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Bursa locurilor de munc@ pentru
absolven]ii promo]iei 2007

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-
Severin, organizează în data de 28 septembrie 2007, începând
cu ora 9, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei
2007, la Reşiţa, Bocşa, Caransebeş, Băile Herculane, Moldo
va Nouă şi Oraviţa.

Până în present, AJOFM Caraş-Severin a contactat 81
agenţi economici din judeţ pentru depistarea locurilor de
muncă vacante pentru absolvenţi, un număr de 40 angajatori
confirmând participarea la bursă. Aceştia oferă absolvenţilor
319 locuri de muncă: 225 la Reşiţa, 31 la Bocşa, 33 la Moldova
Nouă, 15 la Caransebeş şi 15 la Oraviţa. Dintre cele 319 locuri
de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor, 26 sunt pentru studii
superioare: economist (6), inginer mecanic (4), inginer geodez
(2), inginer electrotehnist (4), inginer proiectant (6) şi inspector
asigurari (4). Celelalte locuri de muncă pentru absolvenţi sunt
în meseriile: lacatus (17), electrician (40), agent asigurari (25),
operator fabricare mezeluri (15), vânzător (18), confecţioner
îmbrăcăminte (20), casier (2), bucatar (2), agent commercial
(2), sudor (9), instalator tehnico-sanitar (5), dulgher (3), strun
gar (5), faiantar (2), legator manual (3), tâmplar (7), operator
calculator (5), ospătar (9), barman (2), femeie de serviciu (1),
sofer (1), zidar (13), muncitor necalificat în confecţii (15),
muncitor necalificat asamblare (4), muncitor necalificat (68).

Bursele locurilor de muncă vor fi organizate în următoarele
locaţii

Restaurant 800;
sediulALOFM Bocşa, Str. 1 Decembrie 1918 nr 1;

sediul ALOFM Băile Herculane, Str
Mihai Eminescu nr 2;

sediul ALOFM Moldova Nouă, Str.
Şoseaua Dunării nr 1;

Primăria Oraviţa, Str 1 Decembrie 1918 nr 60;
Grup Şcolar Auto Caransebeş, str

Tribunalului nr 2.
Agenţii economici care doresc să angajeze absolvenţi ai

instituţiilor de învăţământ pot beneficia de facilităţile oferite de
către AJOFM Caraş-Severin. În conformitate cu Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată ,
agenţii economici pot beneficia de subvenţionarea locurilor de
muncă pentru încadrarea absolvenţilor. Astfel, angajatorii care
încadreaza în munca pe durata nedeterminata absolventi ai
unor institutii de învăţământ sunt scutiti, pe o perioada de 12
luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru
somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe
aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:

1 salariu de baza minim brut de tara, în vigoare la data
încadrarii în munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului
sau ai scolilor de arte si meserii;

1,2 salarii de baza minime brute pe tara, în vigoare la
data încadrarii în munca, pentru absolventii de învatamînt
secundar superior sau învatamînt postliceal;

1,5 salarii de baza minime brute pe tara, în vigoare la
data încadrarii în munca, pt absolventii de învatamînt superior.

Angajatorii care încadreaza în munca pe durata nedetermi
nata absolventi din rîndul persoanelor cu handicap pot primi
lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus pe o
perioada de 18 luni.

Angajatorii care încadreaza absolventi cu subventionarea
locului de munca sunt obligati sa mentina raporturile de munca
sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încheierii.
După această perioadă, pentru fiecare an de continuare a
raporturilor de munca sau de serviciu, angajatorii pot primi un
ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale da
torate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform
legii.Ajutorul financiar poate fi acordat pentru cel mult 2 ani.

Agenţii economici care doresc să participe la Bursă sunt
aşteptaţi să depună ofertele de locuri vacante la sediulAgenţiei
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 212380) sau la sediile
Agenţiilor locale din Bocşa (tel 555900), Băile Herculane (tel
560484), Moldova Nouă (tel 541069), Oraviţa (tel 571598) şi
Caransebeş (str Tribunalului nr 2 - tel 516323).
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Întâlnirea staff-ului Consiliului Judeţean cu primarii şi
reprezentanţii instituţiilor publice din judeţ (5 septembrie 2007) s-a
vrut un demers al politicii de coeziune socială şi economică,
specifică Uniunii Europene, aplicată în Caraş-Severin.

Ca un preambul a ceea ce urma să fie o analiză critică a
situaţiei absorbţiei, în judeţul nostru, a fondurilor europene şi
guvernamentale, domnul prefect Ioan Anton Paulescu a prezentat
stadiul în care unităţile şcolare se prezintă la începerea noului an
de învăţământ.

Cea mai importantă problemă a constituit-o obţinerea
autorizaţiei sanitare de funcţionare, gir al protecţiei copiilor şi
condiţie sine qua non pentru desfăşurarea cursurilor.

E greu de conceput ca un prefect, în pragul deschiderii noului
an de învăţământ să fie obligat să le amintească directorilor
unităţilor şcolare care le sunt obligaţiile, din acest punct de vedere
şi care este traseul de parcurs pentru obţinerea unui document
care, timp de un an de zile, autorizează funcţionarea instituţiilor
respective, în condiţiile în care nu a intervenit vreo majorare a taxei
(modică, de altfel) sau vreo modificare de procedură .

O altă problemă, de asemenea cu caracter administrativ, o
constituie insuficienta absorbţie a celor 29 milioane lei pe care
Guvernul le-a pus la dispoziţia instituţiilor şcolare din judeţul
nostru, în vederea asigurării confortului actului de învăţământ, prin
modernizarea bazei materiale.

Din acest fond au fost utilizate doar 19%, ceea ce înseamnă o
preocupare necorespunzătoare din partea administraţiilor locale,
preocupare care ar fi însemnat inventarierea problemelor
existente, informare, gândirea unor proiecte clare pentru baza
materială care poate asigura un proces de învăţământ modern,
elaborarea în avans a unor studii de fezabilitate, cu estimarea
costurilor, proiecte care pot fi puse în practică în momentul în care
există surse de finanţare.

Situaţia din judeţul nostru, unde au fost alocate fonduri pentru
doar 39 de primării, din cele 77 existente, trădează un sistem de
informare deficitar la toate nivelurile, o responsabilitate a factorilor
implicaţi la fel de precară, ceea ce a condus la blocarea banului
public care ar fi putut schimba peisajul şcolar.

Având în vedere că până la deschiderea finanţării, un proiect
început cu un studiu de fezabilitate, care, analizat şi acceptat va
conduce la o licitaţie pentru selectarea firmei executante, rezultat
care poate fi contestat şi, în această situaţie poate genera amânări
sine die, este puţin probabil că vor mai exista şcoli care să benefi
cieze de fondul guvernamental menţionat. A fost făcută menţiunea
că în prezent se desfăşoară proiecte iniţiate în luna martie.

Fondurile neabsorbite până la sfârşitul anului 2007 se vor
pierde, iar sancţiunea aplicată neincluderea în viitoarele finanţări
guvernamentale va fi percepută doar de către populaţia şcolară,
fără implicarea adevăraţilor responsabili.

-

(R.B.)

ŞCOLILE ÎN SEPTEMBRIE

Cum se pot pierde bani
sau
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Argumente pentru amendamentul la Legea
lustra]iei referitor la interdic]ia de a ocupa
func]ii publice pentru responsabilii crimelor

din decembrie 1989 }i iunie 1990
Stimate domnule Bogdan Olteanu preşedinte al Camerei

Deputaţilor,
Vă prezentăm expunerea de motive pentru amendamentul propus

de noi la Legea lustraţiei, care va fi votată de Camera Deputaţilor în
toamna acestui an, referitor la interdicţia de a ocupa funcţii publice
pentru responsabilii crimelor din decembrie 1989 şi iunie 1990.

Lustraţie înseamnă interdicţie luminoasă aplicată persoanelor
nedemne de a ocupa funcţii publice. Este evident că cele mai
nedemne persoane din România sunt cele responsabile pentru
masacrur din decembrie 1989 şi fratricidul din iunie 1990. în
decembrie '89 şi iunie '90 au fost ucişi peste 1.100 de oameni. „Să nu
ucizi? , spune Biblia. Să nu ucizi un om, darămite peste 1.100 de
oameni. Dintre aceştia, Ceauşescu are pe conştiinţă 162. Restul de
942 de crime au fost comise după preluarea puterii de grupul condus
de d-l Ion Iliescu.

Pentru a nu fi judecaţi, vinovaţii s-au instalat în fruntea statului
alături de alţi reprezentanţi ai comunismului, care-a fost învins de
revoluţie doar în aparenţă. Ca reacţie la confiscarea acesteia,
Proclamaţia de la Timişoara din martie 1990 a subliniat înainte de
toate că revoluţia a fost „categoric anticomunistă , cerând ca urmare
aplicarea lustraţiei anticomuniste. Proclamaţia a însemnat începutul
revoluţiei de catifea continuată la Bucureşti prin manifestaţia din Piaţa
Universităţii, reprimată bestial în iunie 90, odată cu presa
independentă, partidele istorice şi societatea civilă.

Conform actului de stat al condamnării crimelor comunismului,
Proclamaţia de la Timişoara şi manifestaţia din Piaţa Universităţii au
fost „momente constitutive şi reprezentative ale Revoluţiei
anticomuniste începută în decembrie 19891.

Autorii masacrului din decembrie 89 şi ai fratricidului din iunie 90
au înfăptuit cea mai mare dintre crimele regimului comunist. Nicăieri în
Europa nu s-au înregistrat victime la căderea comunismului, în
schimb, în România a fost un masacru incredibil. Şi totuşi, vinovaţii
sunt încă nepedepsiţi. Mai mult: de peste 17 ani, cei implicaţi în crime
istorice infestează viaţa publică din România şi ne dau lecţii de
demnitate chiar de la înalta tribună a instituţiilor statului, în frunte cu d-l
Ion Iliescu - preşedinte al României timp de 11 ani. Abia acum Justiţia
începe să-şi facă datoria. Nemaiavând imunitate prezidenţială, d-l
Iliescu este în sfârşit urmărit penal pentru crime şi învinuit pentru
genocid. Cu toate acestea, nu are demnitatea să se retragă din
parlament şi din PSD care, solidarizându-se cu cel anchetat penal,
acuză fără temei Justiţia de injustiţie, ignorând principiul fundamental
al separaţiei puterilor (parlamentară, executivă şi judecătorească)
într-un stat democratic, cu toate că respectarea acestui principiu este
obligatorie conform articolului 1 al Constituţiei.

(...) Pentru ca actuala lege să-i fi exclus din viaţa publică pe cei
vinovaţi pentru cele peste 1.100 de crime din timpul revoluţiei, aceştia
trebuiau condamnaţi definitiv încă de la începutul anilor '90. Dar până
acum, cu excepţii care confirmă regula, nici măcar n-au fost trimişi în
judecată. Cei care vor fi găsiţi vinovaţi vor avea dreptul la apel, apoi la
recurs, şi abia în final s-ar putea pronunţa condamnarea definitivă.
Tocmai de aceea, legea lustraţiei nu trebuie să permită celor învinuiţi
pentru crimele din decembrie 1989 şi iunie 1990 să ocupe funcţii şi
demnităţi publice, până la probarea nevinovăţiei lor.

Legea trebuie să prevadă obligaţia Justiţiei de a finaliza cercetările
„cu maximă celeritate , în regim de „reducere a duratei procedurii
judiciare", aşa cum s-au angajat în scris atât procurorul general cât şi
ministrul Justiţiei. Într-un asemenea proces - de interes naţional, legea
trebuie să pedepsească cu severitate extremă orice acţiune de
imixtiune în Justiţie, de ameninţare sau de corupere a reprezentanţilor
acesteia.

Procesul crimelor din timpul revoluţiei anticomuniste trebuie să
aibă statutul cuvenit celui mai important proces al Justiţiei române.
Importanţa lui este esenţială. Prin acest proces am putea cunoaşte
întregul adevăr despre istoria recentă a României. Cunoaşterea
acestui adevăr va face posibilă reforma morală a societăţii româneşti.

Cu încrederea că nimic bun nu poate fi clădit pe neadevăruri şi
crime.

Sorin Ilieşiu - Alianţa Civică, Teodor Mărieş - Asociaţia 21 Decem
brie 1989, Liviu Antonesei - Fundaţia Culturală Timpul - laşi, Antonie
Popescu - Liga Studenţilor din Universitatea Bucureşti 1990, Pompiliu
Alămorean - Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 -
Timişoara, George Costin - Blocul Naţional al Revoluţionarilor 1989.
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Marţi, 18 septembrie a.c. cu începere de la ora
1100 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin (CJCS) a fost convocată o şedinţă
ordinară cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-
Severin din data de 14.08.2007.

Proiect de hotărâre privind încetarea
mandatului de consilier judeţean al domnului Pascu
Gheorghe.

P privind acordarea titlului de „Cetăţean de
Onoare” al judeţului Caraş-Severin, domnului Nico-
lae Bocşan, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca.

PH privind repartizarea pe unităţi administrativ
teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală pentru
proiectele de infrastructură care necesită cofinan-
ţare locală, pe anul 2007.

PH privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2007.

PH de modificarea a anexelor 1, 3-9, 11-26 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 7/01.02.2007 pri-
vind adoptarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, pe
anul 2007, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de că-
tre acesta, cu modificările şi completările ulterioare.

PH de modificare a anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 10/01.02.2007 privind apro-
barea Programului de drumuri judeţene şi comunale
finanţat din sume defalcate din TVA, pe anul 2007.

PH privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale
pentru activităţi şi/sau serviciile prestate de către
direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean CS şi direcţiile (serviciile) de sub
autoritatea Consiliului Judeţean CS, pe anul 2008.

PH privind modificarea statelor de funcţii din
cadrul aparatului de specialitate al CJCS.

PH pentru modificarea Hotărârii CJCS nr.
104/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Administra-
re a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-
Severin, cu modificările şi completările ulterioare

PH pt. modificarea Hotărârii CJCS nr. 15/
24.02.2006 privind aprobarea organigramei, a sta-
telor de funcţii, a Regulamentului-cadru de organi-
zare şi funcţionare şi a fişelor de evaluare a posturi-
lor la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului CS, cu modificările ulterioare

PH privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii la Muzeul de Etnografie şi al Regi-
mentului de Graniţă Caransebeş, aprobate prin
Hotărârea CJCS nr. 179/29.12.2005, cu modificările
şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
nr. 73/2007 a CJCS şi de stabilire a componenţei
nominale a Comitetului judeţean de analiză a pro-
blemelor persoanelor cu handicap Caraş-Severin.

PH pt. modificarea Hotărârii 80/2005 privind
Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de
pe lângă Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

PH privind desemnarea unui reprezentant al
CJCS pentru a face parte din Comisia de acreditare
a furnizorilor de servicii sociale din judeţul CS.

PH privind modificarea Hotărârii nr.
48/04.04.2003 privind aprobarea numărului şi struc
tura personalului nedidactic din cadrul unităţilor de
învăţământ special din subordinea , cu modifi
cările şi completările ulterioare.

PH privind modificarea arondării actuale a
unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice
comunitare locale prin înfiinţarea de noi astfel de
servicii.

PH privind aprobarea planului de şcolarizare
la Şcoala Populară deArte şi Meserii Reşiţa, pe anul
2007 2008.

PH pt. modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 116/21.09.2005 privind
înfiinţarea şi organizarea Centrului de Plasament
pentru copii cu dizabilităţi „Bunavestire” Caranse-
beş, cu modificările şi completările ulterioare.

PH pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 117/21.09.2005
privind înfiinţarea şi organizarea Centrului de
Plasament pentru copii cu dizabilităţi „Sfânta Maria”
Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

PH pentru modificarea şi completarea Hotă-
rârii Consiliului Judeţean nr. 118/21.09.2005 privind
înfiinţarea şi organizarea Centrului de Plasament
pentru copii cu dizabilităţi Oraviţa, cu modificările şi
completările ulterioare.

PH pentru modificarea şi completarea Hotă-
rârii Consiliului Judeţean nr. 119/21.09.2005 privind
înfiinţarea şi organizarea Centrului de Plasament
„Casa Noastră” Zăgujeni, cu modificările şi comple-
tările ulterioare

PH pt. modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.120/21.09.2005 privind înfi-
inţarea şi organizarea Centrului de Plasament „Spe-
ranţa”Reşiţa,cu modificările şi completările ulteriore

PH de modificare a anexei nr.4 la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 123/2005 privind înfiinţarea
şi organizarea Complexului de Servicii Destinat
Protecţiei Copilului Reşiţa, cu modificările şi com-
pletările ulterioare.

PH privind modificarea statului de funcţii la
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului
Reşiţa.

PH privind aprobarea contractului de conce-
siune dintre Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi SC
ARGIROM INTERNAŢIONALSA.

PH privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judeţean în Adunarea
Generală a Acţionarilor la SC FABRICA DE
PRODUSE LACTATE SAOraviţa.

PH privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judeţean în Adunarea
Generală a Acţionarilor la SC FOTBAL CLUB
MUNICIPALSAReşiţa.

PH privind aprobarea strategiei de acţiune
pentru rezolvarea problemelor de mediu ale
judeţului denumită „Plan Local de Acţiune pentru
Protecţia Mediului 2006-2013 Caraş-Severin”.

PH privind asocierea cu Consiliul
Local Sasca Montană la co-finanţarea proiectului
„Centrul de informare şi promovare a turismului Par
cul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa,” realizat cu con
tribuţia financiară nerambursabilă din partea UE.

PH privind participarea a Proiectul
”Dezvoltarea durabilă a Parcului Natural Porţile de
Fier în contextul armonizării activităţilor antropice cu
obiectivele de conservare a diversităţii biologice în
ariile protejate” realizat în cadrul Planului Naţional
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II.

PH privind aprobarea Studiului de Fezabili-
tate Revizuit, soluţiilor tehnice şi a Listelor de Can-
tităţi finale ale proiectului „Reabilitarea infrastructurii
turistice a zonei Semenic DJ 582”.

PH privind aprobarea co-finanţării şi imple-
mentarea proiectului „Centrul de Urgenţă pentru
Persoane fără Adăpost” realizat cu finanţarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse.

PH privind transmiterea unei părţi din imo-
bilul „Fosta UM 01929 (Imobilul 2906) Reşiţa” aflat
în domeniul privat al judeţului Caraş-Severin şi ad-
ministrarea , în administrarea Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului C .

Informare privind stadiul de realizare a
proiectelor pentru accesarea Fondurilor Structurale
ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Informare privind activitatea Centrului Jude-
ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin în perioada ianuarie
iunie 2007.

Raport privind activitatea desfăşurată de
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Reşiţa, în anul
şcolar 2006-2007.

Informare cu privire la participarea unei dele-
gaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la progra-
mul de perfecţionare profesională având ca tema-
tică Fondurile Europene 2007-2013, ce a avut loc la
Barcelona, Spania, în perioada 01-06 iulie 2007.

Informare privind modul de soluţionare al
petiţiilor pe semestrul I/2007.

Raport de gestiune al Asociaţiei Sportive
Municipale de Fotbal Caransebeş.

Raport de activitate al Comisiei de Relaţii
Externe şi Integrare Europeană pe anul 2006.
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Convocare AGA
Societatea Comercial
51 în Re ţa, str. Libert ţii, nr.

37, în baza Legii 31 modificat
ţionarilor, cu urm

Alegerea Comisiei de Cenzori
Diverse

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu

ţia de cen or se afl ţia acţionarilor, putând fi
consultat

ţa.
Adunarea General ţionarilor, se va întruni pe str.

Zimbrului, nr. 42, pe data de 26 octombrie 2007, ora 15.00. În
eventualitatea neîndeplinirii cvorumului stabilit de lege, va fi
întrunit

ţionarilor, cu
urm

Stabilirea adresei sediului social al IPPS SA.
Diverse.

Adunarea General ţionarilor, se va întruni
pe str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 26 octombrie 2007, ora 16.00.
În eventualitatea neîmdeplinirii cvorumului stabilit de lege, va fi
întrunit

ă IPPS SA, înregistrată la ORC sub nr.
J11 ă

ă, art. 117, convoacă Adunarea
Generală Ordinară aAc ătoarea ordine de zi:

ă ale persoanelor propuse
pentru func ă la dispozi

ă ă de ace

ă Ordinară aAc

ă pe data de 27 octombrie ora 5.00, la aceea ă.
ă ă a Ac

ătoarea ordine de zi:

ă Extraordinară a Ac

ă pe data de 27 octombrie, ora 16.00, la aceea ă.

/ /1991, CUI 1060728, cu sediul

z

1
Extraordinar

şi

şi calificarea profesional

şi completat ştia la adresa: str. Zimbrului, nr. 42,
Reşi

şi adres
Şi Adunarea General

şi adres

1.
2.

1.
2.

Pre , Dumitru Bogoevicişedinte CA

�

�

�

�

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.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

Diverse
,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând congelator, 5 sertare.
Trl. 0355-408068.

Vând ma

ţ -
ţa. Tel. 0355-805819.

Vând mobil

-

Vând convector cu tiraj forţat

Vând circular plus moar

şin

şi, cana
pea, 2 corpuri buc

şi convector cu instant,
uş

şi teracot

ă de spălat
automată Candi, 260 lei. Tel.
0355-803015.

Vând vitrină, măsu ă, ser
vantă Topli

ă sufragerie, 3
corpuri, 2 fotolii, 2 vitrine mai
mici, 2 dulapuri cu 2 u

ătărie sus-
pendate

ă intrare apartament. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

ă. Tel. 0730-079227.
ă.

Tel. 0730-079227.
Vând 2 ceasuri mecanice

Slava de masă stare f bună.
Pre

ă. Rog seriozitate.

, .
ţ 15 lei. Tel. 0355-807491 de

urgenţ

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
aug 7

şi

30 .- 12 sept.200

Matrimoniale
Pensionară 58 de ani caut

partener pentru căsătorie. Tel.
0728-166849.

B iat iă talian 35 ani, serios,
drăgu , 178 74 kg, caută fată
serioasă, frumusică, slabă, fără
obliga ie pt rela ie. Rog serio
zitate!! Pupici. multiservice-
l u c a @ h o t m a i l . i t Te l
+393281468106

ţ ,

ţ . ţ -

.
.

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

� �

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

� �

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 2 camere c

ţir i , preţ 12.600
negociabil. Tel. 0727-711228.

Cump -
-

Primesc fete în gazd

ţi. Tel. 0355-409870.
Vând

ţionarilor,
Lunc

ţ negociabil, f

ămin cu
îmbunătă

ăr casă sau aparta
ment 3 camere fără intermedi
ari, rog seriozitate. Tel. 224426.

ă. Tel.
0355-805819.

Primesc fete în gazdă. Tel.
0355-408068.

Primesc în gazdă 2 copii,
băie

ieftin cameră cămin cu
baie în blocul func

ă. Tel. 0726-125935.
Ofer spre închiriere cameră

de cămin cu baie, blocul fetelor,
Luncă. Tel. 0726-125935.

Primesc în gazdă o fată sau
un băiat. Tel. 0355-802905.

Cumpăr apartament 2
camere sau garsonieră, 1 din 4,
zonă lini ă, cu credit ipotecar.
Tel. 0731-526322.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, cu centrală, semide
comandat, pre ără
intermediari. Tel. 0740-211870.

ştit

-

Auto-Moto-Velo
Vând Audi A4 1.6 euro 4, an

2001, full option, piele, xenon,
recent adus. Tel. 0721-747912.

ând Dacia 1300, a.f. 1995,
stare perfect ţ 900

â Mercedes Sprinter 8+1,
a.f. 2002, Mercedes Cobra,
Mit ubishi Col 2006 decembrie
12

V
€

negociabil. Tel. 232115.
V nd

s t

ă. Pre

şi Opel Corsa a.f. 2003. Tel.
0742-844393, 0742-553630,
0726-834261.

Caut b

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

Studio Videochat din Bucu-
resti cauta tinere si cupluri pt.
angajare. Se asigura cazare
gratuita si conditii de lucru foarte
bune. Castiguri 1500-2000
$/luna. Tel. 0723-404396.

ătrâni sau copii pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

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.

şi între

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

G sit câine Pechinez pe
Calea Timi .

ă
şoarei. Tel. 227233

RE IŢA:

CARANSEBES:

BOCSA:

TOTAL GENERAL: 670

Ş Agent de paza: 19;Agent imobiliar: 1;Agent turism: 1;
Agent vanzari: 2; Ajutor ospatar: 10; Ambalator manual: 1;
Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan: 2; Asistent
farmacist: 1; Asistent medical fizioterapie: 2; Asistent medical
generalist: 16;Asistent social: 1; Barman: 2; Brutar: 9; Bucatar: 31;
Carmangier: 3; Casier: 5; Cazangiu recipiente: 20; Coafor: 3;
Consilier chimist: 1; Contabil: 2; Croitor-confectioner imbracamin-
te dupa comanda: 92; Cuptorar lianti: 1; Dulgher: 5; Electrician de
intretinere si reparatii: 2; Electrician exploatare retele electrice: 4;
Faiantar: 1; Femeie de serviciu: 4; Fierar betonist: 1; Frizer: 3;
Incarcator descarcator: 1; Infirmiera: 2; 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: 48; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 51; Ospatar (chelner): 13; Pedichiurist: 1; Secretara:
1; Sofer de autocamion: 5; Sofer autoturisme si camionete: 2;
Spalator vehicule: 1 absolvenţi; 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; Topograf: 1; Vanzator: 26; Zidar
restaurator: 7; Zidar rosar-tencuitor: 6; Zugrav, vopsitor: 2;

Bucatar: 1; Ospatar: 2; Consilier economic: 1;
Lucrator in comert: 2; Mecanic: 3; Lacatus mecanic: 6; Tamplar:
13; Sofer: 2; Confectioner cablaje auto: 5; Confectioner articole
piele: 18; Strungar lemn: 2; Muncitor necalificat : 12; Barman: 2;
Sablator: 2; Vanzator: 3; Inginer geolog: 1; Inginer mecanic: 3;
Inginer material rulant: 1; Electrician: 1; Sudor: 5; Bobinator: 5;
Lucrator gestionar: 3; Magazioner: 2; Sef raion: 2; Agent
contractari si achizitii: 4; Vanzator ambulant: 4;

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 19.09.2007

PRISMA | 20 - 26 Septembrie |2007

Vînd pădure plus fânea ă,
5.800 mp, Caransebe

ă de agrement. Tel. 0721-
940954.

Vând garsonieră sau schimb
ătesc diferen

Vând casă în Re
ădină, central. Tel. 253824.

Vând 2 case cu toate facili-
tă

Vând apartament 2 camere,
bun de privatizare, Moroasa 1
sau schimb cu garsonieră sau
cămin două camere plus
diferen ă. Tel. 0726-197583.

Vând casă în Câlnic, teren
500 mp, cu utilită

Cumpăr garsonieră sau
apartament cu 2 camere. Tel.
0748-119443.

ţ

ţa. Tel. 0255-
229230.

ţa, cu
gr

ţile. Tel. 0742-844393 sau
0726-834261.

ţ

ţi. Tel. 0748-
119443.

ş Teuş,
zon

şi pl

şi



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

�

O.G. nr. 39

(M.O. nr. 589/27.08.2007)
O.G. nr. 45

ţei de urgenţ
(M.O. nr. 598/30.08.2007)

ţiilor specifice
ţi directe ţi naţionale

directe complementare în sectorul vegetal

ţi naţionale
directe complementare

Decizia nr. 2.858 a pre ţii Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii

ţiei privind regimul de autorizare general
(M.O. nr. 608/ 4.09.2007)

ţii Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii

ţiei privind procedura de determinare a anumitor
obligaţii financiare ale furnizorilor de reţele sau servicii de
comunicaţii electronice

ţional
ţii ţiei (M.O. nr. 608/

4.09.2007)
Decizia nr. 2.895 a pre ţii Naţionale

pentru Reglementare în Comunicaţii
ţiei privind Planul naţional de numerotaţie (M.O. nr.

608/ 4.09.2007)

privind interoperabilitatea sistemelor
electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii
rutiere

pentru modificarea
ă a Guvernului nr. 109/2005 privind

transporturile rutiere
ării

rurale privind stabilirea modului de implementare, a
condi

ă ă

ădurilor
ării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea

produselor agricole care beneficiază de plă

ă

ă pentru
furnizarea serviciilor po

ă

ătre Autoritatea Na ă pentru Reglementare în
Comunica

ă

şi completarea
Ordonan

şi dezvolt

şi a criteriilor de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de pl şi pl

şi pentru
abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, p şi
dezvolt

şedintelui Autorit
şi Tehnologia

Informa
ştale

Decizia nr. 2.892 a preşedintelui Autorit
şi Tehnologia

Informa

şi ale furnizorilor de servicii poştale
c

şi Tehnologia Informa

şedintelui Autorit
şi Tehnologia

Informa

Ordinul nr. 704 al ministrului agriculturii

(M.O. nr. 607/03.09.2007)

Elevii din toată ţara sunt
obligaţi să poarte din acest an însemne distinctive care să arate de la ce şcoală provin
� �

�

�

-
-

Guvernul va aloca anul viitor 6% din PIB pentru educaţie
An

gajatii din justitie, armata sau politie nu sunt obligatii sa contribuie la sistemul public de pen
sii. In consecinta, aceste profesii sunt excluse din sistemul obligatoriu de pensii private

4

Aproape 3 milioane şi jumătate de elevi, din care
230.000 de "boboci", au început luni , care
cuprinde 35 de săptămâni de cursuri. Potrivit Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în anul şcolar 2007-
2008 cei 3.438.000 de elevi vor fi pregătiţi de 200.000 de
profesori titulari şi 60.000 de suplinitori.

noul an şcolar
Potrivit reprezentantului MIMMCPL,

România se situează între primii 20 exportatori
de , la nivel mondial,
având în prezent un potenţial de circa 145.000
hectare de teren agricol certificate ca putând fi
cultivate cu produse ecologice (în 2006).

produse ecologice

Plata dividendelor către acţionarii persoane
fizice ai se va face în jurul
datei de 1 noiembrie, prin unităţile Casei de
Economii si Consemnaţiuni (CEC), cu care
Fondul a semnat un contract în acest sens, arată
miercuri un comunicat al Fondului.

Fondului Proprietatea

Folosirea de către partidele politice a resurselor
financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor
publice, regiilor autonome, companiilor naţionale,
societăţilor comerciale sau bancare la care statul sau
unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari majoritari,
în alte condiţii decât cele stabilite de legile electorale, este
interzisă. Interdicţia vizează folosirea acestor resurse în
activitatea proprie a partidelor sau în campania electorală,
potrivit normelor metodologice de aplicare a legii nr.
334/2006, adoptate de Guvern.

Prevederea este inclusă şi în Legea nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a cam
paniilor electorale, însă prin normele de aplicare, adoptate
de Guvern se explicitează acest articol. Potrivit Legii,
interdicţia se aplică şi în cazul societăţilor comerciale care,
cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au
desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice.

Normele de aplicare, adoptate prin Hotărâre de
Guvern, detaliază şi explicitează modul de aplicare a Legii
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice
şi a campaniilor electorale.

De asemenea, normele de aplicare precizează explicit
faptul că partidele politice nu pot accepta donaţii sau
servicii prestate cu titlul gratuit de la o autoritate ori
instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie
naţională, societate comercială sau societate bancară cu
capital integral ori majoritar de stat.

Partidele şi alianţele politice, alianţele electorale şi
candidaţii independenţi nu pot accepta donaţii din partea
altor state, organizaţii, persoane fizice sau juridice din
străinătate. Excepţie fac donaţiile care constau în bunuri
necesare activităţii politice primite de la organizaţii politice
internaţionale la care partidul respectiv este afiliat sau de
la partide şi formaţiuni politice aflate în relaţii de
colaborare politică, care nu sunt materiale de propagandă

electorală. Pot fi primite şi materiale de propagandă care
se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru
alegerea membrilor României în Parlamentul European.

Hotărârea privind adoptarea normelor metodologice
de aplicare a legii cuprind precizări cu privire la condiţiile
deţinerii în proprietate a bunurilor mobile şi imobile,
transparenţa surselor de finanţare, contabilitatea curentă
a partidelor politice.

stfel, se precizează dreptul partidelor politice de a
deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile pe care
să le folosească în realizarea activităţii lor specifice,
inclusiv în campaniile electorale. Pentru aceste bunuri,
partidele politice nu pot constitui garanţii reale sau
desmembrăminte ale dreptului de proprietate asupra
imobilelor primite pentru sedii din domeniul public sau
privat al statului sau al autorităţilor publice locale.

Actul normativ interzice explicit partidelor politice să
accepte sub orice formă, direct sau indirect, donaţii de
bunuri materiale, sume de bani, ori prestarea unor servicii
gratuite, făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj
economic ori politic de către donator.

Partidele politice sunt obligate să publice în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor
obţinute până la 31 martie a anului următor.

Începând cu anul 2008, partidele politice primesc
subvenţia de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii
Electorale Permanente şi au obligaţia să înregistreze
distinct în evidenţa contabilă proprie, subvenţia primită.

Normele metodologice de aplicare a Legii 334/2006
contribuie la asigurarea transparenţei finanţării activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, ca o
componentă a sistemului de măsuri cuprinse în Strategia
Naţională Anticorupţie 2005-2007 şi în Planul de acţiune
pentru implementarea acesteia.

-
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Alegerea reprezentan]ilor
României în Parlamentul European

Campania electorală pentru alegerea
reprezentanţilor României în Parlamentul
Europeană va începe în data de 26
octombrie 2007 şi se va încheia pe data de 24
noiembrie ora 7.00.

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi
programul calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare pentru alegerea mem
brilor din România în Parlamentul European.

Data limită pentru depunerea cererilor de
înscriere în lista electorală specială a alegă
torilor comunitari este 26 septembrie 2007.

Data limită pentru depunerea şi înregis
trarea candidaturilor atât pentru partidele
politice, alianţele politice, alianţele electo
rale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând mi
norităţilor naţionale, candidaţii independenţi
care au depus până la data de 14 martie
listele de susţinători, cât şi pentru cele care
nu au depus aceste liste, este 26 septembrie
2007, ora 24.00. Tot până la această dată se
va realiza solicitarea timpilor de antenă.

Formularea de contestaţii privind înregis
trarea sau respingerea candidaturilor se
poate realiza până la data de 10 octombrie
2007. La data de 16 octombrie 2007, Biroul
Electoral Central declară rămânerea
definitivă a candidaturilor.

Până la data de 18 octombrie 2007,
prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene,
respectiv primarul general al municipiului
Bucureşti vor trebui să asigure sediile şi
dotarea birourilor electorale judeţene şi al
municipiului Bucureşti. De asemenea, până
la data de 14 noiembrie 2007, primarii, cu
sprijinul prefecţilor, vor asigura sediile
birourilor electorale ale secţiilor de votare,
dotarea şi amenajarea corespunzătoare a
acestora.

Programul calendaristic prevede că
primarii, împreună cu serviciile publice comu
nitare judeţene de evidenţa persoanelor şi
structura judeţeană subordonată Centrului
Naţional de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor vor trebui să
actualizeze listele electorale permanente
până la data de 6 octombrie 2007.

Imprimarea buletinelor de vot va avea loc
cel mai târziu până la data de 10 noiembrie
2007.

Votarea se va desfăşura în data de 25
noiembrie între orele 7.00 - 21.00.
Persoanelor care se vor afla în secţia de
votare la ora 21.00 li se va permite să-şi
exercite dreptul de vot.

şte programul calendaristic
pentru realizarea acţiunilor necesare pentru
alegerea membrilor României în Parlamentul
European.

-
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Potrivit art. 23¹ din Legea nr. 33/2007,
Guvernul stabile

(
)
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Finan]area activit@]ii partidelor politice }i a campaniilor electorale

Mai mult de jum@tate din terenurile
agricole adminstrate de ADS vor fi

preluate de Consiliile Locale
Toate terenurile agricole deţinute de Agenţia

Domeniilor Statului /ADS/, altele decât cele
obţinute prin desecare sau îndiguire, vor trece în
administrarea Consiliilor Locale, a anunţat,
ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş,
într-o conferinţă de presă.

Vrem ca până la finele lunii octombrie să
avem finalizate toate procedurile legale pentru
trecerea acestor suprafeţe către Consiliile
Locale , a precizat Remeş.

ADS administrează, la ora actuală,
aproximativ 456.000 de hectare de teren, din
care 205.000 hectare au fost obţinute prin
desecare sau îndiguire.

Remeş a precizat că administraţiile locale
vor putea să retrocedeze aceste terenuri după
preluarea de la ADS, în funcţie de solicitări sau
vor putea să le concesioneze.

Consiliile Locale vor face ce vor cu aceste
terenuri în funcţie de nevoile locale, fie că le
retrocedează, fie că le concesionează sau le dă
în asociere

“

”

“

”.

Românii cu vârsta până în 45 de ani se pot înscrie, la
unul din fondurile de pensii private obligatorii care au fost
autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP).

În sistemul de pensii obligatorii administrate privat,
aşa-numitul pilon II, trebuie să contribuie în mod
obligatoriu persoanele sub 35 de ani care contribuie şi în
sistemul public, iar facultativ pot participa şi cei de până în
45 de ani.

Baza de calcul, reţinerea şi termenele de plată a
contribuţiei la fondul de pensii sunt aceleaşi cu cele
stabilite pentru contribuţia la asigurări sociale. Salariaţii nu
trebuie să facă nimic în plus, însă o cotă de 2 la sută din
salariul brut va merge într-un cont individual pentru a fi
administrată privat, această sumă fiind de fapt transferată
din contribuţia pe care angajatul o plăteşte în sistemul
public de pensii.

Până în prezent, CSSPP a autorizat 14 fonduri de
pensii pe pilonul II şi 17 administratori de astfel de fonduri:
Omniasig Pensii, Interamerican, Prima Pensie Fond de
Pensii SA, AIG Fond de Pensii SA, ING Fond de Pensii
SA,Aviva Societate deAdministrare a unui Fond de Pensii
Private SA, BT Aegon Fond de Pensii SA, Generali Fond
de Pensii SA, BRD Fond de Pensii SA, OTP Fond de
Pensii SA, BCR Administrare Fond de Pensii SA,

Bancpost Fond de Pensii SA, KD Fond de Pensii SA,
AG2R Fond de Pensii SA, Marfin Fond de Pensii SA şi
MKB Romexterra Fond de Pensii SA şi Allianz - Ţiriac
Pensii Private SA, ultima companie fiind autorizată şi ca
administrator de fonduri de pensii facultative.

Potrivit legii, un fond de pensii trebuie să aibă minimum
50.000 de participanţi şi se constituie prin contract de
societate civilă. Numărul minim de participanţi prevăzut
trebuie realizat în perioada primilor trei ani de la data
constituirii fondului de pensii.

Fondurile de pensii private obligatorii vor avea un
randament mediu anual de 8 la sută, pe o structură de
investiţii prudentă, estimează Mihai Şeitan, consultant în
domeniu, fost preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi
alte Drepturi de Asigurării Sociale (CNPAS). O structură
de plasamente prudentă, de tipul 70 la sută în obligaţiuni,
15 la sută în acţiuni şi 15 la sută în depozite bancare, ar
asigura un astfel de randament, apreciază Mihai Şeitan.

Pentru anul 2008 este estimat un număr de 2,67
milioane persoane participante în sistem, iar în 2012 - 3,55
milioane persoane. Valoarea contribuţiilor va însuma 710
milioane lei în 2008 (0,17 la sută din PIB), 7,9 miliarde lei în
perioada 2008-2012 (2,5 miliarde euro), iar valoarea
capitalizată a activelor va ajunge în 2020 la 75 miliarde lei
(22 miliarde euro), respectiv 7 la sută din PIB.
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Românii sub 45 de ani se pot înscrie la fondurile de pensii private obligatorii



Cel de-al 62-lea an al Adunării Generale a
Naţiunilor Unite a debutat printr-un apel la eforturi
comune împotriva schimbărilor climatice. La
dezbaterile generale care încep marţea
viitoare la New York sunt aşteptaţi să ia parte şefi de
stat şi de guvern din întreaga lume.

ONU

Cabinetul de urgenţă israelian a declarat Fâşia
Gaza "entitate inamică" ca răspuns la atacurile cu
rachete Qassam din ultimele săptămâni. Israelul
poate întrerupe acum alimentarea cu apă, energie
electrică şi carburant a teritoriilor palestiniene. În Gaza
trăiesc 1,5 milioane de cetăţeni.

5
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Preşedintele israelian Shimon Peres a declarat marţi că
situaţia tensionată dintre ţara sa şi autorităţile de la Damasc s-a ameliorat. Să

Experti din Rusia, Statele Unite si Azerbaidjan au vizitat baza radar de la Gabala din Azerbaidjan
pentru a examina perspectivele de utilizare in comun a bazei si monitorizarea zonei din emisfera
sudica in scopuri de aparare antiracheta.

Eficien]a }i echitatea în
sistemele europene de educa]ie

}i formare profesional@

Comisia de Cultură a Parlamentului
European a aprobat amendamentele
europarlamentarului Ovidiu Ganţ la doua
r a p o a r t e c u
impact asupra
cetăţenilor UE,
inclusiv asupra
României

Comisia de
Cultură din Parla
mentul European
a aprobat săptă
mâna aceasta, la
L u x e m b o u r g ,
rapoartele referitoare la eficienţa şi echitatea
în sistemele europene de educaţie şi formare
profesională şi la rolul sportului în educaţie.

Toate cele 7 amendamente depuse de
europarlamentarul Ovidiu Ganţ au fost
aprobate. Deputatul FDGR a cerut locuri
subvenţionate în învăţământul preşcolar,
promovarea multilingvismul în sistemele de
învăţământ, la toate nivelele, ceea ce ar avea
ca efect creşterea mobilităţii pe teritoriul
Uniunii Europene, susţinerea programelor de
excelenţă în universităţi, deoarece prin
crearea de specialişti de înaltă calificare, în
multiple domenii, necesarul de pe piaţa forţei
de muncă ar fi mai bine acoperit.

În ceea ce priveşte rolul sportului în
educaţie Ovidiu Ganţ a solicitat statelor
membre să atribuie educaţiei fizice un rol mai
important, ţinând însă cont de profilul insti
tuţiei şi de nivelul corespunzător de studii,
avându-se în vedere importanţa dezvoltării
sănătăţii în cadrul programului pedagogic al
şcolilor. De asemenea, a cerut să asigure
predarea educaţiei fizice de către cadre
didactice specializate în domeniu inclusiv în
şcolile primare, şi să îmbunătăţească şi di
versifice echipamentele şi facilităţile existen
te, întrucât, în multe şcoli, echipamentele
sportive sunt necorespunzătoare sau uzate
din toate punctele de vedere. Europarlamen
tarul român a solicitat şi intensificarea pro
gramelor dedicate sportului şi educaţiei fizice
pt tinerii din centrele de reabilitare pt minori.

-
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"Consider că ambele rapoarte sunt

importante şi au un impact puternic asupra
cetăţenilor din statele membre UE inclusiv
asupra României, atât în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea sistemelor europene de
educaţie, cât şi rolul sportului. Este
importantă creşterea numărului de locuri în
învăţământul preşcolar, pentru că se măresc
astfel şansele copiilor de vârstă preşcolară,
cu situaţie financiară precară, de a accede la
sistemul de învăţământ. Întrucât sportul
reprezintă un mijloc de socializare,
comunicare, integrare socială şi, în acelaşi
timp, promovează spiritul de echipă,
corectitudinea şi respectarea normelor, invit
toate statele membre să-şi intensifice
programele dedicate sportului şi educaţiei
fizice pentru tinerii din cadrul centrelor de
reabilitare pentru minori ".

Bruxelles, 12 septembrie 2007

Partidul Noua Democraţie aflat la guvernare a câştigat
alegerile legislative din Grecia. Preşedintele Karolos Pao
pulias, i-a cerut liderului prtidului Noua Democraţie (ND),
premierul Costas Karamanlis, să formeze noul guvern.

Venit la putere în
2004, Costas Kara
manlis a convocat
alegerile anticipate
în timp ce se situa în
fruntea sondajelor,
lăsând să se între
vadă o victorie uşoa
ră pentru partidul
său Noua Democra
ţie în faţa adversari
lor socialişti din
Pasok, condus de
George Papandreu.

Însă, incendiile de la sfârşitul lunii august, care au distrus
insula Peloponez şi insula Eubee şi care s-au soldat cu
moartea a 66 de persoane, au provocat un val de indignare
împotriva guvernului de la Atena, despre care cetăţenii au
spus că a fost incapabil să anticipeze această catastrofă în
pofida vremii caniculare din această vară.

Noua Democraţie (centru-dreapta) 41,84%, 152
mandate; PASOK (socialist) 38,10%, 102 mandate; KKE
(comunist) 8,15%, 22 mandate; SYRIZA (comunist)
5,04%, 14 mandate; LAOS (Alarma Populară Ortodoxă
considerat ultranaţionalist) 3,80%, 10 mandate. Numărul
total de locuri în parlamentul Greciei este de 300.

Noua Democraţie a pierdut circa trei procente în raport
de scrutinul precedent, marele perdant al alegerilor a fost
însă Partidul Socialist care, cu 38%, obţine cel mai slab
rezultat din 1989 încoace.

-
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Rezultate parţiale ale alegerilor din Grecia

În primul act al unei săptămâni (10-16 se tembrie) ce a
fost aşteptată ca "decisivă" privind strategia americană în
Irak, generalul David Petraeus, comandantul forţelor
americane din Irak şi ambasadorul american la Bagdad,
Ryan Crocker, au vorbit în Congresul american despre
situaţia din Irak. La mai bine de 4 ani de la debutul

ofensivei americane, eforturile de pacificare a acestei ţări
par să bată pasul pe loc potrivit cifrelor oferite de o firmă de
audit angajată de Congres, cifre ce prezintă o situaţie în
termeni de securitate şi victime în rândul civililor aproape
neschimbată. Suplimentarea trupelor americane cu 30 de
mii de militari nu a dat deocamdată rezultatul scontat.
Statele Unite au la ora actuală 168 de mii de militari în Irak,
unde au pierdut până acum 3700 de soldaţi.

Petraeus, a apărat noua strategie americană de
anihilare a mişcărilor rebele din Irak, al cărei artizan este.
Comandantul a prezentat date din care rezultă că numărul
atacurilor şi victimelor din Bagdad a scăzut considerabil în
ultimele săptămâni. Generalul a mai declarat că până vara
viitoare, efectivele americane ar putea fi reduse la nivelul
dinaintea suplimentării de forţe. Şi ambasadorul la
Bagdad, Ryan Crocker, a apreciat, în cadrul audierii din
Congresul american, că Statele Unite "îşi pot atinge
obiectivele" din Irak.

Guvernul irakian s-a declarat extrem de satisfăcut de
poziţia prezentată de ofiţerul american. Cu câteva ore
înaintea audierilor din Congresul american, primul
ministru irakian, Nouri al-Maliki, a apărat bilanţul

guvernului său, asigurând că a "împiedicat Irakul să cadă
în război civil". "În şapte luni, atacurile au scăzut cu 75%" a
declarat în faţa deputaţilor irakieni. N. Maliki a omagiat şi
strategia americană susţinută de autorităţile irakiene.

După două zile de audieri, Preşedintele Comisiei
pentru Politică Externă, democratul Tom Lantoş, a spus că
există un consens între politicieni şi publicul american că
forţele americane ar trebui să se retragă din Irak."Cei pe
care-i audiem au fost trimişi aici (în faţa Congresului)
pentru a restabili credibilitatea unei politici discreditate."
"Noi şi poporul american ştim deja că situaţia din Irak este
sumbră şi majoritatea congresmenilor şi a poporului
american vor ca trupele să se retragă", a spus Tom Lantoş.

Vineri la ora 4, ora României, preşedintele american,
George Bush, a anunţat o retragere militară graduală şi
limitată din Irak până în iulie 2008. Într-o alocuţiune televi
zată pe tema războiului în Irak, el a refuzat o schimbare
radicală a strategiei din această zonă, afirmând că rolul
armatei americane va continua şi după încheierea manda
tului său. Bush a dat curs recomandărilor comandantului
David Petraeus, anunţând o retragere limitată de 20.000
de militari până în iulie 2008. În discursul său, Bush a
afirmat, însă, că este necesară menţinerea unei prezente
americane puternice în această ţară care „luptă să
supravieţuiască". Până la Crăciun, ar urma să părăsească
Irakul 5 700 de soldaţi americani, urmând ca până în iulie
2008, numărul brigăzilor de luptă să fie redus de la 20 la 15
iar acest nivel al reducerilor de trupe va depinde de
progresul înregistrat pe teren. El a reafirmat de asemenea,
că Statele Unite vor trebui să se implice mai mult în Irak în
anii următori şi că Guvernul de la Bagdad va avea nevoie
de o "relaţie de durată cuAmerica".

Pe fondul campaniei electorale şi în faţa unei opinii
publice care cere tot mai insistent retragerea trupelor,
democraţii sunt în continuare foarte virulenţi. Preşedintele
Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a declarat că
Bush a anunţat "o strategie care continuă războiul pentru
încă zece ani" iar preşedintele Comitetului Naţional
Democrat, Howard Dean, a calificat-o drept "o campanie
de PR menită să câştige mai mult timp" pentru o politică
eşuată. În ciuda acestor declaraţii acide ale democraţilor,
fără o majoritate confortabilă care să permită reducerea
fondurilor pentru războiul din Irak, singurul mijloc prin care
ar putea forţa un calendar ferm al retragerii, totul depinde
de deciziile preşedintelui Bush.

p
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S@pt@mân@ decisiv@ pentru politica american@ din Irak

Noua Democra]ie a câ}tigat alegerile legislative din Grecia

Apele din zona cercului Polar
de Nord încep să se dezgheţe
suficient de mult încât să permită
vapoarelor să circule pe căi
nedeschise până acum între
OceanulAtlantic şi Pacific.

Gheaţa polară se retrage
ciclic în timpul verii şi avansează
iarna; în ultimul timp această
recuperare este însă din ce în ce
mai mică. Urmare a acestui
fenomen, retragerea gheţurilor,
se deschide perspectiva aşa-
numitei Rute de Nord-Vest
(Northwest Passage), cel puţin
pe timpul verii, căutată în zadar
de navigatorii secolelor 18 şi 19,
cea mai scurtă şi deci mai ieftină
cale maritimă între Oceanele
Pacific şiAtlantic.

Ruta de Nord-Vest (Northwest Passage)

Roald Amundsen a fost primul care a navigat prin pasaj în 1905. În
septembrie 2007, Agenţia Spaţială Europeană a anunţat că aria
acoperită cu gheaţă a ajuns la cea mai redusă dimensiune de la
începerea măsurătorilor prin satelit, începute în urmă cu 30 de ani,
făcând astfel Pasajul Nord-Vest navigabil.
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Vând apart 2 camere, confort 3, Lun
ca, complet mobilat, termopane si alte im
bunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788021438

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (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, decoman
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala, nou re
novat, complet mobilat. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

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, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, amenajat.
Tel. 0355-404462, 0788021442

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,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 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, 0788
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438

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

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2 bal
coane. Tel. 0355-404462, 0788021438

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

Vând apart 4 camere, Lunca, etaj 3,
confort 1, decomandat, centrala, balcon in
chis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
singur in curte, mobilata, pret 35000 € neg
Tel. 0355-404462, 0788021438

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

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg Tel. 0355-404462, 0788021442

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, cen
trala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,

0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
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,
amenajat, 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 cons
tructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60 m, 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

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
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V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CAS

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

NCHIRIERE

CUMP RARE

Â .

Â

Â Ţ

Î

Ă

Ă

(Banat Expert)

(Banat Expert)

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
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp 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

Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere,
indiferent 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

Â .

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

Vând garsoniera amenajata, Micro 4,
convector, instant. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, amenajat, cen
trala. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând apart 2 camere, confort 2, Micro
1, amenajat, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (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 neg
Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, amenajat,
Lunca, 2 balcoane, centrala, termopane,
pret neg Tel. 0355-404462, 0788021438

Vând apart 2 camere, confort 1, Micro
3, amenajat, centrala, pret 26500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

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

Vând apart 2 camere, Micro 4, confort
1, decomandat, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

V nd apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, pret 24500 € neg Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apart 2 camere, Lunca, confort
1, centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apart 2 camere, confort 1, deco
mandat, Moroasa, amenajat, 25000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

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 apart 2 camere, confort 1, Micro
1, amenajat, centrala.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
neg Tel. 0355-404462, 078802144

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,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

V NZARE APART 2 CAMERE
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(Banat Expert)

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 spaţiu comercial 600 mp situat
în Re ţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apar tament 2 camere
decomandat, zona Intim, îmbun ţit,
central ţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apar tament 2 camere
semidecomandat, zona Comisariat,
amenajat termopane central ţ
32.000 € neg. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

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)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. 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 8.000 mp teren în Crivaia,

situat la strada principal ţ neg. 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)

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

ţie auto-
buz ţ

ţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

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.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

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

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.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)

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

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

şi

şte condi

şorii, front 150 ml. Pre

şi şoara.

şoarei, 1.180 mp, toate
utilit

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

şoarei. Pre

şa, Oravi
şu, practic

ătă
ă, termopane, gresie, etc. Pre

ă, etc. Pre

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

ă. Pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

ă (produc
ă pe Calea Timi

ă

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.

ă (produc
ă

ublicii. Pre

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

Vând apartament 2 camere, etajul 1.
Tel. 0748-119442. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere zona
Lunc . Tel. 0748-119443. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 3, zona excelent , amenajat. Tel.
0748-118080. (Tryo M)

Vând apartament cu 2 camere, conf.
1, etajul 3 cu central termic . Tel. 0748-
118778. (Tryo M)

Vând urgent apartament cu o camer
în zon central , 45 mp, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119122. (Tryo M)

Vând urgent la un preţ avantajos
apartament, 2 camere conf. 1, etajul 1
din 4, zon excelent . Tel. 0748-119121.
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf. 2.
Tel. 0788-520899. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj intermediar la preţ de 30.000 €. Tel.
0788-388501. (Tryo M)

Vând apar tament 3 camere
decomandat superîmbun t ţit, preţ
36.000 €. Tel. 0748-119444. (Tryo M)

ă

ă

ă ă

ă
ă ă

ă ă

ă ă

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
10 0 54,3626
11 0 54,3293
12 0 54,7016
13 0 54,7016
14 0 54,7016
17 0 54,7016
18 0 54,7016
19 0 54,7016

sept. 7
sept. 7
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

20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19

20 August - 19 Septembrie 2007



DE VĂZUT LA TV:
TENIS: CUPA DAVIS: JAPONIA - ROMANIA

Vineri TVR 1 ora 06:00; Sambata TVR 1 ora 07:00
ATLETISM: FINALA GRAND PRIX

Duminica TVR 2 ora 15:00
CICLISM: TURUL SPANIEI, Ultima etapa, (etapa 21)

Duminica Eurosport ora 18:15
BASCHET FEM.: Campionatul European, Romania - Germania

Luni Sport.ro ora 19:00
RUGBY: Campionatul Mondial: Romania - Portugalia

Marti TVR 2 ora 20:55
HANDBAL MASC.: Meci amical: Germania - Romania

Miercuri Sport.ro ora 21:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
07 sept - 20 oct: RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;
15 - 24 sept: HALTERE - Campionatul Mondial, Thailanda;
15 - 30 sept: BOX - Camp Mondial, (m), Moscova;
21 - 23 sept: CUPADAVIS - Japonia - Romania.

FORMULA 1 - M.P. AL BELGIEI
La numai o saptamana dupa ce Scuderia fusese invin-

sa categoric acasa de McLaren-Mercedes, Raikkonen si
Massa si-au luat la Spa-Francorchamps revansa,
aducand astfel team-ului lor cea de-a treia dubla din 2007.

Castigatorul din ultimii doi ani de la Spa a reusit
duminica aceeasi performanta pe cea mai indragita pista
din Formula 1; prin acest rezultat, Kimi a devenit singurul
pilot alaturi de Fernando Alonso cu patru victorii in acest
sezon, ridicand numarul de astfel de reusite din intreaga
cariera la 13. In clasamentul general Raikkonen este
acum la 13 puncte de Hamilton si 11 de Alonso - cand mai
sunt totusi numai 3 etape de disputat.

Cei mai fericiti piloti au fost Raikkonen si Alonso;
primul pentru ca s-a distantat de Massa si este singurul
pilot Ferrari care mai are sanse cat de cat reale la titlu, iar
al doilea pentru ca a mai castigat un punct fata de
Hamilton. Britanicul n-a mai alergat niciodata pe circuitele
unde se vor organiza urmatoarele si ultimele trei etape din
acest sezon, iar singurul avantaj pe care-l poate avea fata
de Alonso este acela ca nici spaniolul n-a mai fost pe Fuji.
De asemenea, trebuie amintit si faptul ca anul trecut, cand
Alonso lupta cu Michael pentru titlu, Ferrari au fost, atat in
China cat si in Brazilia, cei mai buni. Lupta va fi si mai
apriga de-acum inainte si cel mai mic amanunt va conta.

Massa va deveni un pion extrem de
important prin clasarile lui si punctele
'furate' celorlalti trei.

01 K. Raikkonen Ferrari 1:20:39.066
02 F. Massa Ferrari +4.695
03 F.Alonso McLaren-Merced +14.343
04 L. Hamilton McLaren-Merce +23.615
05 N. Heidfeld BMW Sauber +51.879

Clasament cursa Spa:

06 N. Rosberg Williams +1:16.876
07 M. Webber Red Bull +1:20.639
08 H. Kovalainen Renault +1:25.106
Urmatoarea cursa: Japonia: 30.10.2007

BASCHET MASC. - CAMP. EUROPEAN
Nationala masculina de baschet a Rusiei a castigat, duminica

seara, Campionatul European, invingand in finala de la Madrid
echipa gazda Spania, cu 60-59, la capatul unui meci de infarct.

Cu 17 puncte marcate si cinci recuperari,Andrei Kirilenko a fost
desemnat MVP-ul Campionatului European, contribuind in mare
masura la succesul echipei Rusiei.

Lituania a cucerit medaliile de bronz invingand in finala mica
fosta campioana europeana, Grecia, cu 78-69, succes in urma
caruia balticii au obtinut biletele pentru Jocurile Olimpice de la
Beijing din 2008. Germania a terminat competitia pe locul cinci,
dupa ce a trecut de Croatia, cu 80-71, in timp ce Slovenia a transat
disputa cu Franta pentru locul sapte, scor 88-74.

FOTBAL - Liga Campionilor

FOTBAL - Cupa UEFA

Marti si miercuri s-au desfa-
surat primele meciuri din
grupele Ligii Campionilor. Iata
rezultatele inregistrate:

O. Marseille- Besiktas 2-0
FC Porto - Liverpool 1-1

Chelsea - Rosenborg 1-1
Schalke 04 - Valencia 0-1

Real Madrid - W. Bremen 2-1
Olimpiakos Pireu - Lazio 1-1

AC Milan - Benfica 2-1
Sahtior - Celtic G. 2-0

Glasgow R. - Stuttgart 2-1
Barcelona - Lyon 3-0

Roma - Dinamo Kiev2-0
Sporting Lisa. - M. United 0-1

PSV - TSKAMoscova 2-1
Fenerbahce - Inter M. 1-0

Arsenal - Sevilla 3-0
Slavia Praga - Steaua B. 2-1

Dinamo

Marti, 18 sept. 2007:
GRUPA A:

GRUPA B:

GRUPA C:

GRUPA D:

Miercuri, 19 sept. 2007:
GRUPA E:

GRUPA F:

GRUPA G:

GRUPA H:

şi Rapid vor juca joi
în prima manş

şi joi.
Dinamo Bucureşti va întâlni

campioana Suediei, IF Elfsborg,
de la ora 20,30, pe Stadionul
Na

şti
va juca în deplasare, de la ora
21,45, cu FC Nurnberg.

ă a turului I al
Cupei UEFA, ale cărui meciuri
au fost programate marţi,
miercuri

ţional ''Lia Manoliu'' in direct
peAntena 1, iar Rapid Bucure

T E N I S
Primul roman prezent in finala turneului ATP de la Bucuresti,

Victor Hanescu, a ratat sansa de a castiga cel dintai titlu al carierei,
fiind invins in trei seturi de francezul Gilles Simon, al saselea favorit
al concursului, scor 4-6, 6-3, 6-2. Pentru prima data prezent intr-o
finala de Open, Victor Hanescu a evoluat fara greseala in primul
set, continuand forma buna pe care a aratat-o de-a lungul intrgii
saptamani.

Iata ce a declarat Victor Hanescu pentru TVR 2, imediat dupa
incheierea finalei cu Gilles Simon: "Simon are un joc dificil pentru
mine. Joaca foarte razant, plat si mie nu-mi convine acest stil. M-a
dominat din spatele terenului, iar pe final mi-am pierdut increderea
si am inceput sa gresesc mult. Pacat ca nu am castigat, dar mai
sunt si alti ani si sper sa castig intr-o zi. Este o experienta pt. mine
aceasta prima finalaATP si sper ca voi avea de invatat din ea".

Luni dimineata Victor Hanescu a plecat spre Japonia, unde se
va alatura echipei de Cupa Davis a Romaniei pentru barajul de
ramanere in Grupa Mondiala, jocul cu echipa gazda urmand a se
disputa de vineri si pana duminica la Osaka.

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

LIGA 1

1. CFR Cluj 7 5 2 0 12 5 17p
Rapid Bucuresti 7 4 3 0 13 7 15
FC Vaslui 7 4 2 1 14 8 14
Unirea Urziceni 7 4 2 1 13 8 14
Politehnica Timisoara 7 4 2 1 15 12 14

. Gloria Bistrita 7 3 3 1 10 9 12
7. Steaua Bucuresti

. Dinamo Bucuresti 6 3 1 2 11 7 10
9. Pandurii Tg. Jiu 6 3 1 2 9 6 10

. Ceahlaul Piatra Neamt 7 3 0 4 9 10 9
11. Otelul Galati 7 3 0 4 10 12 9

UTA 7 2 2 3 9 10 8
13. Politehnica Iasi 7 2 1 4 9 12 7

Dacia Mioveni 7 1 2 4 6 10 5
5. Farul Constanta 6 1 1 4 3 9 4p

16. Gloria Buzau 7 1 1 5 3 14 4p
17. U. Cluj 7 0 3 4 9 13 3p
18. U. Craiova 7 1 0 6 6 11 3p

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

6 3 2 1 4 2 11p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (8/34), 21-23.09.2007 - Vineri, 21.09.
Sambata, 22.09

Duminica, 23.09.

: Pandurii
Tg. Jiu - Farul Constanta, (Telesport, ora 17:00); :
Unirea Urziceni - Ceahlaul Piatra Neamt, (TVR 2, ora 16:00); UTA -
Steaua Bucuresti, (Kanal D, ora 17:00); Gloria Bistrita - Otelul Galati,
(Telesport, ora 17:00); Dacia Mioveni - Politehnica Timisoara,
(National TV, ora 18:45); : FC Vaslui - Universitatea
Craiova, (Telesport, ora 17:00); Rapid Bucuresti - Gloria Buzau,
(National TV, ora 18:45); CFR Cluj - Politehnica Iasi, (Kanal D, ora
20:30); Dinamo Bucuresti - U Cluj, (Antena 1, ora 20:45).

Clasament etapa a 5-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

1. Minerul Lupeni 5 3 1 1 5 3 10p
CSM Rm. Valcea 5 3 1 1 5 5 10
Gaz Metan Medias 5 3 0 2 12 8 9
FC Drobeta 5 3 0 2 8 5 9
Liberty Salonta 5 3 0 2 4 4 9

. Muresul Deva 5 2 2 1 10 6 8
7. FC Arges

. Ariesul Turda 5 2 2 1 4 3 8
9. Unirea Alba Iulia 5 2 1 2 6 6 7

. CFR Timisoara 5 2 1 2 3 3 7
11. Jiul Petrosani 5 3 2 0 5 0 6
12. ISCT 5 1 2 2 5 4 5p
13. FC Bihor 5 1 2 2 3 5 5

5. Corvinul Hunedoara 5 1 1 3 2 8 4p
16. Poli II Timisoara 5 1 1 3 3 10 4p
17. FC Targoviste 5 0 3 2 3 5 3p
18. FC Caracal 5 0 2 3 3 6 2p

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

5 3 0 2 8 4 8p
8 p

p
10 p

p

p

1
14. FCM Resita 5 1 1 3 5 9 4p

Etapa urmatoare, etapa (6/34) - 22.09.2007

Poli II Timisoara -
FCM Resita

: Ariesul Turda -
Muresul Deva; FCM Targoviste - CFR Timisoara; Corvinul Hunedoara
- FC Caracal; Unirea Alba Iulia - Liberty Salonta;

; Jiul Petrosani - FC Drobeta; Minerul Lupeni - CSM Rm.
Valcea; FC Bihor - ISCT; FCArges - Gaz Metan Medias. Colin McRae a ^ncetat

din via]@
Fostul campion de raliuri,

Colin McRae, a incetat din viata
impreuna cu fiul sau in varsta de
5 ani in urma unui accident de
elicopter. Elicopterul s-a prabu-
sit in Jerviswood, Lanarkshire,
la aproape un kilometru de casa
familiei si a luat foc. Toate
acestea s-au petrecut in jurul
orei 16, ora locala in data de
15.09.2007.

McRae a devenit campion
mondial in 1995. A fost unul din
cei mai de succes sportivi,
castigand de 25 de ori raliuri din
campionatul mondial.

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

HANDBAL M. - LIGA NATIONALA

1. Steaua MFA 1 1 0 0 31 20 2p
CSM Oradea 1 1 0 0 33 26 2

Uztel Ploiesti 1 1 0 0 26 20 2
HC Odorhei 1 1 0 0 29 24 2

. Univ. Bucovina Suceava 1 1 0 0 32 31 2
7.

. Minaur Baia Mare 1 0 1 0 27 27 1
9. Dinamo Baumit Bucuresti 1 0 0 1 31 32 0

. Energia Lignitul Tg. Jiu 1 0 0 1 24 29 0
11. HCM Constanta 1 0 0 1 20 26 0
12. CSM Medgidia 1 0 0 1 26 33 0p
13. Poli Izometal Timisoara 1 0 0 1 25 32 0
14. Romvag Caracal 1 0 0 1 20 31 0p

2. p

4. p
5. p
6 p

Stiinta Municipal Bacau 1 0 1 0 27 27 1p
8 p

p
10 p

p

p

3. UCM Resita 1 1 0 0 32 25 2p

Etapa urmatoare, etapa (2/26) - 20.09.2007
Steaua - UCM

Resita

: HCM Constanta -
Dinamo; Poli Timisoara - Universitatea Suceava;

; HC Minaur Baia Mare - Romvag Caracal; Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu - Stiinta Bacau; CSM Medgidia - HC Odorhei; Uztel
Ploiesti - CSM D&C Oradea.

RUGBY - CAMP. MONDIAL
Nationala de rugby a Romaniei a debutat, la Cupa Mondiala din

Franta, intalnind la Marsilia echipa Italiei. Stejarii au cedat in final
cu 24-18, dupa o repriza secunda foarte buna, in care au condus la
un moment dat cu 12-8. Tricolorii au reusit doua eseuri prin Manta
si Tincu, ambele in a doua parte a jocului de pe Velodrome.

Prezenti pentru a sasea oara la un turneu final al Cupei
Mondiale, stejarii au inceput timid jocul cu Squadra Azzurra,
italienii deschizand scorul inca din minutl 6, cand Dellape a culcat
balonul in terenul nostru de tinta, dupa o eroara comisa de Lucian
Sarbu. La pauza scorul era 8-0 pentru italieni. Pauza s-a dovedit
un sfetnic mai mult decat bun pentru tricolori, Robert Antonin si
Daniel Santamans reusind sa schimbe din mers jocul echipei
noastre. Cu toate acestea Romania a pierdut cu 24-18 dar a facut-
o mai mult decat onorabil, aplauzele cunoscatorului public francez
echivaland cu o victorie morala a stejarilor, care in multe ocazii au
aratat un rugby de calitate. Marti: Scotia - Romania, scor 42-0.
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