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Marţi, 14 octombrie, elevii clasei a XI-a
Resurse Naturale şi Protecţia Mediului din
cadrul Grupului Şcolar Industrial „Ştefan
Anghel” Reşiţa au prezentat proiectul
„Arborii miraculoşi”, proiect ce are drept
scop declararea arborilor rari şi seculari din
judeţul Caraş Severin, monumente ale na
turii. Obiectivele pe care le-au urmărit elevii
susţinuţi de profesorii Lucia Munteanu,
Mimi Ionescu, Luciana Bona şi Loretta
Chivu, au fost identificarea arborilor rari din
principalele parcuri ale judeţului Caraş-Se
verin, reinventarierea arborilor rari, include
rea municipiului Reşiţa pe lista oraşelor cu
arbori rari, diseminarea informaţiilor în
rândul cetăţenilor şi alcătuirea documenta
ţiei pentru declararea acestor arbori ca
monumente ale naturii.

În municipiul Reşiţa au fost găsiţi arbori
rari precum Ginkgo biloba, platani, arbori de
lalea şi chiparoşi de baltă iar în judeţ s-au
mai găsit nuci americani, salcâm japonez,
plop tremurător, tisa, sâmbovina, Pawlonia,
pinul de mătase, gorunul secular şi arborele
mamut. Arborii din Reşiţa au fost marcaţi cu
plăcuţe de identificare ce conţin informaţii
privind denumirea populară şi ştiinţifică,
taxonomia, provenienţa şi scopul în care se
cultivă arborele respectiv. Proiectul sprijinit
de Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
Primăria municipiului Reşiţa,Agenţia pentru
Protecţia Mediului şi Direcţia Silvică Reşiţa
s-a desfăşurat sub motto-ul: „În natură,
cerul este întotdeauna mai albastru iar

sufletele noastre sunt mai aproape de
nemurire” (Blank).

În luna iunie a acestui an, proiectul a
căştigat Premiul I la faza naţională a concur
sului „Bune practici în educaţia pentru
protecţia mediului”, competiţie organizată
de către Inspectoratul Şcolar Bihor iar în
luna iulie, Premiul II la etapa naţională a
concursului proiecte de mediu organizată
de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
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Lavinia Predescu

Cinci cetăţeni de onoare au fost numiţi în ultima perioadă în
Banatul de Munte. Trei dintre ei au primit această distincţie din
partea Consiliului Judeţean Caraş Severin iar doi din partea
Primăriei Reşiţa.

Pentru că cei prezenţi sâmbătă, 27 septembrie, în Bazinul
Olimpic, au avut parte de o adevărată sărbătoare. În cadrul
căreia , cea care şi-a dedicat înotului 22 de
ani din viaţă, purtând numele Reşiţei pe toate continentele,
reprezentând un simbol pentru nataţia românească, a fost încon
jurată cu simpatie şi căldură. Aşa cum ar trebui să fie apreciate şi
respectate toate valorile sportive reşiţene şi judeţene.

Stabilită de mai mulţi ani în Spania, unde este în căutarea
performanţei şi ca antrenoare, Luminiţa Dobrescu a fost din nou
mândră că este reşiţeancă. Dar, din ochii ei au curs şi lacrimi de
tristeţe, fiindcă este nevoită să-şi câştige existenţa departe de
casă. După 22 de ani de sport, participări la trei olimpiade,
medalii europene şi mondiale universitare, multiple titluri
naţionale şi balcanice în probele de 100 şi 200 m liber.

Plenul Consiliului Judeţean Caraş Serverin a decis acorda
rea titlurilor de Cetăţeni de onoare ai judeţului Caraş-Severin
cărăşenilor: , şi

. Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-
Severin a găzduit vineri, 3 octombrie manifestările prilejuite de
decernarea titlului de Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-
Severin, sculptorului Constantin Lucaci. Maestrul Lucaci este
singurul artist român căruia Vaticanul i-a oferit un privilegiu
muzeistic: Colecţia „Constantin Lucaci“, din Pinacoteca
Sanctuarului San Francisco di Paola, Italia.

Sculptor monumentalist român, profesor de sculptură,
laureat al Premiului Herder în 1984, cunoscut mai ales pentru
fântânile sale cinetice, sculpturile monumentale în piatră şi oţel,
respectiv pentru diferite ansambluri monumentale combinate,
inclusiv a celora de tipul fântânilor cinetice monumentale, dintre
care cele din oraşele Reşiţa şi Constanţa sunt printre cele mai
cunoscute şi apreciate. Începând cu 1993, Constantin Lucaci
este profesor al Departamentului de sculptură al Academiei de
Arte Frumoase din Cluj-Napoca. Operele sale monumentale se
găsesc în diferite oraşe ale României, cele mai notabile în
Bucureşti, Constanţa şi Reşiţa, iar alte sculpturi ale sale se
găsesc în numeroase muzee din ţară. În afara României,
sculptura cinetică Stea este o parte a expoziţiei permanente
"Fucina degli Angeli" din Veneţia (alături de opere ale lui Mark
Tobey, Picasso, Max Ernst şi Chagall).Alte lucrări ale artistului se
găsesc în colecţii particulare sau publice din oraşele Antwerp,
Copenhaga, Ferrara, Milano, Roma, Veneţia.

La începutul lunii octombrie, timp de două zile, vineri şi
sâmbătă au fost evocate succesele obţinute de reşiţeni de la
practicarea organizată a acestui sport în Reşiţa, de la cel jucat în
11, iar mai apoi la cel în 7. Sâmbătă, la finalul partidei UCM
Reşiţa HC Odorhei, au primit diploma de cetăţean de onoare
Anton Ferenschutz, primind dinstincţia din partea preşedintelui
Consiliului Judeţean Sorin Frunzăverde şi pivotul de renume
mondial , care a primit titlul de cetăţean de onoa
re al Reşiţei. În anul 1974 a fost declarat „cel mai bun pivot al
lumii“ şi campion mondial cu naţionala de Handbal a României.

Luminiţa Dobrescu

Constantin Lucaci Ioan Stendl Anton
Ferenschutz

Verner Shtockl
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Cinci cetăţeni de onoare

Arbori miraculoşi la Reşiţa Olandezii informatizeaz@
gratuit Spitalul Jude]ean

din Re}i]a
O delegaţie de medici olandezi au

constituit o Asociaţie de prietenie cu
România şi, pe parcursul a opt ani de
zile, au făcut importante donaţii Spita
lului Judeţean de Urgenţă din Reşiţa.
Donaţia din anul acesta este fără pre
cedent, puţine spitale din ţară putând
spune că au aşa o aparatură modernă.
Printre aparatura adusă, se numără un
microscop ultraperformant, două lămpi
de operaţie, aparatură laparoscopică,
monitoare touch screen pentru sălile
de operaţii plus dotarea a două saloane
ATI şi a altor saloane de cardiologie,
interne, diabet cu calculatoare ce
moni orizează starea de sănătate a
fiecărui pacient, totalitatea donaţiilor
depăşind 4 milioane de euro.

Olandezii au fost obligaţi să le şi
monteze şi au reuşit să instaleze toate
aparatele şi să pornească reţeaua
informatică, pentru prima dată Spitalul
Judeţean Reşiţa reuşind să aibe o re
ţea informatică internă. Ei monitorizea
ză atent evoluţia pacienţilor şi instru
iesc personalul medical cu privire la
modul de folosire al aparatelor. Medicii
olandezi spun că gestul lor are doar
conotaţii creştine şi că vor continua să
revină în România, atâta timp cât pot
ajuta comunitatea. Atfel de donaţii au
mai fost făcute la Anina, Miercurea
Ciuc, Reghin, Târgu Mureş şi în alte
zone ale României.
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Cristian ţFran

Cristian ţFran
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În cartierul al
Reşiţei a fost inaugurat un sediu
nou al Serviciului de Taxe de
i m p o z i t e . E s t e a l d o i l e a
asemenea obiectiv inaugurat
după cel din Centrul Civic.

GovândariGărâna s-a umplut din nou de viaţă .
Străzile au răsunat de muzica famfarei, iar de prin case şi
de prin pensiuni au apărut tineri şi bătrâni îmbrăcaţi în
portul tradiţional. Pentru câteva ore Gărâna s-a întors în
timp cu zeci de ani pentru a deveni ceea ce a fost când
toată lumea se simţea ,, acasă “.

de Kirchwai O delegaţie de oameni de afaceri din
va fi prezentă în zilele de 16 şi 17 octombrie în judeţul Caraş-
Severin. Delegaţia se va întâlni, joi, cu autorităţile locale, apoi
vor vizita societatea UCMR Reşiţa şi viitorul parc industrial.
Vineri printre obiectivele vizitate se află Teatrul Vechi Mihai
Eminescu şi Fabrica de Mezeluri Caind.

Azerbaidjan şi Turcia

�

�

Joi, 17 octombrie, sedinţa Consiliului de Dezvoltare Regional Vest (CDR) Şedinţa de evaluare strategica a Comitetului
Regional de Evaluare Strategica i Corelare Vest (CRESC Vest) Vineri, 17 octombrie, întâlnire la sediul Inspectoratului Şcolar
Judeţean cu privire la Traficul de persoane Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş organizează
manifestarea „In Memoriam Marian Gumă“ Consiliul Judeţean organizează Ziua Cehiei la Reşiţa âmbătă, 18 octombrie,
Festivalul Răchiei la Băile Herculane 19-22 octombrie Zilele Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici“ 24 ocotmbrie Casa Corpului
Didactic face înscrieri pentru cursuri FDSC
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10-11 octom rie Ziua Recoltei la Reşiţa La Padina Matei se deschide un centru pentru copiii cu părinţi în străinătate
PS Lucian Mic, episcopul Caransebeşului a fost făcut cetăţean de onoare al Comunei Fârliug Marţi pentru două ore funcţionarii
publici au fost în grevă Criză de medici în judeţ

Săptămâna politică locală

Foto Lavinia P.

Denumirea: spaţiu comercial
Beneficiar: SC Edgada SRL, Reşiţa
Constructor: SC Histas SRL
Data începerii construcţiei: 10.04.2008
Data finalizării construcţiei:10.04.2009

Registrul Comer]ului va
radia peste 500 de firme

Începând de săptămâna aceasta Re
gistrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Caraş-Severin a demarat acţiunea de
radiere a firmelor care au fost dizolvate.
Legea permite ca Registrul Comerţului să
execute această procedură, chiar şi fără
acceptul asociaţilor firmelor în cauză.
Firmele care au fost dizolvate în ultimii 2
ani şi care nu au intrat în lichidare vor fi
radiate chiar din această săptămână.La
oractuală peste 550 de firme care îşi
desfăşoară activitatea pe raza judeţului
Caraş-Severin riscă a fi radiate din oficiu.

În cazul în care patronii firmelor nu au
numit lichidatorul, vor mai putea doar să îşi
ridice certificatul de radiere, iar toate bunu
rile rămase pe firmă riscă a fii pierdute.
Administratorii firmelor aflate în situaţia de
a fi radiate din oficiu, pot face recurs în
termen de 15 zile de la pronunţarea radierii
de către judecătorul delegat al Registrului
Comertului.

-

-

Regularizarea cursului Bârzavei
La Reşiţa a început regularizarea pricipalelor cursuri de apă din zonă, în urma

accesării unui program ISPA, în valoare de 18,3 milioane lei noi. Lucrările se
efectuează pe cursul Bârzavei, Domanului şi Ţerovei şi presupun regularizarea a
22 km de curs de apă şi realizarea a 2,12 km de îndiguiri. Termenul de finalizare al
lucrării scoase la licitaţie este martie 2009, licitaţia fiind câştigată de societatea
Techno Domus dinArad.

Pe lângă regu
larizarea albiilor şi
d e c o l m a t a r e a
acestora, se mai
realizează ziduri de
sprijin şi galionare,
l uc ră r i abso lu t
necesare pentru
evitarea calami
tăţilor de genul
celor din anii 1997,
2001 sau 2005.
Pământul rezultat
din decolmatare va
fi transportat de
către constructor
pe platforma de la
Km 8, acolo unde
va fi folosit la

realizarea platformei industriale. Conducerea SGA spune că are convingerea că
lucrările de decolmatare se vor finaliza cel târziu în decembrie 2008.

-

-

La Grădiniţa PP 7 din Reşiţa vin
peste 100 de copilaşi care acum vor fi
mutaţi în două noi locaţii. Una dintre
acestea este Grupul Şcolar „Alexandru
Popp“, în timp ce al doilea spaţiu va fi
ales în scurt timp. Măsura a fost luată
datorită neînţelegerilor apărute între
conducerea societăţii UCM Reşiţa şi
Primăria Reşiţa. Motivul conflictului îl
constituie problemele de ordin finan
ciar: chiria a fost iniţial 7.000 de euro,
apoi au mărit-o la 14.000 de euro, iar
acum cer aproape 20.000 de euro.
Inspectoratul Şoclar Judeţean împre
ună cu Primăria au decis că este mai
bine ca aceşti copii să se mute decât să
fie plătită această sumă. De menţionat
că, pentru aceşti copii se construieşte o
nouă grădiniţă însă deja lucrările sunt
întârziate.

-

-

Criz@ de sânge
Autorităţile locale din Municipiul Reşiţa

au organizat de Ziua Europeană a
Siguranţei Rutiere, o acţiune de donare de
sânge. Acţiunea a fost organizată ca să
conştientizeze şoferii asupra creşterii, în
ultima perioadă, a numărului de accidente
rutiere, dar şi asupra necesităţii de a ajuta
persoanele rănite grav, care au nevoie de
sânge pentru a fi salvate. Anual, pe
drumurile din România, mor în accidente
rutiere aproximativ 1.800 de persoane, iar
alte 5.500 sunt grav rănite, fiind afectate pe
întreaga viaţă.

Drumarii din Cara}-Severin
în strad@

Cei aproape 190 de angajaţi ai
societăţii Drumuri şi Poduri Caraş-
Severin, societatea aflată în adminis
trarea Consiliului Judeţean, au recurs, în
această dimineaţă, la un protest
spontan. Ei s-au strâns în faţa societăţii
şi îşi cer salariile restante, acuzând
conducerea Consiliului Judeţean că de
patru luni nu şi-au mai luat salariile.
Situaţia este şi mai dificilă pentru
aproape 100 de drumari de la punctele
de lucru Caransebeş, Bozovic, Bocşa şi
Văliug.

-

Se mut@ Gr@dini]a PP 7

Ziua European@ a Siguran]ei Rutiere
În data de 13 octombrie 2008 este celebrată, pe bătrânul continent, "Ziua

Europeană a Siguranţei Rutiere". Cu acest prilej la nivelul întregului judeţ
CaraşSeverin au fost realizate activităţi cu caracter preventiv şi au fost executate
acţiuni şi controale pentru depistarea şi sancţionarea celor care săvârşesc
abateri de la prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice.Între
activităţile preventive desfăşurate s-a numărat şi "Marşul Tăcerii" - în memoria
victimelor accidentelor rutiere produse în judeţul Caraş-Severin.

"Marşul Tăcerii" a fost organizat de către poliţiştii Compartimentului de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi cei ai Serviciului Poliţiei Rutiere, cu sprijinul
elevilor de la Liceul Teoretic "Traian Vuia", şi a avut loc pe traseul Intim Piaţa
Tricolorului Intim.

Aproximativ 60 de elevi de la
Liceul Teoretic "Traian Vuia" au stră
bătut traseul menţionat, fiecare din
tre ei purtând pe umărul stâng câte o
literă, parte a mesajului "STOP
ACCIDENTELOR! VIAŢA ARE
PRIORITATE!", mesaj adresat deo
potrivă conducătorilor auto şi pieto
nilor (victime predilecte ale acciden
telor rutiere, în mod special datorită
traversărilor neregulamentare). De
asemenea, elevii au purtat pe umăr
imagini cu epave ale unor autove
hicule implicate în accidente rutiere.

-
-
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Fostul director economic al
Consiliului Judeţean Caraş Severin
s-a înscris în PNG-CD

Talpeş în PDL

Listă finală în PDL

-

Lovitură şoc în viaţa politică a Bana
tului Montan. După ce zece ani a condus
direcţia economică a Consiliului Jude
ţean Caraş Severin, Dorin Buda fost
demis pe 15 august, din motive necu
noscute. În cadrul unei conferinţe de pre
să ţinută la sediul PNGCD filiala Caraş
Severin a declarat că s-a înscris în PNG
şi va candida pentru Colegiul II Senat.

Dorin Buda a decis să se înscrie în
PNG, unde crede că are mai mult sprijin:
„Pe George Becali îl admir pentru că am
văzut ce a făcut la Muntele Athos. A
ajutat mănăstirile de acolo, a făcut
drumuri, schituri, chilii. A făcut acolo
drumuri mai bune decât cele pe care le
face Ianăş Roşeţi în judeţ“.

Preşedintele PD-L Caraş Severin,
Sorin Frunzăverde a confirmat în cadrul

conferinţei de presă săptămânale că
senatorul Ioan Talpeş va candida din
partea PDL pentru un colegiu de Senat
din Sectorul IV al Capitalei. Frunzăverde
a mai spus că se poartă discuţii pentru
găsirea unei formule de alianţă sau chiar
absorţie dintre PD-Lşi UPSC

După rotiri succesive pe diverse
colegii şi camere, PDL a anunţat lista
finală a candidaţilor pentru alegerile din
30 noiembrie:

-

-
-
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-
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Senat

Deputaţi

Colegiul Octavian Ţunea,
Colegiul II Iosif Secăşan;

Colegiul I Ovidiu Rădoi;
Colegiul II Gheorghe Hogea;
Colegiul III Ioan Ion;
Colegiul IV Valentin Rusu şi
Colegiul V RomicăAnculia.
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Vând Dacia Sport urgent.
Tel. 0355-809615.

Vând Dacia Super Nova,
culoare albastru indigo, km
parcur 28.000. Stare perfect .
Tel. 0751-094341.

Vând Opel Astra hatchback,
anul 1996, 1.6, 16V, jenţi
aluminiu, suspensii sport, stare
f. bun Tel. 0741-132826.

Vând Fiat înmatriculat 5 u i
155.000 km, air-bag-ur i ,
geamuri electrice, închidere
centralizat , alarm , motor 1,6
consum 5% benzin . Tel. 0730-
159767, 0355-414253.

Vând Dacia 1992, 450 €. Tel.
0743-154798.

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

Vând cas în Dealu Mare 4
camere, curte, gr din , anexe.
Situat pe str. Rândul 3, preţ
neg. Tel. 0747-015130.

Vând teren in t rav i lan
comuna Ezeri , 1.900 mp, f.s.,
ap , curent, telefon, zon de
centru, ideal pentru construit.
Tel. 0721-252633.

Închiriez în Govândari apar-
tament 3 camere, complet
mobilat, utilat, central , telefon,
internet, cablu tv, aragaz, frigi-
der, ma in sp lat, televizor.
Preţ 350 €/lun . Tel. 0722-
207069.

Vând terenuri agricole în loc.
Agadici, jud. Cara -Severin,
preţ 1 €/mp. Tel. 0723-133327.

Persoan

Vând apartament 3 camere,
în centru, 54.000 €. Tel. 0771-
426580.

Ofer spre închiriere garso-
nier ţ negociabil. Tel.
0745-065935.

Vând teren pe Calea Timi o-
rii, 17.264 mp.Tel. 0724-921363

Vând 2 terenuri de 5.000 mp
fiecare 15.000 € neg. Tel. 0255-
233854.

Vând teren la km 7 stradal
3.200 mp FS, 32 m zon bun
35 €/mp neg. Tel. 0741-460985.

Vând apartament 3 camere
decomandat, confort 1, central
termic , zona Govândari. Tel.
0730-013274.

Vând apartament compus
din 3 camere, buc t rie i box ,
83 mp. Placat complet cu rigips,
inclusiv tavane, instalaţie
electric 80% nou cupru,

ă
ă ă

ă

ă ă

ă

ă ă
ă

ă fizică cumpăr
garsonieră sau apartament cu 2
camere în Govândari, exclus
intermediari. Tel. 0771-476635.

Vând 1.000 mp pământ în
Caransebe

ă. Pre

ă ă,

ă
ă

ă ă ă

ă ă,

ş

ş

ş

ş, 75 €/mp. Terenul
este construibil. Tel. 0255-
212026, 0768-881709.

ş

ş

Angajez

ofer B, C, E caut de lucru în
Re iţa doar program 8 ore. Tel.
0723-661981.

Caut femeie îngrijire b trâni
lâng Oraviţa, salar 150 €,
mas i cazare. Tel. 0721-
329470, 0727-848799.

Transport de marf intern i
internaţional. Tel. 0745-274929.

ofer cat. B cu experienţ
caut servici. Tel. 0745-628294.

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

Caut loc de munc în
comerţ. Tel. 0764-964496.

ţ

Înfiinţ

Caut o sau b
ţinere cu contract

şofer taxi, singur pe
maşin . Tel. 0745-571052.
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Acord asisten ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.

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

ţ

ţii. Tel. 0753-629925.
Blond grizonat, ochi alba tri,

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

ţii. Tel. 0724-287350.

ă cunosc o doamnă
drăgu ă, fizic plăcut, 45-55 ani.
Eu 50/1,74/78, ofer similar. Tel.
0770-822402.

Doamnă 49 ani, doresc să
cunosc domn, vârstă apropiată,
fără obliga

ă, fără obliga
ă drăgu ă, sensibilă, fără

obliga

ş

şin

contorul mascat, termopan,
central termic complet
zugr vit i vopsit, doar mobilat
buc t ria. Se poate face f r
probleme din partea noastr la
solicitarea dvs. Parchet de
stejar masiv montat i finisat la
standard german, u i grele adu-
se din Germania. 2 b i renovate
complet. Tel. 0722-124001.

Ofer spre închiriere aparta-
ment cu o camer , Aleea Alb s-
trelelor, pentru fete. Tel. 0765-
983271.

Particular vând apartament
cu 2 camere, modificat în 3,
lâng Sala Polivalent , 5/10, 64
mp. Tel. 0726-411878 sau
0770-600010.

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.

2 camere, buc

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

Vând camer
-

ţionarilor. Tel. 0726-125935.
Vând garsonier

Tel. 0726-125935.
Vând apartame t 2 camere

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

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.

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

-
Tel. 0726-125935.

Vând terenuri în B -
ţii

Tel. 0726-125935.
Ofer spre închiriere aparta-

ment o camer
ţit, totul nou mobilat

ţie.

Vând garsonier dubl zona
c minelor, convector, preţ
negociabil. Tel. 0355-809780.

Vând ap. 2 camere neî -
ţit, Oraviţa, zona G ţ

14.000 €. Tel. 0745-630180.

ă ă,
ă ă

ă ă ă ă
ă

ă

ă ă

ă ă

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufra
geria, u ă metalică, instala

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

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.

ă de
cămin cu baie, în blocul func

ă în Mociur.

ă

ă
BCR, 430 mp.

ăile Herculane
ă pia ă, apartament 2

camere .

ă
de cămin cu baie, în

ă
ăile Herculane

apar 2 camere decomandat,
mobilat, utilat,

ă .

ă Fluturelul,
parter, posibilitate vad comer
cial.

ăile Her
culane, diferite pozi ărimi.

ă, renovat
ătă

ă ă
ă

mbu
nătă ării. Pre

ş

ş
ş

şi modificat
ş

ş

şi

şi

şi m

şi
îmbun şi
dotat, pe termen lung începând
cu 09.11.2008. Chiria 120 € +
120 € garan Tel. 0748-
301892, 0743-197213.

avantajos

n

,
l

Dau spre adop ie c elu i
maidanezi , iubi tor i lor de
animale. Tel. 0741 996869

V nd convector LB50, stare
bun de func ionare, 350 ,
neg Tel 0770 515638, 0355
412998

V nd adida i uma nr 37,
38 i didas nr 42. Tel. 0770-
515794

nd br ar de aur 7 10 g
pt femei, 65 g. Tel 741
996869

nd aparatur inox pentru
restaurant: malaxor, feliator,
vitrin pr jituri, aparat fri c ,
ma in sp lat vase, expresor.

re neg Tel 0255 233854

ţ ţ

- .
â

ţ lei
. . - -

.
â P .
A .

.
Vâ ţ ,

. lei/ . 0 -
.

Vâ

P ţ . . - .
Vând urgent canapea

extensibil
ţ ţuri

convenabile. Tel. 0355-802548.
Vând bibliotec

ţ
300 €

ţari,
matriţe noi pt. confecţ

â

ţ .

ă

ă

ă ă

ă

ă ă ă
ă ă

ă, instant
ă ă sufragerie, pre

ă cu dulap,
lungime 4 m, stare f. bună, pre

ă. Tel. 0355-801050.
Vând presă pt. bol

ă
ă

ă
ă

ş

ş
ş

ş
ş

şi convector,
m şu

şi covor persan stare
bun

ionat
pavele, borduri, rigole. Tel.
0728-331266.

V nd urgent mobil de
sufragerie compus din patru
corpuri dulap mare, vitrin ,
bibliotec , bar. Pre 1 000 lei

3

Oferte-Cereri

de Serviciu
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Prima pia]@ de autoturisme la Re}i]a
Pentru prima oară în istoria oraşului, Municipalitatea a reuşit să

amenajeze la Reşiţa o piaţă pentru autoturisme. Obiectivul a fost
amenajat în curtea SC Urban SRL Reşiţa şi are o capacitate de
250 de locuri de expunere. În luna octombrie proprietarii îşi pot
expune gratuit maşinile scoase la vânzare, urmând ca apoi, din
luna noiembrie, să plătească o taxă de intrare şi depozitare.
Obiectivul mai beneficiază de un birou specializat în care se pot
întocmi actele de vânzarecumpărare, de pază permanentă şi de
mediatizare.

Locurile nu pot di rezervate din timp, în fiecare zi locul de expu
nere fiind extras de calculator în funcţiile de locurile libere din piaţă.

La ora actuală SC Pieţe Reşiţa SA este cea mai profitabilă
subunitate a Consiliului Local Reşiţa iar, conducerea promite că, în
scurt timp, va reuşi şi amenajarea unui tir parking.

-

Un trist omagiu la
mplinireaî a doi ani de la
trecerea în lumea cealaltă
a prietenei mele dragi,

ăi
ve

ă o
odihnească în pace!

Dorina Pleşa
Amintirea ei va tr

şnic în sufletul meu.
D u m n e z e u s

Mariana I.

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări-

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

noi 10.000 lei vechi neg el
0744 685882.

ş ş

, . T .
-

Tel. -
.

Cumpăr huse de scaune,
e arfe i fuste pentru mese din
satin, pentru nuntă. 0744
117381



Toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, dar şi cei care au
împlinit această vârstă şi urmează cursurile
învăţământului liceal sau profesional vor beneficia de

, până la terminarea acestor studii. Tinerii
care împlinesc vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar din
alte motive decât cele medicale, nu vor primi alocaţia.

alocaţie de stat

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a dat asigurări,
luni, 13 octombrie, că sistemul bancar românesc este
solid şi a spus că BNR îşi menţine punctul de vedere,
potrivit căruia "România, fără a fi ferită în totalitate de
criză, nu are, aşa cum vedem lucrurile acum, motive să
vorbească despre efecte directe".

Băncile nu vor mai avea dreptul să
majoreze comisioanele pe durata derulării unui
contract şi nici să introducă altele noi şi,
totodată, vor fi obligate să asigure transparenţă
în calcularea dobânzii aferente unui credit,
conform unui proiect de O G.u

� �

� �

�

� �

T

,

ermenul prevazut pentru inregistrarea audio-video a sedintelor de judecata se amana pentru data de 1 ianuarie 2010 Camera
Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) va organiza în perioada noiembrie-decembrie 2008 examenul de aptitudini profesionale,
pentru atribuirea calităţii de auditor financiar Noul num ţ ţei în familie este 0219833
Senatul a adoptat Ecotaxa care introduce incepand cu 1 ianuarie 2009, o taxa de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa
fabricate din materiale care nu sunt biodegradabile Ministerul Muncii suplimenteaza cu 5000, numarul autorizatiilor de munca
pentru straini Examenul de definitivat se va desfasura in primul trimestru al anului 2009

ăr de urgen ă destinat victimelor violen
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Anexele nr. 1
-
-

(M.O. nr. 624 bis/27.08.2008)
H.G. nr. 868 ţia cet ţenilor Uniunii

Europene prin misiunile diplomatice
(M.O. nr. 627/28.08.2008)

O.G. nr. 22 ţa energetic

(M.O. nr. 628/29.08.2008)
O.G. nr. 27

-
(M.O. nr. 628/29.08.2008)

O.G. nr. 28 (M.O. nr. 628/
29.08.2008)

H.G. nr. 806 -
ţiile acord ţei

medicale în cadrul sistemului de asigur
. .

(M.O. nr. 628/29.08.2008)
H.G. nr. 890

ţilor înv ţ
ţ ţi în anul I de studii în anii universitari

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 (M.O. nr. 629/
29.08.2008)

O. .G. nr. 98 .
ţarea activit ţii partidelor politice

(M.O. nr. 630/29.08.2008)
H.G. nr. 866 . .

-
ţ -

(M.O. nr. 635/03.09.2008)
O. .G. nr. 100

(M.O. nr. 637/04.09.2008)
O. .G. nr. 102

ţiei
(M.O. nr. 639/5.09.2008)

Circulara nr. 27 a B ţionale a României -
ţ . .R. valabil

în luna septembrie 2008 (M.O. nr. 639/5.09.2008)

H.G. nr. 893
ţarea sistemului

informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar
. .

(M.O. nr. 640/05.09.2008)
H.G. nr. 991

. .

(M.O. nr. 640/05.09.2008)
Ordinul nr. 1.209 al pre ţiei Naţionale

de Administrare Fiscal
ţiei Naţionale de Administrare

Fiscal -
ţi inactivi

ţi (M.O. nr. 640/05.09.2008)
Ordinul nr. 2.563 al ministrului economiei -

ţelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea
datei pl ţii salariilor la instituţiile publice (M.O. nr.
640/05.09.2008)

O. .G. nr. 103 ţarea organizaţiilor inter-
profesionale pentru produsele agroalimentare (M.O.
nr. 641/08.09.2008)

H.G. nr. 998 ţionali de
cre ţii din
programele cu finanţare comunitar ţional (M.O.
nr. 641/08.09.2008)

H.G. nr. 1.016 -
ţiere v (M.O. nr.
641/08.09.2008)

Ordinul nr. 2.607 al ministrului economiei ţe-
lor privind modificarea criteriilor de selecţie a contribu-
abililor mijlocii administraţi de administraţiile finanţelor
publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor
generale ale finanţelor publice judeţene (M.O. nr.
641/08.09.2008)

H.G. nr. 967
ţii “Îmbun ţirea

sistemelor de alimentare cu ap
ţul Cara

” (M.O.
nr. 643/09.09.2008)

H.G. nr. 996
ţa, circulaţia -

ţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase ţiilor de prelucrat
lemn rotund (M.O. nr. 643/09.09.2008)

Ordinul nr. 1.524 al ministrului s ţii publice
pentru modificarea

u

ţii nr. 721/2005 (M.O. nr. 643/09.09.2008)
Republicare: Hot

ţurilor produselor
oferite consumatorilor spre vânzare (M.O. nr.
643/09.09.2008)

H.G. nr. 1.018 ţ ţe
nia român (M.O. nr. 645/10.09.2008)

Republicare: Regulament privind efectuarea
stagiului

(M.O. nr. 645/10.09.2008)
Ordinul nr. 547 al ministrului muncii, familiei

ţii de

ţii
sociale nr. 340/2001 (M.O. nr. 646/10.09.2008)

Republicare: H. .
ţiilor de etichetare a materialelor utilizate la

producerea principalelor componente ale articolelor de
înc ţ
(M.O. nr. 650/12.09.2008)

H. .

(M.O. nr.
650/12.09.2008)

H.G. nr. 1.049

(M.O. nr. 653/16.09.2008)

şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvolt

şi oficiile
consulare

şi
promovarea utiliz

şi completarea Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanis
mul

şi completarea Con
tractului-cadru privind condi

şi titlurile
conferite absolven

şi completarea Legii nr.
334/2006 privind finan
şi a campaniilor electorale

şi durata de şcolarizare

şi alte drepturi de
asigur

şi completarea
Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop

şi completarea
Normelor metodologice privind finan

şi
b

şi completarea
anexei nr. 6 la H

şedinteluiAgen

şedintelui Agen

şi a Listei contribuabililor
reactiva

şi finan

ştere în care se realizeaz
şi na

şi autorizare în pescuit şi ac acultur

şi finan

şi de epurare a apelor uzate în jude ş-
Severin, România , cuprins în Programul ISPA

şi comercializarea materiale
lor lemnoase, la regimul spa

şi al instala

şi completarea Regulamentului
privind acordarea sporurilor la salariile de baz

şi complet

şi examenul de aptitudini în vederea accesului
la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

şi
egalit şanse pentru modificarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigur

şi complet
şi solidarit

şi marcarea produselor din sticl

şi marcare a lemnului în stare
brut

ării rurale nr. 487/2008 privind aprobarea Cata
logului oficial al soiurilor de plante de cultură din Ro
mânia pentru anul 2008

privind protec ă

privind eficien ă
ării la consumatorii finali a surselor

regenerabile de energie
pentru modificarea

privind registrul agricol

pentru modificarea
ării asisten
ări sociale de

sănătate pentru anul 2008, aprobat prin H G nr.
324/2008

privind denumirile calificărilor
ă ământului universitar de

licen ă înmatricula

u pt modificarea
ă

pentru modificarea H G nr. 844/2002
privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profe
sionale pentru care se asigură pregătirea prin învă ă
mântul preuniversitar, precum

u pentru completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii

ări sociale
u pentru modificarea

ăncii Na pri
vind nivelul ratei dobânzii de referin ă a B N

pentru modificarea

ăncilor de date urbane, aprobate prin H G nr.
521/1997

privind modificarea
G nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului

ă privind modificarea Ordinului
pre

ă nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribua
bililor declara

ă

u privind înfiin

pentru desemnarea polilor na
ă cu prioritate investi

ă ă

privind cuantumul taxelor de licen
ă

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investi ătă

ă potabilă, de cana
lizare

pentru aprobarea Normelor referitoare
la provenien

ănătă

ă în
conformitate cu prevederile art. 13 din O G nr.
115/2004, aprobată cu modificări ări prin
Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului
sănătă

ărârea Guvernului nr. 947/2000
privind modalitatea de indicare a pre

privind aprobarea renun ării la cetă
ă unor persoane

ă

ări
sociale, cu modificările ările ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii ă

G nr. 26/2002 privind stabilirea
condi

ăl ăminte destinate vânzării către consumatori

G nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasifi
carea ă cristal în
vederea comercializării acestora

privind abrogarea Hotărârii Guver
nului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de
măsurare, clasificare

ă

-

. . .

-

-

-

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

Reguli noi pentru asisten]ii
maternali

Autoritatea Naţional pentru Protecţia
Drepturilor Copilului (ANDPC) a elaborat un proiect
de ordonanţ de urgenţ ce stabile te condiţii mult
mai stricte în vederea dobândirii calit ţii de asistent
maternal.

o persoan poate fi atestat ca asistent
maternal doar dac este cu cel puţin 18 ani mai în
vârst decât copilul care urmeaz s beneficieze de
o m sura de protecţie social , a absolvit minim zece
clase, dac are drept de folosinţ asupra unei
locuinţe i a urmat 120 de ore de formare
profesional ca asistent maternal, organizate de un
operator de formare autorizat sau de catre Directia
General deAsistenţ Social .

De asemenea, nu pot fi asistenţi maternali per
soanele care au dep it limita vârstei de pensiona
re, cei care au suferit o condamnare prin hot râre
judecatoreasc ramas definitiv persoanele de
c zute din drepturile p rinte ti sau cele cunoscute
ca agresive, cu numeroase abateri disciplinare.

Persoanele care au consimţit la adopţia unui
copil sau cele care au în plasament unul sau mai
mulţi copii, nu mai au dreptul s dobândeasc
statutul de asistent maternal iar cei care doresc s
primeasc copii în plasament trebuie s depun în
acest sens o cerere prin care solicit evaluarea
garanţiilor morale i a condiţiilor materiale.

personalitatea, profilul psihologic al membrilor
familiei sau al persoanei, starea s n t ţii acestora,
aptitudinea de a educa copii, situaţia economic ,
viaţa familial i condiţiile de locuit.

motivele pentru care familiile i persoanele
doresc s primeasc copii în plasament.

ă

ă ă
ă

Astfel, ă ă
ă

ă ă ă
ă ă

ă ă

ă

ă ă ă

ă
ă

ă ă ă
ă ă

ă ă
ă

ă ă ă
ă

ă ă ă
ă
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ă ă
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La evaluarea acestor garanţii se vor avea în
vedere:

a)

b)

| |16 - 22 Octombrie 2008 PRISMA

Depozitele persoanelor fizice
la institu]ii de credit,

garantate pân@ la 50.000 €
Depozitele constituite de persoanele fizice

la oricare dintre instituţiile de credit
participante la Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar vor fi garantate
până la suma de 50.000 euro pentru o
perioadă de cel puţin un an. Guvernul a
modificat astăzi O G nr. 39/1996 privind
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar, a
anunţat premierul Călin Popescu-Tăriceanu la
finalul şedinţei Executivului.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, începând
cu data de 15 octombrie 2008, plafonul garan
tat pentru persoanele fizice este reprezentat
de echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

Modificarea legislaţiei în vigoare a fost
determinată de decizia luată în Consiliul
ECOFIN, care a avut loc în data de 7 octom
brie, privind majorarea nivelului de garantare a
depozitelor persoanelor fizice de la 20.000
euro la 50.000 euro pentru o perioadă de cel
puţin un an. Dacă la nivelul Uniunii Europene
se va lua o decizie de a majora acest plafon
sau de îl înlătura, suntem în măsură să facem
acelaşi lucru, cu toate că în România, şi
conform declaraţiei guvernatorului BNR, peste
99% dintre depozite se încadrează în acest
plafon a declarat premierul Tăriceanu. Şeful
Executivului a subliniat că în România nu
există suport pentru temerile legate de
soliditatea sistemul bancar.

. .

-

-

“

”

Guvernul Romaniei 14.10.2008-

Indemniza]ia pentru mame
Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect de lege care

prevede ca indemnizaţia pentru mamele care sunt în concediu
de maternitate să se calculeze la 85% din media veniturilor din
ultimele 12 luni, dar nu mai puţin de 600 de lei. Iniţativa legisla
tivă prevede ca persoanele care intră în concediu pentru creş
terea copilului pot primi, la alegere, pe o perioadă de doi ani, o
indemnizaţie lunară de 600 de lei sau, opţional, în cuantum de
85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

Prevederile proiectului de lege se vor pune in aplicare înce
pând de la 1 ianuarie 2009 şi nu de la 1 ianuarie 2008, aşa cum
se preciza în initiaţiva legislativă. Deocamdată, nu se ştie dacă
procentul de 85% se va calcula din venitul net sau din cel brut,
Guvernul urmând să stabilească metodologia şi normele de
aplicare ale legii până la sfarşitul anului. Conform iniţiatorului
Lavinia Şandru, normele de calculare ale idemnizaţiei ar trebui
să se facă după ce se plătesc toate impozitele la stat. Astfel,
unei persoane care ar beneficia de indemnizaţia în cuantum de
85% ar trebui să i se calculeze aceasta din salariu rămas, adică
cel net.

Proiectul a fost iniţiat de vicepreşedintele PIN, Lavinia
Şandru şi a fost susţinut de alţi 11 parlamentari din PC, PSD şi
UDMR, dar a fost respins la Senat. Totodată, şi Guvernul a dat
un aviz negativ proiectului însă, când acesta a intrat în
dezbatere la Camera Deputaţilor, Executivul a revenit asupra
deciziei, iar ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, a susţinut
măsura. La Camera Deputaţilor, proiectul de lege a fost
dezbătut şi adoptat pe articole, luni, 13 octombrie. Prezent la
şedinţă, ministrul muncii a declarat că Guvernul este de acord
cu acest proiect de lege pentru că nu afectează serios finanţele
statului. "Am venit special să apăr această lege pentru că am
făcut o analiză a surselor de susţinere. Din 1.900.000 de femei
ce contribuie la bugetul asigurărilor sociale, doar 20% au
venituri peste salariul mediu. Efortul bugetar este minim şi nu
cred că este un potenţial pericol pentru bugetul de stat", a
declarat Câmpeanu. Legea urmează să meargă la promulgare
la preşedintele Traian Basescu.

-
-

-
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Bashar al-Assad, preşedintele sirian, a emis un decret care pregăteşte deschiderea completă a relaţiilor diplomatice cu Libanul
George W. Bush îi va primi sâmbătă, la Camp David, pe Nicolas Sarkozy şi Jose Manuel Barroso, potrivit unui comunicat al CaseiAlbe

Canada a reales un guvern minoritar Conservator Fatah refuză discuţii bilaterale cu Hamas Miercuri au fost programate, în
Palatul Naţiunilor din Geneva, primele discuţii între Rusia şi Georgia privind situaţia din Caucaz, sub auspiciile ONU, UE şi OSCE

UNICEF a lansat miercuri, 14 octombrie, Ziua
Mondială a Spălatului pe Mâini. "Spălarea pe mâini cu
săpun este cel mai eficient şi cel mai puţin costisitor
mod de a preveni decesele prin diaree", dar şi cele prin
holeră sau pneumonie, a spus purtătorul de cuvânt
UNICEF, Taveau.

Planul comun pentru a face faţă
eleborat la Paris, în cadrul unui

summit de urgenţă care a reunit cele 15 state
membre ale zonei euro va fi analizat la
Bruxelles de şefii de guvern din cele 27 de
ţări ale UE joi,15 octombrie.

crizei
financiare

Preşedintele pakistanezAsifAli Zardari a sosit marţi în
China pentru prima sa vizită oficială de la preluarea
funcţiei, cu scopul de a cimenta legăturile economice şi
comerciale cu un vechi aliat. China este principalul furnizor
de arme convenţionale al Pakistanului şi finanţează cu sute
de milioane de dolari dezvoltarea statului islamic.

„Europa nu începe la Bruxelles sau Strasbourg, ci acasă”
declara Hans-Gert Pőttering, Preşedintele Parlamentului Euro
pean cu ocazia Open Days Săptămâna europeană a regiunilor si
oraşelor. Evenimentul a avut loc la Bruxelles in perioada 6 - 9 oc

tombrie 2008 si a reunit
217 regiuni si oraşe din
32 de ţări europene.

Caraş-Severin, prin
delegaţia condusă de
domnul vicepreşedinte I.
Ghiorghioni, a fost unul
din cele şase judeţe din
România reprezentate la
cea mai importanta reu
niune anuală a respon
sabililor politici ai Uniunii
Europene si regionali.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a fost ales coordonator adjunct
al consorţiului NUTS III N3N, constituit din cinci departamente
franceze, trei provincii italiene, doua provincii spaniole si una
belgiană. Scopul acestui consorţiu este de a evidenţia unităţile
teritoriale de nivel NUTS III (judeţe).

Aproximativ 7.400 oficiali ai instituţiilor europene, reprezentanţi
politici la nivel naţional şi regional, experţi, responsabili ai siste
mului bancar, ai mediului de afaceri şi societăţii civile au participat
in cadrul a 145 de seminarii şi alte evenimente organizate in
capitala europeană. Dezbaterile manifestării Open Days s-au
concentrat pe patru teme principale: regiuni inovatoare, dezvoltare
durabila, cooperare şi construire de reţele schimb de bune practici
in dezvoltare regională, viitorul politicii europene de coeziune.

Comisarul european pentru politica regionala, Danuta Hűbner,
a declarat ca cea de-a şasea ediţie Open Days a reprezentat încă
o dovada a dialogului continuu si fructuos intre autorităţile de la
nivel european si cele de la nivel regional, local. Regiunile si
oraşele joaca un rol esenţial în implementarea politicilor europene.

Luc Van den Brande, Preşedintele Comitetului Regiunilor a su
bliniat faptul ca regiunile şi oraşele sunt mai importante ca oricând,
acestea reprezentând peste 66% din investiţiile publice din UE.

Open Days deţine un loc ferm in calendarul UE, acest
eveniment constituind un cadru destinat întâlnirilor dintre
instituţiile europene si autorităţile regionale si locale.

Bruxelles-ul singur nu poate oferi întotdeauna răspunsuri cu
privire la problemele locale; regiunile si oraşele sunt cele care
deţin rolul determinant in ceea ce priveşte cooperarea in sensul
unei dezvoltări solidare si durabile.

-

-

-
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Ediţia din acest an a de
semnării laureaţilor premiului
Nobel s-a desfăşurat între 6 şi
13 octombrie. Câştigătorii vor
intra în posesia prestigioasei
distincţii la 10 decembrie, în
ziua în care se comemorează
moartea fondatorului, Alfred
Nobel (1896) şi în care este
marcată Ziua Drepturilor
Omului, sub egida ONU.
Premiul constă într-o medalie

din aur, o diplomă şi suma de 10 milioane de coroane
suedeze (aproximativ 1 milion de euro).

va fi înmânat în
Norvegia, la Oslo, fostul preşedinte finlandez Martti
Ahtisaari, recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace
2008 pentru numeroasele sale acţiuni de mediere în
întreaga lume.

Celelalte distincţii vor fi acordate, conform tradiţiei,
în cadrul unei ceremonii separate, la Stockholm.
Ceremonia de la Stockholm este rezervată laureaţilor
Premiilor Nobel pentru Chimie, Fizica, Medicină,
Literatură şi Economie.

a fost câştigat în
acest an de cercetătorii americani Roger Tsien şi
Martin Chalfie, alături de omul de ştiinţă japonez
Osamu Shimomura, pentru munca lor de cercetare în
domeniul proteinelor fluorescente, cu aplicaţii în
domeniul medical, în special în ceea ce priveşte
detectarea tumorilor maligne.

a fost atribuit cerce
tătorilor Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi şi Toshi

hide Maskawa, pentru descoperirile lor în domeniul
distrugerii spontane a simetriei în fizica subatomică

pe 2008 i-a reve
nit scriitorului francez Jean-Marie Gustave Le Clezio.

a fost acordat
americanului Paul Krugman pentru “analiza modelelor
de comerţ şi locaţiei activităţii economice”, noi teorii
care au răspuns întrebărilor privind comerţul liber şi
globalizarea şi au explicat de ce unele ţări domină
schimburile internaţionale.

, chimist şi industriaş su
edez. A făcut cercetări în domeniul substanţelor explo
zibile.A inventat dinamita. Este întemeietorul Fundaţiei
Nobel, care, în cadrul Academiei Regale de Ştiinţe a
Suediei, acordă anual cinci premii în domeniul fizicii,
chimiei, medicinii sau fiziologiei, literaturii sau artei şi
păcii. Premiile Nobel s-au acordat începând din 1901.

Problema responsabilităţii sociale a inventatorilor şi
oamenilor de ştiinţă a fost exprimată de Albert Einstein
în 1945, după aruncarea bombelor atomice deasupra
Japoniei. Einstein a presupus că fizicienii din 1945 s-au
găsit într-o situaţie similară cu cea a lui Nobel: “Alfred
Nobel a inventat un explozibil mult mai puternic decât
tot ce s-a cunoscut. Pentru a se reconcilia cu această
“realizare”..., el a instituit premiul lui pentru promo
varea păcii.”

Mai puţin de 5 la sută din toţi Laureaţii Premiului
Nobel sunt femei. Doar două femei au câştigat premiul
pentru fizică: Marie Curie din Franţa în 1903 şi ameri
canca Maria Goeppert-Mayer, în 1963. Douăsprezece

câştigătoare a Premiului pentru Pace au fost femei
dintr-un total de 95. Premiu pentru literatură a fost
acordat pentru 11 femei din 104 câştigătorii.

Marie Curie este singura personalitate ce a primit
Premiul Nobel în două discipline diferite: fizică în 1903,
chimie în 1911.

Economistul american Leonid Hurwicz a devenit cel
mai vârstnic laureat al Premiului Nobel anul trecut, la
90 de ani. Englezul Lawrence Bragg a avut doar 25 de
ani când a împărţit premiul pentru fizică, în 1925, cu
tatăl lui.

Doi câştigători au refuzat premiul. Scriitorul şi
filozoful francez Jean-Paul Sartre laureat pentru
literatură în 1964, a invocat principiul său de
respingere a onorurilor oficiale. Politicianul vietnamez
Le Duc Tho a respins premiul pentru pace din 1973,
premiu împărţit cu Secretarul de Stat Henry Kissinger,
spunând că nu există nici o pace în ţara sa.

Pacifistul indian şi simbol al non-violenţei în secolul
20, Gandhi Mohandas K., mai cunoscut ca Mahatma
Gandhi, nu a primit premiul de pace. El a fost
nominalizat în 1937, 1938, 1939, 1947 şi în final, chiar
înainte de a fi asasinat în 1948.

-

-
-
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Premiul Nobel pentru Pace

Premiul Nobel pentru Chimie

Premiul Nobel pentru fizică

Premiul Nobel pentru Literatură

Premiul Nobel pentru economie

Alfred Nobel (1833-1896)

Curiozităţi

Premiul Nobel pentru medicină a revenit france
zilor Françoise Barré-Sinoussi şi Luc Montagnier şi
germanului Harald zur Hausen ce au fost recom
pensaţi pentru descoperirile lor în domeniul virusurilor.

-
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Primul ministru desemnat al Israelului a cerut
creşterea efoturilor pentru un acord de pace între
Israel şi Palestinieni.

Î n p r i m u l
discurs pe teme
d e p o l i t i c ă
externă după ce
a devenit lidera
par t idu lu i de
g u v e r n ă m â n t
Kadima, Tzipi
Livni a spus că
Israelul trebuie

să continue discuţiile cu palestinienii, pentru că "a
nu face nimic are propriul său de preţ". "O
înţelegere a ceea ce este în curs de desfăşurare în
regiune arată că timpul nu lucrează în favoarea
noastră", a spus ea. Negocierile dintre Israel şi
palestinieni, care se reiau în luna noiembrie, la o
conferinţă internaţională în oraşul american
Annapolis, au făcut puţine progrese în ultimele luni.

Israelul se află în negocieri cu gruparea
palestiniană Fatah din West Bank, în timp ce Gaza
este controlată de facto de gruparea rivală Hamas.

Pe plan intern, Livni, care este ministru de
externe în guvernul de tranziţie, a câştigat
conducerea partidului Kadima luna trecută, după
demisia Ehud Olmert survenită pe fundalul
acuzaţiilor de corupţie. Ea trebuie să realizeze un
guvern de coaliţie până în 3 noiembrie pentru a
deveni premier, evitând astfel alegeri anticipate.

Până acum discuţiile purtate au fost cu ministrul
apărării, Ehud Barak, care conduce partidul
laburist, cu 19 locuri în Knesset şi principal aliat în
guvern, precum şi cu liderii a două partide
religioase, unul cu 12 locuri celălalt cu 6 locuri.

Kadima are 29 de mandate în Knesset, dintr-un
total de 120.

Un acord de coaliţie ce aduce partidul muncii
într-un cabinet condus de prim-ministrul desemnat,
Tzipi Livni, a fost semnat luni, 13 octombrie, după
peste 18 de ore de discuţii şi două de zile după ce
un proiect de acord a fost formulat între preşe
dintele partidului, ministrul apărării Ehud Barak şi
Livni. Acordul îi va permite lui Barak implicarea în
negocierile cu Siria, dar nu supervizarea acestora,
cum a cerut iniţial. Laburiştii au primit şi dreptul de
veto în cadrul iniţiativelor legislative. Înţelegerea
permite formarea unui guvern minoritar, variantă
puţin agreată de cele două formaţiuni. Barak a
declarat că cel mai eficient mod de a face faţă

provocărilor care urmează este "un guvern care nu
este un guvern minoritar într-un parteneriat care nu
a fost gândit pe termen scurt." Astfel, unul din cele
două partide religioase, Shas, membru al coaliţiei
Olmert, a devenit miza negocierilor. Este curtat
intens de partidul de opoziţie Likud, partid ce a
refuzat anterior oferta de a face parte din coaliţia de
guvernare.

Sondajele de opinie arată Kadima condusă de
Livni în cursă strânsă cu partidul Likud al fostului
prim-ministru Benjamin Netanyahu dar Netanyahu
apare ca favorit în formarea unui guvern, blocul de
dreapta fiind creditat cu mai multe locuri în
parlament în caz de anticipate.

Una din cele 100 cele mai influente femei din
lume după Time Magazine 2007, Tzipora (Tzipi)
Livni s-a născut în 1958 la Tel Aviv. Livni a servit ca
locotenent în Armata de Apărare din Israel (IDF) şi
ca ofiţer Mossad între 1980 şi 1984. Absolventă în
drept este specializată în dreptul muncii.

În 1999 ea a fost aleasă în cel de-al 15-lea
Knesset pe lista Likud.Afăcut parte din guvernul de

unitate din 2001,
c o m p u s d i n
laburişti şi Likud,
condus pe atunci
de Ariel Sharon. În
noiembrie 2005 l-a
urmat pe Sharon,
părăsind partidul
Likud pentru a se
alătura Kadima. În
i a n u a r i e 2 0 0 6 ,
după retragerea
forţată a lui Sharon
din viaţa publică, a
devenit ministru de
externe în guvernul
Olmert.

Livni este a
d o u a f e m e i e
ministru de externe
al Israelului după
Golda Meir (1956-
1966). Aceasta din
urmă a servit şi ca
prim ministru între
anii 1969 şi 1974.

-

Tzipi Livni

Livni solicit@ urgentarea convorbirile de pace
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RE IŢAŞ :

0 0
0 0 0

0 0

( ţi)locuri disponibile/locuri pentru absolven Asistent manager: 0/2;
Agent comercial: 1/0; Agent de asigurare: 0/14; Agent turism: 1/0; Agent vanzari:
0/3; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 9/1; Betonist: 2/0; Bucatar: 1/2;
Confectioner-asamblor articole din textile: 10/0; Consilier: 1/1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 5/18; Director tehnic: 1/0; Dulgher: 12/8; Electrician
auto: 0/1; Electrician de intretinere si reparatii: 4/8; Electrician in constructii: 3/3;
Electromecanic: 0/1; Electromecanic auto: 0/1; Electronist depanator utilaje calcul:
0/1 + 1 persoane cu handicap; Fierar betonist: 7/7; Forjor manual: 0/2; Frezor
universal: 3/5; Gipsar: 0/10; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 0/2;
Inginer constructor instalatii : 0/3; Inginer de sistem in informatica: 1/0; 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; 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: 15/5; Manager:
0/1; 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: 30/18 + 2
persoane cu handicap; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 30/0;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 3/4; 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; Proiectant inginer mecanic: 1/0; Registrator medical: 1/0;
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:
17/19; Sudor in mediu protector: /5; Sudor manual cu arc electric: 10/10; Tehnician
constructor: /2; Tehnician echipamente calcul retele: 2/; Tamplar universal: 11/5;
Tinichigiu carosier: /2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 2/1; Vopsitor auto: /3; Zidar
pietrar: 4/; Zidar rosar-tencuitor: 14/20; Zugrav-vopsitor: 7/10;

Agent reclama publicitara: 10/ ; Gestionar: 1/ ; Vanzator:
5/ ; Lucrator comercial: 1/ ; Vopsitor industrial: 1/ ; Sofer autoturisme si
camionete: 1/ ; Manipulant marfuri: 1/ ;

MOLDOVA NOU :

TOTAL GENERAL: 742

Ă

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier

Vând apart. 2 camere, zona Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, et. 5/10,
u

Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, et. 4/4, f

Vând apartament 4 camere, Govân-
dari, F

Vând cas

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,
instant, 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, bd. Rev.

ă, Mociur, et. 1/4, 37,57
mp,îmbunătă ă, nemobilată, centrală, ter-
mopane, pre

ă metalică la intrare, fără alte îmbu-
nătă

ătă

ă termică, îmbunătă

ă ter-
mică, termopane, u ă metalică, mobilat,
utilat, pre

ă termică, fără alte îmbunătă

ără îmbunătă

ără îmbunătă

ă,
pre

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

ă termică, gresie, faian ă, parchet,
pre

ă metalică la intrare, fără alte îm-
bunătă

ără îmbună-
tă

ă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, cen-
trală termică, bloc de cărămidă, parchet,
pre

ă ter-
mică, pre

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 cărămi-
dă, 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 pre

ă termică, gresie, faian ă, podele lami-
nate, 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, 2 balcoane în-
chise, 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, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 200
mp construit, 1.000 total, Câlnic, pre

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

ţ 17.500 € negociabil, 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 din Decem-
brie, et.3/4, 37 mp, podele laminate, termo-
pane, preţ 25.000 € neg. cod anunţ 00226.

Vând garsonier
ţit

ţ 24.000 € neg. cod 00262.

ţiri, preţ 35.500€, cod anunţ 00268.
Vând apartament 2 camere + 2 camere

demisol, aproximativ 104 mp, zona
Moroasa, parter/4, confort 1, semideco-
mandat, preţ 45.000 €, cod anunţ 00272.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 9/10, confort 2, semide-
comandat, 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 € neg., 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 Go-
vândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp,
imobilul are sarcini, termopane, central

ţ 31.000 € negociabil, cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere zona

Govândari, et. 4/4, baie, buc

ţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
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 apartament 2 camere, zona Spar,

conf. 1, semidecomandat, et. 4/4, termo-
pane, u

ţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.

ţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.

Vând apartament 3 camere, Lunc

ţ 70.000 € neg. cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.

2, semidecomandat, et. 3/4, central
ţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.

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 apart. 3 camere, Re ţa Sud,

confort 1, decomandat, 113 mp, et. 10/10,
central

ţ 75.000 € neg.
Vând ap. 3 camere, Govândari, confort

1, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, cen-
tral ţ

ţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, confort

1, semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, cen-
tral ţ

ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
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 € negociabil, cod anunţ 00016.
Vând apart. 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 € 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

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 €

negociabil, cod anunţ 00217.

ţ
110.000 € negociabil, cod anunţ 00114.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105
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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, 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.

FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caut
s cunoasc o d- oar modest , chiar de la
sat, familist , care dore te s formeze 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
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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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 14.10.2008

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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http://www.remiestate.ro/


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 apartament cu o camera, bloc de
4 etaje, imbunatatit, zona buna, pret neg.
Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 2 camere,
conf.1,bloc de 4 etaje, zona buna pret.
30.000 €. Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu 3 camere, bloc de
4 etaje, imbunatatit, zona buna, pret neg.
Tel. 0748-118081.

Inchiriez apartament cu 2 camere,
conf.1, mobilat si nemobilat, zona buna,
pret bun. Tel.0748-118081.

Vând apartament 2 camere, conf.1,
bloc de 4 etaje etaj intermediar,zona Micro
3, preţ 35.000 € neg.Tel.0723-584980.

Vând garsoniera, zona Micro 1,
amenajata etaj 1, preţ 19.000 € neg. Tel.
0723-584980.

Vând 2 camere de camin, zona c mi-
ne, et.l 1, preţ 13.800 €. Tel. 0723-584980

Inchiriaza ap. 3 camere, complet mo-
bilat si utilat, centrala termica, termopane,
amenajat. Preţ 170 €. Tel. 0723-584980.

Inchiriez, apartament 2 camere cu
imbunatatiri si mobilat in zona Lunca. Tel.
0748-118777.

Vând ap.3 camere conf.1 decomandat,
cu centrala termica, 2 bai, 2 balcoane preţ

42.000 € neg. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere conf.1

semidecomandat cu 2 balcoane si
centrala, zona Micro 1, preţ 36.000 €
neg.Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere cu multiple
imbunatatiri zona Micro 2 preţ 30.000 €.
Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere conf.1, in
bloc de 4 etaje la etajul 1 si apartament cu 3
camere conf.1 in bloc de apartamente cu 3
camere conf.1, in bloc de 4 etaje la etajul 3
in Micro 4. Tel. 0748-119444.

Vând urgent 3 camere conf.1, centrala
termica, 2 bai, 35.000 € neg. Tel. 0748-
119443.

Vând apartament 2 camere conf.1,
etajul 1 preţ 35.000 €. Tel. 0748119442.

Vând apartament 3 camere conf.1,
etajul 2 preţ 42.000 € neg. Tel. 0748-
119442.

Vând apartament 2 camere imbunatatit
in Micro 2, preţ 30.500 € neg. Tel. 0770-
446225.

Vând garsoniera conf.1, preţ 16.000 €
neg. Tel. 0770-446225.

Inchiriez garsoniera sau ap 2 camere
Tel. 0770-446225.

ă

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:
FORMULA 1: Marele Premiu al Chinei, Cursa

Duminica TVR 1 ora 09:55
RUGBY: Challenge Cup: Stejarii Bucuresti - Worcester Warriors

Duminica TVR 2 ora 16:30
HANDBAL FEM.: Cupa Mondiala - Finala

Duminica TVR 1 ora 17:10
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: Steaua - Medvedi

Duminica Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Steaua - O. Lyon

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor: Bordeaux - CFR Cluj

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
13 - 19 oct: TENIS -ATP Master Series, Madrid, Spania;
17 - 18 oct: NATATIE - Cupa Mondiala, Et. 2, Durban, (RSA);
17 - 19 oct: FORMULA1 - MP al Chinhei, Shanghai;
19 oct: ATLETISM - Maratonul de laAmsterdam.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta

mani se va desfasura MP al Chi
nei pe circuitul de lla Shanghai.
Clasamente inregistrate inainte
de China:

1 Lewis Hamilton 84
2 Felipe Massa 79
3 Robert Kubica 72
4 Kimi Raikkonen 63
5 Nick Heidfeld 56
6 Heikki Kovalainen 51
7 FernandoAlonso 48
8 Sebastian Vettel 30
9 Jarno Trulli 30

10 Mark Webber 21
11 Timo Glock 20
12 Nelsinho Piquet 18
13 Nico Rosberg 17
14 Rubens Barrichello 11
15 Kazuki Nakajima 9
16 David Coulthard 8
17 Sebastien Bourdais 4
18 Jenson Button 3
19 Giancarlo Fisichella 0
20Adrian Sutil 0

1 Ferrari 142
2 McLaren Mercedes 135
3 BMW Sauber 128
4 Renault 66
5 Toyota 50
6 Toro Rosso Ferrari 34
7 Red Bull Renault 29
8 Williams Toyota 26
9 Honda 14

10 Force India Ferrari 0

-
-

PILOTI:

CONSTRUCTORI:

CICL ISM
Ciclistul american Lance Armstrong, de sapte ori consecutiv

castigator al Marii Bucle, a declarat ca va participa la editia din
2009 a Turului Italiei, editia cu nr. 100. Turul se va desfasura intre 9
si 31 mai. Inregimentat de echipa Astana, isi va face redebutul in
luna ianuarie la startul Turului Down Under inAustralia.

VTM - RE I AŞ Ţ
Heinz GOELLNER castiga la Resita. Pilotul brasovean pe

Audi RS4 a castigat ambele etape ale Cupei Banatului Montan.
Duminica, 12.10.2008 in cadrul CUPEI BANATULUI MONTAN,

etapa a XIV-a a Campionatului National de Viteza in Coasta
Dunlop 2008, pilotul Heinz GOELLNER, pe Audi RS4, a reusit
pentru a doua oara consecutiv in acest weekend cel mai bun timp
pe traseul de pe Valea Domanului, apropiindu-se de titlul de
campion absolut la viteza in coasta, unul din singurele ce lipsesc
din palmaresul brasoveanului. GOELLNER stabileste la acest
sfarsit de saptamana si recordul pe acest traseu cu timpul de
1:50,576, cucerind trofeul KING OF THE HILL. Lucien HORA de la
UCM Resita s-a clasat al doilea la mai putin de o secunda de
castigãtor iar pe pozitia a 3-a a Clasamentului Open(General) s-a
aflat Daniel ONORIU.

Grupa N a fost castigata in etapa de duminica de pilotul italian
Marco TEMPESTINI, urmat de Dan NECULA si surpriza Bogdan
NASTASE, iar la Grupa A s-a impus Lucian BOROIANU, urmat de
gorjeanul Constantin CIUFRILA si James EMMETT. Castigatorul
de vineri, Mircea PADUREAN a iesit violent in decor in prima
mansa de concurs fara a reusi sa puncteze in etapa a XIV-a. Pilotul
de la UCM Resita nu a suferit leziuni in urma accidentului.

La clasa H3 s-a impus fara probleme Claudiu CIUCA de la
UCM Resita II, care a reusit sa coboare sub bariera celor 2 minute,
ocupand un onorant loc 4 in Clasamentul Open.

La Clasa Debutanti, pe primul loc s-a clasat resiteanul Marius
FANARU, urmat de Ion NICOLAE siAlexandru KREPELKA.

Pe echipe, Audi Sport Tess a ocupat in etapa a XIV-a prima
pozitie urmata de UCM Resita I si UCM Resita II.

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 10 3 1 6 9 17 10
5. Politehnica Iasi 10 3 1 6 7 16 10p

16. Gloria Bistrita 10 2 1 7 10 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
Galati - 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 - FC Arges,
(ora 17:00); Rapid - Gaz Metan Medias, (ora 19:00). :
Bistrita - Unirea Urziceni, (ora 15:00) Toate meciurile sunt transmise
de posturile GSPTV si GSPTV 2.

L IGA 1

Etapa urmatoare: (8/26), 18.10.2008
UCM Resita - HCM Constanta

: Suceava - Baia Mare; Ora-
dea - Pitesti; ; Dinamo - U Cluj; Bacau -
HC Odorhei; Pandurii Tg. Jiu - Csm Medgidia; Poli Timisoara - Steaua.

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 7-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 7 6 0 1 208 160 12p
Stiinta Municipal Bacau 7 6 0 1 205 190 12

4. Dinamo Baumit Bucuresti 7 4 2 1 214 206 10p
HC Odorhei 7 4 1 2 194 190 9

. Universitatea Cluj 7 3 1 3 205 216 7
7. Univ. Bucovina Suceava

CSM Medgidia 7 3 0 4 181 188 6
9. Univ HCM Poli Timisoara 7 2 2 3 178 185 6p

. Steaua MFA Bucuresti 6 2 1 3 166 163 5
11. HC Minaur Baia Mare 7 2 1 4 165 177 5

Energia Pandurii Tg. Jiu 6 1 1 4 144 152 3
13. CS H & V Pitesti 7 0 2 5 166 189 2

CSM D & C Oradea 7 1 0 6 176 216 2

2. p

5. p
6 p

7 2 2 3 193 183 6p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

3. UCM Resita 7 5 1 1 199 179 11p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

ATLET ISM
Atletul kenyan Francis Muendo Maundu a câştigat Maratonul

Interna şti la masculin, duminic

ştigat proba feminin
şti, fiind cronometrat

şi
Ana Mecico - 2 h 58 min 27 sec.

ţional Bucure
ţa clasic

ţional Bucure ţa de 41,195
km cu timpul de 2 h 49 min 52 sec. Podiumul a fost completat de
dou

ă, fiind cronometrat pe
distan ă de 41,195 km cu timpul de 2 h 15 min 48 sec. Pe
locul secund a sosit alt kenyan, Nixon Kipkoech - 2 h 15 min 50 sec,
iar pe trei s-a clasat italianul Moustapha Erebah, 2 h 16 min 16 sec.

Atleta Valentina Delion a câ ă a Maratonului
Interna ă pe distan

ă atlete române, Alina Adriana Istudora - 2 h 55 min 54 sec

PRELIMINARII CM 2010
Echipa natională a României a remizat pe teren propriu cu

Franta, scor 1-1, într-un meci din cadrul Grupei 7 a preliminariilor
CM din 2010.Au marcat: Fl. Petre 6, Goian 17 / Ribery 37, Gourcuff
69. Alte rezultate: Insulele Feroe - Austria 1-1; Serbia - Lituania 3-
0.Avertizat pentru a doua oar

.
ă în aceste preliminarii, Goian va lipsi

la meciul cu Serbia Clasament Grupa 7:

1. Serbia 3 2 0 1 6 2 6
2. Lituania 3 2 0 1 5 3 6
3.Austria 3 1 1 1 4 4 4
4. Fran

Miercuri s-au desfasurat doua meciuri: Lituania-Feroe,Austria-
Serbia. Echipa nationala a Romaniei are programat urmatorul
meci doar in anul 2009, in 28 martie, cand se vor desfasura
meciurile: Romania - Serbia, Lituania - Franta.

Echipe J V E Î GM GP PCT

ţa 3 1 1 1 5 6 4

6. Feröe 3 0 1 2 1 4 1
5. România 3 1 1 1 3 5 4

LIGA CAMPIONILOR
Meciuri din etapa a III-a a

grupelor:

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Villarreal -Aalborg
Man. United - Celtic

Bayern - Fiorentina
Steaua - Lyon

Fenerbahçe -Arsenal
Porto - Dinamo Kiev

Zenit - BATE
Juventus - Real Madrid

Bordeaux - CFR Cluj
Chelsea -AS Roma

Inter -Anorthosis
Panathinaikos - Bremen

Sahtior - Sporting
Basel - Barcelona

Atlético - Liverpool
PSV - Marseille

Mar i, 21 oct 2008:

Miercuri, 22 oct 2008:

ţ ombrie

ombrie
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