şi c
şte împreun

şi, statele membre pot cere ca cet

;
unei

şte condi

şte s

şi va fi eliberat în maxim 6 luni
de la data depunerii cererii. Pt eliberarea permisului de
reziden

şi condi

şaport valabil.

şeşte 6 luni într-un an de zile;
mai mult de 6 luni într-un an, dar pe motiv de

satisfacere a stagiului militar;
mai mult de 12 luni consecutive, pentru motive

importante precum sarcin şi naşterea unui copil, boal

şi
condi

şi curtea a stabilit c

ţiile ce îi revin
conform Tratatului deAderare din 25 aprilie 2005.

Cet ţenii români vor deveni astfel, începând cu
01.01.2007, ,

ţile conferite de tratatele de baz

ţenii UE –
realiz

ţean al Uniunii de a se deplasa, din motive economice
sau din alte motive, pe o perioad

ţional

ţiile în care cet ţenii Uniunii
ţie

ţ
ţii privind dreptul de a circula liber

, deci ţenii români, pot ie

sau ţionalitatea
acestora (în acest moment, circulaţia pe baza c ţii de
identitate nu este posibil ţenii români, pentru
c

ţenilor Uniunii, membrii care
, pot

ţean al Uniunii, membrii care nu au
cet ţenia unui stat membru, trebuie s

ţiilor menţionate, s

ţenii Uniunii, a ţenii români, au
dreptul de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru
o

, alta decât a deţine o
valabil

ţean al Uniunii care
c ţenia
unui stat membru, pot rezida pe teritoriul unui alt stat
membru pentru o perioada de pân

ţean al Uniunii, deci ţean român,
poate rezida pentru o perioad

ţii:
fie este angajat ca

ţ
ţia

personal ţeanului în cauz

ţile naţionale ale statului în care vrea s
ţie sau prin mijloace echivalente, c

ţean al Uniunii,
chiar dac ţenia unui stat membru,

ţiile prev
ţenilor Uniunii nu li se cere s

ţ ţenii
unui stat membru al Uniunii

ţile competente într-o perioad

sau a unui
a cet ţeanului în cauz

ţioneaz ţiile necesare de a rezida
pe o perioad

ţean al
Uniunii, membrii care sunt la rândul lor cet ţeni ai Uniunii

ai unui cet ţean al Uniunii, membrii
care , trebuie s ţin

ţinere a unui permis de rezidenţ

ţ
ţii ca cele pentru eliberare certi

ficatului de înregistrare, cu singura deosebire c
ţie trebuie s

ţie de perioada solicitat
ţ ţ

de pe teritoriul statului pentru care s-a
obţinut permis de rezidenţ

ţional
ţar ţ

ţean al Uniunii, sa din ţara
gazd

ţean al unui stat
membru al Uniunii, s

ţii solicitate unui cet ţean al Uniunii de a rezida pe
teritoriul unui alt stat membru al Uniunii (lit. a)-d) de mai
sus). Copiii cet ţeanului aflat într-o astfel de situaţie pot
continua s

ţi la o instituţie de înv ţ

ţenia Uniunii se mai solicit ţii:
în cazul în care cet ţeanul în cauz

ţara respectiv
ţin

un an înainte de decesul cet ţeanului Uniunii, în calitate
de membru al familiei cet ţeanului Uniunii în cauz

ţului, anul

ţii:
c

ţin 3 ani, dar cel puţin un an pe teritoriul statului membru
gazd

ţe dificile, precum violenţ

ţiei,

ţenia unui stat membru, c

cet ţeni ai Uniunii Europene

ţie

ţi cet ţenii Uniunii

ţ

perioad ţionare
sau formalit ţi carte de identitate

ţ

a)

ă

Dreptul de liberă circula

Directiva CE nr. 38/2004

(art. 4-5 din Directiva CE nr. 38/2004)

To ă

ă până la 3 luni
(art. 6 din Directiva CE nr. 38/2004)

ă de până la 3 luni, fără nici o condi
ă

pa

pa

ă pentru mai mult de 3 luni
(art. 7-15 din Directiva CE nr. 38/2004)

b)

c)

d)

şi şedere

Dreptul de reziden

şaport

şaport

Dreptul de reziden

Dreptul de a circula liber pe teritoriul unui stat membru

c
şaportului

ărţii de identitate
pa

s

ţ

ţ
ţean al Uniunii”

ă se înregistreze

permis de reziden ă

„Permis de reziden ă al unui membru de familie al
unui cetă

�

�

�

�

�

�

�

�

-

(continuare )pe pagina 4

Condi]ii de c@l@torie }i de reziden]@ ale cet@]enilor
Uniunii Europene pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene

- aplicabile cet@]enilor României începând cu 1 ianuarie 2007 -
Reprezentanţii Consiliului Judeţean la

forumuri europene
În luna septembrie a acestui an, reprezen-

tanţii Consiliului Judeţean Cara

ţean,
domnul Horia Irimia

ţiei Europene de ţe Regionale ESRA,
desf

ţiunii
„Descentralizare

ţi intra
ţile de investiţii

în Regiune
ţionale.

La Atena , vicepre
ţean a prezentat, de asemenea, oportunit ţile de
investiţii în România pentru firmele grece

ţie a Consiliului
Judeţean, format

ţare UE realizeaz

ţiei judeţului Cara
ţele de

etnocentre, proiect cu relevanţ
ţii judeţului Timi

ţei eururegiunii,
precum

ţie a Adun

ţii Externe

ţionale a Adun
ţia

Giulia, Italia) ţa cu tema „Conso-
lidarea cooper

ţia Programe,
Integrare European

ţionale a Consiliilor Judeţene din România,
stagiu desf

ţului
Cara ţiunile „Turism
alternativ, cultural ţele de
promovare”

ţii
regiunii Flandra în vederea organiz

ţa în perioada 16-18 octombrie.
Consilierul Nicolae

ţii
Consiliului Judeţean la aceste întâlniri

ţii, precum
ţie a cheltuielile pe care le suport

ş-Severin au
participat la forumuri şi reuniuni europene, cu
diferite tematici.

Vicepreşedintele Consiliului Jude
şi Constantin Bâtea, director

executiv adjunct au participat la Congresul
Asocia Ştiin

şurat la Valos, Grecia.
Domnul Irimia a fost moderatorul sec

şi Dezvoltare Regional

şi inter
regionale”, prezentând oportunit

şi în Caraş-Severin, completate cu
materiale promo

şedintele Consiliului Jude-

şti.
O numeroas

şedintele Dumitru
Pârvulescu şi directori şi şefi de servicii din
aparatul propriu, au f

şi la Puconci şi
Lenart, în Slovenia, pentru a se documenta
asupra modului,în care firma Saubermacher
(Austria) realizeaz şeurilor.

Firma austriac

şeurilor (sortare, tratare meca-
nic şi biologic

şi Andrei Szabo
au participat, în 21 septembrie, la Reuniunea
grupului de Lucru” Cultura, ONG, Sport, Social”
din cadrul Euroregiunii DKMT, desf şurat

ş-
Severin privind realizarea unei re

ş au propus
realizarea unui „museum pass” (abonament
valabil în toate muzeele euroregiunii), a unei
tabere anuale comune, pentru tineri, a unei
s

şi editarea unui album foto DKMT.
La Forumul Eurodysee, organizat de Comisia

de Cultur şi Educa

şiAcquis Comunitar.
În perioada 27-30 septembrie 2006 doamna

Cruceru a participat la sesiunea plenar

şurat
şi la conferin

Ştefu, consilier la Direc
şi Mediu a

efectuat un stagiu de informare şi formare în
cadrul biroului de reprezentare al Uniunii
Na

şurat la Bruxelles în perioada 2 iulie -
28 septembrie 2006. Reprezentanta jude

ş-Severin a participat la sec
şi religios, re

şi „Mediu şi energie inteligent

şi
Ştef

şi
r şi o
explica

ă

ă în
Regiunea Vest din România în contextul
integrării în UE. Disparită

ă

ă

ă delega
ă din vicepre

ăcut o deplasare (10-13
septembrie) la Gratz, în Austria

ă gestionarea de
ă, cu filiale în Slovenia, Unga-

ria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, beneficiind de
finan ă sisteme integrate de
gestionare a de

ă ă, reciclare, haldină ecologică).
Domnii Dumitru Pârvulescu

ă ă la
Novi Sad, Serbia.În cadrul temelor abordate s-a
reafirmat propunerea delega

ă euroregională,
iar reprezentan

ăptămâni culturale euroregionale, marcarea
prin panouri rutiere a grani

ă ării Regiunilor
Europene la Akershus, Norvegia, în perioada 21-
23 septembrie a participat doamna Ramona
Cruceru, Sef Serviciu Integrare Europeană,
Rela

ă a Comi-
siei Afaceri institu ării Regiunilor
Europene (desfă ă în regiunea Friuli Vene

ării într-o Europă extinsă” Doamna
Dana

ă, Informatică

ă

ă”. În
perioada respectivă a contactat reprezentan

ării „Zilelor
cooperării româno-flamande”, eveniment care a
avut loc la Re

ănescu a solicitat
precizări privind ofertele făcute de reprezentan

ăspunsul partenerilor de discu
ă bugetul

consiliului (altele decât decontul oficial?). (R.B.)

{EDIN[A ORDINAR~ A CONSILIULUI
JUDE[EAN CARA{-SEVERIN

(continuare din pagina 1)



Tribunalul Caraş-Severin, în parteneriat cu
judecătoriile din Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa,
Moldova Nouă şi Bozovici, liceele „Mircea Eliade”
şi „Sabin Păuţa” din Reşiţa, liceele din
Caransebeş, Oraviţa, Bozovici şi Moldova Nouă,
Universitatea „Eftimie Murgu”, Tipografia
INTERGRAF Reşiţa şi media cărăşeană au
organizat, la Tribunalul Caraş-Severin şi la
Judecătoria Reşiţa o suită de manifestări în
cadrul „Zilei porţilor deschise”, 25 octombrie fiind
„Ziua Europeană a Justiţiei Civile”.

Programul manifestării, destinat în principal
elevilor de liceu, dintre care unii vor opta pentru
profesiunea de judecător, procuror sau avocat, a
inclus vizitarea sediilor celor două instituţii pe un
traseu tematic (Cererea de chemare în judecată),
o dezbatere privind drepturile copilului, precum şi
simularea unui proces civil, realizată de studenţii
primului an al Universităţii „Eftimie Murgu”,
specializarea „Administraţie publică”.

Impresionantul hol al celor două instituţii a
oferit cadrul adecvat pentru expoziţia de desene
cu tema „Judecătorul văzut prin ochii copiilor”,
realizate de elevii Liceului de Artă „Sabin Păuţa”
şi cei din clasele I-VIII ai Şcolii Generale nr. 2 din
Reşiţa.

Elevii de la Liceul „Mircea Eliade ” din
Reşiţa, clasa a XI-a Filologie, cu predare
bilingvă, au beneficiat de explicaţiile
competente ale doamnei judecător Deteşan,
purtătoare de cuvânt a Tribunalului Caraş-
Severin.
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Foto: Rodica Brebenariu
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Indru Romulus

ani)

şa

Ştefan

Anghel Maria (77 ani) Dru
(80 ani) Şerban Paulina

(77 ani)

(53 ani)
Bâlean Constantin
Rauer Elfrida (75 Velcsov
Maria-Erzsebet (96 ani)
Str

Ţucu
Maria

(78 ani)
Panait Victoria (81 ani) Gher
man Viorica (90 ani) Ranga

Andel Hellmuth
ţul

Maria
Zimmer Ana (83 ani)

Dima Ion (81 ani) Floarea
Nicolae (80 ani) Schinteie
Constantin (83 ani) Stamate
Vasilica (75 ani) Mandea Ion
(77 ani)

(83 ani)

ăin Gheorghe (44 ani) Ba
ban Brându (80 ani)

(93 ani) Bob Iustina (93
ani) Florei Achim

(85 ani) SimonAna (81
ani) (73 ani)

-

-

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
oct.

şi

26 - 1 nov. 2006

Joi, 26.10.2006

Vineri, 27.10.2006

Sâmbătă, 28.10.2006

1.

1.

Viciriuc Mihai-Petru (24 ani)
şi Beţa Mihaela Ioana (28 ani)

Ursu Cornel (43 ani) şi

Cârpaciu Angelica-Rodica
Chio

ţ

Hogea Cristiana-Ramona
Pînzariu Lucian Viorel (35

ani) şi
Ardelean Iovanca 32

(58 an ) şi
Vâlcu Ghiorghiţa (49 ani)

( 6 ani) şi
Suciu Simona Dalia (37 ani)

(2 ani)

Voichescu Semenica-Mariana
(22 ani)

Bostan Mihai (48 ani)
Mih 38

(32 ani)
Golimba Florin-Octavian (28

ani)

D (24 ani)
Crîsta Gheorghe-Dorel (27

ani)

Ţic

Ţâmboi Angelica (25 ani)
Costescu Andrei (26 ani)

i

16ani

(20ani)

2.

2.

7.

9.

11.

16.

şa Nicolae şi
Nedelcu Camelia Petronela

(17 ani)

şi

( ani)
Ratscher Ştefan

Solcan Nicanor 4

Fomitescu Ovidiu (25 ani)
şi Schinteie Adriana 3

Bulgariu Valentin (31 ani) şi

şi

ş Coriolan-Ion
şi

şi
Stroia Adriana-Laura (25 ani)

Forai Cristian (28 ani) şi

şi
Nechita Georgeta-Ramona

(26 ani)
(27

ani) şi
Cîrciu Ana-Maria (20 ani)

Constantin Sebastian (29
ani) şi

Parn

şi David Sabina-Magdalena
(26 ani)

Vîlcea Florian-Bogdan (27
ani) şi

şi
Komar Helena-Gabriela

(23 ani)

(20 ani)

Piperca Marius Gheorghi ă
(24 ani)

ăilescu Mihaela ( ani)
Căldăra (31

ani)
Lingurar Elena-Otilia

ărăban Natalia

ău Marius-Petrache

ău Ghizela (30 ani)
Buturoagă Dominel (28ani)

1.

8.

14.

3.

4.

5.

6.

10.

12.

13.

15.

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

PRISMA | |26 Octombrie - 1 Noiembrie 2006

Meserie: absolvennr. locuri/locuri pt. ţi/locuri
pt. handicapaţi.

Croitor confecţioner îmbr

; ;
;

; ; Jurisconsult 0/1/0;
Ziarist 0/1/0; Operator centrala termica 0/0/4;
Operator la instalatiile cazanelor din centrale
electrice 0/0/5; Operator la instalatiile de turbine
cu abur sau gaze 0/0/4; Tâmplar universal 6/9/0;
Zidar, rosar, tencuitor 2/17/0; Zugrav vopsitor
2/16/0; Instalator apa canal 2/0/0; Sudor 10/20/4;
Masinist la masini pentru terasamente 0/3/3;
Strungar la masini orizontale 2/0/12; Lucrator
comercial 0/10/0; Femeie de serviciu 5/0/0;
Instalator centrale termice 0/2/0; Secretara 0/1/0;
Sudor manual cu arc electric 1/1/0; Operator
confectioner industrial 20/0/15; Sudor manual cu
flacara de gaze 3/0/0; Proiectant inginer
electrotehnic 0/2/0; Ospatar 0/7/0; Sudor cu arc
electric cu electrod 1/0/0; Lacatus montator
pentru utilaje industriale 0/3/0; Tehnician
industria materialelor de constructii 2/0/0;
Tinichigiu de santier 2/2/0; Inginer CCIA 2/7/0;
Dulgher (exclusiv restaurator) 0/5/0; Electrician
de intretinere si reparatii 0/19/0; Faiantar 2/0/0;
Laborant chimist 0/4/0; Lacatus mecanic 2/3/0;
Montator pereti si plafoane din ghips carton 2/0/0;
Vopsitor auto 0/1/0; Zidar cosuri fabrica 2/0/0;
Agent de asigurare 0/32/0; Agent reclama
publicitara 0/1/0; Agent vanzari 2/6/2; Consilier
0/14/0; Corector 0/1/0; Electromecanic retele
cabluri 0/1/0; Frezor universal 0/1/0; Gestionar
depozit 0/2/0; Inginer industria alimentara 0/2/0;
Inginer mecanic 0/4/0; Inspector asigurari 0/2/0;
Instalator instalatii tehnico-sanitare 10/5/0;
Lacatus constructii metalice 8/10/0; Barman
0/1/0; Maistru aparate electromedicale 0/5/0;
Masinist pod rulant 0/2/0; Mecanic auto 3/8/0;
Pavator 0/4/0; Proiectant inginer constructor
0/1/0; Reporter 0/2/0; Reprezentant tehnic
comercial 0/3/0; Sef birou serviciu financiar
contabil 0/1/0; Sef oficiu juridic 0/1/0; Strungar la
masini de alezat 0/5/0; Strungar universal 5/17/0;
Tehnician constructor 0/3/0; Dulgher restaurator
4/0/0; Muncitor necalificat la intretinerea de
drumuri 12/0/0; Operator fabricarea produselor
fainoase 21/0/0; Topograf 0/0/1; Zidar restaurator
5/0/0; Consilier juridic 1/0/0; Asistent medical
generalist 1/0/0; Inginer geodez 0/0/1;
Tehnician/responsabil afacere 0/0/1; Contabil
1/0/0; Gunoier 9/0/0; Maturator strada 4/0/0;
Operator fabricarea mezelurilor 0/0/3; Patiser
1/0/0; Sofer autocamion 4/0/0; Sofer autoturisme
si camionete 2/0/0; Spalator vehicule 1/0/0;
Tinichigiu carosier 1/0/0; Electrician auto 0/2/0;
Fierar betonist 4/5/0; Operator calculator
electronic si retele 1/8/4;

TOTALRE ŢA 224/484/75;

Ţ PE CATEGORII 377/484/75;

RESITA

ăcăminte după
comanda 18/117/16; Muncitor necalificat in
constructii 20/21/0 Vanzator 3/17/0 Bucatar
0/2/0 Muncitor necalificat in industria confectiilor
15/39/0 Agent imobiliar 0/5/0

ŞI

Lacatus mecanica fina 1/0/0; Paznic 1/0/0;
Inginer mecanic 3/0/0; Taietor pasari 15/0/0;
Operator marfa mase plastice 15/0/0; Manipulant
32/0/0; Sofer 20/0/0; Inginer tehnolog 10/0/0;
Mezelar 30/0/0; Agent vanzari 10/0/0; Lucrator
comercial 15/0/0; Femeie de serviciu 1/0/0;

TOTALBOCŞA153/0/0;

TOTALJUDE

BOC

TOTAL GENERAL 936

ŞA

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 25.10.2006

VIITORI CAVALERI AI
DREPT~[II

Duminică 29.10.2006

Miercuri, 01.11.2006

1. Popovici Cristian-Marius

ă Aneta-Marinela

ă Remus-Nicu
ă Tunder-Erzsebet

ău Aglăi

(25
ani)

(22ani)

Uţ (33 ani)
ţ

ţa (42 ani)

şi
Velcot

şor
şi U (34ani)

Tudor Nicolae (45 ani) şi
Paier Rodica (43 ani)

Brehuescu Neculai (45 ani)
şi Bodîrl

1.

2.

3.

Profund îndureraţi de
dispariţia prietenei noastre

ţe
familiei.

Va r

Dorina Pleşa,
transmitem condolean

şnic în
sufletele noastre.

ămâne ve

Mariana şi Nuţu Iliasă

Firmele abonate beneficiază de
reducere 33% - 40% la publicitate

pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii

po ţul Cara

şi

ştali din jude ş-Severtin

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

ă:

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

,0 .
,0 .

şi taxele
poştale



În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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H.G. nr. 1.337 . . .

ţie public .u. .
ţie public

-
(M.O. nr. 817/04.10.2006)

H.G. nr. 1.343 ţ ţenia
român (M.O. nr. 817/04.10.2006)

Ordinul nr. 284 al pre ţiei Naţionale pt. În-
treprinderi Mici ţie privind modificarea
pct. 2 din Procedura de implementare a Programului naţio-
nal multianual pe perioada 2005-2008 pt. dezvoltarea cultu-
rii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul
întreprinderilor mici

ţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici
ţie nr. 49/2006 (M.O. nr. 818/04.10.2006)

H.G. nr. 1.351

(M.O. nr. 819/04.10.2006)
O ul nr.

(M.O. nr. 819/04.10.2006)
Legea nr. 365 pentru reglementarea unor m

ţului în unele zone publice (M.O. nr.
820/05.10.2006)

Ordinul nr. 1.181/460 al ministrului s ţii publice
ţionale de Asigur

ţii publice ţionale de
Asigur

ţiile acord ţei medicale în cadrul
sistemului de asigur

(M.O. nr. 820/05.10.2006)
Ordinul nr. 665 al ministrului agriculturii, p

ţiei
anticipate ce se pl

. ţii
ţii

pentru sezonul de irigaţii 2007 (M.O. nr. 822/05.10.2006)
Ordinul nr. 1.454 al ministrului administraţiei

ţinutul certificatului de
înmatriculare (M.O. nr.
822/05.10.2006)

O ul nr. ţiei
ţinutul permisului de

conducere (M.O. nr. 822/05.10.2006)
Ordinul nr. 664 al ministrului agriculturii, p -

. .
ţii, în anul 2006,

produc
ţiilor de acordare a subvenţiilor,

aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p
(M.O. nr. 823/06.10.2006)

Ordinul nr. 461 al pre ţionale de Asi-
gur -

ţionale de Asigur -
.

ţar ţii
furnizorilor de servicii medicale (M.O. nr. 824/06.10.2006)

O. .G. nr. 74 .G. nr.
42/1997 privind transportul naval (M.O. nr. 827/09.10.2006)

Legea nr. 367 pentru acceptarea de c
ţiei internaţionale împotriva dopajului în sport,

adoptat ţei Generale a Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, ţ

(M.O. nr. 828/09.10.2006)
Ordinul nr. 1.610 al ministrului finanţelor publice pt. modi-

ficarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 pri-
vind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului
pt. serviciile prestate clienţilor (M.O. nr. 828/09.10.2006)

H.G. nr. 1.313 . .

(M.O. nr. 829/09.10.2006)
ul nr. ţieiNaţionale pt.Ocu-

parea Forţei de Munc
ţelor profesionale pentru care se acord -

(M.O.829/09.10.2006)
Ordinul nr. 1.727 al ministrului transporturilor, construcţii-

lor
ţierea, programarea, achiziţia, ela-

borarea, avizarea, aprobarea -
ţilor specifice în cons-

trucţii, amenajarea teritoriului, urbanism -

ţei nr. 542/2003 (M.O. nr. 829/09.10.2006)

privind completarea H G nr. 925/2006 pt
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizi ă din O G nr. 34/
2006 privind atribuirea contractelor de achizi ă, a
contractelor de concesiune de lucrări publice

privind aprobarea renun ării la cetă
ă unor persoane

ă prin Ordinul
pre

privind nivelul dobânzii aferente sumelor
de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis

rdin 653 al ministrului agriculturii, pădurilor
ării rurale privind combaterea râiei negre a cartofului

ăsuri privind
exercitarea comer

ănătă
ări de Sănătate

privind modificarea
ănătă

ări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru
privind condi ării asisten

ări sociale de sănătate, cu modificările
ările ulterioare

ădurilor
ării rurale privind stabilirea cuantumului contribu

ăte

ă necesară pompării apei pentru iriga

ădurilor
ării rurale pentru modificarea Normelor metodologice

de aplicare a H G nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven

ătorilor agricoli din sectorul animalier

ădurilor
ării rurale nr. 94/2006

ări de Sănătate privind modificarea
ări de Sănă

tate nr. 315/2006 pt aprobarea utilizării formularelor unice
pe ă, fără regim special, necesare raportării activită

u pentru modificarea

ătre România a
Conven

ă în cadrul Conferin
ă ă, la Paris

la 19 octombrie 2005

pentru modificarea G
nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din
uz

Ordin 486 al pre
ă privind aprobarea Listei calificărilor

sau competen ă în a
nul 2006 sumele prevăzute la art.17 din Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă

ă
rilor tehnice ă

ă prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor

şi a contrac
telor de concesiune de servicii

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şi mijlocii, aprobat
şedintelui Agen şi

Mijlocii şi Coopera

şi
dezvolt

şi al
preşedintelui Casei Na

şi completarea Ordinului ministrului
s şi al preşedintelui Casei Na

şi complet
şi

dezvolt
şte ca procent din tariful anual, din

tariful de livrare a apei pt iriga şi ca procent din costurile
cu energia electric

şi internelor
privind forma, dimensiunile şi con

şi ale celui de înregistrare

rdin 1.455 al ministrului administra şi internelor
privind forma, dimensiunile şi con

şi dez
volt

şi din sectorul
piscicol, precum şi a condi

şi
dezvolt

şedintelui Casei Na
şi completarea Ordi

nului preşedintelui Casei Na

şi completarea O

Ştiin şi Cultur

şi completarea H

şedinteluiAgen

şi turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din
Metodologia privind ini

şi valorificarea reglement
şi a rezultatelor activit

şi habitat, aproba
t şi
locuin

4

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice
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Romanii au credite restante de 350.000.000 RON Romanii si-au cumparat aproape 200.000 de
autoturisme

Elevii claselor a VII-a vor sustine teze cu subiecte
unice la matematica, limba romana, respectiv limba materna Institutul Naţional de Statistică realizează
în perioada 16 octombrie - 6 decembrie a.c. cea mai mare cercetare statistică în gospodării după
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2002

Emigrantii romani au trimis in tara aproximativ 3,5-4 miliarde de euro, suficienti pentru a acoperi
aproape jumatate din deficitul de cont curent din 2005

Primul-ministru Călin Popescu-
Tăriceanu va invita joi, 26 octombrie,
liderii partidelor parlamentare la o
întrevedere pentru a discuta pe
marginea organizării alegerilor
pentru Parlamentul European.

Comunitatea romanilor ocupa locul al
treilea in clasamentul imigrantilor din Italia
Unul din patru dintre nou-nascutii din
regiunea Romei si unul din cinci la Milano
sunt romani - arata datele comunicate de
Institutul National de Statistica din Italia.

.

Dreptul de reziden ă permanentă
(art. 16-21 din Directiva CE nr. 38/2004)

ă circula
ă pe motive de politică publică,

securitate publică sau sănătate publică
(art. 27-33 din Directiva CE nr. 38/2004)

Legendă:

ţ

ale dreptului de liber ţie
ţ

Cetă ă permanentă
pe teritoriul statului membru gazdă după o perioadă de 5 ani
de reziden ă legală neîntreruptă, dovedind că nu s-a luat nici
o decizia de expulzare împotriva lor. Acest drept de
reziden ă nu este supusă nici unei condi ă
se aplică ă

ă
ă permanentă este pierdut în cazul în

care unei absen ă de
mai mult de 2 ani.

Permisele de reziden ă permanente sunt valabile pe
termen nedeterminat

ă fie eliberate în maxim 3 luni de la
data depunerii cererii. Cetă ă de
eviden ă general acceptată de către statul membru gazdă
pentru a- ă.

Cetă
ă circula ă

pe motive de politică publică, securitate publică sau
sănătate publică, pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii.
Aceste decizii nu pot fi luate în niciun caz pe motive
economice. Măsurile care afectează libera circula

ă se bazeze pe conduita proprie a
persoanei în cauză; condamnările penale anterioare nu
justifică automat luarea acestor măsuri.

Această conduită trebuie să reprezinte o amenin
ă ă, care să afecteze

interesele fundamentale ale statului în cauză. Simplul fapt
că documentele de intrare folosite de persoana în cauză au
expirat nu constituie motive de expulzare.

În orice caz, înainte de luarea unei decizii de expulzare,
statul membru trebuie să evalueze o serie de factori, precum
perioada în care a rezidat persoana în cauză, vârsta, gradul
de integrare ă pe teritoriul statului în cauză

ăturile cu
ă, ordinele de

expulzare pot privi un cetă ă a rezidat pe
teritoriul statului în cauză timp de 10 ani sau este minor.

Persoana care face obiectul unei decizii de refuz de
intrare sau de reziden ă pe teritoriul unui stat membru
trebuie să fie notificată de această decizie. Motivele deciziei
trebuie să fie date ă trebuie să fie
informată de procedurile de atacare a acestei decizii. Cu
excep

ă i se permită cel pu ă pentru a părăsi
teritoriul statului membru în cauză.

Ordinele de expulzare pe timpul vie

ă li se revizuiască situa ă
maxim 3 ani.

- ă care are cetă

ă
legisla ă tratează parteneriatul
înregistrat echivalent cu căsătoria;

ţenii Uniunii obţin dreptul de rezidenţ

ţ

ţ ţii. Aceea
ţenia Uniu-

nii ţean al Uniunii timp de 5 ani.
Dreptul de rezidenţ

ţe de pe teritoriul statului membru gazd

ţ

ţenii pot folosi orice form
ţ

ţa continu

ţenilor Uniunii sau membrilor lor de familie li se
poate restricţiona dreptul de liber ţie ţ

ţie
ţa trebuie s

ţare
suficient de serioas

ţia familial
ţara de origine. Doar în cazuri excepţionale,

pt. considerente puternice de securitate public
ţean al Uniunii, dac

ţ

ţia urgenţelor, subiectului unei asemenea decizii
trebuie s ţin o lun

ţii nu pot fi eliberate
sub nici un fel de condiţii. Persoanele vizate de ordinele de
expulzare pot solicita s ţia dup

: orice persoan ţenia
unui stat membru- : dac

ţia statului membru în cauz
care

nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau cei care sunt
dependenţi ţului sau partenerului, menţionaţi
anterior; dependente pe linie

ţului sau ai partenerului.

şi regul
şi membrilor de familie, care nu au cet

şi care au locuit cu un cet

şi sunt reînnoite automat la fiecare 10
ani. Acestea trebuie s

şi dovedi reziden

şi de reziden

şi
reziden

şi prezent

şi situa
şi leg

şi persoana în cauz

şi cei ai so
şi

cei ai so

Restricţii şi a
dreptului de reziden

Cetă

Ă

ţean al Uniunii

Membru de familie

SERVICIUL COMUNICARE PUBLIC

soţul; partenerul înregistrat,

ţii direcţi

rudele directe ascendent

descenden

ă

Asisten]a judiciar@
interna]ional@

civil@ }i comercial@
Instanţele române, indiferent de grad,

şi instanţele sau autorităţile competente
din statele membre ale Uniunii Europene
vor putea avea contacte directe, după
aderarea României la UE, conform unui
proiect de Lege aprobat astăzi de Guvern
şi care propune modificarea Legii nr.
189/2003 privind asistenţa judiciară inter
naţională în materie civilă şi comercială.

Un contact direct între autorităţile
abilitate în materie va avea un impact
benefic în îndeplinirea unuia din obiec
tivele importante ale reformei sistemului
judiciar românesc - scurtarea duratei de
soluţionare a litigiilor.

Autorităţile române abilitate cu
aplicarea acestei legi sunt instanţele
judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei, atât
pentru comunicarea de acte în şi din
străinătate, cât şi în obţinerea de probe
prin comisii rogatorii internaţionale.

Notarii, executorii şi alte autorităţi, în
competenţa cărora intră comunicarea de
acte în străinătate, vor transmite cererile
tot prin intermediul judecătoriilor din
circumscripţia în care îşi au sediul
profesional.

Proiectul de Lege propune astfel
abrogarea unor dispoziţii din legea în
vigoare, privind comunicarea de acte şi
obţinerea de probe în şi din străinătate
numai prin intermediul curţilor de apel.

Procedura a fost simplificată, întrucât
menţinerea actualelor prevederi ar prelun
gi nejustificat durata procedurilor de asis
tenţă judiciară cu statele membre ale UE.

Un alt element de noutate îl constituie
faptul că, pentru a obţine informaţii privind
limba folosită pentru completarea
formularelor şi traducerea actelor anexate
acestora, autorităţile române competente
vor putea accesa pagina specializată de
internet a Comisiei Europene şi vor putea
consulta punctele de contact ale Reţelei
Judiciare Europene în materie civilă şi
comercială.

Ministerul Justiţiei va efectua comuni
cări şi va identifica soluţii la dificultăţile
care pot apărea în executarea cererilor de
asistenţă judiciară internaţională şi va
transmite, în cazuri excepţionale, cererile
de asistenţă judiciară internaţională.

Ministerul Justiţiei va îndeplini şi
atribuţiile referitoare la luarea unei decizii
privind cererile de obţinere directă de
probe formulate în baza art. 17 din
Regulamentul Consiliului nr. 1206/2001
din 28 mai 2001 privind cooperarea între
instanţele statelor membre în obţinerea
probelor în cauzele civile sau comerciale.

-

-

-
-

-

Guvernul României - Biroul de presă -
25.10.2006

In decurs de doi ani, piata medicamentelor
din Romania a crescut cu aproape 70%. Din
2003 pina in 2005, din
Romania a crescut cu 66,3%, de la 0,720 mili
arde de euro la 1,2 miliarde de euro, pe masura
ce medicamentele noi, si-au facut loc pe piata.

piata medicamentelor
-

BNR
entru

P

a introdus conditii mai
restrictive p

. entru
orice produs cumparat in rate,
va trebui achitat un avans de
25% din valoarea acestuia.

creditele de
consum, si imobiliare

Condi]ii de c@l@torie }i de reziden]@ ale cet@]enilor
Uniunii Europene pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene

( )continuare din pagina 2
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Liderii celor 27 de state comunitare s-au
reunit, la sfâr

ţie pe
problemele economice ale Uniunii. Politica
energetic

ţia Uniunii cu Rusia a marcat aceast ţie.
Nu se adopt

ţiile urm -

-

ţiilor.

UE a solicitat în acest context, garantarea pe
termen lung a livr

ţelor ruse

ţionale privind energia, a

ţele energetice trebuie s

ţional în domeniul
energiei, pe fondul îngrijor

ţine
ca furnizor pentru a-

ţionat îns

ţional important. Carta Energiei
prevede acces deschis la rezervele energetice

ţiei str

ţia lor de cooperare în
domeniul energetic trebuie s -

ţii pieţei energetice, dependen-
ţei reciproce a furnizorilor

ţiei infrastructurii energetice. Transparenţa

ţa ziari
-

ţi, el a
spus ca dac

ţi

ţa ruseasc
ţ i a f i i n d

liberalizarea pieţei.
Cancelarul german,
Angela Merkel, a
sintetizat cel mai
clar actuala stare de
l u c r u r i c â n d a
subliniat c

ţele
ruse

ţelor europene
pentru produsele

sale. Pe durata viitoarei pre ţii germane a
Uniunii, care debuteaz

ţioneaz

ţiei ruse a reiterat ideea expus

ţia liderilor din Rusia-UE de a
înlocui acordurile actuale, care expir

ţi
(Rusia ţiilor bilaterale de
la semnarea actualului tratat de cooperare în
1994. Rusia dore ţelegere, pe lâng

ţ la summitul Rusia-UE de la
Helsinki (24 noiembrie) prin care Comisiei
Europene (organismul executiv al UE) s

ţat mandatul pentru demararea discuţiilor
pe aceast

şitul s şul
finlandez Lahti, pentru Consiliul European de
toamn

şedin
tele Rusiei, Vladimir Putin, a participat ca invitat la
summitul informal al UE, problema cooper

şi UE în domeniul energiei fiind, dup

şi deschiderea pie şti pentru
produsele europene. Liderul de la Kremlin a dat
asigur

şa cum
ceruser

şi transparente şi c
şi

Uniunea European

şi impune punctul de vedere
în politica extern

şi gaz - nu a ratificat Charta Energiei, un
document interna

şi
la infrastructura de transport. Cu alte cuvinte,
ratificarea de c

şi la resursele de gaze controlate în
prezent aproape în exclusivitate de Gazprom.

În Finlanda, Liderii europeni şi Rusia au
reiterat convingerea c

şi consumatorilor şi
protec
şi predictibilitatea sunt şi prevederile Chartei
Energiei, pe care Rusia refuz

şedintele Putin a declarat, la Lahti,
în fa ştilor, c

şi
cooperare ce va expira la sfârşitul anului.
Preşedintele Putin a mai ad şi
Uniunea împ şesc valori comune şi interese
comune, iar preşedintele Comisiei, Jose Manuel
Barroso, a vorbit despre un parteneriat natural,
spunând: Rusia are nevoie de Europa şi Europa
are nevoie de Rusia. Preşedintele Barroso a
insistat c

şi c
şi Rusia, aşa cum a f

şi petrol, în
schimb europenii au
mari posibilit şi
sunt dispuşi s

şte s

şti în aceeaşi
m şi
R u s i a d o r e ş t e
d e s c h i d e r e a
pie

şedin

şi domeniul energetic
La Moscova, ministrul rus de externe, Serghei

Lavrov a declarat luni, în cadrul unei întâlniri cu
oamenii de afaceri europeni, c

şi Uniunea Europeana ar putea s

şitul lunii noiembrie. Dar şeful
diploma

şim, îns şite principiile, care
sunt expuse în Tratatul privind Charta
Energetic

şedintele Putin a
reafirmat inten

şte s

şi UE) în dezvoltarea rela

şte ca noua în
şi schimburile culturale, s

şi stabilirea unei zone de liber schimb.
"Aştept

ăptămânii trecute în ora

ă, reuniune informală axată prin tradi

ă în aspectele sale externe, în special în
rela ă edi

ă documente sau decizii oficiale,
discu ărind mai ales să armonizeze punc
tele de vedere, nu întotdeauna convergente, ale
membrilor mai vechi sau mai noi ai UE. Pre

ării
Rusiei ă cum
se anticipa, subiectul cheie al discu

ărilor energetice din Rusia,
precum

ările cerute, însă a respins ratificarea
Chartei interna

ă partenerii săi europeni.
În iulie, la Sankt Petersburg, statele din G8 au

căzut de acord că pie ă fie
deschise ă statele care doresc
pot apela la energia nucleară. Statele Unite

ă au cerut insistent Rusiei să
coopereze pe plan interna

ărilor că Moscova ar
putea folosi avantajul energetic pe care îl de

ă. Trebuie men ă că
Rusia - care este un producător important de
petrol

ătre Rusia a acestui document ar
permite competi ăine accesul la sistemul de
conducte

ă rela
ă fie bazată pe prin

cipiul predictibilită

ă în continuare să o
ratifice, dar pre

ă nu respinge aceste prevederi
dar consideră că unele dintre ele trebuie redefini

te. Acest lucru s-ar putea întâmpla la negocierile
ce încep peste o lună, pentru un acord de
parteneriat strategic cu Uniunea, care să
înlocuiască actualul acord de parteneriat

ăugat ca Rusia
ărtă

ă problema energiei nu trebuie excesiv
politizată ă ea nu trebuie lăsată să dividă
Europa ăcut-o în trecut
comunismul. Vorbind în termeni concre

ă Rusia
asigură Europei
25% din consumul
de gaze

ă
ă

inves tească pe
p ia ă,
c o n d i

ă UE
dore ă aibă
acces pe pie

ăsură în care

ă la 1 ianuarie 2007,
Merkel inten ă să renegocieze acordurile
cu Rusia care sunt pe cale de expirare,
cuprinzând în noile tratate

ă prima rundă a
convorbirilor asupra noului Tratat de cooperare
dintre Rusia ă
înceapă după summitul din Finlanda, care va
avea loc la sfâr

ă de Putin
anterior, subliniind că Rusia nu va putea să
ratifice Charta Energetică, în forma ei actuală.
"Principiile expuse în aceasta Chartă le
împărtă ă ni se par gre

ă", a afirmat Lavrov, potrivit presei ruse.
După întâlnirea de la Lahti pre

ă în 30
noiembrie 2007 cu un nou acord. A subliniat că
Moscova dore ă vadă cuvântul "strategic" în
titlul noului document pentru a fi reflectat, în
opinia sa, lungul drum parcurs de cele două păr

ă
dialogul politic ă-i ofere
posibilitatea unei integrări graduale economice în
Europa

ăm un anun

ă-i fie
încredin

ă temă" a mai declarat Putin.

Rusia propune UE un pateneriat strategic

Bulgarii sunt chema]i, din nou, la urne, duminic@
Dat ţa sc

ţiale din Bulgaria. Actualul
pre

ţinut 21 de
procente din voturile electoratului bulgar. Per total, rata
particip

ţie între Partidul
Socialist, partidul fostului premier, Simeon al II-lea,

ţii turce.
Gheorghi Parvanov, candideaz
ţinut de principalul partid de guvern

ţii de centru-stânga. Dup

ţia
anti-NATO. El a militat pentru aderarea laAlianţa Nord-Atlantic

ţi exponenţi ai politicii de dreapta.
Parvanov nu a participat la dezbaterile televizate cu ceilalţi
candidaţi, acceptând disputa cu ex-pre ţii Consti-
tuţionale, Beronov (candidatul dreptei-nu a trecut de primul tur).

Volen Siderov este liderul partidului ultranaţionalist ATAKA
(Atac), are un discurs anti-european, anti-minorit ţi

ţumiţilor de reformele adoptate în vederea intr

ţinerea în funcţiune a reactoarelor vechi de la Kozlodui.
Dac

ţiile de absenteism accentuat, 21%. La ultimele alegeri
parlamentare partidul Atac nu a avut pragul minim pentru
intrarea în parlament (este prezent ca membru al unei coaliţii) iar
acum liderul s

ţia de comisar european din partea Bulgariei
Actualul ministru al integr

ţile de la Washington, Turku (Finlanda), Georgetown

ţiei guvernamentale de centru - stânga a fost
anunţat ţional de radio care a precizat c

ă fiind prezen ăzută la vot, se impune un al doilea tur
de scrutin în alegerile preziden

ă din
voturile exprimate. În al doilea tur de scrutin, Parvanov se va
confrunta cu candidatul Volen Siderov, care a ob

ării la vot a atins doar 42,1 la sută. Pentru confirmarea
rezultatelor ar fi fost necesară o participare a electoratului de
minimum 50 la sută.

În Bulgaria, postul de Pre

ă interesele minorită
ă ca independent, dar este

sus ământ, Partidul Socialist.
Parvanov a contribuit la succesul european al Bulgariei, fiind
considerat a fi părintele actualei coali ă
dezastruoasa guvernare a predecesorului său, Videnov, ex-

ă,
a sprijinit bazele americane

ă că Parvanov
ău au devenit adevăra

ă
ării

în Uniunea Europeană. Siderov, promite scoaterea în afara legii
a partidului etnicilor turci, măsuri severe contra romilor,
retragerea trupelor bulgare din Irak

ăzboi contra mafiei politice de toate culorile

ă rezultatul alegerilor este previzibil, clasa politică din
Bulgaria a primit un serios semnal de alarmă prin accederea lui
Siderov în turul doi cu un scor nea

ău a adus aproape un sfert din voturile exprimate.
Între două tururi de scrutin, Meglena Kuneva, a fost nomi-

nalizată pentru func
ării, Meglena Kuneva, este născută

în 1957, este doctor în drept. S-a specializat în drept ecologic, în
universită

ă de postul na ă
nominalizarea oficială va fi făcută în curând.

şedinte, Georgi Parvanov şi-a asigurat circa 64 la sut

şedinte al Republicii are un statut
mai mult onorific, dar Gheorghi Parvanov a avut un rol important
în medierea dintre partidele parlamentare în vara lui 2005, când
s-a format cu dificultate un guvern de coali

şi partidul
care reprezint

şeful foştilor comunişti şi-a modificat cu 180 de grade pozi

şi trimiterea de trupe bulgare în Irak
şi Afganistan. Unii analişti apreciaz şi guvernul
s

şedintele Cur

şi atrage
voturile nemul

şi Afganistan, închiderea
bazelor americane, r
şi men

şteptat de mare, chiar în
condi

şi
Oxford.

Decizia Coali

Prima rundă a scrutinului pentru
va alea loc pe data

de 22 aprilie 2007, cu posibilitatea
desfaşurării unui al doilea tur pe 6 mai. In luna
iunie a aceluiaşi an vor fi organizate alegeri
pentru formarea unui nou parlament.

alegerile
prezidenţiale din Franţa

�

�

�

�

�

�

-

-

F

În Ungaria au început
luni festivităţile de comemo
rare a 50 de ani de la revolta
anticomunistă, înăbuşită
violent de armata sovietică în
1956 OPEC a decis redu
cerea producţiei de petrol
Vladimir Putin acuză Georgia
de intenţii agresive lota
japoneză a început un amplu
exerciţiu aeronaval în apele
Oceanului Pacific România
şi Republica Moldova au
semnat acordul privind
regimul de vize după 1
ianuarie 2007

Modelul UE în sudul Africii
Majoritatea statelor din sudulAfricii au semnat luni Protocolul

pentru Finanţe şi Investiţii, în cadrul unui summit extraordinar al
şefilor de state şi guvern, lângă Pretoria. Grupul de state
africane care au semnat acest protocol, Republica Democrată
Congo, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Africa
de Sud, Tanzania, Botswana, Swaziland şi Zimbabwe speră că
acesta este ultimul pas în armonizarea finanţelor, investiţiilor şi a
altor politici macro-economice în partea de sud a continentului.
Se speră că astfel vor creşte investiţiile directe străine în
regiune.

Protocolul se vrea şi un prim pas spre spaţiul de liber schimb,
urmat de o uniune monetară, un model similar Uniunii
Europene, în SudulAfricii.

Calendarul prevede o zonă de liber schimb până în 2008,
uniune vamală 2010, piaţă comună 2015 şi uniune economică şi
monetară până în 2018.

"Discuţiile (de la acest summit) s-au focalizat pe re-afirmarea
faptului că toţi suntem câştigători, prin urmare nu vor fi perdanţi
în procesul de integrare" a declarat pentru presă Pakalitha
Mosisili, prim ministru al statului Lesotho.

Avigdor Lieberman, liderul
Partidului Israel - Casa Noastra
(Yisrael Beiteinu),

conduse de
primul ministru Ehud Olmert.

part d israelian
de dreapta, a anunţat că se va
alătura coaliţiei

i

Lideri religioşi şi
au semnat în cadrul unei
reuniuni desfăşurate în oraşul
sfânt al musulmanilor, Mecca,
un menit să pună
capăt violenţelor din Irak.

suniţi şiiţi

apel de pace

În fiecare an, la 24 octombrie, statele
membre ONU aniversează

comunitatea internaţională
marcând astfel ratificarea, in 1945, a
Cartei care stă la baza înfiinţării şi
funcţionării Organizaţiei Naţiunilor Unite

Ziua Naţiu-
nilor Unite,

.



Persoan ump

î
î î

. - .
Vând apartament 2 camere,

îmbun ţit, Micro III, preţ neg.
Tel.0355-407381, 0722-514201

Cump

ă fizică, c ăr
apartamet cu 3-4 camere în
zona complexului Henn sau în
centru. Tel. 0740-331042.

Cumpăr teren n comuna
Sasca Montană sau n mpreju-
rimi. Tel 0724 231819

ătă

ăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.

�

�

�

�

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

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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Imobiliare

V nd trei iedu e de

-

-

V

-

â ţ 8 luni.
Tel. 223805.

Vând biciclet medicinal cu
band magnetic , afi aj electro-
nic. Preţ fix 300 lei. Tel. 0728-
020880.

Vând Nokia 6610i (cu
camer foto i radio FM) + cablu
de date CA-42 (majoritatea
modelelor de Nokia). Preţ 300
ron. Tel. 0740-175966, email
sfinxul@acasa.ro

Vând pene în stare foarte
bun ţ 80 lei. Tel. 216468,
0355-807491.

Vând fe res t re i u i
termopan, second hand import
Germania 0355-412485, 0744-
550996.

Vând tv color Loewe, diago
nala 70 cm, cu telecomand

ţi. Tel. 0355-408650.

. Tel. 0744-696581, 0355-
807476.

ând congelator Linde, 7
sertare, 300 l, stare foarte bun
Tel.0744-696581, 0355-807476

Cump televiz

ţ 100 €,
trafo sudur ţ 100 €. Donez
TV color Korting defect. Tel.
0729-077469.

Vând goblene cusute

ţuri avantajoase. Tel. 0355-
808074, 0740-522680.

Vând butelie ruseasc
ţ 150 lei. Tel. 224894.

Vând Pentium III cu monitor
de 17. Tel. 0747-487859.

Vând TV Grundich, preţ 150
lei, dvd+dvx, preţ 160 lei,
c ţ 50 lei,
biciclet ţ
120 lei. Tel. 0355-807748.

Vând biciclet
ţiri, 18 vite

ze, preţ 50 € neg. sau schimb cu
chitar

ţionare, preţ avantajos. Tel.
0726-110473.

ă ă
ă ă

ă

ă, pre

ă,
stare foarte bună. Tel. 216468,
0355-807491.

Vând mobilă din furnir
rădăcină nuc, plapumă nouă din
pene, 2 dune cu pene noi. Tel.
0355-408650.

Vând bancă cu halteră
ă

ă

ă.

ăr oare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0747-487859.

ă, pre

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212.

Vând 30 căpriori pentru
casă, 15 buc de 15 m

ă dulapuri etajate.
Tel. 210107.

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

Vând frigidere, ma
ălat automate, climă mobilă,

pre

ă
mare, pre

ărucior pentru copii, pre
ă Mountain-Bike, pre

ă Mountain-
Bike, mici îmbunătă

ă acordată. Tel. 0723-
092582.

Vând convector LV 50

ş

ş

ş ş

şi
greut

Vând dormitor, stare foarte
bun

Vând instant gaz, pre

şi
înr

şi 15 buc
de 6 m şi dou

şini de
sp

şi
instant Ariston, stare de
func

Oferte-Cereri
de Serviciu

Cump
ţie

min. 1 an. Tel. 0723-092582.

ţelul de
aur”. ediţia 1957 sau 1965,
autori ILF

Vând imediat cazan integral
cupru cu r

ţ 400 lei neg. Tel.
0723-092582.

ăr frigider cu congela
tor, maxim 4 sertare, cu garan

ăr romane istorice
“Două scaune”

ăcitor cilindric - două
vedre, pre

-

Cump
şi “Vi

şi Petrov. Tel. 0744-
577460.

Vând closet ecologic, made
in Suedia. Tel. 0744-577460.

Caut distribuitori pentru
produse alimentare la preţuri
f ţ

ţii la
tel. 228837, 0723-092582

Execut lucr
ţii cu membran

î ţ
ţ â

T . - ,
.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

ţ

ţi, film ţ 150
€/2.5h. Tel. 0355-414326.

ţ
ţuri minime.Tel.0355 412568,

0727-815760, 0748-413548
A solvent
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la limba
român
0355-412568

ără concuren ă - hamburgheri,
lango

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

Sonorizez la pre

ă de toate genu
rile. Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădini ă sau la ă.
Tel. 0355-804513, 254445.

Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.

Închiriez limuzină decapota
bilă de epocă, replică 1948
pentru nun ări, pre

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

ă română-france
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548.
Transfer casete video pe

dvd. Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

şi. Comenzi şi informa

ş- ş
ş

uri mici
nun

şcoal

şi francez

-

Caut distribuitor de produse
Life Care (M.L.M) n jude ul
Cara Severin. Ve i c tiga
timp i bani. el 0748 501844
persona de contactAndreea

-

-

-
.

b -

limba

Vând VW Golf IV, an fabri-
caţie 2000-2004 cu 4 sau 5
u

ţie
2000-2004.

.
Vând Opel Astra, an

fabricaţie 2000-2004, limuzin
şi. Tel. 212085, 0723-501816

(ParcAutomobile Import).
Vând VW Passat, Audi,

limuzine, break, an fabrica
Tel. 212085, 0723-

501816 (Parc Automobile
Import)

Tel. 212085, 0723-
501816 (Parc Automobile
Import)

ă
sau break.

.
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asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006 Tel. 22.11.34

TRYO M

AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE

SPAŢII COMERCIALE

CASE

TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04 (vis-a-vis complex Intim)
Tel. 0255-21.92.92 E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vând apartament 2 camere
conf. 1, zona Victoria, complet
renovat, podele laminate,
ocupabil imediat. Tel. 0788-
374144.

Vând apartament 2 camere
conf. 1 cu mbun t iri. Tel.
0788-374143.

Vând apartament 2 camere
conf. 1, bloc 4 etaje, ocupabil
imediat, pre 23 800 neg. Tel.
0788-374146.

Vând urgent apartament 3
camere conf. 1 decomandat
complet renovat, termopane,
u metal, pre foarte avantajos.
Tel. 0788-388501.

(Tryo M)

î ţ
(Tryo M)

ţ . €
(Tryo M)

ţ
(Tryo M)

ă ă

ăş

Vând apartament 3 camere
cu convector, pret 22 500 . Tel.
0788-388502.

Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, etaj 1, bloc de 4
etaje, cu multiple mbun t iri.
Tel. 0788-509283.

Vând apartament 2 camere
Micro II, etaj 2, cu convector i
u metal, pre 18 500 . Tel.
0788-520899.

Vând apartament 2 camere.
Tel. 0788-571780.

Vând teren parcelat pe C.
Caran ebe ului. Tel. 0788-
494074.

. €
(Tryo M)

î ţ
(Tryo M)

ţ . €
(Tryo M)

(Tryo M)

s
(Tryo M)

ă ă

ă
ş

ş

ş

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,

preţ neg. Tel. 0726-086536.

ţie 1980.
Tel. 0742-553630.

Vând piese pt Dacia 1300:
planetare, electromotoare,
bobine inducţii, set motor nou,
jenţi cu cauciucuri, telescoape,
alternator, carburator. Tel. 0727-
693023.

Vând 3 anvelope Continen
tal, second-hand, 185/55/R15
radial 85 HM.S Tubeles
Reinforced

Vând garaj din c

ţional

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.

Vând Mercedes 240D, stare
foarte bună, an fabrica

ărămidă, cu
groapă, contor curent, stare
excep ă, intabulat, zonă
centrală - Luncă (Blocul Băncii).
Tel. 0746-156531.

.

-

şi 4 jante VW cu 5
orificii. Tel. 527935.

V
-

ând anvelope second-
hand de toate tipurile

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

şi dimen
siunile, pre

ştei nr. 7. Tel. 0721-
847422, 0742-612072.

ădi

Matrimoniale
Tân r atr g tor, doresc

cuno tinţ cu o d' oar f r
obligaţii care e dispus la orice!
A ruga seriozitate! Tel. 0728-
368279.

Pasional

ă ă ă
ă ă ă ă

ă

ă ă doresc
să cunosc domn. Tel. 0729-
536316.

ş ş

ş

şi discret

Vând teren pe Calea Caran
sebe

Închiriez cameră pentru o
persoană, preferabil elev sau
student. Tel. 0355-805625.

Vând casă mare, stare
foarte bună cu 1 ha pământ
lângă casă, comuna Socol nr.
107, jude

ă ă
de cămin. Tel. 0728-389678.

ă în sat Secă
ă

în curte ădină mare. Tel.
0355-409456, 0720-539198,
215035, int. 11.

Vând casă 6 camere,
dependin 2 garaje, curte,
Muncitoresc, str. Izvorului, pre

ăturat teren, pre
ă tehnologie

rapidă, cu 4 camere, garaj, pre

ă în
Moroasa ă de cămin cu
baie în Luncă. Tel. 0728-
389678.

Schimb (vând) apartament 2
camere, confort I, str. Făgăra

ă. Tel. 0722-895420.
Primesc o fată în gazdă. Tel.

0355-408068.
Vând casă 4 camere,

demisol, grădină mare, complet
renovată exterior, pre

-

-

şului, km 4, 2.877 mp, pre

ş-Severin. Tel.
0256-410494, 0721-215041.

Vând garsonier şi camer

Vând cas şeni,
comuna Ticvaniu Mare, fântân

şi gr

şi camer

şului, cu apartament confort II +
diferen

ţ
11 €/mp neg. Tel. 0355-408096,
0744-640326.

ţul Cara

ţe -
ţ

52.000 €, al ţ
8.500 €, opţional vil

ţ
30.000 €. Tel. 0355-414326.

Închiriez garsonier

ţ

ţ neg.
50.000 €. Tel. 0729-107651.

PARC AUTOMOBILE IMPORT

COSTI & FLAVIUS AUTOMOBILE SRL

Traduceri, legalizări, xerox sigurări: RCA, CASCO, clădiri, a

Tel. 212085, 0723-501816 str. Grat; Re ţa, z nr. 10
(lâng

şi
Şcoalaă Generală Nr. 6 - intrarea Jandarmi)

Vindem ţie
Aducem la comand

şi prelu

şi autoutilitare. Facturi cu TVAdeductibil

ăm autoturisme în regim de consigna
ă sau intermediem cumpărarea de

autoturisme

V
Intermedieri, nmatri
Note autentificare, verificare RAR etc.

ânz
î cul

ări auto - cash, leasing
ări, radieri auto



V nd apartament 2 camere,
semidecomandat, Lunc , 23 500 . Tel.
0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

V nd apar tament 2 camere
semidecomandat, zona Intim, mobilat
complet, u metalic , mbun t iri,
17 500 . Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

V nd cas cu 5 camere, Boc a
Montan , Centru, co plet utilat , teren
500 mp, 52 000 . Tel. 0355-404462,
0788 021442, 0728 625813 (Banat
Expert)

V nd garsonier , confort 1, Micro 1,
mobilat , 14 000 . 0355-404462,
0788 021439, 0724 975427 (Banat
Expert)

V nd cas V liug 3 camere, teren
1 200 mp, acces auto 31 000 . .
0355-404462, 0788 021439, 0724
975427 (Banat Expert)

V nd garsonier 38 mp, balcon,
zona Renk, 14 200 . Tel. 0355-404462,
0788 021439, 0724 975427

V nd garsonier mobilat , zona
Micro 1, 14 000 . Tel. 0355-404462,

0788 021439, 0724 975427 (Banat
Expert)

V nd apartament 3 camere, Micro3,
etaj 1, termopane, 28 500 . 0355-
404462, 0788 021439, 0724 975427
(Banat Expert)

V nd apartament 3 camere,
central , etaj intermediar, Zona Intim,
pre 26.000 . Tel. 0355-404462, 0788
021439, 0724 975427 (Banat Expert)

V nd urgent apartament cu 2
camere, decomandat, 75 mp, super m
bun t it, termopane, Gov ndari, pret
23.500 sau 24.500 mobilat. Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813
(Banat Expert)

V nd apartament 3 camere, semide
comandat, centru, superamenajat,
suprafa 100 mp, etaj intermediar, 2 b i,
2 balcoane, merit v zut, pre 36 500 .
Tel. 0355-404462, 0788 021439, 0724
975427 (Banat Expert)

V nd cas 4 camere, utilat complet,
mbun t iri, 500 mp teren, curte

betonat , Muncitoresc, 49.000 . Tel.
0355-404462, 0788 021439, 0724
975427 (Banat Expert)

â
. €

- -

â

î ţ
. € -

-
â

m
. €

- -

â
. € Tel.

- -

â
. , . € Tel

- -

â
. €

- -
â

. €

- -

â
. € Tel.
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ţ € -
-

â
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â
î ţ
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Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Vând apartament 2 camere, confort
II, etaj II/IV, zona Lunc ţ 22.000 €
fix.Tel.221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, decomandat, îmbun ţit, zona
Valea Domanului, preţ 36.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Re ţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

ţ 55.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas
ţ

35.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând cas

ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând cas

ţ 28.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timi ţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând teren 17.000 mp la Km 8 lâng
ţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru cons-

trucţie, aproape de
ţ 12 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.400 mp , toate utilit ţile,

zona Calea Timi ţ 50 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ
4€.Tel.221529, 0724-302616.(Magister

Vând 11.500 mp teren la km 8 lâng
ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caran-

sebe ţ 10

ă, pre

ătă

ă 4 camere, baie, bucătărie,
curte, centrală, zona Valea Domanului,
pre

ă 5 camere, 2 băi, bucătă-
rie, curte comună, zona Catedralei, pre

ă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârli

ă

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp, construibilă, pre

ă 3 camere, baie, bucătărie,
hol, Muncitoresc, pre

ă
sta

ă

ă

ă Dacia Service, pre

şi

şte. Pre

şoarei, pre

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şosea, pre

şului, lâng

Vând cas

-

)

€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând cas

ţit
Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea

Caransebe
ţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 11 garsoniere cu o camer
ţ 5.000 € fiecare

ţ 7.200 € fiecare; cu
contracte de închiriere pe termen lung.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 3.000 mp teren, zon
ţii industriale, preţ

30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 7.000 mp teren, Calea

Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IX/X, zona Intim,
preţ 19.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând garsonier
ţii elecrice

ţ 8.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Cump

(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii fir
me, cabinete medicale, d. Revoluţia din
Decembrie
ţean. Tel. 221529, 0724-302616

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

-
b

-
.

ă în Boc ă, 6
camere, superîmbunătă ă, grădină 200
mp.

ă,
pre

ă foarte
bună, pentru construc

ă, etaj IV/IV, 36 mp,
centrală, instala

ăr farmacie în Caransebe

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

şa Român

şului, în spate la Dacia
Service, pre

şi 18 garsoniere cu 2
camere, pre

şoarei, pre

şi sanitare
noi, zona Mociur, pre

ş şi
Lugoj. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

şi

ş vis-a-vis de şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

Magazinul Mall

Vânz riã

Închirieri

Cump r riã ã

intermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare

V nd 2 parcele de teren al turate, n
suprafa de 67 5 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilit ile, posibilitate
construc ie garaje sau locuin ,
F g ra ului, n spate bloc 20, pre
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021440, 0740 956337 (Banat Expert)

V nd terenuri Calea Caransebe
ului, parcelate sau neparcelate, diferite

suprafe e, cu acte la zi. Tel. 0355-
404462, 0788 021440, 0740 956337
(Banat Expert)

V nd terenuri V liug, Crivaia i case
G r na. Tel. 0355-404462, 0788
021440, 0740 956337 (Banat Expert)

Cump r terenuri Calea Caransebe
ului, Calea Timi orii, Zona erova,

V liug, Crivaia, Semenic. 0355-
404462, 0788 021440, 0740 956337
(Banat Expert)

Ocazie! V nd urgent apartament 3
camere, semidecomandat, Micro 2,
21 000 . 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

V nd urgent cas mbun t it ,
mobilat , 2 camere, centru, pre 25 000

. Tel. 0355-404462, 0788 021442,
0728 625813 (Banat Expert)

V nd apartament 2 camere Lunc ,
semidecomandat, etaj 3, mbun t it,
rigips, pre 19 000 . 0355-404462,
0788 021439, 0724 975427 (Banat
Expert)

V nd apartament 2 camere, zona
Intim, etaj 1, mbun t it, 22 000 . Tel.

0355-404462, 0788 021438

V nd apartament 2 camere, semi
decomandat, zona Micro 1, etaj 2,
18 500 . Tel. 0355-404462, 0788
021438

V nd apartament 2 camere,
semidecomandat, zona Micro 3, parter,
termopane, central , mbun t iri,
23 500 . Tel. 0355-404462, 0788
021438

V nd apartament 2 camere, Centru,
confort 1, central , termopane, pre
26 000 . Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

V nd apartament 2 camere,
decomandat, confort 1, etaj 1, Micro 4,
mobilat, baie i buc t rie mare, pre
26 000. 0355-404462, 0788
021439, 0724 975427 (Banat Expert)

V nd apartament 2 camere, confort
1, decomandat, parter, ideal privatizare,
vad comercial, Lunc , 29 000 .
0355-404462, 0788 021439, 0724
975427 (Banat Expert)

V nd cas Triaj, 4 camere, teren 550
mp, mbun t it , 2 buc t rii, camer
mobilat pentru magazin acces auto,
garaj, teras , 3 intr ri, bun privatizare,
pre 49 800 . Tel. 0355-404462, 0788
021438

V nd apartament 4 camere,
decomandat, 2 b i, 2 balcoane, Micro 4,
35 000 . Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)
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DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Challenge Cup:Selectionata Bucurestiului - Bayonne(Fra)

Sambata TV Sport ora 14:00
TENIS DE MASA: CM de la Paris, Sferturi de finala

Sambata Eurosport ora 20:00
MOTOCILISM: Motogp, Etapa din Spania, cursele

Duminica Eurosport ora 10:45
TENIS: Turneul masculin de la Basel, in Elvetia

Duminica Eurosport ora 16:00
FOTBAL: Liga Campionilor, FC Barcelona - Chelsea Londra

Marti Pro TV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor, Real Madrid - Steaua Bucuresti

Miercuri Pro TV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
28 oct: JUDO - C.E. pe echipe, Belgrad;
30 oct-05 nov: TENIS -ATP Master Series, Paris;
30 oct-05 nov: TENIS - WTATOUR, Bell Challenge,Quebec, CAN
31oct-16 nov: VOLEI - Campionatul Mondial feminin, Japonia;
01-09 nov: HALTERE - Campionatul Mondial,Santo Domingo.

Etapa urmatoare (13/34), 27-29 octombrie 2006: Vineri 27.10
Sambata 28.10

Duminica 29.10

:
U.Craiova - Pandurii Tg. Jiu (15:00, Telesport); : Gloria
Bistrita - Farul Constanta (15:00, netelevizat); UTA - FC National
(15:00, Telesport); FC Vaslui - Ceahlaul Piatra Neamt (15:00, TVR 2);
Dinamo - Poli Iasi (19:00, National TV); Steaua - Unirea Urziceni
(20:45, Antena 1); : FC Arges - Otelul Galati (14:30,
Telesport); Poli Timisoara - Jiul Petrosani (17:00, National TV); Rapid -
CFR Cluj (20:30, TVR 1).

LIGA 1
Clasament etapa a 12-a:

M V E I G GP PM
1. Dinamo Bucuresti 12 12 0 0 25 7 36p

Steaua Bucuresti 12 7 3 2 22 9 24
Otelul Galati 12 8 0 4 20 15 24
CFR Cluj 12 7 2 3 27 15 23
Rapid Bucuresti 12 5 5 2 16 10 20

. Politehnica Iasi 12 5 5 2 15 11 20
7. Politehnica Timisoara

. Gloria Bistrita 12 5 1 6 14 12 16
9. UTA 12 5 1 6 12 14 16

. Pandurii Tg. Jiu 12 5 1 6 10 13 16
11. Ceahlaul Piatra Neamt 12 5 1 6 10 14 16

Farul Constanta 12 4 3 5 14 14 15
13. Unirea Urziceni 12 5 0 7 10 13 15

U. Craiova 12 4 3 5 14 25 15
5. FC National 12 2 3 7 10 17 9p

16. FC Vaslui 12 2 3 7 12 23 9p
17. Jiul Petrosani 12 1 5 6 5 12 8p
18. FC Arges 12 1 0 11 6 21 3p

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

12 5 4 3 11 8 19p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

FORMULA 1 - CLASAMENTE FINALE
Clasament general piloti:

1 FernandoAlonso (E), (RENAULT) 134
2 Michael Schumacher (D), (FERRARI) 121
3 Felipe Massa (BR), (FERRARI) 80
4 Giancarlo Fisichella (I), (RENAULT) 72
5 Kimi Räikkönen (FIN), (McLAREN) 65
6 Jenson Button (GB), (HONDA) 56
7 Rubens Barrichello (BR), (HONDA) 30
8 Juan Pablo Montoya (COL), (McLAREN) 26
9 Nick Heidfeld (D), (BMW SAUBER) 23

10 Ralf Schumacher (D), (TOYOTA) 20
11 Pedro De La Rosa (ESP), (McLAREN) 19
12 Jarno Trulli (I), (TOYOTA) 15
13 David Coulthard (GB), (RED BULL) 14
14 Mark Webber (AUS), (WILLIAMS) 7
15 Jacques Villeneuve (CAN), (BMW SAUBER)7
16 Robert Kubica (POL), (BMW SAUBER) 6
17 Nico Rosberg (D), (WILLIAMS) 4
18 Christian Klien (A), (RED BULL) 2
19 Vitantonio Liuzzi (I), (TORO ROSSO) 1
20 Scott Speed (US), (TORO ROSSO) 0
21 Tiago Monteiro (P), (MIDLAND) 0
22 ChristijanAlbers (NL), (MIDLAND) 0
23 Takuma Sato (J), (SUPERAGURI) 0
24 Robert Doornbos(NED), (RED BULL) 0

Clasament etapa a 12-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. Dacia Mioveni 12 7 4 1 15 4 25p
U Cluj 12 7 4 1 15 9 25p

3. Minerul Lupeni 12 7 2 3 15 10 23p
4. FC Caracal 12 7 1 4 19 11 22p
5. Poli II Timisoara 12 5 4 3 14 7 19p

. Corvinul Hunedoara 12 4 6 2 20 12 18
7. FC Targoviste

. ISCT 12 4 5 3 8 7 17
9. Apulum Alba Iulia 12 4 5 3 7 8 17

11. CSM Rm Valcea 12 4 2 6 11 14 14p
CFR Timisoara 12 4 2 6 12 18 14

13. Gaz Metan Medias 12 3 3 6 10 13 12
CS Auxerre Lugoj 12 3 3 6 9 12 12

5. FC Bihor 12 2 5 5 12 19 11p
16. Unirea Dej 12 3 2 7 9 19 11p
17. Building Vanju Mare 12 2 4 6 4 9 10p
18. FC Baia Mare 12 2 4 6 9 20 10p

2.

6 p
12 5 3 4 11 8 18p

8 p
p

12. p
p

14. p
1

10 p. FCM Resita 12 4 3 5 12 12 15

Etapa urmatoare (13/34), 28 octombrie 2006

FCM Resita -
Unirea Dej.

: Auxerre Lugoj -
Apulum Alba Iulia; FC Caracal - FC Targoviste; Building Vanju Mare -
FC Baia Mare; CFR Timisoara - Poli II Timisoara; FC Bihor - Minerul
Lupeni; Corvinul Hunedoara - Industria Sarmei Campia Turzii; U Cluj -
Gaz Metan Medias; CSM Rm. Valcea - Dacia Mioveni;

TENIS
Cursa campionilor catre

Shanghai. Unul dintre cele mai
importante trofee din sportul
mondial la fiecare sfarsit de an
este Mastersul de la Shanghai,
trurneu care reuneste cei mai
buni 8 jucatori de tenis ai anului,
in joc fiind titlul neoficial de cam-
pion mondial. La editia din acest
an sunt deja calificati Roger
Federer si Rafael Nadal, pentru
celelalte 6 locuri disponibile lup-
ta fiind inca in desfasurare, cu 4
turnee ATP ramase de disputat
(Lyon, Basel si St.Petersburg in
aceasta saptamana si turneul
de Masters Series de la Paris de
saptamana viitoare)
1. Roger Federer 1.474 p
2. Rafa Nadal 854
3. Ivan Ljubicic 479
4.Andy Roddick 463
5. Nikolay Davydenko 445
6. David Nalbandian 427
7. James Blake 411
8. Tommy Robredo 410
9. Fernando González 377

10. Marcos Baghdatis 372

Clasament etapa a 7-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA IONALŢ Ă

.

1. Steaua Bucuresti MFA 7 6 0 1 233 202 12p
Dinamo Baumit Bucuresti 7 6 0 1 246 187 12p

3. HCM Constanta 7 5 1 1 196 176 11p
4. CSM Medgidia 7 4 1 2 232 204 9p

. Izometal Timisoara 7 3 2 2 190 181 8
7. Uztel Ploiesti

HCM CSM Bistrita 7 4 0 3 186 197 8
9. Minaur Baia Mare 7 3 0 4 203 203 6

. Univ. Bucovina Suceava 7 3 0 4 186 209 6
11. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 7 2 1 4 192 203 5

HCM Brasov 7 2 0 5 175 184 4
13. Ploitehnica Iasi 7 0 0 7 164 216 0

Armatura U Agronomia Cluj 7 0 0 7 161 221 0

2.

6 p
7 4 0 3 198 199 8p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

5. UCM Resita 7 3 3 1 206 186 9p

Etapa urmatoare (8/26), 04 noiembrie 2006

UCM Resita - Steaua MFA Bucuresti

: Poli Iasi - Armatura
U Agronomia Cluj; Univ. Bucovina Suceava - HC Minaur Baia Mare;
HCM Constanta - HCM CSM Bistrita; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu -
Dinamo Baumit Bucuresti; ;
CSM Medgidia-U Poli Izometal Timisoara; HCM Brasov- Uztel Ploiesti

.

.

RUGBY
Selectionata Bucurestiului a

facut sambata un meci cat se
poate de bun impotriva englezi-
lor de la Bristol in prima etapa a
Challenge Cup. Echipa noastra
a pierdut cu 3-27, dupa 3-10 la
pauza, insa a avut perioade in
care a dominat clar echipa care
este pe primul loc in Anglia in
acest moment.

Prima repriza a fost cea mai
buna a noastra, dovada si sco-
rul, 3-10, inaintarea Bucurestiu-
lui avand momente de clara
superioritate. Aici am ratat
sansa de a inscrie doua eseuri,
cu care rezultatul ar fi fost cu
siguranta altfel.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
Esecul Rulmentului Brasov in tentativa de a prinde grupele Ligii

Campionilor a fost marea dezamagire de la sfarsitul saptamanii
trecute pentru handbalul feminin romanesc. Brasovencele vor
continua insa in Cupa EHF, alaturi de HC Zalau. Alte 2 echipe din
Romania, Oltchim Ramnicu-Valcea si Jolidon Cluj au ca obiective
castigarea Cupei Cupelor, respectiv a Challenge Cup.

Dupa meciurile disputate in ultimele zile, sezonul cupelor
europene la handbal feminin va lua o pauza de peste 2 luni de zile,
timp in care vor avea loc actiuni ale echipelor nationale. Romania
nu este calificata la Campionatul European din Suedia, dar va
disputa meciuri de calificare pentru Mondialul 2007 din Franta.

Cupele europene se vor relua la inceputul lunii ianuarie, cu
grupele Ligii Campionilor si cu turul 3 din celelalte competitii.

Challenge Cup, trofeul castigat sezonul trecut de Rulmentul
Brasov, are sanse mari sa ramana in posesia Romaniei, care a
aliniat la start nu mai putin de 3 echipe. Doar clujencele de la
Jolidon au avut programate meciuri in aceasta toamna, Tomis
Constanta, finalista anul trecut, si HCM Roman fiind calificate
direct in optimile de finala.

Clasament general constructori:
1.Mild Seven Renault F1 Team 206
2.Scuderia Ferrari Marlboro 201
3.Team McLaren Mercedes 110
4.Honda Racing F1 Team 86
5.BMW Sauber F1 Team 36
6.Panasonic Toyota Racing 35
7.Red Bull Racing 16
8.Williams F1 Team 11
9.Scuderia Toro Rosso 1

10.Spyker MF1 Team 0
11.SuperAguri Formula 1 0

GIMNASTIC~ - CAMPIONATUL MONDIAL
Romania s-a clasat pe locul 2 in clasamentul pe medalii la

Campionatul Mondial de Gimnastica de la Aarhus, Danemarca.
Echipa Romaniei a fost devansata de China, cu 8 medalii de aur
dar s-a plasat inaintea Australiei care a obtinut o medalie de aur si
una de argint. Medaliile delegatiei noastre au fost aduse de Marian
Dragulescu (aur la sol si la sarituri) si de Sandra Izbasa (bronz la
individual compus si argint la barna).

Prin rezultatele inregistrate la aceste Campionate Mondiale,
China devine principala forta in gimnastica mondiala, fiind favorita
incontestabila si in concursul olimpic din 2008 gazduit chiar de
capitala Beijing.

Dupa o perioada destul de zbuciumata in care Marian
Dragulescu chiar a abandonat gimnastica la un moment dat,
sportivul roman a dat recital laAarhus castigand 2 medalii de aur la
sol si la sarituri. Calificat si in finala la bara, Marian a ratat exercitiul
la acest aparat, fiind probabil destul de obosit dupa un concurs
lung, in care el a fost vedeta Romaniei. Singurii gimnasti care au
contat in finala de la sarituri au fost Dragulescu si bielorusul Dmitri
Kaspiarovich. Acesta din urma a concurat al 4-lea si a stabilit cea
mai buna performanta a finalei la 16.312. Penultimul pe lista de
start, Dragulescu si-a executat excelent saritura care-i poarta
numele, obligandu-i pe arbitrii sa-i dea o nota de 16.487, una dintre
cele mai mari din intreg concursul masculin.

Finala fetelor de la barna nu a inceput bine pentru Romania,
Steliana Nistor ratandu-si evolutia, rasplatita cu un 14.575, cu care
a fost doar a 7-a la final. Razbunarea a venit de la Sandra Izbasa,
deja medaliata la aceste Mondiale, care a facut un exercitiu bun la
"puntea suspinelor", notat cu 15.500. Doara ucraineanca Irina
Krasnianka a izbutit o performanta mai buna, 15.575, astfel ca
Sandra si-a trecut in cont inca o medalie, de argint.

ATLETISM
Dita-Tomescu, pe locul 5

la Chicago. Organizat dumini-
ca, pe o vreme friguroasa,
LaSalle Bank Chicago Mara-
thon a fost câstigat la feminin de
Berhane Adere (Ethiopia) în 2h
20:42. Constantina Dita-
Tomescu (foto) a terminat pe 5,
fiind cronometrata în 2h 24:25.
In întrecere s-au mai aflat alte
doua reprezentate ale tarii
noastre. Nuta Olaru a terminat
în 2h 25:37, iar Lidia Simon în
2h 30:39.
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