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Posibile schimbări la FCMR

S.C. PIE ă activitatea

Sediile URBAN-ului

Administrator nou la S.C. URBAN RE

Organigrama

ă de accelerare a dezvoltării serviciilor
comunitare de utilită

Fântâna cinetică din Centrul Civic

Consiliul Local al municipiului Re ărât sesizarea Tribu
nalulu Cara ării convocării Adunării Ge
nerale a Ac

ă
ă ă pentru data de

15 noiembrie 2007, cu amânările de rigoare în cazul în care prezen
ă.

Cele două demersuri redundante î
ă

redusă, a problemei votului uninominal ! În situa
ării Generale, din data de 15 noiembrie sau fazele următoare,

au fost solu

ătruică să rezolve
problema majorării capitalului social al societă

ăsit în acte, justificarea oferită de
reprezentantul Consiliului în AGA fiind taxele mari, percepute de
Registrul Comer

ă în
ă că aportul total de capital al

Consiliului Locale este 1.438.060 lei, echivalentul a 1.438.060
ac

ă
ării capitalului social, precum

ă Centrală Re
ă a bugetului, pentru anul financiar 2007 se

preconizează un profit de 6.900 lei.

Consiliul Local al municipiului Re
ă o nouă majorare de capital al

societă
ă anterioară, Consiliul Local a aprobat o altă majorare

de capital, prin aport în natură cu un teren a cărui suprafa ă este de
5.648 mp.

Suma de 100.000 lei va permite amenajarea terenului în vede-
rea realizării Pie ă

ălătorie auto

Diversitatea activită ătre S.C. URBAN Re

ături de Str. Ceau
Sera - Calea Timi

ă - Km. 8 pe DN58 ;
Padoc animale - Calea Lupacului ;
Padoc câini - cartier Minda.

ă func
ă negocieri politice la vârful partidelor care

au format alian

ăria Re
ă de o analiză a performan
ă incapacitatea comunica ă

ă
ă, ceea ce aduce Consiliul Local în situa

ă hotărârea Consiliului Local prin care Ioan
Viorel Blajovan a fost numit administrator unic. Pentru func

ă au fost făcute trei propuneri: Viorel Blajovan, Liviu
Almăjan

ă. Noul administrator, ales în al
treilea tur de scrutin, este domnul LiviuAlmăjan. Consilierii Partidului
Democrat păreau însă deci ă conteste sistemul de vot, un sistem
care este

ărie
pentru public a condus la reorganizarea aparatului de specialitate al
Primarului.

În acest sens, compartimentele de Informatică

ărie Comunală
ă distinctă.

Toate aceste transformări, precum
ăsesc

în noua organigramă
ă se impune un nou Regulament de Organizare

ărâre au fost votate în unanimitate.

ă se referă la următoarele utilită
ă a municipiului

canalizarea

ă
ă în sistem centralizat

transportul public local

ă nu foarte detaliate sau chiar numai generalită
ă

ă că locuin
ă până în anul 2010, iar în emisarul

Bârzava, tot din anul 2010 vor fi deversate debite de apă care au
traversat, în prealabil, sta

ă, canalizare
ărui implementare a fost propusă pentru acest an.

În anul 2013 va fi generalizată colectarea de

ă a de
ării materialelor pentru ambalaje.

În primul trimestru al anului 2009 se va închide deponeul din
Dealul Ciorii, iar pentru noul deponeu, identificarea amplasamentu-
lui este preconizată în trimestrul II 2008.

Emblematică pentru ora ă a sculptorului Ioan
Lucaci a fost inclusă în proiectul de reabilitare a Centrului Civic al
municipiului Re

ă
(cu acceptul autorului ?), cât

Referitor la reabilitarea arhitecturală, în proiect nu a fost inclusă
placarea cu granit a celor două bazine, opera ă în
timpul interven

ă. Achizi ăcilor de granit (de această dată
de provenien ă românească!) înseamnă un efort financiar
suplimentar suportat de municipalitate, în cuantum de 379.996 lei,
costurile totale ale reabilitării fântânii fiind de cca. 11 miliarde.

şi
ş-Severin în vederea autoriz

şi
şurarea şedin

şi a convocat Adunarea General

şi vor urma cursul, situa

ş-Severin.
Consiliul l-a delegat pe domnul consilier Dan P

şi le-a putut permite.
Noua infuzie de capital, aprobat şedin

şi a
împrumutului în valoare de 3.200.000 lei, Garantat de Consiliul
Local şi destinat investi şi ş-
Severin». În noua formul

şi
ŞI

şedin

şini (şi de vechituri ?), cu activit
şi vulcanizare).

şi

şescu ???) ;
şoarei;

Pepiniera horticol

ŞI

şi şi este
înso

şi prejudiciul de imagine pe
care le-a adus primarului şi Consiliului Local, prin declara

şi mass-media. Caren
şi

analize economice, au condus societatea în pragul incapacit

şi, pentru a asigura disiparea voturilor, Liviu Timofte, propus
de PD prin domnul Mircea Dioanc

şi s
şi a fost practicat şi acceptat la alegerile preziden

şi cel Juridic şi
ContenciosAdministrativ devin birouri, iar Serviciul pentru Probleme
de Gospod şi Mediu devine Direc

şi situa

şi în cele 19 func
şi

Func

şi epurarea apelor uzate
colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor uzate
salubrizarea localit şi managementul deşeurilor solide
alimentarea cu energie termic

şi
iluminatul public.
Chiar dac

şteptat de locuitorii municipiului.
Astfel, se preconizeaz

şi reabilitarea sistemului de alimentare
cu ap şi epurare a apelor uzate fac obiectul Proiectului
ISPA, a c

şeurilor de la
popula şi procentajul maxim posibil în
ceea ce priveşte colectarea selectiv şeurilor în vederea
recicl

ş, Fântâna cinetic

şi şi

şi în reabilitarea instala
şi a iluminatului ornamental.

ţa a hot -
i -

ţionarilor la S.C. Fotbal club Municipal Re ţa S.A., de-
mersul legal care permite desf ţei peste cca. 60 de zile

Societatea îns
ţa

membrilorAGAnu va fi statutar
ţie pe

care domnul consilier Timofte o percepe ca o reeditare, la scar
ţi în care în cadrul

Adun
ţionate problemele acţionarilor, Consiliul Local ar

posibilitatea retragerii acţiunii pe rol la Tribunalul Cara

ţii, capital asigurat de
Consiliul Local, dar care nu s-a reg

ţului, taxe pe care FCMR nu
ţa din 30 octombrie

este de 150.000 lei, ceea ce înseamn

ţiuni.

Bugetul societ ţii, aprobat prin HCL nr. 16/27.02.2007 va fi
modificat ca urmare a major

ţiei «Hal ţa, judeţul Cara

ţa, societar majoritar la S.C.
PIEŢA RE ŢA S.R.L. asigur

ţii, în valoare de 100.000 lei.
La o ţ

ţ

ţii de ma ţi conexe
(prestarea de servicii de sp

ţii prestate de c ţa
S.R.L. a impus înfiinţarea de puncte de lucru (sedii secundare)
specifice unui anumit domeniu:

Staţia de asfalt - Colonia Gh. Gheorghiu Dej ?? (colţ cu Str.
Stalin?? al

Consiliul Local a aprobat, cu 13 voturi «pentru», schimbarea
administratorului unic al S.C. URBAN RE ŢAS.R. L .

Numirea în aceast ţie, a domnului Ion Viorel Blajovan, în
anul 2006, a avut la baz

ţa DA.
Propunerea de înlocuire a actualului administrator a venit din

partea ordonatorului principal de credite, Prim ţa
ţit ţelor manageriale, la care se

adaug ţional
ţiile în

public ţele manageriale, evidenţiate în
Raportul de audit intern realizat de Compartimentul de audit intern

ţii de
plat ţia de terţ poprit în faţa
organismelor financiare judeţene.

Cu 13 voturi «pentru», date pentru un management deficitar
(fiind mai greu de acceptat solidarizarea unor consilieri, pentru
salvarea imaginii primarului, atât timp cât opţiunile lor politice sunt
diferite) a fost revocat

ţia
respectiv

ţiale,
sistem prin care este declarat ales candidatul care a obţinut cele mai
multe voturi.

Alinierea la standardele €pene a serviciilor furnizate de prim

ţie, având în
subordine patru compartimente cu activitatea specific

ţiile din alte compar-
timente, prin care acestora le-au fost extinse atribuţiile se reg

ţii publice suplimentare.
Totodat

ţionare al aparatului de specialitate al Primarului. Proiectele de
hot

Strategia prezentat ţi
alimentarea cu ap

ţii

ţi, unele
dintre obiectivele propuse pot asigura saltul calitativ al utilit ţilor
publice, a

ţele a 3.777 vor fi racordate la
reţeaua de alimentare cu ap

ţia de epurare.
Extinderea, completarea

ţie, an în care se va asigura

ţa, elaborat de S.C. CASE S.A. Re ţa.
Obiectivele proiectului constau atât în reabilitarea arhitectural

ţiilor electrice de
acţionare

ţie care, constatat
ţiilor la partea de construcţie a fântânii a devenit

absolut necesar ţionarea pl
ţ

(Proiect de hot

(Proiect de hot

ărâre nr. 2

(Proiect de hotărâre nr. 4)

ărâre nr. 5)

(Proiect de hotărâre nr. 6)

ărâre nr. 7)

(Proiect de hotărâre nr. 8

(Proiect de hotărâre nr. 10)

(Proiect de hotărâre nr. 11)

şi 3)

(Proiect de
hot

şi 9)

Buget modificat la S.C.PIE ŞI

ŞI şi diversific

ŞI

şi statul de func

Strategia municipal

ŢE RE ŢAS.R.L.

ŢE RE ŢAS.R.L î

ŢAS.R.L.

ţii ale aparatului de
specialitate al Primarului

ţi publice

�

�

�

�

:
�

�

�

�

�

�

�
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Prof. Universitar Tiberiu Mănescu - “Cetă

«Sărbătoarea recoltei» - eveniment anual

Delega ării descentralizate de
la Caen - Fran

Delega ă în Slovacia, Austria

Dezinsec

Modificări în statul de func
ă Socială

În premieră - Grup sanitar public la Re

Grădină Zoologică de nivel European

Consilierii sprijină mi ă

Spa ă
Agricolă

Panou publicitar

Încă un spa

ţean de
onoare” al municipiului Re ţa

ţie la Forumul cooper
ţa

ţie re ţean

ţie, dezinfecţie, deratizare

ţii al Direcţiei de
Asistenţ

ţa!

ţiu pentru Oficiul Judeţean de Consultanţ

ţiu pentru S.C. CODASERV S.R.L.

şi

şi şi
Slovenia

şi tratamente
fitosanitare

Punct de colectare a deşeurilor

şi

şcarea sportiv

Profesorul Universitar Tiberiu M
ţii «Eftimie Murgu» din Re ţa a

devenit «Cet ţean de Onoare» al Re ţei, ca o
recunoa ţii didactice, ceea ce însemn

ţifice, o activitate de
practic

ţinute, dar ţi complementare,
cooptarea în organisme naţionale ţionale.

Titlul oferit chiar în ziua anivers
ţ ţii naţionale ţionale

obţinute pân
ţean de

onoare» ar trebui analizate...
Un proiect de hot

ţean de onoare» unor personalit ţi,
solicit ţii publice, organizaţii
sau persoane a fost respins.

Comisia, în componenţa c
ţi ai autorit ţii locale ţii de

cultur

ţii
nepl

ţilor,
nejustificate uneori, dar suportate de Prim

ţii postdecembriste a „Zilei recoltei”
a determinat hot

ţa s

ţion ţi
de produse agroalimentare de sezon. Intrarea va fi liber

ţia primarului.

La invitaţia prim ţa, o
delegaţie a Prim ţa va participa în zilele de 14-
16 noiembrie 2007 la Forumul cooper

ţa delegaţiei este urm

ţiei Municipiilor din
România, cheltuielile aferente deplas

ţia în care deplasare o va efectua domnul
viceprimar, Dorinel Hotnogu;

SimonaAlina Stancovici, consiliera primarului

ţie la care va r ţie a Consiliului Local
al Municipiului Re ţa din care fac parte

domnul Gabriel Ionescu, administrator public
domnul Claudiu Dolot, consilier

ţionat
ţii re ţene, legate

de furnizarea energiei termice destinat ţiei.
Se vor vizita instalaţia de biogaz din Amstetten -

Austria

ţa nu este autorizat
ţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare

ţioneaz ţeaz

ţi
pentru rezolvarea problemei.

ţii al Serviciului Public „Direcţia de
Asistenţ

ţii publice de
execuţie, modificare impus

ţa exist

ţe (impozite

ţilor

ţia de Impozite
ţii) de identitate

ţei cu care s-a f

ţa Român
ţa de 302 mp, situat

ţii au decedat

ţia str
ţei se va realiza un Punct de colectare

(platform

ţiativa S.C. CONDOR RECYCLING S.R.L. din
Oraviţa, care a prezentat PUD-ul aprobat de Consiliul
Local.

Pe malul drept al Bârzavei, în Microraionul I din Lunca
Bîrzavei, Bd. Muncii FN, se va construi o cl

ţionarea
parcului situat în lungul râului) ţiu comercial. Docu-
mentaţia PUD, elaborat

ţie care, la parter
va avea WC public ţiu comercial cu regim de
cofet

ţa construit

ţiile internaţionale impun o anumit

ţa,
înfiinţat

ţiei de funcţionare, valabil

ţile publice locale s-au implicat în rezolvarea
problemei, un prim pas fiind extinderea suprafeţei
aferente gr

ţiei juridice, la ora actual

ţionat

ţinute
de la Ministerul Mediului

ţarcuri
ţiu-carantin

ţional

ţional

ţia Sportiv

ţa a solicitat Prim ţiu destinat
antrenamentelor tinerilor boxeri, iar reacţia Consiliului a
fost cea de a accepta varianta propus

ŢA
S.R.L., societate care a dobândit dreptul de uzufruct . La
intervenţia domnului Ioan Viorel Blajovan, administratorul
URBAN-ului, din care rezulta intenţia societ ţii de a
transforma spaţiul respectiv într-un magazin pentru
desfacerea produselor din serele proprii a fost propus un
alt imobil, pe strada F

ţia reanaliz ţiei
PT 47, respectiv a deciziei de a fi atribuit, în folosinţ

ţiei Sportive Gold-Ring. Proiectul de
hot

ţiul nu poate fi cedat deoarece o
parte din cei 209 mp a fost închiriat

ţiul, Directorul Tehnic al
URBAN-ului, domnul Ilie Matei, cu o candoare greu de
descris nu a putut oferi nici un detaliu, nici cel puţin numele
acesteia.

În 4 noiembrie 2007, PT 47 înc

ţie în jurul imobilului.
Proiectul a fost votat în favoarea Gold-Ring-ului.

ţiului situat la
etajul 1 al imobilului din Re ţa, Str. Paul Iorgovici nr. 34,
compus din 5 apartamente, desf ţ

ţinut fonduri pentru reabilitarea lor.
Nu a fost îns ţionat ţia viitoare a actualilor

chiria

ţiu eliberat deAPIAeste mult mai potrivit pentru
desf ţii, în acest mod asigurându-se

ţiilor implicate în agricultura judeţului.

ţia str
ŢIONAL COM SRL va

amplasa un panou publicitar.

Societate care beneficiaz

ţiul comercial, existent la calcanul blocului de pe Bd.
Republicii nr. 4., spre Aleea Felix, pe o suprafaţ

ţinând domeniul privat al municipiului Re ţa,
concesionat ţie.

ănescu, Cancelar
General al Universită

ă
ă ă o

mare diversitate de cursuri tehnice predate, publicarea de
manuale universitare ări

ă inginerească al cărei vârf îl constituie brevetele
de inventator ob ă

ării celor
ă se alătură altor distinc

ă acum.
Propunerile privind acordarea titlului de «Cetă

ărâre care, după aprobare, ar fi
trebuit să asigure analiza tuturor propunerilor de acordare
a titlului de «cetă ă

ări venite din partea unor institu

ăreia ar fi fost 15 membri,
reprezen-tan ă

ă acorda un aviz, cu caracter consultativ, Consiliul
Local fiind autoritatea în măsură să ia decizia finală.

La baza acestui proiect stau anumite situa
ăcute, începând cu autopropuneri, care au existat sau

costuri mari ale serviciile asigurate candida
ărie.

Argumentele primarului nu au beneficiat de votul
consilierilor, un vot negativ dat chiar

ărâre.

Reu
ărârea consilierilor ca anual, în a doua

sâmbătă ă a lunii octombrie, la Re ă fie
sărbătorită în mod festiv toamna

ării unei mari diversită
ă.

Locul, adecvat desfă ării evenimentului, va fi stabilit
prin dispozi

ăriei ora
ăriei din Re

ării descentralizate.
Cheltuielile de deplasare se vor suporta din bugetul

local.
Componen ătoarea
primarul municipiului, domnul Liviu Spătaru; având

calitatea de membru al Asocia
ării domnului

Spătaru nu vor greva bugetul local. Nu acela

ăspunde o delega

ălănescu, consilier local.
Scopul deplasării îl constituie vizita la firma

men ă, ale cărei preocupări în domeniul bioenergiei
se suprapun cu problemele municipalită

ă popula

ă de

ă
salubritatea în Re ă pentru prestarea
activită

ărâre nu men ă firma căreia i se încredin ă
acest segment din serviciu de salubrizare sau formula în
care se va realiza, ceea ce lasă libere diverse modalită

În statul de func
ă Socială” în subordinea Consiliului Local se

operează o modificare, legală, a unei func
ă de efectuarea integrală a

stagiului de 12 luni.
Scutiri de plată Ca măsură fiscală cu deosebit accent

social, având în vedere că în Re ă multe persoane
care au venituri reduse, ceea ce explică întârzierile la
plata unor debite de diferite provenien

ărât, în deplină legalitate, scutirea de
la plata dobânzilor, penalită ărilor de
întârziere, dacă sumele restante se achită până la data de
31 decembrie 2007.

Solicitantul va depune o cerere la registratura
serviciului Public „Direc

ăr
ăcut plata integrală. A fost aprobată

ădirea
ă (4/8) a imobilului

înscris în CF nr. 1469/ Re ă - Livadă în Cioara,
cu casa, cu suprafa ă pe Str. Ceahlău,
nr. 10.

Rebecca Nemethi este minoră, nu are venit propriu,
părin ă în îngrijire unei asistente
maternale profesioniste.

ăzilor G.A. Petculescu

ă, pavilion administrativ ă de depozitare
temporară, totalizând 2130 mp) a de

ădire, de tip
grup sanitar public (ceea ce va autoriza func

ă de S.C. ABRAXAS S.R.L., la
comanda S.C. ROM-FORCE PREST S.R.L., prin doamna
Alexandra Iriza, are ca obiect o construc

ărie, patiserie, comercializarea dulciurilor, a băuturi-
lor răcoritoare ă, ame-
najată cu pergole, cu acces pe o scară exterioară. Supra-
fa ă va fi de 100 mp.

Normele ă
structură a grădinilor zoologice, care nu pot fi asigurate în
cazul Grădinii Zoologice „Prof. Ion Cri

ă în anul 1965, ceea ce echivalează cu retragerea
autoriza ă până în decembrie
2007.

Autorită

ădinii, de la 17.568 mp, la 56.258 mp, cu
rezolvarea situa ă terenul fiind
intabulat în C.F.

O a doua etapă o constituie elaborarea Studiului de
Fezabilitate (nu a fost men ă firma care l-a realizat).

Lucrările de reabilitare sunt estimate la cca.
6.892.636,36 lei (2.082.368 €), fonduri care pot fi ob

ării Durabile, după
emiterea unei HG.

În varianta propusă prin Studiul de Fezabilitate,
Grădina Zoologică va dispune de ăposturi
pentru animale, spa ă pentru animale, magazin
de suveniruri, clădire educa ă, terasă cu restaurant,
bucătărie pentru hrana animalelor, sediu administrativ
reamenajat, fânar ă

În urmă cu câteva luni Asocia ă Gold - Ring

Re ăriei atribuirea unui spa

ă de primar

ă transmis către S.C. URBAN RE

ă

ăgăra
ă în cuvinte,

nu s-a regăsit până acum într-un nou Proiect de hotărâre,
iar imobilul de pe Str. Sarmisegetuza nu a devenit florărie,
Consiliul Local a fost pus în situa ării destina

ă
gratuită, Asocia

ărâre a suprapus grija primarului pentru tinerii boxeri
peste cea a ex-administratorului Ioan Viorel Blajovan. În
varianta Blajovan, spa

ă unei firme care,
pentru reabilitare, a investit 57.000 €.

Contractul de închiriere este contestabil din moment
ce nu există avizul Consiliului Local pentru închiriere.
Despre firma care a închiriat spa

ă era o clădire dezafec-
tată, cu geamuri sparte, zăvorâtă, unde cei 57.000 € se
pot regăsi doar în vreun pavaj cu dale din granit, aduse de
un întreprinzător (întreprinzător) tocmai din China.

Totu ă au sesizat, în ultimele zile, o
oarecare agita

OJCA a solicitat Consiliului Local darea în
administrare, pe o perioadă de 20 ani, a spa

ă ă de
266,61 mp.

Cele cinci apartamente sunt distruse integral, dar
OJCAa ob

ă men ă situa

ă că
viitorul spa

ă ă

La intersec ăzilor Petru Maior, Sportului

ă întotdeauna de votul
Consiliului Local, S.C. CODA SERV S.R.L. î

ă de 80 mp
apar

ă pe o perioadă de 49 ani, fără licita

şi
şi

ştere a activit

şi lucr ştiin

şi activit
şi interna

şaizeci de ani
de via şi interna

şi ai unor institu

şi în comisiile de
specialitate şi astfel proiectul nu a devenit hot

şita primei edi

şi duminic şi
şi roadele ei, oferind

locuitorilor posibilitatea achizi

şur

şului Caen din Fran
şi

şi lucru este
valabil în situa

şi
Ioan Beg, inspector.

Firma Menert sport srl din Slovacia, prin Directorul
General, domnul ing. Miroslav Wollner a formulat o
invita

şi

şi
domnul Ioan B

şi

şi cazanele (din localitatea Sala - Slovenia) care
utilizeaz şeuri din lemn şi paie, pentru producerea
agentului termic.

Eventualele cheltuieli de deplasare vor fi suportate din
bugetul local.

Deoarece S.C. PRESCOM S.A., serviciu care asigur
şi

şi

tratamente fitosanitare, Consiliul Local a aprobat
delegarea gestiunii acestora.

A fost un vot dat în „alb”, deoarece proiectul de
hot

şi

şi taxe),
Consiliul Local a hot

şi major

şi Taxe”, la care se
vor anexa copii ale buletinului (c şi a
chitan
şi scutirea de la plata impozitului pe cl şi accesorii a
minorei Rebecca Nemethi, coproprietar

şi

şi este în dat

La intersec şi Mociur, în
intravilanul Reşi

şi hal
şeurilor (fier vechi,

vehicule scoase din uz, componente pentru vehicule,
etc.), la ini

şi spa

şi un spa

şi a cafelei, va avea acoperiş-teras

şi conven

şan” din Reşi

şi Dezvolt

şi ad

şi magazie multifunc ş.a.
Studiul a fost aprobat.

şi

şi anume
Punctul Termic nr. 47, situat în zona Valea Domanului, la
ora respectiv ŞI

şului.
Cum promisiunea, de altfel foarte frumoas

şi, locatarii din zon

şi
şurate pe o suprafa

şi.
Proiectul nu a fost votat, deoarece se consider

şurarea activit şi o
concentrare a institu

şi
Ateneului, S.C. EDAYNA INTERNA

şi va extinde
spa

şi

(Proiect de hotărâre nr. 12)

(Proiect de hotărâre nr. 13)

ărâre nr. 14)

ărâre nr. 15)

ărâre nr. 16)

ărâre nr. 17)

(Proiect de hotărâre nr. 18)

(Proiect de hotărâre nr. 19

ărâre nr. 21)

(Proiect de hotărâre nr. 22)

ărâre nr. 23)

ărâre nr. 24)

ărâre nr. 25)

ărâre nr. 26)

ărâre nr. 27) (R.B.)

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

:

:

�

�

�

�

�

�

(Proiect de hot

(Proiect de hot

şi 20)

(Proiect de hot
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

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

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Schimb c priori din lemn cu
sc nduri. Tel. 230696.

ă

ă). Tel.
0355-408650.

ă,
stare foarte bună, culoare
bordo. Tel. 0355-402162.

ă
ă ă

â
Vând ferestre demontate cu

canaturi de lemn (cu sticl

Vând saltea relaxa dubl

Cump r cherestea, stare
verde, tivit /dimensionat 30x

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

8-14 noiembrie 7

şi

200

Matrimoniale
Singur, 47/171/80, doresc

s

Italian 35 ani, 178, 74 kg,
dr gu , serios, caut fat
serioas , frumusic , slab , f r
obliga ie pt rela ie de lung
durat . Rog seriozitate!! Ciao
pupici. Tel +393281468106
multiservice-luca@hotmail.it

Caut d-n

ă cunosc o doamnă în vederea
unei rela

ă ă ă
ă ă ă ă ă

ă
ă

ă până la 57 ani din
Re

ăsătorie. Tel. 0751-
636715.

ţii de prietenie, poate
chiar mai mult. Tel. 0742-
383969.

ţ

ţ . ţ

ţa, Caransebeşi ş sau Anina,
pentru c

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 30 oct. - 7 nov.
şi

�
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�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �
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�

�

� �
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Manciiu Dorel Petru (50
ani) Szabo Ioan (83 ani)
Havasi Ilona (84 ani)

(37 ani) Jur-
ge Florian (77 ani) Konnerth
Elena (87 ani) Petcu Cons-
tantin (55 ani) Sultan Gheor-
ghe (53 ani) Focht Maria (87
ani) Ienea Toma (78 ani)
Woth Paraschiva (75 ani) Pall
Rozalia (68 ani) Guran Aurel
(82 ani) Duma Vasile (84 ani)

Voina Rusalin (81 ani)
Burtea Ana (90 ani) Laiu
Cornelia (69 ani) Andreiana
Rozalia (54 ani) Schiopu Ana
(72 ani) Fara Petru (52 ani)
Danciu Costic (78 ani) Trifan
Ion (62 ani) Creţu Petru (80
ani) Dragomir Alina Loredana
(26 ani) Stehlik Petru (47 ani)

Şarpe
Elisabeta Cristina

ă

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Cielo Korea an

olo 1,4
break an 99 nr. ro i i
neg . el. 0728 099991

Vând Mercedes Sprinter
8+1, a.f. 2002, Mercedes Cobra
a.f. 1980, Mitsubishi Colt, a.f.
dec. 2006. Tel. 0742-844393.

Vând Jeep Cherokee turbo-
diesel, numere italia. Tel. 0721-
126054.

Vând Mercedes Vito 108
CDI, 8+1, an 2003, euro 3,
culoare albă, pre

‘ , full
option, jante aliaj, mp3, 3.500 €.
Tel. 0741-286249.

‘

97

Vând VW P MPI
, , ,

ociabil T - .

ţ 15.000 € neg.
Tel. 0721-847422.

ş

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

â

. - .

Caut femeie serioas ,
pentru ngrijire copil 2 ani.
0727 831170

Repar maşini de cusut, orice
marc şi la
persoane fizice. Tel. 0742-
383969.

Transport persoane cu
autoturism 8 locuri + remorc

ă

ă, atât la ateliere cât

ă.
Tel. 0749-195176.

î Tel.
- .

RE IŢA:

BOC A

CARANSEBES

MOLDOVA NOU

TOTAL GENERAL: 857

Ş

Ş

Administrator bancar:
1/0; Administrator hotel: 1/0; Agent de asigurare: 0/20; Agent
comercial: 1/2; Agent compensare: 1/0; Agent de paza: 1/0; Agent
imobiliar: 1/0; Agent vanzari: 0/1; Amanetar: 1/0; Asistent
manager: 0/2; Asistent medical fizioterapie: 0/2; Asistent medical
generalist: 2/3; Asistent social: 0/1; Barman: 3/2; Brancardier: 1/0;
Brutar: 0/4; Bucatar: 8/2; Camerista hotel: 2/0; Casier: 1/2; Casier
valuta: 0/1; Coafor: 1/0; Consilier financiar-bancar: 3/0; Consilier :
1/1; Contabil: 3/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa
comanda: 68/40; Cuptorar lianti: 1/0; Director unitate bancara: 2/0;
Dulgher: 3/5; 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:
5/0; Gipsar: 1/4; 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: 1/17;
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: 31/35; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 8/0;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 33/20; 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: 15/6; Paznic: /2; Pedichiurist: 1/0;
Receptioner de hotel: 2/0; Sofer autoturisme si camionete: 1/1;
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: 3/0; 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: 8/5; Vopsitor auto: 0/2; Zidar restaurator:
2/0; Zidar rosar-tencuitor: 9/18; Zugrav-vopsitor: 2/5;

: Agent comercial: 2/0; Tamplar: 3/0; Asistent medical:
1/0;

: Frezor: 2/0; Mecanic auto: 2/0; Macaragiu
auto: 1/0; Lucrator in comert: 2/0; Mecanic masinist: 1/0; Lacatus
constructii metalice: 22/0; 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; Sudor: 12/0; Lacatus montator boghiuri:
2/0; Electrician: 2/0; Casier: 14/0;

: Operator calculator: 2/0; Croitor: 8/0;
Muncitor necalificat: 11/0; Telefonist: 22/0; Agent paza: 9/0;
Ospatar: 1/0;Asistent medical: 1/0;

(nr. locuri/locuri pt. absolvenţi)

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 07.11.2007

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.

German, cump

ţ 2.000-49.000 €. Tel. 0746-
050948.

Vând sob Calorex nou cu
220 lei. Tel. 0355-411748.

ş

ş ş
ş ş

ş

şin

ă

ăr ma ă de
cusut, orice marcă, orice serie,
pre

ă ă

V nd
ănăs-

tire. Tel. 0721-126054.
Teren agricol de vânzare în

comuna Târnova. Tel. 0727-
869557.

ă ă

ă

ă ă
ă ă ă ă

ă

ă ă
ă ă

ă

â 500 mp intravilan
Calea Timi

Vând apartament 2 camere
stare bun garsonier . Tel.
0355-411748.

Caut 2-3 camere în Re iţa,
zona Lunc -Moroasa, nereno-
vat. Preţ 20-30.000 €. E-mail:
m i c h a e l _ s u c i u @ g m x . d e
Telefon: 07071257656

Vând garsonier utilat i
îmbun t ţit , 37 mp, mobilat
sau nemobilat , etaj 3, preţ
negociabil. Telefon: 0766-
492272, 0355-416833.

Schimb garsonier îmbun -
t ţit , confort 1, cu apartament
cu 2 sau 3 camere, ofer
diferenţ . Tel. 0766-492272.

Dau în chirie spaţiu comer-
cial ultracentral 106 mp, în
Re iţa. Tel. 0721-609000.

şoarei, sub m

şi o

ş

ş

ş

Companie multina ional de transport m rfuri
periculoase angajeaza şofer cu atestat . ferim:
condi ii foarte bune de munc , salar atractiv, siguran
total . Cerin e: experien n domeniul de transport cu
cistern , cazier curat. 0748 118715, la fax
0365 410932.

ţ
ADR O

ţ ţ
ţ ţ î

Tel. - CV
-

ă ă

ă ă
ă ă

ă

Închiriez cas

â 2 case în Re ţ
ţ

â cas ţa, în
centru, cu gr

ţi. Tel. 253834.
Persoan â

conf. 1, 2 camere,
cu central

ţ neg. Tel. 0740-211870.

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

V nd
ă

V nd ă în Re
ădină

ă
ă fizică, v nd

apartament
ă, zonă foarte bună,

pre

şi a, cu
toate facilit ile. Tel. 0742-
844393, 0726-834261, 0742-
553630.

şi
şi alte

facilit

6

1

. Ţunea Eugen Sandu (29 ani)

Sandu Andreea Olivia (18 ani)

. Lincar Cristian Marinel (31 ani)

Cîrpaci Ileana (25 ani)

şi

şi

Miercuri, 14.11.2007

Vând colţar extensibil +
fotoliu din plu stare perfect .
Preţ avantajos, 800 lei. Tel.
0747-881949, 213655.

Vând mobil pt. sufragerie
din dou dulapuri i un bar,
stare perfect , preţ 500 lei. Tel.
0747-881949, 213655.

Vând pulturi i rafturi pentru
magazin. Tel. 0745-425904 sau
0745-457678.

Vând calculator în stare
foarte bun . Tel. 0745-425904,
0745-457678.

ş

ş

ş

ă

ă
ă

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

Vineri, 09.11.2007

Sâmbătă, 10.11.2007

1

2

1

2

3

4

5

. Willemsen Rudolf (40 ani)

Cîndea Magdalena Simona (37 ani)

. Sonohat Viorel (39 ani)

Nesterenko Larisa (51 ani)

. Gai Ion (33 ani)

Grădinaru Gianina Olimpia (30 ani)

. Petrovici Ionuţ George (26 ani)

Arjoca Ramona Amelia (26 ani)

. Flisc Constantin Petru (29 ani)

Cureteu Ruxandra Ancuţa (19 ani)

. Draghin Rus Constantin (33 ani)

Stanciu Anca Oana (26 ani)

. Mu ţă Aurel (26 ani)

Cerbulescu Ramona Nicoleta (22 ani)

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şta şi

PRISMA | 8 - 14 Noiembrie |2007

Un trist omagiu la
mplinirea aî cinci de la
trecerea în nefiinţ

ţ
ă a celui

care a fost Ghi ă Racsov.
D u m n e z e u s ă - l

odihnească în pace.

Familia Racsov şi
Dragomirescu



În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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O. 104 . -
(M.O. nr. 685/09.10.2007)

Ordinul nr. 1.867 al ministrului educa
-

(M.O. nr. 685/09.10.2007)
H.G. nr.1.202 . . .

-
-

(M.O. nr. 686/09.10.2007)
Ordinul nr. 11 al Comisiei de Supraveghere a Asigu-

r pentru punerea în aplicare a Normelor privind
asigurarea obligatorie de r

(M.O. nr.
686/09.10.2007)

H.G. nr. 1.197

-
(M.O. nr. 687/09.10.2007)

H.G. nr. 1.165
(M.O. nr.

688/10.10.2007)
H.G. nr. 1.194 -

(M.O. nr. 688/10.10.2007)
O 102

(M.O. 689/10.10.2007)
O 103

(M.O. nr. 689/10.10.2007)
H 1.164

(M.O. nr. 690/11.10.2007)

. .
. -

-

-
.

-

-

u.G. nr. privind înfiin

ării
ă

pt modificarea G nr.
636/2007 privind declararea stării de calamitate natu
rală în agricultură pentru culturile însămân

ăvara anului 2007, precum

ă ca despăgubire

ărilor
ăspundere civilă pentru

prejudicii produse prin accidente de vehicule

privind corectarea limitelor de venituri
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuin

pentru stimularea cre
ării de investi

privind aprobarea renun ării la cetă

ă unor persoane
u pentru modificarea

ă
u pentru modificarea

privind acordarea de ajutoare de
minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea
întreprinderilor

privind instituirea de noi arii naturale
protejate

privind modificarea G
333/2005 pt reorganizarea direc

ătoare în inspectorate teritoriale de
regim silvic ătoare

privind condi
ă

interactivă, precum
ă ale consumatorilor

ării
ării

ării

ării rurale privind împuternicirea unor persoane din
cadrul Regiei Na ădurilor - Romsilva să
constate faptele ce constituie contraven

ă aplice sanc ăzute în Legea
nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul

ă, cu modificările ările
ulterioare

ărâre
pentru modificarea Regulamentului

privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari

ărâre
pt modificarea Regulamentului privind concediile

personalului auxiliar de specialitate
ătore

ă acestea
u pentru modificarea alin. (2) al art. 8

din O G nr. 59/2007 privind instituirea Programului
na ătă ă

ă
privind asigurarea for ă

necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare
ării de război

ţarea Fondului pt dezvol
tarea satului românesc

ţiei, cercet

ţate în toam
na anului 2006

ţei

ţii

ţ

ţenia român
. .G. nr.

ţii nr. 82/1991
. .G. .G.

nr. 81/2003 privind reevaluarea
ţiilor publice

.G. nr.

H.G. nr. 1.143
(M.O. nr. 691/11.10.2007)

H.G. 1.206
ţiilor teritoriale de re

gim silvic
(M.O. nr. 692/11.10.2007)

H.G. nr. 1.208 ţiile generale referitoare
la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digital

(M.O. nr. 692/11.10.2007)
Ordinul nr. 1.540 al ministrului educaţiei, cercet

(M.O. nr. 692/11.10.2007)

Ordinul nr. 666 al ministrului agriculturii

ţionale a P
ţiile

ţiunile ţiunile prev

(M.O. nr. 694/12.10.2007)
Hot a nr. 652 a Consiliului Superior al

Magistraturii

(M.O. nr. 695/12.10.2007)
Hot a nr. 653 a Consiliului Superior al Magistra

turii

ţelor judec
(M.O. nr. 695/12.10.2007)

O. .G. nr. 108
.u. .

ţional de îmbun ţire a calit ţii mediului prin realiza
rea de spaţii verzi în localit ţi (M.O. 698/16.10.2007)

H.G. nr. 1.204 ţei de munc

(M.O. nr. 699/17.10.2007)

şi tineretului privind organizarea şi desf şurarea te
zelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în
anul şcolar 2007-2008

şi completarea H

şi în prim şi
pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi
acordat

şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece no
iembrie 2007-martie 2008

şterii economice
prin sprijinirea realiz

şi completarea
Legii contabilit

şi completarea O
şi amortizarea

activelor fixe aflate în patrimoniul institu

şi completarea H

şi de vân
şi de vân

şi a echipamentelor de televiziune
digital

şi
tineretului privind interzicerea segreg şcolare a
copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru
prevenirea şi eliminarea segreg şcolare a copiilor
romi

şi dezvol
t

şi
infrac şi s

şi
acvacultura, republicat şi complet

şi al procurorilor stagiari

şi personalului
conex din cadrul instan şti şi al parche
telor de pe lâng

şi pe
timpul st
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Producătorii de vin din Uniunea Europeană, inclusiv cei din România, vor primi subvenţii suplimentare în anul comercial 2007-2008
Fabricanţii români de produse agricole sau alimentare tradiţionale pot solicita - începând cu 15 noiembrie - ca denumirea produselor respective
să fie protejată atât la nivel naţional, cât şi la nivel european SNTFC CFR Călători aduce la cunoştinţa publicului călător că strategia companiei
nu are în vedere majorarea tarifelor de transport feroviar pentru luna decembrie 2007

4

Guvernul a indexat cu 5%, începând cu luna
octombrie 2007, unele acordate persoa-
nelor care au efectuat stagiu militar în detaşamentele
de muncă din anii 1950-1961, precum şi indemniza-
ţiile pentru activitatea de liber-profesionist, a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România.

indemnizaţii
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a

publicat pe site-ul http://examene.edu.ro modele de
subiecte pentru

Acest tip de evaluare
înlocuieşte, începând cu anul şcolar 2007-2008,
testele naţionale şi are regim de teze semestriale.

tezele cu subiect unic pentru
clasele a VII-a şi a VIII-a.
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Comisiile de disciplină sunt organe deliberative, fără
personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce
le revin, care au competenţa de a analiza faptele funcţionarilor
publici sesizate ca abateri disciplinare şi de a propune modul de
soluţionare, prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile
sau clasarea sesizării, după caz, stabileşte o Hotărâre aprobată
de Guvern.

Hotărârea privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină vine să armonizeze şi să coreleze
prevederile legale referitoare la organizarea şi funcţionarea
comisiilor de disciplină cu dispoziţiile cuprinse în Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Hotărârea reglementează normele privind modul de
constituire, organizare, funcţionare, componenţa, atribuţiile,
modul de sesizare şi procedura de lucru a comisiilor de disciplină.

În prezent este constituită câte o comisie de disciplină în
cadrul fiecărei autorităţi şi instituţie publică şi, cu titlu de excepţie,
pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice, în cazul autorită-
ţilor sau instituţiilor publice în care există mai puţin de 12 funcţio-
nari publici. De asemenea, dispoziţiile legale în vigoare prevăd şi
existenţa unei comisii de disciplină pentru înalţii funcţionari
publici, constituită prin decizie a primului-ministru. Prin aceleaşi
norme sunt prevăzute şi dispoziţii privind atribuţiile şi activitatea
comisiilor de disciplină, precum şi procedura de lucru a acestora.

Comisia de disciplină are în componenţă: trei membri titulari,
funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă
nedeterminată; doi membri desemnaţi de conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice; un membru desemnat, după caz, de orga-
nizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori de majorita-
tea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care
sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt
organizaţi în sindicat; un secretar titular. Alegerea reprezentan-
ţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.

Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se
desemnează câte un membru supleant.

Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină
se numesc pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea reînnoirii
mandatului.

Membrii comisiei de disciplină sunt desemnaţi cu respectarea
regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese.

Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura
disciplinară este cea constituită pentru autoritatea sau instituţia
publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public a cărui
faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară la data săvârşirii
faptei sesizate.

Comisia are atribuţii administrative şi funcţionale.
atribuţii administrative:
alege preşedintele comisiei de disciplină, în condiţiile

prezentei hotărâri;
primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate,

după ce au fost înregistrate de secretarul comisiei de disciplină;
întocmeşte procese verbale, în condiţiile prezentei hotărâri;
întocmeşte rapoarte, în condiţiile prezentei hotărâri;
întocmeşte orice alte înscrisuri în condiţiile prezentei hotărâri.
atribuţii funcţionale:
efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei

sesizate ca abatere disciplinară;
propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau după caz,

propune clasarea sesizării în condiţiile prezentei hotărâri, cu votul
majorităţii membrilor comisiei;

propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare pre-
văzută la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Sta-
tutul funcţionarilor publici, republicată, în cazul în care aceasta a
fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Contestaţia cu privire la sancţiunea disciplinară aplicată
potrivit art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr.188/1999, republicată,
se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la data aplicării.

Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici
elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al
comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, cu avizul
conform al Agenţiei. Regulamentul se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care
se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public.

Sesizarea se depune la registratura autorităţii sau instituţiei
publice în cadrul căreia funcţionarul public îşi desfăşoară activi-
tatea, respectiv la registratura autorităţii sau instituţiei publice la
nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă
potrivit prezentei hotărâri.

Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de
funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere
disciplinară. La solicitarea uneia dintre părţi şi cu acordul
celeilalte, audierea se poate realiza în prezenţa persoanei care a
formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost
sesizată.

Audierea se consemnează într-un proces verbal distinct, care
conţine întrebările formulate de membrii comisiei de disciplină
sau persoanele desemnate să efectueze cercetarea adminis-
trativă în condiţiile prevăzute la art. 31 şi răspunsurile persoanei
audiate.

Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii
cazului aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzută
de art. 77 alin.(3) lit. a)- e) din Legea nr. 188/1999 republicată, în
cazul în care s-a dovedit săvârşirea unei abateri disciplinare sau
clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei
abateri disciplinare.

În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului
comisiei de disciplină, persoana care are competenţa legală de a
aplica sancţiunea disciplinară va emite actul administrativ de
sancţionare.

Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară
aplicată o poate contesta în condiţiile legii, la instanţa de conten-
cios administrativ competentă.

În termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de
a constitui comisiile de disciplină în condiţiile prezentei hotărâri.

La 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentei hotărâri, se abrogă dispoziţiile
referitoare la comisiile de disciplină cuprinse în Hotărârea
Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea şi funcţionarea
comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.

În ceea ce priveşte activitatea efectivă a comisiilor de
disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, la nivelul
anului 2006 aceasta a rezultat în aplicarea unui număr total de
602 sancţiuni, dintre care 426 pentru funcţionari publici de
execuţie şi conducere din administraţia publică centrală şi 176
pentru funcţionari publici de execuţie şi conducere din
administraţia publică locală.
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Informaţii de background

(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 01.11.2007)

Formularele de
înregistrare fiscal@

Proiectul de ordin pentru modi
ficarea Ordinului ministrului finan
ţelor publice nr. 262/2007 pentru
aprobarea formularelor de înre
gistrare fiscală a contribuabililor

Pentru eficientizarea adminis
trării impozitelor, taxelor, contribu
ţiilor şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat s-a
decis că este necesară adaptarea
formularelor de înregistrare a con
tribuabililor la noi prevederi prin
introducerea în vectorul fiscal a
perioadei de declarare semes
trială a impozitului pe venitul din
salarii şi pe veniturile asimilate
salariilor, precum şi a contribuţiilor
aferente acestor venituri.

Astfel, pentru a evita efectua
rea cheltuielilor de administrare a
unor contribuabili cu o contribuţie
bugetară nesemnificativă, prin art.
111 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de proce
dură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, s-au adus modificări cu
privire la termenele de declarare a
impozitelor şi contribuţiilor afe
rente veniturilor din salarii, astfel:

contribuabilii persoane juridice
plătitoare de impozitul pe venitu
rile microîntreprinderilor, asocie
rile fără personalitate juridică
constituite între persoane fizice,
precum şi persoanele fizice care
desfăşoară activităţi indepen
dente - declarare trimestrială;

asociaţiile, fundaţiile sau alte
entităţi fără scop patrimonial, cu
excepţia instituţiilor publice - dec
larare semestrială.

Totodată, a mai fost stabilit
faptul că sediile secundare plăti
toare de obligaţii fiscale, potrivit
legii, îndeplinesc obligaţiile de
declarare la aceleaşi termene cu
cele aplicabile în cazul persoanei
în structura căreia funcţionează.

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
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Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

02.11.2007

C.F.R. Călători aduce la cunoştinţa publicului că
emiterea de legitimaţii de călătorie cu rezervarea locuri-
lor pentru trenurile din noul plan de mers 2007/2008 se
va efectua cu o anticipaţie de 20 de zile pentru traficul
internaţional, începând din 20 noiembrie 2007 şi de 10
zile pt.cel intern, începând cu data de 1 decembrie 2007.

Comisiile de disciplină
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8 noiembrie - Ziua European aAlimentaţiei S n toase
Hillary 42%,

Obama 25%. Hillary Rodham Clinton se menţine în fruntea cursei naţionale pentru nominalizarea din partea
democraţilor

Duma de Stat a Rusiei a votat miercuri, în unanimitate, Legea cu privire la
suspendarea participării Rusiei la Tratatul privind forţele convenţionale în Europa (CFE) Guvernul leton va
demisiona la 5 decembrie

ă ă ă Al doilea tur al alegerilor municipale din Bulgaria a
reconfirmat victoria partidului de centru dreapta condus de primarul Sofiei, Boiko Borisov

În 2006, Uniunea Europeană a obţinut cele mai bune rezultate economice înregistrate
începând cu anul 2000

Belgia şi-a bătut propriul record al lipsei unui guvern ce data din 1988 (148 de
zile), după depăşirea a 149 de zile în care nu s-a ajuns la înţelegere după alegerile din 10 iunie

Discuţiile la nivel înalt de la
Viena, mediate de reprezentanţi ai
Uniunii Europene, Statelor Unite şi
Rusiei, privind statutul provinciei

după 10 decembrie, s-au
încheiat fără progrese.
Kosovo

Pentru prima oară în istorie un monarh saudit a
făcut o vizită la Vatican.

. Vaticanul are relaţii diplomatice cu unele
state musulmane dar nu şi cu Arabia Saudită, unde
se află lăcaşurile sfinte de la Mecca şi Medina.

Regele Abdullah al
Arabiei Saudite s-a întâlnit cu Papa Benedict al
XVI-lea

Europa spune „Nu”
excluderii sociale

În contextul luptei împotriva
sărăciei şi excluderii sociale, Comisia
doreşte să îi ajute pe cei marginalizaţi
să-şi găsească un loc de muncă şi să-l
păstreze.

Sărăcia şi excluderea socială sunt
o realitate şi în Europa, unde fac nume-
roase victime. În ciuda înregistrării
unei noi creşteri economice în majori-
tatea statelor membre, cifrele sunt
alarmante: sărăcia ameninţă 16% din
populaţie, un european din cinci
locuieşte în condiţii insalubre, unul din
zece trăieşte într-o familie în care toţi
membrii sunt şomeri, iar peste 15%
dintre copii abandonează şcoala.

Sărăcia şi excluderea sunt
inacceptabile într-o Europă în care
solidaritatea este principiu de bază. De
aceea, Comisia propune o strategie de
incluziune activă, bazată pe următoa-
rele trei elemente: ajutor financiar,
acces la piaţa muncii şi servicii sociale
de calitate.

Incluziunea socială şi prezenţa pe
piaţa forţei de muncă merg mână în
mână. Prin urmare, este necesar ca
persoanele care provin din categoriile
defavorizate ale populaţiei să fie
sprijinite până în momentul în care
obţin un loc de muncă, prin intermediul
unor ajutoare financiare şi servicii
sociale şi de căutare a unui loc de
muncă, adaptate situaţiei în care se
află. Cu toate acestea, incluziunea
socială nu se limitează la obţinerea
unui loc de muncă, întrucât acesta nu
constituie întotdeauna o garanţie
împotriva sărăciei.Ameliorarea calităţii
locurilor de muncă şi garantarea
păstrării acestora sunt alte două
aspecte care trebuie avute în vedere.

Această strategie de incluziune
activă se înscrie în continuarea unei
consultări lansate în primăvara lui
2006 şi care intră în cea de-a doua fază
. Până cel târziu la 28 februarie 2008,
partenerii sociali şi alte părţi interesate
îş i pot t ransmite observaţ i i le
referitoare la modalităţile de încurajare
a incluziunii active a persoanelor
marginalizate.

Fondul Social European este unul
dintre principalele instrumente
financiare care pot sprijini această
strategie de incluziune activă - în
fiecare an, peste 10 miliarde de euro
revin măsurilor destinate să sprijine
persoanele care se află în căutarea
unui loc de muncă.
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Peste un milion de mexicani au rămas fără locuinţe,
din cauza ploilor torenţiale şi a vânturilor extrem de
puternice. 70% din statul Tabasco, din sudul Mexicului,
se află sub ape, după ce râurile şi-au ieşit din matcă în
cea ce localnicii consideră a fi cea mai devastatoare
furtună din istoria statului. Şi preşedintele ţării, Felipe
Calderon, a calificat inundaţiile drept unul dintre cele mai
grave dezastre naturale din istoria Mexicului.

Guvernatorul statului Tabasco a comparat situaţia cu
cea din oraşul american New Orleans, după uraganul
Katrina. Ploile din ultima săptămână au provocat şi
alunecări de teren, zeci de oameni fiind îngropaţi de vii
potrivit mass-media mexicane. Au fost mobilizate
armata terestră pentru a împiedica jafurile, marina, ale
cărei baze asigură aprovizionarea, şi aviaţia în
încercarea de a limita proporţiile tragediei.

Vineri şi sâmbătă s-au întâlnit la Istanbul
miniştrii de externe ai statelor vecine cu Irakul, ai
celor cinci state membre permanente ale Consi-
liului de Securitate al ONU şi G8. Discuţiile au
avut ca obiectiv principal consolidarea eforturilor
de instaurare a păcii şi stabilităţii în întreg statul
irakian. Reuniunea a fost a doua de acest tip
după cea organizată la 3 şi 4 mai la Sharm el-
Sheikh, în Egipt. Concepută pentru a evalua
progresele realizate, conferinţa de la Istanbul a
fost dominată în mare parte de tensiunile
crescute dintre Bagdad şi Ankara, în contextul
intenselor eforturi diplomatice din ultima lună
menite a convinge Turcia să nu intervină în
Kurdistanul irakian.

Secretarul de stat american Condoleezza
Rice a reiterat cu acestă ocazie poziţia Washing-
tonului, promiţând acţiuni concrete împotriva
separatiştilor kurzi din Partidul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK), care au lansat recent mai
multe atacuri sângeroase împotriva Turciei de
pe teritoriul statului irakian, dar a făcut din nou
apel la reţinere din partea Ankarei. "Suntem
îngrijoraţi de faptul că orice fel de posibilă
destabilizare a situaţiei în nordul statului irakian
nu va servi intereselor Turciei, nu va servi
intereselor SUA şi nici ale Irakului. Acesta este
principalul motiv pentru care facem apel la
reţinere", a declarat Condoleezza Rice.

În marja reuniunii, au avut loc o serie de
contacte bilaterale, între care cea a ministrului
de externe francez, Bernard Kouchner, cu
omologul său sirian Walid Mouallem, prima
întrevedere la acest nivel după decizia fostul
preşedinte francez Jacques Chirac de a
suspenda contactele la nivel înalt cu Siria ca
urmare a asasinării în februarie 2005 a fostului
premier libanez Rafic Hariri.

Convorbirile dintre Condoleezza Rice şi
conducerea turcă, au avut şi rolul pregătirii
întâlnirii dintre premierul Turciei, Erdogan, şi
preşedintele SUA, George Bush, care a avut loc
la Washington în 5 noiembrie.

În declaraţia finală este subliniată importan-
ţei extinderii cooperării dintre Irak şi ţările vecine
în ceea ce priveşte controlul frontierelor comune
precum şi principiul neamestecului în afacerile
interne ale Irakului.

La încheierea reuniunii, premierul turc a ple-
cat în SUA. După discuţiile de la Casa Albă între
preşedintele George W. Bush şi Erdogan, cei doi
şi-au exprimat speranţa că situaţia de la graniţa
Turciei cu Irakul se va rezolva şi că rebelii sepa-
ratişti din regiunea kurdă a Irakului, aparţinând
Partidului Muncitorilor din Kurdistan, vor fi anihi-
laţi. Domnul Bush a atras atenţia asupra perico-
lului unor atacuri militare turceşti pe teritoriul
Irakului, asigurându-l pe domnul Erdogan de tot
sprijinul american în colectarea de informaţii
pentru ca Turcia să poată bombarda bazele
separatiştilor de pe teritoriul propriei sale ţări.

În Pakistan a fost declarată stare de urgenţă. Preşedintele Pervez
Musharraf a justificat instaurarea sâmbătă a stării de urgenţă prin insurecţia
islamistă din ţară. Începând din luna iulie, Pakistanul s-a confruntat cu un

val de violenţe fără precedent. Lupte
grele s-au purtat şi se poartă la
graniţa cu Afghanistanul între trupele
guvernamentale şi triburile locale. În
ţară se accentuează tendinţa de
divizare între grupurile radicale
musulmane şi partea moderată a
populaţiei. Pe de altă parte, Curtea
Supremă urmează să se pronunţe
până la 15 noiembrie asupra reale-
gerii lui Musharraf ca preşedinte al
ţării la 6 octombrie, alegere a cărei
legitimitate opoziţia o contestă cât
timp Musharraf este şi şef al forţelor

armate. După instituirea stării de urgenţă, guvernul de la Islamabad a
desemnat un nou preşedinte al Curţii supreme în locul lui Iftikhar Chaudry,
care, la 9 martie, a mai fost suspendat o dată, pentru a fi reinstalat în iulie,
după ample manifestaţii de sprijin în întreaga ţară. Decizia a venit după ce
judecătorii instanţei supreme au ordonat suspendarea stării de urgenţă
impuse de preşedintele Pervez Musharraf.

Pe fondul speculaţiilor privind o amânare a alegerilor parlamentare, un
purtător de cuvânt al preşedinţiei a afirmat luni că alegerile legislative din
Pakistan vor fi organizate la jumătatea lunii ianuarie, în perioada prevăzută.
În acest timp au avut loc confruntările violente în marile oraşe, între forţele
de ordine şi opozanţi ai preşedintelui.Au fost efectuate numeroase arestări.

Secretarul de stat american
a calificat drept ''extrem de
regretabilă'' declararea stării de
urgenţă în Pakistan de către şe-
ful statului, Pervez Musharraf,
şi şi-a exprimat speranţa că
preşedintele doreşte totuşi ca
alegerile prevăzute pentru luna
ianuarie 2008 să fie libere şi
corecte.

"Suntem preocupaţi de
situaţia din Pakistan dar
credem că poporul şi guvernul
sunt capabil să-şi rezolve problemele".

"Cred că e vorba de măsuri disperate ale unui om disperat care se agaţă
de putere. În acest context nu este altă opţiune decât să ieşim în stradă.
Puterea poporului îl poate împiedeca pe preşedintele Musharraf să devină
un dictator".

"Regretăm timpurile dificile pa care le traversează Pakistanul. Suntem
încrezători într-o viitoare revenire la normal, care să permită tranziţia
Pakistanului către stabilitate şi democraţie".

Preşedintele George W. Bush nu i-a telefonat preşedintelui Pervez
Musharraf de la impunerea stării de urgenţă şi represiunea manifestaţiilor în
criza numită, marţi, de Casa Albă "o greşeală". Purtătorul de cuvânt Dana
Perino a explicat presei că este prematur ca Musharraf să fie numit
"dictator" chiar dacă situaţia din Pakistan este un pas înapoi, criza fiind doar
în prima fază, fără a fi neapărat necesar ca ea să se dezvolte.

Reacţii la evenimente
Secretarul de Stat Rice

Purtătorul de cuvânt al
ministrului de externe chinez

Consilier al ex-prim ministrului Benazir Bhutto

Purtătorul de cuvânt al ministrului de externe indian

În a început campania
electorală pentru alegerile legis-
lative din 2 decembrie în care
electoratul îi va alege pe cei 450
de membri ai Dumei de Stat, ca-
mera inferioară a parlamentului.

Rusia

TurciaPakistan



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, centra-
la. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0723-
584980 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225 (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, termopa-
ne, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723-584980 (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, 30.000 €. 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, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, termopa-
ne, centrala. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, termopa-
ne. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (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 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 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

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

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

Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajat, centrala, curte. Tel. 0355-
404462, 0788-021438, 0723-584980
(Banat Expert)

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

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

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

Vând casa 3 camere, Dealu Mare, cen-
trala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

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, ame-
najat, termopane, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând teren la V liug, 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 60 m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

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

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

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

Vând 17.800 mp 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

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

Cump

-

-

-

-

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

ă

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

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

Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 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, indife
rent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsoniera amenajata, 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, centra-
la. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746-
663225 (Banat Expert)

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

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

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, 18.500 € neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

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

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 nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(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 (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)

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

Vând urgent cas în zon central ,
construcţie nou , preţ avantajos. Tel.
0748-119121 (Tryo M)

Vând c min cu 2 camere i c min cu
1 camer amenajate. Tel. 0748-118777
(Tryo M)

Vând apartament 1 camer , 18.500 €
neg. Tel. 0748-118080 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere semide-
comandat, preţ 25.500 € neg. Tel. 0748-
118080 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere deco-
mandat, 35.000 € neg. Tel. 0748-118080
(Tryo M)

Vând apartament cu 2 camere deco-
mandat, etajul 3 în Micro4. Tel. 0748-
118778 (Tryo M)

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

Vând urgent cas cu etaj + man-
sard , zon foarte bun , ocupabil
imediat, preţ rezonabil. Tel. 0748-
119122 (Tryo M)

Vând spaţiu comercial, ultracentral,
peste 600 mp.Tel. 0748-119442 (TryoM)

Vând teren parcelat pe Calea Caran-
sebe ului. Tel. 0748-119443 (Tryo M)

Închiriez spaţiu comercial 50 mp, preţ
600 € neg. Tel. 0748-119442 (Tryo M)

Vând teren pe Calea Caransebe-
ului, parcele 1.000-1.400 mp, acces

auto. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Vând 2 camere c min, preţ 11.300 €

neg. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând 1 camer c min, îmbun t ţiri,

preţ 7.500 € neg. Tel. 0748-118080.
(Tryo M)
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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,

PRISMA | 8 - 14 Noiembrie |2007

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

2 0 59,0484
0 58,5464
0 58,1180

nov 0 58,4809
2 nov 0 58,6478
5 nov 0 59,6949
6 nov 0 60,9445
7 nov 0 62,6395

9 oct. 7
30 oct. 7
31 oct. 7
1 . 7

. 7

. 7

. 7

. 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

8 9 10 11 12 15 16 17 25 26 29 30 3118 19 22 23 24 1 2 5 6 7

8 Octombrie - 7 Noiembrie 2007

ANUNŢ
pentru licitaţie public vânzarea bunului imobil - teren

construcţie în suprafaţ
ă pentru

ă de 442 mp

Primăria ora
ă licita ă deschisă pentru vânzarea terenului de

construc ă
ă de 442 mp.

Licita ăriei
Boc

ăriei Boc

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918 nr. 22,
organizeaz

şa, în sala de şedin
şa, tel

0255-555.903, int 109.

ţie public
ţie, înscris în CF nr. 5706 a localit ţii Altwerc sub nr. top.

22/b/4/1/12/12, în suprafaţ
ţia va avea loc în data de 10.12.2007 ora 12.00 la sediul Prim

ţe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim efon

erior



DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim - Buducnost

Vineri Sport.ro ora 19:30
SCHI ALPIN: Camp Mondial, Slalom feminin, Mansa 1, Finlanda

Sambata Eurosport ora 10:45; 13:45
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor, Montpellier - HCM Constanta

Sambata Sport.ro ora 21:30
FOTBAL PE PLAJA: Finala Campionatului Mondial, Brazilia 2007

Duminica Eurosport ora 14:45
TENIS: WTA TOUR, Finala Turneului Campioanelor, Madrid

Duminica Eurosport ora 17:00
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: UCM Resita - Stiinta Bacau

Miercuri Sport.ro ora 17:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05 - 11 nov: TENIS - WTATour, Turneul Campioanelor, Madrid;
02 - 16 nov: VOLEI - Cupa Mondiala, Feminin, Japonia;
11 nov: GIMNASTICA- Cupa Mondiala, Glasgow;
11 - 18 nov: TENIS -ATPTour, Turneul Campionilor, Shanghai.

FORMULA 1
FIA a confirmat calendarul Formulei 1 pe 2008,

acesta incluzînd prima curs

-
-

ă în nocturnă din istoria
competi ă
nouă cursă este cea de la Valencia (Marele Premiu al Eu
ropei), desfă ă pe străzile ora

ţiei, pe circuitul stradal din Singapore. O alt

ţa
6/7 GB Marea Britanie
20/7 D Germania
3/8 H Ungaria
24/8 E Europa
7/9 B Belgia
14/9 I Italia
28/9 SGP Singapore*
12/10 J Japonia
19/10 CN China
02/11 BR Brazilia

şu rat şului mediteraneean.

16/3 AUS Australia
23/3 MAL Malaysia
6/4 BRN Bahrain
27/4 E Spania
11/5 TR Turcia
25/5 MC Monaco
8/6 CDN Canada
22/6 F Fran

CALENDARUL SEZONULUI 2008 DE FORMULA1:

Germanul va
pilota s

Michael Schumacher
ăptămâna viitoare un monopost de

Formula 1 pentru prima dată după ce s-a
retras din activitate la finalul sezonului
2006, în cadrul testelor oficiale pe care le
va efectua echipa Ferrari,informeazăAFP

Luni, agentul lui Michael Schumacher,
Willi Weber, a calificat drept absurdă
ipoteza revenirii septuplului campion
mondial în F1 la echipa McLaren-Merce
des, care caută în prezent un înlocuitor
pentru FernandoAlonso.

-

Clasament etapa a 14-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. CFR Cluj 14 11 3 0 24 8 36p
Politehnica Timisoara 14 8 4 2 30 20 28
Unirea Urziceni 14 8 4 2 19 11 28
Dinamo Bucuresti 14 7 5 2 24 12 26
Rapid Bucuresti 13 7 5 1 22 11 26

. FC Vaslui 14 7 4 3 23 14 25
7. Steaua Bucuresti

Gloria Bistrita 13 6 3 4 17 18 21
9. Ceahlaul Piatra Neamt 13 5 2 6 15 16 17

. Dacia Mioveni 14 4 4 6 15 18 16
11. Otelul Galati 14 5 0 9 20 32 15

U. Craiova 14 4 2 8 13 18 14
13. Gloria Buzau 14 4 2 8 13 26 14

Farul Constanta 14 3 3 8 7 16 12
5. Pandurii Tg. Jiu 13 3 2 8 13 17 11p

16. UTA 14 2 5 7 13 19 11p
17. Politehnica Iasi 14 3 2 9 12 20 11p
18. U. Cluj 14 1 5 8 18 25 8p

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

12 6 3 3 12 9 21p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (15/34) 09-11.11.2007 Vineri, 09.11:

Sambata, 10.11

Duminica, 11.11.

, Pandurii
Tg. Jiu - FC Vaslui, (Telesport, ora 14:00); Politehnica Iasi - Gloria
Bistrita, (Telesport, ora 19:30); : Gloria Buzau -
Politehnica Timisoara, (Kanal D, ora 13:30); Unirea Urziceni - UTA,
(National TV, ora 14:00); Farul Constanta - U Cluj, (Telesport, ora
17:30); steaua Bucuresti - Universitatea Craiova, (Antena 1, ora
20:45); : Ceahlaul Piatra Neamt - Otelul Galati, (TVR
1, ora 14:00); CFR Cluj - Dacia Mioveni, (National TV, ora 18:45);
Dinamo Bucuresti - Rapid Bucuresti (Kanal D, ora 20:30).

Clasament etapa a 13-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

.

1. FC Arges 13 10 1 2 27 8 30p
Muresul Deva 13 9 3 1 21 8 30
CSM Rm. Valcea 13 9 2 2 23 10 29
Gaz Metan Medias 13 8 1 4 31 19 25
Liberty Salonta 13 7 2 4 9 6 23

. FC Drobeta 13 7 1 5 19 14 22
7. Jiul Petrosani

Unirea Alba Iulia 13 5 3 5 15 14 18
9. FC Bihor 13 4 4 5 12 12 16

. ISCT 13 4 3 6 11 15 15
11. CFR Timisoara 13 4 3 6 9 13 15
12. FC Targoviste 13 3 5 5 16 21 14p
13. Ariesul Turda 12 4 2 6 9 17 14
14. Minerul Lupeni 13 3 4 6 12 19 13p

16. Poli II Timisoara 13 3 2 8 10 23 11p
17. Corvinul Hunedoara 13 3 2 8 8 22 11p
18. FC Caracal 13 0 2 11 6 18 2p

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

13 6 5 2 14 8 18p
8 p

p
10 p

p

p

15. FCM Resita 12 3 3 6 11 16 12p

Etapa urmatoare (14/34), Sambata 10.11.2007: FC Drobeta -
Corvinul Hunedoara;Arieşu Turda - FC Bihor; FC Caracal - G M
Mediaş; FC Târgoviste - FC Arges; CFR Timişoara - ISCT; M şul
Deva - CSM Râmnicu Vâlcea;

şani - Poli II Timişoara.

az etan
ure

; Unirea
Alba Iulia - Minerul Lupeni; Jiul Petro

Liberty Oradea - FCM Reşiţa

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. UCM Resita 7 6 0 1 245 208 12p

.

2. HC Odorhei 7 5 2 0 202 173 12p
3. Steaua MFA 7 5 1 1 209 191 11p
4. Stiinta Municipal Bacau 7 5 1 1 213 196 11p
5. Univ. Bucovina Suceava 7 4 1 2 205 195 9p

. CSM Oradea 7 3 1 3 203 203 7
7. CSM Medgidia

Minaur Baia Mare 7 2 2 3 186 198 6
9. Dinamo Baumit Bucuresti 7 3 0 4 183 188 6

. HCM Constanta 7 1 3 3 167 169 5
11. Energia Lignitul Tg. Jiu 7 2 0 5 181 197 4
12. Poli Izometal Timisoara 7 2 0 5 167 177 4p
13. Uztel Ploiesti 7 2 0 5 174 199 4
14. Romvag Caracal 7 0 0 7 155 192 0p

6 p
7 3 1 3 189 193 7p

8 p
p

10 p
p

p

Etapa urmatoare (7/26) 11.11.2007

HC Odorhei - UCM Re i aţ

: HCM Constanta - HC Minaur
Baia Mare; Pandurii Tg. Jiu - Steaua MFA; CSM Medgidia - Poli
Izometal Timisoara; Uztel Ploiesti - Dinamo Baumit; CSM Oradea -
Bucovina Suceava; ; Stiinta Bacau -
Romvag Caracal.

ş

HANDBAL - CUPE EUROPENE
Victorii pe linie pentru formatiile romanesti Toate echipele

romanesti angrenate in cupele europene la handbal feminin au
castigat in acest sfarsit de saptamana.

Oltchim Ramnicu Valcea s-a impus in cel de-al doilea meci din
grupa D a Ligii Campionilor, invingand in deplasare formatia
maghiara, FTC Budapesta, scor 22-32. Astfel, cu doua victorii
dupa primele doua meciuri, Oltchim este liderul grupei si are sanse
mari de calificare in faza urmatoare a competitiei. Vineri, 9
noiembrie, Oltchim disputa al treilea meci in cadrul grupei D,
intalnind acasa pe Buducnost T-Mobile.

In Cupa Cupelor, ambele reprezentante ale Romaniei s-au
calificat deja in optimi. U Jolidon Cluj a disputat ambele meciuri in
Sala Sporturilor "Horia Demian" din Cluj-Napoca. Ardelencele au
trecut usor de austriecele de la Dornbirn Schoren, invingandu-le
cu 40-18 si 40-24.

Cea de-a doua formatie romaneasca din Cupa Cupelor,
Rulmentul Brasov, a ales sa dispute dubla din turul 3 pe terenul
grecilor de la Gas Anagennisi Artas. Cu toate ca au evoluat acasa,
grecoaicele nu au putut face fata echipei antrenate de Mariana
Tarca, brasovencele castigand cu 32-24 si 33-20.

In Cupa EHF, HCM Baia Mare a realizat surpriza, invingand
una dintre favoritele la castigarea cupei, formatia daneza Ikast
Bording. Desi le are in componenta pe vedetele Gro Hammerseng
sau Valerie Nicolas, echipa nordica a trebuit sa se recunoasca
invinsa la sfarsitul celor 60 de minute, scor 29-26. Returul are loc
sambata, 10 noiembrie, in Danemarca.

HC Dunarea Braila a obtinut biletele de calificare in optimi,
dupa dubla victorie in fata bosniacelor de la ZRK Ljubuski-
Trgocoop. Astfel, in Sala Sporturilor din Braila, gazdele au obtinut
doua victorii categorice, 36-23 si 38-14.

Tomis Constanta a castigat mansa tur a dublei din turul 3 al
Cupei Challenge cu scorul de 31-18, luand astfel o optiune impor
tanta pentru calificarea in optimi in fata echipei din Grecia, Elpidea
HC Dramas. Returul va avea loc sambata,10 noiembrie, la Drama

-

.

RUGBY - CUPA EUROPEAN~ PE NA[IUNI
Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa de echipa similara

a Rusiei, scor 12-22 (9-12), in cel de-al patrulea meci al tricolorilor
in cadrul Cupei Europene a Natiunilor.

In prima repriza, "stejarii" au incercat sa domine din start, dar s-
au lovit de o echipa a Rusiei foarte puternica din punct de vedere
fizic. Nationala noastra a reusit insa cateva faze de atac care au
dus balonul in terenul advers, dar i-au lipsit ultima patrundere, cea
decisiva. Singurele puncte au fost realizate de Dumbrava (doua
lovituri de pedeapsa), in vreme ce rusii au culcat odata balonul in
terenul de tinta insa doar odata au transformat.

Desi a fortat in debutul de repriza secunda, rugbystii romani au
reusit sa egaleze in minutul 65, prin acelasi Dumbrava, pentru ca
apoi rusii sa faca legea pe teren (eseu, transformare plus o lovitura
de perdeapsa) si sa incheie victoriosi: 22-12.

Urmatorul meci al Romaniei in cadrul Cupei Europene a Natiu-
nilor se va disputa pe 1 decembrie, in deplasare, contra Portugaliei

TENIS - TURNEUL
CAMPIOANELOR

Crema tenisului feminin se
intrece la Madrid, in Turneul
Campioanelor, competitia care
trage cortina peste sezonul
2007.

Cele mai bune opt jucatoare
din lume, in frunte cu belgianca
Justine Henin, se vor bate
pentru glorie, pentru titlul de
campioana a campioanelor, dar
si pentru premii de trei milioane
de dolari. In Romania, compe-
titia este transmisa, in direct, de
Eurosport.

Cele opt protagoniste au fost
repartizate in doua grupe a cate
patru, unde fiecare lupta cu fie-
care. Grupa Galbena, din care
fac parte Justine Henin (Belgia,
nr. 1), Jelena Jankovici (Serbia,
nr. 3), Serena Williams (SUA, nr.
5) si Ana Sakvetadze (Rusia, nr.
7), este insa mult mai echilibrata
decat Grupa Rosie, unde se
regasesc Svetlana Kuznetova
(Rusia, nr. 2), Ana Ivanovici
(Serbia, nr. 4), Maria Sarapova
(Rusia, nr. 6) si Daniela Hantu-
chova (Slovacia, nr. 8).

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

surat etapa a patra din grupele
Ligii Campionilor. Iata rezultate-
le inregistrate:
Marti, 06 nov. 2007:

Miercuri, 07 nov. 2007:

GRUPA A:

GRUPA B:

GRUPA C:

GRUPA D:

GRUPA E:

GRUPA F:

GRUPA G:

GRUPA H:

Liverpool - Be -0
- O. Marseille -

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

Lazio - W Bremen -
Olympiacos - Real Madrid 0-0

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

O. Lyon - Stuttgart -
Barcelona - Rangers -0

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

Fenerbahce - PSV -0
Inter M.- TSKAMosc -

Steaua - Sevilla 0-
Slavia Praga -Arsenal 0-0

şiktaş
FC Porto

8
2 1

2

2 1

1
3

4 2
2

4
2 2

2
4 2

2
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