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Şedinţa Consiliului Local a beneficiat de prezenţa tuturor
celor 31 de consilieri, a deputatului PRM, Marius Iriza, a doamnei
Carmen Postoiu, Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi al Locuinţelor şi a domnului Dorinel
Hotnogu, viceprimar al municipiului Reşiţa.

Şedinţa a avut, în prima parte, un parcurs scurt, liniar,
previzibil, într-o oarecare măsură, având în vedere subiectul
celor 11 Proiecte de hotărâre care au fost dezbătute.

Rapoartele, prezentate în cea de-a doua parte a şedinţei, au
provocat dezbateri ample, au evidenţiat poziţii neunitare, chiar
contradictorii, ale consilierilor.

Demisia domnului Gheorghe Pascu, până în data de 18
septembrie 2007 consilier din partea PNL, a impus ocuparea
locului vacant de către un supleant, aflat pe lista aceluiaşi partid
cu al demisionarului, partid participant şi câştigător la alegerile
din anul 2004.

Având în vedere că domnul Pascu a fost ales consilier
judeţean pe lista PRM, partid din care, ulterior s-a transferat la
PNL noul ales, domnul Marius Cheaznă face parte din aceeaşi
formaţiune politică, iar în Consiliul Judeţean reprezentarea PRM
este acum asigurată de doi aleşi.

Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Cheaznă s-a făcut de către Tribunalul Caraş-Severin, iar
jurământul a fost depus la începutul şedinţei de lucru a
Consiliului Judeţean.

Domnul Cheaznă a optat pentru aceeaşi comisie de specia
litate din care făcea parte şi demisionarul şi, în această situaţie,
noua componenţă a Comisiei Juridice şi de Disciplină este:

Preşedinte Daniel Rotaru (PNL) - ales în cadrul comisiei
Secretar: Paula Todireanu (PSD) aleasă în cadrul comisiei
Membri: Haralambie Cotarcea (PD)

Ioan Narcis Chisăliţă (PSD)
Marius Cheaznă (PRM)

Demisia domnului Pascu a condus şi la modificări în
componenţa Comisiei de Numărare a Voturilor (cu atribuţii în
validarea mandatelor consilierilor judeţeni, precum şi a votului
secret necesar la anumite Proiecte de hotărâre) din cadrul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru locul vacant fiind
ales domnul Marius Cheaznă.

Configuraţia acestei comisii devine:
Preşedinte: Daniel Rotaru (PNL)
Secretar: Ioan Ungur (PD)
Membri: Nicolae Grindeanu (PSD)

Costinel Ristache (PD)
Marius Cheaznă (PRM), ceea ce înseamnă

reflectarea configuraţiei politice a Consiliului Judeţean.

Noua rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin pe anul 2007 urmăreşte, în principal, asigurarea
cheltuielilor de personal, corespunzătoare lunii octombrie 2007,
cu termen de plată 10 noiembrie 2007, la toate instituţiile publice
subordonate.

După această dată, asigurarea salariilor personalului, atât la
nivelul aparatului propriu al consiliului, cât şi la nivelul instituţiilor
subordonate va fi condiţionată de o suplimentare provenită dintr-
o posibilă rectificare a bugetului de stat.

La capitolul „venituri”, bugetul se modifică prin suplimentarea
cu suma de 343,0 mii lei (provenită dintr-o rectificare a bugetului
de stat) a drepturilor acordate persoanelor cu handicap de către
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse.

O a doua sursa de venituri a fost asigurată de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a suplimentat cu
150,0 mii lei fondurile alocate Programului de pietruire,
reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes
local clasate.

O consecinţă firească a acestei rectificări o constituie
modificarea unor anexe la o Hotărâre anterioară a Consiliului
Judeţean (nr. 7/01.02 2007) privind adoptarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007, a instituţiilor şi serviciilor
publice sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de
către acesta , cu modificările şi completările ulterioare.

Parcul de autoturisme al Consiliului Judeţean şi consumul
lunar de carburanţi corespunzător acestuia a fost adaptat la
noile acte legislative, ceea ce înseamnă modificarea
normativului propriu existent (nr. 54/31.07.1997).

Consilierii au aprobat noul normativ, cu datele din tabel.

Statutul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului
Judeţean şi unele dintre instituţiile publice subordonate acestuia
suportă modificări generate de nivelul de studii, stagiul de

PRM are încă un reprezentant în Consiliul Judeţean

Rectificare bugetară

Parcul de autoturisme al Consiliului Judeţean

Modificări ale statutului de funcţii

-

:
-

.

(Proiect de hotărâre nr. 1, nr. 2 şi nr. 3)

(Proiecte de hotărâre nr. 4 şi nr. 5)

(Proiect de hotărâre nr. 6)

CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
Şedinţă de lucru ordinară 22 octombrie 2007-

În municipiul Reşiţa, Instituţia
Prefectului Judeţul Caraş-Severin
împreună cu Centrul Militar Judeţean
vor organiza joi, 25 octombrie a.c.,
ceremonialul militar dedicat sărbătoririi
ZileiArmatei Române.

În Piaţa Tricolorul începând cu orele
10 30 vor fi întâmpinate oficialităţile
judeţene şi locale şi va fi salutat drapelul
de luptă. După intonarea Imnului
Naţional al României şi oficierea slujbei
religioase vor rosti alocuţiuni prefectul
judeţului Caraş-Severin Ioan Anton
Paulescu; preşedintele Consiliului
Judeţean; primarul municipiului Reşiţa şi
comandantul garnizoanei Reşiţa.

Se va da citire Ordinului Ministrului
Apărării privind înaintarea în grad a unor
cadre militare în rezervă şi retragere,

urmând a fi înmânate diplome reprezen
tanţilor instituţiilor şcolare cu rezultate
deosebite în promovarea profesiei
militare

Manifestarea se va încheia cu
ceremonialul depunerii jerbelor de flori,
în conformitate cu regulamentul militar şi
defilarea Detaşamentului de Onoare.

La manifestare au fost invitaţi să
participe reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, reprezentanţi ai MAN,
MIRA, SRI, parlamentari; veterani de
război; partide politice; servicii publice
deconcentrate; sindicate; culte religioa
se reprezentanţi din învăţământul
preuniversitar şi universitar şi ai
societăţii civile.

.

-

.

-

Prefectura judetului C -Severin
24.10.2007

araş

25 octombrie repre intz

ţie, care

ţie îmi

exprim respectul

Dr. ing. Sorin Frunz

ă pentru

mine

ă glorioasă institu

ă considera

ă, în

retragere, veteranilor de război

ă ă

ăverde

Pre

şi Partidul Democrat din Caraş-

Severin, un frumos prilej de-a felicita

aceast şi-a

onorat cu demnitate şi eroism menirea

de-a lungul istoriei poporului român!

Cu deosebit

şi devotamentul meu

tuturor cadrelor în rezerv

şi

cadrelor active, urându-le s n tate şi

mult succes!

şedinte P.D. Caraş-Severin

La mulţi ani!

Ziua Armatei Române s@rb@torit@ în Re}i]a

Nr.
crt.

Nr. înmatri-
culare turism Deserveşte Consum maxim lunar

(litri)
1 CS 01 JUD Preşedinte 800
2 CS 11 JUD Vicepreşedinte 500
3 CS 22 JUD Vicepreşedinte 500
4 CS 44 JUD Secretar judeţ 500

5 CS 55 JUD Direcţia Contabilitate, Buget, Cultură,
Sănătate, Învăţământ, Administrativ, 350

6 CS 66 JUD Arhitect Şef, Direcţia Programe Integrare
Europeană, Mediu, Informatică

350

(continuare )în pagina 2
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Marsca Petru năs.
Măgulescu Ioan
Măţu Iconia
Meda Maria
Meda Ştefan
Mercea Ana
Mercea Gheorghe
Mercea Ioan
Mercea Petru
Mercea Ruja
Miarcia Ioan
Michelbauch Iosif
Micloşină Elena
Micşa Alexandru
Micşa Gheorghe
Micşa Maria
Miholcea Ecaterina
Milotin Irimia din Doman
Milotu Iconia din Doman
Miloţiu Aurel
Milutinovici Petru
Mioc Magdalena
Mioc Ştefan
Mircea Paraschiva
Moldovan Teia
Mustăcilă Petru
Negorină Ioan
Negru Floarea

Negru Iconia
Negru Ioan
Negru Ion
Nicolaevici Elena
Nicolaevici Eugen
Ogrin Ştefan
Ogrin Ştefan soţia
Ojekuy Albert soţia
Orbu Ana
Orbu Gheorghe
Orbu Mihai
Oţa Elena
Oţa Gheorghe
Oţa Iconia
Oţa Ioan
Oţa Ion
Oţa Magdalena
Oţa Mihai
Oţa Ogrin
Oţa Ruja
Oţa Ruja minor
Oţa Traian
Padineanţ Ion
Paiu Maria
Pardoş Ioan
Pateşan Aurel
Pateşan Franţ Iconia
Pateşan Ioan

Pateşan Maria
Pateşan Nicolae
Pateşan Petru
Pateşan Sofia
Păvan Ioan văduvă
Peica Iconia
Pendl Maria
Pertana Ruja
Petac Ana
Petcu Elena
Petcu Gheorghe soţia
Petcu Magdalena
Petcu Treia
Petric Luca
Petruţ Ecaterina
Philip Ladisl
Plitcu Vasile
Polak Elena născ.
Polak Margareta născ.
Pruicz Iulisca
Purcăriţă Eva
Purcitna
Radici Elena
Radici I.
Radici Traian
Rapp Ioan minor
Rapp Maria
Rieger Cecilia

Român Ioan
Român Treia Opriţa
Român Treia Traian
Român văduvă
Roşiu Corneliu
Roşiu Ioan
Roşiu minor
Roşu Cornel
Roşu Pavel
Roşu Pavel soţia
S…
Sabău Ilie
Sabău Maria văduvă
Sabău Treia
Sârbu Gheorghe
Satir Iulia
Schmidt Elisabeta
Schmidt Mihai
Schuch Maria
Scrobală Elena
Scrobală Floarea
Scrobală Gheorghe
Scrobală Ioan
Scrobală Maria
Scrobală Petru
Scrobală Ruja
Scrobală Ştefănica
Simion Adam

Socaci Ana
Socaci Petru
Sokaci Ana
Sorger Maria
Spuidler Adam
Stângu M.
Stepan Elena
Stepan Ioan
Stoianovici soţie
Sura Petru Voinea
Surdea Iacob
Szeler August
Ştefan
Ştefan Ana minor
Ştefan Antonio
Ştefan Elena
Ştefan Eva
Ştefan Gheorghe
Ştefan Iconia
Ştefan Ioan
Ştefan Ogrin
Treia
Truia Barbara
Truia Trăilă
Truică Ana
Truică Petru
Truţan Andrei
Truţan Maria

Truţan Petru
Tudor Gheorghe
Tudor Ruja
Tulbure Ana Maria
Tulbure Maria
Ţunea Mihai
Ţunea Semenica
U… Elena
Uzum
Uzum Ana
Uzum Barbara
Uzum Gheorghe
Uzum Ioan
Uzum Ion
Uzum Magdalena
Uzum Maria
Uzum Maria Roşiu minor
Uzum Maria văduvă
Uzum Moise
Uzum Ruja
Uzum Semenica
Vadasz Bela
Vadasz Bela Dr.
Vădan Bela
Văran Ianos
Vida Adrian
Vida Ana
Vida Elena

Vida Elena soţia
Vida Gheorghe
Vida Gheorghe minor
Vida Gheorghe văduva
Vida Iconia
Vida Ilie soţie
Vida Ioan
Vida Ioan minor
Vida Ion
Vida Iosif
Vida Iosif Buzilă
Vida Maria
Vida Maria minor
Vida Martin minor
Vida Mihai soţia
Vida Paraschiva
Vida Paraschiva soţie
Vida Petru
Vida Petru soţia
Vida Petru văduvă
Vida Petruţa
Vida Ruja
Vida Ruja - soţie
Vida Rusalin soţia
Vida Sârbu Maria
Vida Sârbu Moise
Vida Todor
Vida Traian

Vida Treia
Vida Veta
Visa Petru văduvă
Viţian Ana
Vlad Gheorghe
Vlad Iconia
Vlad Maria
Vlad năs.
Vlad Petru
Vlad Ştefan
Vodă Moise
Voin Ana
Voin Elena
Voin Elena văduvă
Volf Iuliana
Vuc Iosif soţie
Vuc Petru soţia
Vuc Traian
Waluerr Maria
Witelstein Beat
......................
Zuinereanu Carolina
Zuinereanu Petru

Numele foştilor membri ai Asociaţiei Urbariale Reşiţa Română

Invita ie!ţ Duminic ţi la Casa de Cultur ţiei Urbariale Re ţa
Român ţioneaz ţiei).

ă 4 noiembrie ora 17.00 sunt invita ă sala parter urma
ă (atât membrii cât ă să devină membrii ai asocia

şii Asocia şi
şi cei care inten

Ilias ,ă Ioan pre ţieşedinte asocia

vechime şi performanţele profesionale ale unor funcţionari
publici, modificări care au girul legislaţiei în vigoare.

Astfel,în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean se vor opera 5 transformări de funcţii publice de
execuţie, echivalând cu avansări pe treaptă şi înfiinţarea a 3
funcţii publice de execuţie, concomitent cu desfiinţarea a trei
funcţii cu treaptă superioară, în acest fel asigurându-se
integrarea unor absolvenţi de studii superioare.

Se menţionează faptul că mişcările au loc în cadrul
numărului de posturi din organigrama existentă, aprobată.

În cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Caraş-
Severin au fost propuse două transformări de funcţii publice,
iar la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Caraş-Severin trei transformări similare.

Cele trei Proiecte de hotărâre care se referă la
transformările de funcţii publice au fost aprobate, cu
menţiunea că acestea vor trebui nominalizate (retroactiv
pentru proiectele prezentate în şedinţa din 23 octombrie),
consilierii dorind să fie informaţi exact care sunt persoanele
care beneficiază de modificarea statutului lor.

Noul act legislativ, O.G. nr. 10/2007, stabileşte statutul
educatorilor şi al supraveghetorilor de noapte şi anume că
acestea sunt funcţii specifice domeniului de învăţământ şi nu
celui de asistenţă socială.

Normativul a fost luat în considerare şi aplicat şi la
Complexul de Servicii Sociale Comunitare destinat Protecţiei
Copilului Reşiţa, ceea ce înseamnă transformarea, în acest
sens, a două posturi de educator specializat şi 2 posturi de
supraveghetor de noapte.

Legislaţia actuală impune ordonatorilor principali de
credite din administraţia publică locală să transmită Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, până la data de 31
0ctombrie a.c., propunerile de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul următor.

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
şi al unor instituţii publice din subordine situaţia se prezintă în
felul următor:

Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008 mai
cuprinde şi numărul maxim de funcţii care vor fi înfiinţate,
funcţii supuse reorganizării, cele rezervate promovărilor şi
promovărilor rapide, precum şi cele care se vor ocupa prin
recrutare.

Planul aprobat în plenul consiliului a fost elaborat cu
consultarea, de către preşedintele Consiliului Judeţean, a
sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici.

Raportul privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului, pe anul 2006 relevă
capitalul propriu, în cuantum de 293.201.350 lei, rezultat din
active totale (293.228.064), diminuate cu valoarea datoriilor
curente (26.714 lei).

Patrimoniul imobiliar al judeţului este format din clădiri,
terenuri şi drumuri judeţene (882,5 km).

Raportul conţine date concrete referitoare la asfaltarea
unor drumuri judeţene, modernizări sau reabilitări de clădiri,
precum şi la vânzările unor spaţii proprietate privată a statului
sau a unităţilor administrativ teritoriale.

(Proiecte de
hotărâre nr. 7, nr. 8 şi nr. 9)

(Proiect de hotărâre nr. 10)

(Proiect de
hotărâre nr. 11)

(Pct.14) R.B.
(c în num

Modificări privind organizarea şi funcţionarea
Complexului de Servicii Sociale Comunitare Destinat
Protecţiei Copilului Reşiţa

Planul de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008

Raport privind situaţia gestionării bunurilor

ontinuare ărul următor)

Propuneri de proiecte privind moni-
torizarea speciilor rare sau ecoturismul
sunt doar câteva dintre exemplele făcute
cunoscute vineri, 19 octombrie a.c. de
către reprezentanţii organizaţiilor
nonguvernamentale române şi sârbe ce
au participat la întâlnirea ce a avut loc la
sediul Consiliului Judeţean Caraş-
Severin.

Întâlnirea a reunit reprezentanţi ai
ONG-urilor din Caraş-Severin şi din
comuna Vârşeţ, cu activitate în domeniul
mediului, cărora li s-au alăturat
specialişti ai Consiliului Judeţean, ai
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin dar şi ai Agenţiei pentru
Dezvoltare Economico - Socială Caraş-
Severin (ADECS).

Prezent la întâlnire ca reprezentant
al Consiliului Executiv al Adunării
Comunei Vârşet, responsabil de proble-
matica mediului înconjurător, domnul
Dejan Maksimović a declarat: „Comuna
Vârşeţ are o excelentă colaborare cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin în
cadrul proiectelor transfrontaliere. Am
observat însă că organizaţiile nonguver-
namentale nu se cunosc îndeajuns şi nu
sunt suficient implicate în realizarea de
proiecte. Acest lucru a făcut ca ONG-
urile sârbeşti să se adreseze Primăriei
Vârşeţ iar noi să apelăm la Consiliul
Judeţean pentru organizarea acestei
întâlniri”.

Domnul Victor Naidan, director al Di-
recţiei Programe, Integrare Europeană,
Mediu şi Informatică din cadrul Consi-
liului Judeţean, şi-a exprimat, cu această
ocazie, încrederea că întâlnirea se va
concretiza în viitoare proiecte comune
româno-sârbe, proiecte ce ar urma să fie
depuse în cadrul Programului de
Vecinătate România Serbia 2007-2013.

Colaborare româno-sârb@

(continuare din num rul trecut)ă

Nr.
crt.

Funcţia
publică

Nr. funcţii
publice

Aparat
Special.
propriu

Dir. Gen.
Asist. Soc.
Protecţia
Copilului

Direcţia
Evidenţă
Persoane

Direcţia
Adm. Dom.

Public şi
Privat

Nr. max. 17 15 6 4
Ocupate 17 14 6 41 Conducere
Vacante 0 1 0 0
Nr. max. 113 91 32 30
Ocupate 79 49 15 202 Clasa I-a
Vacante 34 42 17 10
Nr. max. 7 1 34
Ocupate 5 0 243 Clasa a II-a
Vacante 2 1 10
Nr. max. 15 21 12
Ocupate 11 17 74 Clasa a III-a
Vacante 4 4 5

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/25 Octombrie /26 Octo /27 Octo /29 Octombrie mbrie mbrie
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Vând vac
ţa. Tel. 0726-

603430, 0765-257046.
Schimb c

Vând 2 fotolii mici cu furnir
nuc, în stare foarte bun

Vând unitate central

ă gestantă în luna
VIII-a, Re

ăpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 230696.

ă

ă P2
Siemens, placă 64 MB, sursă,
SD RAM, floppy. Tel. 0355-
807491. Rog seriozitate.

şi

şi un
pat dublu cu saltea relaxa. Tel.
0355-402162.

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

2 octombrie 7

şi

5-31 200

Matrimoniale
Italian 35 ani, 178, 74 kg,

dr gu , serios, caut fat
serioas , frumusic , slab , f r
obliga ie pt rela ie. Rog
seriozitate!! Ciao pupici. Tel
+393281468106 multiservice-
luca@hotmail.it

ă ă ă
ă ă ă ă ă

ă ă
ă ă

ţ

ţ . ţ

Tân r discret doresc s
cunosc doamn discret cu
timp liber dimineaţa. Tel.
07492123 dimineaţa 8-16.

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 18-24 octombrie
şi

�

�

�

� �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

Popovici Gheorghe (52
ani) Mor (75 ani)

Borbely Bartis Margareta (76
ani) Jurma Petru (75 ani)
Blândea Elena (85 ani) Goiţ
Gheorghe (81 ani) Popescu
Maria (67 ani) Afr

(38 ani) Mazilu Ion
(70 ani) Mic (61 ani)
Ephardt Antoniu (58 ani)
CojocaruAna Simona (32 ani)
Dobrea Maria (80 ani)
Popescu Marcel (52 ani)
Oţelariu Maria (85 ani)

şa Ioan

ărescu Tudor

ăsînei
Valentin

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Mercedes Vito 108

CDI, 8+1, an 2003, euro 3,
culoare albă, pre

Vând VW Passat recent
adus, an fabrica

ărimile
Tel.

0721-847422.

ă,
alarmă, geamuri electrice fa ă,
cauciucuri noi, stare bună. Pre

ă

ţ 15.000 € neg.
Tel. 0721-847422.

ţie 1993, turbo
diesel, acteAustria, preţ 1.500 €
neg.Tel. 0721-847422.

Vând Renault 18 D, an 1997,
acte la zi, preţ 1.700 € neg.
direct.Tel. 0721-847422.

Vând anvelope second-
hand, toate tipurile ,
preţuri minime, negociabile.

â Renault 11 GTS, a.f.
1988, închidere centralizat

ţ
ţ

1.650 € neg. Tel. 0744-498123.
Fiat Stilo 2002 motor 1.6 16v

euro4, jante 18, suspensie sport
carte identitate, verificare 2009,
etc. preţ 6.500 € negociabil. Tel.
0723-689949.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

V nd

şi m

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

ă
ă ă

ă ă

ţ

Înfiinţ

Caut urgent montator în
termopane. Mai multe detalii la
tel. 224550 sau 0747-507217.

D-na 51, lucr tor social,
francez -englez , caut supra-
veghere-îngrijire copil-ii f r
menaj. E-mail: carmen_tatiana
@yahoo.com Tel. 0731-878412

RE IŢA:

MOLDOVA NOU :

BOC A:
TOTAL GENERAL: 848

Ş

Ş

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Agent de asigurare:
0/22; Agent comercial: 1/2; Agent de paza: 4/0; Agent imobiliar:
1/0; Agent reclama publicitara: 2/0; Agent vanzari: 1/1; Asistent
manager: 0/2; Asistent farmacist: 1/0; Asistent medical
fizioterapie: 0/2; Asistent medical generalist: 8/4; Asistent social:
0/1; Barman: 3/2; Brancardier: 1/0; Brutar: 0/4; Bucatar: 4/2;
Casier: 0/2; Casier valuta: 0/1; Coafor: 1/0; Consilier financiar-
bancar: 3/0; Consilier: 2/3; Contabil: 2/0; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 82/40; Cuptorar lianti: 1/0; Dulgher:
5/5; Electrician auto: 0/2; Electrician de intretinere si reparatii:
1/34; Electrician exploatare retele electrice: 4/0; Electrician in
constructii: 0/5; Electromecanic electroalimentare: 0/1;
Electromecanic retele: 0/2; Faiantar: 3/4; Femeie de serviciu: 3/0;
Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru cazane: 1/0; Frezor universal:
8/0; Gipsar: 1/4; Incarcator descarcator: 1/0; Infirmiera: 1/0;
Inginer constructii civile, industriale si agricole: 2/0; Inginer
constructor instalatii: 0/5; Inginer electroenergetica: 1/0; Inginer
geodez: 0/2; Inginer instalatii pentru constructii: 1/0; Inginer
mecanic: 7/2; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 0/1; Ingrijitoare
bolnavi la domiciliu: 1/0; Ingrijitor cladiri: 3/0; Inspector asigurari:
0/2; Instalator apa, canal: 0/10; Instalator centrale termice: 1/0;
Instalator incalzire centrala si gaze: 3/0; Instalator instalatii
tehnico-sanitare: 0/3; Intermediar in activitatea financiara si
comerciala: 0/4; Laborant chimist: 0/2; Lacatus constructii
metalice: 1/10; Lacatus mecanic: 12/17; Lucrator comercial: 4/4;
Macelar: 1/0; Maistru constructii civile, industriale si agricole: 1/0;
Maistru industriile textila, pielarie: 6/0; Manichiurist: 1/0;
Manipulant marfuri: 2/0; Maseur: 2/0; Mecanic auto: 0/2; Muncitor
necalificat in silvicultura: 20/0; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor: 2/3; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 39/37; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 26/21; Operator calculator: 0/1;
Operator fabricarea mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul
proiectarii asistate pe calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10;
Ospatar: 10/6; Patiser: 0/1; Paznic: 0/2; Pedichiurist: 1/0;
Rectificator universal: 1/0; Secretar institut, facultate: 1/0;
Secretara: 2/0; Sofer de autocamion: 2/0; Sofer autoturisme si
camionete: 0/1; Spalator vehicole: 1/0; Strungar la masini de
alezat: 5/0; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10/0;
Strungar universal: 1/3; Sudor: 32/9; Sudor in mediu protector: 7/0;
Sudor manual cu arc electric: 10/0; Tehnician constructor: 0/2;
Tehnician echipamente de calcul retele: 1/1; Tehnician mecanic:
0/1; Tamplar universal: 21/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Tinichigiu de
santier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0; Vanzator: 10/6; Vopsitor auto:
0/2; Vulcanizator: 1/0; Zidar restaurator: 2/0; Zidar rosar-tencuitor:
11/21; Zugrav-vopsitor: 2/5;

Operator calculator: 2/0; Croitor: 10/0;
Muncitor necalificat: 17/0; Telefonist: 22/0; Agent paza: 12/0;
Gaterist: 2/0; Asistent medical: 1/0; Ospatar: 1/0; Economist: 2/0;
Inginer economist: 1/0; Contabil: 1/0;

Tehnician veterinar: 1/0; Operator calculator: 1/0;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 24.10.2007

Vând l
ţ ţ 20 lei.

Tel. 0355-807491, î

Tel. 0355-
807491, î

Vând ma

Vând colţar din piele cu
catifea, mare, negru, nou, preţ
900 lei neg., covor persan ro

ţ 80 lei
ţ

100 lei. Tel. 0355-803014,
0724-114815.

ămpi tv în stare f.
bună, de urgen ă. Pre

ntre orele
20-23.30. Cer seriozitate.

Vând tastatură de calculator
în stare f. bună.

ntre orele 20-23.30.
ă de scris. Tel.

0355-411682, 0729-357909.
şin

şu
cu vişiniu 1,5x2 m, pre şi
covor cu maro, 2,9x2 m, pre

lung. Tel. 0745-571052 sau
0355-405268 după ora 16.

ă de cămin cu
baie în Blocul Func

ă în Mociur.
Tel. 0726-125935.

ă în Dofgnecea, 3
camere, cablu tv, telefon,
mobilată sau nemobilată. Tel.
0355-411682, 0729-357909.

ă, zonă centrală, ocu
pabil imediat, suprafa

ă. Tel.
0742-669979.

ă ă
ă

ă
ă

ă

ă ă ă

ă
ă ă

ă ă

Vând
ţionarilor.

Tel. 0726-125935.
Vând garsonier

Vând cas

Vând urgent apartament cu
o camer

ţa 44 mp.
Tel. 0355-409962.

Primesc fete în gazd

Vând apartament 2 camere,
2 balcoane. Tel. 0355-409155.

Cump r cas zona Muncito-
resc plat cash urgent. Tel.
224426.

Vând cas în Ramna cu de-
pendinţe, curte i gr dina mare.
Tel. 0728-666842.

Caut apartament 2-3 came-
re în Re iţa, nerenovat, Lunc
sau Moroasa - preţ rezonabil.
Tel. 0049-1706954418.

Persoan fizic cump r
apartament 2 sau 3 camere. De
preferat Micro 1, Lunc , bloc cu
4 etaje. Cump r cas 2, 3
camere. F r intermediari. Tel.
0724-349258 .

camer

-

ş

ş

Societate mixtă caută
ări de muncă în întreprinderi din

România

sudori ăcătuşi l şi
pentru prest

şi Ungaria. Tel. 0745-39.10.57

Au trecut 6 luni de

c nd a plecat

-

â dintre noi, în

lumea celor drepţi

dr. Petru Iliasă

D u m n e z e u s ă l

odihnească în pace!

Familia

Închiriez casă zona Triaj,
mobilată, apă curentă, gaz,
electricitate, cablu tv, pe termen

3

4

5

6

7

8

9

1

. Mesaros Constantin (31 ani)

Alexie Constanţa (29 ani)

. Iucu Dorinel Dumitru (31 ani)

Mahalu Oana Andreea (25 ani)

. Drăgoi Silviu (31 ani)

Cupe (28 ani)

. Werlein Dietmar Norbert (25 ani)

Rîta Valentina Mihaela (33 ani)

. Guga Daniel Cornel (26 ani)

Coţea Alina (22 ani)

. Heller Dan Sergiu (36 ani)

Ciurea Anca (23 ani)

. Schvaner Artur (27 ani)

Jurca Felicia Florentina (26 ani)

. Schinteie Gheorghe (36 ani)

Schintee Luminiţa (29 ani)

şi

şi

Ştefan şi

şi Adela Gabriela

şi

şi

şi

şi

şi

Miercuri, 31.10.2007
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Vând receiver cu teleco
mand Tel. 0355-803014,
0724-114815.

Vând van

Vând dou
ţe. Tel.

0355-415587.
Vând magnetofon stereo

Rostov + 2 boxe ţ
150 lei neg. Tel. 0355-803069.

Vând haine fetiţe între 10-12
ani, blugi, jachete toamn

â
lei. Tel.

- -
Vâ ţ

. - , .

-
ă.

ă din fibră de sticlă,
o chiuvetă de bucătărie din inox

ă u
ă, mai nou

ă-
iarnă. Tel. 0355-803069.

V nd sobă Calorex mică,
aproape nouă, 220
0742 773016, 0355 411748.

nd col ar extensibil +
fotoliu din plu stare perfectă.
Tel 0747 881949 213655

şi un covor. Tel. 0355-805819.
şi de stejar

pentru la cas

şi 10 benzi.Pre

ş

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Joi, 25.10.2007

Vineri, 26.10.2007

Sâmbătă, 27.10.2007

1

2

1

1

2

. Mogo (47ani)

Bosînceanu Magda (42 ani)

. Zaharia Constantin Alin (27 ani)

Campian Andreea Loredana (22 ani)

. Ţăranu Laurenţiu (36 ani)

Bora Marta Maria (36 ani)

. Bloju Mircea Florin (32 ani)

Băcanu Floarea Istina (32 ani)

. Bozu Petru Flavius (25 ani)

Bulgaru Bianca Ingridt (24 ani)

şin Adrian Titus Cornel

şi

şi

şi

şi

şi



Taxa lunar@ de
radiodifuziune

Persoanele fizice exceptate de la
plata taxei pentru serviciul public de
radiodifuziune au obligaţia de a reînnoi
anual declaraţia pe propria răspundere
potrivit căreia nu deţin receptoare radio.
Guvernul a modificat, în acest sens, H G
nr. 997/2003 privind taxa pentru serviciul
public de radiodifuziune. H G nr.
977/2003 nu includea prevederi
referitoare la valabilitatea declaraţiei sau
procedura aplicată în cazul în care
persoanele exceptate dobândeau
receptoare radio.

Noua declaraţie trebuie depusă până
cel mai târziu la sfârşitul celei de-a 11
luni de la momentul depunerii declaraţiei
anterioare. În cazul nerespectării acestui
termen, persoanele în cauză vor fi
repuse de drept la plata taxei, începând
cu luna următoare celei în care expiră
exceptarea.

H G nr. 997/2003 privind taxa pentru
serviciul public de radiodifuziune
stabileşte obligaţia persoanelor fizice şi
juridice cu domiciliul, respectiv sediul în
România de a plăti o taxă lunară pentru
serviciul public de radiodifuziune. Taxa
lunară pentru serviciul public de
radiodifuziune se plăteşte pe familie.

Potrivit H G nr. 997/2003, sunt
exceptate de la plata acestei taxe
persoanele care declară pe propria
răspundere că nu deţin receptoare radio.

Potrivit datelor statistice, numărul
gospodăriile care deţin receptoare radio
a crescut de la 76,9% în aprilie 2004 la
82,4% în aprilie 2007. Cu toate acestea,
numărul persoanelor exceptate de la
plata taxei radio pe baza declaraţiei pe
propria răspundere a crescut, de la
1,015 milioane în 2004, la 1,23 milioane
în 2006.

7
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Informaţii de background

Guvernul Romaniei - Biroul de presa
- 24.10.200

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

�

�

�

Ordin 1.141/1.386 l ministrului s
şi al ministrului educa şi tineretului

privind modul de efectuare a preg

şi farmaceutice pt re
(M.O. nr. 671/01.10.2007)

şi reformei
administrative, al ministrului justi

şi al directorului
Serviciului de Protec şi Paz

şi institu
şi

autorit şti, aplicabile în rela

şi
Autorit şti şi furnizorii de servicii

medicale şi medicamente care apar

şi normelor de acreditare a
educa şi a criteriilor şi
normelor de acreditare a furnizorilor de educa

ul nr. a -

-
. -

ul nr.

a nr.

0

ănătă
ării

ătirii prin reziden
ă ăzute de Nomenclatorul specialită

ă medicală
Ordin 1.639/M.155/242/1.963/11.487/92/

25.209/935 al ministrului sănătă
ărării, al ministrului internelor

ă pentru aprobarea
Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru
privind condi ării asisten

ări sociale de sănătate, adaptate la
specificul organizării asisten

ă a ministerelor
ărării, ordinii publice, siguran

ă ătore
ărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguran
ă ătore

(M.O. nr. 673/02.10.2007)
Decizi 22 a

pentru completarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului
na

ă continuă, pe baza căruia se
evaluează activitatea de perfec ă a
medicilor, a criteriilor

ă continuă .10.2007)

ţii publi
ce ţiei, cercet

ţiat
în specialit ţile prev
ţilor medicale, medico-dentare
ţeaua de asistenţ

ţii publice, al
ministrului ap

ţiei, al directorului
Serviciului Român de Informaţii, al directorului
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al directorului

Serviciului de Informaţii Externe
ţie

ţiile acord ţei medicale în cadrul
sistemului de asigur

ţei medicale în reţeaua
sanitar ţiilor din domeniul
ap ţei naţionale

ţii judec ţiile
contractuale dintre Casa Asigur

ţei Naţionale
ţii Judec

ţin acestei reţele

Colegiului Medicilor din România

ţional al Colegiului Medicilor din România nr.
67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de
educaţie medical

ţionare profesional

ţiei medicale continue, precum
ţie

medical (M.O. nr. 674/ 3

�

� �

� �

�

În ţ
ţ Accizele şi

taxa auto colectate anul viitor vor fi calculate pe baza cursului de schimb al Băncii Centrale Europene calculat pentru 1 octombrie 2007, de 3,3441
lei/euro, şi nu după cel al BNR de 3,3559 lei/euro 25 octombrie - Ziua Armatei României

ş şdata de 3 noiembrie va demara, la nivel na ional, campania de colectare a de eurilor de echipamente electrice i electronice de la
popula ie Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va lansa proiectul de Legi ale Educaţiei după alegerile europarlamentare

Programele artistice, audiţiile muzicale, video sau TV,
organizate în aer liber sunt interzise între orele 1.00 noaptea şi 8.00 dimineaţa

4

Începand cu anul viitor, toate primariile trebuie sa
stabileasca in Planurile Generale de Urbanism conditiile de
amplasare a , precum si suprafata
minima a acestora. Pistele vor fi construite in functie de
numarul de locuitori al localitatii respective si, mai ales, in
functie de intensitatea traficului rutier.

pistelor pentru ciclisti

Guvernul a aprobat o Hotărâre
privind modificarea şi completarea
normelor metodologice pentru apli
carea Legii nr. 9/1998 privind acor
darea de compensaţii cetăţenilor
români pentru

în
urma aplicării Tratatului dintre
România şi Bulgaria, semnat la
Craiova la 7 septembrie 1940,
aprobate prin H.G. nr. 753/1998.

-
-

bunurile trecute în
proprietatea statului bulgar

| |25 - 31 Octombrie 2007 PRISMA

Acidentele auto minore pot fi rezolvate pe
cale amiabila. Nu mai este obligatoriu ca
asiguratul să încheie procesul verbal la poliţie.
De acum va fi completat un formular standard
care este identic în toate statele care fac parte
din Uniunea Europeană.

Referendum pentru introducerea votului uninominal, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European.
Românii sunt chemaţi să răspundă prin "da" sau "nu" la întrebarea:

"Sunteţi de acord ca, începând cu primele alegeri care vor fi organizate pentru Parlamentul României, toţi
deputaţii şi senatorii să fie aleşi în circumscripţii uninominale, în baza unui scrutin majoritar în două tururi?".

13 partide }i-au desemnat reprezentan]i
pentru posturile din Parlamentul European
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat,
Partidul Verde, Partidul Liberal Democrat,
Partidul Naţional Liberal,
Partidul Democrat,
Partidul Noua Generaţie,
Uniunea Democrată Maghiară din România,
Partidul Social Democrat,
Partidul România Mare,
Partidul Conservator
PartidulAlianţa Socialistă.
Partidul Iniţiativa Naţională
Partida Romilor ''PRO-EUROPA''

,

Laszlo Tokes candidat independent

Fondul Proprietatea
Guvernul a decis suplimentarea

fondurilor necesare pentru acorda
rea în bani a despăgubirilor la care
au dreptul foştii proprietari ale căror
bunuri au fost confiscate de regimul
comunist cu suma de 33 de
milioane lei (330 de miliarde lei
vechi) în bugetul pe 2007.

Începând cu octombrie 2007,
titularilor titlurilor de despăgubire li
s-a dat dreptul de a opta cu privire la
modalitatea de valorificare a aces
tor titluri. Persoanele îndreptăţite să
primească despăgubiri pot opta
pentru preschimbarea titlurilor în
titluri de plată sau acţiuni la Fondul
Proprietatea, fie în parte titluri de
plată şi în parte titluri de conversie.

Decizia privind suplimentarea
fondurile necesare pentru acorda
rea despăgubirilor a fost luată
având în vedere cuantumul sumelor
ce urmează a fi acordate persoane
lor care au optat pentru acordarea
despăgubirilor în numerar.

Potrivit Legii nr. 247/2005, cu
modi f icăr i le ş i completăr i le
ulterioare, surse de finanţare pentru
acordarea despăgubir i lor în
numerar sunt dividendele aferente
acţiunilor deţinute de stat la Fondul
Proprietatea. Aceste surse de
finanţare vor fi menţinute până la
listarea SC Fondul Proprietatea SA.

-

-

-

-

(Guvernul Romaniei - Biroul de
presa - 24.10.2007)

Si anul acesta, ca in fiecare an,
Ministerul Sanatatii Publice incepe, in
aceasta perioada, campania de vaccinare
antigripala a populatiei

Campania MSP are ca scop vaccina-
rea antigripala gratuita a persoanelor
considerate la risc

rupele populationale cu risc au fost
stabilite pe baza recomandarilor OMS si
sunt reprezentate de doua mari categorii:

1.1. Persoane cu risc mare de compli-
catii datorate gripei

1.2. Persoane care, prin natura
ocupatiei lor, pot transmite gripa.

1.1.1. Adulti si copii, din institutii de
ocrotire sociala precum si pacientii unita-
tilor care gazduiesc persoane de toate
varstele cu afectiuni medicale cronice;

1.1.2. Adultii si copii cu boli cronice
pulmonare sau cardiovasculare, inclusiv
copiii cu astm;

1.1.3. Adultii si copiii care au necesitat
dispensarizare medicala in ultimul an
datorita unor boli metabolice cronice (in-
clusiv diabetul zaharat), disfunctii renale,
hemoglobinopatii sau imunosupresie
(inclusiv indusa medicamentos).

1.1.4. Copiii (6 luni - 18 ani) care au
fost supusi terapiei indelungate cu
aspirina fiind astfel la risc sa dezvolte
sindrom Reye dupa gripa.

1.1.5. Persoane infectate cu HIV
1.1.6 Persoane in varsta de 65 de ani

si peste.

1.2.1. Medicii, cadrele sanitare medii
si personalul auxiliar, atat din spitale cat si
din unitatile sanitare ambulatorii;

1.2.2. Salariatii institutiilor de ocrotire
(copii sau batrani) si ai unitatilor de
bolnavi cronici, care prin natura activitatii
vin in contact respirator cu pacientii sau
asistatii;

1.2.3. Persoanele care acorda asis-
tenta medicala, sociala si ingrijiri la
domiciliul persoanelor la risc inalt;

1.2.4. Membrii de familie (inclusiv

copiii) ai persoanelor la risc inalt.
Persoanele din aceste 2 categorii vor fi

vaccinate gratuit, cu vaccin furnizat de
MSP.

În acest moment nu exista nici un risc
epidemiologic. In toata lumea vaccinarea
antigripala se face la inceputul sezonului
rece, respectiv, pentru toata emisfera
nordica, in lunile octombrie decembrie.

copii cu boli cronice pulmonare sau
cardiace, astm

copiii care au necesitat dispensarizare
medicala in ultimul an datorita unor boli
metabolice cronice-diabetul zaharat), boli
renale, hemoglobinopatii sau imunosu-
presie (inclusiv indusa medicamentos).

copiii supusi terapiei indelungate cu
aspirina

persoane infectate cu HIV (copii si
adulti)

75% din adultii cu afectiuni cronice
pulmonare sau cardiovasculare

incepand cu 5 nov

restul de 25% din adultii afectiuni
cronice pulmonare sau cardiovasculare

adulti si copii, din institutii de ocrotire
sociala

personalul medical, salariatii institu-
tiilor de ocrotire, membrii de familie ai
acestora.

26 nov:

persoane peste 65 ani si peste;
adulti dispensarizati pentru boli

metabolice cronice (inclusiv diabetul
zaharat), disfunctii renale.

In cazul in care persoanele eligibile nu
se pot prezenta, din diverse motive, la
cabinetele medicilor de familie in lunile
octombrie-decembrie, ele nu pierd vac-
cinul. Campania este se poate prelungi, in
functie si de evolutia epidemiologica,
pana in luna februarie a anului viitor.

G

Din prima categorie fac parte:

Din cea de-a doua categorie fac
parte:

Sunt planificate 3 etape de
vaccinare:

I:

II:

III:

incepand cu 22 oct vor fi vaccinate
persoanele din urmatoarele categorii:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

vor fi vaccinate
persoanele din urmatoarele categorii:

vor fi vaccinate persoanele
din urmatoarele categorii:

(Ministerul Sănătăţii Publice - 15.10.2007)

Campania de vaccinare antigripala a populatiei

Potrivit proiectului, cetăţenii cu drept de vot pot alege
asupra unor candidaţi individuali, reprezentanţi ai for
maţiunilor politice sau candidaţi independenţi. Sistemul
propus nu presupune votarea unor liste de partid.

Un element de noutate al proiectului adoptat este
faptul că se are în vedere scăderea numărului de

parlamentari, prin definirea normei de reprezentare
pentru calcularea numărului de senatori şi deputaţi. Mai
exact norma de reprezentare pentru Camera Deputaţilor
este de un deputat la 79.000 de locuitori, iar pentru un
senator este de 170.000 de locuitori.

-

Tariful pentru utilizarea reţelei naţionale de
drumuri, cu o durată de un an, va varia
între 40 de euro pentru un autoturism non-euro şi
28 de euro pentru un autoturism Euro II şi peste.
Taxa pentru o singură zi este de 1 euro pentru
toate categoriile de autoturisme.

rovinieta,

Pre}edintele Românei, Traian B@sescu a semnat decretul
pentru convocarea referendumului pentru introducerea votului uninominal

Guvernul a decis aprobarea proiectului de lege privind introducerea
votului uninominal }i procedura asum@rii r@spunderii Guvernului



Rusia si Uniunea Europeana au
cazut de acord sa creeze un sistem de
alarma timpurie pentru a semnala orice
intreruperi ale fluxului curent de gaze
naturale si petrol prin conductele
rusesti care alimenteaza Occidentul.

5

�

�

�
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Manifest ri comemorative la Budapesta dedicate implinirii a 51 de ani de la mi carea
antisovietic din 1956

Alegerile prezidenţiale din Liban au fost amânate pentru data de 12 noiembrie

ă
ă

ş
Hu Jintao, 64 de ani, a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte al Chinei pentru un nou mandat de

cinci ani
Ecuadorul a cerut oficial să fie reprimit în Organizaţia Ţărilor Exportatoare de

Petrol
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Summitul recent de la Lisabona "s-a soldat cu succes";
Tratatul de Reformă acordă Parlamentului European
prerogative noi şi face din procedura de co-decizie un proces
decizional normal în materie legislativă, a declarat, luni, la
Strasbourg, Preşedintele Parlamentului, Hans-Gert Pöttering,
în deschiderea sesiunii în plen.

Reuniunea de la Lisabona reprezintă încheierea unui
susţinut efort diplomatic. Încă de la începutul mandatului, la
începutul acestui an, preşedinţia germană a UE şi cancelarul
federal, Angela Merkel, au depus eforturi deosebite pentru a
convinge statele membre să accepte un compromis în ceea ce
priveşte Tratatul constituţional, încercând să promoveze o
variantă modificată a textului semnat în 2004, ratificat de 18
din cele 27 de state membre, dar respins prin referendum în
Franţa şi Olanda. În cadrul au
fost vizibile primele rezultate, liderii celor 27 de ţări membre
ale Uniunii Europene ajungând la un prim consens în ceea ce
priveşte viitorul Tratatului constituţional. La Reuniunea de
vară, Polonia, Marea Britanie, Olanda, Cehia şi Franţa au fost
ţările care au avut amendamente importante la Tratatul din
2004. În final, negocierile au adus o serie de compromisuri:

Amânarea intrării în vigoare a noului sistem de vot cu
majoritatea calificată, contestat de Polonia. În loc să se aplice
din 2009, noul sistem cu dublă majoritate, care va înlocui
complexa modalitate de vot din prezent, va intra în vigoare
progresiv din 2014 şi va beneficia de o perioadă de tranziţie
până în 2017.

Londra a obţinut o derogare privind aplicarea în Marea
Britanie a Chartei drepturilor fundamentale astfel încât
common-law va avea prioritate faţă de respectivă Chartă
(Charta rămâne în noul tratat, cu putere obligatorie pentru
celelalte state membre). Britanicii au obţinut, de asemenea,
dreptul de a participa, atunci când consideră necesar, la
politicile europene privind justiţia şi poliţia. Cu privire la
stabilirea unui ministru de Externe european s-a rămas la
vechea formulă, şi anume, Înaltul Reprezentant pentru
Politică şi Securitate Comună

Olandezii au obţinut o consolidare a competenţelor
parlamentelor naţionale şi o referire la condiţiile de aderare la
UE a noilor state candidate.

Rezultatul a fost un nou acord european privind tratatul de
reformare a instituţiilor europene: liderii Uniunii Europene vor

alege un preşedinte al reuniunilor Consiliului European,
pentru un mandat de doi ani şi jumătate, în schimbul actualei
preşedinţii semestriale, exercitată prin rotaţie de ţările
membre. Se va înfiinţa o nouă funcţie de şef al diplomaţiei
europene, care să confere blocului comunitar o pondere mai
mare pe scena internaţională. Acesta va gestiona uriaşul
buget de ajutoare externe al Comisiei Europene. Înaltul
reprezentant de politică externă va vorbi în numele Uniunii
Europene în lume, dar numai dacă cele 27 de state membre se
pun de acord asupra mesajului.

Parlamentele naţionale vor avea capacitatea de a
respinge propunerile legislative ale Comisiei Europene care
contravin competenţelor naţionale. Noul tratat elimina
referinţele la o Constituţie a Uniunii Europene şi simbolurile
precum drapelul sau imnul european.

Termenul pentru finalizarea tratatului a fost fixat pentru
octombrie.

Şefii de stat şi guvern europeni, reuniţi în capitala
Portugaliei, au aprobat vineri (19 octombrie) noul tratat care
înlocuieşte Constituţia europeană. Textul a fost finalizat după
ultimele negocieri cu polonezii şi italienii care, înainte de
reuniunea de Lisabona, aveau încă rezerve importante faţă de
text. Polonia, preocupată de o pierdere relativă a greutăţii lor
în noul sistem de vot majoritar prevăzut de noul tratat, după ce
a obţinut la Consiliul European de vară o amânare pentru 2014
a acestui nou sistem, a mai solicitat ca o clauză aşa-numită de
la Ioannina, care permite ţărilor puse în minoritate la vot să
îngheţe temporar aplicarea unei decizii, să fie înscrisă în textul
tratatului. A obţinut adăugarea în tratat a unei dispoziţii care
precizează că ea nu va putea fi modificată decât cu unanimi
tatea Celor 27. Liderii europeni au mai acceptat să ceară Curţii
europene de justiţie să creeze încă trei posturi de avocaţi
generali. Unul dintre ele va fi rezervat Poloniei.

Premierul italian Romano Prodi contesta noua repartiţie a
locurilor în Parlamentul european care, începând din 2009, ar
fi dat pentru prima oară mai puţine locuri eurodeputaţilor
italieni decât francezilor şi britanicilor. Această nouă repartiţie
fusese propusă de Parlamentul european pentru a satisface
reducerea numărului total al eurodeputaţilor la 750 în loc de
785 în prezent, înscris în tratat. Italienii au obţinut în final un
post suplimentar de eurodeputat, numărul eurodeputaţilor
devenind 750 plus preşedintele Parlamentului, italieni
ajungând la paritate cu britanicii şi doar cu un deputat mai
puţin decât francezii.

Tratatul de la Lisabona confirmă în fapt modificările
convenite în urmă cu câteva luni.

În primul rând, a fost reconfirmată alegerea unui
preşedinte al UE pentru o perioadă de doi ani şi jumătate. În
loc de ministru de externe, Înalt Reprezentant pentru Politica
Externă, care va deţine şi funcţia de vicepreşedinte al
Comisiei Europene şi va coordona toate activitatile externe ale
Uniunii. Charta Drepturilor Fundamentale are caracter
obligatoriu, deşi Marea Britanie şi Polonia au obţinut derogări
pentru anumite domenii. Deciziile luate cu majoritate calificată
vor fi mult mai multe, în detrimentul celor luate in unanimitate.
Reuniunea având un caracter informal, nu a fost semnat nici
un document. Tratatul urmează să fie semnat la Lisabona la
13 decembrie şi rămâne apoi un an statelor membre pentru a-l
ratifica, aşa încât să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009, înainte
de alegerile europene.

Consiliului European de vară

Reuniunea de la Lisabona

-

Tratatul de la Lisabona

Naveta spaţială americană Discovery a
fost lansată marţi de la Centrul Spaţial Kennedy
cu destinaţia Staţia Spaţială Internaţională
(ISS). Staţia Spaţială este asamblată din modu
le pe orbita pământului. La construcţia ei partici
pă cel puţin 16 state, incluzând aici şi statele
membre aleAgenţiei Spaţiale Europene

În cursul acestei misiuni, echipajul navetei
Discovery va monta pe ISS un modul perma
nent fabricat în Italia (Harmony) şi reamplasa
rea unui panou solar. Modul de provenienţă eu
ropeană va fi ataşat modulului american Desti
ny şi va găzdui laboratorul european Columbus
care urmează să fie montat în luna decembrie.
Columbus, primul laborator european destinat
cercetării în spaţiu, are o lungime de peste şase
metri şi o grosime de aproape cinci metri iar în
interiorul lui pot lucra trei persoane.

-
-

.

-
-
-
-

Avioane de război, elicoptere
militare şi un număr limitat de

au
atacat poziţii ale rebelilor kurzi situate
de-a lungul frontierei cu Irakul fără a
lansa însă o operaţiune majoră.

trupe
terestre (300) ale armatei turce

Formaţiunea liberală Platforma Civică (PO) a
câştigat alegerile legislative anticipate des
făşurate în obţinând 41,51 la sută din
voturile exprimate Partidul conservator Lege
şi Justiţie (PiS), al premierului Jaroslaw
Kaczynski, a întrunit 32,11 la sută din sufragii

-

.

Polonia,

Europa î}i deschide por]ile
pentru lucr@torii califica]i

Perspectiva unei Europe care îmbă
trâneşte şi riscă să se confrunte cu o
criză a forţei de muncă determină Comi
sia Europeană să propună facilitarea
imigrării din motive economice.

O „carte albastră” pentru imigranţii
calificaţi, un ghişeu unic pentru candi
daţii la un loc de muncă şi la rezidenţă,
drepturi pentru imigranţii care lucrează
legal în Europa - acestea sunt măsurile
propuse de Comisia Europeană, marţi
23 octombrie.

În următorii ani, Europa ar putea fi
nevoită să facă faţă unei lipse acute a
mâinii de lucru calificate. Pentru a dina
miza creşterea economică în interiorul
unei Uniuni care îmbătrâneşte, este
nevoie ca Europa să devină o destinaţie
atrăgătoare pentru lucrătorii cu înaltă
calificare profesională care, mult prea
adesea, preferă Statele Unite, Canada
sau chiar Australia. În acest scop, Co
misia propune crearea unei „cărţi albas
tre” europene, adică a unui permis de
muncă şi de rezidenţă care să-i confere
posesorului o serie de drepturi socio-
economice, mai ales în ceea ce priveşte
reîntregirea familiei. Statele membre ar
fi libere să decidă asupra numărului
lucrătorilor imigranţi pe care sunt
dispuse să îi accepte pe teritoriul lor.

Pentru a evita situaţia în care ţările
în curs de dezvoltare sunt confruntate
cu un exod al creierelor care le-ar aduce
mari prejudicii, Comisia propune
stabilirea unor norme de limitare şi chiar
de interzicere a recrutării active în
aceste ţări.

Referitor la situaţia lucrătorilor po
tenţiali, care se confruntă în prezent cu
27 de proceduri diferite, Comisia
propune înfiinţarea unui ghişeu unic, cu
scopul de a simplifica şi accelera
solicitările de admisie.

În cele din urmă, Comisia doreşte ca
imigranţii legali să se bucure de
aceleaşi drepturi (condiţii de muncă,
salarii, educaţie, securitate socială) ca
şi cetăţenii Uniunii. Obiectivul său este
dublu: o mai bună integrare a imigran
ţilor şi protecţia cetăţenilor europeni faţă
de concurenţa neloială a unei forţe de
muncă mult prea ieftine.

-

-

-

-

-
-

-

-

Comisia european
Legislaţia muncii

ă,

23/10/2007

Muncitorii imigranţi din întreaga
lume au trimis anul trecut familiilor
rămase acasă peste 300 miliarde de
dolari, sumă care depăşeşte totalul
ajutoarelor furnizate de statele bogate
ţărilor în curs de dezvoltare în aceeaşi
perioadă, potrivit unui raport dat
publicităţii de Fondul Internaţional
pentru dezvoltarea agriculturii şi
Banca interamericană de dezvoltare.



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 (Banat
Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala, nou re-
novat, complet mobilat si utilat. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, pret 35500 € Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 3, complet imbunatatit, termo-
pane, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

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, 0788-021443,
0746663225 (Banat Expert)

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, 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, Bocsa,
confort 1, decomandat, pret 25000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2 balcoa-
ne. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

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

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

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

Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22.000
€ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16.500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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 (Banat
Expert)

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
(Banat Expert)

Vând spatiu comercial, Micro 4, ame-
najat, termopane, 25.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând teren la Valiug, 1500 mp, acces
auto, utilitati, pret 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

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, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

Cump

-

-

-

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

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

Cumpăr apartament 3 camere
decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

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 (Banat
Expert)

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

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

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsonier amenajat , central ,
termopane, preţ neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând garsonier , Lunc , amenajat ,
convector, boiler, 15.500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, amenajat, centra-
l . Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunc , 18500 € negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

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

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, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

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

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

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

ă ă ă

ă ă ă

ă

ă

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

6 | |25 - 31 Octombrie 2007 PRISMA



Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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 spaţiu comercial 70 mp, zona
Lunc ţ 800 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1
semidecomandat, et. 4/4, bloc acoperit,
zona Comisariat. Preţ 25.000 € neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

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

ţ 3 .000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas
î

. Preţ 85.000 € neg. 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 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 apartament 2 camere confort 1
semidecomandat, zona Govândari. Preţ
31.000 € fix. 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 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)

şorii. Pre

ş, zona Racovi

iunea Secu. Pre

şi

şte condi

şorii, front 150 ml. Pre

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

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ă. Pre

ă, zona
Lunca Veche. Pre

ă 4 camere,
ă Luncă, zona hotelului

Bistra

ătă
ă, termopane, gresie, etc. Pre

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

ă, 33.000 €.

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.

0

150 mp + curte
170 mp situat n

Vând urgent apartament o camer
on ţit, zon -

arment
ţit, cu central

ţ 28.000 €. Tel. 0748-
119121 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere în bloc
de 4 etaje, etaj intermediar, cu sau f r
îmbun ţiri, ocupabil imediat. Tel. 0748-
119122 (Tryo M)

Vând apartament o camer
ţit, bloc 4 etaje, zon

(Tryo M)

(Tryo M)

ţiu comercial 50 mp, preţ
600 € neg. Tel. 0748-119443 (Tryo M)

Vând apart. 2 camere, etaj 1, Lunc
ţ 21.000 € neg. Tel. 0748-119444
Vând garsonier ţiri zo-

na Govândari, preţ avantajos. Tel. 0748-
118777 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere confort 1,
etaj 3, zon .

alea -
(Tryo M)

ţiu comercial ultracentral
peste 600 mp.Tel. 0748-119442 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere etaj 1
zona Govândari, f ţiri, preţ
30.000 €. Tel. 0788-520899 (Tryo M)

ă
c f. 1, 45 mp, îmbunătă ă centra
lă, ocupabil imediat. Tel. 0788-388501

Vând urgent apart 2 camere
conf. 1 îmbunătă ă termică,
zonă excelentă, pre

ă ă
ătă

ă îmbună-
tă ă bună. Tel. 0748-
118080

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

Închiriez spa

ă,
pre

ă cu îmbunătă

ă bună. Tel. 0748-118778
Vând teren parcelat pe C Caran

sebe

ără îmbunătă

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

şului. Tel. 0748-119443
Vând spa

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
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
15 oct. 7
16 oct. 7
17 oct. 7
1 oct. 7
1 oct. 7

oct. 7
oct. 7
oct. 7

0 56,9497
0 57,9849
0 57,6796

8 0 57,1980
9 0 58,1443

22 0 57,7392
23 0 57,8101
24 0 57,7123

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,44
2,43
2,42
2,41
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,35
2,34

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,40
3,39
3,38
3,37
3,36
3,35
3,34
3,33
3,32
3,31
3,30

USD

24 25 26 27 28 1 2 3 18 19 22 23 244 5 8 9 10 11 12 15 16 17

24 Septembrie -24 Octombrie 2007



DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: TROFEUL CARPARTI. Romania - Macedonia

Vineri Sport.ro ora 19:00
NATATIE: CUPA MONDIALA, SINGAPORE

Sambata Telesport ora 12:30
BASCHET M.: Campionatul National: Elba Timisoara-CSU Brasov

Sambata Telesport ora 17:30
BOX: GALA DE LA PRAGA, CEHIA

Sambata Eurosport ora 21:45
MOTORSPORT: WTCC Turisme, Italia, prima cursa

Duminica Eurosport ora 13:30
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim - Viborg

Duminica Sport.ro ora 17:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
25 - 28 oct: RALIURI, WRC - Raliul Japoniei ;
26 - 28 oct: VTM - Etapele 11 si 12, Resita;
26 - 28 oct: HANDBALMASC. - Trofeul Carpati Turnu Severin;
27 - 28 oct: SCHI - CM, Slalom Urias, M si F, Solden,Austria;

FORMULA 1
Clasamentele finale din Campionatul Mondial de

Formula 1. :
1. Kimi Raikkonen Ferrari 110
2. FernandoAlonso McLaren 109
3. Lewis Hamilton McLaren 109
4. Felipe Massa Ferrari 94
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 61
6. Robert Kubica BMW Sauber 39
7. Heikki Kovalainen Renault 30
8. Giancarlo Fisichella Renault 21
9. Nico Rosberg Williams 20

10. David Coulthard Red Bull 14
11. Alexander Wurz Williams 13
12. Mark Webber Red Bull 10
13. Jarno Trulli Toyota 8
14. Sebastian Vettel Toro Rosso 6
15. Jenson Button Honda 6
16. Ralf Schumacher Toyota 5
17. Takuma Sato SuperAguri 4
18. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 3
19. Adrian Sutil Spyker 1
20. ChristijanAlbers Spyker 0
20. Rubens Barrichello Honda 0
20 Markus Winkelhock Spyker 0

Clasament final piloti

.

20 Anthony Davidson SuperAguri 0
20 Kazuki Nakajima Williams 0

:
1. Ferrari 204
2. BMWSauber 101
3. Renault 51
4. Williams 33
5. RedBull 24
6. Toyota 13
7. ToroRosso 8
8. Honda 6
9. SuperAguri 4

10. Spyker 1

.

.
Clasament general final constructori

Clasament etapa a 11-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. CFR Cluj 11 8 3 0 18 7 27p
Politehnica Timisoara 11 7 3 1 26 17 24
Unirea Urziceni 11 7 2 2 17 10 23
Rapid Bucuresti 10 6 4 0 17 7 22
FC Vaslui 11 6 3 2 21 11 21

. Dinamo Bucuresti 10 6 2 2 21 10 20
7. Steaua Bucuresti

Gloria Bistrita 10 4 3 3 13 14 15
9. Ceahlaul Piatra Neamt 10 4 1 5 11 13 13

. Otelul Galati 11 4 0 7 15 25 12
11. Pandurii Tg. Jiu 10 3 1 6 9 10 10

U. Craiova 11 3 1 7 9 14 10
13. Politehnica Iasi 11 3 1 7 11 17 10

Farul Constanta 10 3 1 6 5 12 10
5. UTA 11 2 3 6 10 14 9p

16. Dacia Mioveni 11 2 3 6 10 15 9p
17. Gloria Buzau 11 2 2 7 5 19 8p
18. U. Cluj 11 0 4 7 13 20 4p

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

9 5 3 1 8 4 18p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (12/34), 26-28.10.2007: Vineri, 26.10:
Sambata, 27.10

Duminica, 28.10.

UTA -
Politehnica Iasi, (Telesport, ora 15:00); : Otelul Galati
- Universitatea Craiova, (Kanal D, ora 14:00); Gloria Bistrita - Gloria
Buzau, (Telesport, ora 15:00); Universitatea Cluj - Steaua Bucuresti,
(National TV, ora 15:00); Dinamo Bucuresti - Politehnica Timisoara,
(Antena 1, ora 20:45); : FC Vaslui - Farul Constanta,
(TVR 1, ora 15:00); Unirea Urziceni - Pandurii Tg. Jiu, (National TV,
ora 15:00); Dacia Mioveni - Ceahlaul Piatra Neamt, (Telesport, ora
16:30); Rapid Bucuresti - CFR Cluj, (Kanal D, ora 20:30).

Clasament etapa a 10-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

.

1. FC Arges 10 8 0 2 23 7 23p
CSM Rm. Valcea 10 7 1 2 14 7 22
Gaz Metan Medias 10 7 0 3 23 12 21
Muresul Deva 10 6 3 1 18 8 21
Liberty Salonta 10 6 1 3 8 5 19

. FC Drobeta 10 6 0 4 18 13 18
7. Jiul Petrosani

Unirea Alba Iulia 10 4 2 4 12 10 14
9. FC Bihor 10 3 3 4 10 11 12

. ISCT 10 3 3 4 9 12 12
11. CFR Timisoara 10 3 2 5 6 10 11
12. Minerul Lupeni 10 3 2 5 9 14 11p
13. Ariesul Turda 9 3 2 4 5 11 11
14. FC Targoviste 10 2 4 4 11 12 10p
15. Corvinul Hunedoara 10 3 1 6 5 16 10p

17. Poli II Timisoara 10 1 1 8 5 22 4p
18. FC Caracal 10 0 2 8 5 14 2p

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

10 5 4 1 12 5 14p
8 p

p
10 p

p

p

16. FCM Resita 9 2 3 4 9 13 9p

Etapa urmatoare (11/34), Miercuri 24.10.2007; Etapa (12/34),
Sambata 27.10.2007: ARIEŞU Turda - GAZ METAN Mediaş; FC
Caracal - CSM Râmnicu Vâlcea; FC Târgoviste - ISCT;

ŞULDeva - DROBETA; CORVINUL-
LIBERTY Oradea; Alba Iulia - FC Arges; POLI II - MINERUL Lupeni;
JIULPetroşani - FC BIHOR.

CFR
Timişoara - FCM Reşiţa; MURE

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. UCM Resita 6 5 0 1 209 177 10p

.

2. HC Odorhei 6 4 2 0 172 150 10p
3. Stiinta Municipal Bacau 6 4 1 1 190 174 9p
4. Steaua MFA 6 4 1 1 147 158 9p
5. CSM Oradea 6 3 1 2 172 167 7p

. Univ. Bucovina Suceava 6 3 1 2 174 174 7
7. Dinamo Baumit Bucuresti

Minaur Baia Mare 6 2 2 2 153 159 6
9. HCM Constanta 6 1 3 2 145 146 5

. CSM Medgidia 6 2 1 3 163 168 5
11. Energia Lignitul Tg. Jiu 6 2 0 4 159 170 4
12. Uztel Ploiesti 6 2 0 4 153 168 4p
13. Poli Izometal Timisoara 6 1 0 5 140 155 2
14. Romvag Caracal 6 0 0 6 132 162 0p

6 p
6 3 0 3 158 162 6p

8 p
p

10 p
p

p

Etapa urmatoare (7/26) 04.11.2007
UCM Resita - CSM

Oradea

: Stiinta Municipal Bacau -
HCM Constanta; Romvag Caracal - HC Odorhei;

; Bucovina Suceava - Uztel Ploiesti; Dinamo Baumit - CSM
Medgidia; Poli Izometal Timisoara - Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Steaua
MFA- HC Minaur Baia Mare.

BOX - LUCIAN BUTE CAMPION
România are un nou campion mondial de box profesionst.

Lucian Bute a câ

Boxerul Lucian Bute, noul campion mondial IBF la super-
mijlocie, se bucur

ştigat centura la categoria semimijlocie,
versiunea IBF, una dintre cele mai mari performan

şteptat sâmb
şi face num

şeu, o direct şi un upercut de stânga în figur
şi este salvat de arbitru care şi prinde în bra

şi noul de

şi-a trecut în palmares cea mai important
şi pentru victoria din noaptea de vineri spre

sâmb

şi a adresat şi un mesaj în limba român

şi familiei mele. Mam
şi nu plângea de durere, Bute şi-a îmbr şat

staff-ul, prietenii şi a intrat definitiv în istoria boxului profesionist.

şi o
singur

şi WBC la supermijlocie.
Mexicanul ocup

ţe a unui boxer
profesionist român.

Supranumit „Mister KO”, pentru c
ţ

ţit
din plin forţa.

Un cro
ţe. Un KO

tehnic spectaculos ţin

ţumind publicului pentru susţinere. Apoi, Bute nu a uitat de
unde a plecat

ţi trezit dimineaţ ţumesc din tot sufletul.
Dedic victoria tuturor românilor

ţi

ţat deja ca unul dintre pretendenţii la titlul
mondial deţinut de român.

Librado Andrade, 29 ani, este un boxer redutabil cu un
palmares de invidiat ce cuprinde 26 victorii (20 prin KO)

ţa campionului
danez Mikkel Kessler, campionul WBA

ă nu-i place să stea mult în
ring, Bute a a ătă diminea ă până în repriza a 11-a
pentru a- ărul, iar columbianulAlejandro Berrio i-a sim

ă ă, iar Berrio
se clatină ăl

ător al centurii de campion mondial
la categoria semimijlocie, versiunea IBF, este Lucian Bute.
Compatriotul nostru ă
centură din cariera sa

ătă a primit un cec de 200.000 de dolari.
„Mi-am realizat visul, sunt campion mondial”, a declarat Bute

imediat după meci, la microfonul unei televiziuni canadiene, el
mul

ă: „Dragi
români care v-a ă, vă mul

ă, te iubesc”.
Cu ochii în lacrimi, ă

ă încă de succesul său, dar mexicanul Librado
Andrade s-a anun

ă înfrângere, suferită în martie 2007 în fa

ă locul 11 în ierarhia IBF.

VOLEI
Echipele masculine Tomis,

Dinamo si Piatra Neamt au
obtinut victorii importante în
cupele europene, în timp ce
Steaua a fost singura care a
pierdut pe teren propriu.

Un succes mare a înregis
trat campioana si câstigatoarea
Cupei României, Tomis Cons
tanta. Evoluând în Finlanda, To
mis a trecut cu 3:2 de Perungan
Pojat Rovaniemi. Intâlnirea a
fost extrem de disputata, pe
alocuri chiar dramatica, însa
constantenii au izbutit sa fie tot
timpul în prim-plan, conducând
cu 1:0 si 2:1 la seturi, dar mai
ales sa câstige actul decisiv.
Returul este programat pe 27
octombrie, de la ora 17:00, la
Constanta. Tomis are doua
variante pentru a se califica în
optimile de finala ale Cupei
CEV: fie sa câstige la orice
diferenta de scor, fie sa se
impuna în setul de departajare.

-

-
-

HANDBAL - TROFEUL CARPA IŢ
A 37-a ediţie a Trofeului Carpaţi se va desf

ţin
ţionala României, dup

ţie, a obţinut calificarea la CE 2008 din
Norvegia. Ucraina, o alt

ţiune cei mai buni juc

ă

ă ob ă
primele victorii cu na ă ce au debutat pe
banca tehnică în meciul amical cu Germania (28-31), campioana
mondială, pe 26 septembrie. Muntenegru, cea mai puternică
echipă prezentă la competi

ă echipă redutabilă, s-a clasat pe locul 12
la CE 2006

ăte
ă a CM 2009, programate anul viitor în ianuarie

împotriva Ciprului ă se califică pentru play-
off-ul din iunie 2008.

Aihan Omer a convocat la această ac ători
din campionatul intern ăinătate.

şura în acest an
între 26 şi 28 octombrie la Drobeta Turnu Severin cu participarea
echipelor din Macedonia, Muntenegru, Ucraina şi România.

Antrenorii Aihan Omer şi Petru Ghervan au prilejul s

şi pe locul 13 la CM 2007.
România va juca în ordine cu Macedonia (26 octombrie-ora

19,00), Ucraina (27 octombrie - ora 19,00) şi Muntenegru (28
octombrie - ora 12,00). Toate meciurile românilor vor fi transmise
de Sport.ro.

Echipa României se preg şte pentru jocurile din Grupa a II-a
preliminar

şi Letoniei. Prima clasat

şi din str

FOTBAL - Liga Campionilor
-Marti si miercuri s-au desfa

surat meciuri din grupele Ligii
Campionilor. Iata rezultatele
inregistrate:

Marti, 23 oct. 2007:

Miercuri, 24 oct. 2007:

GRUPA E:

GRUPA F:

GRUPA G:

GRUPA H:

GRUPA A:

GRUPA B:

GRUPA C:

GRUPA D:

Glasgow R. - Barcelona 0-0
Stuttgart- Lyon 0-

Roma - Sporting Lisa. -
Dinamo Kiev- M. United -

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

Arsenal-Slavia Praga -0
Sevilla - Steaua B. -

Besiktas- Liverpool -
O. Marseille-FC Porto -

Rosenborg- Valencia -0
Chelsea - Schalke 04 -0

W. Bremen- Lazio -
Real Madrid -O Pireu -

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

2

2 1
2 4

1 2

7
2 1

2 1
1 1

2
2

2 1
4 2

1
4 1

VTM - RE I AŞ Ţ
Vineri i duminic se vor

de f ura pe Valea Domanului
dou etape din cadrul Camp

Na ional de Vitez pe
Traseu Montan. Vineri ncepe la
ora 9:00, duminica ora 9:00.

ş
ş

ă
ă
ă

ă

s
io-

natului ţ
î
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