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Ziua de 25 octombrie a fost desemnată de către Comisia
Europeană, în anul 2003, ca fiind Ziua Justiţiei Civile.

În cadrul acestui eveniment, la Tribunalul Caraş-Severin, ca
de altfel la toate instanţele şi parchetele din România, s-a
organizat cea de-a treia ediţie a „Zilei Uşilor Deschise”, acţiune al
cărei scop este asigurarea transparenţei actului de justiţie.

Programul acestei manifestări, care a dat posibilitatea
vizitării sediilor Judecătoriei Reşiţa şi a Tribunalul Caraş-
Severin, pe traseul „Circuitul cererii de chemare în judecată” a
continuat cu acţiuni destinate în primul rând tinerei generaţii.

Astfel, elevi şi studenţi din Reşiţa, şi-au desfăşurat activitatea
şcolară în chiar templul lui Themis, beneficiind de cea mai
competentă asistenţă şi îndrumare: membrii grupului de
dezbateri „Protagoras” de la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” au
simulat un proces civil, în timp ce studenţii anului II de la
Universitatea „Eftimie Murgu”, specializarea Administraţie
Publică au dezbătut „Dreptul la un proces echitabil”.

Meritul realizării acestui program revine gazdelor,
coordonatorilor din cele două instituţii de învăţământ (prof. Elena

Ivan, prof. Adrian Doxan şi prof. Nicoleta Odină) şi elevilor şi
studenţilor implicaţi în dezbateri.

La briefingul de presă, preşedintele şi vicepreşedintele
Tribunalului Caraş-Severin, doamna Valeria Daniela Iancu şi
Rustin Petru Ciasc, precum şi doamna Daniela Deteşan,
judecător delegat în relaţia cu mass-media au prezentat
coordonatele unui viitor program al cărui scop este oferirea unui
bagaj minim de cunoştinţe în domeniul juridic, pentru toţi
cetăţenii (în cadrul viitoarei emisiuni săptămânale „Judecătorul
de serviciu”, difuzată de Radio Reşiţa) şi vizite la unităţile şcolare
din judeţ, la cererea acestora, pe tot parcursul anului.

A fost subliniat faptul că publicul-ţintă al viitoarelor
manifestări este generaţia actuală de adolescenţi ţi tineri,
potenţiali viitori membri ai corpului de magistraţi, dar, din păcate,
viaţa putându-i confrunta şi cu posturi mai puţin plăcute în cadrul
actului de justiţie.

Modificările sociale şi de structuri, precum şi cele legislative
cu care cetăţenii României sunt confruntaţi în cei aproape
optsprezece ani de la evenimentele din decembrie ' 89, precum
şi integrarea noastră în Uniunea Europeană reclamă un spor de
informaţii pe care foarte mulţi dintre aceştia nu le-au asimilat
fiindcă nu au posibilitatea şi atunci este de apreciat poziţia
responsabilă asumată o
parte dintre judecătorii
bănăţeni (şi nu numai),
prin promovarea unor
programe de informare.

Elevii Liceului Teore
tic „Mircea Eliade” din
Reşiţa au expus, în
foaierul Judecătoriei un
set de desene având ca
temă „Judecătorul văzut
prin ochi de copii”.
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(R.B.)

„ZIUA POR[ILOR DESCHISE” la Tribunalul Cara}-Severin

Unde sunt banii dumneavoastră?!
Bugetul local suporta o noua rectificare, sursa veniturilor

suplimentare care fac posibilă rezolvarea unor deficite fiind
subvenţiile, cu destinaţie clară, primite de la guvern:

500.000 lei, pentru compensarea creşterilor neprevizionate la
preţurile combustibililor

200.000 lei, pentru sprijinul financiar pentru constituirea familiei,
restul modificărilor punctuale având ca sursă transferuri de

sume între diferite capitole.

Lucrările tehnico-edilitare aferente investiţiei „Calea Caransebe-
şului km 7” constituie o sursă inepuizabilă pentru acoperirea unor
cheltuieli subevaluate la momentul iniţierii unor proiecte.

Trebuie menţionat că atât timp cât situaţia juridică a unor enclave
de teren în viitoarea platforma de la km 7 nu este rezolvată, nu pot fi
imobilizate fonduri (5.053.000 lei), utile pentru realizarea unor
investiţii, utile sau mai puţin utile.

Aşa că ne vom plimba pe estacada care deservea cândva
Fabrica de aglomerare de la Mociur şi vom ajunge pe Dealul Golului,
transformat, într-un viitor, în zonă rezidenţială sau de agrement,
dacă mai rămân zone nedefrişate.

Achiziţionarea de la TMK a funicularului înseamnă, pentru oraş,
un efort financiar de 11 mld lei (vechi).

Oferta iniţială, în care construcţia metalică ar fi fost vândută la

preţ de fier vechi a suferit modificări, legislaţia nepermiţând o
tranzacţie la un preţ sub valoarea de inventar. Trebuie menţionat că
în preţ, acceptat de această dată şi nu negociat, cum a fost convenit
într-o şedinţă anterioară, a Consiliului Local, este inclusă şi valoarea
fâşiei de pământ pe care este ridicată construcţia metalică.

TMK vrea să vândă acest imobil având în vedere că nu mai este
funcţional, iar conservarea lui ca simbol al siderurgiei reclamă
costuri mari, nu însă atât de mari cât ar presupune demolarea.

Şi în timp, demolarea se va impune.
Consiliul Local vrea să cumpere funicularul, considerat emble-

matic pentru oraş, probabil din punct de vedere al arhitecturii in-
dustriale, mai puţin ca simbol al siderurgiei, având în vedere că a fost
construit în anii '70 şi face parte din instalaţiile anexe ale furnalului.

În pofida faptului că achiziţia a fost aprobată în absenţa unui
studiu de oportunitate fezabilitate, bugetul va suporta
contravaloarea, chiar dacă indirect.

Domnul viceprimar Pădurean, iniţiator al proiectului şi mandatat
să negocieze tranzacţia a explicat că efortul financiar va fi atenuat,
având în vedere că plata construcţiei se va realiza prin ştergerea
datoriilor pe care TMK (fostul CSR) le are faţă de Primăria Reşiţa.

O soluţie care ar diminua substanţial efortul financiar suportat de
reşiţeni ar fi accesarea de fonduri comunitare, posibila acum, odată
cu implementarea Programului Operaţional Regional.

Şi reabilitarea fântânii cinetice din Centru Civic al municipiului,
reclamă, deocamdată, o suplimentare de fonduri cu 2,1 mld lei
(vechi), necesari aprovizionării cu materiale.

Prin materiale se înţeleg plăcile de granit deteriorate,
constatarea fiind făcută în momentul intervenţiei la placajul fântânii,
situaţie posibilă, dar neluată în considerare în momentul inventarierii
lucrărilor contractate.

Costurile finale ale lucrărilor de reabilitare a Centrului Civic se
apropie de 47 mld lei, mult peste estimările iniţiale.

Consilierii au stabilit o nouă destinaţie pentru fosta şcoală
generală din cartierul Cuptoare.

Clădirea are o masivitate estetică, e robustă, dar nefiind
funcţională de mulţi ani, procesul de deteriorare e iminent.

Propunerea de a deveni Centru de Perfecţionare pentru cadrele
didactice a fost aprobată şi a fost soluţionată şi modalitatea de plată,
din bugetul local, pentru un studiu de fezabilitate, estimat la 20.000
lei.
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(Proiect de hotărâre nr. 1) (R.B.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă de lucru ordinară - 30 octombrie 2007
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CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
Şedinţă de lucru ordinară 22 octombrie 2007-

Raportul Curţii de Conturi

Învăţământul cărăşan în anul şcolar 2006-2007

Asigurări de sănătate fără frontiere

Şcoala Internaţională de Vară

Comisia de Muncă, Sănătate, Protecţie Socială
şi Protecţia Copilului

Direcţia de Control Financiar Ulterior, din cadrul
Camerei de Conturi Caraş-Severin a întocmit (în
perioada 04.06.2007 13.07.2007) raportul anual pri
vind Finanţele Publice Locale, pe anul 2006, destinat
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Raportul cuprinde rezultatul tuturor verificărilor
conturilor de execuţie bugetară şi a bilanţurilor
contabile întocmite de către instituţiile, cu personalitate
juridică, din subordinea Consiliului:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului;

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;
Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi

Privat
Consiliul Judeţean are în subordine 9 Centre de

Plasament/Primire în regim de urgenţă, dispuse în
Reşiţa şi în alte localităţi ale judeţului, precum şi
Centrul de Îngrijire şiAsistenţă din Reşiţa.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin Finanţează
instituţiile de cultură şi artă de importanţă judeţeană:

Muzeul Banatului Montan
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promova

rea culturii Tradiţionale
Teatrul „G.A. Petculescu”
Şcoala deArte şi Meserii
Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”
Muzeul Judeţean de Etnografie al Regimentului de

Graniţă din Caransebeş,
şi unităţi şcolare speciale
Şcoala Specială Caransebeş
Grupul Şcolar de Construcţii Reşiţa
Şcoala Specială Reşiţa
Şcoala Specială Bocşa
Centrul „Primăvara” Reşiţa.
În perioada verificată, Consiliul Judeţean a avut ca

litatea de acţionar sau asociat la următoarele societăţi:
S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Caraş-Severin
S.C. Fotbal Club Municipal S.A. Reşiţa
S.C. „Fabrica de Produse Lactate” S.A. Oraviţa
Asociaţia „Reabilitare Apă Canal” Judeţul Caraş-

Severin
Venitul total, prevăzut bugetul local la 97.046.250

lei a fost realizat în proporţie de 99,73%, cu o cifră de
156,34% în cazul taxelor şi tarifelor colectate din
eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare şi de
doar 5%, la veniturile realizate din privatizări.

Cheltuielile efectuate reprezintă 98,99% din
valoarea previzionată, cu menţiunea că rambursările
de credite s-au realizat integral.

Situaţia privind rezultatele financiare ale agenţilor
economici din subordinea locală a condus la acele
recomandări paradoxale cu care se încheie raportul,
recomandări care au generat controverse între
consilieri.

Atât domnul consilier Ştefănescu, cât şi domnul
consilier Silaşi au fost contrariaţi de formularea
„recomandări”, având în vedere că instituţia care a
elaborat raportul operează cu cifre exacte, precum şi
cu documente care au fost verificate de cenzori sau
chiar auditori.

Textul criptat, fără argumente, creează suspiciuni.
Dacă S.C. „Drumuri şi Poduri” a vărsat din profit la

bugetul local exact suma propusă (20.496 lei), S.C.
„Fabrica de Produse Lactate”S.A. Oraviţa a înregistrat
o pierdere de 926.509 lei, în anul 2006, o situaţie cu
care s-a confruntat şi în anul 2005, menţionată de către
domnul consilier Gâfu.

Consiliul Judeţean
Caraş-Severin deţine 63% din capitalul subscris şi
vărsat, iar terenul este proprietatea Primăriei Oraviţa.

Punerea în funcţiune a fabricii urma să rezolve o
problemă de absorbţie a forţei de muncă într-o zonă
defavorizată, chiar dacă nu oferea decât cca.20 de
locuri de muncă şi, în acelaşi timp să asigure
procesarea şi comercializarea laptelui colectat din
localităţile amplasate într-un areal destul de întins.

Fabrica beneficiază de echipament tehnologic
donat de către Lyon s Club din Suedia, prin intermediul
unui cetăţean din Suedia, originar din Oraviţa.

Pentru punerea ei în funcţiune şi asigurarea unei
activităţi competitive, Consiliul Judeţean a contribuit
periodic cu infuzii de bani (doar în perioada
12.07.2006-12.12.2006 suma a fost de 524.998,26
lei), care trebuiau transformate în majorarea capitalului
social, dar neconcretizate la timpul corespunzător.

În pofida problemelor financiare, de mediu sau de
distribuţie cu care se confrunta, produsele aveau
calitatea care să le asigure comercializarea.

Între timp sortimentul produselor preparate s-a
redus, igiena în zona de vânzare nu constituia tocmai
un atu, punctul de vânzare de la Reşiţa s-a închis,
aspecte pe care cumpărătorii le sesizează.

Problema privatizării fabricii este veche, la un
moment s-a vorbit chiar de absorbţia ei de către o mare
firmă europeană, iar acum a fost reluată de către pre
şedintele Consiliului Judeţean, domnul Iosif Secăşan,
situaţie în care fabrica ar trebui dezvoltată, adusă la noi
parametri de funcţionare, găsite soluţii pentru
reducerea cheltuielilor de transport a laptelui brut şi
pentru pătrunderea pe o piaţă saturată de produse
lactate (propunerea domnului consilier Chişărău).

Pe de-altă parte, domnul Gâfu a spus că ar trebuie
schimbată conducerea fabricii şi valorificată
experienţa unor firme similare, viabile, chiar dacă nu
apelează la banul public pentru supravieţuire.

In intervenţiile lor, consilierii au fost de acord că ar
trebui cerute explicaţii Curţii de conturi, pentru
decriptarea recomandărilor, dar că se impune şi o
analiză, în cadrul unei şedinţe ordinare sau
extraordinare, a situaţiei în care se găseşte fabrica.

nu a
prezentat un raport către Consiliul Judeţean, din care
să rezulte cum a încheiat, din punct de vedere
financiar, anul 2006, astfel că raportul Curţii de Conturi
nu prezintă niciun fel de cifre de analiză, ci doar
recomandări de genul „necesităţii întreprinderii
demersurilor necesare in vederea depunerii, de către
S.C. Fotbal Club Municipal S.A. Reşiţa a situaţiei
financiare pe anul 2006”.

Raportul Curţii de conturi a mai relevat şi aspecte
legate de alocarea nelegală a unor sume către un nu
măr mare de angajaţi personal contractual şi funcţio
nari publici - reprezentând sporuri salariale (alocaţii de
hrană, alocaţii pentru haine, pentru Crăciun sau Paşti,
îndemnizaţii de concediu necuvenite.

Raportul-sinteză, elaborat de Inspectoratul Şcolar
judeţean, privind starea învăţământului din judeţul
Caraş-Severin, a fost apreciat pentru saltul calitativ al
conţinutului, care reflectă multitudinea problemelor
analizate şi modul de rezolvare a acestora, situaţie
posibilă prin implicarea corpului didactic şi a instituţiilor
coordonatoare, pe un fond asigurat de alocarea unui
buget (pentru Caraş-severin 400 mld.) a cărui
dimensiune nu a mai fost întâlnită până acum.

Aprecierile consilierilor au evidenţiat însă şi capitole
din activitatea inspectoratului care necesită o
regândire a unor decizii, în principal fiind vorba de
restructurarea reţelei şcolare, măsură care nu se
regăseşte pozitiv în procesul de învăţământ sau în
dezvoltarea bazei materiale.

Realizarea unui sistem unitar, concertat, de
protecţie, de siguranţă pentru elevi rămâne un capitol
care trebuie rezolvat de urgenţă, absenţa direcţiilor de
remediere a unor deficienţe constatate în procesul de
învăţământ fiind o critică adusă raportului.

La Szeged, în Ungaria, în 6 septembrie 2007 a avut
loc reuniunea Grupului de Sănătate din cadrul Euro
regiunii DKMT, unul dintre proiectele lansate fiind cel
referitor la realizarea unor asigurări de sănătate ai
căror beneficiari pot fi bolnavii din spaţiul DKMT.

Proiectul îşi propune crearea unui cadru de
cooperare transfrontalieră pentru serviciile de sănătate
şi modul de decontare între asiguratorii din judeţele din
România şi Ungaria, respectiv din Provincia Autonomă
Voivodina, regiuni care formează DKMT.

La reuniune a participat domnul consilier juridic
Andrei Szabo, din cadrul Serviciului de Integrare şi
Informare Europeană, Relaţii externe şi Acquis
Comunitar al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi
doamna Carmen Ivan, din partea Direcţiei de Sănătate
Publică a judeţului.

În perioada 26 august-3 septembrie 2007, în
Bosnia-Herţegovina s-a desfăşurat Scoala de Vară
privind dezvoltarea durabilă, eveniment organizat de
Centrul Regional de Educaţie şi Informare pentru
dezvoltare durabilă din Sud-estul Europei (REIC).

Din partea judeţului Caraş-Severin a participat
domnişoara Adela Berbentia, inspector în cadrul
Direcţiei de Programe, Integrare Europeană, Mediu şi
Informatică.

Raportul comisiei, privind activitatea desfăşurată în
anul 2006 cuprinde descrierea atribuţiilor acesteia şi
modul de implicare în realizarea lor.

În perioada respectivă este notabilă darea în
folosinţă gratuită, pentru Fundaţia «Humanitas PRO-
DEO» din Oţelu Roşu, a imobilului situat în Reşiţa,
Aleea Teilor, nr. 27, ap. 2.
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La Fabrica de Produse Lactate S.C. Fotbal Club Municipal S.A. Reşiţa
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 24-30 octombrie
şi
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(60
ani) Homescu Petre (83 ani)

Loga Traian (78 ani) Orbu
Ion (62 ani) Danciu Veronica
(75 ani) Albu Maria (60 ani)
Belu Dafina (85 ani) Hornoiu
Gheorghe (47 ani) Voin Ioan
(82 ani) Gödl Ana (80 ani)
Mic (81 ani)
Karpfenstein Clara (75 ani)
Anastasiu Elena Maria (85 ani)

Baba Ioan (66 ani) Stepan
Tanasie (76 ani) Puia Ion (66
ani) Florea Constantin (37
ani) C (39 ani)

Cîţu Dumitru (63 ani) Cojo-
cariu Dumitru (63 ani) Cons-
tantin Flavius Darius (n. 2007)
Strizu Floarea (91 ani)

Şecoşan Gheorghe

şa Maria

ălin Alexandra

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
V nd pompe electrice de

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

â

. - .
Vând Mercedes Vito 108

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

Vând VW Passat recent
adus, an fabrica

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.

Sonorizez nun i, botezuri,
chefuri cu muzic de toate
genurile. Tel. 0723 277475,
0743 189954.

B şov şi P B şov,
ofer cazare de scurt durat n
regim hotelier. CaTV, frigider

p cald non stop! Pre uri
modice! Tel 0745 668683.

ţ

-
-
ra oiana ra

î
,

a - ţ
. -

ţ

Înfiinţ

ă

ă ă

ă ă

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

RE IŢA:

BOC A:

CARANSEBE :

TOTAL GENERAL: 756

Ş

Ş

Ş

Administrator bancar:
1/0;Agent de asigurare: 0/22;Agent comercial: 1/2;Agent de paza:
1/0;Agent imobiliar: 1/0;Agent vanzari: 1/1;Asistent manager: 0/2;
Asistent medical fizioterapie: 0/2; Asistent medical generalist: 5/4;
Asistent social: 0/1; Barman: 3/2; Brancardier: 1/0; Brutar: 0/4;
Bucatar: : 3/2; Casier: 1/2; Casier valuta: 0/1; Coafor: 1/0; Consilier
financiar-bancar: 3/0; Consilier : 2/1; Contabil: 2/0; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 53/20; Cuptorar lianti:
1/0; Dulgher: 5/7; Electrician auto: 0/2; Electrician de intretinere si
reparatii: 1/31; Electrician in constructii: 0/5; Electromecanic
electroalimentare: 0/1; Faiantar: 3/4; Femeie de serviciu: 3/0;
Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru cazane: 1/0; Frezor universal:
7/0; Gipsar: 1/4; Incarcator descarcator: 1/0; Inginer constructii
civile, industriale si agricole: 2/0; Inginer constructor instalatii: 0/5;
Inginer geodez: 0/2; Inginer instalatii pentru constructii: 1/0;
Inginer mecanic: 0/2; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 0/1;
Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1/0; Ingrijitor cladiri: 2/0; 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: 11/17; Lucrator comercial: 4/4;
Maistru constructii civile, industriale si agricole: 1/0; Maistru
industriile textila, pielarie: 6/0; Manager relatii cu clientii: 1/0;
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:
54/37; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 8/0; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 20/21; Ofiter bancar: 2/0;
Operator calculator: 0/1; Operator fabricarea mezelurilor: 0/5;
Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator: 0/1;
Operator taiere: 0/10; Ospatar: 7/6; Paznic: 0/2; Pedichiurist: 1/0;
Secretar institut, facultate: 1/0; Secretara: 1/0; Sofer autoturisme
si camionete: 0/1; Spalator vehicule: 1/0; Strungar la masini de
alezat: 5/0; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10/0;
Strungar universal: 0/3; 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: 20/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Tinichigiu de
santier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0; Vanzator: 9/5; Vopsitor auto:
0/2; Zidar restaurator: 2/0; Zidar rosar-tencuitor: 11/21; Zugrav-
vopsitor: 2/5;

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

Sef coloana auto: 1/0; Mecanic auto: 2/0;
Macaragiu auto: 1/0; Lucrator in comert: 8/0; Mecanic masinist:
1/0; Lacatus constructii metalice: 2/0; Tamplar: 5/0; Operator
calculator: 1/0; Confectioner cablaje auto: 3/0; Confectioner
articole piele: 5/0; Sofer: 2/0; Sablator: 2/0; Manipulant marfuri:
3/0; Gestionar: 2/0; Femeie de serviciu: 2/0; Casier: 4/0; Lacatus
montator boghiuri: 2/0; Electrician: 2/0; Sef raion marfuri: 2/0;

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi)

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 31.10.2007

0355-807491 între orele 10-
0.30. Rog seriozitate.

ş

ş ş
ş ş

ş

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

Vând canapea extensibil ,
butelie gaz, frigider cu conge-
lator. Vând colţar extensibil din
plus + un fotoliu stare perfect .
Tel. 0747-881949, 213655.

ă
ă ă

ă

ă

ă

V nd apartament cu 3
camere, decomandate, 2
balcoane închise, 2 băi,
centrală termică, boxă, et. 10,
necesi tă repara ă

ă. 30 000 . Tel 0723
175974 0747 598378

nchiriez spa iu comercial n
centru i pe B-dul Republ cii n
Re i a excelent pentru bănci.
Tel 0741 104423

nd ap 1 cam ă
etaj 4 acoperit gaz, cv, parchet.
Tel 0745 496620

V nd casă Văliug 3 cam ,
baie, bucătărie, curte etc re
42 000 neg. Tel 0748
118080

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.

â

ţ i i . Zon
Polivalent . € . -

, - .
Î ţ î

i î
ţ

. - .
Vâ artament er

.
. - .

â ere
, . P ţ

. € . -
.

Vând
ţionarilor.

Tel. 0726-125935.
Vând garsonier

Vând cas

ş
ş

camer

Societate mixtă caută
ări de muncă în întreprinderi din

România

sudori ăcătuşi l şi
pentru prest

şi Ungaria. Tel. 0745-39.10.57

Teren agricol de vânzare în
comuna Târnova. Tel. 0727-
869557.

Închiriez cas

Vând cas

ţiu comercial
ultracentral, 26 mp, toate
dot

â 3

î L î ţ P ţ
. . - .

S

î
G â ţ .

- .
Vâ î -

ţ ţ
ţ

. - .
â

T -

ă zona Triaj,
mobilată, apă curentă, gaz,
electricitate, cablu tv, pe termen
lung. Tel. 0745-571052 sau
0355-405268 după ora 16.

ă mare ăn stare
foarte bună, cu grădină mare
lângă casă, în comuna Socol,
jud. Cara . Tel. 0256-
410494, 0721-215041.

Închiriez spa

ările, grup sanitar, căldură.
Tel. 221737.

V nd apartament cu
camere confort 1 decomandat
n uncă, cu mbunătă iri. re
negociabil Tel 0768 545206

chimb garsonieră complet
utilată i mobilată modern cu
apartament 2 sau 3 camere n

ov ndari + diferen ă. Tel
0721 083106

nd garsonieră mbună
tă ită, 37 mp, gresie, faian ă,
laminate, mobilată sau nu, pre
negociabil. Tel 0766 492272

V nd urgent pulturi i rafturi
pentru magazin. el. 0745
425904.

ş-Severin

ş

ş
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4

5

6

7

8

9

1

1

2

. Bordea Gabriel (21 ani)

Roiescu Claudia Simona (23 ani)

. Cojocaru Constantin Claudiu (31

ani)

Basaraba Monica Marinela (33 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)

. Miclea Cristian (32 ani)

Zgârdea Mihaela Narcisa (32 ani)

. Ioviţa Adriano Gabriel (37 ani)

Martiniţă Florina Roxana (22 ani)

. Răduica Adrian (23 ani)

Losnariu Lia (22 ani)

şi

şi

Ştefan şi

şi Adela Gabriela

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi

Duminică, 04.11.2007

Miercuri, 07.11.2007

Vând mobil de sufragerie
stare perfect 2 dulapuri, un
bar. Tel. 0747-881949, 213655.

ă
ă

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, 01.11.2007

Vineri, 02.11.2007

Sâmbătă, 03.11.2007

1

2

3

4

1

1

2

. Dogariuu Vasile (59 ani)

Baros Chiva (53 ani)

. Albu Gino Ciprian (33 ani)

Ursu Luminiţa (31 ani)

. Velţănescu Dan Sebastian Dorel

(25 ani)

Călimănescu Stela Iuliana (20 ani)

.Dunăreanu Constantin Adrianv (32

ani)

Nechita Alina Mariana (20 ani)

. Gligor Petru (22 ani)

Fechete Doina Maria (16 ani)

. Ilia Ioan Gheorghe (35 ani)

Stan Codruţa Maria (33 ani)

. Babiciu Marian Irimie (32 ani)

Stelea Daniela Maria (24 ani)

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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O. 94

(M.O. nr. 676/04.10.2007)
Circulara nr. 24 a B

(M.O. nr. 677/04.10.2007)
Circulara nr. 25 a B

(M.O. nr. 677/04.10.2007)
Legea nr. 268 pt. completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002

privind protec (M.O. 678/04.10.2007)
H.G. nr. 1.172

(M.O. nr. 679/05.10.2007)
Ordinul nr. 1.364 al ministrului economiei

(M.O. nr. 681/08.10.2007)
Comunicatul nr. 3 a Fondului de Garantare a Depozitelor în

Sistemul Bancar privind lista institu

(M.O. nr. 682/08.10.2007)
Ordinul nr. 296 al ministrului internelor

(M.O. nr. 683/08.10.2007)
Ordinul nr. 821 al ministrului agriculturii

(M.O. nr. 683/08.10.2007)
Ordinul nr. 824 al ministrului agriculturii

(M.O. nr. 683/08.10.2007)
O. 97

(M.O. 684/08.10.2007)
O. 100

(M.O. 684/08.10.2007)
O. 101

(M.O.
684/08.10.2007)

u.G. nr. pentru modificarea G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ă, a
contractelor de concesiune de lucrări publice

ăncii Na privind
realizarea

ărie cu anul de emisiune 2007
ăncii Na privind nivelul

ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

privind modificarea

ă, aprobate prin H.G.
nr. 934/2005

ăror
deponen ă de garantarea rambursării depozitelor
constituite la acestea

ării rurale
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor ării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea
Listei cu clasificatorii autoriza

ării rurale
pentru aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar
crescătorilor de viermi de mătase

u.G. nr. pt. modificarea

u.G. nr. pentru modificarea

u.G. nr. pentru modificarea

şi completarea O.

şi a contractelor
de concesiune de servicii

şi lansarea în circuitul numismatic a setului de
monet

şi completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005
privind stimularea investi

şi finan

şi reformei
administrative privind aprobarea schemei de ajutor de stat
regional acordat pentru investi

şi dezvolt

şi dezvolt

şi dezvolt

şi completarea Legii nr. 61/1993
privind aloca

şi completarea unor acte
normative în domeniul justi

şi completarea Legii
minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

u.
ţie public

ţionale a României

ţionale a României
ţ ţionale a României, valabil

în luna octombrie 2007

ţia informaţiilor clasificate

ţiilor în agricultur

ţelor privind
emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte
administrative

ţiilor de credit participante la

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai c
ţi beneficiaz

ţiile realizate în parcurile
industriale

ţi

ţia de stat pentru copii

ţiei

�

�

�

�

�

�

Guvernul a adoptat Planul de Acţiune solicitat de Comisia Europeană privind reforma sistemului
judiciar şi lupta împotriva corupţiei Sistemul de acordare a ajutoarelor pentru încălzire se va menţine până la
31 decembrie 2007, cu toate că pensiile au crescut

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis să majoreze cu 0,5 puncte rata dobânzii
de politică monetară, de la 7% pe an la 7,5% pe an In data de 3 noiembrie 2007 va demara, la nivel national,
campania de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la populatie Ministrul justiţiei
a semnat Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor
sexuale

4

MMFES a lansat pagina de internet:
ce îşi propune să

devină principalul punct de informare
privind finanţările oferite din Fondul Social
European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

www.fseromania.ro.
30 octombrie 2007 este data scadenta la care toate insta

latiile industriale din Romania care intra sub incidenta Direc
tivei IPPC trebuie sa detina .
Pentru o corecta si completa informare a publicului, vor face
publice, la inceputul saptamanii viitoare, informatii privind
situatia instalatiilor aflate sub incidenta acestei directive.

-
-

se
autorizatie integrata de mediu

M.E.C.T. a decis organizarea unei
pt absolvenţii care au finalizat clasa a

VIII-a până în anul 2007(inclusiv în anul şcolar 2006-2007),
dar care nu au promovat testele naţionale sau examenul de
capacitate în sesiunile anterioare. Sesiunea specială se
desfăşoară în perioada 24 ianuarie - 11 februarie

sesiuni speciale a
testelor naţionale .

.
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Ce este Parlamentul European?

Î â

Ce fac deputaţ

Parlamentul European ş ăţ

Parlamentul European este singura instituţ ă
ă ţ

â ăţ

al Parlamentului European este la Strasbourg
(unde are loc lunar sesiunea plenară ăţ

ş ăş ă

î
ş î ă

ţ â ţ î ş
ă ş î

Parlamentul European a fost creat î
ţ ţ ţ

ţ ş î
ţ

î ş
î

Româ
î ţă

ţ â ş
ţ ţ â

î
â ă ţ

î
â î

ă ţ ş î

Cea mai mare parte a activităţ ăş ă
î

ş ă ş
ă ă

ş î
ă

ă

ă î

î ţ ăţ ş
ţ â ă î

î î partidul
să ţ î Î ţă î

ţ
Forma finală ă ă ş ă
ă î

adoptate de Parlamentul European ş
î

ş î

ă ă
ă

ţ ă ş
ăţ ă

ă ş
ă

Iată â
î î ţ

ăţ ă
ţ ă ă ş ă

îş ă ă î
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Calendarul de lucru al deputaţ
ş î ţ

î ăţ Î ă
ş ăţ

ş
ă ă

ş
ă

ş ăţ ş ţ
ă î ă

Anul acesta veţ ă
î â ţ ă î

ă ş ă
ă dintre dumneavoastră

â ă â î
ţ

ie european
aleas prin vot direct, cei 785 de deputa i europeni
reprezent nd interesele celor 492 de milioane de cet eni din
27 de state membre.

); celelalte activit i ale
Parlamentului i sesiunile plenare extraordinare se desf oar
la Bruxelles, iar Secretariatul General al Parlamentului
European este la Luxemburg.

n numeroase domenii, Parlamentul European este
partener egal al Consiliului de Mini tri n procesul adopt rii
legisla iei europene, av nd atribu ii n stabilirea bugetului i
monitorizarea execut rii acestuia, precum i n exercitarea
controlului democratic asupra Comisiei Europene.

n 1958, ca o adunare a
reprezentan ilor parlamentelor na ionale, cu atribu ii reduse.
Din 1979, deputa ii europeni sunt ale i prin vot direct n toate
statele membre, atribu iile Parlamentului European fiind din ce
n ce mai numeroase i mai extinse. Cele mai recente alegeri
europene au avut loc n iunie 2004.

nia
acestea fiind ocupate n momentul de fa de 35 de

parlamentari europeni, numi i din r ndul senatorilor i
deputa ilor na ionali (av nd, deci, un mandat dublu). Cei 35 de
parlamentari au ndeplinit rolul de observatori din septembrie
2005 p n la 1 ianuarie 2007, devenind apoi deputa i europeni
cu drepturi depline.

n urma acestor alegeri, cele 35
de locuri ale Rom niei n Parlamentul European vor fi ocupate
de c tre deputa ii ale i n mod direct, care vor avea doar
mandatul european.

ii parlamentare se desf oar
n comisiile parlamentare (20 de comisii permanente, 2 subco-
misii i comisii temporare) unde se dezbat, se modific i se
adopt propunerile legislative venite de la Comisia European
i/sau de la Consiliu. n urma audierilor publice, studiilor,

consult rilor pe care le are, plenul comisiei parlamentare

voteaz un raport (realizat de raportor - unul dintre membrii
comisiei, responsabil pentru respectivul proiect de lege). Acest
raport al comisiei parlamentare este apoi dezb tut n cadrul
celor 8 grupuri politice din Parlamentul European. Grupurile
politice sunt constituite n func ie de afinit ile politice i nu de
na ionalitate, fiecare deputat european put nd s se nscrie
ntr-un singur grup politic, fie n cel pentru care a optat

u na ional, fie n altul. n momentul de fa , n cele 8 grupuri
politice din Parlament sunt reprezentate peste 100 de partide
na ionale din toate statele membre.

a proiectului de lege este dezb tut i votat
de c tre plenul Parlamentului n cursul sesiunii de la Strasbourg
sau a sesiunii suplimentare de la Bruxelles.

i/sau
de Consiliu se numesc (obligatorii n toate
elementele lor i direct aplicabile n toate statele membre),

(obiectivul lor este obligatoriu pentru statele membre
c rora li se adreseaz , dar modalitatea de atingere a
obiectivului poate fi reglementat de respectivul stat membru
printr-o lege na ional - ceea ce se nume te procesul de
transpunere), (obligatorii pentru entit ile c rora li se
adreseaz - state membre, persoane fizice sau juridice) i

(nu sunt obligatorii, ci doar prezint
punctul de vedere al dreptului european asupra unei teme).

doar c teva exemple de acte legislative europene
elaborate n , care au schimbat n bine via a
cet enilor: directiva serviciilor, care faciliteaz accesul
furnizorilor de servicii pe Pia a unic european i le permite s

i deschid sau s dezvolte afaceri n toate statele membre,
regu lamentul tarifelor de roaming, care permite transparen a i
unitatea acestora n toat Europa, precum i reglement rile
referitoare la siguran a, transparen a i accesibilitatea
c l toriilor cu avionul.

n perioada imediat urm toare , deputa ii euro
peni pe care i vom alege la 25 noiembrie vor participa la
redactarea legisla iei privind schimb rile climatice,
managementul de eurilor, reforma pie ei vinurilor etc. Acestea
sunt numai c teva exemple de teme de interes n care simpla
abordare na ional nu ar fi nici pe departe at t de eficient
precum cea unitar , la nivel european.

ilor europeni cuprinde
perioade pe care ace tia le pot petrece n circumscrip ie pentru
a intra n contact direct cu cet enii. ns Parlamentul a
dezvoltat i propriile sale mijloace de comunicare cu cet enii,
prin intermediul din fiecare stat membru
i a celor 5 antene regionale din primele cinci state membre ca

m rime geografic . Rolul acestor Birouri de Informare este de a
informa publicul larg, direct i prin intermediul multiplicatorilor,
despre deciziile luate de c tre Parlamentul European, precum
i de a promova activit ile Parlamentului i institu ia

parlamentar n ansamblul s u.
i avea ocazia de a alege, pentru prima oar

n istoria Rom niei, reprezentan ii dumneavoastr n
Parlamentul European. V a tept m la urne pe 25 noiembrie
2007, votul fiec ruia fiind deosebit de
important pentru o c t mai bun reprezentare a Rom niei n
acest forum al democra iei europene.

Sediul oficial

î

Legile europene

ă

Biroul de Informare al Parlamentului European î â

are repartizate 35 de locuri n Parlamentul
European,

Regulamente

Directive

Decizii

Recomand ri sau Opinii

perioada 2004-2007

-

(2007-2009) -

Birourilor de Informare

n Rom nia

n Rom nia, primele alegeri europene se vor organiza
pe data de 25 noiembrie 2007.

ii europeni?

i cet enii

DE CE S~ VOT~M LA ALEGERILE EUROPENE DIN 25 NOIEMBRIE 2007? F N I
ÎN ATENŢIA PĂGUBIŢILOR FNI,

îndreptăţiţi să primească despăgu
biri conform Sentinţei Civile nr.
13732/17.12.2004, astfel cum a fost
modificată prin decizia Civilă nr.203/
11.04.2006, pronunţată de Tribuna
lul Bucureşti Secţia a VI-a Comer
cială în Dosarul nr. 5079/2001

Cererile celor îndreptăţiţi să
primească despăgubiri ca urmare a
deciziilor emise de Tribunalul
Bucureşti în procesul FNI vor fi
depuse la sediul Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului din
Bucureşti, strada Promoroacă nr. 9 -
11, sector 1 şi vor fi soluţionate în
funcţie de data depunerii, precum şi
de data completării dosarului.

Comisia AVAS, investită cu pu
nerea în aplicare a Sentinţei Civile
nr. 13732/17.12.2004, astfel cum a
fost modificată prin decizia Civilă nr.
203/11.04.2006, pronunţată de tri
bunalul Bucureşti Secţia a VI-a Co
mercială în Dosarul nr. 5079/2001,
se întruneşte săptămânal pentru
analizarea şi soluţionarea cererilor.

Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului informează că,
începând cu data de 18 octombrie
2007, s-au făcut primele plăţi
voluntare către păgubiţii FNI. Până
în prezent au fost efectuate plăţi în
sumă de 1.056.454,61 RON.

Orice informaţii suplimentare
pot fi obţinute la telefon:
201 28 68, 303 66 75.

-

-
-

.

-

-
-

021-
. . 021- . .
(Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului - 25.10.2007)

Fondurile destinate
studen]ilor

Se măresc fondurile destinate
studenţilor pentru burse, cămine,
cantine şi transportul urban. S-a
decis majorarea cu 10% a burselor
pentru studenţi, a fondului pentru
transportul urban destinat studen
ţilor si a subvenţiei pentru căminele
şi cantinele studenţeşti.

Din luna noiembrie bursa va
creşte de la 55 de lei la 60 de lei, iar
suma alocată pe student pentru
transportul urban se va mări de la
9,66 lei/student la 10,62/student de
lei. Subvenţiile pentru căminele şi
cantinele studenţeşti se vor majora
cu 10%, sumele variind în funcţie de
cheltuielile aferente lunilor din an. În
luna noiembrie, suma se va majora
de la 125 de lei la 137 de lei/student.

-

(Ministrul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului - 31.10.2007)

C E C
Ministerul Economiei şi Finan

ţelor a fost mandatat, în şedinţa de
guvern de astăzi, să elaboreze şi să
promoveze o Ordonanţă de urgenţă
prin care să fie prevăzută modali
tatea de despăgubire a celor care
au depus, înainte de 1989, bani la
CEC în vederea achiziţionării de
autoturisme Dacia.

Vor fi lansate emisiuni de titluri
de stat care vor constitui modalita
tea de despăgubire a celor care au
avut carnete de depuneri la CEC pt
achiziţionarea de autoturisme.

Emisiunea de titluri de stat se va
efectua pe numele CEC, cu detalie
rea tehnicilor concrete de realizare
a acesteia. CEC va opera cu aceste
titluri în contul şi numele deponen
ţilor pe care îi are în evidenţă.

Data scadenţei va fi de un an de
la data emisiunii, a precizat
premierul Tăriceanu.

-

-

-

.

-

-

(Guvernul Romaniei - Biroul de
presa - 31.10.2007)



China se pronunţă în conti
nuare pentru o soluţie negociată
în problema dosarului nuclear
iranian, după întrevederile pe
care şefa diplomaţiei israeliene le-
a avut cu liderii de la Beijing.

-
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Banca centrală americană, Federal Reserve, a redus dobânda de referinţă cu un sfert de punct
procentual la 4,5 procente

Preşedintele ales al Argentinei, doamna Cristina Fernández de
Kirchner, va dispune de o majoritate confortabilă în parlamentul de la Buenos Aires

Aflată în vizită de
stat în India, cancelarul german Angela Merkel, a evocat rolul lui Mahatma Gandhi în constituirea Indiei
moderne Rusia nu va accepta ca alt stat să-i impună restricţii în exportul de armament, a declarat
preşedintele Putin Ministrul de externe francez a pregătit miercuri şi joi, prin întâlniri cu lideri de la
Beijing, vizita preşedintelui Sarkozy în China

SUA au anunţat progrese în negocierile cu oficialii Coreei de Nord pentru
suspendarea programului nuclear

SUA au cerut
aliaţilor din NATO să trimită mai mulţi militari în Afganistan în cadrul misiunii ISAF

Camera inferioară a
a respins proiectul

constituţional referitor la organiza
rea unui referendum special pri
vind staţionarea unei baze-radar
americane pe teritoriul acestei ţări

Parla
mentului ceh

-

-
-

.

Casa Albă respinge apelul lansat de Aduna
rea generală a ONU, de a ridica embargoul
economic american impus Cubei acum 45 de ani.
Pentru al 16-lea an consecutiv, Naţiunile Unite au
adoptat o rezoluţie prin care cer Washingtonului
să ridice embargoul impus în 1962.

-
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Oraşul portughez Mafra a găzduit al 20-lea summit dintre
Uniunea Europeană şi Rusia. În prezenţa preşedintelui
Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, a
premierului portughez Jose Socrates şi a preşedintelui rus
Vladimir Putin (cele două delegaţii au avut o sută de
persoane), au fost examinate relaţiile politice şi comerciale
dintre cei doi giganţi europeni.

La încheierea reuniunii, autorităţile europene şi ruse au
salutat numeroasele progrese înregistrate în instaurarea a
patru spaţii comune de cooperare. "Am înregistrat progrese
în dezvoltarea relaţiilor noastre în mai multe domenii" a
anunţat preşedintele Barroso. Acceptând existenţa în
continuare a divergenţelor pe unele capitole, Barroso a
accentuat că scopul unui dialog politic cu Rusia este mai
important ca oricând, el acoperind schimburile comerciale,
cultura, drepturile omului, energia, sectorul aviaţiei,
securitatea şi justiţia.

Referitor la spaţiul economic comun, printre subiectele
abordate de cele două părţi s-au numărat: problematica
investiţiilor, viitoarea aderare a Rusiei la Organizaţia
Mondială a Comerţului (Rusia este singura putere
economică importantă care nu face parte din OMC) şi noul
„pachet energie” adoptat de Comisia Europeană în luna
septembrie. În ceea ce priveşte dialogul privind energia,
participanţii au decis să creeze un sistem de alertă precoce
care să poată fi activat în cazul în care se întâmpină
dificultăţi de aprovizionare. Rusia asigură 25% din
aprovizionarea cu gaze şi petrol a UE, de aceea întreţinerea
unei bune cooperări între cele două părţi este fundamentală.
În acest spirit, comisarul Andris Piebalgs şi ministrul rus
pentru energie Victor Khristenko s-au întâlnit la Bruxelles pe
16 octombrie, în ajunul reuniunii la nivel înalt UE-Rusia. Cu
această ocazie, a avut loc un schimb de opinii cu privire la
cele mai recente evoluţii pe pieţele energiei din UE şi din
Rusia. De asemenea, cei doi au discutat despre eforturile
depuse în favoarea creşterii eficienţei energetice şi despre
impactul pe care l-ar putea avea asupra infrastructurii cel
mai recent pachet de măsuri emis de UE pe tema energiei.
„Rusia şi Uniunea Europeană sunt parteneri strategici
importanţi, iar consolidarea viitoare a acestei relaţii este în
interesul nostru comun. Un veritabil parteneriat strategic
pentru energie între UE şi Rusia ar oferi siguranţă, securitate
şi previzibilitate pe termen lung pentru ambele părţi”, a
declarat comisarul Piebalgs.

De asemenea, în paralel cu lucrările summitului, a fost
semnat un acord comercial privind oţelul. Cele două părţi au
convenit în cadrul acordului creşterea cantităţii de produse
din oţel pe care Rusia le poate exporta în UE, pentru

perioada 2007/08 pentru a oferi o perioadă de acomodare
ultimelor ţări intrate în uniune, România şi Bulgaria, ambele
partenere tradiţionale ale Rusiei.

La capitolul spaţiul comun de libertate, securitate şi
justiţie, liderii celor două părţi au salutat intrarea în vigoare a
unor acorduri privind regimul vizelor - pe termen lung,
obiectivul fiind eliminarea vizelor între Uniunea Europeană
şi Rusia. De asemenea, aceştia au convenit asupra instituirii
unui schimb de informaţii privind consumul de droguri ilicite -
o treime din cantitatea de opiu de origine afgană introdusă
pe teritoriul Uniunii tranzitează Rusia.

Merită menţionate progresele înregistrate în materie de
spaţiu comun de cercetare, educaţie şi cultură: în ajunul
summitului, s-a reunit primul Consiliu permanent de
parteneriat consacrat culturii.

Nu în ultimul rând, stabilizarea regiunilor şi frontierelor
UE şi ale Rusiei rămâne una dintre priorităţile spaţiului

comun de securitate externă. Scena
internaţională a ocupat un loc important pe
agenda discuţiilor Kosovo, Orientul Apropiat,
Iran, Georgia, Moldova, Birmania şi Afganistan
figurând printre subiectele abordate.
Divergenţe rămân în continuare în chestiuni
internaţionale sensibile, cum sunt statutul
provinciei Kosovo, Iranul şi scutul antirachetă
pe care Statele Unite vor să-l amplaseze în
Europa.

Un alt subiect ce tensionează relaţiile dintre
Moscova şi Bruxelles de mai mult timp este blo
cajul în care se află noul acord de parteneriat şi
cooperare între cele două părţi, care expiră pe
1 decembrie. Negocierile sunt blocate de veto-
ul polonez, Varşovia încercând să obţină astfel
anularea embargoului impus de Rusia asupra
importurilor de carne din aceasta ţară. După
alegerile din Polonia, atât liderul partidului
câştigător, Donald Tusk, care va ocupa, mai
mult ca sigur, funcţia de prim-ministru, cât şi

oficiali ruşi au anunţat însă semnale favorabile ameliorării
relaţiilor bilaterale. Tusk a numit Moscova printre primele trei
capitale pe care le va vizita, alături de Washington şi
Bruxelles. Serghei Iastrjembski a declarat ca promisiunile
electorale facute de Donald Tusk creează un optimism
prudent în ceea ce priveşte viitorul relaţiilor ruso-poloneze.
Deocamdată, el a spus că actualul acord Uniunea
Europeană - Rusia va fi prelungit automat pentru încă un an,
astfel încât în relaţiile între Moscova şi Bruxelles nu va
apărea un vid juridic.

Rusia este cel mai mare vecin al spaţiului geografic al
UE, adus şi mai aproape de graniţele uniunii prin extinderea
din 2004. În 2003 Strategia de Securitate Europeană a
definit Rusia ca un element important în cadrul geo-politic şi
de securitate la nivel global şi regional. Rusia este membru
permanent al Consiliului de Securitate şi are influenţă în
unele state vecine atât uniunii cât şi federaţiei dar şi în state
din Asia centrală. Major furnizor de energie pentru Uniunea
Europeană dar şi o largă piaţă pentru bunurile şi serviciile
comunitare (Rusia este al treilea partener comercial). Baza
legală a relaţiilor bilaterale UE - Rusia este Acordul de
Parteneriat şi Colaborare din 1 decembrie 1997, iniţial menit
să funcţioneze pe o durată de 10 ani, cu varianta de
extindere automată în cazul lipsei unor noi înţelegeri
(Parteneriatul Strategic pe care Rusia l-ar fi dorit semnat a
rămas în suspensie).

Întâlniri la nivel înalt au loc de două ori pe an, ultima
găzduită de Rusia, la Samara, în august, în timp ce
următoarea va avea loc în iunie 2008 în regiunea rusă
Khanty-Mansiisk.

-

Context

Premiul Sakharov pentru
Libertatea de Gândire

Avocatul sudanez pentru drepturile
omului, Salih Mahmoud Osman, este
câştigătorul de anul acesta al Premiului
Sakharov pentru Libertatea de Gândire.
Osman, care lucrează pentru Organizaţia
Sudaneză Împotriva Torturii, a furnizat
timp de 20 de ani consiliere juridică
gratuită cetăţenilor din Sudan ale căror
drepturi fundamentale le-au fost încălcate.

În timpul diferitelor războaie civile care
au avut loc în ultimii 20 de ani în Sudan,
Salih Mahmoud Osman (născut în 1957)
şi-a riscat de multe ori viaţa pentru a
furniza victimelor ajutoare medicale şi
consiliere juridică.

Organizaţia Sudaneză Împotriva Tor
turii, pentru care a lucrat, a reuşit de multe
ori să modifice verdicturi şi decizii de con
damnare la moarte. Organizaţia a lansat o
amplă campanie de înregistrare a crimelor
comise, în special în regiunea Darfur.

Lupta Domnului Salih împotriva
nedreptăţilor în Sudan s-a soldat, însă, şi
cu costuri personale. Membri ai propriei
sale familii au fost ucişi, torturaţi sau arşi
de vii în casele lor, de miliţiile sudaneze. La
8 noiembrie 2005, Domnul Salih a primit
cea mai înaltă distincţie din partea
organizaţiei Human Rights Watch, pentru
activitatea sa în Sudan.

Premiul Sakharov - ce poartă numele
disidentului sovietic Andrei Sakharov -
este acordat de Parlamentul European în
fiecare an, începând cu 1988, persoanelor
sau organizaţiilor cu contribuţii majore în
lupta pentru drepturile omului sau demo
craţie. Printre cei a căror acţiuni au fost
recunoscute prin decernarea distincţiei se
găsesc nume sau grupuri ce au făcut
diferenţa în situaţii speciale: 1988 Nelson
Mandela şi Anatoli Marchenko (p.m); 1990
Aung San Suu Kyi sau 2005 Femei în Alb,
Hauwa Ibrahim, Reporteri Fără Frontiere.

-

-

-

Premiului LUX pentru
Cinematografia European@
După 50 de ani de la semnarea Trata

tului de la Roma, Parlamentul European a
acordat, pentru prima oară, noul creat
Premiu LUX, pentru cinematografia Euro
peană. "Vrem să acordăm în fiecare an
acest premiu filmului care atrage atenţia
asupra problemelor sociale curente care
ne afectează continentul şi în special
asupra integrării Europene. Premiul
subliniază bogăţia diversităţii lingvistice în
cadrul Uniunii Europene şi sprijină produc
ţia artistică în sectorul cinematografic", a
declarat Preşedintele Parlamentului
European, Hans-Gert Pöttering. "Trimitem
un mesaj puternic în sprijinul multiling
vismului (...) şi dorim să lucrăm în mod egal
în toate limbile oficiale, astfel încât orice
cetăţean European să poată viziona filmul
în propria sa limbă", a spus el.

Câştigătoare a primei ediţii este co-
producţia turco-germană "Auf der anderen
Seite". A fost aleasă din cele trei filme
aflate în competiţie: Auf der anderen Seite,
de Fatih Akin; 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile,
de Cristian Mungiu; Belle toujours, de
Manoel de Oliveira.

Fiecare film a fost proiectat de nouă ori,
în perioada 1-18 octombrie 2007, în incinta
sediului din Bruxelles al Parlamentului Eu
ropean. Pentru aceste proiecţii a fost pusă
la dispoziţie o sală specială, cu 90 de locuri

Parlamentul European a decis să
acorde Premiul LUX în semn de sprijin al
creaţiilor cinematografice din Uniunea
Europeană. Premiul LUX are ca obiectiv
facilitarea difuzării de filme europene pe
teritoriul Uniunii. Filmele vor putea fi sub-
titrate în cele 23 limbi oficiale ale Uniunii,
inclusiv în forme adaptate pentru
persoanele cu dificultăţi auditive.

-

-

-

-

-

Numeroase echipe de cercetători din întreaga lume caută să dezvolte
aplicaţiile - fire extrem de subţiri, alcătuite din atomi
de carbon legaţi între ei în structuri hexagonale. Cercetătorii de la
Departamentul pentru Studiul Materialelor de la Universitatea din Cambridge
au creat o tehnologie cu ajutorul căreia pot obţine fire din nanotuburi de carbon

la un preţ scăzut. Aceste fire au proprietăţi
cu totul speciale, duritatea apropiată de cea
a diamantului şi sunt foarte bune conducă
toare de căldură şi electricitate. În labora
torul subteran al Universităţii, un furnal
produce, la temperaturi de 1,300 de grade,
câţiva centimetri pe secundă, acest material
de grosimea unui filament, de câţiva microni
în diametru. Aplicaţiile acoperă cele mai
importante domenii, de la cel militar la
vehicule spaţiale şi de la tuburi la textile.

nanotuburilor de carbon

-
-

Al 20-lea summit-ul dintre Uniunea European@ }i Rusia



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
renovat, complet mobilat si utilat. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

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, 0788021443,
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,
0788021443, 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 (Banat
Expert)

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
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 (Banat
Expert)

Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
convector, instant, pret 30000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. 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, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

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

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

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

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

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,
amenajat, termopane, 25000 €. 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, 0788-021441

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 comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou ame
najat. Tel. 0355-404462, 0788 021439

Cump

-

-
-

-

-

V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CAS

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Â .

Â

Â Ţ

Ă

Ă

Ş

ăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788 021439 (Banat
Expert)

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

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

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

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

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

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

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

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

-
-

(Banat Expert)

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

Â .

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

Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15500 €. 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 3,
Lunca, 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 (Banat
Expert)

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,
0788021438, 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,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

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

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

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 (Banat
Expert)

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

V NZARE APART 2 CAMERE

(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 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

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

V nd apartament 2 camere, etajul 1.
el. 0748-119442

V nd aparament 1 camera, Micro 2,
gaz i convector. el. 0748-118080

V nd apartament 2 camere, conf.1,
pre 25.500 neg. el. 0748-118080

V nd apartament 3 camere deco
mandat pre 35.000 neg. el. 0748-
118080

V nd urgent apartament cu o
camer , conf. 1, suprafa de 45 m ,
mbun t it , ocupabila imediat, zona
central . 0788-388501

V nd apartament 2 camere n bloc
de 4 etaje, etaj intermediar cu sau f r
mbun t iri ocupabil imediat. el 0748-
119122

nchiriez spa iu comercial, 50 m
pre 600 neg. el.0748-119443

V nd urgent apartament 2 camere
conf. 1, mbun t it cu central termic
zon excelent pre 28.000 el. 0748-
119121

V nd apartament 2 camere etajul 1
Lunc pre 21.000 neg. el. 0748-
119444

V nd garsonier cu mbun t iri
zona Gov ndari pre bun. el. 0748-
118777

V nd teren parcelat pe C Caran
sebe ului el. 0748-119443

V nd spa iu comercial ultracentral
peste 600 m el. 0748-119442

V nd apartament 3 camere conf. 1,
zona Gov ndari f r mbun t iri pre
30.000 el. 0788-520899

V nd 2 camere, conf. 1, etajul 3,
zon bun . el. 0748-118778
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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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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

22 0 57,7392
23 0 57,8101
24 0 57,7123
2 0 57,6434
2 0 58,1623
2 0 59,0484

0 58,5464
0 58,1180

oct. 7
oct. 7
oct. 7

5 oct. 7
6 oct. 7
9 oct. 7

30 oct. 7
31 oct. 7

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,40
2,39
2,38
2,37
2,36

2,33
2,32
2,31
2,30

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

1 2 3 18 19 22 23 244 5 8 9 10 11 12 15 16 17 25 26 29 30 31

1 - 31 2007Octombrie



DE VĂZUT LA TV:
BASCHET M.: Campionatul National: Atlassib Sibiu - CSU Asesoft

Vineri Telesport ora 18:30
HALTERE: Turneul International al Frantei

Sambata Eurosport ora 17:00
PATINAJ ARTISTIC: Turneu demonstartiv, Germania

Sambata Eurosport ora 21:00
MOTOCICLISM: MOTOGP - MP al Valenciei, Ultima etapa

Duminica Eurosport ora 11:15
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Ferencvaros - Oltchim

Duminica Sport.ro ora 18:00
FOTBAL: Liga Campionilor, Steaua Bucuresti - FC Sevilla

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
29 oct - 04 nov: TENIS -ATP Master Series, Paris, Franta;
01 - 04 nov: SNOWBOARD - CM, Saas Fee, Elvetia;
02 - 04 nov: MOTOGP - Ultima etapa din Motogp, Valencia;
05 - 11 nov: TENIS - WTATour, Turneul Campioanelor, Madrid.

R A L I U R I
Hirvonen a castigat Raliul Japoniei. Finlandezul

Mikko Hirvonen s-a impus, duminica, in Raliul Japoniei,
incheind cele 27 de probe speciale programate cu un
avans confortabil de 37.4 secunde in fata spaniolului
Daniel Sordo. Lider al intrecerii inca din prima zi, cand l-a
depasit pe conationalul sau Jari-Matti Latvala, numarul
doi de la Ford, Hirvonen, a condus ostilitatile pana la final,
trecandu-si in cont a treia victorie in Campionatul Mondial.

Podiumul nipon a fost completat de un alt pilot nordic,
Henning Solberg plasandu-si Fordul preparat de echipa
Stobart pe locul al treilea, in fata lui Matthew Wilson si Luis
Perez Companc, si ei motorizati de Ford.

Marea lupta anuntata intre Marcus Gronholm si
Sebastien Loeb s-a anulat pentru ultimele doua runde ale
campionatului, dupa ce ambii piloti au parasit prematur
intrecerea japoneza. Gronholm a iesit in decor in speciala
a patra, in timp ce Loeb a parasit traseul in speciala cu
numarul 13 revenind apoi in traseu, pentru a se retrage
din cauza problemelor cu pompa de ulei. Gronholm isi
mentine asadar diferenta de patru puncte in fata lui Loeb,
urmatoarea etapa a Campionatului Mondial fiind
programata in Irlanda, intre 16-18 noiembrie, Raliul
Irlandei fiind la prima aparitie in Mondialul de specialitate.

Claudiu David / Mihaela Beldie, sin-
gurul echipaj romanesc care participa in
mondialul de raliuri, a terminat Raliul
Japoniei pe loucl 12. Spargerea diferen-
tialului spate i-a impiedicat sa adune
primele puncte in clasamentul P-WRC.

Clasament general piloti:
. M. Gronholm (FIN) 104
. S. Loeb (FRA) 100
. M. Hirvonen (FIN) 84
. D. Sordo (SPA) 53
. P. Solberg (NOR) 38
. H. Solberg (NOR) 34
. C.Atkinson (AUS) 29
J. Latvala (FIN) 24

1
2
3
4
5
6
7
8.

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

LIGA 1

1. CFR Cluj 12 9 3 0 20 8 30p
Unirea Urziceni 12 8 2 2 18 10 26
Politehnica Timisoara 12 7 4 1 27 18 25
Dinamo Bucuresti 12 7 3 2 23 11 24
FC Vaslui 12 6 4 2 22 12 22

. Rapid Bucuresti 11 6 4 1 18 9 22
7. Steaua Bucuresti

. Gloria Bistrita 11 5 3 3 16 16 18
9. Otelul Galati 12 5 0 7 17 26 15

. Ceahlaul Piatra Neamt 11 4 1 6 12 15 13
11. Dacia Mioveni 12 3 3 6 12 16 12

Politehnica Iasi 12 3 2 7 11 17 11
13. Farul Constanta 12 3 2 7 6 14 11

Pandurii Tg. Jiu 11 3 1 7 9 11 10
5. UTA 12 2 4 6 10 14 10p

16. U. Craiova 12 3 1 8 10 16 10p
17. Gloria Buzau 12 2 2 8 7 22 8p
18. U. Cluj 12 1 4 7 15 21 7p

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

10 5 3 2 9 6 18p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (13/34), 30-31.10.2007. Etapa (14/34) 03-
04.11.2007: Sambata, 03.11 -

Duminica, 04.11.

: U Cluj - Ceahlaul Piatra Neamt, (Natio
nal TV, ora 14:00); Otelul Galati - Gloria Buzau, (Telesport, ora 14:00);
FC Vaslui - CFR Cluj, (Kanal D, ora 14:00); Universitatea Craiova -
Dinamo Bucuresti, (Antena 1, ora 20:45); : UTA -
Pandurii Tg. Jiu, (TVR 1, ora 14:00); Gloria Bistrita - Farul Constanta,
(netelevizat, ora 14:00); Dacia Mioveni - Politehnica Iasi, (Telesport,
ora 17:00); Rapid Bucuresti - Unirea Urziceni, (National TV, ora
18:45); Politehnica Timisoara - Steaua Bucuresti (Kanal D, ora 20:30).

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

LIGA a II-a, Seria II-a

1. CSM Rm. Valcea 12 9 1 2 21 8 28p
FC Arges 12 9 1 2 25 7 27
Muresul Deva 12 8 3 1 20 8 27
Gaz Metan Medias 12 8 0 4 29 17 24
Liberty Salonta 12 7 1 4 9 6 22

. FC Drobeta 12 7 0 5 19 14 21
7. Unirea Alba Iulia

Jiul Petrosani 12 6 4 2 13 7 17
9. CFR Timisoara 12 4 2 6 7 11 14

. Ariesul Turda 11 4 2 5 8 15 14
11. FC Bihor 12 3 4 5 10 12 13
12. FC Targoviste 12 3 4 5 14 19 13p
13. FCM Resita 11 3 3 5 11 15 12
14. ISCT 12 3 3 6 10 15 12p
15. Minerul Lupeni 12 3 3 6 11 18 12p
16. Corvinul Hunedoara 12 3 2 7 7 19 11p
17. Poli II Timisoara 12 2 2 8 7 22 8p
18. FC Caracal 12 0 2 10 6 17 2p

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

12 5 3 4 15 12 18p
8 p

p
10 p

p

p

Etapa urmatoare (13/34), Sambata 03.11.2007
FCM Re

: FC Drobeta -
Liberty Oradea;

az
şi şul Devaţa - Mure ; CSM Râmnicu Vâlcea -

CFR Timişoara; G Metan Mediaş - FC Târgoviste; ISCT - FC
Caracal; Poli II Timişoara - Corvinul Hunedoara; Minerul Lupeni - Jiul
Petroşani; FC Bihor - UnireaAlba Iulia; FCArges -Arieşu Turda.

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.

H A N D B A L
Handbalistii tricolori au castigat Trofeul Carpati

Oltchim Ramnicu-Valcea

. Nationala
de handbal masculin a Romaniei a castigat la Drobeta Turnu
Severin cea de-a 37-a editie a Trofeului Carpati dupa ce a invins, in
derbiul competitiei, cu scorul de 33-32 (14-15), reprezentativa
Muntenegrului.

Nationala antrenata de Aihan Omer a obtinut trei victorii din tot
atatea meciuri disputate: 44-26, cu Macedonia, 36-30, cu Ucraina,
si 33-32, cu Muntenegru. Dintre cele patru participante la
competitia gazduita de Drobeta Turnu Severin doar Muntenegru
este calificata la turneul final al Campionatului European din 2008.
Reprezentativa Romaniei se pregateste pentru meciurile oficiale
din grupele de calificare in play-off-ul Campionatului Mondial din
2009 (Croatia), urmand sa joace, in perioada 2-20 ianuarie 2008,
cu formatiile Ciprului si Letoniei in cadrul grupei a 3-a. In play-off se
va califica doar prima clasata din cele sapte grupe.

, campioana Romaniei la handbal
feminin, a debutat cu dreptul in grupele Ligii Campionilor.Elevele
lui Gheorghe Tadici s-au impus pe teren propriu, scor 33-30 (18-
15), in fata formatiei daneze Viborg, intr-un meci din Grupa D a
competitiei continentale.

Oltchim a inceput partida fulminant, surprinzandu-le pe
nordice, neinvinse in acest sezon, la fel ca si gruparea din
Ramnicu-Valcea. In minutul 6, gazdele conduceau deja cu 5-1. La
jumatatea primei reprize, desi se desprinsesera la 10-4,
"alchimistele" au avut un moment de cadere, permitand
adversarului sa echilibreze meciul. Incet-incet, Viborg, o
adevarata selectionata multinationala, s-a apropiat si a egalat in
minutul 44. Disputa a capatat apoi accente dramatice. Evolutia
fenomenala a portaritei Talida Tolnai a facut diferenta in ultimele
minute, cand romancele s-au desprins decisiv.

In celalalt meci din Grupa D, Buducnost Podgorica
(Muntenegru) a trecut sambata, pe teren propriu, scor 22-19, de
Ferencvaros Budapesta (Ungaria). Urmatorul meci al oltencelor
este programat pe 4 noiembrie, la Budapesta, cu Ferencvaros.

BOX
Trei competitori romani au

fost eliminati din Campionatele
mondiale de box de la Chicago,
dupa ce au fost prinsi incercand
sa fure dintr-un magazin din
metropola americana. Cei trei
romani - Marius Bogdan Dinu,
Ronald Gavril si Gabriel Iulian
Stan - au fost surprinsi de
camerele de supraveghere
montate in supermarketul
Nordstrom in timp ce incercau
sa sustraga marfa de pe rafturi.

AIBA considera ca acest
comportament este incompa-
tibil cu codul sau etic'', se arata
intr-un comunicat difuzat de
asociatie. Acesta adauga ca
celor trei li s-a ordonat sa se
intoarca acasa, impreuna cu an-
trenorul sef al echipei romanes-
ti. In plus, rezultatele obtinute de
cei trei in competitie au fost
anulate si li s-a interzis sa mai
practice vreodata boxul amator.

Un asemenea comporta-
ment afecteaza imaginea si
reputatia AIBA, a boxului in
general si a celorlalti sportivi
care concureaza la CM a
declarat presedintele asociatiei,
taiwanezul Wu Ching-Kuo.

VTM RE{I[A, ETAPA 11 {I 12
Lucien Hora a castigat etapa a XI-a a Campionatului de Viteza

in Coasta al Romaniei, la Resita. Pe teren propriu, veteranul
banatean care si-a asigurat titlul national absolut inca din etapa
trecuta, s-a impus in fata lui Constantin Rusu, revenit la comenzile
Golf-ului sau diesel si a coechipierului sau de la UCMR, Mircea
Padurean. Tot in etapa XI-a Eugen Peteanu (VW Golf Kit-car) a
fost autorul unei iesiri in decor din prima mansa de concurs a
etapei de viteza in coasta de la Resita. Veteranul resitean, cam-
pion al Grupei A din acest sezon, a parasit traseul de concurs pe
unul dintre ultimele viraje, iesind pe exteriorul unui viraj de dreapta.

VOLEI
Tomis Constanta s-a cali-

ficat in optimile Cupei CEV.

-

-
-

Steaua, eliminata din
Cupa Challenge.

Formatia de volei masculin,
Tomis Constanta, a invins sam
bata pe campioana Finlandei,
Perungan Pojat , scor 3-2, si a
reusit sa se califice in optimile
Cupei CEV, unde va juca impo
triva austriecilor de la Tirol Inns
bruk, transmite corespondentul
NewsIn.

Tomis Constanta - Perungan
Pojat 3-2 (25-13, 14-25, 25-18,
23-25, 15-13). In partida tur,
constantenii s-au impus tot cu 3-
2. Antrenorul lui Tomis, Stelio de
Rocco, si-a felicitat elevii pentru
victorie: "A fost la fel ca in primul
meci. Am inceput bine, apoi am
jucat mai slab. Baietii au dat
dovada de caracter si vointa”.

Echipa
Steaua Bucuresti a fost invinsa
cu 3-0, in deplasare, de formatia
belgiana Aquacare Halen,
ratand astfel sansa calificarii in
optimile Cupei Challenge. In
turul de la Bucuresti "militarii"
fusesera invinsi cu 3-1.

Clasament etapa XI
1. Hora Lucien 1:53.053
2. Rusu Constantin 2:00,372
3. Padurean Mircea 2:01.201
4.Andronic Paul 2:03.192
5. Nistoran Christian 2:04.452

Clasament etapa XII
1. Hora Lucien 1:58.538
2. Onoriu Daniel 1:59.958
3.Andronic Paul 2:03.794
4. Padurean Mircea 2:04.595
5. Rusu Constantin 2:04.971
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