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Serviciul de Integrare Europeană din cadrul Primăriei Reşiţa

a organizat, în data de 7 septembrie 2007, prima întâlnire dintre
oamenii de afaceri din Comuna (Regiunea) Vârşeţ din Serbia şi
cei din judeţul nostru, în cadrul proiectului «Business and
Agricultural Suport Cooperation», primul proiect cu finanţare
europeană, câştigat de partenerul sârb, după semnarea (aprilie
2006) a protocolului de colaborare cu Primăria Reşiţa.

Proiectul face parte din «Programul de vecinătate România
Serbia &Muntenegru 2000, linia de finanţare PHARE 2004», are
o valoare de 75.310 €, este un program transfrontalier, axat pe
dezvoltarea economică comună a celor două regiuni, condiţie
pentru un viitor comun şi se realizează prin parcurgerea
succesivă a etapelor, de la sondarea potenţialului economic şi a
intenţiilor, până la ealizarea unei pieţe comune, într-o zonă
geografică marcată istoric de colaborare.

Având în vedere poziţia celor doi parteneri în raport cu
Uniunea Europeană, se aşteaptă ca experienţa partenerului
român în perioada de preaderare şi aderare să constituie un
aport binevenit pentru desfăşurarea proiectului, la fel cum modul
în care partenerii din Vârşeţ pot oferi un exemplu de mobilizare în
realizarea europeană a unui proiect european.

Atât Primarul Reşiţei, domnul Prof. Dr. Ec.Liviu Spătaru, cât

şi rectorul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, domnul Prof. Dr.
Ing. Ion Vela, în cuvântul de bun venit adresat oaspeţilor au
menţionat istoricul relaţiilor dintre cele două comunităţi şi
speranţe pentru dezvoltarea acestora.

Una dintre realizările acestei colaborări o constituie
facilitatea acordată potenţialilor studenţi din Serbia, cunoscători
ai limbii române, care, începând cu anul universitar 2007-2008
vor putea frecventa cursurile Universităţii reşiţene, având acelaşi
statut cu al studenţilor români reuşiţi pe locurile care reclamă
achitarea taxelor de şcolarizare (cca 500 €, faţă de 3.200 €,
percepută pentru studenţii străini). Oferta se înscrie în demersul
privind asigurarea spaţiului european în educaţie. Cei cincispre
zece reprezentanţi ai Comunei Vârşeţ, printre care şi managerul
de proiect, au prezentat un proiect clar, bine structurat.

A fost elaborat un site, în care cele două comunităţi îşi fac
prezentaea cadrului geografic, social şi economic, după care,
fiecarei firme sau întreprinzător i s-a arondat un spaţiu care cu
prinde datele de identificare (denumire, siglă, date de înregistra
re la instituţiile autorizate), datele contabile (cont bancar), oferta
(parte descriptivă, completată cu imagini ale produselor sau
serviciilor oferite), modalităţi de contactare.
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26 august 2007, data în care Reşiţa intră în circuitul oraşelor
gazdă a unor competiţii sportive de anvergură, naţionale sau
internaţionale, prin redeschiderea Sălii Polivalente din Centrul
Civic al Reşiţei. După o perioadă de mai bine de un an de

imobilizare, în care a fost supusă unor lucrări de reabilitare şi
modernizare, Sala Polivalentă şi-a primit vizitatorii.

Momentul inaugural a fost marcat de prezenţa celor doi
preşedinţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin care au fost
implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, domnii Sorin
Frunzăverde şi Iosif Secăşan, precum şi de reprezentanţii
instituţiilor, ai societăţilor şi ai firmelor care au materializat un
proiect de nivel european.

Sala, cu cele 1800 de locuri a fost gazdă pentru suporterii
formaţiei masculine reşiţene de handbal, câştigătoare, în
premieră pentru oraş, a unui trofeu european, «Cupa Challenger
», 2007, pentru reşiţenii care îşi iubesc oraşul, dar care sunt şi un
cenzor al banului public, iar în cazul de faţă - o pretenţie
justificată, având în vedere costurile mari, mult peste cele
prognozate, care i-au revenit judeţului.

Proiectul, elaborat în anul 2006 de către S.C. CASE S.A.
Reşiţa a propus realizarea unui spaţiu modern, înscris în
normele europene pentru desfăşurarea unor competiţii ale
disciplinelor sportive specifice oraşului, dar şi pentru evenimente
sportive speciale.

Spaţiul destinat competiţiilor sportive s-a aliniat ca
dimensiuni normelor internaţionale, este acoperit cu un material
elastic şi este dotat cu un sistem de monitorizare electronică a
rezultatelor, urmând ca în cazul concursurilor sau demonst a
ţiilor de gimnastică-aparate să fie instalat, pentru evenimentul
respectiv, un podium care poate fi retras.

Pentru spectatori a fost gândit şi realizat un spaţiu mărit şi
confortabil, vechile bănci din lemn fiind înlocuite cu scaune din
material plastic.

Dacă intrarea a fost redimensionată şi gândită multifuncţio
nal, urmând ca pe parcurs spaţiul să fie mobilat şi utilizat în func
ţie de solicitări, spatele clădirii a dobândit dimensiuni şi funcţio
nalităţi noi: de la sală de şedinţă, la spaţii de cazare şi întreţinere,
grup sanitar şi spaţiu pentru pregătirea şi servirea alimentelor),
pentru sportivi şi oficiali,peretele vitrat fiind un element nou, o
soluţie pentru activitatea oficialilor implicaţi în competiţii.

Între sălile multifuncţionale a fost amplasată camera de
transmisii. Pentru a micşora distanţa faţă de spectatori sau
pentru a creea o atmosferă caldă, de această dată transmisia s-a
realizat direct din sală.

Momentul inaugural a continuat cu un eveniment mult
aşteptat: disputa amicală între echipa de handbal reşiţeană,
UCMR şi echipa Proleter Zrenianin, clasată pe locul al 3-lea în
campionatul ţării vecine.

Scorul final al întrecerii (???? la ?????), o victorie a gazdelor
la sfârşitul unei competiţii desfăşurată sub semnul sportivităţii
relevă buna condiţie fizică şi coeziunea realizată în noua formulă
a echipei.
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SALA POLIVALENTĂ LA MOMENT INAUGURAL
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Firmele incluse pe site de către partenerul sârb
sunt din diverse domenii de activitate: agricultură şi
utilaje agricole, materiale şi instalaţii de construcţii,
papetărie şi birotică, turism, utilaje pentru tipografii.

Informaţiile sunt oferite în limbile sârbă, română şi
engleză.

Site-ul beneficiază de finanţare europeană timp de
12 luni, dar există premize că, după consumarea
acestui interval, autofinanţarea va fi cea care va
asigura continuitatea proiectului.

Având în vedere modul în care a fost organizată
întâlnirea, o organizare marcată de stângăcii de
protocol şi o mobilizare care a asigurat prezenţa a
doar 4-5 patroni de firma din Reşiţa, completarea site-
ului cu datele aferente partenerului român, deci
onorarea unei obligaţii asumate trebuie impulsionată,
având în vedere data de 20 septembrie stabilită pentru
lansarea site-ului în cadrul manifestărilor care se vor
derula la Vârşeţ, o sărbătoare a recoltei de struguri
strânsă de pe cele 2000 ha care acoperă dealurile
regiunii vecine cu noi.

O problemă nerezolvată rămâne şi solicitarea
autorităţilor din Vârşeţ de a li se atribui în Reşiţa un
spaţiu, de dimensiuni reduse, în care să funcţioneze
un Centru de informare, la fel cum se va realiza şi în
cealată parte a graniţei.

Delegaţia Comunei Vârşeţ a lansat invitaţia
adresată oamenilor de afaceri din Reşiţa de a le fi
oaspeţi la «Balul Strugurilor», organizat în zilele de 21
şi 22 septembrie (sărbătoarea durează şapte zile), în
spaţiile expoziţionale fiind asigurate segmente pentru
firmele reşiţene.

Dacă Vârşeţul este asimilat cu o uriaşă podgorie,
care adăposteşte deopotrivă plantaţii viticole, vestigii
istorice, religioase şi etnografice, toate reperele fiind
incluse în «Drumul vinului», un traseu turistic intens
exploatat şi mediatizat (printre care un pliant, realizat
într-o manieră europeană, despre o ramură
economică de mare potenţial), oare de ce nu avem şi
noi un « Drum al apei », altfel decât în stadiul narativ
din diverse publicaţii, o valorificare a zestrei noastre
industriale sau un «Drum al Fierului», povestea
Semmeringului românesc şi a celor două aşezări care
l-au creat, cu istoria şi frumuseţea lor, cu imensul
potenţial turistic nevalorificat?

COMUNICAT DE PRESĂ
Prefectul Ioan Anton Paulescu a verificat situaţia

accesării fondurilor şi a cheltuirii acestora de unităţile
şcolare din Caraş-Severin.

Domnul Ioan Anton Paulescu, prefectul judeţului
Caraş-Severin, a condus miercuri, 05.09.2007, la
sediul Palatului Administrativ din municipiul Reşiţa,
şedinţa cu reprezentanţii unităţilor administrativ -
teritoriale din judeţ, având ca temă absorbţia fondurilor
guvernamentale alocate unităţilor de învăţământ, în
anul 2007. La întâlnire a participat un număr de 48 de
primari.

Prefectul Ioan Anton Paulescu a evaluat situaţia
sumelor decontate pentru fiecare unitate şcolară
beneficiară de astfel de resurse, accentuând respon-
sabilitatea directă a primarilor p tru accesarea şi
cheltuirea fondurilor alocate. Totodată, inspectorul
şcolar general din jud ţ Caraş-Severin a adus noi
precizări în privinţa cheltuirii fondurilor alocate prin
hotărârile de guvern din acest an.

De asemenea, directorul Autorităţii de Sănătate
Publică Caraş-Severin a prezentat etapele care
trebuie parcurse de către autorităţile locale, împreună
cu directorii unităţilor de învăţământ, pentru ca la data
începerii anului şcolar 2007-2008 un număr cât mai
mare de unităţi şcolare să deţină autorizaţii sanitare de
funcţionare
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( )Prefectura judetului - 06.09.2007Caraş-Severin

Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgentă pentru
modificarea Legii cetăteniei are în vedere:

simplificarea procedurilor de acordare, redobândire
si retragere a cetăteniei române;

reducerea termenelor în care cererile referitoare la
cetătenie sunt solutionate;

facilitarea schimbului de informatii între solicitanti si
autorităti.

Primul element de noutate îl reprezintă modificarea
componentei Comisia pentru cetătenie.

În prezent, cererile referitoare la cetătenie sunt
solutionate de o Comisie formată din judecători de la
Tribunalul Bucuresti, care nu pot efectua aceasta
activitate cu caracter permanent, fiind implicati si în
activitatea de judecată, la instantă. Comisia se
întruneste o dată sau de două ori pe săptămână.

Prin ordonantă se modifică componenta Comisiei
pentru cetătenie, care va fi formată din consilieri juridici
asimilati magistratilor, din Ministerul Justitiei.

Odată cu componenta se va modifica si modul de
lucru al comisiei. Noua comisie va lucra cu caracter
permanent, întrunindu-se, dacă e nevoie, de 5 ori pe
săptămână.

O altă modificare importantă se referă la autoritatea
care ia decizii cu privire la cetătenie.

În prezent, acordarea cetăteniei se face la propu-
nerea Ministerului Justitiei, prin Hotărâre de Guvern,
care presupune o procedură complexă de elaborare si
de avizare, care durează săptămâni, si chiar luni.

Potrivit ordonantei, acordarea cetăteniei se va face
prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Comisiei
pentru cetătenie.

Ordinul ministrului justitiei va putea fi contestat în
contencios administrativ. În scopul facilitării accesului
la instantă a solicitantilor, acestia vor putea ataca
ordinul la curtea de apel în raza teritorială unde îsi au
resedinta. Noua reglementare simplifică si procedura
de completare a dosarului de cetătenie.

Potrivit actualei legi, în cazul în care nu sunt depuse
toate actele doveditoare, Comisia invită petitionarul
pentru completarea actelor, iar neprezentarea
nejustificată a acestuia la două termene consecutive
atrage respingerea cererii ca nesustinută.

Potrivit ordonantei, petitionarul va putea completa
dosarul prin corespondentă, fără a fi nevoie să se
prezinte la Comisie, în termen de 6 luni de la primirea
unei solicitări în acest sens.

Ordonanta prevede, de asemenea, scurtarea, de la
6 luni la maxim 3 luni, a termenului în care se depune
jurământul de credintă fată de România.

Astfel, cetătenia se va dobândi la data depunerii
jurământului de credintă fată de România, ceremonie
ce se va organiza în termen de 3 luni de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea I, a ordinului
ministrului justitiei de acordare a cetăteniei.

Proiectul reglementează, de asemenea, situatiile
speciale ale persoanelor care nu pot depune
jurământul de credintă din cauza unui handicap
permanent sau a unei boli cronice, si care obtin astfel
cetătenia română de la data publicării în Monitorul
Oficial a ordinului ministrului justitiei de acordare a
cetăteniei (si nu de la data depunerii jurământului).

ce
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Reglementarea situatiilor speciale

Ministerul Justitiei - 05.09.2007( )

R@spunderea p@rinteasc@ }i m@surile privind protec]ia copiilor
Guvernul a aprobat un proiect de Lege pentru ratifi-

carea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă,
recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la
răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia
copiilor. Convenţia, încheiată la Haga în octombrie 1996, a
fost semnată de România în noiembrie 2006.

Introducerea în dreptul intern a prevederilor Convenţiei
are ca scop atât corelarea legislaţiei interne cu legislaţia
europeană în domeniu, cât şi îmbunătăţirea sistemului de
protecţie a copiilor şi a drepturilor acestora în cadrul
cooperării internaţionale.

România se înscrie astfel într-un cadru juridic comun,
fundamentat pe principiul recunoaşterii reciproce a
hotărârilor judecătoreşti şi evitarea conflictelor între
sistemele juridice în privinţa competenţei, legii aplica bile,
recunoaşterii, aplicării şi cooperării în privinţa măsurilor de
protecţie a copilului.

Prevederile Convenţiei se aplică copiilor din momentul
naşterii lor şi până la împlinirea vârstei de 18 ani

Convenţia vizează drepturile şi responsabilităţile pă-
rinteşti, care pot fi în sarcina părinţilor, a tutorilor sau a altor
reprezentanţi legali ai copilului, dreptul de custodie şi drep-
tul de acces în ceea ce priveşte copilul, tutela, curatela ori
alte instituţii similare, măsurile de protecţie sau plasament
necesare pentru realizarea interesului superior al copilu-
lui, atât în ceea ce priveşte copilul, cât şi bunurile sale.

Măsurile prevăzute de Convenţie privind protecţia
drepturilor copilului se referă la:

Atribuirea, exerciţiul şi restrângerea totală sau parţială
a răspunderii părinteşti, precum şi la delegarea acesteia;

Dreptul de încredinţare, inclusiv dreptul privind
ocrotirea persoanei copilului şi dreptul de hotărî asupra
locului de reşedinţă a copilului, precum şi dreptul de vizită,
inclusiv dreptul de a lua copilul pentru o perioadă
determinată, într-un alt loc decât reşedinţa sa obişnuită;

Tutela, curatela şi instituţii similare;
Desemnarea şi atribuţiile oricărei persoane sau

organism care are sarcina să se ocupe de copil sau de
bunurile acestuia, să îl reprezinte sau să îl asiste;

Plasamentul copilului la familia substitutivă, într-o
formă de protecţie instituţionalizată;

Supravegherea, de către autorităţile publice, a ocrotirii
copilului acordată de către orice persoană căreia acesta i-
a fost încredinţat;

Administrarea, conservarea sau acte de dispoziţie
privind proprietatea copilului.

Autoritatea centrală desemnată pentru îndeplinirea

obligaţiilor stabilite prin Convenţie este Autoritatea Naţio-
nală pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Autoritatea
centrală are rolul de a facilita comunicarea, acordarea de
asistenţă, furnizarea de informaţii şi identificarea de soluţii
în cazurile care intră în domeniul de aplicarea al
Convenţiei.

Autoritatea centrală are obligaţia de a păstra
confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor culese şi
transmise potrivit Convenţiei. Autorităţile competente,
care pot fi altele decât autoritatea centrală, au dreptul de a
nu solicita sau transmite informaţii, în cazul în care
consideră că acestea pot pune în primejdie persoana sau
bunurile copilului sau să aducă atingere libertăţii ori vieţii
unuia dintre membrii familiei copilului. Convenţia regle-
mentează, totodată, schimbul de experienţă între statele
contractante, sub rezerva acordului între state, cu condiţia
ca acesta să fie favorabil interesului supe rior al copilului.
State contractante pot încheia între ele acorduri bi sau
multianuale, în copul îmbunătăţirii cooperării reciproce.

Potrivit Convenţiei, legea aplicabilă este legea
naţională a statului unde copilul îşi are reşedinţa obişnuită
(inclusiv pentru statele care nu sunt parte la Convenţie), iar
în unele cazuri este aplicabilă şi legea statului cu care
copilul are legături substanţiale, dacă prima lege nu poate
fi aplicabilă.

Recunoaşterea şi executarea măsurilor luate potrivit
Convenţiei se fac între statele contractante prin efectul
legii. Orice persoană interesată poate solicita autori tăţilor
competente ale unui stat contractant să decidă asupra
recunoaşterii sau nerecunoaşterii unei măsuri luate în alt
stat contractant. Procedura aplicabilă unei astfel de situaţii
este guvernată de legea statului solici tant. În anumite
cazuri (ex: lipsa de competenţă, neas cultarea opiniei
copilului, când aceasta este cerută, sau a altor persoane
pentru care legea prevede acest drept, când recunoaş-
terea este contrară ordinii publice şi interesului superior al
copilului, neîndeplinirea procedurii de cooperare între
state prevăzută expres de către Convenţie) recunoaşterea
măsurii poate fi refuzată.

Prevederile Convenţiei nu se aplică la stabilirea sau
contestarea filiaţiei, numele şi prenumele copilului, adop-
ţia (inclusiv măsurile premergătoare adopţiei), capacitatea
de exerciţiu, răspunderea copilului (inclusiv răspunderea
penală), succesiune, securitate socială, măsuri publice de
ordin general în ceea ce priveşte educaţia şi sănătatea,
dreptul de azil şi imigrare.

-
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(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 05.09.2007)

DRUMUL VINULUI
Drumul fierului? Drumul apei?
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Cump

ţ 15 lei. Tel. 0355-
807491 de urgenţ

Vând covor 2/3 persan, o
plapum

ăr televizoare

ă în stare foarte
bună. Pre

ă. Rog seriozi
tate.

ă pene, 2 buc draperii
crem. Tel. 0355-805821.

şi
radiouri defecte. Plata pe loc.
Asigur transport loco. Tel. 0723-
092582.

Vând 2 ceasuri mecanice
Slava de mas

-

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
aug 7

şi

30 .- 12 sept.200

Matrimoniale
Pensionară 58 de ani doresc

partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.

Caut doamnă până la 60 ani
din Anina, suplă, fără obliga

ăsătorie. Tel. 0723-
788000.

ă până la 55 ani de
la sat sau ora ă, finu ă,
slabu ă, pentru căsătorie. Tel.
0751-636715.

Italian 35 ani, serios, drăgu ,
178 74 kg, caută fată serioasă,
frumusică, slabă, fără obliga ie
pt rela ie. Rog seriozitate!!
Pupici. multiservice-luca@
hotmail.it Tel +393281468106

ţii,
pentru c

Caut d-n
ţ ţ

ţ

ţ
,

ţ
. ţ

. .

ş, micu

Oferte-Cereri
de Serviciu

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

3

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 4-12 septembrie
şi
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onoran Ana (81 ani)
Potârniche Adriana (64 ani)
Sau Mihaela (n. 2007) Mal-
dea Rusalin (80 ani) Rîsniţ

(85 ani) Labo
(58 ani) Petruţoni Sidonia (70
ani) Ţepeneu Laz
(55 ani) Boto (76
ani) Purec Viorica (76 ani)
Racareanu Elena (86 ani)
Buliba (70 ani) Rotar
Stelian (69 ani) Bercean Ion
(57 ani) StancuAna (71 ani)
Rusu Dimitrie (80 ani) Moza
Nicolae (62 ani) Adam Vasilie
(69 ani) Szekely Borisca (83
ani) Damaschin Ileana (76
ani) Cadariu Petru (61 ani)

P

ş Simion

ş Nicolae

şa Florea

ă
Ioan

ăr Traian

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

. Lala Daniel (25 ani)
Fădor Alina Gianina (23 ani)

. Varga Emil Sergiu (24 ani)
Matie (21 ani)

. Tincău Cornel (38 ani)
Florea Geta (37 ani)

. Cîrstoiu Daniel Dumitru (24 ani)
Stoica Violeta Dana (21 ani)

. Apostol Petru (21 ani)
Curcă Raluca Lenuţa (20 ani)

. Jebelean Adrian (26 ani)
Velovan Valentina Lorena (25 ani)

. Ro (31 ani)
Brat Mihaela Elena (38 ani)

. Paul Cornel Mihai (54 ani)
ţ Constanţa (37 ani)

. Ungureanu Gheorghe (33 ani)
Murgu Corina Anca (32 ani)

. Sabo Silviu Alexandru (26 ani)
Râmneanţu Ionela Diana (27 ani)

. Golîmba Cristian Cătălin (27ani)
Moţ Ileana Nazareta (28 ani)

. Boboescu Florin (26 ani)
Pascu Petronela Maria (29 ani)

. Nistor Cosmin (27 ani)
Tătaru Elena Minodora (21 ani)

. Mihoc Ciprian Petru (27 ani) şi
Cîrjan Corina Delia 26

. Pascu Alexandru Florin (27 ani)
(23 ani)

şi

şi
ş Mihaela Anca

şi

şi

şi

şi

şianu Sever Adrian şi

şi
Predu

şi

şi

şi

şi

şi

( ani)
şi

Ştiube Carmen Ana

Duminică, 16.09.2007

Miercuri, 12.09.2007

Joi, 13.09.2007

Vineri, 14.09.2007

Sâmbătă, 15.09.2007

1

2

1

2

3

4

1

2

1

. Neme (25 ani)
Urs Camelia Elena (29 ani)

. Vit Ioan Iosif (43 ani) şi
Karacson Erzsebet 41

. Ehrmann Sebastian (27 ani)
Onea Alina (21 ani)

. Hohn Marian Friderich (28 ani)
Paraschivan Diana Cristina (19 ani)

. Mita Rodin Ovidiu (25 ani)
(29 ani)

. Botofan Silviu Petru (36 ani)
Radu Fibia (33 ani)

. Kiss Zoltan Robert (29 ani)
Vucescu Lorena Larisa (22 ani)

. Cuc Ioan Petru (30 ani)
Diay Ileana Loredana (31 ani)

. Popiac Florian (29 ani)
Simon Diana Simona (29 ani)

ş Traian şi

( ani)

şi

şi

şi
Şel Elisabeta Cristina

şi

şi

şi

şi

Imobiliare
Vând urgent apartament 3

camere, confort 1, Moroasa 1,
parter înalt, central

Cump

Vând p

ţ 2 €/mp.
Tel. 220042, 0748-615386.

Vând în G

ţa. Tel. 0747-832171.
ând cas

ţ
25.000 € neg. Zona de munte

ţ
Persoan fizic schimb gar-

sonier îmbun t ţit , gresie,
faianţ , laminate, u metalic ,
c ldur , ap cald , etaj 3, cu
apartament + diferenţ . Tel.
0766-492272.

ă proprie,
38.100 € neg. Tel. 213956,
0723-092582.

Vând urgent apartament 2
camere conf. 1 decomandat,
Micro 4, amenajat, centrală,
fără intermediari. Tel. 0355-
414511.

Vând garsonieră Al. Tu

ăr urgent apartament
2-3 camere, ofer banii pe loc.
Tel. 219947.

ământ 5.300 mp pe
drumul vechi, de la cocserie,
paralel cu Calea Caransebe-

ătaia casă 2
camere, bucătărie, baie, pais

ădire în curte, garaj,
anexe, grădină 1520 mp sau
schimb cu apartament în
Re

ă Dognecea, 3 ca-
mere, grădină, fântână betona-
tă, curte, telefon

ă, ferestre termopan,
centrală termică, gresie,
faian ă. Tel. 0748-391774.

ă ă
ă ă ă ă

ă ă ă
ă ă ă ă

ă

şnad,
15.000 € neg. Tel. 0724-260411
sau 0728-184703.

şului, la km. 6,55. Pre

ş ,
hol + cl

şi

şi cablu tv. Pre
şi

deal. Tel. 0729-357909, 0355-
411682.

Vând apartament 3 camere,
zona Lunc

ş

V

Auto-Moto-Velo
V

Vand Matiz 2005, argintiu,
50.000 km A/C, radiocasatofon,
alarma, inchidere centralizata.
Pret 4500 euro. Tel. 0355-405194

Vand Opel Agila 1.2 albastru,
fabricatie octombrie 2001, 50000
km, inmatriculat 2006, euro 4,
6200 € neg. Telefon: 0722452154

V nd Fiat Stilo 2002 suspensie
sport reglabila jante al.18 geamuri
el.inchidere,6 airbaguri etc.pret
negociabil. Telefon: 0723689949

ând anvelope second-hand,
toate tipurile m ţ neg

Vând Mercedes Benz a.f.
2001, full options, 80.000 km, rulat
în vest. Preţ 17.400 € neg. Tel.
0721-847422.

â

Vând VW Bora, 1,9 TDI-PD,
105 CP, înmatriculat , model
Highline, genţi alu, pachet ni-cr,
full, proprietar. Tel. 0726-314434,
preţ 10.850 €.

Vând Fiat Stilo 2002 euro 4
special. Tel. 0723-689949.

â

. - .

şi pre .
Tel. 0721-847422, 0742-612072.

ărimile,

ă

V nd pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare diesel.
Tel 0744 852658

Intelectuali, vârst
ţ -

ţinem cabane,
pensiuni turistice sau case de
vacanţ

Angajez muncitori necalifi-
caţi, salariul atractiv, persoane
apte pt. program prelungit. Tel.
223023, 0723-092582.

ţ

Caut b

Cautam reprezentanti pt.
firma noua de distributie cos-
metice ABC Cosmetics Refan.
Experienta in domeniu la firme
similare Avon, Oriflame, Hemel,
Amway, FLP, Calivita, LR cons-
tituie un avantaj. Oferta este
valabila pentru toata tara. Plan
de afacere MLM. Relatii:
refan1@yahoo.com. Tel. 0722-
555087

R
G

.

Î R C

. - .

ă medie,
experien ă, seriozitate, admi
nistrăm

ă. Tel. 0745-203008.

Acord asisten ă juridică, re-
cuperări debite, uzucapiuni te-
renuri, case. Tel. 0727-505315.

copil sau ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.

Cetatean german de origine
romana asigur asistenta pentru
cumpararea de masini din
Germania - transport omania-

ermania, cazare, asistenta
pentru cautarea masinii dorite la
cele mai mici preturi. Tel
0745410707

nchiriez auto enault lio
simbol diesel 2007 numai cu
ofer. Tel 0745 410707

şi între

ş

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Vând obiecte electrocas
nice. Tel. 210107.

Vând vitrin
ţa. Tel. 0355-805819.

Vând canapea extensibil

Vând frigider Whirpool. Tel.
0355-801254.

â ,
,

, , ,
, ,

. - .
Telefon Nokia 6288 în stare

foarte bun la preţul de 200 €
neg. Tel. 0742-003677.

-

-

ă ă
Topli

ă,
vitrină ă. Tel. 0355-
410549.

V nd obiecte vechi tablou
pictat pe sticlă ma ină de cu
sut bancnote ceas de buzunar
pat + dulap port popular etc.
Tel 0355 405694

ă

şi servant

şi servant

ş

G sit câine Pechinez pe
Calea Timi .

ă
şoarei. Tel. 227233

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil. jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete, c ru-

cioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 10.00-12.00, 14.15-17.00 i oi
10.00-12.00. Informa ii suplimentare: 0744 479253

. e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ j
ţ -

şi

ş

ă ă
ă ă ă ă

RE IŢA:

.

Ş

Ş

Ş

Agent de paza: 20;Agent imobiliar: 1;Agent turism: 1;
Agent vanzari: 3; Ajutor ospatar: 10; Ambalator manual: 1;
Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent
medical fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 6; Asistent
social: 1; Barman: 3; Brutar: 9; Bucatar: : 32; Carmangier: 3;
Casier: 5; Cazangiu recipiente: 20; Coafor: 3; Consilier chimist: 1;
Contabil: 2; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 99;
Cuptorar lianti: 1; Dulgher: 8; Electrician de intretinere si reparatii:
2; Electrician exploatare retele electrice: 4; Faiantar: 1; Femeie de
serviciu: 4; Fierar betonist: 3; Frizer: 3; Incarcator descarcator: 1;
Inginer constructii civile, industriale si agricole: 1; Inginer de
cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 1; Inginer
electroenergetica: 1; Inginer industria alimentara: 1; Inginer
mecanic: 3; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1; Instalator apa,
canal: 4; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 2; Lacatus mecanic:
6; Lacatus mecanic de intretinere si reparatii: 4; Lucrator
comercial: 7; Macaragiu: 3; Maistru industriile textila, pielarie: 6;
Manichiurist: 2; Manipulant marfuri: 3; Maseur: 2; Masinist la
masini pentru terasamente: 6; Masinist pod rulant: 3; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 50; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 53;
Ospatar (chelner): 14; Paznic: 9; Pedichiurist: 1; Secretara: 2;
Sofer de autocamion: 5; Sofer autoturisme si camionete: 2;
Spalator vehicule: 1; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la
masini de prelucrat in coordonate: 10; Sudor: 36; Sudor manual cu
arc electric: 12; Tehnician dentar: 1; Tehnician echipamente de
calcul retele: 3; Tamplar manual ajustor montator: 4; Tamplar
universal: 2; Tinichigiu carosier: 1; Topograf: 1; Vanzator: 27;
Vopsitor auto: 1; Zidar restaurator: 7; Zidar rosar-tencuitor: 10;
Zugrav, vopsitor: 5.

Bucatar: 1; Ospatar: 2; Consilier economic: 1;
Lucrator in comert: 2; Mecanic: 3; Lacatus mecanic: 1; Tamplar: 4;
Sofer: 2; Confectioner cablaje auto: 5; Confectioner articole piele:
18; Strungar lemn: 2; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor:
4; Barman: 2.

Asistent medical: 1; Tehnician telecomunicatii: 2;
Sudor: 5; Lacatus mecanic: 10; Muncitor necalificat: 5; Tehnician
veterinar: 1

CARANSEBE :

BOC A:

TOTAL GENERAL: 640

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la .09.200712
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordinul nr. 1.193 al ministrului s ţii publice
pentru aprobarea normelor privind informaţiile care
trebuie oferite donatorilor de sânge

ţiile care
trebuie comunicate de c

-
(M.O. nr. 540/08.08.2007)

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
(republicare) (M.O. nr. 541/08.08.2007)

Ordinul nr. 649 al ministrului pt. întreprinderi mici
ţ, turism -

ţ, turism
Ordinul nr. 1.242 al ministrului s ţii publice

pentru aprobarea standardelor privind selecţia
ţesuturi

ţ
ţesuturi

ţesuturi
ţiile între b ţesuturi ţe

p ţi (M.O. nr. 543/09.08.2007)
Circulara nr. 17 a B ţionale a României

ţ
ţionale a României, valabil în luna August 2007

(M.O. nr. 547/10.08.2007)
Legea nr. 312/2003 privind producerea -

(M.O. nr. 548/10.08.2007)
Ordinul nr. 691 al ministrului pentru întreprinderi

mici ţ, turism

ţ, turism
(M.O. nr. 550/13.08.2007)

H.G. nr. 868 ţeniei române
de c (M.O. nr. 565/16.08.2007)

O.G. nr. 36
ţiei ţelor din România în anul 2011

(M.O. nr. 566/17.08.2007)
Circulara nr. 19 a B ţionale a Romaniei -

ţie, in scop numis-
matic, a unui set de 3 monede dedicate anivers

ţei Romaniei
(M.O. nr. 580/23.08.2007)

Ordinul nr. 651 al ministrului dezvolt
ţelor privind modificarea reglement

.
ţii”, aprobat

ţei nr. 777/2003 (M.O. nr. 583/24.08.2007)

ănătă

ă, precum
ătre donatori la fiecare donare

ănătă

ă ă, calificarea
personalului din băncile de

ăncile de
ăr

ăncii Na
privind nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii
Na

privind redobândirea cetă
ătre unele persoane

privind efectuarea recensământului
popula

ăncii Na pri
vind realizarea

ării a
130 de ani de la proclamarea independen

ării, lucrărilor
publice ării
tehnice „Îndrumător pt atestarea tehnico-profesională
a speciali ă
prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor

şi de componente
sanguine de origine uman şi informa

şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de compo
nente sanguine umane

şi
mijlocii, comer şi profesii liberale privind modifi
carea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, comer şi profesii liberale nr. 586/2007

şi
evaluarea donatorului de şi celule, sistemele
de alert şi procedurile de urgen

şi celule, sistemul
de calitate, importul şi exportul de şi celule
umane, rela şi celule şi ter

şi valorifica
rea legumelor (republicare)

şi mijlocii, comer şi profesii liberale privind
modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comer şi profesii liberale nr.
586/2007

şi al locuin

şi punerea in circula

şi locuin

ştilor cu activitate în construc

şi locuin

�

�

�

Guvernul
a aprobat cea de-a doua rectificare a bugetului pe anul 2007

Plata drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor publice cu sediile în
mediul urban se va face prin intermediul cardurilor începând de anul viitor.

4

Plenul reunit al Senatului si Camerei
Deputatilor i-a numit pe Alexandru Sassu
presedinte al

si pe Rasvan Popescu in functia de
presedinte al Consil iului National al
Audiovizualului.

Consiliului de Administratie al
TVR

Accesul pe autostrazi nu se va mai face
mult timp gratuit - anunta Compania
Nationala a Drumurilor. De anul viitor se va
plati accesul pe A2, spre Constanta, iar
ulterior pe toate autostrazile care se vor
construi.

Românii trăiesc în medie cu 7-9 ani mai puţin decât francezii,
suedezii, spaniolii sau germanii, conform datelor prezentate
vineri, într-o conferinţă de presă, de preşedintele Institutului
Naţional de Statistică. România se plasează pe ultimul loc între
statele Uniunii Europene /UE/ pentru care există date disponibile
cu privire la în anul 2006.durata medie de viaţă

Responsabilitatea ministerial@
Punerea sub acuzare şi trimiterea în judecată a

foştilor membri ai Guvernului pentru infracţiunile
săvârşite în exerciţiul funcţiei se vor efectua potrivit
normelor de procedură prevăzute de Legea nr.
115/1999 privind responsabili tatea ministerială.

Guvernul a modificat, în şedinţa de astăzi,
prevederile Legii nr. 115/1999 (art. 23, alin. 2 şi 3),
care stabileau că în cazul persoanelor menţionate,
pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul funcţiei, se
aplică procedurile penale de drept comun. Aceste
prevederi au fost declarate neconstituţionale de către
Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 665/2007.

Potrivit art. 147 alin. 1 din Constituţie, "Dispoziţiile
din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din
regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi
încetează efectele juridice la 45 de zile de la
publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în
acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz,
nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu
dispozi ţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen,
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt
suspendate de drept".

-

-

( )Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 11.09.2007

DIICOT
Procurorii DIICOT nu vor mai avea dreptul să

supravegheze şi intercepteze comunicaţiile sau
conturile, fără mandat. Decizia a fost luată astăzi de
Senat care a respins ordonanţa de guvern privind
organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Decizia este definitivă; şi Camera Deputaţilor a res
pins această ordonanţă în urmă cu câteva luni. Procu
rorii spun însă că prin respingera Ordonanţei, DIICOT
a rămas o simplă structură în cadrul Parchetului
General, fiindu-i ştirbite şi din competenţele privind
anchetarea unor infractiuni economice complexe.

-
-

În cursul dimineţii de
miercuri, 12 septembrie,
Sfântul Sinod al BOR,
reunit sub conducerea
Mitropolitului Banatului,
Nicolae Corneanu, i-a
desemnat pe mitropoliţii
Daniel al Moldovei şi
Bartolomeu al Clujului şi
Ep iscopu l Ioan de
Covasna şi Harghita
drept candidaţi pentru
scaunu l pa t r ia rha l .
C o l e g i u l E l e c t o r a l
Bisericesc, reunit în

cursul după-amiezii, a decis, în urma primului tur de
scrutin, ca în cursa pentru scaunul patriarhal să
rămână Mitropolitul Moldovei, Daniel, şi Mitropolitul
Clujului, Bartolomeu, pentru ca, în urma celui de-al
doilea tur, Mitropolitul Moldovei, Daniel, să fie ales cel
de-al şaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Înalt Prea Sfinţia Sa Doctor Daniel Ciobotea,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, s-a născut la data
de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara,
judeţul Timiş, ca al treilea copil în familia învăţătorului
Alexie şi Stela Ciobotea.

Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-
1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic
(1962-1966), judeţul Timiş. În anul 1966 începe
cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în
municipiul Lugoj, Liceul "Coriolan Brediceanu" (1967-
1970).

După absolvirea examenului de bacalaureat se
înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar din
Sibiu (1970-1974), unde obţine Diploma de licenţă în
teologie (Noul Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de
doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,
Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae; îşi continuă studiile în străinătate:
doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a
Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa)
şi doi ani la UniversitateaAlbert Ludwig din Freiburg im
Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la
Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg,
intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourdă'hui.
Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité,
VII ^ 424 p. Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi
reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi André
Benoit şi a primit calificativul maxim . Devine astfel
doctor al Universităţii din Strasbourg.

O formă lărgită a acestei teze a fost pregătită sub
îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. Dumitru

Stăniloae şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti sub
următorul titlu: Teologie şi spiritualitate creştină.
Raportul dintre ele şi situaţia actuală.

În urma examenului oral şi a susţinerii tezei,
doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în
teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul
maxim. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej:
Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că
are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi
mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă
teologică de adâncime duhovnicească. Nouă
asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască
în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea
adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa
fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de
azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime
fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi
misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea
poporului credincios de Biserică.

În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea
Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naş de
călugărie pe Prea Cuviosul PărinteArhimandrit Cleopa
Ilie.

1980-1988 - Lector la Institutul Ecumenic din
Bossey, Geneva şi profesor asociat la Geneva şi
Fribourg în Elveţia;

1988 - Consilier Patriarhal, Director al Sectorului
Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic;

1988 - Conferenţiar la catedra de Misiune Creştină
a Institutului Teologic Universitar din Bucureşti;

1990 (martie) - Ales şi hirotonit Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei;

1990 (iunie) -AlesArhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit
al Moldovei şi Bucovinei;

Din 1992 - Profesor de Teologie la Facultatea de
Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul
UniversităţiiAl. I. Cuza - Iaşi;

Reprezentant al Comisiei Sinodale Naţionale
pentru Educaţia Religioasă (Bucureşti);

Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a
Sfântului Sinod al BOR (fostă comisie pentru
învăţământ);

Membru de onoare al Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice (Bucureşti);

Membru al Comitetului Executiv şi Central al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-
1998);

Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al
Conferinţei Bisericilor Europene (din 1990);

Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunări Generale
a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997).

Membru titular al Academiei Internaţionale de
Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (2000)
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Mitropolitul Moldovei, Daniel, cel de-al }aselea patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române

Tratatul de extr@dare între România
}i Statele Unite ale Americii

Ministrul justiţiei şi ambasadorul SUA în România
au semnat Tratatul de extrădare între România şi
Statele Unite ale Americii şi Protocolul la Tratatul
dintre SUA şi România privind asistenţa judiciară în
materie penală, semnat la Washington la 26 mai
1999.

Tratatul de extrădare va înlocui, la data intrării
sale în vigoare, actuala Convenţie de extrădare dintre
România şi Statele Unite ale Americii, semnată la
Bucureşti, la 23 iulie 1924, şi tratatul de amendare al
acesteia, semnat în 1936.

Tratatul conţine dispoziţii moderne în ceea ce
priveşte extrădarea persoanelor care au săvârşit
fapte penale, eliminând una din deficienţele majore
ale convenţiei în vigoare acordarea extrădării pe
baza unei liste limitative de infracţiuni. Astfel, noul
Tratat prevede extrădarea pentru orice faptă care
întruneşte condiţiile privind durata minimă a pedepsei
de cel puţin un an, precum şi extrădarea pentru
infracţiuni săvârşite în afara teritoriului statului
solicitant. De asemenea, noua procedură de
extrădare va elimina formalismul excesiv impus de
convenţia în vigoare.

Faţă de prevederile articolului 19 alin. 2 din
Constituţia României, revizuită, care permite
extrădarea din România a cetăţenilor români, pe
bază de convenţie internaţională, de reciprocitate, în
condiţiile legii, şi de faptul că legislaţia SUA permite,
de asemenea, extrădarea din SUA a cetăţenilor
americani, Tratatul prevede că “extrădarea nu va fi
refuzată pe motivul cetăţeniei”. Se înlătură, astfel,
încă un obstacol în calea unei cooperări eficiente în
lupta împotriva fenomenului criminal transnaţional.
Extrădarea reciprocă a propriilor cetăţeni este
firească între două state de drept, ale căror sisteme
judiciare oferă garanţii că, indiderent de cetăţenie,
inculpaţii beneficiază de un tratament egal şi de un
proces echitabil.

Extrădarea nu se acordă dacă persoana în cauză
este pasibilă de pedeapsa cu moartea în statul
solicitant, decât dacă acest stat dă asigurări că
pedeapsa cu moartea nu va fi aplicată.

Tratatul reglementează şi o procedură simplifi
cată de extrădare. În momentul în care persoana
solicitată consimte să fie extrădată, nu mai este
necesară prezentarea documentelor formale de
extrădare.

-



Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei (PACE) reunit la Roma a decis să
examineze în regim de urgenţă (în sesiunea de la
Strasbourg, 1-5 octombrie) implicaţiile politice ale
planurilor SUA de amplasare a elementelor
sistemului său de apărare antirachetă în Europa.

Preşedintele rus a prezentat candidatura lui
Viktor Zubkov, şeful unui serviciu federal de luptă împotriva spălării
banilor, pentru postul de premier, la câteva ore după ce a acceptat
demisia premierului Mihail Fradkov şi a întregului său cabinet,
decizie motivată prin faptul că vrea să îi lase preşedintelui Putin
"libertate totală de decizie" înaintea alegerilor parlamentare

Vladimir Putin

.
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Preşedintele polonez, Lech Kaczynski, a
stabilit convocarea alegerilor anticipate în data de 21 octombrie Săptămână decisivă pentru
politica americană din Irak Alertă Ebola în RD Congo

Uniunea Europeană a declarat că va permite Marii Britanii să îşi folosească în continuare
sistemul tradiţional de măsurători: livre, mile şi uncii.

APEC (Forumul pentru Cooperare Economia în zonaAsia-
Pacific) îşi propune să faciliteze creşterea economică,
cooperarea, schimburile şi investiţiile în regiuneaAsia-Pacific.
Spre deosebire de OMC sau alte structuri de schimburi
multilaterale, APEC nu presupune impunerea respectării unor
tratate prealabile viitorilor săi membrii. Deciziile sunt luate prin
consens iar angajamentele asumate de fiecare stat sunt luate
din iniţiativă proprie.

APEC are 21 de membrii, la care se face referinţă ca
"Economii membre", care cuprind aproximativ 40% din
populaţia globului, 56% din produsul intern brut şi 48% din
schimburile comerciale mondiale. Economiile membre sunt

Australia; Brunei; Canada; Chile; Republica Populară China;
Hong Kong, China; Indonesia; Japonia; Republica Coreea;
Malaezia; Mexic; Noua Zeelandă; Papua Noua Guinee; Peru;
Republica Filipine; Federaţia Rusă; Singapore; China Taipei
(Taiwan); Thailanda; SUA; Vietnam. Fondat în 1989 şi-a
propus de la început creşterea economică şi prosperitatea din
regiune împreună cu apropierea legăturilor dintre state.

În acest an, Forumul APEC s-a desfăşurat între 7-9
septembrie la Sydney, Australia. Pe agenda discuţiilor au
figurat mai multe teme prezente şi în urmă cu un an la
reuniunea găzduită de Hanoi, Vietnam.

Liderii regiunii Asia-Pacific au pledat din nou pentru
finalizarea rapidă a negocierilor de liberalizare a comerţului la
nivel mondial prin reluarea discuţiilor în cadrul aşa-numitei
„Runde de la Doha”. "Runda de la Doha" reprezintă proiectul
lansat în noiembrie 2001 cu scopul de a introduce reguli

comerciale pentru toate statele, în fapt liberalizarea
comerţului mondial. Discuţiile au fost blocate de divergenţe
privind subvenţiile agricole acordate de Statele Unite, Europa
şi Japonia, precum şi cele referitoare la reducerea taxelor
vamale aplicate importurilor de produse industriale în state
precum China, India, Brazilia şiAfrica de Sud.

Pe alt plan, participanţii au adoptat "Declaraţia de la
Sydney", asupra schimbărilor de climatice, care cere statelor
membre să stabilească obiective voluntare dar ne-angajante,
pentru reducerea emisiilor poluante, concomitent cu îmbună-
tăţirea eficienţei energetice şi mărirea suprafeţelor împădurite

O serie de întâlniri bilaterale au avut loc pe parcursul celor
trei zile de summit în care au fost discutate probleme legate de
cooperarea economică şi militară. Proiectul american de
amplasare a elementelor scutului antirachetă în Europa a fost
unul din subiectele abordate de preşedintele George Bush şi
omologul său rus, Vladimir Putin. Preşedintele rus a confirmat
că experţi ai celor două ţări se vor întâlni în curând pentru noi
discuţii pe această temă. Dacă abordarea scutului anti-
rachetă pare să fi devenit obligaţie cuprinsă în protocolul
întâlnirilor dintre cei doi, după epuizarea temei, Bush şi Putin
au depănat amintiri despre pescuit şi potrivit relatărilor, liderul
de la Kremlin şi cel de la Casa Albă au hotărât să meargă
împreună la pescuit în Siberia. "Am convenit să mergem la
pescuit nu doar în Statele Unite dar şi undeva în apele din
Siberia" a spus Putin la conferinţa de presă comună. "George
iubeşte pescuitul şi cred că se va simţi foarte bine".

În cadrul unei întrevederi cu preşedintele sud-coreean
preşedintele Bush, a declarat că Statele Unite sunt dispuse să
ia în considerare încheierea unui tratat de pace oficial cu
Coreea de Nord, dacă Phenianul va îndeplinii toate cerinţele
comunităţii internaţionale. Anterior Coreea de Nord a invitat
experţi străini,â să monitorizeze închiderea instalaţiilor sale
nucleare.

Un foc de artificii care a luminat cerul deasupra portului
Sydney, a încheiat spectaculos summit-ul APEC din acest an.
Gazda de anul viitor va fi Lima, Peru.

Cancelarul german, Angela Merkel, şi preşedintele
francez, Nicolas Sarkozy, au anunţat că ţările lor îşi vor întări
cooperarea în Afganistan, mai ales în ceea ce priveşte
formarea de militari şi personal administrativ. O decizie în
acest sens a fost luată cu prilejul summit-ului informal
desfăşurat la casa de oaspeţi a guvernului din Meseberg,
lângă Berlin, Germania. Cei doi au anunţat proiecte comune
ale celor două ţări în Afganistan, în domenii ca logistica şi
pregătirea trupelor afgane. În privinţa crizei de pe pieţele
financiare internaţionale, Merkel şi Sarkozy au făcut apel la
mai multă transparenţă în funcţionarea fondurilor de investiţii
şi a agenţiilor de rating. Comisia Europeană trebuie să vină,
conform celor doi, cu măsuri în acest sens până în martie
2008. Nu le putem permite speculanţilor să distrugă întregul
sistem financiar internaţional, a spus Sarkozy. „Eu sunt pantru
economie de piaţă, pentru globalizare dar nu pentru
speculaţii” a adăugat preşedintele Franţei. Angela Merkel a
militat constant pentru transparenţa pieţelor, atât în timpul
preşedinţiei G8 cât şi a EU. Într-o altă problemă, Merkel a
anunţat că sprijină propunerea Franţe de înfiinţare a unui
comitet de experţi, un aşa-zis consiliu al înţelepţilor, care să
evalueze viitorul Europei şi să vină cu un set de măsuri
necesare pentru dezvoltarea viitoare a blocului comunitar.
”Germania sprijină această iniţiativă şi vom propune Uniunii
Europene să creeze un astfel de consiliu, care va avea la

dispoziţie doi ani pentru a elabora propuneri despre viitoarea
structură a blocului comunitar”. În fine, Sarkozy a anunţat că
viitoarea preşedinţie franceză a Uniunii din 2008 va propune
elaborarea unei politici energetice europene comune.
Abordările Parisului şi Berlinului sunt în acest caz opuse:
Sarkozy consideră că energia nucleară este energia viitorului,
în timp ce guvernul german anterior, social-democrat, a decis
închiderea tuturor centralelor sale nucleare până în 2020.
Doamna merkel este în prezent supusă presiunilor, în propriul
partid, pentru regândirea strategiei nucleare. Sarkozy a pledat
pentru o coexistenţă a celor două tipuri. Următorul summit
franco-german va avea loc în noiembrie la Berlin, şi va reuni
cabinetele ambelor ţări, în formulă completă.

Echipajul NEEMO 13, format din trei
astronauţi şi un inginer din Programul
Aerospaţial Constellation (Nicholas
Patrick, Richard Arnold, Satoshi
Furukawa şi Christopher Gerty), a
efectuat o misiune de zece zile în apele
Oceanului Atlantic, lângă coastele
Floridei (5,6 km, 29 m adâncime).
Laboratorul „Aquarius”, al Administraţie
Naţionale Oceanografice şi Atmosferice
americane (NOAA) servit ca bază pentru
testele ce pregătesc noile misiuni lunare.

Proiectul NASA Extreme Environment
Mission Operations (NEEMO), a testat
concepte de explorare pe Lună, inclusiv
efectele asupra corpului omenesc ale
zborului de lungă durată în spaţiul
cosmic, potrivit NASA.

Astronauţii au efectuat mai multe
"plimbări lunare" subacvatice cu noile
dispozitive apărute în domeniu şi care vor
fi folosite la misiuni pe Lună, pentru
navigare şi comunicaţii.

„Echipajul a lucrat mult mai indepen-
dent faţă de controlul misiunii (programul
a debutat în 2001 NEEMO 1: Oct. 21-27,
2001)”, potrivit şefului de proiect, Bill Todd
de la NASA. „Modul autonom a determi-
nat echipajul să ia decizii în timp real
legate de misiune, lucru ce, noi credem,
va fi necesar în viitoarele misiuni pe Lună
şi Marte. Ideea este să găsim adaptăm
procedurile şi tipul de antrenament luând
în calcul reducerea comunicaţiilor directe
cu Centrul de Control pe care le vor
întâmpina viitoarele echipaje”.

Forumul APEC 2007 S@ investim în tinerii no}tri!
Nu există suficiente locuri de muncă

pentru tineri şi, totuşi, nu există suficiente
persoane care să ocupe locurile de muncă
existente! Uniunea Europeană cere să se
pună capăt acestui paradox, insistând că
fiecare trebuie să aibă un rol în societate.

Statisticile sunt sumbre. Cel puţin unul din
zece tineri cu vârste între 25 şi 29 de ani este
şomer: 10% în Danemarca, Irlanda şi Ţările
de Jos şi peste 25% în Finlanda, Polonia şi
Slovacia. Un tânăr european din şase
abandonează timpuriu studiile. Persoanele
necalificate îşi găsesc cu greu un loc de
muncă, iar structurile de carieră sunt precare.
În total, în 2006, tinerii între 15 şi 29 de ani
reprezentau aproximativ 40% din şomerii
Uniunii Europene.

În această săptămână, odată cu începe
rea şcolii, a fost publicată o comunicare prin
care Uniunea recomandă creşterea investiţii
lor în tineri ca o soluţie cheie pentru remedie
rea acestei situaţii. Familiile, profesorii şi
angajatorii deopotrivă trebuie să se implice.
Ţările membre sunt încurajate să-şi sporeas
că eforturile pentru a reducere gradul de
abandon şcolar, îmbunătăţi perspectivele
profesionale pentru tinerii care părăsesc
şcoala şi consolida relaţia dintre mediul de
afaceri şi învăţământ.

Până în prezent, au fost anunţate trei ini
ţiative la nivel european. În ultima săptămână
a lunii septembrie se vor lansa în întreaga
Europă zilele locurilor de muncă. Această
manifestare la nivel european este menită să
încurajeze persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă să se orienteze către piaţa
muncii din alte ţări. Cel mai important
eveniment va avea loc la sediul Comisiei
Europene, la Bruxelles, pe 29 septembrie.

Manifestarea se bucură de sprijinul
EURES, care oferă unui număr de 50 de eu
ropeni şansa de a lucra în străinătate. Dacă
vă număraţi printre persoanele interesate, vă
puteţi depune candidatura în perioada 24
septembrie 15 octombrie. Concursul se
adresează numai persoanelor care nu au mai
lucrat, studiat sau efectuat vreun stagiu în
afara ţării lor de origine. Cei 50 de tineri îşi vor
documenta experienţele privind căutarea
unui loc de muncă sau slujba găsită prin
intermediul blogurilor şi al camerelor web.

Cea de-a treia iniţiativă vizează stabilirea
unor reguli mai stricte pentru stagii. Menite să
fie o pistă de lansare pentru găsirea unui loc
de muncă, pentru unii, stagiile au devenit un
mod de viaţă. Dat fiind numărul mare de
candidaţi, sistemul nu este ferit de abuzuri:
unele persoane nu sunt plătite, pe când altora
nu li se dă şansa de a avea o slujbă stabilă.
Pentru a combate aceste probleme, Uniunea
Europeană intenţionează să publice, în 2008,
o Cartă europeană privind calitatea stagiilor.

Obiectivele stabilite în 2000, şi anume
reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor la
10% în întreaga Europă până în 2010, sunt
departe de a fi îndeplinite. Prin aceste trei
iniţiative, UE transmite un semnal puternic
atât ţărilor membre, cât şi întreprinderilor:
eforturile depuse pentru rezolvarea acestei
probleme trebuie intensificate!
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imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
centrala, amenajat, 31000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, termopane, pret 32500 €
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 3, complet imbunatatit, termopa-
ne, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
centrala, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30000 € neg.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 3 ,bucatarie modificata, cen-
trala, termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Govandari, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, Micro 2, 32000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona linistita. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
singur in curte, mobilata, pret 35000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajat, centrala, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 4 camere, Centru, amena-
jata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând spatiu comercial, Micro 4, ame-
najat, termopane, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren zona Moroasa, ideal
constructie casa, utilitati, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere casa, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439

Cump

-
-

-

-

-

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

ăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr apartament 3 camere deco
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj inter
mediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr apartament 2 camere, indife
rent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)

Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, indife
rent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsoniera amenajata, Micro 2,
convector, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera Micro 4, imbunatatita,
convector, instant, complet mobilat. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj 2/4, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
amenajat, centrala, termopane, pret nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, amenajat,
Lunca, 2 balcoane, centrala, termopane,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, pret 26500 €.
Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746-663225

Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, amenajat, centra-
la. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, pret 24500 € nego-
ciabil Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
confort 1, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, 25000
€. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 € ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala.Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând fabr ic
ţ

ţiile impuse
de UE. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi ţ 150
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 200 ha teren arabil la km 40 pe
drumul Re ţa Timi Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Cump
ţii. Ofer 22.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere confort 1

semidecomandat, zona Govândari. Preţ
31.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 24 de camere de c
ţ negociabil. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1,

semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Cump

ţii. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apart. 2 camere, conf. 1 deco-
mandat, etaj 4/4, zona Lunc
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apart. 2 camere conf. 1 deco-
mandat, et. 2, zona Lunca Veche, preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbun ţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

ând cas
ţie, zona

Govândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 7.100 mp teren intravilan în loc.
Sânnicolaul Mare, amplasat la strada
naţional ţ 35 €/mp fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 12.300 mp teren intravilan +
caban

ţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.460 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 28.000 mp teren km 7. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principal ţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autog ţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând hal
ţile, preţ 80.000 €. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hal ţie, depozit) situa-

t
ţile. Preţ 250 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)

Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Tel. 221529, 0724-302616(Magister)

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere hal ţie,

depozit, 1.100 mp, toate utilit ţile, zona
Calea Timi ţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Rep ţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă de pâine fără
concuren ă în localitate de 10.000
locuitori, îndepline

ăr apartament o cameră, zona
Luncă - Centru, fără agen

ămin la
Blocul 800. Pre

ăr urgent apartament 3-4
camere, zona Centru sau Luncă, exclus
agen

ă, 33.000 €.

ătă

ă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc

ă. Pre

ă 8 camere, apă curentă, canali-
zare, curent 380 V situat peMuntele Se-
menic, zonă centrală. Pre

ă. Pre

ării, pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

ă (produc
ă pe Calea Timi

ă

ă (produc
ă

ublicii. Pre

şte condi

şorii, front stradal 100 ml. Pre

şi şoara.

şoarei, 1.180 mp, toate
utilit

şoarei. Pre

V

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Re ţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arter

ţie auto-
buz ţ

ţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.

Ofer spre închiriere situat în Re iţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lâng ţie

ţie de tramvai
ţ

ţ 15 €/mp lunar +
tva.

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. I.L.Caragiale, zon

ţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona b

ţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva.

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. Revoluţia din De-
cembrie, cu trafic pietonal

ţie de tramvai
ţa 160 mp,

front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.

Ofer spre închiriere spaţii pentru biro-
uri, firme, zon ţ 500 €/lun

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

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

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd. Republicii, preţ 14 €/mp.

şi

şi pietonal, sta
şi tramvai în vecin

ş

şi sediul Enel, zon
şi auto intens, cu

sta şi autobuz în apropiere,
suprafa

şi

şi
şi auto intens,

sta şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafa

şa, Oravi
şu, practic

ă principală comercială,
trafic intens auto

ătate, suprafa ă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de par-
care 6, pre

ă Poli ă comer-
cială cu trafic pietonal

ă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, pre

ă
ultracentrală, cu suprafa

ăncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al jude

ă centrală. Pre ă.

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

Vând apartament 2 camere etaj 1,
zona Lunc . Tel. 0748-119442

Vând apartament 2 camere, bloc 4
etaje, ocupabil imediat. Tel. 0748-
119443

Vând apartament 4 camere deco
mandat, etaj 2, complet amenajat, cu
garaj la parter.Tel.0748-118778

Vând apartament 2 camere conf.1,
bloc 4 etaje, etaj 1, zon bun , pre
avantajos. Tel. 0748-119121

Vând apartament 2 camere conf. 1,
bloc 4 etaje, ocupabil imediat. Tel. 0748-
119122

Vând apartament 3 camere. Tel.
0748-118080

Vând c min cu 2 camere zon bun ,
cu contor de gaz, pret 10 000 . Tel.
0788-520899

Vând apartament cu camer zon
central . Tel. 0788-388501

ă

ă ă

ă ă ă

ă ă
ă

. (Tryo M)

. (Tryo M)

-

(Tryo M)

ţ
. (Tryo M)

. (Tryo M)

. (Tryo M)

. €
. (Tryo M)

o
. (Tryo M)

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780

7

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

Vânz riã

Închirieri

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
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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Vând urgent corp de cl
ţiu amenajat la parter

pentru firm
ţ 240.000 € neg. Tel. 0723-

484780, 0731-189586, 0730-067380.
(Grecu Haus)

Vând urgent cas
buc

ţul de 32.000 € neg. Tel. 0723-
484780, 0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent cas cas
ţ

ţ avantajos. Tel.
0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Vând urgent terenuri în Caransebe

ţ
ţe ţi, la

preţ Tel. 0723-
484780, 0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent terenuri în Re ţa, lâng

ţuri avantajoase. Tel. 0723-484780,
0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent 2 terenuri al
ţ

ţ de 15 €/mp.
Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu 2
camere, conf. 1, decomandat, suprafaţa
102 mp, în zona Universalului, la preţ
avantajos. Tel. 0723-484780, 0731-
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu 3 camere
conf. 2, superfinisat, cu central

ţ avantajos.
Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Cump

Tel. 0723-484780, 0731-
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

Cump apartamente cu 1, 2,
3 sau 4 camere f Tel.
0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

ădire cu 2
niveluri, cu spa

ă sau sediu bănci. Vis-a-vis
AJOFM. Pre

ă
ătărie, garaj, anexe, curte betonată,

grădină mare, încălzire centrală proprie,
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la
pre

ă ă în Văliug, cu
5 camere, 2 bucătării, garaj, pivni ă,
curte ădină, la pre

ătre
mănăstire, în suprafa ă de 3.187 mp
fâne ădure cu utilită

ă
Releu ă
manastire iar pe muntele Semeni lângă
cabana Gozna, mai jos de eoliene, la

pre

ăturate în
Băile Herculane în suprafa ă de 4.316
mp ă centrală
lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
drumuri principale, la pre

ă, et. 3/4,
în Govândari, Micro 4, la pre

ăr urgent case în zona
Muncitoresc, Moroasa, precum

ă.

ăr urgent
ără intermediari.

cu 5 camere, baie,

şi gr

ş,
zona Teiuş, situat pe drumul c

şi 2.568 mp p
ul de 15 €/mp neg.

şi
şi pe Calea Timişorii, lâng

şi 6.834 mp, situate în zon

şi zona
central

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi 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:

,0 .
,0 .

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

şi taxele poştale
3 sept 0 51,6998
4 sept 0 52,4674

0 53,4470
6 0 53,4803
7 0 53,9987

10 0 54,3626
11 0 54,3293
12 0 54,7016

. 7

. 7
5 sept. 7

sept. 7
sept. 7
sept. 7
sept. 7
sept. 7

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,45
2,44
2,43
2,42
2,41
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,35

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,30
3,29
3,28
3,27
3,26
3,25
3,24
3,23
3,22
3,21
3,20

USD

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12

13 August - 12 Septembrie 2007



DE VĂZUT LA TV:
MOTOCICLISM: MotoGP - MP al Portugaliei, Cele 3 curse

Duminica Eurosport ora 13:00
FORMULA 1: MP al Belgiei, Spa-Francorchamps, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: BCR Open Romania, Finala

Duminica TVR 2 ora 17:00
VOLEI: Campionatul European, Finala mare

Duminica Telesport ora 17:00
BASCHET: Campionatul European, Spania 2007, Finala

Duminica Sport.ro ora 22:30
FOTBAL: Liga Campionilor: Real Madrid - Werder Bremen

Marti ProTV ora 21:45
RUGBY: Camp Mondial, Romania - Scotia

Marti TVR 2 ora 22:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Slavia Praga - Steaua Bucuresti

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01 - 23 sept: CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta 2007;
03 - 16 sept: BASCHET - Campionatul European, Spania;
07 sept - 20 oct: RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;
10 - 16 sept: TENIS - BCR Open Romania, Bucuresti.

FORMULA 1 - M.P. AL BELGIEI
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura MP al

Belgiei, pe circuitul de la Spa Francorchamps.
inainte de Belgia:

1. Lewis Hamilton McLaren 92
2. FernandoAlonso McLaren 89
3. Kimi Raikkonen Ferrari 74
4. Felipe Massa Ferrari 69
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 52
6. Robert Kubica BMW Sauber 33
7. Heikki Kovalainen Renault 21
8. Giancarlo Fisichella Renault 17
9. Alexander Wurz Williams 13

10. Nico Rosberg Williams 12
11. David Coulthard Red Bull 8
12. Mark Webber Red Bull 8
13. Jarno Trulli Toyota 7
14. Ralf Schumacher Toyota 5
15. Takuma Sato SuperAguri 4
16. Jenson Button Honda 2
17. Sebastian Vettel Toro Rosso 1
18. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0
18. ChristijanAlbers Spyker 0
18. Rubens Barrichello Honda 0
18. Markus Winkelhock Spyker 0

Clasamentul pilotilor

Clasamentul constructrorilor:
1. McLaren 166
2. Ferrari 143
3. BMW Sauber 86
4. Renault 38
5. Williams 25
6. Red Bull 16
7. Toyota 12
8. SuperAguri 4
9. Honda 2

10.Toro Rosso 0
10.Spyker 0

BCR OPEN ROM NIAÂ
A 12-a ediţie a turneului de tenis BCR Open Romania se

desf
ţii fiind câ

ţia 2007 sunt prezenţi austriacul
Jurgen Melzer, francezul Florent Serra

ă ă în acest an la Arenele BNR din Capitală, între 8şoar şi 16
septembrie, primele 11 edi ştigate de 6 spanioli, un
argentinian, un francez, un austriac, un australian şi un marocan.

Dintre foştii campioni, la edi
şi argentinianul Jose

Acasuso.
Catalin Gîrd a reusit luni sa se califice pe tabloul principal al

BCR Open Romania dupa ce l-a invins pe Gustavo Marcaccio cu
6-2, 6-1. Astfel, Catalin de o palma organizatorilor care i-au retras
wild-cardul pentru tabloul principal, wild-card pe care trebuia sa-l
primeasca dupa ce a adunat cele mai multe puncte in Circuitul
Futures al Romaniei.

Pe tablourile principale ale BCR Open Romania se mai afla
patru jucatori din Romania, Andrei Pavel, Victor Hanescu, Florin
Mergea si Horia Tecau. Pavel si Hanescu vor juca si la simplu si la
dublu, in timp ce Tecau si Mergea vor juca doar la dublu.

BASCHET
Intre 3 si 16 septembrie

centrul baschetului mondial va fi
in Europa, cinci orase spaniole
urmand a gazdui jocurile Cam
pionatului European masculin.
Campioana mondiala in urma
cu un an in Japonia, reprezen
tativa Spaniei porneste cu prima
sansa la castigarea titlului
continental, atat prin prisma
faptului ca beneficiaza de
aportul propriului public, cat si
prin omogenitatea lotului.

Daca la nivelul lotului si al
sustinerii publicului Spania este
mare favorita, statistica nu este
tocmai in favoarea ibericilor,
doar de ori in istorie echipa
campioana mondiala reusind sa
castige mai apoi si titlul conti
nental. In aceasta postura s-au
aflat Iugoslavia si Uniunea So
vietica. Ultima tara care a reusit
sa se impuna pe teren propriu a
fost Germania, in 1993.

Detinatoarea titlului europe
an, Grecia, va incepe apararea
titlului in fata Israelului, o echipa
venita din calificari. Panagiotis
Yannakis va conta la turneul
final din Spania pe serviciile
unor vedete de prim plan,
precum Dimitrios Diamantidis,
Vasileios Spanoulis, Konstanti
nos Tsartsaris (Panathinaikos),
Lazaros Papadopoulos (Real
Madrid), Theodoros Papalou
kas, Nikolaos Zisis (CSKA
Moscova).

Componenta celor patru
grupe:

: Israel, Serbia,
Rusia, Grecia.

: Portugalia, Letonia,
Croatia, Spania.

: Cehia, Turcia,
Lituania, Germania.

: Polonia, Italia,
Slovenia, Franta.

-

-

-

-

-

-

-

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

RUGBY, CUPA MONDIALĂ
Naţionala de rugby a României particip

ţie care a inceput vineri 7
septembrie în Franţa.

România face parte din grupa C, al ţia,
Portugalia

ţiei (Edinburgh). Pe 25 septembrie,
România va întâlni Portugalia, iar pe 29 septembrie va avea ca
adversar

ţii este Romeo Gontineac,
cu 71 de meciuri, aflat la a patra Cup

ţine cele mai multe eseuri marcate, 25 la num
ţii lotului României adun ţii, 18 dintre

ei având experienţa particip

ţia se va încheia pe 20 octombrie, cu finala de la Saint
Denis, urmând s ţa, dar

ţa grupelor:
: Anglia,Africa de Sud, Samoa, SUA, Tonga;
Australia, Ţara Galilor, Fidji, Canada, Japonia;

: Noua Zeeland ţia, Italia, România, Portugalia;
: Franţa, Irlanda,Argentina, Georgia, Namibia.

Antrenorul francez al reprezentativei de rugby a României,
Daniel Santamans, a declarat c

ţia
"La Cupa Mondial ţii”,

dar vom încerca s
ţia (18

septembrie), dar am fi preferat s ţienii în Franţa. S

ţiuni, chiar pe terenul Scoţiei, este un mare handicap

ă pentru a ă
consecutiv la Cupa Mondială, competi

ături de Italia, Sco
ă ă pe 12

septembrie, cu Italia, la Marsilia, al doilea meci fiind programat pe
18 septembrie, împotriva Sco

ă Noua Zeelandă, ambele la Toulouse.
Căpitanul echipei noastre este Sorin Socol, cel mai tânar

jucător e Cătălin Fercu, 21 de ani, iar cel mai vârstnic Răzvan
Mavrodin, 34 de ani. Decanul de selec

ă Mondială. Gabriel Brezoianu
de ăr.

Componen ă 926 de selec
ării la Cupa Mondială (1999 sau/

ă se desfă

ă componen

ă, Sco

ă elevii săi vor încerca să dea totul
pe teren în partidele cu Noua Zeelandă, Italia

ă sunt con ă există “două competi
ă ne vindem scump pielea ă murim cu arma în

mână. Pregătim meciurile cu Italia (12 septembrie)
ă jucăm cu sco ă

evoluăm pe Murrayfield, unul dintre stadioanele Turneului celor 6
Na

şasea oar

şi Noua Zeeland şi va debuta la Cupa Mondial

şi
2003).

Competi
şoare în oraşe din Fran şi la

Cardiff (4 meciuri) sau Edinburgh (2).
Iat

şi Sco
ştient c

şi s
şi Sco

şi va fi
extrem de dificil.”

GrupaA
Grupa B:
Grupa C
Grupa D

Clasament etapa a 6-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. FC Vaslui 6 4 2 0 13 6 14p
Rapid Bucuresti 6 4 2 0 13 7 14
CFR Cluj 6 4 2 0 10 5 14
Unirea Urziceni 6 4 1 1 13 8 13
Politehnica Timisoara 6 3 2 1 13 11 11

. Gloria Bistrita 6 3 2 1 8 7 11
7. Pandurii Tg. Jiu

. Steaua Bucuresti 5 3 1 1 4 2 10
9. Dinamo Bucuresti 5 2 1 2 6 5 7

. Politehnica Iasi 6 2 1 3 7 7 7
11. Otelul Galati 6 2 0 4 7 11 6

Ceahlaul Piatra Neamt 6 2 0 4 7 9 6
13. UTA 6 1 2 3 8 10 5

Dacia Mioveni 6 1 2 3 5 7 5
5. Farul Constanta 5 1 1 3 3 7 4p

16. U. Craiova 6 1 0 5 6 10 3p
17. Gloria Buzau 6 1 0 5 3 14 3p
18. U. Cluj 6 0 2 4 7 11 2p

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

5 3 1 1 8 4 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (7/34), 14-16.09.2007 - Vineri, 14.09.

Sambata, 15.09

Duminica, 16.09.

: Gloria
Buzau - Unirea Urziceni, (Telesport, ora 17:00); Politehnica Timisoara
- FC Vaslui, (Kanal D, ora 20:30); : Universitatea Cluj -
Gloria Bistrita, (Telesport, ora 17:00); Otelul Galati - Dacia Mioveni,
(TVR 1, ora 17:00); Univeritatea Craiova - UTA, (National TV, ora
18:45); Politehnica Iasi - Dinamo Bucuresti, (Antena 1, ora 20:45);

: Farul Constanta - CFR Cluj, ( National TV, ora
18:45); Ceahlaul Piatra Neamt - Pandurii Tg. Jiu, (Telesport, ora
19:30); Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti, (Kanal D, ora 20:30).

Clasament etapa a 3-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

1. CSM Rm. Valcea 3 2 1 0 4 1 7p
Unirea Alba Iulia 3 2 1 0 4 2 7
FC Drobeta 3 2 0 1 5 4 6
Liberty Salonta 3 2 0 1 3 2 6
Muresul Deva 3 1 2 0 7 2 5

. ISCT 3 1 2 0 4 1 5
7. Ariesul Turda

Minerul Lupeni 3 1 1 1 2 2 4
9. FC Bihor 3 1 1 1 2 3 4

. Poli II Timisoara 3 1 1 1 3 6 4
11. Gaz Metan Medias 3 1 0 2 6 7 3

13. FC Arges 3 1 0 2 3 4 2
FC Targoviste 3 0 2 1 2 3 2

5. FC Caracal 3 0 1 2 2 4 1p
16. Corvinul Hunedoara 3 0 1 2 1 4 1p
17. CFR Timisoara 3 0 1 2 0 3 1p
18. Jiul Petrosani 3 1 2 0 1 0 0p

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

3 1 2 0 3 1 5p
8 p

p
10 p

p

p
14. p
1

12. FCM Resita 3 1 0 2 3 6 3p

Etapa urmatoare, (4/34), .
Etapa (5/34), 15.09.207 FCM Re

se ve desfasura miercuri 12.09.2007
: Drobeta - Poli II Timisoara;

.

şiţa -
Minerul; CSM Rm Vâlcea - FC Bihor; FC Caracal - FC Târgovişte;
CFR Timişoara - Arieşu Turda; Mureşul Deva - Unirea Alba Iulia;
Liberty O. - Jiul; Gaz Metan - Corvinul; CS ISCT -Arges

HANDBAL MASCULIN

La sfarsitul acestei sapta
mani se va da startul la o noua
editie a Ligii Nationale de
Handbal Masculin.

In prima etapa UCM Resita
primeste vizita echipei Poli
Izometal Timisoara. Meciul se
va desfasura la Resita, in Sala
Pol ivalenta sambata, 15
septembrie 2007 de la ora 11.
Biletul costa 6 lei.

-
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Euro 2008
Sambata Romania a invins echipa Belarusului cu scorul de 3 - 1

in deplasare. Alte rezultate de sambata: Olanda - Bulgaria 2-0;

Clasamentul Grupei G inaintea meciurilor de miercuri:

2. Olanda 7 5 2 0 10- 2 17
3. Bulgaria 8 4 3 1 11- 6 15
4.Albania 7 2 3 2 8- 6 9
5. Slovenia 7 2 1 4 8- 13 7
6. Belarus 8 2 1 5 10- 16 7
7. Luxemburg 8 0 0 8 0- 17 0

Luxembourg - Slovenia 0-3.

1. Romania 8 6 2 0 17- 5 20

Miercuri echipa nationala a Romaniei a desfasurat un meci amical
in deplasare, in compania echipei nationale a Germaniei. In Grupa G
s-au jucat: Slovenia - Belarus; Bulgaria - Luxembourg; Albania -
Olanda. Iar urmatoarele meciuri din grupa se vor juca in 10 octombrie:

; Belarus - Luxembourg; Slovenia - Albania.Romania - Olanda
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