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Gratuit ţi la transportul în comun

ţi la transportul în comun

ţeni î

ţ

ţie public
ţa

ţii modificat la Serviciul Public „Direcţia
pentru Administrarea Domeniului Public

ţa”

ă

Facilită

Tinerii re

Comisia Socială deAnaliză a Solicitărilor de Locuin ă

Comisia de evaluare a ofertelor de concesionare,
vânzare ă, a imobilelor
proprietatea municipiului Re

Stat de func

Persoanele cu handicap grav ţitorii
persoanelor cu handicap grav ţa
acestora), însoţitorii copiilor cu handicap accentuat (în prezenţa
acestora), însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv

ţa acestora), precum ţii personali
profesioni

ţii gratuite pe mijloacele de transport în
comun la suprafaţ

ţiile se elibereaz ţia General
ţ ţia Copilului din judeţ, iar costurile se

suport
ţa, pân

ţii pentru persoanele
menţionate anterior, a c

ţii
gratuite, precum

ţa, au condus la elaborarea

Începând cu data de 1 octombrie 2007, pensionarii
beneficiaz

ţii
gratuite, în limita a 24 c

ţile locale.

ţ
ţean Lend, pentru construirea a 15 locuinţe

proprietate personal

ţei construcţiei) ai acestor
terenuri, care fac parte din domeniul privat al municipiului Re ţa

ţi de Comisia pentru punere în aplicare a
Legii nr. 15/2003.

Persoanele c ţ
ţia ca în termen de un an de zile de la data

atribuirii s ţie sunt: Sârbu Mihaela
(29), Stiuj Viviana (28), P ţ Mihaela
Oana (27), Lupu Ramona Adelaida /26),Munteanu Florin Alin
(25), Covaci Abel D ţ (23), Tarbuzan Mihaela Cristina (22),
Berdac Alisa Oana (22), Câmpan Ana-Maria (21), Alixandrescu
C

ţionat în
paranteze).

ţa comisiei suport

ţiilor Construite.

Deoarece doamna Anda Nicoleta Barda
ţia pentru Administrarea

Domeniului Public ţa” r

ţionat

Modificarea vizeaz ţii publice în
cadrul compartimentului „Parc ţiei menţionate.

şi accentuat, înso
şi accentuat (în prezen

şi mintal
accentuat (în prezen şi asisten

şti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat
beneficiaz

şi Protec

şi

şi
abonamentele gratuite pe mijloacele de transport în comun
pentru cazuri sociale, donatori de sânge şi pensionari.

Modific
şi cele referitoare la tarifele PRESCOM, unic

furnizor al acestor servicii în Reşi şi,
în final aprobarea unui nou proiect de hot

şi sens, a plafonului
stabilit (525 lei, în loc de 500 lei) pentru acordarea de legitima

Consiliul Local a atribuit o suprafa
şi

şi
şi sunt proprietatea acestuia, sunt tineri, cu vârsta cuprins

şi 35 ani, selecta

şi Rusen Cristian (17).
Repartizarea parcelelor se face în ordinea punctajului

acordat de Comisie la analiza dosarelor (men

ş, cu doamna consilier juridic
Andreea Dragoescu, având în vedere c

şa postului r

ş, consilier juridic în
cadrul Serviciului Public „Direc

şi Privat al municipiului Reşi
şei postului de Serviciul pentru Administrarea

Terenurilor se consider

ă de legitima
ă, valabile pe întreg teritoriul României.

Legitima ă de către Direc ă de
Asisten ă Socială

ă din bugetul local.
În municipiul Re ă în luna august 2007 au fost

eliberate lunar, în medie, 1200 de legitima
ăror valoare totală este de 218.880,0 lei,

estimându-se, pentru următoarele luni un necesar de 1500.
Din bugetul local sunt suportate (cca. 103.000 lei/lună)

ările survenite în numărul beneficiarilor de legitima

ărâre.

ă de o majorare a cuantumului pensiilor cu un procent
de 5 %, ceea ce impune corectarea, în acela

ălătorii/lună, pe o singură linie, pe
mijloacele de transport în comun oferite de operatorii care au
încheiat contracte de concesiune cu autorită

ă de 4.500 mp, situată în
cartierul re

ă.

Beneficiari (pe durata existen

ă între
18

ărora li s-au atribuit câte 300 mp, în folosin ă
gratuită, cu obliga

ă înceapă lucrările de construc
ătru Laura Diana (28), Maghe

ănu

ătălin Ioan (20), Gheorghe Irinel Valentin (19), Rusanda Szabo
Iudith (19), Trailovici Ioan (18)

Componen ă modificări, în sensul înlocuirii
doamnei Anda Nicoleta Barda

ă în conformitatea cu
Fi ăspunde de Serviciul pentru Administrarea
Spa

ăspunde,
conform Fi

ă oportună includerea în Comisia
men ă.

ă transformarea unei func
ări” al Direc

(Proiect de
hotărâre nr. 14)

ărâre nr. 15)

ărâre nr. 16)

ărâre nr. 17)

(Proiect de hotărâre nr. 18)

ărâre nr. 19)

(Proiect
de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

şi şi construiesc case

şi închiriere, prin licita
şi

şi Privat al
municipiului Reşi

Aceasta e fost tema dezbaterii, iniţiat ţia
pentru Implementarea Democraţiei (AID), în 27 septembrie, la
Re ţa. Înfiinţat

ţiei în România, prin promovarea valorilor
democratice, înt ţiilor democratice ţinerea noii
generaţii.

Dezbaterea a fost moderat

ţional pentru Integritate). Au fost, de asemenea pre
zenţi, domnul consilier Otto Milik, de la Ministerul Administraţiei

ţilor implicate în lupta împotriva corupţiei, dar
ţei pentru prevenirea

ţa la Re ţa, unul dintre multele judeţe unde au
fost organizate dezbateri similare, iar rezultatul acestora a
validat oportunitatea înfiinţ

ţie,
sugestiile f ţi, prelucrate

ţie.
Participanţi la întâlnire au fost reprezentanţii autorit ţilor

ţiilor care deţin instrumentele de supraveghere, dar
ţie,

precum ţiilor unde sunt posibile asemenea manifest
ţionale.

Societatea civil
ţ în care corupţia ne

apropie de… Finlanda, cu toate deficienţele prezente chiar
ţie permisiv ţa evident ţia

societ ţii civile, personal redus ca num ţii,
mijloace financiare insuficiente, în alte instituţii,

ţi atât legislaţia, cât
ţii sau autorit ţi.

Urm ţul nostru, a fost
promis ţean
CNI, pe lâng

ă de către Asocia

ă în anul 2004, AID î ă contribuie la
dezvoltarea democra

ărirea institu

ă de cătreAlexandru Cumpăna
ă, Director General al CNI

(Centrul Na

ă

ă prezen

ării CNI.
Culegerea de date, sesizarea unor acte de corup

ăcute de către participan
ăsuri preventive pentru

eliminarea actelor de corup
ă

ări
infrac

ă însă nu a fost prezentă.
Concluziile dezbaterii relevă un jude

ă, caren ă din educa
ă ăr în anumite institu

ător pot îmbunătă
ă

ătoarea dezbatere de acest gen, în jude
ă în cursul următoarelor trei luni, iar un centru jude

ă cele două centre regionale existente, rămâne un
deziderat realizabil.

şi şi propune s

şi sus

şu,
Director Executiv al AID şi totodat

şi Internelor şi domnul subprefect DorelAdrian Ursu.
Scopul declarat al noului organism fiind monitorizarea activi

t şi acordarea
asisten şi combaterea fenomenului, este
explicabil şi

şi adresate
forurilor competente, pot deveni m

şi
institu şi de
prevenire a fenomenelor care ar putea degenera în corup

şi ai institu

şi în
sistem (legisla

ş.a.).
Au fost preluate sugestii care, analizate şi prelucrate

corespunz şi activitatea
unor institu

-

-

(R.B.)

MĂSURI PENTRU PREVENIREA CORUPŢIEI

(continuare din nr. 33/27 septembrie 2007)
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Contract de muncă

Noi spa

Spa

Transferuri de proprietate

RAPOARTE ĂR

ărâre în regim de urgen ă
Liceul teoretic „Traian Vuia” din Re

Liceul Teologic Baptist din Re

S.C. URBAN RE

RAPOARTE ĂRI

La cerere ăr
ă al doamnei Carmen Anca Hermann,

consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al
Consiliului Local al municipiului Re

ă de teren
de 3500 mp, cu regim mixt (public/privat) de proprietate
este regândită fa ă de PUG-ul existent, în sensul
corectării regimului de aliniere a construc

ăl
ăre

ă de 540 mp,
reglementarea acceselor ărilor exterioare,
crearea unei imagini urbane unitare.

Proiectul, aprobat la limita voturilor necesare,
permite ini ării suprafe

ărei unită

ă documenta

ă de S.C.ABRAXAS
S.R.L. Re

ă la realizarea unei investi
ă de 1113 mp (450 mp –

zonă publică ă de construc
ă, cuprinsă între clădirea AJOFM

ă a terenului pe care, în prezent, există o
construc ă

ă de parcare, pentru uz propriu
sau pentru institu

ările unor terenuri,
aprobate de Consiliul Local, care depă

ă, terenurile adiacente existente în
proprietatea solicitantului.

În cazul de fa ă, domnul consilier Timofte a
men ărâre a Consiliului Local, atacată de
către Prefectură.

Au fost solicitate transferuri ale unor terenuri din
domeniul public în domeniul privat al municipiului
Re ă decidă sau
nu aprobarea.

I
Serviciul de Integrare Europeană, Proiecte

Europene

ă pentru cetă

ă ăriei Mun. Re
ă, mai eficientă

ă

ă popula ă, în vederea
planificării ării proceselor de lucru interne
(Back office) ătre
cetă

ă, a organizat întâlniri de lucru , a
organizat „Carnavalul diversită

ă ământ,
cultură, sport ăriei municipiului
Re ările
efectuate în unită ă ământ preuniversitare de
pe raza municipiului Re

ări,
valoarea acestora, procedura de realizare

ărilor prestate de către S.C. URBAN
RE ări de investi

ări ale compartimentelor de specialitate cu
privire la modul de solu

ătre Asocia

ării disconfortului creat în zona
dintre Sala de Sport

ătă ă, zile când func ă comer

ă de parcare mai mare decât cea
concesionată.

La aceste generatoare de disconfort pentru
locatarii zonei se adaugă

ă de la barul din zonă.
Informările prezentate sunt o consecin ă a

verificărilor operate in situ
ări

ă

ă către domnul director Petru
Tincul este departe de a descrie sau analiza în detaliu
activitatea sportivilor sau a administra

ă pepiniera fotbali
ători s-au transferat, la

cererea părin
ă joace încă un an pentru Re

ărirea spa ălilor de
clasă

ări

ă ământ (5 săli de clasă
ă două grupuri sanitare.

Investi ă
de lemn, cu învelitoare din tablă de tip LINDAB.
Valoarea investi ă la 2.171.844 lei
(inclusiv TVA).

Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

ărâre anterioară a Consiliului Local al
municipiului Re ă gratuită, pe o
perioadă de 30 de ani, clădirea nr. 2 a internatului
Liceului nr. 3 , cu o suprafa ă de 543 mp. Prin noul
Proiect de hotărâre, aprobat, Liceului i-a fost atribuit, în
folosin ă gratuită

ăli de sport.

ă majorarea aportului în natură al
Consiliului Local la capitalul social al URBAN RE

ă în prezent pentru depozitarea
(rezervoare de materiale antiderapant, caroserii
ridicate din locurile unde au fost abandonate,barăci de

ă primească, cu
titlu de majorare a capitalului social, prin aport în natură
al Consiliului Local, un teren cu suprafa

ă de ma

ă a terenului de pe Bd. Muncii
(tratat ca fiind „Pia

Modul de ocupare a parcării situate pe Str.
Făgăra

ă pe Str. Făgăra ă
între Sala Sportului

şi cu acordul p

şi

şi

şi etajul I al blocul situat pe Bulevardul
Republicii nr. 7, având regimul de în

şte extinderea spa

şi a amenaj

şi concesionarea lor.

şi

şi

şi 653 mp ocupat
şi

Direc

şi dou şoproane.
Noua construc şi va

beneficia de o platform

şesc, ca
suprafa

şi

şi Rela şi Investitorii
În trim.III, 2007 Serviciul men

şa U C R A P din cadrul Ministerului
Administra şi Internelor:

19 „Siguran şi

şi
şi mai aproape

de cet şi

şi stare civil
şi organiz

şi în oferirea de servicii on line c

şi culte din cadrul Prim
şi

şi

şi firmele
executante.

Ponderea lucr
ŞI

şi Poli
şi

şi Stadionul Gloria în zilele de
sâmb şi duminic

şi târgul de maşini, care foloseşte
abuziv o zon

şi activitatea de schimb
valutar poluarea fonic

şi în baza de date
(referitoare la sesiz şi reclama

şi sanc şi al
veniturilor ob

şi o recunoaştere a modalit

şi organizatorice cu care se
confrunt ştilor din Valea Domanului.

Din vara acestui an, cinci juc
şoara, doi dintre aceştia

continuând s şi

şi

şi
şului, nr. 2.

Studiul propune m
şi laboratoarelor, precum şi a spa

şi grupuri sanitare) prin supraetajarea
construc

şi 3
laboratoare) şi înc

şi noul acoperiş, tip şarpant

şi

şi terenul (curtea) care, printre altele,
poate suplini absen

ŞI

şi

şi ŞI

şantier, materiale de construc
ŞI

şini
şi va muta talciocul de la stadionul Gloria.

Valoarea de pia
şini Reşi

ŞI
şi 0,002% S.C. PRESCOM

S.A.

şului (Zona Sala de Sport - Stadion Gloria)
Parcarea situat ş, în zona cuprins

şi Stadionul Gloria dispune de 62
locuri, dintre care au fost solicitate şi închiriate doar 23.

ţilor a încetat contractul
de munc

ţa.

S.C. ABRAXAS S.R.L. Re ţa a elaborat Planul
Urbanistic Zonal (PUZ) prin care, o suprafaţ

ţ
ţiilor pe toate

cele patru laturi ale imobilului situat pe acest
amplasament.

Prin acest PUZ, la cererea proprietarilor spaţiilor de
la parterul

ţime de (P+ 9) se
urm ţiilor existente (magazine,
cabinet medical, sedii firme) cu o suprafaţ

ţierea dezmembr ţelor de teren
alocate extinderii fiec ţi

A fost aprobat ţia de urbanism (PUD)
„Spaţiu comercial BATOTCOM”, în municipiul Re ţa,
Str. Traian Lalescu, nr.21, elaborat

ţa.
Documentaţia se refer ţii

de tip comercial, pe o suprafaţ
ţii),

proprietate privat
ţia Muncii, realizându-se astfel o ocupare

eficient
ţie cu parter

ţie (P+1E) va ocupa 300 mp

ţiile adiacente. Proiectul a redeschis
discuţia referitoare la concesion

ţ

ţ
ţionat o Hot

ţa, la care Consiliul Local a trebuit s

ţii cu IMM-urile
ţionat a elaborat 4

proiecte , depuse
ţiei

ţ ţenii Re ţei” - 102.700 €
20 Sistem Informatic Integrat pentru eficientizarea

activit ţii în cadrul Prim ţa” - 115.492
21 „Poliţia Comunitar

ţenii municipiului Re ţa” - 113.450
22 „Sistem Integrat de Management al Proceselor

de evidenţ ţiei

ţean (fron office) - 74.674 .
Serviciul a mai participat la lansarea unor proiecte

cu finanţare european
ţii”.

Compartimentul pentru probleme de înv ţ

ţa a prezentat o informare privind lucr
ţile de înv ţ

ţa.
Au fost prezentate achiziţiile publice de lucr

ŢAS.R.L., în carul acestor lucr ţii este
de cca. 15%.

Inform
ţionare a problemelor sesizate

de c ţiile de Proprietari nr. 390, 759, 436
Cele trei asociaţii de proprietari s-au adresat
primarului, Consiliului Local ţiei Municipale
Re ţa în vederea rezolv

ţioneaz ţul
stradal neautorizat

ţ

ţii), un bilanţ al
contravenţiilor sesizate ţionate, precum

ţinute de Consiliul Local din închirierea
locurilor de parcare, dar ţii
limitate de intervenţie.

Informarea prezentat

ţiei, având ca
subiect exclusiv dinamica echipei, pe fondul
problemelor financiare

ţilor, la Poli Timi
ţa.

S.C. CASE S.A. din Re ţa a elaborat, la cererea
beneficiarului, un studiu de fezabilitate pentru investiţia
„Supraetajare Liceul Teoretic Traian Vuia” din Re ţa,
Calea Caransebe

ţiului destinat s
ţiilor aferente

(sc
ţiei existente.

Astfel, liceul va beneficia de o suplimentare a
spaţiului de înv ţ

ţia mai cuprinde

ţiei a fost estimat

O hot
ţa atribuia, în folosinţ

ţ

ţ
ţa unei s

A fost aprobat
ŢA”

S.R.L., constând în teren de construcţie, cu suprafaţa
de 4.852 mp, situat în Re ţa, Bd. Muncii, nr. 25.

Terenul este în proprietatea Statului Român, cu
drept de administrare Consiliul Local al municipiului
Re ţa. Pe acest teren, atribuit PIEŢE RE ŢA S.R.L.,
URBAN îl utilizeaz

ţii).
S.C. PIEŢE RE ŢA S.R.L. a acceptat ca, în

schimbul terenului cedat URBAN-ului s

ţa de 5684 mp,
situat în zona Renk, unde va organiza o piaţ

ţ
ţa de ma ţa”) este de

1.307.206 lei (conform Raportului de evaluare întocmit
de S.C. EXPERT CAPITAL INVEST S.R.L.).

În aceste condiţii,capitalul social al S.C. „URBAN
RE ŢA „ S.R.L. este 7.802.246 lei, iar acţionarii deţin
99,9998 % - Consiliul Local

(Proiect de
hot

(Pct. nr. 37)

(Pct. nr. 38)

(Pct. nr. 39)

(Pct. 40)

ţ

ţ

ţ

ărâre nr. 20)

ărâre nr. 21)

(Proiect de hotărâre nr. 22)

(vezi tabelul alăturat)

(Proiect de
hotărâre nr. 1 urgen ă)

(Proiect de
hotărâre nr. 2 urgen ă)

ărâre nr. 3 urgen ă)

ţii comerciale

ţiu comercial BATOTCOM

Fotbal Club ţa

Proiecte de hot ţ
ţa

ţa

ŢAS.R.L

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(R.B.)

şi INFORM Şcolar Reşi

şi

şi

ŞI

şi INFORM

�

�

�

�

€

€

€

Nr.
Crt. Adresa

Supraf
teren
(mp)

Proprietar
actual

Administra-
tor teren Decizia Consiliului Local

Pr.
hot.
nr.

Solicitant

1 Aleea Galaţi FN 48 Statul Român Consiliul
Local Reşiţa

Concesionare 49 ani licitaţie
publică

23 Mai mulţi solicitanţi

2 Bd. Muncii nr. 11A 624 Statul Român C.F.R.
Timişoara

Trecere în domeniul public al mun.
Reşiţa şi adm. Consiliului Local

24 Consiliul Judeţean
Caraş-Severin

3 Str. Butovăţ nr. 1A 68 Domeniu
Public

Consiliul
Local Reşiţa

Trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa

25 MARGO srl

4 Ţerova FN 1500 Statul Român Proiect respins 26 CAMAND IMPEX srl

5 Al. Trandafirilor bl.7 sc. 6 ap.1 3,6 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 27 Ploştinaru Sergei-
Nucu şi Daniela-Ghila

6 Str. Făgăraşului 23, sc.E ap.1 4,74 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 28 Popa Dan

7 Bd. Muncii nr. 11 sc. 1 ap. 2 83 Statul Român C.L. Reşiţa Proiect respins 29 Cleşnescu Petru
Adrian

8 Str. Progresului bl.2 sc.1 ap.2 2, 4 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 30 Radics Maria

9 Str. Progresului bl.2 sc.4 ap.1 2,4 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 31 Murăraşu Mircea Gh.
şi Elena

10 C.Caransebeşului bl. 4A sc. 1 55,4 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 32 DAVE srl

11 Bd. A.I. Cuza bl. E2 parter 17,86 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 33 Sebastian Impserv srl
12 Str. Baraolt bl. 1 sc. 1 ap. 2 4.5 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 34 MASTERS IMPEX srl
13 Bd. Republicii bl. 3 sc. 1 ap. 2 55 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 35 BELLASTAR srl
14 Piaţa 1 Dec. 1918 nr. 3 17 Statul Român C.L. Reşiţa Concesionare 49 ani, fără licitaţie 36 POPICĂRIE srl

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/4 Octombrie /5 Octo /6 Octo /7 Octombrie mbrie mbrie

ţi,Luni, 8 Octombrie Mar 9 Octombrie 10 Octom. 11 Octombrie 12 Octombrie 13 Oct. 14 Oct.Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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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:

Octombrie

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 scule: flex, circulare,
ma

.
Vând urgent bibliotec

ţar, 2 fotoli i,
canapea, 2 vitrine mici, 2 corpuri
buc

Vând ferestre termopan
second hand import Germania.
Tel.0744-550996, 0355-412485

Vând covor

Cump r cherestea, stare
verde, tivit /dimensionat 30x
220x2.400 mm i 30x150x1.100
mm, din: stejar/gorun, cer,

şini de g
şi televizoare, satelit, radio

uri ş a. T. 220717, 0723-312985

şi instant, uş

şi mochet

ş

ăurit, compresor 50l
aer

ă, su-
fragerie, col

ătărie suspendate, cuier hol,
convector ă intrare
apartament. Tel. 0355-802548,
0749-486188 după ora 19.

ă. Tel.
0355-805819.

ă
ă ă

-

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
4 - 10 oct. 7

şi

200

Matrimoniale
Tânăr manierat, 38, 176/76,

prezentabil, antialcool, anti-
fumător, doresc cuno ă cu o
doamnă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0731-754476,
0355-804182.

ştinţ

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 26 sept. - 2 oct.
şi
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Sânza Ileana (71 ani)
Burian Maria (87 ani) Fîţa
Constantin (62 ani) Forrai
Iuliana (90 ani) Rusu Mihai
(53 ani) Boescu Vuescu
Nicolae (48 ani) Drescan
Viorel (56 ani) Ugray Lidia
Iolan (86 ani) Sut (88 ani)

Chelu Constantin (60 ani)
Petcu Mircea (71 ani) Russ
Ana (71 ani) Ilie Viorel Valeriu
(47 ani) Ian (78 ani)

C (80 ani)
Stângu Elena Maria (87 ani)
Fr ţil (69 ani)

ş Dimitrie

ă Ion

ă
ăploiu Maria

ă ă Constantin

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

. Cocîrlan Cristian Mircea (24 ani)
Corcodel Gianina (20 ani)

. Cojocaru Cătălin Florin (32 ani)
Ruja Loredana (28 ani)

. Hulea Cosmin Ionuţ (24 ani)
Todor Loredana Elena (22 ani)

. Leui Marius Lucian (26 ani)
Ciochină Nicoleta Claudia (23 ani)

. Mezeniuc Ovidiu Petru (23 ani)
Toma Corina Lăcrimioara (21 ani)

. Buda Cosmin (31 ani)
ţă Mihaela Alina (27 ani)

. Tănăsie Marian Cristian (26 ani)
Peia Gerogiana Iulia (25 ani)

. Romanescu Marin Marius (31 ani)
Pera Codruţa (28 ani)

. Lascu Călin Aurel (30 ani)
Harago Andreea (24 ani)

. Treanţă Daniel Mircea (27 ani)
Dacica Oana Mariana (28 ani)

. Toma Iacob Mihai (29 ani)
Cornea Zoica Delia (30 ani)

. Pop Marius Vasile (27 ani)
Sfetcu Camelia Carmen (27 ani)

. Dumitru Mihai Irinel (30 ani)
Ghiciu Carmen Oana (29 ani)

. (48 ani)
Romega Doina (40 ani)

. Petro (39 ani)
Dubovan Marinela Ani (36 ani)

şi

şi

şi

şi

şi

şi
Ghi

şi

şi
şi

ş
şi

şi

şi

şi

Ştefan Dumitru şi

şanu Gheorghe şi
şoara

Duminică, 07.10.2007

Miercuri, 10.10.2007

Joi, 04.10.2007

Sâmbătă, 06.10.2007

1

2

3

4

1

2

3

. Firică Rolando Andrei (31 ani)
Glonţa Cornelia Mihaela (26 ani)

. Aldea Todor (47 ani)
Homeucă Maria (47 ani)

. Borcila Ion (27 ani)
Babun Paula Bianca (19 ani)

. Pîr (22 ani)
Pop Geta (19 ani)

. Bujor Cristian (29 ani)
Mihai Oana Laura (25 ani)

. Lesconi Lucian Cosmin (27 ani)
Frumu ătăliţa Mihaela (24 ani)
. Trifunescu Cornel (55 ani)

Borcean Anica (49 ani)

şi

şi

şi

şan Ovidiu Emil şi

şi

şi
şanu N

şi

Imobiliare
Cump r garsonieă ă

ămine sau
Mociur. Tel. 0744-524991.

Schimb apartament 4 came-
re decomandat, 2 băi, îmbună-
tă ă 4 camere cu
baie, în zonă lini ă. Tel.
257351, 0742-492021.

Vând garsonieră sau schimb
pentru 2 camere + diferen ă.
Tel. 229230.

Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.

Vând casă cu demisol pe
Vlahu ă, renovată exterior, 4 ca-
mere, curte, grădină. Pre

Vând case cu toate facilită-

ă, centrală termică,
parcare, numai pt. birouri. Pre

Vând urgent apartament 2
camere conf. 1 în Micro IV, 2
balcoane, terase ie ă,
73 mp. Tel. 0355-409155.

r la
parter, exclus zona C

ţ

ţ

ţ
ţ neg.

50.000 €. Tel. 0729-107651.

ţile. Tel. 0742-844393, 0726-
834261.

De închiriat apartament 3
camere în Re ţa, ultracentral,
cu alarm

ţ
neg. Tel. 0722-936160.

it, pentru cas
ştit

şi

şite în afar

Auto-Moto-Velo

V nd
s t

V nd

â Mercedes Sprinter a.f.
2002, 8+1, Mit ubishi Col a.f.
2006, Mercedes Cobra, 80D în
stare f. bun

â Ford Scorpio 2l benzi-
n

ţ 1.550 €. Tel. 0724-
200776.

Vând biciclete pt. copii de 4-5
ani. Preţ fix 40 lei bucata. Stare
bun . Tel. 0744-771355 sau
0729-915673

Dezmembrez Dacia 1300,
1981 alb , tehnic impecabil
Tel. 0741-132826.

Vând la incredibilul preţ de 30
lei anvelope second-hand, toate
tipurile

ă.

ă, a.f. 1986, cu multe piese de
rezervă. Pre

ă

ă ă.

ărimile. Tel. 0721-
847422.

Tel. 0742-844393,
0742-553630, 0726-834261.

şi m

Vând Ford Focus Toutnier
break 1.8 Tdci Ghia, 2001, 115 CP,
141.000 km, ABS, ESP, AC, 4 gea
muri electrice, închidere centrali
zat , 4 airbag-uri, scaun reglabil
electric, oglinzi reglabile electric i
înc lzite, 4 jenţi aliaj + 4 jenţi tabl
cu cauciucuri de iarn . Preţ 7.800 €
neg. Tel. 0743-066144.

â

.
- .

-
-

-

ă

ă ă
ă

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

ş

Închiriez ma

ţ
ţ

.
- -
ra ov oiana ra

î
,

a ţ
. -

şin
şi. Tel. 0729-107651.

Caut copil p

ş şov

ă de făcut
gogo

entru îngrijire.
Tel. 0724-114815.

Sonorizez la pre uri mici
nun i, botezuri, chefuri cu
muzică de toate genurile. Tel
0723 277475, 0743 672399.

B si P B
ofer cazare de scurtă durată n
regim hotelier. CaTV, frigider

pă caldă nonstop! Pre uri
modice! Tel 0745 668683.

RE IŢA:

MOLDOVANOU

CARANSEBE

TOTAL GENERAL: 632;

Ş

Ş

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Agent de asigurare:
0/20; Agent comercial: 0/2; Agent de paza: 14/0; Agent imobiliar:
1/0; Agent vanzari: 0/1; Asistent farmacist: 1/0; Asistent medical
fizioterapie: 0/2; Asistent medical generalist: 13/3; Asistent social:
0/1; Barman: 0/2; Brancardier: 2/0; Brutar: 2/0; Bucatar: 1/0;
Casier: 0/2; Casier valuta: 0/1; Cazangiu recipiente: 20/0; Coafor:
1/0; Consilier: 1/1; Contabil: 2/0; Croitor-confectioner imbracamin-
te dupa comanda: 62/20; Cuptorar lianti: 1/0; Dulgher: 1/0;
Electrician auto: 0/2; Electrician de intretinere si reparatii: 1/31;
Electrician exploatare retele electrice: 4/0; Electromecanic
electroalimentare: 0/1; Faiantar: 4/0; Femeie de serviciu: 2/1;
Gipsar: 4/0; Incarcator descarcator: 1/0; Infirmiera: 1/0; Inginer
constructii civile, industriale si agricole: 1/0; Inginer electroenerge-
tica: 1/0; Inginer geodez: 0/2; Inginer mecanic: 3/0; Ingrijitoare
batrani la domiciliu: 0/1; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1/0;
Inspector asigurari : 0/2; Instalator apa, canal: 0/5; Instalator
centrale termice: 1/0; Instalator incalzire centrala si gaze : 2/0;
Intermediar in activitatea financiara si comerciala: 0/4; Lacatus
mecanic: 1/10; Lucrator comercial: 3/2; Macaragiu: 1/0; Macelar:
1/0; Maistru constructii civile, industriale si agricole: 1/0; Maistru
industriile textila, pielarie: 6/0; Manichiurist: 1/0; Manipulant
marfuri: 3/0; Maseur: 0/2; Masinist pod rulant: 3/0; Mecanic auto:
0/2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 0/3 + 1 persoa-
n

: Lucrator comercial: 7; Tamplar: 1; Faiantar:
1; Dulgher: 1; Macaragiu: 1; Muncitor necalificat: 34; Telefonist: 22;
Ofiter mecanic: 1;Agent paza: 13; Gaterist: 2;

: Sef coloana auto: 1; Mecanic auto: 5;
Masinist la masini pentru terasamente: 1; Lucrator in comert: 2;
Bucatar: 2; Lacatus mecanic: 2; Tamplar: 5; Sudor: 4; Confectioner
cablaje auto: 7; Confectioner articole piele: 5; Strungar lemn: 3;
Sablator: 2; Manipulant marfuri: 3; Gestionar: 1; Inginer geolog: 1;
Inginer mecanic: 1; Inginer material rulant: 1; Electrician: 1;

ă cu handicap; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 20/22; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 35/11; Operator calculator: 1/3;
Operator fabricarea nutreturilor: 0/5; Operator in domeniul
proiectarii asistate pe calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10;
Ospatar: 4/2; Pedichiurist: 1/0; Secretara: 2/0; Sofer de
autocamion: 3/0; Strungar la masini de alezat: 15/0; Sudor: 30/3;
Sudor manual cu arc electric: 11/0; Tehnician echipamente de
calcul retele: 2/1; Tehnician mecanic: 0/1; Tamplar universal: 1/0;
Tinichigiu carosier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0; Vanzator: 9/5;
Vopsitor auto: 0/2; Vulcanizator: 1/0; Zidar restaurator: 2/0; Zidar
rosar-tencuitor: 3/1;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 03.10.2007

salcam, nuc negru (Juglans
Nigra), cire , calitate B i C,
cherestea molid netivit calitate
A i bu teni furnir i gater A din
stejar/gorun. Tel. 0744-438669.

Reprezentant al Cramelor
Reca , asigur m vânzarea i
transportul a tuturor sortimen-
telor de vin vrac pt. toate
festivit ţile. Tel. 0742-803018.

Vând t
ţi în gospo

d
Vând chiuvet

ş ş

ş ş ş

ş ş

şi şi vaci pentru
sacrificat, crescu

ă

ă

ă
ăura

ărie proprie. Tel. 0724-467054.
ă inox, 2 cuve,

nouă + suport de vase. Tel.
0355-806247, 0726-278036.

-
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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 casă Secu + grădină
1120 mp. Tel. 0723-915815.

Vând apartament 2 camere
conf. 1, zonă bună, cu îmbună-
tă ără interme-
diari. Tel. 0740-211870.

Vând apartament 2 camere
conf. 1, decomandat, 3 din 4,
centrală termică, termopane,
bloc BCA, 34.000 €. Tel.
228210, 0744-596478.

Cumpăr în Re

ă pentru încălzire.
Tel. 0747-832171.

V nd apartament, 3 camere
decomandate, 2 balcoane
închise, 2 băi, 75 mp, centrală
termică, et. 10, Centru-
Polivalentă. 30 000 . Tel. 0723
175974, 0729 230391.

nchiriez spa iu n R
l ngă gara sud. Tel 0728
839251

nchriez sau v nd chio c
super amenajat n uncă. Tel
0741 460985

nd teren la km 7 3 200
mp front stradal 32 m 16 mp.
Tel 0741 460985

nchiriez spa iu comercial n
uncitoresc l ngă coala de

beton. Tel. 0722 140035 sau
0744 617430

ă a ă ă

ă ă
ă ă ă ă

ă

ă ă ă
ă ă

ă

ă ă

ţiri, preţ neg., f

ţa aparta-
ment 2 camere, conf. 1, et. 1 sau
2, cu central

â

. € -
-

Î ţ î e ţa,
â . -

.
Î â

î L .
- .

Vâ , .
, , €/
. - .
Î ţ î

M â
-

- .
â

M o
C

. . - .
S î -

ţ
ţ

. - .
Vâ îm -

ţ
ţ .

- .
C a -

ţ
. . .

şi

şi

ş

ş

V nd apartament 2 camere
icro 4, sau apartament

camer zon omisariat, f r
intermediari Tel 0728 086778

chimb garsonier mbun
t it , mobilat sau nemobilat ,
cu apartament ofer diferen .
Tel 0766 492272

nd garsonier bun t
it 37 mp, mobilat sau

nemobilat , pre negociabil. Tel
0766 492272

ump r cas sau ap rta
ment 3 camere exclus agen ie
rog seriozitate Tel 224426

Vând microbuz mixt Fiat
Ducato 2,5 TDi, noi, 1997, Ger-
mania. Preţ 3.200 €. Tel.
220717, 0723-312985.



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. 707 al ministrului agriculturii ării
rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 850/2006 pentru
aprobarea normelor metodologice privind modul de
acordare a sprijinului financiar pentru activită

ătă
ării ării teritoriului, precum

(M.O. nr. 622/10.09.2007)
ănătă

ări de Sănătate
privind condi ă ă a sumelor
reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate în
tratamentul ambulatoriu în anii 2005

ă de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii
de medicamente (M.O. nr. 622/10.09.2007)

Ordin 964 al ministrului economiei

ărfurilor (M.O. nr. 624/11.09.2007)
Ordin 1.369 al ministrului mediului ării

durabile privind Procedura de stabilire a derogărilor de la
măsurile de protec ă ă sălbatică
(M.O. nr. 624/11.09.2007)

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investi

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investi

ă”
ănătă

ănătă
ă pentru

cabinetele de înfrumuse ă

pentru modificarea
ărâri din domeniul vamal

pentru modificarea
ă a Guvernului

nr. 30/2006 privind func

ă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
942/2006

pentru modificarea
ărfurilor

ă la
bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

şi dezvolt

şi dezvolt

şi al
organiz şi sistematiz şi condi

şi al
preşedintelui Casei Na

şi modalit

şi 2006 peste valoarea
contractat

şi finan
şi completarea unor ordine din domeniul

liberei circula
şi dezvolt

şi faun

şoara”

şi completarea unor
hot

şi completarea
Normelor de aplicare a Ordonan

şi completarea unor acte
normative din domeniul liberei circula

şi finan

şi con

ţile din sectorul
vegetal, zootehnic, al îmbun ţirilor funciare

ţiile
de eligibilitate

Ordinul nr. 1.483/677 al ministrului s ţii publice
ţionale de Asigur

ţiile ţile de plat

ul nr. ţelor
pentru modificarea

ţii a m
ul nr.

ţie a speciilor de flor

H.G. nr. 1.057
ţii „Autostrada Arad-

Timi (M.O. nr. 626/12.09.2007)

H.G. nr. 1.058
ţii „Varianta de ocolire

Arad cu profil de autostrad (M.O. nr. 626/12.09.2007)
Ordinul nr. 1.507 al ministrului s ţii publice pentru

modificarea Ordinului ministrului s ţii publice nr.
1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igien

ţare corporal (M.O. nr.
626/12.09.2007)

H.G. nr. 946
(M.O. nr. 627/12.09.2007)

H.G. nr. 1.083
ţei de urgenţ

ţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achiziţie public

(M.O. nr. 627/12.09.2007)
H.G. nr. 962

ţii a m (M.O. nr.
628/13.09.2007)

Ordinul nr. 1.122 al ministrului economiei ţelor
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului ţinutului
formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plat

(M.O. nr.
628/13.09.2007)

Legea asigurării obligatorii a locuinţelor ar putea intra în vigoare la sfârşitul lunii aprilie 2008,
adică la şase luni după publicarea ei în Monitorul Oficial
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�
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ÎPS Daniel a fost întronizat, primind de la mitropoliţi însemnele slujirii patriarhale

Guvernul a decis să majoreze
alocaţiile pentru copii, de la 250.000 lei vechi (25 lei noi) la 320.000 lei vechi (32 lei noi)

4

Aproximativ 800.000 de studenţi de la universităţile de
stat şi particulare încep .
În învăţământul de stat sunt înscrişi 487.000 de studenţi.
287.000 dintre aceştia sunt la locuri suportate de buget,
iar 200.000 la locuri cu taxă. La universităţile particulare
sunt înscrişi aproximativ 300.000 de studenţi.

au ut anul universitar 2007-2008
Ministerul Sănătăţii Publice va finanţa, din sursele

proprii aprobate în bugetul pentru 2007,
noi şi

performante pentru serviciile de ambulanţă, precum şi
achiziţia de sisteme informatice de înaltă performanţă
şi echipamente hardware pentru medicii de familie.

achiziţiona
rea de ambulanţe şi maşini de intervenţie

-
Programul "Fermierul", menit să sprijine

realizarea proiectelor de investiţii în agricultură
precum şi a celor de dezvoltare rurală, se
adresează producătorilor agricoli care doresc
să realizeze orice investiţie încadrată în
prevederile art. 7 din Legea nr. 231/2005.

Baza de calcul a

contribu]iilor sociale
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de

Urgenţă prin care rezolvă mai multe
inadvertenţe apărute în legătură cu
legislaţia referitoare la fondurile private de
pensii şi modifică baza de calcul a
contribuţiilor sociale.

În vederea urgentării stabilirii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2008,
actul normativ lărgeşte baza de calcul a
contribuţiilor sociale datorate de angajatori
şi angajaţi, prin includerea tuturor
veniturilor brute, realizate lunar.

Dacă în prevederile anterioare baza de
calcul pentru contribuţiile sociale era sala
riul de bază plus sporurile cu caracter per
manent, noile prevederi o extind la toate
veniturile brute realizate, adăugându-se la
salariu sumele din prime, stimulente, etc.

Astfel, pentru persoanele angajate ca
re desfăşoară activităţi pe baza de contract
individual de muncă, baza de calcul este
venitul brut realizat lunar. Pentru alţi lucră
tori angajaţi cu alte tipuri de contract,
contribuţiile sociale se vor calcula pornind
de la venitul lunar asigurat înscris în decla
raţia sau contractul de asigurare socială.

Pentru angajatori, baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale va fi suma
veniturilor care constituie baza de calcul a
contribuţiei individuale de asigurări
sociale.

Lărgirea bazei de calcul pentru contri
buţiile sociale constituie şi o bază pentru o
viitoare reducere a cotelor de contribuţii de
asigurări sociale datorate de angajatori şi
angajaţi la bugetul asigurărilor pentru
şomaj.

În privinţa înfiinţării sistemului privat de
administrare a pensiilor, Ordonanţa de
urgenţă aduce trei modificări legii 19
privind sistemul public de pensii. Astfel,
Casa Naţională de Pensii şi Asigurări
Sociale (CNPAS) este instituţia care va
vira fondurilor de pensii administrate privat
partea cuvenită din contribuţia individuală
de asigurări sociale. CNPAS transmite
către Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) toate informaţiile privind
sumele virate şi către fondurile private de
pensii lista contribuţiilor virate.

O altă modificare adusă legii mai sus
menţionate prevede majorarea procentu
lui comisionului de administrare perceput
de CNPAS pentru acoperirea cheltuielilor
privind organizarea şi funcţionarea
sistemului public. Astfel, aceste cheltuieli
vor fi acoperite din bugetul asigurărilor
sociale de stat în limita unui procent de 4%,
în timp ce acest procent era de 3% înainte
de această modificare. Procentul de 4% va
acoperi cheltuielile cu gestionarea afilierii
la fondurile private de pensii şi virarea su
melor necesare din asigurările individuale
către aceste fonduri.

Actul legislativ modifică şi completează
toate prevederile referitoare la contribuţiile
la bugetul asigurărilor pentru şomaj,
respectiv, legea 19 din 2000 privind siste
mul public de pensii, modificată prin legea
250 din 2007 care dispune prevederile
pentru crearea sistemului privat de pensii,
legea 346 din 2002 privind asigurarea
pentru accidentele de munca si boli profe
sionale, legea 76 din 2002 privind sistemul
asigurărilor pentru somaj şi legea 200 din
2006 referitoare la fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale.

Baza de calcul a contribuţiilor
sociale datorate

Afilierea la sistemul de pensii
administrate privat
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(Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
27.09.2007)
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Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, condiţiile acordării
ajutoarelor de minimis pentru dezvoltarea sau moderni
zarea întreprinderilor. Ajutorul de minimis reprezintă un
ajutor de stat care nu depăşeşte într-o perioadă
determinată de timp plafonul prevăzut de reglementările
comunitare în vigoare. Acest tip de ajutor nu este supus
procedurii de notificare.

Potrivit actului normativ, ajutorul de minimis se acordă
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi
Finanţelor sub formă de granturi. Valoarea ajutorului
acordat se exprimă în formă brută, adică înainte de
deducerea impozitelor directe. Durata schemei este de 5
ani, respectiv 2007 2011 cu posibilitatea prelungirii.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este
echivalentul în lei a 5 milioane euro, în limita plafoanelor
bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de furnizor
va informa în scris întreprinderile cu privire la cuantumul
ajutorului şi la caracterul acestuia de minimis, făcând
referire explicită la prevederile comunitare în domeniu.
Ministerul va acorda un nou ajutor de minimis doar după ce
a verificat că acesta nu ridică suma totală a ajutoarelor de
minimis primite pe parcursul perioadei relevante de trei ani
fiscali consecutivi, la un nivel care să depăşească pragul de
200.000 de euro. Ajutorul nu poate fi fracţionat pentru a se
încadra în pragul maxim admis.

sunt înregistrate conform Legii 31/1990 şi sunt încadrate
în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, au sediul şi îşi
desfăşoară activitatea în România;

îşi desfăşoară activitatea în industria prelucrătoare, co
merţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehicule
lor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodă
resc, hoteluri şi restaurante, tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor;

nu au primit ajutoare de minimis sau acestea nu au
depăşit plafonul de 200.000 de euro, pe o perioadă de trei
ani fiscali consecutivi anteriori datei solicitării ajutorului;

prezintă un plan de investiţii care reflectă modul de
utilizare a sumelor solicitate;

nu înregistrează debite restante la bugetele compo
nente ale bugetului general consolidat;

nu se află în procedura de executare silită, faliment,
reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională,
lichidare;

nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”,
potrivit definiţiei utilizate de Comisia Europeană;

nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a
unui ajutor de stat sau în cazul, în care asemenea decizii au
fost emise, acestea au fost executate;

nu au primit un ajutor ilegal.

investiţiile în active corporale referitoare la terenuri sau
amenajări terenuri, construcţii, echipamente tehnologice
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de
măsurare, control şi reglare, mijloace de transport pentru
susţinerea activităţii întreprinderii, mobilier, aparatură
birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale;

investiţii în active necorporale referitoare la constituirea
întreprinderii, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte
drepturi şi active similare şi alte imobile necorporale.

Toate costurile eligibile aferente investiţiei vor fi
considerate fără TVA.

În cazul în care alocarea specifică individuală este
plătită în mai multe tranşe, acestea se vor actualiza la
valoarea de la data acordării primei tranşe. Actualizarea se
face având în vedere rata de referinţă fixată periodic de
Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective şi
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

MEF, prin Unitatea de Implementare a schemei de ajutor
de stat şi compartimentele specializate pe probleme de
ajutor de stat din cadrul Direcţiilor Generale ale Finanţelor
Publice Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, verifică la
sediul întreprinderilor beneficiare veridicitatea şi
conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de
întreprinderi în cadrul schemei.

Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită MEF
anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare
privind efectele finanţării, până la 1 iunie a anului în curs
pentru anul precedent.

Personalul Unităţii de Implementare are obligaţia de a
păstra confidenţialitatea privind documentele justificative
depuse de către întreprinderile solicitante.

-
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Pot beneficia de ajutorul de minimis întreprinderile care
îndeplinesc, cumulativ, condiţiile:

Cheltuielile eligibile pentru ajutorul de minimis sunt:

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 26.09.2007
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Condi]iile acord@rii ajutoarelor de minimis pentru
dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Despăgubirile acordate prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti în baza Legii
290/2003 privind acordarea de despăgubiri şi compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi PuterileAliate şiAsociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, vor fi exceptate
de la aplicarea procedurii prevăzute la Capitolul V din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate în şedinţa de ieri a Guvernului.

În baza acestei proceduri, notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a legii trebuie înaintate în
termen de 60 de zile, în vederea soluţionării, către comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale constituite
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole si celor forestiere.



Cuba
Spania

(care refuzat în 2003 un ajutor pentru dezvoltare din
partea Uniunii Europene) şi au deschis la Havana o
nouă etapă de cooperare, inaugurând o comisie mixtă de
dezvoltare, ale carei programe prioritare, finanţate cu 20 de
milioane de dolari, vizează stimularea întreprinderilor
cubaneze mici.

În , care se află de 116 zile fără guvern,
Regele Albert al II-lea l-a însărcinat din nou pe creştin-
democratul flamand Yves Leterme să formeze
cabinetul, după un prim eşec, în august. Treburile
curente ale ţării sunt gestionate în continuare de
guvernul de dinainte de alegeri.

Belgia
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UE ar trebui să intervină în problema Kosovo, în
cazul unui eşec al ONU Preşedintele rus Vladimir Putin declarat luni că a acceptat să conducă lista
partidului Rusia Unită la alegerile parlamentare din decembrie

Candidatul francez din partea Uniunii Europene, Dominique Strauss-Kahn, a fost numit vineri
director general al Fondului Monetar Internaţional

NATO începe manevrele aeronavale în
MareaAdriatică 10 octombrie Ziua europeană împotriva pedepsei cu moartea

Parlamentul European creeaz@
"Premiul pentru Cet@]eanul
European" }i "Premiul

Charlemagne pentru Tân@rul
European"

Biroul Parlamentului European a
decis crearea a două noi premii: "Pre
miul pentru Cetăţeanul European" şi
"Premiul Charlemagne pentru Tânărul
European". Primul va fi acordat cetă
ţenilor sau grupurilor de cetăţeni ca
semn de recunoaştere pentru acţiunile
de promovare a integrării europene,
contribuind la întărirea identităţii
europene. Numărul maxim de premii
acordate în fiecare an va fi de 50, ele
fiind conferite de Preşedintele
Parlamentului European, pe baza
propunerilor transmise de deputaţi
unui juriu independent.

"Premiul Charlemagne pentru
Tânărul European" va fi acordat proiec
telor realizate de tineri cu vârste între
16 şi 24 de ani, care contribuie la în
ţelegerea şi promovarea sentimentului
comun de identitate europeană şi care
oferă exemple concrete de comunităţi
funcţionale de cetăţeni europeni. Acest
premiu va fi acordat o dată pe an de
Parlamentul European împreună cu
Fundaţia pentru Premiul Charlemagne
dinAachen.

Parlamentul European intenţionea
ză, de asemenea, să creeze un
"Premiu European pentru Ziarişti" care
să recunoască activitatea de informare
privind afacerile europene a unui ziarist
dintr-un stat membru. Vor fi premiate
cu precădere articolele care vor explica
complexitatea politicilor UE într-un
limbaj accesibil pentru publicul ţintă.

"Parlamentul European speră ca
prin aceste premii să promoveze anga
jamentul faţă de Europa şi apropierea
Europei de cetăţenii săi", a spus
preşedintele Parlamentului European,
Hans Gert Pöttering referitor la decizia
Biroului.
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Ziua Interna]ional@ a
Non-Violen]ei

La Naţiunile Unite a fost marcată în 2 oc
tombrie, pentru prima dată, Ziua Internaţională
a Non-Violenţei. 2 octombrie este ziua de
naştere a lui Mahatma Gandhi, lider al mişcării
pentru independenţa Indiei şi pionierul filozofiei
şi strategiei non-violenţei. Potrivit rezoluţie
adoptată de Adunarea Generală din 15 iunie
2007, care a stabilit celebrarea, Ziua Internaţio
nală este o ocazie pentru "răspândirea
mesajului non-violenţei". Rezoluţia reafirmă
"relevanţa universală a principiului non-
violenţei" şi a idealului "asigurării unei culturi a
păcii, toleranţei, înţelegerii şi non-violenţei".

În aceiaşi zi, emisarul special al ONU,
Ibrahim Gambari, a fost primit după două zile
de aşteptare, de liderul juntei militare din
Myanmar, generalul Than Shwe, în noua
capitală Naypyidaw. Emisarul ONU a sosit
sâmbătă în Myanmar, în încercarea de a
convinge regimul militar să accepte o soluţie
paşnică pentru criza politică aflată în curs de
desfăşurare. Ibrahim Gambari s-a întâlnit dumi
nică la Rangoon cu Aung San Suu Kyi, lidera
opoziţiei birmane, laureată a Premiului Nobel
pentru Pace şi menţinută în ultimii ani în diferite
tipuri de detenţie, în prezent arestată la domici
liu. După o oră de discuţii cu liderii militari, într-
o mişcare neaşteptată, Ibrahim Gambari s-a
mai întreţinut o dată, pentru 15 minute, cu Aung
San Suu Kyi înainte de a părăsi Myanmarul. Nu
s-au oferit informaţii despre întâlnirea din
Naypyidaw, astăzi (miercuri) emisarul special
fiind aşteptat să-şi prezinte raportul în faţa
Consiliului de Securitate. Exceptând reducerea
cu 2 ore a restricţiilor de circulaţie pe timp de
noapte, nu au fost observate alte măsuri
determinate de vizita oficialului Naţiunilor Unite.
Cei 20,000 de militari dislocaţi în Rangoon au
continuat să patruleze pe străzi sau prin
locuinţele considerate "suspecte".

Statul asiatic s-a confruntat timp de aproape
două săptămâni cu revolte populare, fără
precedent în ultimii ani, împotriva regimului
autoritar al juntei militare. Represaliile au fost
violente. Doar în Rangoon, forţele militare şi ale
poliţiei au arestat câteva mii de călugări budişti,
avangarda mişcărilor de protest şi un număr
greu de apreciat de activişti. Puţinii reporteri
occidentali, sfătuiţi să nu părăsească hotelul
"pentru propria siguranţă" au transmis informaţii
potrivit cărora protestatarii arestaţi şi ţinuţi până
acum pe stadioane sau în facultăţi vor fi trimişi
în închisorile din nordul ţării. Şi numărul real al
morţilor este un motiv de îngrijorare pentru
observatorii situaţiei umanitare. Junta militară
blochează ştirile referitoare la represalii.

În mai multe oraşe ale lumii, câteva zeci de
oameni revoltaţi au protestat în faţa sediilor
diplomatice ale Myanmarului.

2 octombrie, Ziua Internaţională a Non-
Violenţei. "Sunt multe cauzele pentru care sunt
pregătit să mor dar nici o cauză pentru care
sunt pregătit să ucid."Mahatma Gandhi.
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Absenteism şi divizare

Prognozele înaintea alegerilor

Reacţii

Peste 37 de milioane de ucraineni au fost chemaţi să voteze duminică,
în cadrul unui scrutin legislativ anticipat, iniţiat de preşedintele Viktor
Iuşcenko pentru a pune capăt mai multor luni de conlucrare dificilă cu
tabăra premierului Viktor Ianukovici, după alegerile din martie 2006.

Pentru a treia oară, în ultimii trei ani, ucrainienii au avut de optat între
aceleaşi principale forţe: liderul sondajelor Partidul Regiunilor, al primului-
ministru Victor Ianukovici, Blocul Iulia Timoşenko şi blocul pro-prezidenţial
“Ucraina Noastră” - Autoapărarea Populară. Preşedintele Iuscenko a
declarat, la secţia de votare, că scrutinul reprezintă opţiunea între
schimbare şi falsa stabilitate, dar el va recunoaşte rezultatele acestuia,
oricare ar fi ele. Rivalul său, Victor Ianukovici, a declarat şi el că nu vor mai fi
alte alegeri anticipate, Partidul Regiunilor urmând să formeze în parlament
o coaliţie împreună cu ceea ce el a numit forţele pragmatice.

Cu şanse reale de a depăşi pragul electoral de 3% erau creditate doar
cinci formaţiuni politice: Partidul Regiunilor, al premierului Viktor Ianukovici,

cu ce le mai mul te
mandate în fosta Radă
Supremă (parlamentul) şi
creditat cu cele mai multe
intenţii de vot, 37%,
Blocul Iuliei Timoşenko
creditat cu 23% din
sufragii, Blocul pro-
prezidenţial Ucraina
Noastră - Autoapărarea
Populară, 13%, Partidul
Comunist, 5%, şi, la
limită, Blocul ex-pre
şedintelui parlamentului
ucra inean, Vlad imi r
Lîtvin, formaţiune care a
evitat să-şi exprime
preferinţa unei eventuale
alianţe.

C u p u ţ i n e z i l e
înaintea votului Preşedintele Iuşcenko s-a declarat favorabil creării unei
coaliţii între formaţiunea sa „Ucraina Noastră-Autoapărarea Populară” şi
Blocul Iuliei Timoşenko, fosta aliată în timpul aşa numitei „revoluţii
portocalii” din 2004, devenită apoi rivala sa după înlăturarea ei din postul de
prim ministru în 2005. Viktor Iuşcenko a respins de facto posibilitatea unei
alianţe cu rivalul său, actualul premier Viktor Ianukovici, disputele dintre cei
doi ducând în final la declanşarea actualelor alegerilor anticipate.

Din cei 37,5 milioane de alegători 60% au ales să-şi exprime opţiunile în
30 septembrie.După numărarea a 99,14% din totalul voturilor situaţia este
următoarea:

Partidul Regiunilor 34,22% Blocul Iulia Timoşenko 30,82%
Blocul pro-prezidenţia 14,23% Partidul Comunist 5,37%
Blocul Lîtvin 3,96% Partidul Socialist 2,87%

Voturi împotriva tuturor 2,72%

Singura surpriză o prezintă Blocul Timoşenko în creştere cu 8 procente
raportat la rezultatele din 2004 dar şi la sondajele pre-electorale.

Majoritatea simplă de două, trei voturi în favoarea alianţei anunţate,
Iuscenko preşedinte - Timoşenko prim-ministru, are dificila sarcină a
restabilirii stabilităţii politice.

SUA, Rusia şi EU au salutat alegerile desfăşurate fără incidente şi au
manifestat disponibilitatea colaborării cu noul guvern, indiferent de
compoziţia sa. Ucraina reprezintă unul din culoarele importante de tranzit
pentru petrolului şi gazului rusesc.

-

Rezultate parţiale

Comisia Electorală Centrală

De la Sputnik la Dawn, începutul
aventurii spa]iale

Lansarea lui Sputnik I, un singur eveniment, marcat startul
cursei spaţiale ruso-americane. În 4 octombrie 1957, Uniunea
Sovietică a lansat cu succes Sputnik I. Primul satelit artificial al
lumii, de mărimea unei mingi de baschet, a avut nevoie de 98
de minute pentru a parcurge orbita Pământului pe o traiectorie
eliptică. O nouă dezvoltare a istoriei politice, militare,
tehnologice şi ştiinţifice a început în urmă cu 50 de ani.

Poate ca o confirmare în timp, NASA (National
Aeronautics and Space Administration) apărută ca o
consecinţă directă a lui Sputnik, a lansat misiunea Dawn pe 27
septembrie. Misiunea agenţiei spaţiale americane va explora
doi asteroizi, Ceres şi Vesta, aducând informaţii despre
aceste obiecte foarte vechi şi răspunzând la întrebări
privitoare la naşterea sistemului solar. În 2011 respectiv 2015
se aşteaptă imagini ale celor două obiecte.

Alegeri în Ucraina

Asigur@rile medicale pentru
turi}tii români în str@in@tate

În condiţiile creşterii substanţiale a
numărului de turişti români care călătoresc
în străinătate, Ministerul Afacerilor
Externe, semnalează că ambasadele
României sunt solicitate tot mai des să
acorde asistenţă turiştilor români aflaţi în
situaţii dificile, datorită, în principal,
apariţiei unor probleme de sănătate în
cursul sejurului acestora.

Ministerul Afacerilor Externe avertizea
ză cetăţenii români care călătoresc în
străinătate în scop turistic, asupra necesi
tăţii încheierii unor poliţe de asigurare
cuprinzătoare, în care să fie stipulate clar
suportarea cheltuielilor de spitalizare şi
clauze asigurătorii de repatriere în caz de
deces.

De asemenea, este în interesul per
soanelor în cauză să verifice dacă societa
tea care eliberează poliţa de asigurare are
un partener în statul de destinaţie şi să
solicite coordonatele acestuia.

-

-

-
-

( )Ministerul Afacerilor Externe-03.10.2007



Vând apartament 2 camere, confort 2,
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,
0788-021443, 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, preţ 35500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, Micro 3, complet imbunatatit,
termopane, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, 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, ter-
mopane. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, 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, termopa-
ne, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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

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 cas
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-
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VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

Â Ţ

Ă

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMPĂRARE

ă zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

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

Vând casă 3 camere, Lunca, etaj,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)

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

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

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

Vând casă 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

Vând casă noua 6 camere, Gov ndari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)

Vând teren la Valiug, 1500 mp, acces
auto, utilitati, preţ 15 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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 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 (Banat
Expert)

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 casă, 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
(Banat Expert)

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

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

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

Cumpăr apartament 2 camere, indife
rent zona, ofer preţ bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

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)

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsoniera amenajata, centrala,
termopane, preţ neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 1, amenajat, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

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

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
amenajat, centrala, termopane, preţ ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

Vnd apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, centrala, preţ 24500 € negocia-
bil 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, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

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

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 26500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (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 hal ţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţ ţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 1/2, central

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

Vând cas
. Preţ 80.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 600 mp situat

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

Vând apartament 2 camere deco-
mandat, et. 3/4, zona Intim, îmbun ţit,
central ţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 2 camere semi-
decomandat, et. 3/4, zona Comisariat,
amenajat termopane central ţ
32.000 € neg. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând fabric
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)

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 6.500 €/camera. 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)

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 12.300 mp teren intravilan +
caban

ţ 200.000 € fix.
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 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 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)

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ă, zona
Lunca Veche. Pre

ă 4 camere, zona Lunca
Veche

ătă
ă, termopane, gresie, etc. Pre

ă, etc. Pre

ă de pâine fără concu-
ren ă în localitate de 10.000 locuitori,
îndepline

ămin la
Blocul 800. Pre

ă, 33.000 €.

ătă

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

ă. Pre

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.

ş, zona Racovi

iunea Secu. Pre

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

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

Vând spaţiu comercial, zon cen-
tral , peste 600 mp. Tel. 0748-119443.

Vând apartament 2 camere conf. 2,
zona Micro 2, etajul 1, central termic ,
gresie i faianţ , u de metal, preţ
22.000 € neg.Tel. 0748-119444. (TryoM)

Vând apartament cu o camer , 42
mp, etajul 1, bloc de c r mid , ocupabil
imediat. Tel. 0748-118778. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
63 mp, etajul 3 din 4, îmbun t ţit, ocupa-
bil imediat. Tel. 0748-119121. (Tryo M)

Vând 2 camere, confort 1, zon
foarte bun , ocupabil imediat. Tel. 0748-
119122. (Tryo M)

Vând apartament, o camer , 45 mp,
în Centru pe I. Corvin, ocupabil imediat.
Tel. 0788-388501. (Tryo M)

Vând teren parcelat pe C. Caranse-
be ului. Tel. 0748-119443. (Tryo M)

Vând spaţiu comercial, zon cen-
tral , peste 600 mp. Tel. 0748-119443.

Vând spaţiu comercial, ultracentral,
800 €/mp. Tel. 0748-119442. (Tryo M)

Închiriez spaţiu comercial, 50 mp,
preţ 600 € neg. Tel. 0748-119442.
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ă
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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
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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 0.000 € 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.

19

cu 5 camere, baie,

6

şi gr

ş,
zona Teiuş, situat pe drumul c

şi 2.568 mp p
ul de €/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
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DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Campionatul Mondial: Sferturi de Finala

Sambata TVR 2 ora 15:55; ora 22:00
CALARIE: Circuitul Campionilor, Grecia, Sarituri peste obstacole

Sambata Eurosport ora 21:30
FORMULA 1: Marele Premiu al Chinei, Shanghai 2007, Cursa

Duminica TVR 1 ora 08:55
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: HCM Constanta - Montpellier

Duminica Sport.ro ora 11:00
SCRIMA: Campionatul Mondial, Rusia, Ziua 9

Duminica Eurosport ora 18:15
HANDBAL MASC.: Cupa EHF: Steaua - Wisla Plock

Duminica Sport.ro ora 19:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
07 sept - 20 oct: RUGBY - Campionatul Mondial, Franta;
24 sept - 07 oct: BASCHET FEM. - Camp European, Italia;
28 sept - 06 oct: SCRIMA- CM, Sankt Petersburg, Rusia;
08 - 14 oct: TENIS -ATPTour;ATP Kremlin Tour, Moscova;

FORMULA 1 - M.P. AL CHINEI
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura o noua

etapa din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1 in
China la Shanghai.

. Lewis Hamilton McLaren 107

. FernandoAlonso McLaren 95

. Kimi Raikkonen Ferrari 90

. Felipe Massa Ferrari 80

. Nick Heidfeld BMW Sauber 56

. Robert Kubica BMW Sauber 35

. Heikki Kovalainen Renault 30

. Giancarlo Fisichella Renault 21

. Nico Rosberg Williams 15
. David Coulthard Red Bull 13
.Alexander Wurz Williams 13
. M ark Webber Red Bull 10
. Jarno Trulli Toyota 7
. Ralf Schumacher Toyota 5
. Takuma Sato SuperAguri 4
. Jenson Button Honda 2
. Sebastian Vettel Toro Rosso 1
.Adrian Sutil Spyker 1
. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0
. ChristijanAlbers Spyker 0

Clasament piloti nainte de China:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19

î

Clasament constructori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

. Ferrari 170

. BMWSauber 92

. Renault 51

. Williams 28

. RedBull 23

. Toyota 12

. SuperAguri 4

. Honda 2

. Spyker 1

. ToroRosso 0

RUGBY - CAMPIONATUL MONDIAL
Aventura Romaniei la Cupa Mondiala 2007 s-a incheiat.

Cateva cifre ale participarii echipei noastre la cea mai importanta
competitie a lumii rugbystice:

4 partide a jucat Romania in grupa C a Cupei Mondiale: 18-24
cu Italia, 0-42 cu Scotia, 14-10 cu Portugalia si 8-85 cu Noua
Zeelanda;

5 puncte a obtinut echipa noastra din aceste meciuri: 1 punct
bonus (defensiv) in fata Italiei si 4 puncte (pentru victorie) in fata
Portugaliei;

4 este locul ocupat de Romania in grupa C, in spatele Noii
Zeelande, Scotiei si Italiei si in fata Portugaliei;

40 de puncte a marcat Romania la CM 2007. Cele mai multe le-
a inscris in fata Italiei, 18, si cele mai putine in fata Scotiei si Noii
Zeelande, 0. Cele 14 puncte cu Portugalia sunt la mijlocul acestui
clasament;

161 de puncte a primit Romania la CM 2007, cele mai multe de
la Noua Zeelanda, 85, si cele mai putine de la Portugalia, 10;

Sferturile de finala:

-
-

-
-

�

�

�

�

�

Sâmbătă, 6 octombrie:

ă, 7 octombrie:

Australia -Anglia, la Marseille (15h00)
Noua Zeelandă - Fran

Africa de Sud - Fidji, la Marseille (15h00)
Argentina - Sco

ţa, la Cardiff (21h00)

ţia, la Paris, pe Stade de France (21h00)

Duminic

Clasament etapa a 9-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. CFR Cluj 9 6 3 0 15 7 21p
Unirea Urziceni 9 6 2 1 16 8 20
Politehnica Timisoara 9 5 3 1 20 15 18
FC Vaslui 9 5 2 2 16 9 17
Rapid Bucuresti 8 4 4 0 13 7 16

. Steaua Bucuresti 8 4 3 1 6 3 15
7. Gloria Bistrita

Dinamo Bucuresti 8 4 2 2 14 9 14
9. Otelul Galati 9 4 0 5 13 15 12

. Pandurii Tg. Jiu 8 3 1 4 9 8 10
11. Politehnica Iasi 9 3 1 5 11 14 10

UTA 9 2 3 4 10 12 9
13. Ceahlaul Piatra Neamt 8 3 0 5 9 12 9

Gloria Buzau 9 2 2 5 4 14 8
5. Farul Constanta 8 2 1 5 4 10 7p

16. Dacia Mioveni 9 1 3 5 8 13 6p
17. U. Craiova 9 2 0 7 7 13 6p
18. U. Cluj 9 0 3 6 11 17 3p

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

9 4 3 2 13 13 15p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (10/34), 05-07.10.2007 Vineri, 05.10:
Sambata,

06.10

Duminica, 07.10.

-

-

Gloria
Bistrita - Universitatea Craiova, (Telesport, ora 15:00);

: Univeritatea Cluj - Politehnica Timisoara, (National TV, ora
15:00); Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj, (Kanal D, ora 15:00); UTA - Ceah
laul Piatra Neamt, (Telesport, ora 15:00); : FC Vaslui
- Gloria Buzau, (Telesport, ora 15:00); Unirea Urziceni - Politehnica
Iasi, ( TVR 1, ora 15:00); Dinamo Bucuresti - Otelul Galati, (Antena 1,
ora 17:00); Rapid Bucuresti - Farul Constanta, (National TV, ora
18:45); Dacia Mioveni - Steaua Bucuresti, (Kanal D, ora 20:30).

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

LIGA a II-a, Seria II-a

.

1. CSM Rm. Valcea 7 5 1 1 9 5 16p
FC Arges 7 5 0 2 15 4 14
Muresul Deva 7 4 2 1 16 8 14
Gaz Metan Medias 7 4 0 3 14 10 12
FC Drobeta 7 4 0 3 12 11 12

. Liberty Salonta 7 4 0 3 5 5 12
7. Jiul Petrosani

Unirea Alba Iulia 7 3 1 3 9 9 10
9. Minerul Lupeni 7 3 1 3 5 6 10

. CFR Timisoara 7 3 1 3 5 7 10
11. FC Bihor 7 2 2 3 7 7 8

13. ISCT 7 2 2 3 6 8 8
14. Ariesul Turda 7 2 2 3 4 7 8p

5. Corvinul Hunedoara 7 2 1 4 3 15 7p
16. FC Targoviste 7 1 3 3 8 8 6p
17. Poli II Timisoara 7 1 1 5 4 16 4p
18. FC Caracal 7 0 2 5 4 9 2p

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

7 4 3 0 9 1 10p
8 p

p
10 p

p

p

1

12. FCM Resita 7 2 2 3 9 10 8p

Etapa urmatoare (8/34), 06.10.2007

Unirea Alba Iulia - FCM
Re

,

ţa

: Arie
FC Caracal - Mure FC Târgoviste - Liberty O

radea; Corvinul Hunedoara - CFR Timi
Politehnica II Timi JIUL Petro

Minerul Lupeni - Gaz Metan Media FC Bihor - FC Pite

şu Turda - FC Drobeta
Turnu Severin; şul Deva;

şoara;
şoara - ISCT; şani - CSM Râmni

cu Vâlcea; ş; şti.

-

; -şi

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

.

1. HC Odorhei 3 2 1 0 79 66 5p
Stiinta Municipal Bacau 3 2 1 0 89 80 5

3. CSM Oradea 3 2 1 0 87 79 5p
Steaua MFA 2 2 0 0 67 55 4

. Univ. Bucovina Suceava 2 2 0 0 61 58 4
7. HCM Constanta

Minaur Baia Mare 3 1 1 1 82 91 3
9. Energia Lignitul Tg. Jiu 3 1 0 2 78 78 2

. Uztel Ploiesti 3 1 0 2 71 74 2
11. CSM Medgidia 3 0 1 2 78 87 1
12. Dinamo Baumit Bucuresti 2 0 0 2 52 59 0p
13. Poli Izometal Timisoara 2 0 0 2 52 61 0
14. Romvag Caracal 3 0 0 3 63 87 0p

2. p

4. p

6 p
3 1 1 1 72 72 3p

8 p
p

10 p
p

p

5. UCM Resita 3 2 0 1 104 88 4p

Etapa urmatoare: Etapa (4/26): 07.10.2007

Pandurii Tg. Jiu- UCM Resita

: HCM Constanta -
Poli Timisoara; Steaua MFA Bucuresti - Dinamo Bucuresti; HC Minaur
Baia Mare - Bucovina Suceava; ; CSM
Medgidia - Romvag Caracal; Uztel Ploiesti- Stiinta Bacau; CSM D&C
Oradea - HC Odorhei.

H A N D B A L
Oltchim Râmnicu Vâlcea s-a calificat în grupele Ligii Cam-

pionilor. Galacticele de la Oltchim Râmnicu Vâlcea s-au calificat
duminică în grupele Ligii Campionilor pentru prima dată în istoria
clubului, după o victorie la scor, 30-22, chiar cu norvegiencele de la
Byasen. Elevele lui Gheorghe Tadici au dominat aproape în
totalitate meciul cu Byasen ă la opt
goluri diferen ă, reeditând în mare măsură succesul ob

ă cu Ferencvaros Budapesta, Viborg
ă obiectivul echipei vâlcene rămâne neschimbat,

calificarea în finala competi

şi s-au impus în cele din urm

şi
forma

şi Buducnost
Podgorica, îns

ţ ţinut în
finala Cupei Cupelor din sezonul precedent împotriva aceleia

ţii. Oltchim va face parte din Grupa D a Ligii Campionilor, una
extrem de dificil

ţiei. (Amos News).

Campioana Romaniei, HCM Constanta, a inceput cu o infrangere
campania 2007/2008 a Ligii Campionilor, fiind invinsa duminica
seara de campioana Suediei, Hammarby, cu 33-25 (18-14). Elevii
lui Lucian Rasnita au rezistat bine in prima repriza, cand au condus
chiar si cu doua goluri diferenta, insa numeroasele greseli din
finalul primelor 30 de minute a facut ca gazdele sa intre in avantaj
de patru goluri la cabine. In partea secunda constantenii au avut o
evolutie sub asteptari, Hammarby conducand la un moment dat
chiar si cu 11 goluri diferenta. Cel mai bun marcator al campionilor
Romaniei a fost Laurentiu Toma cu opt reusite, de la gazde
remarcandu-se Grundsten cu noua goluri. In celalalt meci al grupei
B, detinatoarea Ligii Campionilor, THW Kiel, a invins in deplasare
pe Montpellier, cu 34-32, francezii urmand sa intalneasca pe 7
octombrie HCM, la Constanta.

HCM Constanta a debutat cu stangul in Liga Campionilor.

FOTBAL - Liga Campionilor
-

-

.

Marti si miercuri s-a desfa
surat etapa a doua din grupele
Ligii Campionilor. Iata rezulta
tele inregistrate:

Dinamo
returul meciurilor din

.
se deplaseaza in

Suedia pt a incerca sa intoarca
rezultatul din tur 1-2. Meciul va fi
transmis in direct de Prima TV la
ora 20:00. Rapid primeste vizita
echipei germane FC Nurnberg
in Giulesti. In tur scorul a fost 0-
0. Meciul va fi transmis in direct
de TVR 1 la ora 16:55.

Marti, 2 oct. 2007:

Miercuri, 3 oct. 2007:

GRUPA E:

GRUPA F:

GRUPA G:

GRUPA H:

GRUPA A:

GRUPA B:

GRUPA C:

GRUPA D:

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

O. Lyon - Rangers 0-3
Stuttgart - Barcelona 0-2

M United -AS Roma 1-0
Dinamo Kiev - Sporting 1-2

TSKAMosc - Fenerbahce 2-2
Inter M.- PSV Eindhoven 2-0

Steaua -Arsenal 0-1
Sevilla - Slavia Praga 4-2

Liverpool - O. Marseille 0-1
Be 0-1

Valencia - Chelsea 1-2
Rosenborg - Schalke 04 0-2

Lazio - Real Madrid 2-2
W Bremen - Olympiacos 1-3

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

şiktaş - FC Porto

FOTBAL - Cupa UEFA
şi Rapid vor juca joi

Dinamo

turului I al
Cupei UEFA

S C R I M A
Fostul campion olimpic, Mi

hai Covaliu, a parasit Campio
natele Mondiale de scrima de la
Sankt Petersburg in sferturile de
finala, dupa ce a fost intrecut de
sud-coreeanul Eun Seok Oh, cu
15-9.

In concursul masculin de
sabie, Romania a mai fost
reprezentata si de: Rares
Dumitrescu, Florin Zalomir si
Constantin Sandu. Primii doi au
avut ghinionul sa se intalneasca
inca din primul tur, Zalomir
calificandu-se mai departe, cu
scorul de 15-9, pentru a pierde
la ucraineanul Sturbabin, scor
15-11. In final, Zalomir a inche
iat pe locul 32, in timp ce
Dumitrescu s-a clasat pe 34.

-
-

-
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