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Vând cas ţa, zona centru,
120.000 € sau schimb cu apartament 2
camere + diferenţ

Vând garsonier parter, f r
îmbun t ţiri, preţ foarte bun. Tel. 0723-
653777, 0253-372833.

Cump r apartament cu 2 camere
decomandate la etaj intermediar.
Persoan fizic , dispun de bani cash!
Rog seriozotate. Tel. 0355-806332,
0724-023373.

Închiriez apartament mobilat situat
ultracentral în Re iţa. Tel. 0039-
3293081994.

Vând apartament 2 camere semide-
comandat 54 mp ocupabil imediat în
spatele facult ţii. Preţ neg. Tel. 0355-
414253, 0730-159767.

Închiriez apartament în Moroasa,
mobilat. Tel. 0770-546637 sau 0763-
276386.

Vând/schimb cas
ţa. Tel.

0745-032640.
Vând apartament confort 1, semico-

mandat, termopane, u metalic , preţ
neg. Tel. 0728-795197.

Vând cas în Boc a Montan cu 3
camere, îmbun t ţit modern cu gaz,
satelit, cu gr din i vie. Tel. 0724-
700792.

Cump r 200-250 mp teren pe
Semenic zona staţie meteo. Tel. 0744-
550996.

Cump r garsionier , exclus zona
c minelor cu sau f r utilit ţi, f r
intermediari. Tel. 0745-704320.

Vând garsonier
ţei bl. 3, et. 3, camer

Vând cas

ţa. Tel.0747-832171, 0256-
410590

Vând cas

Vând apartament 3 camere Al.

ţ 58.000 €. Tel. 0770-442804.
Vând apartament 3 camere zona

Intim, etaj 9 f r îmbu-n t ţiri, f r
intermediari: preţ 36.000 € neg. Tel.
0745-704320

Vând apartament în Govân dari, et.
1/4, 4 camere, modi-ficat, merit v zut,
central , termopane, 2 b i, 100 mp,
85.000 neg. Tel. 0746-515051.

Cump r garsonier sau apartament
cu o camer , preţ rezonabil. Ofer banii
pe loc, rog f r intermediari. Tel. 0743-
703994.
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%n aten]ia contribuabililor
persoane fizice }i juridice

În data de 30.09.2008 expiră termenul
de plată, la semestrul II, pentru achitarea
impozitelor şi taxelor locale.

Achitarea impozitelor şi taxelor se
poate face la Corpul II al Primăriei sau
Corpul IV, zilnic dupa urmatorul program:
luni-marti: orele 8-16, miercuri-joi: orele
8-18, respectiv vinerea între orele 8-13.

Neachitarea la termenul stabilit de
lege atrage după sine aplicarea unor
majorari de 0,1% pe zi la suma datorată.

Sistem integrat de gestionare
a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin

ANUNŢURI GRATUITE
PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA
NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI
TALONUL DIN PAGINA 3
ŞI PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Caut s închiriez spaţiu comercial
pentru magazin alimentar. Tel. 0720-
140244.

Închiriez garsonier mobila-t , 100
€/lun , Calea Caranse-be ului nr. 12.
Tel. 0722-254722, 0722-422360.

Persoan fizic caut aparta ment cu
3 camere conf. 1 pt. a cump ra. Rog
seriozitate i f r intermediari. Tel. 0723-
021734.

Ofer spre închiriere aparta-ment cu o
camer pe Calea Caransebe ului. Tel.
0765-983271.

Particular, vând apartament cu 2
camere, modificat în 3, Re iţa, lâng
Sala Polivalent , 5/10, 67 mp, preţ neg.
Tel. 0726-411878, 0770-600010.

ţa, Mo-roasa II, 9
camere, buc ţ
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Vând casă în Re
ătărie, pivni ă. Tel. 0255-

216826 între orele 20-22.
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reşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin s-a întâlnit marti, 23 sep
tembrie a.c. cu echipa de consultanţă
care asigură asistenţa tehnică în cadrul
proiectului “Sistem integrat de gestiona
re a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”,
consorţiul KOKS-ENVIROPLAN-EPEM-
ROMAIR.

La întâlnirea de lucru, ce a reunit
reprezentanţi ai Organismului Interme
diar - POS Mediu Timişoara, ai Gărzii
Naţionale de Mediu, ARPM Timişoara,
APM Caraş-Severin, precum şi ai
primăriilor din judeţ, a fost prezentat
Master planul privind sistemul integrat de
gestionare a deşeurilor pentru întreg
judeţul, contractul de asistenţă tehnică
precum şi etapele de derulare.

Master planul prezentat astăzi este
parte componentă a aplicaţiei pregătite
în scopul finanţării proiectului “Sistem
integrat de gestiune a deşeurilor în
judeţul Caraş-Severin” prin intermediul
instrumentelor structurale. Are ca
obiective: dezvoltarea unei strategii
judeţene în vederea dezvoltării serviciilor

publice de gestionare a deşeurilor pentru
a corespunde angajamentelor asumate
de România prin Tratatul de Aderare la
UE precum şi stabilirea unui program
investiţional sustenabil pe termen lung
pentru asigurarea serviciilor publice de
gestionare a deşeurilor.

Forma finală a Master planului va fi
suspusă spre aprobare în următoarea
şedinţă a Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, programată a se desfăşura la
sfârşitul lunii septembrie a.c.

Proiectul “Sistem integrat de
gestionare a deşeurilor în judeţul Caraş-
Severin”, realizat cu sprijinul Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile, este
unul dintre cele mai importante proiecte
cu finanţare externă care urmează a fi
implementat în judeţul Caraş-Severin în
următorii ani. In scopul realizării sale, un
număr de 69 de consilii locale au emis
hotărâri pentru asocierea în cadrul
acestui proiect, proiect prin care se va
realiza şi depozitul de deşeuri ce va
deservi întregul judeţ.

http://www.prisma-online.ro/


În cazurile în care, potrivit legii, asis
tenta juridică a făptuitorului, învinuitului,
inculpatului sau a condamnatului este
obligatorie, în cauza în care organul de
urmărire penala sau instan ă
că învinuitul, inculpatul, partea vătăma
tă, partea civilă sau partea responsabilă
civilmente nu ă
apărarea, precum si în alte cazuri
prevăzute de lege în care se impune
desemnarea unui avocat din oficiu,
Ministerul Justi

ă

-

-
ţa apreciaz

ţiei va asigura în bugetul
sau de venituri

ţii onorariilor pentru avocat.

şi-ar putea face singur

şi cheltuieli sumele
necesare pl

Valoarea noilor onorarii va fi
cuprinsa intre 100 si 400 de lei, astfel:

400 de lei:

300 de lei:

200 de lei:

150 de lei:

100 de lei:

pentru fiecare invinuit sau inculpat,
asistat in cursul urmaririi penale sau in
cursul judecatii, atunci cand cel putin
cinci persoane au calitatea de faptuitor,
invinuit sau inculpat in cauza.

pentru fiecare faptuitor, invinuit sau
inculpat, asistat in cursul urrnaririi
penale sau in cursul judecatii, atunci
cand cel putin doua persoane au
calitatea de fapiuitor, invinuit sau
inculpat in cauza;

pentru fiecare faptuitor, invinuit sau
inculpat, asistat in cursul urrnaririi
penale sau in cursul judecatii;

pentru asistenta juridica acordata in
caile extraordinare de atac;

pentru asistenta juridica gratuita
acordata, in cursul urmarii penale sau in
cursul judecatii, partii vatarnate, partii
civile sau partii responsabile civilmente.
Acest onorariu se acorda pentru fiecare
parte vatamata, parte civila sau parte
responsablla civilmente, in cazul in care
una sau mai multe persoane au calitatea
de parte vatamata, parte civila sau parte
responsabila civilmente;

pentru asistenta juridica acordata in
procedura plangerii in fata judecatorului

impotriva rezolutiunlor sau ordonantelor
procurorului de netrimitere in judecata,
formulate in temeiul prevederilor art.
2781 din Codul de procedura penala;

pentru asistenta juridica acordata
pentru fiecare invinuit sau inculpat in
cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii,
prelungirii sau rnentinerii masurilor
preventive;

pentru asistenta juridica acordata in
cazul cererii de revocare a suspendarii
executarii pedepsei sub supraveghere,
a contestatiei la executare, a cererilor de
intrerupere sau amanare a executarii
pedepsei inchisorii sau detentiunii pe
viata, inlocuirii tratamentului medical,
mentinerii, inlocuirii sau incetarii rnasurii
internarii medicale, precum si in celelalte
cazuri prevazute in Titlul III si Titlul IV din
Partea speciala a Codului de procedura
penala;

pentru asistenta juridica acordata in
cauzele intemeiate pe prevederile Legii
nr. 275/2006 privind executarea pedep
selor si a masurilor dispuse de organele
judiciare in cursul procesului penal;

Onorariile cuvenite se acorda o
singura data pentru intreaga perioada a
urmaririi penale, iar in cursul judecatii, se
acorda separat, pentru fiecare grad de
jurisdictie.

De asemenea, valoarea onorariilor
se dubleaza in cazul in care asistenta
juridica este acordata in zilele nelucra
toare, intre orele 20:00 si 08:00.

Prevederile noului Protocol privind
stabilirea onorariilor pentru avocatii care
acorda asistenta din oficiu, in materie
penala, vor intra in vigoare de la 1 oc
tombrie. Protocolul se va derula in limita
sumelor prevazute in bugetul de venituri
si cheltuieli al MJ pentru finantarea
sistemului de asistenta juridica.

Totodata, la data intrarii in vigoare a
prezentului protocol se abroga Proto
colul nr. 61.475/450 din 23 iunie 2005,
incheiat Intre MJ si UNBR.
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Vineri, 12 septembrie 2008, ora
16,15, vicepreşedintele Tribunalului
Caraş- Severin, jud. Rustin Ciasc (având
atribuţii de înlocuire a preşedintelui) a
procedat la tragerea la sorţi a membrilor
Biroului Electoral de Circumscripţie
Judeţeană Caraş- Severin, cu ocazia
organizării alegerilor pentru Camera
Deputaţilor şi Senat din data de 30
noiembrie 2008.

În urma tragerii la sorţi au fost
desemnaţi: judecător STUPARU
MARIANAGABRIELA, judecător CIASC
RUSTIN PETRU, judecător MALDEA
NICUŞOR.

Potrivit legii, cei trei judecători, prin
vot secret, au procedat, în aceeaşi zi, la
ora 17,30, la alegerea preşedintelui şi a
locţiitorului preşedintelui biroului
electoral, rezultând următoarea
componenţă a Biroului Electoral de
Circumscripţie Caraş-Severin:

judecător CIASC
RUSTIN PETRU vicepreşedintele
tribunalului

judecător STUPARU
MARIANA GABRIELA

judecător MALDEA
NICUŞOR

La şedinţa publică a mai participat
cons. juridic Turcoane Liliana, din partea
Instituţiei Prefectului jud. Caraş-Severin,
iar partidele politice nu au delegat nici un
reprezentant.

Birourile electorale de circumscripţie
vor supraveghea desfăşurarea alege

rilor din 30 noiembrie 2008 pentru
Camera Deputaţilor şi Senat.

Potrivit legii, alegerile parlamentare
în România se desfăşoară cu respec
tarea caracterului universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat al votului.
Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a
fi aleşi, indiferent de rasă, sex,
naţionalitate, origine etnică, limbă
vorbită, religie, opinie politică, avere sau
de origine socială, în condiţiile legii.

Birourile electorale de circumscripţie
urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale
privitoare la algeri în circumscripţia
electorală în care funcţionează.

Propunerile de candidaţi se depun la
birourile electorale de circumscripţie
care funcţionează la nivelul la care sunt
aleşi candidaţii respectivi, cel mai târziu
cu 40 de zile înainte de data alegerilor.

Preşedintele biroului electoral, în
prezenţa persoanelor delegate de
partidele politice, va completa birourile
electorale de circumscripţie cu cel mult 9
reprezentanţi ai partidelor politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale şi
ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la
alegeri, în termen de 24 de ore de la
rămânerea definitivă a candidaturilor.

Autoritatea Electorală Permanentă
îşi desemnează, prin hotărâre, repre
zentantul în Biroul Electoral de Circum
scripţie, în 24 de ore de la desemnarea
judecătorilor.
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Preşedinte:

Locţiitor:

Membru:
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În continuarea campaniei de infor
mare privind legislaţia în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
iniţiată de ANES, vă informăm cu privire
la prevederile legislative referitoare la
dreptul bărbatului de a beneficia de
concediu paternal.

Încurajarea taţilor de a se implica in
creşterea şi îngrijirea copilului reprezintă
o prioritate în cadrul campaniei de
informare demarate de ANES. Astfel,
prevederile Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi, definesc în articolul 4
al. 1 lit.a discriminarea directă ca fiind
„diferenţa de tratament a unei persoane
în defavoarea acesteia, datorită
apartenenţei sale la un anumit sex sau
datorită gravidităţii, naşterii, maternităţii
ori acordării concediului paternal”.

Legea nr. 210/1999 privind concediul
paternal sprijină şi încurajează partici
parea efectivă a tatălui la îngrijirea
noului-născut indiferent dacă copilul
este născut din căsătorie, din afara
căsătoriei sau este adoptat de titularul
dreptului. Conform art.2 „în cazul în care
titularul dreptului la concediu paternal
este asigurat în cadrul sistemului
asigurărilor sociale de stat, el are dreptul
la un concediu paternal plătit de 5 zile
lucrătoare.” Totodată, în cazul în care
tatăl copilului nou-născut a obţinut
atestatul de absolvire a cursului de
puericultură, durata concediului paternal
se majorează cu 10 zile lucrătoare.

Concediul paternal se acordă la
cerere, în primele 8 săptămâni de la naş

terea copilului, justificat cu certificatul de
naştere al acestuia. Indemnizaţia pentru
concediul paternal se plăteşte din fondul
de salarii al unităţii şi este egală cu sala
riul corespunzător perioadei respective.

Cursul de puericultură constă în
prezentarea unor noţiuni elementare
teoretice şi practice necesare în vederea
îngrijirii copilului mic, în vederea
participării efective a tatălui la îngrijirea
propriului copil nou-născut. Cursul de
puericultură va fi ţinut de medicul de
familie al tatălui, în perioada de sarcină a
mamei sau după naşterea copilului. În
urma verificării noţiunilor dobândite,
medicul de familie va elibera atestatul de
absolvire a cursului de puericultură.

In conformitate cu art.3, alin (1), “tatăl
care satisface serviciul militar obligatoriu
are dreptul, la naşterea propriului copil,
la o permisie de 7 zile calendaristice.”

În cazul decesului mamei copilului în
timpul naşterii sau în perioada concediu
lui de lăuzie, tatăl copilului beneficiază
de restul concediului neefectuat de către
mamă. Pe perioada în care tatăl efectu
ează concediul de lăuzie neefectuat de
mama decedată tatăl are dreptul la o
indemnizaţie acordată de unitatea la
care îşi desfăşoară activitatea.

Concediul paternal constituie o opor
tunitate acordată taţilor de a fi alături de
mamă in primele săptămâni de viaţă ale
copilului. Totodată, preluarea conce
diului paternal reprezintă un prim pas în
concilierea vieţii de familie cu viaţa
profesională şi în implicarea ambilor
părinţi în viaţa de familie.
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Concediul paternal
Agenţia Naţională pentru Egalitatea

de Şanse între femei şi bărbaţi (ANES)
continuă seria comunicatelor de presă
care au ca scop informarea publicului
larg cu privire la legislaţia naţională în
domeniul egalităţii de şanse şi tratament
între femei şi bărbaţi. Prezentul material
va furniza informaţii privind protecţia
maternităţii la locul de muncă.

Legea cadru în acest domeniu este
O G nr. 96/2003 privind protecţia ma
ternităţii la locul de muncă. Maternitatea
nu poate constitui un motiv de
discriminare iar orice tratament mai puţin
favorabil aplicat unei femei legat de
sarcina sau de concediul de maternitate
constituie discriminare în sensul legii.

Este interzis să i se solicite unei can
didate, în vederea angajării, să prezinte
un test de graviditate şi/sau să semneze
un angajament că nu va rămâne însărci
nată sau că nu va naşte pe durata de
valabilitate a contractului individual de
muncă. Sunt exceptate de la aplicarea
acestor prevederi, acele locuri de muncă
interzise femeilor gravide şi/sau care
alăptează, datorită naturii ori condiţiilor
particulare de prestare a muncii.

Concedierea nu poate fi dispusă pe
perioada în care:

femeia salariată este gravidă sau se
află în concediu de maternitate;

angajatul se află în concediu de
creştere şi îngrijire a copilului în vârstă
de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul
copilului cu handicap (cu excepţia
situaţiilor în care intervine reorganizarea
judiciară sau falimentul angajatorului).

La locul de muncă salariata gravidă
are următoarele drepturi

Dreptul la păstrarea confidenţialităţii

privind starea de graviditate;
Dreptul de a fi informate de către

angajator despre prevederile legale din
domeniul protecţiei maternităţii la locul
de muncă;

Dreptul de a fi informate de către
angajator în scris asupra evaluării
privind riscurile la care pot fi supuse la
locurile de muncă;

Dreptul de a nu efectua o muncă dău
nătoare sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a
fătului sau a copilului nou-născut;

Dreptul de a nu fi expuse la condiţii
de muncă sau agenţi periculoşi;

Dreptul de a beneficia de concediu
de risc maternal (maximum 120 de zile,
recomandat de doctorul de familie sau
de cel de medicina muncii) pentru
salariatele gravide, înainte de data
solicitării concediului de maternitate (a
concediului prenatal), în cazul în care
angajatorul nu poate să-i asigure
salariatei condiţii de muncă şi/sau orar
de muncă pentru a preveni riscurile
asociate locului de muncă;

Dreptul de a beneficia de concediu
de risc maternal pentru salariatele care
au născut recent şi/sau care alăptează,
după efectuarea concediului postnatal
obligatoriu de 42 de zile şi înainte de
solicitarea concediului şi indemnizaţiei
pentru creşterea şi îngrijirea copilului;

Dreptul la indemnizaţia de risc mater
nal în condiţiile efectuării concediului de
risc maternal. Indemnizaţia reprezintă
75% din media veniturilor lunare reali
zate în ultimele 6 luni anterioare datei
certificatului medical, pentru care a fost
plătită contribuţia la asigurările sociale
de sănătate.

.u. . -
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Protecţia maternităţii

Onorariile avocatilor din oficiu
se vor majora de la 1 octombrie

Num@rul de aleg@tori pe colegii uninominale

Judec@torii membri ai Biroului Electoral Jude]ean Cara}-Severin
pentru alegerile generale din 30 noiembrie 2008

Colegiul Nr.
alegători

Nr. semnături
pt. candidaţi
independenţi

1 79.511 3.180

2 53.680 2.147

3 48.070 2.000

4 49.583 2.000

5 54.489 2.179

TOTAL: 285.333

Colegiul Nr.
alegători

Nr. semnături
pt. candidaţi
independenţi

1 129.094 5.163

2 156.239 6.249

TOTAL: 285.333

Colegiul 1 SENAT = Colegiul 1 CAMERA DEPUTAŢILOR + Colegiul 4 CAMERA DEPUTAŢILOR
= Colegiul 2 CAMERA DEPUTAŢILOR + Colegiul 3 CAMERA DEPUTAŢILOR

+ Colegiul 5 CAMERA DEPUTAŢILOR
Colegiul 2 SENAT

NOTĂ: Numărul de alegători pe colegii pentru
SENAT este calculat astfel (conform H.G. nr.
802/2008):



Vând Dacia 1992, 550 €. Tel.
0743-154798.

Vând VW Golf, an 2001,
albastru metal, 116.500 km, 1.4
benzin , preţ 5.600 € neg. Tel.
0721-524382, 0355-411369.

V â n d b u l d o e x c a v a t o r
nemţesc. Preţ 5.500 €. Tel.
0755-615558.

Vând Opel Vectra, an 1993,
înmatriculat, verificare 2010,
ABS, clim , cauciucuri noi, preţ
2.500 € neg. Tel. 0722-410470.

Vând VW Golf 3, an 1993,
alb, 1.6 benzin , 5 u i, trap
electric , servo frân , servo
direcţie, Euro 2, tax poluare
290 €. Preţ 2.150 €, neg. Tel.
0728-972330.

Vând VW Golf 3, ro u, an
1992, 1.8 benzin , 4 u i, servo
frân , servo direcţie, air-bag,
Euro 2, stare impecabil , tax
poluare 295 €. Preţ 2.150 € neg.
Tel. 0728-972330.

Vând Fiat Punto, 1.2 benzi-
n an 2002, albastru metalizat,
3 u i, geamuri electrice, servo
directie, ABS, air bag-uri,
85.000 km, înmatriculat. Preţ
4.700 € neg. Tel. 0728-972330.

Vând Golf 3 1,9 td, ‘93,
scaune scoic jenţi aluminiu +
jenţi tabl , stare impecabil , nr.
ro ii, provenienţ Germania,
euro 2, taxa 300 €, preţ 3.600
neg. Tel. 0355-411484.

Vând Opel Astra Caravan,
an fabricaţie 1997, clim , gea-
muri electrice, închidere centra-
lizat , 136.000 km. Tel. 0728-
020880.

Vând motociclet
, 1.500

€ 0748-099002.
Vând pompe electrice de

benzin pt. orice tip auto, capuri
distribuitoare, pompe alimen-
tare diesel. Tel. 0744-852658.

Vând Dacia papuc 1305, a.f.
2001, motor 1,6, injecţie + insta
laţie gaz omologat

ţ neg. Tel. 0723-053013.
Vând

ţ ,0 HDI, 4 air
bag, geamuri

ţ neg. 3.950 € neg. Tel.
0255-234428, 0766-633195.

Vând OpelAstra Caravan an
fabricaţie 1994, 1,7 turbo diesel,
ABS, închidere centralizat

ţi de iarn ţ neg. Tel.
0748-034606.

Vând motostivuitor IH de
teren 4x4 diesel, care ridic 3,2 t
la 4,2 m. Preţ 7.890 €. Tel. 0766-
447676.

ă

ă

ă ă
ă ă

ă

ă
ă

ă ă

ă

ă,
ă ă

ă

ă

ă

ă gen
ch per Yamaha Maxim

. Tel.

ă

ă. Taxă achi
tată 2008, stare impecabilă.
Pre

ă, cd.
Acte la zi + motor de rezervă

ă. Pre

ă

ş

ş
ş

ş

ş

şi oglinzi electrice,
consum mixt 5,5 %, mici
prob leme, numere roş i i ,
programare RAR 26.11.2008.
Pre

şi
ro

,

op

-
-

Citroen Xsara II, an
fabrica ie 2001, 2

Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţ

ţie, termo
pane peste tot, balcon închis în
termopan

ţie
electric

ţ ţ
37.500 € neg. Tel. 0723-
535841, 0770-745772.

Vând camer
ţionarilor. Tel.

0726-125935.
Vând garsonier

Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere

în Moroasa, parter, posibilit ţi
vad comercial.Tel.0726-125935

Vând teren în centru, lâng
Tel. 0726-125935

Vând în B

Tel. 0726-125935.
Închiriez camer

ţionarilor. Tel.
0726-125935.

Închiriez în B

Tel. 0726-125935.
Închiriez în Moroasa aparta

ment 2 camere decomandat,

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufra
geria, u ă metalică, instala

ă nouă, baie renovată
(gresie, faian ă, set Olivia). Pre

ă de cămin cu
baie, în blocul func

ă în Mociur.

ă

ă
BCR, 430 mp.

ăile Herculane
apartament 2 camere mobilat,
utilat.

ă de cămin
cu baie, în bl. Func

ăile Herculane
apartament 2 camere deco
mandat, mobilat, utilat, pe pe
rioadă lungă.

-

-

-
-

-

şi modificat
ş

Ş

ş

ş

ş

ofer categoria B caut loc de
munc . Tel. 0745-628294.

Transport de marf în ţar
sau str inatate. Tel. 0745-
274929.

Traducator autorizat limba
italian efectuez traduceri. Tel.
0745-652230.

Caut s îngrijesc copil la
domiciliu. Rog seriozitate. Tel.
0355-404286.

Te-ai s turat s cari tot
timpul calculatorul la firme s ţi-l
repare? Acum reparaţia vine la
tine! Tel. 0745-945040.

Sonorizez urm toarele
evenimente: nunţi, botezuri,
petreceri de firm etc. Tel. 0770-
479506, 0721-606034.

Speciali ti în sp lare cana-
pele, fotolii, tapiţerii paturi,
scaune tapiţate, covoare. Ne
deplas m la sediul domiciliul
dumneavoastr i sp l m pe
loc canapeaua, fotoliile, patu-
rile, scaunele tapiţate. Deţinem
aparatur i detergenţi profe-
sionali. Timp scurt de execuţie.
Garant m calitatea! Program ri
la tel. 0752-521169.
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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.
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada -
şi

septembrie

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

-

şi

septembrie

Matrimoniale
Caut doamn

Caut amant din Re iţa.
Sms 0723-875211.

ţ

ă până la 60 ani
pt. prietenie. Eu, 56/170/70 kg,
văduv, apartament + auto,
serios, fidel, cinstit, îmi caut
jumătatea. Tel. 0770-473175.

ă

Pensionară 59 ani caut
partener pt. căsătorie. Tel.
0728-166849.

Domn manierat, 38/175/75,
brunet, ochi verzi, doresc
cuno ă cu doamnă pt.
prietenie, căsătorie. Tel. 0355-
804182.

ş

ştin

mobilat, utilat, lâng

Tel. 0726-125935.
Vând terenuri în B

ţii
Tel. 0726-125935.

Vând garsonier
ţiri, ocupabil

ţa.Tel. 0748-119443
Primesc 2 fete sau b ţi în

gazd
Vând în G taia, centru, gr

Vând cas ţa, centru,
cu gr

2 camere, buc

sau schimb cu apar-
tament în Re ţa, conf. 1, cu
central sau 2

2 camere,
complet mobilat,

ţ 25.000 €. Tel.
0723-678913, 0255-216372.

ţ

ţ

ţiri,
ocupabile imediat. Preţ 14.000
€ neg. Tel. 0770-746033, 0728-
213320.

ţ
27.000 € neg. Tel. 0355-
411221, 0770-516624.

Închiriez spaţiu comercial
zona Piaţa Sud. Tel. 0744-
702037.

teren Calea Timi

apartament 3 camere
ultracentral (lâng

cas

ă Fluturelul,
parter, posibilitate vad comer
cial.

ăile
Herculane, diferite pozi

ărimi.
ă cu îmbună

tă ă imediat, str.
Rarău, Re

ăie
ă. Tel. 0355-804374.

ă ă
dină intravilan (loc de casă). Tel.
0747-832171, 0256-410590.

ă în Re
ădină. Tel. 0255-253824.

Vând în Gătaia, în centru,
casă ătărie, baie,
hol, pais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp,

ă, et. 1 . Tel. 0256-
410590, 0747-832171.

Vând apartament
la casă, zona

Muncitoresc. Pre

Vând urgent apartament 3
camere, Micro II, et. 2, pre

Vând urgent apartament 2
camere decomandat, bloc cără
midă, termopane, centrală, gre
sie, faian ă, u ă de metal, ocu
pabil imediat. Tel. 0745-396037.

Vând casă una sau două cu
aceea ădină mare,
curte mare, cu posibilitate garaj

ă apartament
2 camere, bucătărie

ă fizică, vând 2 ca
mere de cămin cu îmbunătă

Vând casă str. Semenicului
nr. 13, zona Muncitoresc, pre

Vând terenuri la Gărâna, 20
€/mp. Tel. 0726-609661.

Vând
ănăstire Tel. 0726-609661.
Vând

ă Sala Poliva
lentă), 80.000 €. Tel. 0726-
609661

Vând ă la Boc
ă centrală, 50.000 €. Tel.

0726-609661.
Închiriez apartament 2

camere nemobilat. Tel. 0748-
119443.

-

-

-

-
-
-

-

-

.
-

şi
m

şi

şi

ş

şi

neg.
Tel. 0748-627299.

ş

şi curte, cu gr

şi privatizare. Tel. 0747-160525,
0771-266074.

Închiriez la cas
şi baie. Tel.

0747-160525, 0771-266074.
Persoan

şorii
(M ).

şa Vasio
va, zon

Ofer spre adopţie iubitoriilor
de animale, c ţei maidanezi,
vaccinaţi. Tel. 0741-996869.

mobil

9
Vând Nokia N82 black full

folosit 3 zile 220 €, Sony
Ericsson W880i, 300 lei. Tel.
0742-903656.

Vând camer foto Canon
PowerShot A520, senzor 4 MP,
zoom digital/optic 3,6x/4x,
geant card MMC 512 MB, 2
acumulatori GP 2500. Preţ 450
lei neg. Tel. 0753-757448.

Vând mas de masaj profi
nou nouţ , special pt. cabinete
de masaj, ţar provenienţ
Germania, preţ 300 € neg. Tel.
0355-411484.

Vând mobil de tineret ve-
chime 1 an, 800 lei. Preţ neg.
Tel.0727-636862, 0726-420735

Vând subwoofer 400 W, 2
difuzoare 15”, 2 boxe 200 W,
staţie rack 2x100 W. Preţ 1.200
lei. Tel. 0722-619119.

Cump

Vând camer

Vând dormitor nuanţ

ţ 1.000 lei neg.
Tel. 0721-749855.

Vând mobil
ţ 750 lei. Tel.

0744-316672.
Vând birou cu fotoliu, m -

ţ
ţ neg.

Vând pat mare pt. copii,
etajat cu scar ţ

Vând dormitor, stare f. bun

Vând urgent canapea, ins-
tant, convector, tv color, m ţ

Vând masc

ă

ă tineret, stare
bună, veche un an. Tel. 0729-
9112 4.

ă

ă,

ă
ă ă

ă ă

ă

ăr instant pe gaz. Tel.
0755-615558.

ă video Sharp
cu toate accesoriile originale, +
2 casete noi ă de trans-
port. Tel. 0355-425063, 0744-
906093.

ă ma-
hon (pat, 2 noptiere, dulap ma-
re, saltea). Pre

ă bucătărie,
stare f. bună. Pre

ă
s ă joasă cu 3 fotolii

ă. Pre Tel. 0255-
221036.

ă ă ă de
scris încorporată, 500 lei. Tel.
0724-539503.

ă,
convector ă de fontă
(baie). Tel. 0255-224894.

ăsu ă
mică pt. sufragerie. Tel. 0749-
486188.

ă ghiuvetă bucă-
tărie, 70 lei neg.

Vând

şi geant

u şi canapea
extensibil

şi m su

şi van

şi aragaz 4
ochiuri 160 lei. Tel. 0355-
416763, 0727-766324.
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Oferte-Cereri

de Serviciu
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Vând autoturism Dacia 1410
în stare de funcţionare, an 1984,
expirat verificarea tehnic 400
€. Tel. 0355-809615.

ă ă,

S.C. Elcom S.R.L. angajeaz
ţii la tel. 0255-220.711 sau la sediul

firmei din Piaţa 1 Decembrie 1918, bl. 26, ap. 3.

ă depanator tehnică de
calcul. Informa

S.C. Elcom S.R.L. organizeaz

ţii la tel. 0255-220.711.

ă începând cu data de
6 octombrie 2008, curs de operare calculator
acreditat de Ministerul Muncii pe structura ECDL.
Informa

Îndureraţi de dispariţia
dragei noastre

transmitem condoleanţe
familiei.

Va r

DORA PEPTENAR

ămâne veşnic în
sufletele noastre.

Familia Iliasă



Elevii se pot înscrie până în 1 octombrie la
programul , care prevede
acordarea unui ajutor de 180 de lei pe lună
pentru cei care provin din familii al căror venit
brut lunar pe membru de familie realizat în
ultimele trei luni este de maximum 200 de lei.

"Bani de liceu"
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea

Legii nr. 119/1996 cu privire la , care prevede
obligatia viitorilor soti de a depune la oficiile de stare civila o declaratie pe
propria raspundere din care sa rezulte ca nu exista niciun motiv care sa
impiedice incheierea casatoriei. Proiectul de lege va fi transmis Camerei
deputatilor, pentru dezbateri, in calitate de for decizional.

actele de stare civilă
Diplomele de licenţă eliberate de

facultati vor fi insotite de un supliment
care va facilita comparabilitatea
internationala a titlurilor, a diplomelor
si certificatelor care pot fi obtinute in
invatamantul superior romanesc.

� �

�

�

� �

�

�

ă ă
ă

ţ
â î

. . nr.
ş

Valabilitatea autorizatiilor provizorii de circulaţie, sau a a-numitele "numere ro ii", a fost prelungit de la 30 la 90 de zile
Întreprinzătorii care doresc să acceseze fonduri europene pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi şi pentru
dezvoltarea de activităţi turistice îşi pot depune proiectele până pe 30 octombrie Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei Soluţia de localizare a apelurilor din
reţele mobile, de către serviciul 112, va fi implementată până la sfârşitul lunii noiembrie, când sistemul va deveni complet funcţional

De la 1 ianuarie 2009, agenţii de poliţie vor beneficia de o creştere de salariu, estimată între 10 şi 20% din actualul salariu de bază
Pensii majorate de la 1 octombrie, cu o lun mai devreme fa de termenul prevazut de O G 26/2008 MEF va suspenda
aplicarea impozitelor pe c tigurile de pe Burs , n 2009

ş ş ă
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H.G. nr. 747 . -
ţiilor O.G. nr. 92/2000

privind organizarea ţionarea serviciilor de
reintegrare social

ţiunilor neprivative de libertate, aprobat
prin H. .

. .
ţile competente responsabile

cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consu-
matorilor ţile naţionale în
acest domeniu

Ordinul nr. 463 al ministrului muncii, familiei
ţii de

(M.O. nr. 562/25.07.2008)
ul nr.

ţii de

(M.O. nr. 562/25.07.2008)
ul nr.

ţiunilor privind
modalit ţile de aplicare a O.u. .

ţional, aprobate prin Ordinul
ministrului mediului
(M.O. nr. 562/25.07.2008)

ul nr. ţiei privind re-
publicarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

pentru adoptarea Regulamentului de punere în apli-
care a Legii notarilor publici ţii notariale nr.
36/1995

Ordinul nr. 2.231 al ministrului economiei
ţelor privind titlurile de stat ce urmeaz

ţionate ţa reglementat

(M.O. nr. 565/28.07.2008)
ul nr.

ţ, turism

ţinerea finanţ -

nr. -
ţii de

ţionale a României privind acordarea din bu-
getul asigur t. ţii avanta-
joase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderi-
lor mici ţilor cooperatiste, asociaţiilor fa-
miliale -

ţi economice
Ordinul nr. 1.961/C al ministrului justiţiei privind

redobândirea cet ţeniei române de c

ul nr. ţiei privind
acordarea cet ţeniei române unor persoane

Ordinul nr. 5.813 al vicepre ţiei
Naţionale de Administrare Fiscal

ţiei Naţio-
nale de Administrare Fiscal (M.O. nr.
572/29.07.2008)

Ordinul nr. 2.219 al ministrului economiei ţe-
lor privind stabilirea personalului împuternicit s -

ţii -
ţii nr. 82/1991 (M.O. nr. 582/01.08.2008)

Ordinul nr. 877 al ministrului mediului

ţiilor la
aceast (M.O. nr. 584/04.08.2008)

Ordinul nr. 485 al ministrului agriculturii

. -

. ţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbu-
n ţirilor funciare

ţiile de eligibilitate (M.O. nr.
586/05.08.2008)

Ordinul nr. 2.038/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 586/05.08.2008)
H.G. nr. 751 -

. .
(M.O. nr. 589/06.08.2008)

pt modificarea

ă a infractorilor
ării sanc
G nr. 1.239/2000 (M.O. nr. 557/23.07.2008)

Legea nr. 158 privind publicitatea în ătoare
ă (M.O. nr. 559/24.07.2008)

H.G. nr. 784 pentru modificarea anexei la H G nr.
244/2007 privind autorită

ă
(M.O. nr. 561/24.07.2008)

ă
ă sub formă de tichete de cre ă

pentru semestrul II 2008
Ordin 464 al ministrului muncii, familiei

ă
ă pentru semestrul II 2008

Ordin 864 al ministrului mediului ării
durabile pentru modificarea Instruc

ă G nr. 55/2008 privind
reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a
înnoirii Parcului auto na

ării durabile nr. 535/2008

Ordin 1.927/C al ministrului justi

ă
(M.O. nr. 563/25.07.2008)

ă a fi
tranzac ă administrată
de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucure

ării întreprin
derilor mici

ă
ăncii Na

ărilor p

ă
ă ă în mod in

dependent activită

ă ătre unele
persoane

Ordin 1.962/C al ministrului justi
ă

ă pentru completarea
Normelor privind procedurile simplificate de vămuire,

aprobate prin Ordinul vicepre
ă nr. 5.465/2007

ă cons
tate contraven ă aplice amenzile prevăzute de Le
gea contabilită

ării
durabile pentru modificarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor

ă a organiza
ă schemă

ării
rurale privind modificarea anexei nr. 12 la anexa F la
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor ării
rurale nr. 850/2006 pt aprobarea normelor metodo
logice privind modul de acordare a sprijinului financiar
pt activită

ătă ării ării
teritoriului, precum

ă ătre unele
persoane

pentru modificarea Normelor metodo
logice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în
anexa nr. 1 la H G nr. 106/2002 privind etichetarea
alimentelor

şi completarea Regula
mentului de aplicare a dispozi

şi func
şi de supraveghere a

execut

şel şi
publicitatea comparativ

şi cooperarea dintre autorit

şi
egalit şanse pentru stabilirea valorii sumei lunare
indexate care se acord ş

şi
egalit şanse pentru stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de mas

şi dezvolt

şi dezvolt

şi a activit

şi
finan

şi pe pia
şti” -

S.A.
Ordin 928 al ministrului pentru întreprinderi mici

şi mijlocii, comer şi profesii liberale privind
înlocuirea unor anexe la procedurile de implementare
a programelor pentru sus

şi mijlocii (M.O. nr. 566/28.07.2008)
Norme metodologice 1.557/8 ale ministrului mun

cii, familiei şi egalit şanse şi ale guvernatorului
B

şomaj de credite în condi

şi mijlocii, unit
şi persoanelor fizice care desf şoar

(M.O.569/29.07.2008)

(M.O. nr. 569/29.07.2008)

(M.O. nr.
569/29.07.2008)

şedintelui Agen

şedintelui Agen

şi finan

şi s

şi dezvolt

şi mediului nr. 50/2004
privind Procedura de organizare şi coordonare a
schemei de management şi audit de mediu (EMAS)
care permite participarea voluntar

şi dezvolt

şi dezvolt

şi al organiz şi sistematiz
şi condi

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Cuantumul indemnizaţiei acordate însoţitori-
lor pensionarilor încadraţi în gradul I de invalidi-
tate va fi de 80% din valoarea unui punct de pen-
sie stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat. Ordonanţa de Urgenţă aprobată
ieri are în vedere faptul că indemnizaţia trebuie
să se stabilească în mod similar cu pensia de
invaliditate, prin raportare la valoarea punctului
de pensie. În acest fel se elimină legătura dintre
unele drepturi de asigurări sociale şi nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară.

Guvernul Romaniei - Biroul de presă

Indexarea unor indemniza]ii acordate
în baza unor legi speciale

Guvernul a aprobat indexarea, începând cu luna
octombrie, cu 7,5% (corespunzător indicelui mediu
al preţurilor de consum) a unor indemnizaţii acor
date în baza unor legi speciale.

Astfel, începând cu luna octombrie, se indexea
ză următoarele indemnizaţii:

indemnizaţia lunară neimpozabilă acordată în
baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi
acordarea unor drepturi persoanelor care au efec
tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1050-1961, cu modifi
cările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună
de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale
a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; indem
nizaţia devine 2,53 lei.

indemnizaţiile lunare, în sume fixe, acordate în
baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemni
zaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a
artiştilor interpreţi sau executanţi din România, care
devin: 339 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi,
prevăzute la art. 4 alin. 1, cu atestat categoria I,
eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor; 254 lei pen
tru artiştii interpreţi sau executanţi, prevăzute la art.
4 alin. 1, cu atestat categoria II, eliberat de Ministerul
Culturii şi Cultelor; 198 lei pentru artiştii interpreţi sau
executanţi, prevăzute la art. 4 alin. 1, cu atestat cate
goria III, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor.

indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonan
ţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septem
brie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Nivelul indexat al indemnizaţiilor lunare se
utilizează, începând cu luna octombrie 2008, la cal
culul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate
în baza Legii nr. 309/2002, Legii nr. 109/2005, O.G.
nr. 105/1999.

Efortul bugetar estimat, pentru anul 2008, este
de circa 9,513 milioane lei şi este acoperit din
bugetul aprobat.
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Începând cu 1 noiembrie 2008, în subordinea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse va
funcţiona Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale.
Numărul de posturi ale Agenţiei este de 1.041, acestea
fiind asigurate prin reorganizarea direcţiilor de muncă şi
protecţie socială judeţene şi preluarea a 400 de posturi de
la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Posturile şi personalul se preiau, pe bază de protocol, în
care se va stabili structura posturilor redistribuite şi
cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli,
incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.

Guvernul Romaniei - Biroul de presă

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care va acorda
sprijin financiar pentru producătorii agricoli din
sectoarele legume-fructe şi agricultură ecologică.

Producători agricoli trebuie să aibă în folosinţă
suprafeţe agricole de cel puţin 0,25 ha şi să nu aibă
datorii la bugetul de stat sau la bugetul administraţiei
publice locale.

Pentru sectorul de agricultură ecologică, beneficia
rii trebuie să fie înregistraţi anual la Ministerul Agricul
turii şi Dezvoltării Rurale, ca producători în agricultura
ecologică. De asemenea, trebuie să aibă un contract
cu un organism de inspecţie şi certificare. Aceste
organisme de inspecţie sunt aprobate anual de către
MinisterulAgriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pentru beneficiarii din sectorul legume-fructe,
sprijinul financiar se acordă pentru o suprafaţă de
maximum 3 hectare, de pe care sunt recoltate unul sau
mai multe produse, care aparţin organizării comune de
piaţă în sectorul legume-fructe.

Beneficiarii din acest sector pot solicita sprijin
financiar fie numai pentru suprafeţele de pe care
recoltează legume, fie numai de pe suprafeţele de pe
care recoltează fructe.

1.110 lei/hectar pentru persoanele fizice - membre
ale asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale, persoa
ne fizice autorizate şi persoane juridice;

ători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa
27/2005, privind recunoaşterea şi funcţionarea grupu
rilor de producători, pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice;

ători recunoscute preliminar sau membrii organi

zaţiilor de producători recunoscute conform Ordinului
684/2007 şi a regulamentelor şi directivelor europe

ne specifice.

ţinerea a 50% din contravaloarea ta
xei de inspecţie şi certificare, plătită de producător or
ganismului de inspecţie şi certificare cui care a încheiat
contractul. Sprijinul maxim acordat este de 900 lei;

ăşuni
şi fâneţe permanente aflate în perioada de conversie.
Sprijinul se acordă pe o suprafaţă de maximum 20
hectare, pentru fiecare producător;

ţă de vie şi livezi
aflate în perioada de conversie. Sprijinul se acordă tot
pe o suprafaţă de maximum 20 hectare, pentru fiecare
producător;

e, ceritificată în sistemul de
agricultură ecologică, până la maximum 50 familii de
albine, pentru fiecare producător.

uma totală a sprijinului financiar, acordată pentru
fiecare din cele două sectoare, respectiv legume-
fructe şi agricultură ecologică, nu poate depăşi valoa
rea de 7500 Euro pe exploataţie.

Cererile de sprijin financiar trebuie adresate
Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

Sprijinul financiar va fi achitat începând cu 1
ianuarie 2009, de la bugetul de stat, prin bugetul
aprobat MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Sprijinul financiar se acordă pentru fiecare
beneficiar într-o singură tranşă, iar solicitanţii nu pot
renunţa la calitatea de beneficiari pe perioada derulării
schemei de sprijin financiar.

-
-

-

2.960 lei/hectar pentru membrii grupurilor de
produc

-

3.700 lei/hectar pentru membrii grupurilor de pro-
duc -

nr. -

Sprijin prin sus -
-

425 lei/hectar pentru culturi de teren arabil, p

700 lei/hectar pentru culturi de vi

75 lei/ familia de albin

S

-

Ajutorul pentru sectorul legume-fructe este de:

Ajutorul pentru agricultură ecologică este de:
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Sprijin financiar pentru produc@torii agricoli
din sectoarele legume-fructe }i agricultur@ ecologic@



Large Hadron Collider (LHC) a suferit un eşec la doar nouă zile de la lansarea
primului fascicul de protoni în tunelul de 27 de kilometri, situat a o adâncime de 100 de
metri la graniţa dintre Elveţia şi Franţa. Oamenii de ştiinţă din Centrul European pentru
Cercetare Nucleară, popular CERN, au confirmat că severitatea distrugerilor unor
echipamente va întârzia cercetările până în primăvara lui 2009. Un sector întreg a fost
avariat de o scurgere a lichidului de răcire (heliu) ce a dus la arderea a peste 100 de
magneţi folosiţi la accelerarea particulelor.

LHC-ul este o maşină a superlativelor. Este cel mai complex instrument ştiinţific
construit vreodată. Centrul său este reprezentat de nişte magneţi superconductori
extrem de eficienţi, bazaţi pe bobine făcute din fire de niobiu şi titan care conduc
electricitatea fără a impune rezistenţă la temperaturi joase. Magneţii LHC-ului
funcţionează la o temperatură de aproximativ 1.9 grade peste 0 absolut (în jur de -271
C), fiind răciţi de heliu superfluid.

În ultimele decenii fizicienii au putut descrie din ce în ce mai amănunţit particulele
fundamentale care alcătuiesc Universul şi modul în care acestea interacţionează.Aces-
tă înţelegere este cunoscută drept Modelul Standard al fizicii particulelor. Dar modelul
teoretic este necesar să fie confirmat prin date experimentale, iar marele pas pentru a
vedea direct ce se ascunde în spatele Modelului Standard este acest Large Hadron
Collider (LHC, MareleAccelerator de Hadroni). Fiecare coliziune de protoni în accelera-
tor va dezvălui mai multe informaţii despre cele mai fundamentale părţi ale Universului.

De exemplu, procesul care dă masă particulelor ar trebui să fie lămurit.Acest proces
s-ar putea anunţa prin intermediul producţiei a unuia sau a mai multor tipuri de aşa-
numite "particule Higgs", iar tema principală pentru LHC este aceea de a le căuta şi de a
le studia.

"Higgs" este particula sau particulele care oferă masă celorlalte particule prin
aglomerarea acestora în jurul ei. Acest efect de aglomerare poartă numele în ştiinţă de
"mecanismul Higgs" şi a fost postulat în anii 1960 de fizicianul britanic Peter Higgs.
Teoria lui emite ipoteza că în întregul Univers se află un fel de reţea căreia i se zice
"câmpul Higgs".

Se va căuta răspunsul şi la întrebarea: de ce Natura preferă materia mai mult decât
antimateria. Trăim într-o lume a materiei - totul în univers este făcut din materie. Anti-
materia este un fel de soră geamănă dar cu polaritate inversă. La naşterea Universului,
sume egale de materie şi anti-materie ar trebui să fi fost produse în Big Bang. Dar când
particule de materie şi anti-materie se întâlnesc, se anihilează reciproc transformându-
se în energie. Cumva, o mică parte a materiei trebuie să fi supravieţuit, pentru a forma
Universului în care trăim astăzi.

Sau poate vom vedea dacă extra - dimensiuni ale spaţiului există. Einstein a arătat
că de cele trei dimensiuni ale spaţiului sunt legate de timp. Teorii ulterioare propun
existenţa unor dimensiuni spaţiale care aşteaptă să fie observate. Acestea ar putea fi
detectate la energii foarte mari.

Conceput în anii 1980, aprobat în anii 1990, LHC-ul este o învestiţie uriaşă şi un
proiect pe termen lung. În prima sa fază de funcţionare, el va explora o vastă arie nouă
din fizică şi va ajuta la alegerea unei strategii de cercetare pentru viitor. Numai datele
experimentale obţinute folosind LHC poate împinge înainte de conoaşterea, provocator
pentru cei care caută confirmarea cunoştinţelor dar şi pentru cei care au îndrăznit să
viseze dincolo de paradigmă.

0

LHC ar trebui să dezvăluie şi particulele supersimetrice care se presupun că fac
parte din materia cosmică î Tot ce vedem în univers, de la furnică la galaxie,
este format din particule obişnuite. Acestea sunt numite generic materie şi alcătuiesc
4% din Univers. Materia î şi energia î se presupune că acoperă
partea rămasă. Ele sunt detectate, până acum doar prin energia gravitaţională pe care o
generează.
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Audierile consacrate diferendului teritorial între România şi
Ucraina, începute pe data de 2 septembrie, privind delimitarea
platoului continental al Marii Negre au ajuns la final. Curtea
Internaţională de Justiţie (CIJ), principalul organism judiciar al
Naţiunilor Unite a început să delibereze, şi se va pronunţa peste
câteva luni. România a sesizat CIJ după eşecul celor 24 de runde
de negocieri privind delimitarea platoului Mării Negre.

Diferendul dintre România şi Ucraina pe care trebuie să-l
soluţioneze CIJ se referă exclusiv la delimitarea platoului
continental şi a zonelor economice exclusive ale celor două părţi
din partea de nord-vest a Mării Negre, adică stabilirea exactă a
suprafeţei de platou continental şi de zonă economică exclusivă a
României şi, respectiv, a Ucrainei, conform dreptului internaţional
aplicabil în materia delimitărilor maritime. CIJ urmează să
stabilească această linie unică prin indicarea coordonatelor
geografice concrete ale punctelor care o formează. Diferenţa
între propunerea României şi propunerea Ucrainei determină o
suprafaţă de platou continental şi, respectiv, de zonă economică
exclusivă, asupra căreia părţile au pretenţii concurente, care este
de peste 12 000 km .

În zona aflată în dispută se află resurse de hidrocarburi de
anvergură medie, a căror exploatare este vizată de cele două
state. În cazul unei soluţionări favorabile, România va putea trece
la exploatarea resurselor de hidrocarburi menţionate.

În dreptul internaţional contemporan se
poate recurge în mod valabil la o instanţă
internaţională (cum este şi CIJ) pentru
soluţionarea unui diferend, numai dacă
părţile diferendului sunt de acord pentru
soluţionarea acelui diferend de către acea
instanţă şi numai cu privire la aspectele cu
privire la care părţile diferendului sunt de
acord ca să le soluţioneze instanţa.
Competenţa CIJ este, astfel, declanşată şi,
respectiv, definită ca întindere de consensul
strict formulat al părţilor.

Apartenenţa Insulei Şerpilor nu poate
face obiectul procesului de la Haga pentru
că CIJ nu poate să soluţioneze în cadrul
procesului iniţiat în 2004 mai mult decât s-a
convenit de către părţi în 1997 că acest for
jurisdicţional poate să soluţioneze. Pe de
altă parte, Articolul 3 al Acordului Conex la
Tratatul politic cu Ucraina din 1997, docu-
ment care conţine acordul celor două state
asupra posibilităţii de a soluţiona problema
delimitării platoului continental şi a zonelor
economice exclusive prin CIJ, prevede că
Insula Şerpilor „aparţine Ucrainei”.

Aspectele privind Insula Şerpilor sunt
doar o parte a mult mai multor elemente de
ordin juridic care se examinează în faţa CIJ.

În procesele de delimitare maritimă, problema care se pune
este care este efec-tul asupra stabilirii linei de delimitare al
prezenţei formaţiunilor maritime dacă ele există în zona de
delimitat. CIJ ar putea, în principiu, să evalueze poziţia geografică
a Insulei Şerpilor, conform practicii internaţionale urmate de state
în acordurile prin care au realizat delimitări maritime şi, respectiv,
conform hotărârilor pronunţate de curţile internaţionale şi,
eventual, caracteristicile sale naturale. De asemenea, conform
alin. (3) al Articolului 121 din Convenţia privind dreptul mării din
1982, stâncile care nu pot susţine locuirea umană sau viaţă
economică proprie nu pot avea platou continental şi zonă
economică exclusivă (ci doar maximum 12 mile marine de mare
teritorială). Caracteristicile naturale ale Insulei Şerpilor o
încadrează pe aceasta în definiţia din prevederea menţionată din
Convenţia din 1982. Autorităţile ucrainene au încercat să îi
schimbe statutul juridic, prezentând-o drept o "insulă cu propria
sa activitate economică" pentru a avea dreptul la o zona exclusivă
economică.

Preşedinta Curţii Internaţionale de Justiţie, judecătoarea
britanică Rosalyn Higgins, a felicitat ambele echipe pledante şi le-
a cerut să rămână, în etapa deliberărilor, la dispoziţia Curţii pentru
a oferi, în caz de nevoie, clarificări suplimentare.

Curtea va anunţa părţile când a luat decizia finală, care va fi
citită într-o sesiune plenară la Palatul Păcii din Haga.
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Anul acesta, statutul de capitalã culturalã europeanã este împãr it de
Liverpool, Marea Britanie i Stavanger, Norvegia
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Cea de-a 63-a Adunare Generală a Naţiunilor Unite a început la New York Preţurile alimentelor au crescut cu 40% în ultimul an
Numărul imigranţilor care au sosit în Statele Unite ale Americii în 2007 a scăzut substanţiall 23 august - Ziua europeană a
comemorării victimelor stalinismului şi nazismului

Serbia a anunţ î
ţ

ţ

â

at c va pune n aplicare
cu Federa ia Rus . Acordul

prevede construc ia, pe teritoriul Serbiei, a
gazoductului South Stream i privatizarea celei
mai mari companii petroliere s rbe ti de c tre
concernul rusesc Gazprom.

ă
ă

ă

acordul energetic

ş
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Cel mai mare festival al berii din lume -
- a început sâmbătă, la Munchen.

Deşi un litru de bere costă în jur de 8 euro,
organizatorii celei de a 175-a ediţie a festivalului se
aşteaptă să aibă aproape 6 milioane de vizitatori,
care să consume cel puţin tot atâţia litri de bere.

Oktoberfest
Al treilea premier al în ultimii doi ani este

reprezentantul Liberal Democraţilor, Taro Aso. Ales la
începutul săptămânii de membrii partidului pentru
acest post, Aso, 68 de ani, îi va succede premierului
Fukuda, care părăseşte guvernul pe fondul gravelor
probleme economice ale ţării.

Japoniei

Insula ste situată la est de gurile
Dunării, în Marea Neagră, ă de
44,814 km de uscat. Are o suprafa ă de 17
hectare ă de 1973 m. Lungimea
insulei, de la nord la sud, este de 440 m, iar pe
direc ării,
în jurul insulei, este cuprinsă între 4-25 m.

Şerpilor
la o distan

şi o circumferin

e
ţ

ţ
ţ

ţia sud-vest, de 662 m. Adâncimea m

Economic, Insula ă deosebită. Ea
constituia un masiv calcaros stâncos, o serie de roci marine ă bază
de pescuit. Importan ă a crescut odată cu descoperirea unor
importante rezerve de petrol

ă ocuparea ei de către U.R.S.S., în 1948, aici
s-a dezvoltat o bază militară, de control naval ărare
antiaeriană ă, apar

Şerpilor nu a avut în trecut o importan
şi o bun

şi gaze naturale în subsolul platoului
continental din jurul insulei. Dup

şi aerian, de ap
şi maritim

ţ

ţa sa economic

ţinând acum Ucrainei.

Noul canal webTV al
Parlamentului European

Preşedintele Parlamentului Euro-
pean, Hans-Gert Pöttering, a lansat

, canalul de televiziune prin
internet al Parlamentului European.

rice persoană cu acces la internet va
putea viziona o serie de programe ce au
ca temă activitatea Parlamentului Euro-
pean. Un canal parlamentar reprezintă
modalitatea modernă şi creativă prin
care viaţa instituţiei poate fi adusă mai
aproape de cetăţenii europeni.

EuroparlTV nu este un canal unic, ci
unul format din patru subdiviziuni, care
se adresează unui public ţintă specific:

se
adresează celor interesaţi de politica la
nivel UE: cetăţeni informaţi, grupuri
industriale, parteneri sociali, lobby-işti,
oameni de ştiinţă, precum şi celor care
lucrează în instituţiile europene.

se adresea-
ză publicului larg, oferind posibilitatea
unui conţinut generat de utilizator.

este destinată în
special elevilor şi viitorului electorat
european.

oferă o acope-
rire continuă a evenimentelor din Parla-
ment, în special a dezbaterilor din cadrul
sesiunilor plenare, cu trimitere la arhivele
audiovizuale ale sesiunilor anterioare,
precum şi la activităţile comisiilor
parlamentare din lunile ce urmează.

Orice persoană cu acces la internet
va putea viziona EuroparlTV. Utilizatorii
vor putea alege între Windows Media şi
Flash 9. Toate programele vor fi traduse
în peste 20 de limbi, devenind astfel un
site unic în lume.Anumite programe vor fi
sincronizate, altele subtitrate. Acest
sistem va fi testat şi îmbunătăţit pe
parcursul următoarelor săptămâni.

EuroparlTV

O

Care vor fi programele canalului de
televiziune Europarltv?

Cine poate urmări acest canal şi în
câte limbă?

Parlamentul dumneavoastră

Vocea dumneavoastră

Europa Tânăra

Parlamentul în direct
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Experimentul de la Geneva, amânat până în 2009

Procesul de la Curtea Interna]ional@ de Justi]ie (CIJ) de la Haga
referitor la „Delimitarea spa]iilor maritime în Marea Neagr@”

Insula
Şerpilor



RE IŢA:
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Ş Agent imobiliar: 2; Agent comercial: 1; Agent turism: 1; Agent vanzari:
1; Asistent medical generalist: 5; Betonist: 2; Brutar: 1; Bucatar: 1; Confectioner
imbracare volane in piele: 10; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda:
27; Director societate comerciala: 1; Director tehnic: 1; Dulgher: 12; Electrician de
intretinere si reparatii: 2; Electrician in constructii: 3; Fierar betonist: 7; Frezor
universal: 3; Inginer economist: 10; Inginer electromecanic: 10; Inginer
electrotehnist: 10; Inginer mecanic: 11; Inginer prelucrari metalurgice: 1; Ingrijitor
cladiri : 1; Instalator apa, canal: 25; Instalator instalatii tehnico sanitare: 2; Laborant
in ocrotirea sanatatii: 1; Lacatus mecanic: 25; Lucrator comercial: 6; Masor: 1;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 97; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 50; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 25;
Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 30; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 11; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1; Ospatar:
7; Patiser: 1; Pavator: 5; Sofer de autoturisme si camionete: 1; Spalator vehicule: 1;
Strungar universal: 3; Tehnician echipamente calcul retele: 1; Tamplar universal: 11;
Turnator formator: 1; Vanzator: 4; Vopsitor industrial: 1; Zidar pietrar: 4; Zidar rosar-
tencuitor: 17; Zugrav-vopsitor: 7;

Asistent medical generalist: 1; Agent securitate: 5; Lucrator
comercial: 3; Agent reclama publicitara: 8; Sofer autoturisme: 2; Jurisconsult: 1;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 2; Muncitor necalificat constructii: 6;
Gaterist la taiat busteni: 1; Zidar restaurator: 1; Betonist: 3; Electrician in constructii:
1; Sudor: 1; Electrician de mina: 2;

MOLDOVA NOU :

TOTAL JUDE : 498

Ă

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Albăstrelelor, convec-

tor, partere, faian ă, u ă metalică, pre

ă Rarău, etaj 1/4, u ă
metalică, convector, ceas gaz, pre

ă Constructorilor, cen-
trală, 27 mp, termopane, podele laminate,
baie renovată, pre

ă Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, pre

ă Timi
ă, 24 mp, pre

ă, Albăstrelelor, et. 3/4,
u ă metalică, termopane, convector, ins-
tant, pre

ătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, u ă lemn,
pre

ă
termică, baie renovată, instala

ă termică, gresie, faian ă, parchet,
pre

ă ter-
mică, gresie, faian ă, u ă metalică, termo-
pane, pre

ă termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, recent renovat,
pre

ăi, 2
balcoane, centrală termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, mobilat

ă,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, pre

ă termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, mobilat, pre

ă
intrare metalică, centrală, pre

ă metalică, u

ăi, centrală,
termopane, parchet, necesita renovare,

pre

ă, 2
băi, Zona Tribunalului, pre

Vând casă 4 camere, baie, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 200
mp construit, 1000 total, Câlnic, pre

ă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 110 mp
construit, 320 total, zona Lupacului, pre

ă 4 dormitoare, camera de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 bai,
curte, proaspăt renovate, curte pavata,
zona Muncitoresc, pre

ă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apa, gaz, canalizare, centrala ne-
montata, curte + gradina 600 mp, zona
Universalul Vechi, pre

ă, Triaj, nerenovata, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, pre

ă sunt în vecinătate,
acces la drumul principal, suprafa ă 5.100
mp, pre

ă 4.960 mp, pre

ătatea viitorului spital de
urgen ă, suprafa ă 5.700 mp, pre

ă 1000 mp, pre

ărului
(Scorilo), suprafa ă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 funda

ă, zona Mo-
roasa, pre ă, cod anun

ăt reno-
vat, fără mobilier, pretabil firme, centrală,
termopane, u

ă în Luncă, bucătărie mobilată
ă, renovată recent, curte

ălzire Prescom, chirie 300 € + 300 €
garan

ă,
termopane, mobilat

ăt reno-
vat, mobilat

ă, mobilier de
dormitor, chirie 150 € + 150 € garan

ţ ţ
16.500 € cod anunţ 00150

Vând garsonier
ţ 24.000

€, cod anunţ 00145.
Vând garsonier

ţ 16.500 €, cod anunţ
00060.

Vând garsonier

ţ 17.500 € neg., cod anunţ
00020.

Vând garsonier
ţ ţ 30.000 € neg.,

cod anunţ 00008.
Vând garsonier

ţ 20.000 € neg., cod anunţ 00151.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, buc

ţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apartament 2 camere, Intim,

confort 1, semidecomandat, gresie noua în
hol ţ 31.000 € neg., cod
anunţ 00054.

Vând apart. 2 camere, Muncii, confort
1, semidecomandat, 57 mp, renovat, et.
2/10, preţ 36.500 € neg., cod anunţ 00057.

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, decomandat, et. 4/4, central

ţie de cupru,
preţ 42.000 € neg., cod anunţ 00013.

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, vagon, et. 1/3, mobilat si renovat,
preţ 45000 € neg., cod anunţ 00094.

Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1,
decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
central ţ

ţ 75.000 € neg., cod anunţ 00034.

Vând apart. 3 camere, Muncii, conf. 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, central

ţ
ţ 53.000 € neg., cod anunţ 00047.

Vând apartament 3 camere, Republicii,
zona Spar, confort 1, semidecomandat, 80
mp, et. 9, central ţ

ţ 48.000 € neg., cod anunţ 00016.
Vând apartament 3 camere, Moroasa,

conf.1, decomandat, 80 mp, et. 3/4, 2 b
ţ

ţ 55.000 € neg., cod anunţ 00107.
Vând apartament 3 camere, Muncii,

confort 1, semidecomandat, 82 mp + box
ţ

ţ
70.000 € neg., cod anunţ 00104.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 60 mp,
et. 1/4, central ţ

ţ
49.000 € neg., cod anunţ 00100.

Vând apartament 3 camere, confort 2,
semidecomandat, 65 mp, etaj 1/4, Tran-
dafirilor, balcon închis în termopan, u

ţ 42.000 €
neg., cod anunţ 00191.

Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, u

ţ 85000 € neg., cod anunţ 00052.
Vând apart. 4 camere, Calea Timi

ţ 65.000 € neg., cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,

decomandat, 115 mp, etaj 3/4, central
ţ 85.000 € neg.,

cod anunţ 00217.

ţ
110.000 € neg., cod anunţ 00114.

Vând cas

ţ 21.000 € neg., cod
anunţ 00105

Vând cas

ţ
105.000 € neg., cod anunţ 00073.

Vând cas

ţ 90.000 € neg., cod
anunţ 00077.

Vând cas

ţ 95.000 € neg., cod
anunţ 00068.

Vând cas
ţ 45.000 €

neg., cod anunţ 00001.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
buna, zona buna pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
conducta de gaz

ţ
ţ 30 €/mp, cod anunţ 00039.

Vând teren extravilan, Calea Ţerovei,
suprafaţ ţ 10 €/mp, cod
anunţ 00040.

Vând teren extravilan, Calea Caranse-
be

ţ ţ ţ 25 €/mp,
cod anunţ 00031.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ ţ 12 €/mp, cod anunţ
00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii construite,
preţ 65 €/mp, cod anunţ 00007.

Ofer spre închiriere apartament 3
camere, renovat, utilat, pretabil birouri, po-
dele, termopane, instant ap

ţ 220 € /lun ţ 00017.
Apartament 3 camere, proasp

ţie 250.
Cas

ţie, cod anunţ 00143.
Apartament 2 camere, central

ţie,
cod anunţ 00162

Apartament 2 camere, proasp

ţie, cod
anunţ 00131.

Apartament 2 camere, Nuferilor, termo-
pane, convector, instant ap

ţie, cod
anunţ 00159

ş

ş

şoara, Lipovei,
gresie, faian

ş

ş

şi baie, et. 9/10, pre

ş

ş

ş şi utilat,
pre

ş

ş

ş

ş şi inte-
rioare schimbate, izolat, termopane, cen-
trala, pre

şorii,
etaj 2/4, 2 balcoane, 2 b

şi ap

şului, în vecin

şi interioare din lemn, 95 mp,
Govândari, chirie 250 € + garan

şi
utilat şi anexe,
înc

şi utilat, etaj 8/10,
Govândari, chirie 150 € + 150 € garan

şi utilat, termopane, mobilier
nou, chirie 200 € + 200 € garan

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

ÎNCHIRIERI OFERTE

Ă

Avem spaţii comerciale de închiriat în
Re ţa, Caransebe

ţa,
Caransebe

şi ş.
Hale pentru depozitare în Reşi

ş, Doman.
Afacere la cheie.

6

Agentii imobiliare,

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 l ng Po t i profita i de gama
de servicii oferite de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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ţ â ţ
ţ

ţ ţ
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
- 26 septembrie 2008 -

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, organizează în data de 26
septembrie 2008, începând cu ora 9, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii
promoţiei 2008.

În acest an, absolvenţii sunt invitaţi să participe la Bursele ce se vor organiza în
3 localităţi din judeţ. La Reşiţa Bursa va fi organizată la Universitatea Eftimie
Murgu, la Oraviţa la sediul Agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă, iar
pentru absolvenţii din Caransebeş, bursa va fi organizată la Grupul Şcolar Auto din
localitate.

Adresele unde vor fi organizate Bursele sunt următoarele:
Reşiţa Universitatea Eftimie Murgu, P-ţa Traian Vuia nr 1-4;
Oraviţa sediulALOFM Oraviţa, Str 1 Decembrie 1918 nr 60;
Caransebeş Grup ŞcolarAuto str Tribunalului nr 2.

Prin organizarea acestei Burse a locurilor de muncă pentru absolvenţi, AJOFM
Caraş-Severin urmăreşte atât realizarea unei întâlniri directe, într-un cadru
organizat, a agenţilor economici cu absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă,
cât şi satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă şi creşterea şanselor
de ocupare a absolvenţilor.

Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune ofertele de
locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel
212380) sau la sediile Agenţiilor locale din Oraviţa (tel 571598) şi
Caransebeş (tel 516323).

�

�

�

.
.

.

. 0255-
. 0255-

. 0255-

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.09.2008

| |25 Septembrie - 8 Octombrie 2008 PRISMA

Executivul a modificat, în şedinţa de
miercuri, Ordonanţa de Urgenţă
156/2007, devansând data scadentă a
titlurilor de stat emise pentru despăgubiri
de la 21 decembrie 2008, termenul
iniţial, la 30 octombrie 2008.

Conform actului normativ, modifica
rea este determinată de faptul că, în luna
octombrie, ca efect al colectării
impozitelor şi taxelor la bugetul de stat,
disponibilităţile contului curent al general
al trezoreriei statului înregistrează o
creştere importantă, asigurând resur
sele necesare efectuării unui volum mai
mare de plăţi ale serviciului datoriei
publice guvernamentale.

Guvernul a extins totodată, prin mo
dificarea actului normativ, numărul total
de beneficiari, de la 37.462 persoane la
37.487 persoane, iar valoarea totală a
despăgubirilor a fost majorată de la
759,784 milioane lei, la 760,625
milioane lei.

Conform ordonanţei de urgenţă,
valoarea nominală individuală a fiecărui
titlu de stat este egală cu valoarea
despăgubirii, calculată de CEC, pe
numele fiecăruia dintre deponenţi.

La data scadenţei emisiunii de titluri
de stat, 30 octombrie 2008, MEF va
proceda la răscumpărarea acestora,

prin plata, pe numele CEC a sumei de
760,625 milioane lei, reprezentând
valoarea nominală a titlurilor de stat
emise.

Conform O G 156/2007, per
soanele fizice care până la data de 15
februarie 1992 au efectuat depuneri de
sume la CEC, în vederea achiziţionării
de autoturisme au dreptul să obţină
despăgubiri băneşti.

În prima zi bancară imediat urmă
toare datei scadenţei fiecărei emisiuni
de titluri de stat, CEC procedează la
alimentarea fiecărui cont al deponenţilor
cu suma reprezentând valoarea indivi
duală a despăgubirii. Începând cu
această dată, persoanele fizice care au
dreptul la despăgubire se pot prezenta la
ghişeele CEC, pentru ridicarea sumelor
cuvenite.

Pentru a intra în posesia sumelor
reprezentând valoarea despăgubirii,
deponenţii, mandatarii sau succesorii
legali ai acestora vor prezenta în original
documentele "cec cu sumă limitată" şi
"act de identitate" valabil, acte de stare
civilă, procură specială autentificată,
certificat de moştenitor şi alte documen
te legale, după caz.

nr.

-

-

-

.u. . nr. -

-

-

-

Informaţii de background:

uvernul Romaniei Biroul de presaG -

Devansarea termenului pentru plata persoanelor
care au avut depozite la CEC pentru

achizi]ionarea de autoturisme

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing
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VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Î

Vând garsonier

Vând apartament 2 camere Lunc

ă Micro 4, modificată,
termopane, îmbunătă ă. Tel. 0355-
404462, 0788-021439.

ă,
confort 3, etaj 3, termopane, pre

ă

ă, termopane,
modificat bucătărie i dormitor, Micro 4,
38 500 €. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând ap 2 camere decomandat, trans
format n 3 camere, modificat, Timi

ă mare 80 mp, termopane, izola

ătă
ă, spoturi, 40 000 €. Tel.

0355-404462, 0788 021442,0728 625813
Vând apartament 2 camere confort 1

decomandat, Calea Caransebe
ă mare, termopane, îmbunătă

ă, termopane, mobilat, Mo
roasa, merită vazut, 39 000 €. Tel. 0355-
404462, 0788 021439

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
termopane, centrală, bloc 4 etaje, conf 2,
31 000 €. Tel. 0355-404462, 0788 021439

Vând apartament 2 camere Luncă,
confort 1, etaj 1, 2 balcoane, bloc 4 etaje,
cărămidă pre

ătărie
mare, 45 000. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813

Vând ap 2 camere, Micro 1, bloc 4 eta
je, conf 1, semidecomandat, mobilat, pre

ă Victoria, bun
pentru privatizare, pre

ă fa
cultate, confort 1, mobilat, bucătărie mare,
utilat, centrală, balcon închis, 42 000 €. Tel
0355-404462, 0771 344840

Vând apartament 3 camere Micro 2,
bloc 4 etaje, termopane, îmbunătă

ări, termopane,
centrală,

ă, izola

ă, pre

ă, izolat termic, pre

ă,
etaj 1, modificat, 105 mp, îmbunătă

ă, u

ă Luncă, 5 camere, demisol,
parter, etaj, centrală, stradă lini ă,
120 000 €.Tel.0355-404462, 0788 021439

Vând casă Muncitoresc, 7 camere, 250
mp locuibili, 500 mp teren, 2 bucătării, 2
băi, 2 centrale, plan drept, lângă Bulevard,
80 000 €. Tel. 0355-404462, 0788 021441

Vând casă mare, zona Centru, stradă
bună, parter i etaj, 4 camere, 2 băi, 2
bucătării, 200 mp locuibili, grădină 650 mp,
terasă, garaj, centrală, 128 000 €. Tel.
0355-404462, 0788 021442,0728 625813

Vând casă mare, 4 camere, cărămidă
arsă, 2 garaje, grădină 500 mp, terasă,
centrală, termopane,79 000 € neg în Mun
citoresc. Tel. 0355-404462, 0788 021441

Vând casă Centru, 10 camere, 4 intrari
separate, necesită renovare, pretabil biro
uri sau cabinete, pre 100 000 €. Tel. 0355-
404462, 0788 021441

Vând casă Muncitoresc, superb ame
najată, pozi ă, la Bulevard, 4 came
re, BCA, centrală, 134 mp, termopane,
pretabil locuit i privatizare, neg Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813

Vând casă, Centru, 3 camere, cărămi
dă arsă, garaj, singur n curte, baie amena
jată, 2 bucătării, 70 000 € neg Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813

Vând casă 4 camere, Muncitoresc, 800
mp teren, 40 000 €. Tel. 0355-404462,
0788 021441

Vând casă 4 camere, Stavila, la bule
vard, parter si etaj, teren 600 mp, renovată
recent, 2 băi, instala ă,
108 000 €.Tel.0355-404462, 0788 021441

ă, nemobilat, pretabil birouri, 350 €.
Tel 0355-404462, 0788 021439

Ofer spre nchiriere apartament 2
camere, mobilat

ă
ă zonă bună. Tel. 0355-404462 0788

021439
Ofer spre închiriere apart 3 camere,

complet mobilat ă, termo
pane. Tel 0355-404462, 0788 021439

Cumpăr apart 2, 3 camere, indiferent
de zonă. Tel 0355-404462, 0788 021439

Cumpăr apartament cu o cameră sau
garsonieră, bloc de apartamente. Tel
0355-404462, 0788 021439

Caut urgent să închiriez apartament
amenajat modern i utilat, în Centru, ofer
pre

ă închiriez apartament cu 2 ca
mere Centru sau Luncă Tel. 0355 404462

Caut să închiriez garsonieră sau
apartament cu 2 camere nemobilat. Tel
0355-404462, 0788 021439

Caut să nchiriez apartament cu o ca
meră sau 2 Gov ndari. Tel. 0788 021439

Vând urgent garaj zona Luncă, pre

ţit

ţ 25000 €
neg. Tel 0355-404462, 0771-344881

Vând apartament 2 camere decoman-
dat, Moroasa, suprafaţ mare 71 mp, mo-
dificat complet, amenajat, termopane. Tel.
0355-404462, 0788-021442,0728-625813

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, confort 1, central

.
. -

î -
ţ ţie,

35.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 2 camere, decoman-

dat, etaj 2, Micro 3, amenajat, îmbun ţit,
modificat, central .

- -

-
ţ ţit, mo-

dificat. Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 2 camere, confort 1,

decomandat, totul nou, la cheie, modificat,
spoturi, central -

.
- .

.
. - .

ţ 35.500 neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813.

Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spaţiu mare 75 mp, buc

. -
- .

. -
. ţ

40.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 2 camere confort 1,

semidecomandat, lang
ţ 36.000 € nego-

ciabil. Tel 0355-404462, 0771-344840.

Vând apartament 3 camere lâng -

.
- .

ţit,
41.000 €. Tel. 0355-404462, 0771-344840.

Vând ap.3 camere conf.1 decomandat,
spaţios, multiple modific

totul nou, mobilat, etaj 3,
Moroasa.Tel. 0355-404462, 0788-021439.

Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Micro 2, termopane, cen-
tral ţie, bloc 4 etaje, 45.000 €. Tel.
0355-404462, 0771-344840.

Vând apartament 3 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, central ţ
38.000 €. Tel. 0355-404462, 0771-344840.

Vând apart. 3 camere, Micro 3, confort
1, termopane, central ţ
43.500 €. Tel 0355-404462, 0771-344840.

Vând apartament 3 camere, confort 3,
bloc 4 etaje, 50 mp, micro 2, preţ 30.000 €.
Tel 0355-404462, 0771-344840.

Vând apartament 4 camere, Lunc
ţit, cen-

tral .
- .

Vând cas

. -

. - .

.
- -

. . -
- .

-
ţ .

- .
-

ţie bun -

.
- - .

-
î -

. .
- - .

.
- .

-

ţii noi, mobilat
. -

Ofer spre închiriere apartament 3
camere, etaj 1 la Bulevard, 100 mp,
central

. - .
î

, - .
-

, , -
.

.
-

. - .
.

. - .

.
- .

ţ bun. Tel 0355-404462, 0788-021439.
Caut s -

. - .

- .
î -

â - .
ţ

7.500 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442.

ş

şorii, su
prafa

şului, su
prafa

şi înlocuite, 65 000 €. Tel. 0355-
404462, 0788 021439

ştit

ş

ş

şi utilat, 130 €. Tel. 0355-
404462 0788 021439

Ofer spre închiriere garsonier mobi
lat

şi utilat, central

ş

izola

ări, mobilat nou, amenajat
deosebit, merită văzut, pre

ţie,

Vând apartament 3 camere, centru,
multiple modific

ţ 65.000 €. Tel.
0355-404462, 0771-344840.

VÂNZARE CASĂ

NCHIRIERE

Vând sau închiriez spaţiu comercial cu
tot cu mobil

ţ 23.000 €. Tel. 0721-714197.
Vând garsonier

ţ 18.000 €. Tel. 0721-714197.
Vând apartament 3 camere conf. 1, în

centru. Preţ 55.000 €. Tel. 0721-714197.
Vând apartament 2 camere, îmbun

ţit, zona Micro 2, preţ 30.500 € neg. Tel.
0770-446225.

Vând garsonier ţ 16.000 €
neg. Tel. 0770-446225.

Închiriez garsonier

ţ 30.000 €. Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 3 camere, conf. 1

decomandat, etajul 3 din 4, 2 b
ţit, preţ 55.000 €. Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 4 camere conf. 1
decomandat, zona Lunc ţit,
preţ negociabil. Tel. 0748-118081.

Vând apartament 2 camere, conf.1, zo-
n ţ 30.000 €. Tel. 0748-118777.

Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, cu 2 b

ţ 42.000 €. Tel. 0748-118777.
Vând garsonier

ţiri, preţ 16.000 €. Tel. 0748-118777.
Închiriez apartament 3 camere f

ţ 32.000 €. Tel. 0748-
119442.

Închiriez garsonier
ţ 120 €. Tel. 0748-119442.
Vând garsonier

ţ 20.000 €. Tel. 0748-
119442.

Vând garsonier ţiri,
ocupabil imediat. Tel. 0748-119443.

Închiriez apartament 2 camere nemo-
bilat pe perioad

ţ 55.000 €.
Tel. 0748-119444.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat zona Lunc ţ 30.000 €. Tel.
0748-119444.

ă ă, satelit, alarmă, ter-
mopane. Pre

ă, termopane, centrală
termică, mobilă în bucătărie, podele, baie
cu du

ă-
tă

ă, conf. 1, pre

ă sau apartament 2
camere. Tel. 0770-446225.

Vând apartament 2 camere, conf. 1
semidecomandat, zonă foarte bună, bloc 4
etaje, pre

ăi, îmbu-
nătă

ă, îmbunătă

ă bună, pre

ăi
ă, pre

ă etajul 2 fără îmbună-
tă

ără
mobilă, cu centrală, zona Intim. Tel. 0748-
118777.

Vând apartament 2 camere decoman-
dat, 2 balcoane, pre

ă zonă foarte bună,
pre

ă complet mobilată, etaj
intermediar pre

ă cu îmbunătă

ă lungă. Tel. 0748-119443.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat în centru etajul 3 din 4 pre

ă pre

şi marf

ş. Pre

şi 2 balcoane şi
central

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartamen 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, central

ţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0724-302616

Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbun ţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând cas ţa, zona Baia
Comunal

ţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

i utilat
ţ

100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând cas

ţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebe

ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

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

Caut s

Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

î spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere hal depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Lunc

ţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616.

t

Vând cas

Ofer spre nchiriere

ă zona
centru. Pre

ă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompeAdaste, descărcare gravi-
ta ă, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în ora

ătă

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă în Re
ă, compusă din 6 camere, 2

băi, 2 terase, garaj. Pre

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent.
ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

ă
ă.

Pre

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

şi

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre
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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

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,

Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec

PRISMA | 2008 |25 Septembrie - 8 Octombrie

http://www.magister-imobiliare.ro/


DE VĂZUT LA TV:
POLO: Liga Nationala: CSM Oradea - Steaua, meci tur

Sambata TVR 2 ora 13:10
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Japoniei, Cursele

Duminica Eurosport ora 06:00
HANDBAL FEM.: Oltchim Rm. Valcea - Rulmentul Brasov

Duminica Sport.ro ora 11:00
FORMULA 1: Marele Premiu al statului Singapore, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
FOTBAL: Liga Campionilor: Fiorentina - Steaua, Meci din grupe

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor: CFR Cluj - Chelsea, Meci din grupe

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
26 - 28 sep: TENIS DE MASA- Cupa Mondiala,Liege, Belgia;
26 - 28 sept: FORMULA1 - MP al statului Singapore;
27 - 28 sept: MOTO - Romanian Superbike, Pannoniaring, Ung;
29 sept - 05 oct: TENIS -ATPTour, Japan Open Tenis, Tokyo.

FORMULA 1
La sf r itul acestei s pt -

m ni se va desf ura primul MP
n nocturn , la Singapore. Cla-
samente nregistrate nainte de
Singapore:

1 Lewis Hamilton 78
2 Felipe Massa 77
3 Robert Kubica 64
4 Kimi Raikkonen 57
5 Nick Heidfeld 53
6 Heikki Kovalainen 51
7 FernandoAlonso 28
8 Jarno Trulli 26
9 Sebastian Vettel 23

10 Mark Webber 20
11 Timo Glock 15
12 Nelsinho Piquet 13
13 Rubens Barrichello 11
14 Nico Rosberg 9
15 Kazuki Nakajima 8
16 David Coulthard 6
17 Sebastien Bourdais 4
18 Jenson Button 3
19 Giancarlo Fisichella 0
20Adrian Sutil 0

1 Ferrari 134
2 McLaren Mercedes 129
3 BMW Sauber 117
4 Toyota 41
5 Renault 41
6 Toro Rosso Ferrari 27
7 Red Bull Renault 26
8 Williams Toyota 17
9 Honda 14

10 Force India Ferrari 0

â
â

î
î î

ş
ş

ă ă
ă

ă

PILO I:

CONSTRUCTORI:

Ţ

MARATON
Maratonul Bucureştiului, inclus pe lista IAAF. Bucureştiul se

alătură listei capitalelor europene cu un maraton internaţional propriu,
înscris în calendarul Federaţiei Internaţionale de Atletism. Maratonul
va avea loc pe data de 12 octombrie. Startul se va da din Piaţa
Constituţiei, lungimea traseului fiind de 42 kilometrii.

TENIS - CUPA DAVIS
Echipa de Cupa Davis a României a întrecut reprezentativa

similară a Indiei ă î ăstreze locul între cele mai bune
16 echipe din lume, in Grupa Mondiala.

După cele două victorii de vineri, echipa noastră părea să
poată ob ă succesul după primele trei meciuri. Din păcate însă,
dublul a fost un punct nevralgic, iar perechea formată din Adrian
Cruciat ău s-a împiedicat în fa

ă un meci în care au reu ă facă
diferen

ă destul de repede în ultima zi a duelului
româno-indian. Omul numărul unu din echipa noastră, Victor
Hănescu, nu i-a lăsat nicio ă lui Prakash Amritraj, pe care l-a
depă ără drept de apel. ă am câ ă am
rămas în Grupa Mondială. Nu trebuia să ne complicăm ă
ajungem în meciul cinci. ă bucur că am izbutit să evităm acest
lucru” ă meci, Victor Hănescu.

România - India 4-1.
: Victor Crivoi - PrakashAmritraj 7-5, 5-7, 6-2, 6-2

Victor Hănescu - Somdev Devvarman 6-3, 6-1, 6-0
:Adrian Cruciat/Horia Tecău - Leander Paes/Mahesh

Bhupati 4-6, 6-7, 4-6
Victor Hănescu - PrakashAmritraj 6-2, 6-3, 6-1
Victor Crivoi - Somdev Devvarman 4-6, 7-5, 6-3.

şi reuşeşte s şi p

şi Horia Tec
şit s

ştri, care echilibra
situa ştri.

Emo

şans
şit f "Este bine c ştigat şi c

şi s
Şi m

, a declarat imediat dup

ţin

ţa perechii Leander
Paes/Mahesh Bhupati. Dup

ţa exact atunci când a trebuit, indienii s-au impus în trei
seturi, cu 6-4, 7-6, 6-4. O victorie a oaspeţilor no

ţia, scorul devenind 2 - 1 pentru ai no
ţiile s-au risipit îns

Vineri

Sâmbătă

Duminică:

LIGA CAMPIONILOR
Meciuri din etapa a II-a a

grupelor:
Marti, 30 sept 2008:

Miercuri, 01 oct 2008:

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Aalborg - Man. United
Villarreal - Celtic

Fiorentina - Steaua
Bayern - Lyon

Arsenal - Porto
Fenerbahçe - Dinamo Kiev

BATE - Juventus
Zenit - Real Madrid

CFR Cluj - Chelsea
Bordeaux -AS Roma

Anorthosis - Panathinaikos
Internazionale - Bremen

Sahtior - Barcelona
Sporting - Basel

Atlético - Marseille
Liverpool - PSV

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 8-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti 8 6 1 1 17 5 19p
Dinamo Bucuresti 8 6 1 1 15 7 19
Unirea Urziceni 8 6 0 2 19 9 18
FC Vaslui 8 5 0 3 10 8 15
CFR Cluj 8 4 2 2 13 5 14

. FC Brasov 8 4 2 2 8 4 14
7. FC Timisoara*

Rapid Bucuresti 8 4 1 3 10 6 13
9. Otelul Galati 8 4 1 3 11 8 13

. U. Craiova 8 4 1 3 10 10 13
11. FC Arges 8 3 2 3 10 11 11

Farul Constanta 7 3 0 4 7 13 9
13. Gaz Metan Medias 8 2 2 4 9 15 8

Gloria Bistrita 8 2 1 5 9 12 7
5. Pandurii Tg. Jiu 8 1 2 5 8 16 5p

16. Politehnica Iasi 7 1 1 5 4 13 4p
17. Gloria Buzau 8 0 1 7 4 16 1p
18. CS Otopeni 8 0 1 7 7 20 1p

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

8 6 1 1 17 10 13p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (9/34) 26-28.09.2008 ineri 26.09

Sambata 27.09

Duminica 27.09

v : Gloria
Bistrita - Dinamo, (ora 17:00); Poli Iasi - FC Timisoara, (ora 19:00);
CFR Cluj - Steaua, (ora 20:45); : U Craiova - FC
Brasov, (ora 17:00); FC Vaslui - Unirea Urziceni, (ora 19:00); Farul
Constanta - Otelul Galati, (ora 21:00); : Gloria Buzau -
Pandurii Tg. Jiu, (ora 17:00); CS Otopeni - Gaz Metan Medias, (ora
19:00); Rapid - FC Arges, (ora 21:00). Toate meciurile sunt transmise
de posturile GSPTV si GSPTV 2.

LIGA 1

Etapa urmatoare (4/26), 24.09.2008

UCM Resita - Steaua

: Bucovina Suceava - HCM
Constanta; Pitesti - U Cluj; Baia Mare - HC Odorhei; Oradea - CSM
Medgidia; ; Dinamo - Poli Timisoara; Bacau -
Pandurii Tg. Jiu.

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

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

.

1. HCM Constanta 3 2 0 1 91 77 4p
Univ. Bucovina Suceava 3 2 0 1 92 80 4
Steaua MFA Bucuresti 3 2 0 1 84 76 4

Stiinta Municipal Bacau 3 2 0 1 91 89 4
. Dinamo Baumit Bucuresti 3 2 0 1 89 86 4

7. CSM Medgidia
HC Odorhei 3 2 0 1 81 82 4

9. HC Minaur Baia Mare 3 1 1 1 70 73 3p
. Energia Pandurii Tg. Jiu 3 1 0 2 75 77 2

11. CSM D & C Oradea 3 1 0 2 80 88 2
Universitatea Cluj 3 1 0 2 86 98 2

13. Univ HCM Poli Timisoara 3 0 1 2 75 81 1
CS H & V Pitesti 3 0 0 3 71 82 0

2. p
3. p

5. p
6 p

3 2 0 1 76 75 4p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 3 2 0 1 84 78 4p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

TURUL SPANIEI 2008
Alberto Contador a castigat Turul Spaniei. Alberto Contador a

devenit cel de-al cincilea rutier din istoria ciclismului care are în
palmares toate cele trei Mari Tururi. La doar 26 de ani, rutierul de la
Astana se alătură unor nume precum Jacques Anquetil, Felice
Gimondi, Eddy Merckx

ă cu ultimul obstacol al Vueltei, contratimpul montan de
17.1km, dintre La Granja de San Ildefonso

ără a avea una dintre cele mai bune zile în caravană, Contador a
ob ă, la 31 de secunde fa ă de colegul său,
americanul Levi Leipheimer,

şi Bernard Hinault. Lucrurile au devenit
clare odat

şi Alto de Navacerrada.
F

şi a pecetluit soarta primei trepte de
pe podiumul din Madrid. Bronzul competi

.

ţinut poziţia secund ţ

ţiei a revenit spaniolului
Carlos Sastre (CSC-Saxo)

CANOTAJ
Reprezentantele României au scris o nou

-

Fetele de la patru vâsle au avut o comportare meritorie,
iar bronzul ob

.

ă filă de poveste la
Campionatele Europene de canotaj de la Atena, ob ă
titluri continentale

ă rame, campioanele olimpice
GeorgetaAndrunache

ă aducă în aten
ămâne

ţinând dou

ţie de excepţie

ţinut la finele cursei vine s ţie patru
nume, care vor r ţii:
Adelina Cojocaru, Roxana Cogianu, Ionela Neac

şi o medalie de bronz. Primele care au dat
lovitura au fost fetele de la dou

şi Viorica Susanu.
Româncele au avut o evolu şi la opt plus unu,

unde au dominat autoritar cursa. Ele şi-au luat astfel o bineme
ritată revanşă în faţa adversarelor care le-au învins la Jocurile
Olimpice. Astfel, medaliatele cu bronz de la Beijing şi-au trecut în
cont un titlu european în faţa marilor învinse, Marea Britanie şi
Belarus.

şi pe viitor în prim-planul marilor competi
şu şi Cristina Ilie
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