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Luni, 6 octombrie, în Sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin a avut loc o conferinţă de
presă cu ocazia începerii lucrărilor de reabilitare şi
extindere a reţelelor de apă potabilă în şapte localităţi
din judeţ. După ce Reşiţa a dat startul luna trecută,
săptămâna aceasta a fost anunţată începerea lucră
rilor în Municipiul Caransebeş şi în oraşele Anina,
Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa şi
Oţelul Roşu. La această întâlnire au participat

reprezentanţii firmei de consultanţă Louis Berger SAS
din Franţa, firma Ludwig Pheiffer din Germania,Aqua
caraş, primarul oraşului Oraviţa şi viceprimarulAninei.

Lucrările prevăzute în programul ISPA „Îmbunătă
ţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul
Caraş Severin” urmează să fie finalizate abia la
sfârşitul anului 2010 şi au drept scop reabilitarea şi
extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile,
reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiilor de
pompare, reabilitarea staţiei de epurare Reşiţa,
contorizarea consumatorilor finali şi modernizarea
uzinei deApă Reşiţa.

Valoarea totală a investiţiei este de 11.105.107,82
, sumă ce va fi repartizată după cum urmează: Anina

1.076.703,66 ; Băile Herculane 897.406,71 ; Bocşa
1.617.679,50 ; Municipiul Carnsebeş - 3.275.475,53

; Moldova Nouă 1.546.159 ; Oraviţa - 1.436.509,21
; Oţelu Roşu 1.255.174,21 .

Conform declaraţiei lui, Dan Petrescu de la
, perioada de amortizare a investiţiei este de 30

de ani dar calitatea apei va fi fără îndoială mai bună.
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Lavinia P.

La Reşiţa, angajaţii firmei care construieşte Grădiniţa PP8
din cartierul Moroasa, au făcut o descoperir şoc: un bunker.

Potrivit proiectului de construcţie a grădiniţei, lucrătorii au
săpat pentru devierea reţelei de canalizare din zonă, moment în

care au dat peste betoane extrem de rezistente, care nu apăreau
pe nici o hartă topografică sau de sistematizare. Până la urmă
s-a constatat că este vorba despre un bunker extrem de rezistent

Bunkerul a fost realizat sub forma unui tunel în perioada
comunistă şi traversa o bună parte a oraşului, făcând legătura
între Unitatea Militară de rachete şi sediul Comisariatului Militar
Judeţean.

Descoperirea a întârziat extrem de mult lucrările de ridicare a
grădiniţei, datorită efortului fizic mare cerut de demolarea
extrem de rezistentului bunker pentru ca lucrările să poată
continua. „tunelul vine de la Comisariatul Militar Judeţean şi pe
acolo a fost proiectat traseul de deviere al canalizării grădiniţei,
lucrătorii noştrii descoperindu-l în momentul efectuării
săpăturilor“ spune ing. Ciprian Făgăraş, şeful de şantier. „La
grădiniţa din Moroasa, datorită unor factori perturbatori, au fost
întârziate lucrările, din cauza diverselor reţele apărute, în
special descoperirea unui canal ce făcea legătura dintre
Unitatea Militară şi sediul Comisariatului Militar Judeţean, un
element foarte foarte consolidat betoane armate şi a altor
reţele. O construcţie de securitate din perioada trecută,
comunistă“ declară şi edilul Reşiţei, Mihai Stepanescu.

Cristian Franţ

Directori noi la Reşiţa
Săptămâna trecută au avut loc Adunările Generale ale

Ac ă
ă

ănilă a făcut rocada cu Constantin Tarbuzan iar la
AquaCara

ţionarilor la societ ţile din subordinea Consiliului Local Re ţa
respectiv Consiliului Judeţean,la conducerea acestor societ ţi fiind
numiţi alţi directori.Astfel, noul director al SC Prescom SAeste Dorel
Marchi

şi

ş care îl înlocuieşte pe Florin Glava, la CET Energoterm
Toader D

ş locul lui Ilian Georgevici a fost luat de Anatolie Liber.

Ajutoare mai mari pentru înc@lzire
Guvernul a adoptat o hotărâre referitoare la mărirea ajutorului pentru

încălzire pentru persoanele cu venituri mici.
Pentru sezonul rece 2008-2009, Guvernul a decis creşterea cuantu

mului ajutorului pentru încălzire, în cazul persoanelor care se încălzesc cu
gaze naturale, cu 12,5%, astfel încât majorarea preţului la gaze să fie
acoperită integral.

Astfel, pentru prima tranşă de venituri, pentru cele mai sărace familii, al
căror venit mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanelor
singure, se situează până la 155 lei, cuantumurile actuale vor creşte de la
233 de lei la 262 de lei.

Pentru persoanele ale căror venituri se situează între:
155,1 şi 210 lei se acordă lunar o sumă de 162 de lei
pentru venituri între 210,1 lei şi 260 lei se acordă lunar o sumă de 137 lei
pentru venituri situate între 260,1 lei şi 310 lei se acordă o sumă de 112 lei
pentru venituri între 310,1 lei şi 355 lei se acordă o sumă de 87 lei
pentru venituri între 355,1 lei şi 425 lei se acordă o sumă de 62 le
între 425,1 lei şi 480 lei se acordă 44 lei
între 480,1 lei şi 540 lei se acordă 31 lei
pentru venituri situate între 540,1 lei şi 615 lei se acordă o sumă de 19 lei.
Pentru persoanele care se încălzesc cu lemne, cărbuni, combustibili pe

trolieri, ajutorul de încălzire se majorează cu 7%, ceea ce înseamnă trei sfer
turi din creşterea medie a preţurilor de consum pe 2008 şi o pătrime din 2009.

De exemplu, pentru prima tranşă de venituri, adică pentru familiile şi
persoanele singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei, cuantumurile
actuale vor creşte de la 50 la 54 de lei.

De asemenea, pentru beneficiarii de ajutor social, ajutorul lunar pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în perioada
sezonului rece creşte de la 54 de lei la 58 de lei.

Pentru persoanele ale căror venituri se situează între
155,1 şi 210 lei se acordă lunar o sumă de 48 de lei
pentru venituri între 210,1 lei şi 260 lei se acordă lunar o sumă de 44 lei
pentru venituri situate între 260,1 lei şi 310 lei se acordă o sumă de 39 lei
pentru venituri între 310,1 lei şi 355 lei se acordă o sumă de 34 lei
pentru venituri între 355,1 lei şi 425 lei se acordă o sumă de 30 lei
între 425,1 lei şi 480 lei se acordă 26 lei
între 480,1 lei şi 540 lei se acordă 20 lei
pentru venituri situate între 540,1 lei şi 615 lei se acordă o sumă de 16 lei.
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Guvernul Romaniei, 08.10.2008

Reabilitarea }i extinderea
re]elelor de ap@ potabil@

Bunker descoperit la Reşiţa
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Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pro-
priu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin pe anul 2008.

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22%
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
pe anul 2008.

Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 2-9,
12-24 şi 26 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
21/12.02.2008 privind adoptarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli, pe anul 2008, a instituţiilor şi serviciilor publice de
sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către
acesta, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi comple
tarea Hotărârii nr. 172/2005 privind aprobarea contractării
unui împrumut în cuantum de 62.100.000 RON pentru finali
zarea unor obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr.1şi 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 228/15.12.2006 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, a indicato
rilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru
„Proiectare şi modernizare Palatul Cultural”,”Proiectare şi
execuţie unei extinderi la imobilul Sala Polivalentă”
,Reabilitare DJ 608ACaransebeş (Dn6) - Staţiunea Muntele
Mic” şi „Finalizarea lucrărilor la obiectivul - Sală de şedinţă a
Consiliului Judeţean şi extindere, reabilitare şi modernizare
parter şi subsol, corp A şi corp B”, cu modificările şi comple
tările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotă
rârea C J nr. 31/11.03.2008 privind consti tuirea şi utilizarea
fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii pe anul
2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărâ
rea Consiliului Judeţean nr. 23/2008 privind aprobarea
„Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale,
finanţat din sume defalcate din TVA, pentru anul 2008”.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărâ
rea Consiliului Judeţean nr. 24/2008 privind aprobarea
Programului de pietruire, reabilitare şi modernizare şi/sau
asfaltare a drumurilor de interes local, clasate din judeţul
Caraş-Severin, pe anul 2008.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004 privind
înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat a Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii la Muzeul Banatului Montan Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de
funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru concretizarea prevede
rilor Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
148/10.09.2008 privind reorganizarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consi
liului Judeţean nr. 134/18.09.2007 privind participarea Con
siliului Judeţean Caraş-Severin la Proiectul ”Dezvoltarea
durabilă a Parcului Natural Porţile de Fier în contextul armo
nizării activităţilor antropice cu obiectivele de conservare a
diversităţii biologice în ariile protejate”realizat în cadrul
Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II.

Informare privind modul de soluţionare al petiţiilor pe
semestru I/2008.

Intrebări.Interpelări.
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Clas@ special@ pentru elevii
superdota]i din mediul rural

La Liceul Teoretic „Traian Vuia“ din
Reşiţa a fost înfiinţată o clasă pentru elevii
cu rezultate deosebite de la şcolile din
mediul rural. Clasa va cuprinde 25 de elevi
absolvenţi ai clasei a IV-a care vor beneficia
de o bursă de studiu, rechizite şi cazare
până la sfârşitul clasei a XII-a, pentru a
putea învăţa la o unitate şcolară din Reşiţa.

Acţiunea face parte dintr-un program
naţional lansat de Guvern. Copiii din mediul
rural care au rezultate deosebite la
învăţătură şi o situaţie materială precară vor
fi ajutaţi să-şi continue studiile la o unitate
şcolară din Reşiţa. Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-Severin aşteaptă ca
părinţii copiilor ce îndeplinesc condiţiile
programului să se adreseze directorilor de
şcoli la care elevii învaţă în prezent.

Programul pentru învăţământul de per
formanţă se va derula şi în următorii ani, iar
elevii beneficiari vor fi ajutaţi pe parcursul
claselor V- XII. Potrivit inspectorului şcolar
general, Boris Vaţulik „ pentru că unii părinţi
au venituri sub venitul minim pe economie şi
pentru sprijinirea învăţământului de perfor
manţă să fiu mai concret se va înfiinţa o
clasă de 25 de elevi, absolvenţi ai clasei a
IV-a care vor veni la Reşiţa, vor primi bursă,
în care li se asigură cazare, masă, hăinuţe,
rechizite şcolare în unitatea şcolară. Noi am
stabilit şi unitatea şcolară, este vorba
despre Liceul „Traian Vuia“ din Reşiţa, care
îndeplineşte aceste condiţii şi profesorii
calificaţi vor avea grijă şi se vor ocupa de
aceşti micuţi“.

-

-

Cristian Franţ

SC Prescom va achiziţiona prin licitaţie
publică 40 de pentru trasportul
în comun din Reşiţa. Dintre acestea, 30 sunt
de medii dimensiuni iar 10 de dimensiuni
mari. Acestea vor ajunge la Reşiţa până cel
târziu în luna decembrie a acestui an.

autobuze noi
Firma austriacă Strabag va investi, la , peste 220
de milioane de euro În perioada imediat următoare,
conducerea judeţului se va întâlni cu reprezentanţii firmei
austriece, pentru a stabili locaţia şi celelalte detalii, astfel
încât, investiţia să prindă contur. Aceasta va fi cea mai
mare investiţie din estul Europei a firmei Strabag

Anina
.

Spitalul Judeţean din Reşiţa este beneficiar al unor noi
dotări cu aparatură medicală: un electroencefalograf, un
aparat de ventilaţie artificială pentru adulţi şi copii, încă un
aparat de ventilaţie artificială, care asigură suportul ventilator
avansat pentru toate categoriile de pacienţi critici, precum şi
două aparate de anestezie de medie performanţă.
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CET Energoterm a obţinut de la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, şase milioane de lei 100 de angajaţi
disponibilizaţi la CET Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport organizează tabere în extrasezon Au fost date în folosinţă cele
38 de apartamente ale blocului ANL din oroasa Infracţiunile la regimul armelor şi muniţilor în creştere în judeţ Criză de sânge
în Caraş Severin Cursuri gratuite pentru şomeri laAJOFM La CET au ajuns cazanele pe biomasă
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Joi, 9 octombrie, va avea loc o grevă de avertisment a funcţionarilor publici Caravana Prefecturii Caraş Severin „Euro Info
Fonduri“ ajunge la Armeniş ineri, 10 octombrie, etapa XIII a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă se va ţine pe Valea
Domanului uminică, 12 ocotmbrie Decada Culturii Germane în Banatul Montan la final etapa XIV a Campionatului Naţional de
Viteză în Coastă se va ţine pe Valea Domanului oi, 16 ocotmbrie, afişarea listelor electorale permanente la Primăria Reşiţa

V
D

J

Proiect între vecini
Consiliul Local Sasca-Montană în

parteneriat cu Municipalitatea Vârşeţ şi
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
derulează prin Programul de Vecinătate
România - Serbia 2004-2006, proiectul
„Centrul de informare şi promovare a
turismului Parcul Naţional Cheile Nerei-
Beuşniţa” având drept scop dezvoltarea
economico-socială a zonei de graniţă
dintre Banatul de Sud - Serbia şi judeţul
Caraş-Severin.

Congresul extraordiar al Alianţei
PSD+PC

Ioan Vela la PNGCD

Talpeş încotro?

Şef nou în PDL Caransebeş

Congresul extraordinar al Alianţei
PSD+PC a desemnat ca viitor premier
pe Mircea Geoană şi a aprobat
proiectul de guvernare al alianţei. Tot
la acest congres au fost desemnaţi cei
şapte candidaţi la alegerile generale:
Gheorghe Pavel Bălan, Matei Lupu,
Ionuţ Chisăliţă, Marius Damian, Ilie
Mustăcilă, Ion Ţundrea şi Ion
Mocioalcă, fără a stabili şi colegiile în
care aceştia vor candida

Aurel Marinescu, preşedintele
PNG-CS l-a prezentat pe Ioan Vela,
preşedintele Univeristăţii „Eftimie
Murgu“ din Reşiţa drept candidat al
acestui partid la alegerile din 30
noiembrie. Marinescu a spus că se
sfătuieşte de mult în deciziile
importante cu Vela şi s-a grăbit să

anunţa candidatura acestuia de teamă
ca Ioan Vela să nu se răzgândească.

Mircea Geoană vorbea despre o
posibilă candidatură a senatorului
Ioan Talpeş pe listele PSD Caraş-
Severin, afirmaţie confirmată şi de Ion
Mocioalcă. După desemnarea candi-
daţilor alianţei PSD+PC, constatăm că
Talpeş nu se află printre ei. Aşa că, se
pare, senatorul va candida pe un cole-
giu din Bucureşti sau, ca independent,
în Caraş Severin. Deocamdată UPSC
nu a anunţat nimic.

Consilierul judeţean Costinel
Ristache l-a înlocuit pe medicul Ioan
Ungur la şefia filialei PD-L din
Caransebeş, având în vedere scorul
slab scos de democratliberalii din
Caransebeş la alegerile locale.

Cristian Franţ

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din 30 septembrie

În aceas tă per ioadă mai
friguroasă, reşiţenii au căldură la
caloriferele... electrice, pentru că cele
racordate la CET sunt reci ca gheaţa.
Se pare că timpul rece i-a prins pe
picior greşit pe cei de la CET
Energoterm Reşiţa, în plin sezon de
lucrări. Conducerea recunoaşte că
aceste lucrări se puteau face la vară,
dar atunci a fost plină campanie
electorală şi nimeni n-a găsit banii
necesari pentru CET.

Cum programul de investiţii la

punctele termice nu e finalizat, CET
nu poate porni furnizarea energiei
termice către populaţie până la 15
ocotmbrie. Singurele unităţi unde s-a
început deja furnizarea energiei
termice sunt şcolile, grădiniţele şi
instituţiile sociale, care au fost dotate
cu sisteme modulare care pornesc
singure în momentul în care tempe
ratura scade.

Potrivit directorului Toader Dănilă
„Punerea în funcţie s-a putut face
datorită modernizării sistemului

centralizat, adică prevederea acestor
obiective cu module termice, care
pornesc atunci când temperatura
exterioară ajunge la anumite valori
prestabilite. Pentru ceilalţi consuma
tori, opţiunile sunt împărţite: mai
multe asociaţii de proprietari nu
doresc încă furnizarea agentului
termic dar şi datorită faptului că se
desfăşoară încă lucrări de investiţii,
această punere în funcţie nu se poate
face deocamdată“ susţine directorul
CET Energoterm Reşiţa.

-

-

Încălzire de la jumătatea lui octombrie

Cristian Franţ Lavinia P.

Construc ii noiţ în Reşiţa

S.C. Com Ter S.R.L.
desf

în colaborare cu S.C.
Banac S.R.L. Rafnic,

asa de Cultur , lucr
ţie a unui spaţiu comercial cu locuinţe de

serviciu. Termenul de execuţie este de doi
ani, din 08.02.2008 pân

ă ă în prezent,
vis-a-vis de C ă ări de cons-
truc

ă în 08.02.2010.

şoar

Săptămâna politică locală

Foto Lavinia P.



Vând Dacia 1310, an 1998,
RAR 2010, stare bun , culoare
gri metalizat, preţ 1.000 €,
Re iţa. Tel. 0723-349708.

Vând Dacia Break an
fabricaţie 1990 stare ff. bun
preţ 1.400 neg. Ofert ! Tel.
0742-755955.

Vând Dacia 1992, 500 €. Tel.
0743-154798.

Vând Fiat Punto an 1996 în-
matriculat, 2 airbag-uri, geamuri
electrice, benzin , consum 5%,
preţ 3.500 € neg. Tel. 0730-
159767.

Vând Audi 80 Qattro B4, an
93, euro 2, central, clim , gea-
muri electrice, nr. germane tol,
2.500 € neg. Tel. 0721-825875.

Persoan fizic închiriez
garaj, Govândari lâng Gen. 10.
Tel. 0744-849624.

Vând Renault Clio an 2005,
full, preţ neg. Tel. 0723-769051.

Vând motociclet
, 1.500

€ 0748-099002.
Vând pompe electrice de

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

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.

ă

ă
ă

ă

ă

ă ă
ă

ă gen
ch per Yamaha Maxim

. Tel.

ă

ş

‘

op

Cump
ţ rezonabil, ocupabil

imediat, parter sau etaj interme-
diar. Rog seriozitate, f

Vând apartament 2 camere
în zona Intim, et. 2/4, complet
îmbun ţit, toate utilit ţile, preţ

ţa locului. Tel. 0729-
566154.

Vând apartament 3 camere
Al.

ţ 58.000 €.
Tel. 0770-442804.

Vând apartament 2 camere
neî ţit, Oraviţa, zona
G ţ 14.000 €. Tel. 0745-
630180.

Caut camer

2 camere, buc

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

ţit. Preţ 100 €/lun

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

ţ
neg. Tel. 0747-215326, 0355-
409304.

Vând cas -

, cablu,
telefon ţ 20.000 €. Tel.
0355-411682, 0729-357909.

Vând cas
ţa, Muncitoresc. Preţ

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

Închiriez spaţiu comercial
Piaţa Re ţa Sud. Tel. 0744-
702037.

Vând garsonier
ţiri, ocupabil

Închiriez în Moroasa aparta-
ment 2 camere decomandat,
mobilat, utilat, lâng

-
Tel. 0726-125935.

Vând terenuri în B -
ţii

Tel. 0726-125935.
Vând camer

ţio-
narilor. Tel. 0726-125935.

Ofer spre închiriere, doar
pentru fete, apartament cu o
camer , Calea Caransebe ului.
Tel. 0765-983271.

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

ăr apartament 2 ca-
mere, pre

ără inter-
mediari, la casă sau bloc. Tel.
0726-125935.

ătă ă

mbunătă
ării. Pre

ă garsonieră
pentru închiriere. Tel. 0733-
548167.

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.

Ofer spre închiriere aparta-
ment o cameră, Al. Albăstrele-
lor, et. 3. mobilat, renovat, îmbu-
nătă ă. Tel.
0748-301892, 0743-197213.

Vând apartament 2 camere
la casă, complet mobilat, zona
Muncitoresc. Pre

Vând cameră de cămin, pre

ă Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, curte, fântână
betonată ădină

. Pre

ă str. Semenicului
nr. 13, Re

ă cu îmbună-
tă ă imediat. Tel.
0748-119443.

Închiriez apartament 2
camere nemobilat. Tel. 0748-
119443.

ă Fluturelul,
parter, posibilitate vad comer
cial.

ăile Her
culane, diferite pozi ărimi.

ă de
cămin cu baie, în blocul func

ă

ă
ă

neg. la fa

Şurianu bl. 5, sc. A, ap. 3, et.
1 decomandat. Pre

ş

şi

şi gr

şi

şi

şi m

ş

avantajos

Acord asisten ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.

bătrână ătrâni
pt. între . Tel.
0729-357909.

ă

ă,

ă

ă
ă ă

ă

ă

ă

ă ă
ă

ţ

Înfiinţ

Caut o sau b
ţinere cu contract

Sonorizez urm toarele eve-
nimente: nunţi, botezuri, petre-
ceri de firm etc. Tel. 0770-
479506, 0721-606034.

În Poiana Bra ov ofer garso-
nier la 300 lei pentru 5 nopţi
cazare. Televizor la cablu, frigi-
der, cuptor microunde. Baie pro-
prie cu du . Tel. 0745-668683.

Transport cu camion nisip,
lemne, etc. preţ neg. Re iţa. Tel.
0751-845768.

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.

ş

ş

ş
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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 - octo
şi

mbrie

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

- octo

şi

mbrie

Matrimoniale
Blond grizonat, ochi alba tri,

52/176/84 pedant, apartament,
ma ţii, caut o
doamn ţ

ţii. Tel. 0724-287350.
Pensionar cu stare finan-

ciar

Tân

ş

şin

şi s

şi senzual
ştept telefonul t

ă, fără obliga
ă drăgu ă, sensibilă, fără

obliga

ă ănătate bună, caut
prietenă, eventual căsătorie.
Tel. 0733-548167.

ără discretă ă,
a ău. Tel. 0727-
447045.

Vând teren în centru, lâng
Tel. 0726-125935

Vând în B
âng ţ

decomandat, utilat Tel.
0726-125935.

Închiriez avantajos camer
Re ţa,

Lunc . Tel. 0726-125935.
Închiriez în B

-
frumos nou

toate utilit ţile Tel. 0726-
125935.

Proprietar, vând apartament
2 camere conf. 2, ocupabil ime-
diat, mobilat, izolat termic, Al.
Nuferilor, piaţa Gara Nord,
32.500 neg. Tel. 0728-123390.

Vând apartament 2 camere,
Aleea Nuferilor, mobilat et. 3/4,
izolat termic balcon închis,
contorizat, gaz. 30.000 neg. Tel.
0728-123390.

Cump r apartament 2
camere, zona Lunc sau
Moroasa. Tel. 0740-425899.

Vând apartament confort 1,
semicomandat, termopane, u
metalic , preţ neg. Tel. 0728-
795197.

Persoan fizic vând apar-
tament 4 camere parter, lâng
piaţa Re iţa Sud, preţ neg. Tel.
0728-172787.

Închiriez garsonier -
-

ţ neg. Tel. 0745-
065935.

Ofer pentru închiriere spaţiu
comercial 275 mp pe str. Horia
nr. 36. Tel. 0744-100148.

Vând teren Clisura Dun rii.
Tel.0726-241101, 0723-353153

P.F. cump r urgent aparta-
ment 2 camere decomandate la
etaj intermediar. Ofer plata pe
loc! F r intermediari! Tel.
0355-806332, 0724-023373.

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

Vând apartament conf. 1, 3
camere, centru. 54.000 € neg.
Tel. 0771-426580.

Vând apartament 2 camere
zona Re iţa Sud. Tel. 0744-
551176, 0744-704048.

ă
BCR, 430 mp.

ăile Herculane
ă pia ă, apartament 2

camere .

ă
de cămin cu baie, în

ă
ăile Herculane

apartament 2 camere deco
mandat, mobilat,
utilat, ă .

ă
ă

ă
ă

ă ă
ă

ă mobila
tă aflată aproape de Universi
tate 15 min. Pre

ă

ă

ă ă

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufra
geria, u ă metalică, instala

ă nouă, baie renovată.
Pre

,
l

-

-

şi

ş

ş

şi modificat
ş

ş

Vând mobil

ţ
total 450 lei. Tel. 0355-801007.

Vând canapea cu 2 fotolii,
preţ fix 440 lei

Vând bibliotec

Vând mas de masaj profe-
sional pentru cabinete, nou
preţ neg. Tel. 0355-411484.

Vând produse cosmetice
Maybelline. Tel. 0770-653074.

Vând adida i retro Puma,
m rimea 37-38. Tel. 0741-
996869.

Vând ma in de sp lat. Tel.
0745-262188.

Vând org Yamaha PSR-77.
Adresa de e-mail rob_y_star@
yahoo.com. Tel. 0355-411860.

Vând gps Personal Naviga-
tor System Sony NV-U93T,
display 122,4 mm, 4,8", nou,
300 €. Tel. 0723-610400.

Vând bibliotec cu dulap L 4
m, stare foarte bun , preţ 1.000
lei i covor persan 150 lei. Tel.
0355-801050 sau 0733-
195700.

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 100
€. Tel. 0753-757448.

Vând aparat foto Fujifilm
Finepix S5600, zoom optic 10x,
card memorie 1GB, acumulatori
Varta + înc rc tor, autonomie
500 poze, geant , preţ 600 lei.
Tel. 0724-023373.

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

ă cameră, 3
corpuri, dulap 2 u

ă de spălatAlbalux 9. Pre

ă de
sufragerie 660 lei. Tel. 0742-
631692.

ă cu dulap,
lungime 4 m, stare foarte bună,
300 €

ă. Tel. 0355-801050.
ă

ă, ă,

ă

ă ă

ă

ă
ă

ă

ă

ă ă
ă

ă

şi, canapea,
maşin

şi mobil

şi covor persan stare
bun

ş

ş

ş
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Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând

Cump r Audi B4 1,9 TDI cu
ac i an fabricaţie 1994 în stare
bun i cu acte în regul pt.
înmatriculat. Ofer pân în
2.000 €. Acte i carte service
Germania. Tel. 0721-149907.

Vând Taf preţ 10.000 € neg.
Tel. 0720-134972.

Vând Opel Astra Coupe,
sport, anul 1996, 1.6, 16V,
140.000 km. Tel. 0741-132826.

Vând Oltcit motor Citroen
omologat stare ff bun preţ fix
300 €. Tel. 0742-755955.

Peugeot 406 din 2006
full options, 2 l, diesel, 136 CP.
Tel. 0742-190354.

ă

ă ă
ă

ă,

ş
ş

ş
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Anunţ
Prim

ţie public

ţie, înscris în CF nr. 5744 sub nr. top.
1004/1/62, în suprafaţ de ,

terenuri de construcţie, în scopul realiz ţii cu
destinaţie industrial

ţii Altwer sub nr. top. (22/b/1/a-22/b/1/b)1/1, în
suprafaţ

ţia va avea loc în data de 05.11.2008 ora 10.00 la sediul
Prim ţe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim

ăria ora
ă o licita ă deschisă pentru vânzarea

următoarelor bunuri imobile:
teren de construc

ă
ării unor construc

ă, înscrise în CF nr. 6038 transnotat din CF nr.
70 a localită

ă de , respectiv
.

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.

c

�

�

250 mp

3275,533 mp
4016,860 mp

CF nr. 70 a localită
ă de

ţii Altwer
sub nr. top. (22/b/1/a-22/b/1/b)1/2, în suprafaţ

c



Micii producători de ţuică nu vor mai plăti
niciun fel de accize pentru rachiul natural pe care
îl produc pentru consumul propriu dacă
îndeplinesc două cerinţe: alcoolul produs nu
trebuie să depăşească 750 de litri pe an, iar ţuica
să fie băută în familie.

Proprietarii de locuinte vor fi obligati sa isi
asigure casele impotriva dezastrelor naturale,
conform unui proiect de lege adoptat miercuri de
Camera Deputatilor. In cazul in care presedintele
Basescu va promulga legea, aceasta va intra in
vigoare din 2009.

Taxa de poluare auto si accizele vor fi calculate la un
curs de 3,7364 lei pentru un euro, in 2009. Pentru anul
2008, taxa de poluare si valoarea accizelor a fost
calculata la un curs euro de 3,3565 lei. Printre produsele
accizabile prevazute de Codul Fiscal se numara benzina,
motorina, alcoolul si tutunul.

� �

� �
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D

Guvernul a eliminat plafoanele la farmacii pentru medicamentele compensate Vechile documente de provenienţă a materialului
lemnos mai sunt valabile 90 de zile MEF pregăteşte majorarea plafonului de garantare a depozitelor bancare la 50.000 euro
Deponentii CEC pentru autoturisme Dacia primesc despagubiri incepand cu 30 octombrie e la 1 octombrie, valoarea punctului
de amenda aplicat soferilor care nu respecta regulile de circulatie a crescut de la 50 la 54 leil Guvernul a aprobat Programul-pilot
„Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” Ministerul Educatiei a elaborat recent un proiect de ordonanta de urgenta care
vizeaza infiintarea Agentiei de Credite pentru studenti primel 8 luni, numărul autorizaţiilor pentru construcţii rezidenţiale a
depăşit 41.000 de autorizaţii, faţă de numai 37.000 în primele luni ale anului 2007
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Ordinul nr. 509 al Casei Naţionale de Asigur
pentru modificarea

ţii de asiguraţ
respectiv de asigurat f ţiei, precum

ţional unic de
asigur

ţionale deAsigur
(M.O. nr. 587/05.08.2008)

Ordinul nr. 2.037/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 588/05.08.2008)
Circulara nr. 23 B ţionale a României

ţ ţionale a
României, valabil în luna august 2008 (M.O. nr.
589/06.08.2008)

Ordinul nr. 915/C al ministrului justiţiei pentru
stabilirea locaţiilor în care se deruleaz

ţiune (M.O. nr. 596/11.08.2008)
Ordinul nr. 4.898 al ministrului educaţiei, cercet

ţiei

ţional de protecţie
social (M.O. nr. 596/11.08.2008)

Ordinul nr. 1.349 al ministrului s ţii publice
privind stabilirea Normelor pentru aplicarea
prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002

pentru prevenirea
(M.O. nr. 601/12.08.2008)

Republicare - Regulamentul de organizare
ţionare a Corpului Experţilor Contabili

ţi din România (M.O. nr. 601/12.08.2008)
Ordinul nr. 481 al ministrului agriculturii

ţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comer
cializ

ţiei de
produc

(M.O. nr.
602/12.08.2008)

H.G. nr. 829 . .
ţii pentru care se acord -

ţi (M.O. nr.
607/15.08.2008)

Ordinul nr. 2.504 al ministrului culturii .

(M.O. nr. 608/15.08.2008)
Ordinul nr. 2.099/C al ministrului justiţiei privind

acordarea cet ţeniei române unor persoane (M.O. nr.

609/18.08.2008)
Ordinul nr. 851/2.446 al ministrului dezvolt -

ţelor -
ţional pt. Pro-

gramul prioritar naţional pt. reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale

(M.O. 612/19.08.2008)
H.G. nr. 851 . .

ţarea laboratoarelor publice
pentru controlul calit ţii (M.O. nr.
616/21.08.2008)

H.G. nr.853 .
ţiei publice dintre Guvernul

României
(M.O. nr. 616/21.08.2008)

Ordinul nr. 264 al pre ţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea
modelelor m

ţioase
de c ţional ţia
Consumatorilor (M.O. nr. 617/22.08.2008)

Ordinul nr. 577 al ministrului internelor
ţi

-
(M.O. nr. 618/22.08.2008)

H.G. nr. 895 -

ţiilor, aprobate prin
H. . (M.O. nr. 623/27.08.2008)

ări de
Sănătate

ă
ără plata contribu

ăsurilor de executare silită pentru
încasarea sumelor datorate la Fondul na

ări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul
pre ări de Sănătate
nr. 617/2007

ă ătre unele
persoane

ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

ă activitatea
serviciilor de proba

ării

ării nr. 4.839/2004 privind criteriile
specifice

ă „Bani de liceu”
ănătă

ării
rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 942/2004
privind aprobarea introducerii însemnului de certificare
a calită

ării, ării nivelului sumelor
percepute ca taxe pentru eliberarea autoriza

ător de vinuri cu denumire de origine (DOC)

pentru modificarea H G nr. 277/2008
privind aprobarea activită ă spri
jin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal
în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar

ă

ă

ării, lucră
rilor publice

ămintelor
culturale din mediul mic urban

pentru modificarea G
nr. 1.564/2003 privind înfiin

ă

pt aprobarea Protocolului de cooperare
în domeniul administra

ă

ărcilor de certificare ce urmează să fie
aplicate pe obiecte

ătre Autoritatea Na ă pentru Protec

ăptămânal
pentru modificarea

G nr. 130/2005

şi completarea Normelor
metodologice privind stabilirea documentelor
justificative pentru dobândirea calit

şi
pentru aplicarea m

şedintelui Casei Na

şi
tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului
educa şi cercet

şi metodologia de acordare a sprijinului
financiar în cadrul Programului na

şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun

şi func
şi Contabililor

Autoriza
şi dezvolt

şi dezvolt

şi aprobarea modific

şi a
certificatului de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

şi a
sumei totale alocate acestei activit

şi cultelor pt
modificarea art. 24 alin. (1) din Normele metodologice
de clasare şi inventariere a monumentelor istorice,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.
2.260/2008

şi locuin şi al ministrului culturii şi cul
telor privind aprobarea Ghidului opera

şi dotarea aşez

şi completarea H

şi igienei vinului

şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la
Paris la 22 aprilie 2008

şedintelui Autorit

şi pe bijuterii din metale pre

şi reformei
administrative privind programul de lucru al poli ştilor,
formele de organizare a acestuia şi acordarea repau
sului s

şi completarea Nor
melor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor şi al muni

-

-

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Promovarea
func]ionarilor publici
în grad profesional

Funcţionarii publici vor
putea fi promovaţi în grad
profesional în anul 2008 pe
bază de examen sau
concurs, în limita funcţiilor
publice rezervate promovării
din planul de ocupare a
funcţiilor publice şi în limita
fondurilor bugetare aprobate,
cu avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, până la
data de 15 decembrie 2008.

Guvernul a aprobat
modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, în
sensul clarificării unor
aspecte procedurale
prevăzute de către H.G. nr.
611/2008. Acest lucru va
permite organizarea în bune
condiţii a concursurilor sau
examenelor de promovare în
grad profesional a funcţio
narilor publici în anul 2008
sau de promovare în clasă.

Potrivit modificărilor şi
completărilor aduse Hotărârii
Guvernului nr. 611/2008,
funcţiile publice rămase
vacante în cursul anului şi
care nu au fost prevăzute în
planul de ocupare a funcţiilor
publice pot fi ocupate prin
recrutare, promovare,
transfer şi redistribuire.

Organizarea concursului
presupune derularea etapelor
cuprinse între solicitarea
avizului, respectiv înştiinţarea
Agenţiei şi asigurarea
publicităţii concursului, în
condiţiile legii.

-

Guvernul Romaniei
Biroul de presa

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, o
Ordonanţă de Urgenţă prin care se modifică şi
se completează unele acte normative în
vederea eliminării legăturilor dintre nivelul
anumitor drepturi acordate din bugetul
asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de
bază minim brut pe ţară.

Astfel, potrivit noilor reglementări, sumele
primite de către angajatori pentru încadrarea
absolvenţilor, ucenicilor, elevilor şi studenţilor
pe perioada vacanţelor şi a persoanelor în
vârstă de peste 45 de ani, nu vor mai fi deter
minate în funcţie de salariul de bază minim brut
pe ţară, şi în funcţie de un indicator social de
referinţă.

Indicatorul social de referinţă al asigurărilor
pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de
muncă reprezintă unitatea exprimată în lei la
nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti
- cu excepţia indemnizaţiei de şomaj - supor
tate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în
vederea stimulării anumitor categorii de per
soane pentru a se încadra în muncă. Valoarea
indicatorului social de referinţă este stabilită la
500 de lei, însă ea poate fi modificată prin
Hotărâre de Guvern în funcţie de indicele de
creştere a preţurilor de consum.

Spre exemplu, potrivit noilor reglementări,
absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absol
venţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum
16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă, în situaţia în care se angajea
ză cu program normal de lucru, pentru o
perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă
egală cu valoarea indicatorului social de
referinţă

Tot în funcţie de indicatorul social de refe
rinţă se va calcula prima de încadrare de care
beneficiază persoanele care în perioada în
care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se
încadrează într-o localitate situată la o distanţă
mai mare de 50 de kilometri de localitatea în
care îşi are domiciliul. Această primă de
încadrare este egală cu de două ori valoarea
indicatorului social de referinţă.

Potrivit noilor reglementări, drepturile bă
neşti acordate în vederea stimulării anumitor
categorii de persoane pentru a se încadra în

muncă, precum şi angajatorilor pentru a
încadra în muncă persoane în căutarea unui
loc de muncă se determină în funcţie de
indicatorul social de referinţă şi nu de salariul
minim brut pe economia, ca până acum.

Angajatorii care încadrează în muncă pe
durată nedeterminată absolvenţi ai unor insti
tuţii de învaţământ sunt scutiţi, pe o perioada
de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la
bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă
absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe
această perioadă, pentru fiecare absolvent:

sumă egală cu valoarea indicatorului so
cial de referinţă pentru absolvenţii ciclului infe
rior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indica
torului social de referinţă, pentru absolvenţii de
învăţământ secundar superior sau învăţământ
postliceal;

sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indica
torului social de referinţă pentru absolvenţii de
învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe
perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de
peste 45 de ani au şomeri care sunt părinţi
unici susţinători ai familiilor monoparentale
sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata
contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor
pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate
din aceste categorii. De asemenea, aceşti
angajatori primesc lunar, pe această perioadă,
pentru fiecare persoană angajată din aceste
categorii, o sumă egală cu valoarea indicato
rului social de referinţă, cu obligaţia menţinerii
raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin
2 ani.

Angajatorii care încadrează în muncă,
potrivit legii, şomeri care în termen de 3 ani de
la data angajării îndeplinesc, conform legii,
condiţiile pentru a solicita pensia anticipată
parţială sau de acordare a pensiei pentru limită
de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a
solicita pensia anticipată parţial, beneficiază
lunar, pe perioada angajării, până la data
împlinirii condiţiilor respective de o sumă egală
cu valoarea indicatorului social de referinţă.

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern
va intra în vigoare începând cu luna octombrie.
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Subven]ii diferen]iate
pentru persoanele asistate

Subvenţia medie lunară pentru
persoanele asistate din unităţile de
asistenţă socială, administrate de
asociaţii sau fundaţii, va creşte dife
renţiat, în funcţie de tipul de centru so
cial care le oferă servicii, până la circa
250 lei, începând din 1 ianuarie 2009.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de
miercuri, o Hotărâre de modificare a
H G 1153/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi funda
ţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială.

În prezent există un singur nivel al
subvenţiei, de 89 lei, pentru toate per
soanele, indiferent de tipul de centru
social care le oferă servicii.

Având în vedere că există diferen
ţe semnificative între valoarea costu
lui lunar de acordare a serviciului,
pentru diferitele tipuri de centre,
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse (MMFES) a propus stabi
lirea unor nivele medii lunare ale
subvenţiei diferenţiate pe 4 categorii
de centre, astfel:

250 lei pentru centrul rezidenţial;
175 lei pentru centrul de zi;
120 lei pentru unitatea de îngrijiri

la domiciliu;
90 lei pentru cantinele sociale şi

alte servicii de acordare a hranei.
Creşterea cuantumului subvenţiei

are în vedere asigurarea continuităţii
serviciilor sociale acordate de asocia
ţii şi fundaţii, precum şi dezvoltarea
acestora, cu impact pozitiv asupra
calităţii serviciilor sociale acordate
persoanelor asistate.
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Preşedintele Viktor Iuşcenko a dizolvat Parlamentul ucrainean şi a declarat
convocarea alegerilor anticipate

La Sankt Petersburg, au avut loc consultările anuale ruso-germane în prezenţa preşedintelui Dmitri Medvedev şi a
cancelarului Angela Merkel Preşedintele american Bush a semnat Acordul de cooperare nucleară între India şi SUA Vineri
are loc la Washington o reuniune de G7 Comisia Europeană a decis ca toate maşinile noi comercializate în UE să fie echipate
cu faruri speciale de zi, începând cu anul 2011 Liderii europeni vor discuta despre Tratatul de la Lisabona la Consiliul
European din 15-16 Octombrie în Bruxelles

Biroul Politic al organizaţiei Hamas de la Damasc, în
coordonare cu liderii organizaţiei din Fâşia Gaza, au
decis desemnarea propriului candidat pentru viitoarele
alegeri prezidenţiale din ,
aceasta cu scopul de a contracara candidatura lui
MahmoudAbbas, potrivit presei palestiniene.

teritoriile palestiniene

Miniştrii apărării ţărilor membre ale
Uniunii Europene au anunţat că misiunea
militară europeană din

va fi înlocuită cu o misiune
civilă, urmând însă ca decizia finală în acest
sens să fie luată ulterior.

Bosnia-Herţego
vina (EUFOR)

-

Ministrul sârb al apărării Dragan Sutanovac a semnat,
din partea , un acord de securitate privind
schimbul de informaţii cu Organizaţia Tratatului Nord-
Atlantic. Peste 90 de state şi organizaţii internaţionale au
semnat până acum acest acord, care se referă la
protejarea şi distribuirea de informaţii confidenţiale.

guvernului sârb

China s-a alăturat Rusiei şi SUA devenind
a treia ţară din lume ai cărei astronauţi au
efectuat o ieşire în spaţiu prin mijloace proprii.

Actuala misiune, Shenzhou VII, este a
treia cu oameni la bord. Ea urmează
Shenzhou VI din 2005 care a purtat doi
astronauţi pentru cinci zile şi primului zbor cu
om la bord, misiunea Shenzhou V din 2003.

Oficiali din cadrul progranului spaţial
chinezesc au prezentat cele patru obiective
ale zborului Shenzhou VII: efectuarea unei
ieşiri în spaţiu, teste pe un material lubrifiant
solid în timpul ieşirii în spaţiu, lansarea unui
mic satelit care a captat imagini ale misiunii şi
folosirea unui nou releu de date pentru
comunicarea prin satelit.

Dintre cei trei membrii ai misiunii, ales să
iasă în spaţiu a fost pilotul militar, Zhai Zhigang

în vârstă de 42
de ani. Astro
nautul echipat
într-un combi
nezon de pro
ducţie sută la
sută chineză, a
p e t r e c u t
aproximativ 20
de minute în

afara capsulei spaţiale.
În premieră, evenimentele majore,

incluzând aici lansarea, aterizarea şi ieşirea
din capsulă, au fost transmise în direct de
televiziunea chineză.

Cu fiecare misiune reuşită China se apro
pie de scopul final, acela de a avea o prezenţă
permanentă în spaţiu prin construirea unui

laborator şi chiar o aterizare pe lună.
China a mai anunţat recet că este capabilă

să antreneze astronauţi străini, în sensul că ar
putea realiza o înţelegere cu o altă ţară pentru
a transporta o persoană în spaţiu. Statele
Unite şi Rusia au ambele angajamente
similare - Rusia a transportat primul astronaut
sud coreean în spaţiu, în aprilie 2008, şi primul
astronaut
italian a
mers în
spaţiu la
b o r d u l
n a v e t e i
Discover
y , î n
2007, de
exemplu.

-

-
-

-
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Statele Unite au lansat "războiul împotriva terorismului" în
Afganistan în 7 octombrie, 2001, la câteva săptămâni după
atentatele care au ucis aproximativ 3000 de oameni în New York
şi Washington, şi au fost atribuite Al-Qaeda, atunci cu bazele în
această ţară. A fost nevoie de aproape două luni pentru ca
talibanii să fie scoşi din Kabul şi împinşi în oraşul fortăreaţă
Kandahar, în sud iar apoi, potrivit afganilor, dincolo de graniţă, în
Pakistan. Dar ei au fost capabili de a se regrupa şi relua lupta, în
ciuda eforturilor de întărire a armatei şi poliţiei afgane sprijinite de
60-70,000 de trupe internaţionale.

Adâncirea violenţelor provoacă preocupare în interiorul şi în
afara SUA, dar secretarului american al apărării Robert Gates a
declarat luni că nu există "nici un motiv pentru a fi defetist". El a
reacţionat la comentariile fostului comandant al forţelor britanice
în Afganistan, care a spus într-un interviu publicat duminică, că
"nu vom câştiga acest război". În opinia lui, singura cale este
găsirea unei soluţii politice care să-i includă pe talibani. Gates nu
respinge această idee. Vorbind în timpul unui zbor spre
Budapesta pentru a participa la o întâlnire cu miniştrii apărării din
Nato, a convenit că parte a soluţiei pentru conflict ar implica
discuţii cu membri ai talibanilor, care sunt dispuşi să lucreze cu
guvernul afgan.

La Kabul, un înalt reprezentant oficial al Naţiunilor Unite a
cerut şi el găsirea unei soluţii politice. Pe fondul celui mai sânge
ros an pentru forţele americane şi Nato, trimisul ONU, Kai Eide, a
declarat luni că războiul "ar trebui câştigat prin mijloace politice."

În urmă cu o săptămână, media americană a relatat despre
convorbiri de pace găzduite de Arabia Saudită, la care au
participat reprezentanţi ai guvernului afgan şi ai talibanilor.
Convorbirile de la Mecca, purtate undeva între 24 şi 27
septembrie, au inclus 11 delegaţi talibani, 2 oficiali afgani, un
reprezentant al unui comandant mujahedin şi încă 3 persoane,
potrivit relatărilor. Liderul taliban, care s-a distanţat de al-Qaeda,
Mullah Omar, nu a fost prezent. Reuniunea a avut rolul de "a
sparge gheaţa", părţile prezentându-şi deschis poziţiile şi
obiectivele. Arabia Saudită a acţionat în trecut ca mediator între
talibani şi Pakistan, statul arab fiind unul din cele trei state ce au

recunoscut guvernul taliban de la Kabul după 1996.
Fostul ambasador al talibanilor în Pakistan, prezent la

întâlnire, a declarat pentru agenţiile de presă că reuniunea nu
poate fi considerată negociere de pace. La masa din timpul
sărbătorii Eid al-Fitr ce marchează sfârşitul Ramadanului o astfel
de invitaţie nu este neobişnuită, a continuat fostul ambasador.
"Lista invitaţilor m-a inclus pe mine, pe (fost ministru de externe
talibanilor Wakil Ahmad) Mutawakil, câţiva din partea talibanilor,
alţii din partea lui (lordului războiului Gulbuddin) Hekmatyar, unii
din guvern." Zaeef, care a petrecut aproape patru ani în
închisoarea militară a SUA de la Guantanamo Bay, Cuba, a spus
că nu au fost reprezentanţi "oficiali" ai talibanilor sau ai grupului
Hekmatyar, ceea ce înseamnă că nimeni nu a fost autorizat să
poarte convorbiri de pace.

Fostul preşedinte afgan Burhanuddin Rabbani, acum un lider
al opoziţiei a spus pentru agenţiile de presă că la începutul
acestui an lideri politici afgani s-au întâlnit cu talibanii şi alte
grupuri anti-guvernamentale în speranţa de a negocia pacea.

Un purtător de cuvânt al talibanilor a negat luni că ar fi avut loc
negocieri de pace în timp ce un comandant taliban din sudul
Afganistanului a spus că problema a fost ridicată recent în timpul
unei întâlniri talibane.

Şi fostul premier pakistanez Nawaz Sharif este dispus să
deblocheze discuţiile între guvernul afgan şi talibani, potrivit
purtătorului său de cuvânt. Oferta a venit după ce un ziar
pakistanez a relatat că Sharif, în colaborare cu Arabia Saudită,
caută o înţelegere între linia dură din tabăra talibanilor şi regimul
preşedintelui Hamid Karzai.

Guvernul din Afganistan a respins relatările din media
occidentală privind începerea unor negocieri de pace ca
"neîntemeiate". "Astfel de discuţii nu au avut loc încă" a spus
purtătorul de cuvânt în cursul unui brifing de presă. Cu toate
acestea, el a confirmat faptul că preşedintele afgan a cerut
Regatului Saudit să joace un rolul în stabilizareaAfganistanului.

Preşedintele Hamid Karzai, pe 1 octombrie, a îndemnat
grupurile de opoziţie, inclusiv al talibanilor, să renunţe la
rezistenţă şi să participe la reconstrucţia naţiunii.

Indiferent de punctul în care se găsesc soluţiile politice pentru
Afganistan, după 7 ani de război, situaţia pe teren se prezintă,
citând dintr-o informare pentru preşedintele Sarkozy făcută de
ambasadorul adjunct al Franţei din Kabul, "situaţia securităţii se
înrăutăţeşte, la fel şi corupţia şi guvernul (afgan) a pierdut toată
încrederea".

-

Egalitatea de }anse - de la
teorie la practic@

Conferinţa privind discriminarea
scoate în evidenţă discrepanţa dintre
teorie şi practică.

Europa are legi severe împotriva dis
criminării, însă egalitatea de tratament
este încă departe de a deveni realitate.
Summitul privind egalitatea de şanse,
desfăşurat la Paris, în perioada 29-30
septembrie, le-a oferit experţilor în do
meniu ocazia de a trece în revistă reali
zările obţinute de la lansarea, în 2007, a
campaniei UE împotriva discriminării.

Pe piaţa locurilor de muncă pot fi încă
observate numeroase încălcări ale
principiului egalităţii de şanse. Femeile
câştigă cu 15% mai puţin decât bărbaţii
(chiar cu 25% mai puţin în sectorul
privat) şi ajung mai greu în funcţii de
conducere. Doar 50% dintre persoanele
cu handicap au o slujbă, comparativ cu
procentul de 68% înregistrat în cazul
persoanelor apte de muncă. Atât tinerii,
cât şi vârstnicii se plâng de discriminare
pe motive de vârstă.

Aceleaşi categorii sociale consideră
că se confruntă şi cu inegalitatea de tra
tament în materie de îngrijiri medicale,
educaţie, securitate socială şi acces la
locuinţe. În iulie, Comisia Europeană a
propus o serie de acte normative menite
să ofere protecţie în domeniile amintite,
care vin în completarea legislaţiei privind
interzicerea discriminării la locul de
muncă

Combaterea discriminării nu se limi
tează însă la existenţa unor legi eficien
te. Conferinţa şi-a propus, printre altele,
să identifice modalităţi de a produce
schimbări la nivelul comportamentelor şi
al practicilor instituţionale şi profesionale
depăşite de realităţi.

Obţinerea unei imagini de ansamblu
asupra fenomenului discriminării în Eu
ropa nu este o misiune uşoară. Statele
membre au metode diferite de strângere
a datelor, ceea ce îngreunează mult
comparaţia, făcând-o, uneori, imposibilă

Cu toate acestea, potrivit unui sondaj
recent, europenii consideră că discri
minarea pe motive de origine rasială sau
etnică este forma cea mai obişnuită de
discriminare şi cea care, totodată,
manifestă tendinţe de creştere. În ceea
ce priveşte alte tipuri de discriminare,
europenii cred că acestea sunt în declin
(discriminarea pe motive de vârstă sau
sex) sau, cel puţin, nu au cunoscut o
înrăutăţire (orientarea sexuală).

-
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-Aproape la o generaţie după ce tradiţionale legături
sovietice au fost tăiate prin colapsul comunismului, Rusia
încearcă stabilirea unei platforme înAmerica Latină.

După de anii de relaţii cordiale între liderii Rusiei şi
Preşedintele Venezuelei, recenta vizită a lui Chavez, a şaptea în
tot atâţia ani, a arătat o deschidere largă a Moscovai spre
continentul sud-american. "America Latină a deveni un link
important în lanţul lumii multi-polare care se formează," a spus
premierul Putin. "Noi vom acorda şi mai multă atenţie acestui
vector al economiei şi politicii noastre externe".

Chavez a spus şi el: "Astăzi mai mult ca niciodată, tot ce aţi
spus despre lumea multi-polară devine realitate. Să nu ne
pierdem timpul."

Vizita de două zile a însemnat semnarea a numeroase
înţelegeri între Medvedev şi omologul său, incluzând aici un
împrumut de 1 miliard de dolari pentru achiziţiile de arme
acordat de Rusia, un nou consorţiu de gaze naturale şi petrol
plus promisiunea lui Putin de a sprijini dezvoltarea programului
nuclear civil al Venezuelei.

Schimburile comerciale între cele două state s-au dublat în
2007 faţă de 2006, ajungând la 1,3 miliarde dolari.

7 ani de război în Afganistan

China s-a alăturat Rusiei şi SUA



RE IŢA

TOTAL GENERAL: 760

Ş : Asistent manager: 0/2;
Agent comercial: 1/0; Agent de asigurare: 0/14; Agent turism: 1/0; Agent vanzari:
1/3; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent farmacist: 1/0; Asistent medical generalist: 12/1;
Betonist: 2/0; Brancardier: 2/0; Bucatar: 1/2; Confectioner-asamblor articole din
textile: 10/0; Consilier: 2/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda:
25/18; Director tehnic: 1/0; Dulgher: 12/8; Electrician auto: 0/1; Electrician de
intretinere si reparatii: 4/8; Electrician echipamente electrice si energetice: 0/2;
Electrician in constructii: 3/3; Electrician montare si reparatii aparataje electrice:
2/0; Electrician montare si reparatii echipament electric: 2/0; Electrician montare si
reparatii linii electrice aeriene: 0/3; Electrician montator de instalatii automatizate:
2/0; Electromecanic: 0/1; Electromecanic auto: 0/1; Electronist depanator utilaje
calcul: 0/1; Fierar betonist: 7/10; Forjor manual: 0/2; Frezor universal: 3/5; Gipsar:
5/5; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 0/2; Inginer constructor instalatii
: 0/3; Inginer ecolog: 0/1; Inginer economist: 10/0; Inginer electromecanic: 10/0;
Inginer electrotehnist: 10/0; Inginer geodez: 0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1;
Inginer industria alimentara: 0/3; Inginer mecanic: 11/2; Ingrijitoare la unitati de
ocrotire: 2/0; Ingrijitor cladiri : 1/0; Inspector asigurari: 1/1; Instalator apa, canal:
25/0; Instalator instalatii tehnico sanitare: 2/5; Jurisconsult: 0/1; Laborant chimist:
0/1; Laborant in ocrotirea sanatatii: 1/0; Lacatus constructii metalice: 10/0; Lacatus
mecanic: 30/20; Lacatus mecanic de intretinere si reparatii: 2/2; Lucrator comercial:
5/17; Lucrator sortator deseuri: 16/5; Manager: 0/1; Maseur: 1/0; Masinist pod
rulant: 1/2; Mecanic auto: 0/4; Medic veterinar: 0/1; Modelier lemn: 1/1; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 1/0; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 50/0; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 24/18; Muncitor
necalificat la intretinerea drumurilor: 30/0; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 8/4; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1/0;
Operator fabricarea mezelurilor: 0/8; Ospatar: 5/11; Otelar: 1/1; Patiser: 1/0;
Pregatitor materiale de sarje: 1/0; Proiectant inginer electromecanic: 0/4; Referent
de specialitate financiar contabilitate: 0/1; Secretara: 0/3; Sofer de autoturisme si
camionete: 1/0; Spalator vehicule: 1/0; Statistician medical: 3/0; Strungar la masini
de alezat: 2/5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 0/10; Strungar la
strung carusel: 2/3; Strungar la strung paralel: 2/2; Strungar universal: 3/2;
Subinginer proiectant mecanic: 1/0; Sudor: 4/32; Sudor in mediu protector: 0/5;
Sudor manual cu arc electric: 10/10; Tehnician constructor: 0/2; Tehnician
echipamente calcul retele: 1/0; Tehnician electromecanic: 2/0; Tamplar universal:
11/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 2/1; Vopsitor auto:
0/3; Vopsitor industrial: 1/0; Zidar pietrar: 4/0; Zidar rosar-tencuitor: 14/20; Zugrav-
vopsitor: 7/10

( ţi)locuri disponibile/locuri pentru absolven

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier

ţ 17.500 € neg cod
anunţ 00020.

Vând garsonier
ţ ţ 30.000 €

negociabil, cod anunţ 00008.
Vând garsonier

-
ţ 20.000 € neg. cod anunţ 00151.

Vând garsonier
ţ

21.000 € negociabil, cod anunţ 00166.
Vând garsonier

ţ ţ 7.500 € neg. cod anunţ 00195.
Vând garsonier

ţit ţ
31.000 €, cod anunţ 00224.

Vând garsonier
ţit ţ 22.000

€, cod anunţ 00218
Vând garsonier

ţit ţ 21.000 €, cod
anunţ 00200.

Vând garsonier ţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele lami-
nate, termopane, preţ 25.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.

Vând garsonier
, ţit -

ţ 24.000 € negociabil,
cod anunţ 00262.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 9/10, confort 2, semideco-
mandat, termopane, te îmbun ţiri, preţ
35.000 €, cod anunţ 00260.

Vând apart. 2 camere zona Govândari,
parter/4, 60 mp, confort 1, semidecoman-
dat, central ţiri, preţ
40.000 € negociabil, cod anunţ 00252.

Vând apart. 2 camere , Molizilor, et. 1/4,
confort 2, semidecomandat, central

ţ 40.000 € neg. cod anunţ 00251.
Vând apartament 2 camere zona Go-

vândari, parter/4, confort 1, decomandat,
central ţiri,
preţ 43.000 € negociabil, cod anunţ 00244.

Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, f ţiri, lift nou,
preţ 46.500 €, cod anunţ 00249.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 2/4, f ţiri, preţ
34.000 € negociabil, cod anunţ 00248.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47
mp, imobilul are sarcini, termopane , cen-
trala, preţ 31.000 € neg. cod anunţ 00228.

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

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

confort 1, decomandat, et. 4/4, central
ţie de cupru,

preţ 42.000 € negociabil, cod anunţ 00013.
Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1 ,

decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
central ţ

ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00034.
Vând apart. 2 camere, zona Spar, conf.

1, semidecomandat, et. 4/4, termopane,
u -

ţiri, preţ 35.000 € , cod anunţ 00109.

Vând apartament 3 camere, Lunc

ţ 100.000 €
negociabil, cod anunţ 00266.

Vând apart. 3 camere, Lunc .

-
ţ 60.000 € neg. cod anunţ 00257.

Vând ap. 3 camere, Re ţa Sud, conf.1,
decomandat, 113 mp, et. 10/10, central

ţ 75.000 € neg. cod 00250.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1

, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, central
ţ

. . anunţ
Vând apart. 3 camere, Govândari,

conf. 1 , semidecomandat, 67 mp, et. 2/10,
central ţ -

ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, conf. 2 , de-

comandat, 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 € negociabil, cod anunţ 00016.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.1

, decomandat, 80 mp, et. 3/4, 2 b
ţ

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

confort 1 , semidecomandat, 82 mp + box
ţ

ţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83.74
mp, termopane, central -

ţ 49.000 €
negociabil, cod anunţ 00165

Vând apartament 4 camere, Govân-
dari, F

ţ 60.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

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

-
ţ 85.000 € neg. cod anunţ 00052.

Vând apartament 4 camere, Calea
Timi -

-
ţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 115 mp, etaj 8/8, central

-
ţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 126 mp, etaj 3/4, central

ţ 85.000 € neg.
cod anunţ 00217.

Vând cas

. ţ
110.000 € negociabil, cod anunţ 00114.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105

Vând cas

ţ
105.000 € negociabil, cod anunţ 00073.

Vând cas
-

ţ 90.000 € neg. cod 00077
Vând cas

-
-

95.000 € neg. cod 00068.

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

ă Timi
ă, 24 mp, pre

ă,Albăstrelelor, etaj 3/4,
u ă metalică, termopane, convector, ins
tant, pre

ă, Tineretului, etaj 8/9,
31.66 mp, u ă metalica la intrare, pre

ă, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, u ă metalică, gresie,
faian ă, pre

ă, B-dul Republicii, etaj
6/8, 44 mp, îmbunătă ă, mobilată, pre

ă, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătă ă, mobilată, pre

ă, Tineretului, etaj 1/10,
34, 5 mp, îmbunătă ă, pre

ă, B-dul Revolu

ă, Mociur, etaj 1/4,
37 57 mp, îmbunătă ă, nemobilată, cen
trală, termopane, pre

ătă

ă termică, îmbunătă

ă
termică, termopane, u ă metalică, mobilat,
utilat, pre

ă termică, fără alte îmbunătă

ără îmbunătă

ără îmbunătă

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 metalică la intrare, fără alte îmbu
nătă

ă,
confort 1, decomandat, et. 1/3, centrală
termică, u ă metalică, termopane, bloc de
cărămidă, complet renovat, pre

ă, conf 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
u ă metalică, termopane, bloc de cără
midă, pre

ă
termică, 2 băi, 2 balcoane, u ă metalică,
termopane, pre

ă
termică, gresie, faian ă, u ă metalică,
termopane, bucătărie complet mobilată

ă termică, gresie, faian ă, podele la
minate, pre

ă termi
că, 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, 2 balcoane închi
se, mobilat, tavane false, pre

ăgăra ăi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, pre

ă metalică, u

ăi, cen
trală, termopane, parchet, necesita reno
vare, pre

ă, 2
băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie mobi
lată, pre

ă, 2
băi, Zona Tribunalului, pre

ă 4 camere, baie, terasă,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 200
mp construit, 1 000 total, Câlnic, pre

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

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

ă 4 dormitoare, cameră de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 bai, cur
te, proaspăt renovate, curte pavată, zona
Muncitoresc, pre

ă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apa, gaz, canalizare, centrală ne
montată, curte+grădină 600 mp, zona Uni
versalul Vechi,

ociabil,

şoara, Lipovei,
gresie, faian

ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş

şi

ş

ş
şi

utilată preţ 80 000 € neg cod 00242.

ş

ş

ş şi utilat,
pre

ş

şului, et. 3/4, 2 b

ş şi interi
oare schimbate, izolat, termopane, centra
la, pre

şorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 b

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

VÂNZARE CASĂ

ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, mun
citor, vesel, simpatic, situaţie material sta-
bil , doresc s cunosc o d- oar maxim 30
ani, simpatic , agreabil , cu principii s n -
toase de viaţ pentru o relaţie de durat cu
perspective de c s torie. Info prin agenţia
matrimonial ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.

ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatic ), aten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc s cunosc
o d- oara max. 30 ani, care î i dore te o
relaţie serioas cu finalitate de c s torie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afa-
cere proprie (fabric de piel rie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caut s cunoas-
c d- oar maxim 35 ani, înalt , delicat ,
graţioas , cu principii s n toase de viaţ .
Info prin agenţia matrimonial ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţi-
al nev z tor, dar autonom, cu cas proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descur-
c reţ, doresc s cunosc o d- oar (dar care
poate avea i un copil), chiar cu un handi-
cap fizic, care î i dore te s fie iubit i res-
pectat , pt. a forma un cuplu unit i durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIAL adriana
la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, sim-
patic, ochii alba tri, director de banc , foar-
te bine poziţionat, serios, romantic, dore te
s cunoasc d- oar maxim 37 ani, instrui-
t , serioas , agreabil , scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonial ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, lini tit, realizat pe toate
planurile, doresc s cunosc o d- oar ma-
xim 35 ani, serioas , delicat , cu care s
împ rt sesc sentimente reale i al turi de
care s formez o familie. Info prin agenţia

matrimonial ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, me-
dic, poziţie socio-economic elevat , inteli-
gent, rafinat, modern estrovertit, dore te s
cunoasc d- oar maxim 35 ani, înalt , cu
valori morale i educaţie aleas , pt. c s -
torie. Info prin agenţia matrimonial ADRI-
ANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815

ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, f r
copii, stabilit în Timi oara i cu afaceri la
Re iţa, stabil, rafinat, foarte manierat, pl -
cut, prezenţ foarte agreabil , doresc s
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modern , feminin , educat , cu intenţii se-
rioase de a forma un cuplu stabil i durabil.
Info prin agenţia matrimonial ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 51 ani,168/63,divorţat, optim
poziţie socio-economic , educat, rafinat,
prietenos, doresc s cunosc max. 40 ani,
(chiar i cu un copil mic), pozitiv , afectuoa-
s , sensibil , decis i intenţionat de a
forma un cuplu solid. Pot oferi i posibilita-
tea de a lucra la firma mea. Info prin agenţia
matrimonial ADRIANA, la tel. 0256-
207.279 sau 0723-257.815.

FRANCEZ 39 ani, 168/65, celibatar, fir-
m agricol , muncitor, stabil, serios, înţele-
g tor, flexibil doresc s cunosc maxim 38
ani (chiar i cu un copil), modest , natural ,
chiar i de la sat, dar cu intenţii serioase de
a contrui o familie. Info prin agenţia matri-
monial ADRIANA, la tel. 0256-207.279
sau 0723-257.815.

FRANCEZ 40 ani, 180/78, divorţat,
foarte simpatic, aten/ochii verzi, situaţie
economic deosebit , firm agricol ,
generos, educat, manierat, doresc s
cunosc maxim 38 ani, înalt , delicat ,
modest dar cu bune intenţii de a form o
familie. Info prin agenţia matrimonial
ADRIANA, la tel 0256-207.279 sau 0723-
257.815.

-
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Agentii imobiliare,Agentii matrimoniale,

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

ţ

ţ

ţ â ţ
ţ

ţ ţ

ă ă
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ă ă
ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.10.2008

Agenţia matrimonială ADRIANA - TimişoaraAgenţia matrimonială ADRIANA - Timişoara
Asigurăm cele mai bune servicii de intermediere între persoanele
singure interesate de o relaţie stabilă şi serioasă cu perspective

de căsătorie în şi .FRANŢA ITALIA
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.
CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815

Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.
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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
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DE VĂZUT LA TV:
HOCHEI: Liga MOL, Steaua - HC Miercurea Ciuc

Vineri Sport Klub ora 18:30
FOTBAL: Preliminarii CM 2010: Romania - Franta

Sambata Antena 1 ora 20:40
FORMULA 1: Marele Premiu al Japoniei, Cursa

Duminica TVR 1 ora 07:25
CICLISM: Clasica Paris - Tours

Duminica Eurosport ora 16:00
RUGBY: Challenge Cup: Stejarii Bucuresti - CS Bourgoin Jallieu

Duminica TVR 2 ora 16:30
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: Steaua - Koper

Duminica Sport.ro ora 19:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
10 - 12 oct: FORMULA1 - MP al Japoniei, Fuji Speedway;
10 - 12 oct: VTM - Resita, Valea Domanului, Et. 13 si 14;
12 oct: ATLETISM - Maratonul de la Chicago;
13 - 19 oct: TENIS -ATP Master Series, Madrid, Spania.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta-

mani se va desfasura MP al
Japoniei pe circuitul de langa
muntele Fuji. Clasamente
inregistrate inainte de Japonia:

1 Lewis Hamilton 84
2 Felipe Massa 77
3 Robert Kubica 64
4 Kimi Räikkönen 57
5 Nick Heidfeld 56
6 Heikki Kovalainen 51
7 FernandoAlonso 38
8 Sebastian Vettel 27
9 Jarno Trulli 26

10 Timo Glock 20
11 Mark Webber 20
12 Nico Rosberg 17
13 Nelsinho Piquet 13
14 Rubens Barrichello 11
15 Kazuki Nakajima 9
16 David Coulthard 8
17 Sébastien Bourdais 4
18 Jenson Button 3

1 McLaren Mercedes 135
2 Ferrari 134
3 BMW Sauber 120
4 Renault 51
5 Toyota 46
6 Toro Rosso Ferrari 31
7 Red Bul Renault 28
8 Williams Toyota 26
9 Honda 14

10 Force India Ferrari 0

PILOTI:

CONSTRUCTORI:

ATLETISM
Tomescu vrea şefia în maratonul de la Chicago. Medaliata

cu aur de la Beijing şte un nou succes de r
ştig

ţinte
ţia din 2004 a

celebrului Maraton de la Chicago, Contantina Diţ

ăsunet la întrecerea
programată la finele săptămânii. Câ ătoare în edi

ă Tomescu va
alerga pentru o nouă clasare pe primul loc in celebrul maraton.

PRELIMINARII CM 2010: ROM#NIA-FRAN[A
Partida dintre Romania si Franta din preliminariile pentru

Campionatul Mondial din 2010 se va disputa sambata, pe 11
octombrie, de la ora 21:40, la Constanta.

Selectionerul Victor Piturca a anuntat, duminica seara, lotul
pentru partida cu Franta. Nume precum Valerica Gaman,
Galamaz, Dorel Stoica, Florentin Petre si Bogdan Stancu sunt
fotbalistii de care trebuie sa se teamaAnelka si compania.

PORTARI: Bogdan Lobont, Costel Pantilimon;
FUNDASI: Cristian Sapunaru, George Ogararu, Dorin Goian,

Gabriel Tamas, Valerica Gaman, George Galamaz, Razvan Rat,
Mihaita Nesu;

MIJLOCASI: Cristian Chivu, Dorel Stoica, Razvan Cocis,
Florentin Petre, Gabriel Muresan, MarianAliuta, Iulian Tames;

ATACANTI: Adrian Mutu, Ciprian Marica, Florin Costea,
Bogdan Stancu, Gigel Bucur;

Echipa nationala se confrunta cu o serie incredibila de jucatori
indisponibili. Banel Nicolita, Mirel Radoi, Paul Codrea si Marius
Niculae sunt accidentati, iar Cosmin Contra, Nicolae Dica si
Stefan Radu nu l-au multumit pe selectioner. Sorin Ghionea nu a
fost convocat din cauza cartonasului rosu primit in meciul din
Insulele Feroe. Desi Gabriel Tamas arata o forma extrem de slaba
la Dinamo, acesta a fost convocat in continuare, din cauza
numarului mare de accidentati pe postul de fundas central. In
schimb, Florin Bratu si Ionel Danciulescu, doi atacanti de rasa din
lotul "cainilor rosii", au fost din nou uitati de Piturca.

Clasament Grupa 7:
Echipe J V E Î GM GP PCT

1 Lituania 2 2 0 0 5 0 6
2 Serbia 2 1 0 1 3 2 3
3 Austria 2 1 0 1 3 3 3
4 Franta 2 1 0 1 3 4 3

6 Ins. Feroe 2 0 0 2 0 3 0
Meciurile care se vor desfasura sambata din grupa Romaniei:

Serbia - Lituania; Insulele Feroe -Austria; Romania - Franta.

5 Romania 2 1 0 1 1 3 3

VTM - RE I AŞ Ţ
La sfarsitul acestei sapta

mani se vor desfasura Etapele a
XIII-a

-

-
ţional de Vitez

-

14:45 -16:30
18:15

şi a XIV-a ale Campiona
tului Na

şirea din Parc Service şi linia
de start.

Recunoaşteri 09:30- 11:15
Antren. mansa I 11:15- 13:00
Antren. manşa II 13:00-14:45
Concurs I

ă în
Coastă DUNLOP 2008 pe
traseul de pe Valea Domanului.

Traseul are următoarele ca
racteristici: Lungime 4,760 km;
Pantă maximă 21.5%; Locul
startului DN 58, km 43+990;
Locul sosirii DN 58, km 48+750;
Zona de încălzire: 200 m, între
ie

Program:
Vineri 10.10. 2008:

Concurs I

Recunoaşteri
Antren. mansa I 11:15- 13:00
Antren. manşa II 13:00-14:45
Concurs I
Concurs I

I 16:30-

14:45 -16:30
I 16:30- 18:15

Duminica 21 .10. 2008:
09:30-11:15

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 10-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 10 8 1 1 18 8 25p
Steaua Bucuresti 10 6 3 1 19 7 21
Unirea Urziceni 10 7 0 3 21 10 21
FC Timisoara* 10 8 1 1 20 10 19
CFR Cluj 10 4 4 2 15 7 16

. FC Brasov 10 4 4 2 8 4 16
7. FC Vaslui

Otelul Galati 10 4 3 3 13 10 15
9. FC Arges 10 4 3 3 14 13 15

. U. Craiova 10 4 3 3 11 11 15
11. Rapid Bucuresti 10 4 1 5 11 11 13

Pandurii Tg. Jiu 10 3 2 5 11 16 11
13. Gaz Metan Medias 10 3 2 5 11 17 11

Farul Constanta 9 3 1 5 8 15 10
5. Gloria Bistrita 10 2 1 7 10 15 7p

16. Politehnica Iasi 9 2 1 6 5 15 7p
17. CS Otopeni 10 1 2 7 10 21 5p
18. Gloria Buzau 10 0 1 9 4 19 1p

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

10 5 1 4 10 10 16p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (11/34) 17-20.10.2008 Vineri 17.10

Sambata 18.10
Duminica 19.10

Luni 20.10

: Otelul Ga-
lati - Steaua, (ora 15:00); Gloria Buzau - CS Otopeni, (ora 19:00); CFR
Cluj - Dinamo, (ora 20:45); : Farul - FC Timisoara, (ora
17:00); Poli Iasi - FC Brasov, (ora 19:00); : U Craiova
- Pandurii Tg. Jiu, (ora 15:00); FC Vaslui - FCArges, (ora 17:00); Rapid
- Gaz Metan Medias, (ora 19:00). : Bistrita - Unirea
Urziceni, (ora 15:00) Toate meciurile sunt transmise de posturile GSP
TV si GSPTV 2.

LIGA 1

Etapa urmatoare: (7/26), 11.10.2008
U Cluj -

UCM Resita

: Poli Timisoara - Suceava;
Steaua - Pandurii Tg. Jiu; Medgidia - Bacau; Odorhei - Dinamo;

; HCM Constanta - CSM Oradea;Pitesti - Minaur Baia Mare

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 6-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 6 5 0 1 170 144 10p
UCM Resita 6 4 1 1 164 150 9
Dinamo Baumit Bucuresti 6 4 1 1 183 175 9

4. Stiinta Municipal Bacau 5 4 0 1 146 136 8p
HC Odorhei 6 4 0 2 163 159 8

. Universitatea Cluj 6 3 1 2 176 181 7
7. Univ. Bucovina Suceava

CSM Medgidia 6 3 0 3 155 161 6
9. Steaua MFA Bucuresti 5 2 1 2 138 131 5p

. Univ HCM Poli Timisoara 6 1 2 3 156 164 4
11. Energia Pandurii Tg. Jiu 6 1 1 4 144 152 3

HC Minaur Baia Mare 6 1 1 4 143 156 3
13. CSM D & C Oradea 6 1 0 5 160 178 2

CS H & V Pitesti 6 0 2 4 145 167 2

2. p
3. p

5. p
6 p

6 2 2 2 172 161 6p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

MOTOCICLISM
Ionel PASCOTA, no. 1 in EUROPA!

-
Pilotul Clubului Sportiv

UCM Resita a obtinut cea mai mare performanta din istoria sportu
lui cu motor din Romania. a participat simultan in acest
sezon la 3 competitii si ca un super-campion a reusit sa le castige
pe toate. Iata titlurile obtinute in 2008 de Ionel :

Campion National la Clasa 600 SuperSport - Campionatul
national pe circuit

Campion ROMANIAN SUPERBIKE la clasa 600 SuperSport
Campion European UEM Cup la Clasa 600 SuperSport
Ionel Pascota a scris una dintre cele mai glorioase pagini din isto-

ria motociclismului romanesc si a demostrat ca este no.1 in Europa!

Pascota

Pascota
�

�

�

TENIS
Sorana Cârstea a câştigat primul titlu WTA. Sorana Câstea s-a

impus, duminic
şkent

şi conteaz ştig cât mai
multe de acum înainte”. a urcat în premier

ă, în fa
. "Sunt foarte fericită, este

primul meu titlu ă foarte mult, sper să câ
Sorana Cârstea, ă pe

locul 39 în clasamentul WTA dupa victoria de duminica. Ea a
acumulat 723 de puncte. Următoarea româncă din clasament este
Monica Niculescu, aflată pe locul 67, cu 495 de puncte

ţa nemţoaicei Sabine Lisicki, scor 2-6, 6-4, 7-
6, în cadrul finalei turneului de la Ta

.
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