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Salvaţi Copiii

Organizaţia Salvaţi Copiii România şi
Filiala Salvaţi Copiii Caraş-Severin au
organizat în data de 20 octombrie în Sala
de conferinte a Consiliului Judetean
Caraş-Severin dezbaterea publică cu
tema „Educaţia părinţilor în beneficiul
copiilor”, cu ocazia Zilei de acţiune a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii împotriva
violenţei asupra copilului.
Dezbaterea şi-a propus să analizeze
formele de manifestare a violenţei faţă de

copil, efectele pe care aceasta le are asupra creşterii şi dezvoltării sale şi asupra
relaţiilor de familie, asupra performanţelor
lui şcolare, să explice „mecanismul” de
declanşare a conflictului şi violenţei
domestice/la şcoală/în grupul de prieteni,
să analizeze care sunt „soluţiile” la care
părinţii, educatorii şi copiii înşişi fac apel
de cele mai multe ori şi de ce.
Dezbaterea a prezentat, sub moderarea Ioanei Petrea alias Super Nany, metodele alternative de educare a copilului
(educaţie pozitivă, positive parenting) şi
beneficiile acestora prin comparaţie cu
metodele „tradiţionale” violente. Dezbaterea, a fost moderată de Super Nany Irina
Petrea, din showul omonim difuzat de
Prima Tv şi Georgeta Păunescu, Coordonatori de Programe destinate combaterii
violenţei împotriva copilului în cadrul
Salvaţi Copiii România.
Prima campanie împotriva violenţei
asupra copilului organizată de Salvaţi
Copiii România a demarat în 2003 şi a
avut ca obiectiv interzicerea pedepselor
fizice împotriva copiilor. În 2004, ca
urmare a eforturilor întreprinse de organizaţie, a fost introdus un articol de lege
care interzice aplicarea de pedepse fizice
copilului (articolul 90 din Legea 272/2004

Comitetul Regional de Evaluare
Strategic@ }i Corelare Vest
În şedinţa organizată la Reşiţa, Comitetul Regional
de Evaluare Strategică şi Corelare Vest a aprobat două
proiecte de investiţii: „Modernizare DJ 582, Văliug Slatina Timiş din judeţul Caraş-Severin“, cu un buget
total de 121.143.474,55 lei şi „Reabilitarea şi

privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului). Salvaţi Copiii România a
continuat campania împotriva violenţei
asupra copilului şi în 2005 şi 2006 prin
pregătirea profesioniştilor care interacţionează cu copiii în vederea însuşirii unor
noi metode de educare a copilului care să
nu implice violenţa.
În 2007-2008, campania „Violenţa
naşte violenţă” se realizează împreună cu
Fundaţia Marius Ivan şi are ca obiectiv
promovarea educaţiei pozitive atât în rândul profesioniştilor, cât şi a părinţilor, însuşirea şi utilizarea Irina Petrea
de către aceştia a
metodelor non-violente de educare a
copilului. Strategia
campaniei urmăreşte stoparea aplicării pedepselor
fizice şi umilitoare
promovând o cultură a respectului în
relaţiile dintre adulţi
şi copii. Salvaţi Copiii România îşi
utilizează experienţa globală pentru a
obţine din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma
cărora să beneficieze toţi copiii.

Telegondolă pe Muntele Mic
Marţi, 21 octombrie 2008, s-a
făcut un pas important în proiectul
privind dezvoltarea staţiunii montane Muntele Mic, proiect iniţiat de
cunoscutul om de afaceri Romeo
Dunca, cunoscut publicului şi
pentru că a fost singurul motociclist
român ce a participat la raliul Dakar.
Este vorba despre aducerea structurilor metalice care vor compune o
telegondolă performantă amplasată pe o diferenţă de nivel de 500 de
metri, ce va avea şapte pârtii, cu
lungime între 3,2 şi 4,2 km. Telegondola va avea 68 de cabine şi va
atinge o viteză de deplasare de 5,5
m/s, asigurând transportul a 2.500
de turişti pe oră. Instalaţia, ce va
costa circa 2,5 milioane de euro,
urmează să fie pusă în funcţiune în
luna noiembrie a anului viitor.

Cu acest prilej, Dunca a vorbit
despre intenţia sa de a transforma
staţiunea montană într-una de nivel
european, proiect care întâmpină,
din nefericire, numeroase piedici.
Îndrăzneţul proiect, care vizează dezvoltarea regională presupune o investiţie totală de 150 milioane euro. Până în prezent, studiile,
documentaţia şi proiectarea l-au
costat pe omul de afaceri 600.000
€. Noul proiect este unul complex,
atât din punct de vedere al mediului,
cât şi al planului urbanistic. În acest
fel,Muntele Mic va deveni o staţiune
europeană şi va însuma peste 80
km de pârtie, putând aduna 15.000
de locuri de cazare. Dacă telegondola ar putea fi funcţională încă din
sezonul de iarnă 2009-2010, finalizarea în totalitate a proiectului ar
putea dura până în anul 2015.
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modernizarea căminului pentru persoane vârstnice din
Jimbolia“, cu un buget total de 1.709.166,78 lei. „Pe 27
octombrie vom semna la Timişoara şi finanţarea pentru
aceste două proiecte“ a adăugat Constantin Ostaficiuc,
preşedintele CJ Timiş.
Prezent şi el la Reşiţa, Constantin Ostaficiuc,
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş a mai spus că a
fost programată în cadrul CRESC şi o investiţie ce
priveşte realizarea unui drum judeţean între Berzovia şi
Lipova. Deşi la ora actuală bani pentru realizarea
acestei investiţii ADR Vest nu mai are alocat, Ostaficiuc
a ţinut să precizeze că nu este exclusă o rectificare de
buget care să permită şi realizarea acestui deziderat.
La rândul său Frunzăverde a explicat: „Proiectul există
de mai multă vreme, iar noi îl depunem fără a avea
siguranţa finanţării. Sperăm că, din alocări bugetare
suplimentare pentru infrastructură vom reuşi să
realizăm şi acest proiect“.
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Zilele Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” s-au
desfăşurat în perioada 19 - 22 octombrie. Deschiderea a
avut loc duminică la Căminul Cultural din Vărădia, locul
de naştere al cărturarului bănăţean Paul Iorgovici Zilele
Bibliotecii s-au încheiat cu o vizită de documentare în
comunele Răcăşdia şi Sasca Montană.

Rata şomajului în Caraş-Severin se menţine la un
nivel ridicat, cu aproape 2 procente peste media pe
ţară.La sfârşitul lunii septembrie se aflau în evidenţă
7.087 de persoane.Din totalul şomerilor înregistraţi în
Caraş-Severin, 2.581 beneficiau de indemnizaţie de
şomaj şi alţi 4.506 erau neindemnizaţi.

Ziua Cehiei la Re}i]a

Mii de copaci au intrat în grev@
La iniţiativa membrilor Rotaract mii
de copaci din toată ţara s-au unit în
semn de protest: ”Eu iţi dau Oxigenul!”. Acesta este semnalul de alarmă
tras de membrii cluburilor Rotaract la
nivel local şi naţional prin intermediul
a 18 cluburi din 15 oraşe: Bacău, Bârlad, Baia Mare, Bucureşti, Chişinău,
Constanţa, Iaşi, Piteşti, Reşiţa, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Targu
Mureş, Timişoara şi Vaslui. ”Prin acest
proiect dorim să sensibilizăm populaţia şi să o facem conştientă de importanţa naturii urbane asupra calităţii
vieţii de zi cu zi. Aş vrea să mă pierd în
oraş printre copaci cum mă pierd prin
trafic”, declară Laura Bothar, Guvernatorul Districtului Rotaract 2241 România şi Republica Moldova.
În Reşiţa, acţiunea s-a desfăşurat
în Centrul civic al oraşului. De aici,
echipele formate din cate 2 membri
Rotaract au plecat echipaţi cu role de
scotch personalizate cu motto-ul
proiectului, ”Eu iţi dau Oxigenul!”, spre
diferite zone ale oraşului (parcul
Copilului, parcul Tricolor, muzeul de
locomotive, B-dul Republicii, zona
Câlnicel, parcul de vis a vis de UEM,
etc.). În primăvară va urma o a doua
etapă naţională a proiectului: plantări
de copaci. La nivel local, Clubul Rotaract Reşiţa a mai organizat, un ase-

mena proiect de plantare de copaci,
impreuna cu Rotary Club Reşiţa.
Rotaract este un program pentru
tineret (numele înseamnă «Rotary
Action»), care face parte din marea
familie Rotary International. Are ca
scop formarea tinerilor ca lideri în comunităţile lor, prin munca şi serviciile
aduse în folosul oamenilor, pe plan
local si în întreaga lume. A fost fondat
în 1968 de Rotary si are în prezent în
jur de 150.000 membri fără distincţie
de rasă, sex, naţiune, membri care se
întâlnesc în peste 7.000 cluburi.

Pensionarii pot depune actele pentru
obţinerea biletelor de tratament pe anul
2009, începând cu 1 noiembrie. În cazul
persoanelor cu handicap trebuie menţionat
faptul că beneficiari de bilete de tratament
sunt doar persoanele majore.

Vineri, 17 octombrie, Consiliul Judeţean
Caraş-Severin şi Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Caraş-Severin în colaborare cu
Ambasada Republici Cehe în România, Autoritatea Pilsen şi Camera Economică din regiunea
Pilsen au organizat în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, „Ziua Cehiei la Reşiţa”. Manifestarea s-a dorit a fi începutul unei mai bune
colaborări economice dintre judeţul nostru şi
regiunea Pilsen ocazie ce va oferi şi posibilitatea realizării de schimburi de experienţă între
specialiştii din cele două regiuni în domeniile
planificării şi dezvoltării proiectelor regionale.
La această conferinţă au participat preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Sorin Frunzăverde; preşedintele Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin,
Petru Buzzi; ambasadorul Republicii Cehe în
România ES Petr Dokladal şi vicepreşedintele
Autorităţii Regionale Pilsen Olga Kalcikova.
Principalele domenii de activitate ale firmelor care au compus delegaţia oamenilor de
afaceri cehi sunt: piese turnate şi forjate pentru
sisteme de canalizare şi mobilier urban; fabricarea mobilei; sisteme de echipare interioară a
vehiculelor rutiere şi pe cale rulantă; soluţii
complete pentru managementul deşeurilor solide şi lichide; epurarea apelor; structuri metalice
sudate; sisteme, accesorii şi echipamente pentru reţelele de distribuţie a curentului electric;
consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea
proiectelor de interes local şi regional; managementul apelor; servicii geodezice şi fabricarea
rezervoarelor pentru stocarea deşeurilor.
Lavinia Predescu

Festivalul Răchiei la Băile Herculane
După un an de pribegie, festivalul revine la BăileHerculane, acolo unde-i este
locul. Sâmbătă a fost organizată Ediţia a
XI-a a Festivalului Răchiei din Banat. În
Parcul Central din staţiunea de pe Cerna sau reunit producători de răchie din localităţile cu tradiţie în producerea şi comercializarea renumitei licori de prune, mere,
pere, cireşe, struguri sau fructe de pădure
Deschiderea Festivalului a avut loc la
prânz, după care a urmat degustarea şi
jurizarea licorii. Juriul a fost condus de
vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni, care
este şi preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Răchie din Banat şi a hotărât,
având în vedere calitătatea produsului

expus de către toţi participanţii, că în acest
an câştigat toţi participanţii. Vizitatorii veniţi
la festival şi turişti din toate zonele ţării, sau arătat încântaţi de manifestare şi de
produsele gustate, mai ales că producătorii de răchie au venit pregătiţi şi cu alte
produse tradiţionale acestei zone: brânză,
mălai, cârnaţi, sărmăluţe sau fasole de
post şi murături.
Pe tot parcursul manifestării, în Parcul
Central din staţiunea Băile Herculane au
întregit atmosfera ansamblul şi orchestra
de muzică populară „Semenicul“ şi
Fanfara din localitatea Borlovenii Vechi.
Manifestarea a fost organizată de Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-

TOT 2008
Au inceput inscrierile la Training of
Trainers 2008!
Training of Trainers 2008 este
continuarea fireasca şi aşteptată a
programului TOT 2005-2006, realizat
de către ASS şi ANSIT.
Prin acest program se va dezvolta
o reţea de formatori de tineret dedicată
mediului asociativ studenţesc. Programul se adresează voluntarilor experimentaţi din organizaţii studenţeşti şi
de tineret, dar nu în mod exclusiv
acestora. Se caută tineri cu potenţialul
şi motivaţia de a deveni formatori de
tineret.
Programul TOT 2008 se va desfăşura în perioada noiembrie 2008 august 2009 la nivelul întregii ţări, în 14
centre universitare, printre care Casa
de Cultură a Studenţilor atât din Reşiţa
cât şi din Timişoara. Participanţii la
TOT 2008 vor beneficia de traininguri
interesante şi vor dobândi abilităţi de
comunicare, de prezentare şi discurs
public, prelegeri despre marketing,
management, negociere sau orice alt
domeniu pe care îl stăpânesc.
Vor fi selectaţi 375 de tineri la nivel
naţional, la Reşiţa urmând a fi
pregătită în primă fază o grupă de 15
tineri şi două asemenea grupe la
Timişoara.

Re}i]a plin@ de datorii

Severin, în colaborare cu Asociaţia ProduFosta administraţie locală a lăsat
cătorilor de Răchie din Banat, Consiliul reşiţenilor datorii de aproape 700 de
Local Băile Herculane şi Oficiul Judeţean miliarde de lei vechi. Municipalitatea
pentru Consultanţă Agricolă.
reşiţeană are datorii către diferiţi furni-

zori care se ridică la circa 67 milioane lei.
Soluţiile pentru ieşirea din criză ar fi
accesarea unui credit şi scoaterea la
vânzare a unor mijloace fixe, aparţinând
administraţiei locale. În momentul de
faţă, Primăria a redus cu 10 miliarde
aceste datorii. Este vorba despre banii
pe care municipalitatea ii datora firmelor
care au executat lucrări la şcolile din
localitate, având în vedere că s-a dorit ca
reluarea procesului de învăţământ să se
facă în cele mai bune condiţii.

l Primăria municipiului Reşiţa va realiza un sondaj de opinie privind posibila scoatere din funcţiune a tramvaielor l 40.000 de
persoane din Caraş Severin nu şi-au făcut analizele l Întâlnire de lucru româno-sârbă la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin
l S-a deschis sezonul la vânătoarea de mistreţi şi fazani l Agenţia Naţională Antidrog şi-a deschis sucursală la Reşiţa l Barajele de
acumulare din Caraş Severin, pe un sfert goale l
l Sâmbătă, 25 octombrie, simpozion prilejuit de sărbătorirea în devans a Zilei Mondiale a Diabeticilor la Casa de cultură "Corneliu
Diaconovici" a sindicatelor din Reşiţa l 26 octombrie ultima zi de înscriere la programul TOT 2008 l 27 octombrie începe
Studenţiada la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa l 30 octombrie ultima zi a manifestării „Reşiţa în 10 dimensiuni“ l
Denumirea: Casa Timotei
Locaţie: Aleea Romanilor
Beneficiar:
Biserica baptistă nr. 1
Constructor: regie
proprie, P.F.Gheran Virgil
Data începerii construcţiei:
01.06.2007
Data finalizării
construcţiei:
31.05.2009

Foto Lavinia P.

2

| 23 - 29 Octombrie 2008 | PRISMA

Săptămâna politică locală
PNL a depus listele la BEJ
Marcel Vela, preşedintele filalei
judeţene a PNL, a afirmat că PNL are
echipa cu cei mai buni candidaţi,
comparând cu echipele de candidaţi
ale celorlalte partide..
Marcel Vela a făcut o scurtă prezentare a celor şapte candidaţi liberali:
Valentin Bosneac şi Stejărel Olaru la
Senat, Horia Irimia, dr. Bebe Strejariu,
prof. Boris atzulic, ing. Ion Tabugan, dr.
ing. Iulian Georgevici. Horia Irimia s-a
pronunţat pentru o campanie electorală civilizată în care candidaţii să vină
cu soluţii, programe pentru rezolvarea
problemelor cetăţenilor.
După conferinţa de presă, preşedintele filialei şi cei şapte candidaţi sau deplasat la sediul Biroului Electoral
Judeţean, unde au depus dosarele de
candidaturi.

Conservatorii cărăşeni acuză
Dacă la început aceste lupte politice
s-au făcut simţite la nivel naţional, iată
că acestea se extind tot mai mult şi
către organizaţiile judeţene. Conservatorii din Caraş Severin acuză: "S-a
dovedit efectul nefast al alianţei PNLPD-L, care atinge în aceste zile apogeul imcompetenţei asupra vieţii
românilor, existând un risc semnificativ
ca inflaţia să se reaprindă, ceea ce va
eroda atât veniturile populaţiei, cât şi
economiile acesteia. În calitate de
reprezentant conservator al judeţului
Caraş-Severin îmi exprim din nou public nemulţumirea faţă de pasivitatea
autorităţilor locale PNL-PD-L,care gestionează prost banii publici, aceştia
fiind destinaţi nu îmbunătăţirii nivelului
de trai al cetăţenilor, ci doar pentru mulţumirea clientelei politice", a precizat
Ioan Ţundrea, deputat conservator de
Caraş-Severin.

Pagină realizată de Cristian Franţ
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Diverse

Dau spre adopţie căţeluşi
maidanezi, iubitorilor de
animale. Tel. 0741-996869.

Vând Sony Ericsson W880i
350 lei, scaun directorial piele
reglabil pe înălţime picioare
cromate cu roţi la 150 lei. Tel.
0742-903656.
Vând brăţară de aur, damă,
7,10g, 650 lei/g, model nou. Tel.
0741-996869.
Vând urgent două monitoare
de 15” şi 14”, în stare foarte
bună de funcţionare. Preţ 80 lei
bucata. Tel. 0770-515588,
0355-807491. Rog seriozitate.
Vând ferestre termopan
second hand import Germania.
Tel. 0744-550996.
Vând canapea şi 2 fotolii preţ
convenabil. Tel. 0255-0214041.
Vând laptop nou Acer
Aspire: AMD Turion X2 2.0 Ghz,
3 GB ram, 320 hdd, 15.4 lcd,
preţ bun. Tel. 0751-881562.
Vând dormitor în stare f.
bună, aproape nou, culoare
mahon, compus din 2 dulapuri
pt. haine, 2 noptiere, un dulap
pt. tv, un pat mare pt. 2
persoane + saltea. 1.000 lei
neg. Tel. 0721-479855.
Vând urgent tv alb-negru
Sirius cu diagonala 51 cm, cu
circuite integrate, în stare foarte
bună. Preţ 80 lei neg. Tel. 0355807491, 0770-515588.
Vând două telefoane fixe,
stare foarte bună. Preţ neg. Tel.
0770-515588, 0355-807491.

Auto-Moto-Velo
Vând Seat Cordoba 2004,
stare excepţională, motor 1.4
16v, 57.000 km, 8.300 €, neg.
Tel. 0723-616326.
Vând Renault Clio, an 2005,
full, preţ 6.500 €. Tel. 0723769051.
Vând Peugeot 307 HDI
combi (break), gri metalizat,
100.000 km, diesel, 1997 cmc,
79 KW, cutie manuală 5+1,
ABS, ESP, închidere centralizată, sevodirecţie, airbag, faruri
ceaţă, geamuri electrice, climă
automată, computer de bord,
cârlig remorcă, revizii numai la
firm ă Peugeot. Important:
garanţie un an de zile, data de
firma Peugeot! Preţ 10.500 €
negociabil. Tel. 0728-524986.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
alimentare diesel. Tel. 0744852658.
VW Golf IV, 1.4 16V, an
1999, 85 cai, 144.000 km reali,
carte service la zi, oglinzi electrice heliomate, geamuri electrice, cd-player, volan reglabil,
încălzire în scaune, adusă recent în ţară. Tel. 0728-607157.

Campanie de vaccinare antigripal@
Din luna octombrie, Autoritatea de Sănătate Publică CaraşSeverin a demarat o campanie de vaccinare antigripală a
persoanelor predispuse la o astfel de îmbolnăvire. Recomandăriile
OMS impun vaccinarea a cel puţin 20% din populaţie pentru
evitarea unei epidemii, aşa că Autoritatea de Sănătate Publică a
comandat pentru judeţul Caraş Severin aproape 50.000 de doze
de vaccin susţine Miţa Vermeşan, director adjunct ASP.
ASP distribuie gratuit prin medicii de familie sau instituţie
vaccinul antigripal, având în vedere persoanele care activează în
colectivităţi, copiii, bătrânii şi bolnavii cu boli cronice. De
asemenea, cei care doresc se pot înscrie la medicul de familie
pentru vaccinare, care se va realiza în trei tranşe. Dacă nu se
încadrează în categoriile menţionate mai sus, oamenii pot
cumpăra vaccinul antigripal din farmacii, contra cost, acesta
ajungând la 20-35 de lei. Până la această oră nu se ştie încă dacă
şi câte farmacii s-au aprovizionat cu acest vaccin, în România el
fiind produs doar de către Institutul Cantacuzino din Bucureşti.
ASP recomandă instituţilor private cu număr mare de angajaţi
efectuarea acestui vaccin antigripal, pentru că astfel se evită
îmbolnăvirea angajaţilor şi deci, plata lor în concediu medical.
Oamenii spun că sunt interesaţi de vaccinare, însă numai pe
gratis, deoarece spun că nu au bani pentru a-şi cumpăra doza de
vaccin din farmacii. Alţii spun că nu s-au vaccinat şi că, mai
degrabă gripa o tratează cu ceaiuri multe şi fructe. Cert este că pe
la farmacii nimeni nu se înghesiue să cumpere vaccin antigripal.
Aşa că, dacă e pe gratis dacă nu... merge o răchie fiartă cu piper!

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajez şofer taxi, singur pe
maşin ă . Tel. 0745-571052 ,
0355-405268.
Fac masaje corporale de
relaxare la domiciliu, preţuri
avantajoase. Rog seriozitate
maxim ă . Tel. 0355-806562,
0721-809951.
Şofer B, C, E caut de lucru în
Reşiţa doar program 8 ore. Tel.
0723-661981.
Caut femeie îngrijire bătrâni
lângă Oraviţa, salar 150 €,
masă şi cazare. Tel. 0721329470, 0727-848799.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Şofer cat. B cu experienţă,
caut servici. Tel. 0745-628294.
Sonorizez urm ă toarele
evenimente: nunţi, botezuri,
petreceri de firmă etc. Tel. 0770479506, 0721-606034.

Imobiliare
Vând urgent casă în Gătaia,
zonă centrală - lângă liceu,
posibil schimb cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0745-904251.
Caut cameră garsonieră
pentru închiriere. Tel. 0733548167.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, îmbunătăţit, Valea
Domanului. Tel. 0726-161347.
Închriez garsonieră Aleea
Albăstrelelor, preţ 100 € plus
garanţie. Tel. 0726-878503.
Exclus studenţi.
Vinde-ţi apartamentul acum!
Dacă ai un apartament decomandat situat la etaj intermediar
şi nu doreşti să apelezi la
intermediari sună-mă, dacă îmi
place ofer plata pe loc! Tel.
0355-806332. 0724-023373.
Vând teren la km 7, 3.200
mp stradal 35 € neg. Tel. 0741460985.
Vând în Gătaia, în centru,
casă 2 camere, bucătărie, baie,
hol, şpais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp, sau schimb cu apartament în Reşiţa, conf. 1, cu
centrală, et. 1 sau 2. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând casă str. Semenicului
nr. 13, Reşiţa, Muncitoresc. Preţ
neg. 27.000 €. Tel. 0355411221, 0770-516624.

Anunturi
,

Ofer spre închiriere apartament o cameră, renovat şi
îmbunătăţit, totul nou, mobilat şi
dotat pe termen lung, începând
cu 09.11.2008. Chiria 120 € +
120 garanţie. Tel. 0748-301892,
0743-197213.
Ofer spre închiriere garsonieră, Calea Caransebeşului.
Tel. 0765-983271.
Particular vând apartament
cu 2 camere, modificat în 3,
lângă Sala Polivalentă, 5/10, 67
mp. Tel. 0726-411878 sau
0770-600010.
Închiriez avantajos cameră
de cămin cu baie, în Reşiţa,
Luncă. Tel. 0726-125935.
Închiriez în Băile Herculane
apartament 2 camere decomandat, frumos mobilat, nou
utilat, toate utilităţile. Tel. 0726125935.
Vând avantajos cameră de
cămin cu baie, în blocul funcţionarilor. Tel. 0726-125935.
Vând casă zona Barajului
Secu, 1.550 mp. Preţ 42.000 €
neg. Tel. 0766-267356.
Închiriez casă în zona Triaj,
mobilată, toate utilităţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Închiriez spaţiu comercial
Piaţa Reşiţa Sud. Tel. 0744702037.
Ofer spre închiriere apartament o cameră, mobilat, centrală termică, ferestre termopan,
podele laminate, tv, Micro 4. Tel.
0770-359314.
Cumpăr garsonieră sau
apartament 2 camere. Plata pe
loc. Tel. 0771-476635.
Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţă, podele
laminate, climă, izola ţie,
termopane peste tot, balcon
închis în termopan şi modificată
sufrageria, u ş ă metalică,
instalaţie electrică nouă, baie
renovată (gresie, faianţă, set
Olivia). Preţ 37.500 € neg. Tel.
0723-535841, 0770-745772.
Vând casă în Dealu Mare 4
camere, curte, grădină, anexe.
Situată pe str. Rândul 3, preţ
neg. Tel. 0747-015130.
Vând teren intravilan com.
Ezeriş, 1.900 mp, f.s., apă, curent, telefon, zona centru, ideal
pt. construit. Tel. 0721-252633.
Vând terenuri agricole în loc.
Agadici, jud. Caraş-Severin,
preţ 1 €/mp. Tel. 0723-133327.

Matrimoniale
Doamnă 49 ani, doresc să
cunosc domn, vârstă apropiată,
fără obligaţii. Tel. 0753-629925.
Pensionar cu stare financiară şi sănătate bună, caut
prietenă, eventual căsătorie.
Tel. 0733-548167.
Tânără senzuală şi discretă,
aştept să te cunosc. Tel. 0743643522.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- octombrie

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări - felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - octombrie

BURSA LOCURILOR DE MUNC~
PENTRU ROMI {I NU NUMAI
În vederea realizării integrării pe piaţa muncii a unui număr
cât mai mare de persoane din judeţul Caraş-Severin, AJOFM
va organiza burse ale locurilor de muncă.
Până în 30 octombrie 2008 va fi organizată o bursă a
locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă şi pentru
tinerii care părăsesc sistemul de protecţie al copilului.Acest tip
de activităţi au succes, numai la ultima bursă 11 tineri au reuşit
să încheie pe loc contracte de muncă.

Nume
Adresa

Prenume

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Octombrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Camera deputatilor a pastrat prevederile O.G nr.
47/2007 privind obligatia de certificare a declaratiilor
fiscale ale contribuabililor persoane juridice, de catre
un consultant fiscal . Reglementarile privind
certificarea se vor aplica de la 1 ianuarie 2010,
conform O.u.G. nr. 19/2008.

Bancile trebuie sa stabileasca acelasi plafon
pentru comisioanele percepute pentru tranzactiile
nationale in euro, ca si pentru cele transfrontaliere.
Regulamentul se refera la platile prin card, la
transferurile de credit si la retragerile de numerar,
efectuate electronic.

Teze prealabile pentru proiectul Codului de procedur@ administrativ@
Guvernul a adoptat o Hotărâre de Guvern care
conţine tezele prealabile ale proiectului Codului de
procedură administrativă.
Codul de procedură administrativă are ca scopuri
fundamentale: reglementarea modului în care deciziile
sunt luate în administraţia publică, în condiţiile respectării drepturilor persoanelor fizice şi juridice, precum şi a
interesului public; asigurarea informării şi participării tuturor părţilor interesate la luarea deciziilor administrative;
stabilirea unor reguli minimale pentru controlul organizării şi funcţionării administraţiei publice; reducerea
birocraţiei, simplificarea mijloacelor de acţiune a
administraţiei publice şi apropierea administraţiei de
cetăţean.
Doctrina şi practica juridică au fost preocupate în mod
constant de sistematizarea şi simplificarea legislaţiei
administrative în contextul unei inflaţii normative caracterizate de abundenţa textelor normative şi instabilitatea
regulilor. Demersurile de codificare urmăresc asigurarea
unei mai mari securităţi juridice şi a unei mai bune accesibilităţi a dreptului, în acord cu exigenţele constituţionale
legate de garantarea drepturilor substanţiale.
Proiectul are în vedere îndeplinirea următoarelor
obiective:
l uniformizarea soluţiilor legale disparate existente în
legislaţia actuală, precum şi reglementarea pentru prima
dată a unor situaţii juridice semnalate de practica
administrativă;
l simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei
publice prin coerenţa şi predictibilitatea procedurilor;
l asigurarea stabilităţii procedurilor administrative şi
indirect predictibilitatea actului de administraţie publică.
Actul are în vedere sistematizarea prevederilor de
procedură administrativă cât şi reglementarea unor
elemente cu caracter de noutate în acest domeniu
precum:
l descrierea şi explicarea principiilor, principalelor
concepte şi instituţii incidente domeniului procedurii
administrative, în vederea asigurării unui limbaj şi unei

aplicabilităţi unitare în materie;
l reglementarea etapelor procedurii administrative de
la iniţierea acesteia şi până la finalizarea ei, inclusiv
părţile, probele şi tipurile de răspundere;
l clarificarea regimului juridic aplicabil actelor,
operaţiunilor şi contractelor administrative.
Structura Codului va fi concepută astfel încât să
răspundă nevoii de reglementare unitară a unor aspecte
esenţiale în funcţionarea administraţiei publice corelativ
cu elementele de noutate şi cu soluţiile legislative identificate anterior. Partea I va cuprinde dispoziţii generale,
cum ar fi obiectul de reglementare, înţelesul unor
termeni. Partea a II-a urmează să detalieze procedura
administrativă, prin reglementarea mijloacelor alternative de soluţionare a disputelor administrative, aceste
proceduri prealabile sesizării instanţei de judecată având
un important rol atât în ceea ce priveşte responsabilizarea autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor şi
intereselor persoanelor şi interesului public, cât şi
evitarea litigiilor de contencios administrativ. Primul titlu
al acestei părţi va trata principiile generale, părţile
procedurii, regimul juridic al competenţei, termenele, iar
titlul II va fi dedicat etapelor necesar a fi parcurse în
cadrul procedurii administrative. Următoarele titluri vor fi
dedicate actului administrativ (instituţie juridică centrală
a dreptului administrativ), operaţiunilor administrative
(categorie discutată până în prezent doar în doctrină, dar
cu importante implicaţii practice mai ales în sfera
contenciosului administrativ), formele şi principiile după
care se exercită), căilor de atac pe cale administrativă a
actelor administrative (recursul administrativ şi
jurisdicţiile administrative speciale).
Concepţia codului are în vedere dreptul comparat şi
experienţa altor state, cu sisteme administrative destul
de diverse (Portugalia, Austria, SUA, Spania, Polonia;
Germania, Grecia, etc.)
Codul va intra în vigoare la şase luni de la publicare,
pentru a putea fi popularizat şi înţeles de cei interesaţi.
Guvernul Romaniei 22.10.2008

Şedinţa comună a guvernelor român şi ungar
A patra şedinţă comună a Guvernelor român şi ungar
s-a încheiat, marţi, la Szeged, Ungaria, fiind convenite şi
semnate mai multe documente bilaterale.
Subiectele aflate pe agenda discuţiilor.
România şi Ungaria vor coopera cu Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, cu alte state membre ale UE şi
Comisia Europeană pentru identificarea unor soluţii rezonabile privind problematica energie schimbări climatice.
A fost semnat un Acord privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere.
Cele două state îşi propun ca, începând cu momentul
aderării României la Spaţiul Schengen, România şi
Ungaria să colaboreze în state terţe, astfel încât Partea
care deţine reprezentare consulară să poată prelua
eliberarea vizelor pentru celălalt stat, care nu are
reprezentare consulară.
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din
România şi Ministerul Social şi al Muncii din Ungaria vor
elabora un Ghid comun bilingv pentru lucrătorii migranţi
din România în Ungaria,respectiv din Ungaria în România

Diplomele, certificatele de studii şi titlurile ştiinţifice
acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Ungară vor fi recunoscute reciproc.
Oficialii români şi ungari au analizat evoluţia principalelor proiecte de cooperare în domeniul transporturilor,
identificate şi agreate în cadrul precedentelor şedinţe
comune. Este vorba despre linia de cale ferată de mare
viteză pe ruta Budapesta Bucureşti Constanţa, distribuirea vinietelor româneşti pe teritoriul Republicii Ungare şi,
respectiv, a vinietelor ungare pe teritoriul României. Distribuirea vinietelor se face de la data de 15.10.2008 în
punctele Nagylak şi Vârşand, iar până la sfârşitul lunii
octombrie 2008 vor fi distribuite şi în celelalte puncte de
lucru şi on-line prin intermediul site-ului www.roviniete.ro
Cu prilejul şedinţei comune româno-ungare au fost
convenite şi semnate şi alte documente importante
vizând dezvoltarea integrată a bazinului Dunării, dezvoltarea unui sistem de decontare a serviciilor medicale,
dezvoltarea transfrontalieră a produselor turistice şi
colaborarea între întreprinzători celor două ţări.

Salarizarea conducătorilor operatorilor
economici cu capital majoritar sau integral
de stat se va realiza în funcţie de ponderea
subvenţiilor în veniturile acestor societăţi/
companii şi de performanţele economice
înregistrate.

S@rb@tori legale în România
Camera Deputatilor a votat favorabil, in plen,
pe data de 8 octombrie, cererea de reexaminare
a proiectului de lege privind modificarea Codul
muncii, trimisa de presedintele Romaniei, in luna
aprilie.
Prin acceptarea cererii de reexaminare privind propunerea legislativa pentru modificarea
Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, angajatii
vor primi 3 zile libere in plus, pe langa cele
prevazute in prezent, si anume, prima si cea dea doua zi de Rusalii si ziua de 15 august, in care
se sarbatoreste Adormirea Maicii Domnului.
Rusaliile sunt sarbatorite, duminica, la 50 de zile
dupa Pasti.
Conform prevederilor actuale ale Codului
Muncii, zilele de sarbatoare legala in care nu se
lucreaza sunt:
l 1 şi 2 ianuarie;
l prima şi a doua zi de Paşti;
l 1 mai;
l 1 decembrie;
l prima şi a doua zi de Craciun;
l 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decat cele creştine,
pentru persoanele apartinând acestora.
Legea pentru modificarea Codul Muncii va
intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul
Oficial.

Proiectul bugetului de stat }i al
bugetului de asigur@ri sociale
pe anul 2009
Pentru anul 2009 taxele şi impozitele nu vor fi
majorate şi nu vor fi introduse impozite noi.
Câştigul salarial mediu net va creşte în medie cu
10%, iar punctul de pensie va fi majorat, astfel
încât în 2009 salariul mediu brut va ajunge la
1.865 de lei, iar punctul de pensie va ajunge la
763.7 lei de la 1 ianuarie. Deficitul bugetar va fi de
2% iar formarea brută de capital fix este de 13%.
Pentru infrastructură vor fi alocate 6,5% din
PIB, pe trei componente importante: 4,5% din PIB
pentru infrastructura de transport, 1,3% pentru
locuinţe şi construcţii publice şi 0,6% pentru infrastructura de mediu. Pentru educaţie 6% iar pentru
cercetare 0,8%. Sănătatea are prevăzut 4% din
PIB, Agricultura 3%. Bugetului de asigurări sociale
prevede pentru asigurări şi asistenţă socială
11,4% din PIB. Procentul şomajului va fi sub 4%.
Au fost introduse şi două măsuri suplimentare
pentru stimularea investiţiilor. Acest ajutor de stat
va merge pe două direcţii. O treime din el va fi
repartizat pentru sectorul Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii, unde dobânda va fi subvenţionată, în
cadrul schemei de minimis, până la 200.000 de
euro pe proiect. A doua direcţie va reprezenta
două treimi din bugetul ajutorului de stat şi va fi
direcţionată pe proiecte de investiţii mari, pentru
întreprinderile mari.

l Este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestuia în numerar l Pacienţii vor fi scutiţi de
plata expertizelor pentru cazurile de malpraxis potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii l Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) va acorda asistenţă contribuabililor prin intermediul e-mailului l 25 octombrie este termenul legal privind plata
impozitului şi a contribuţiilor aferente salariilor, pentru luna septembrie l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1.092 al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor
de urs, lup, râs şi pisică sălbatică (M.O. nr.
655/17.09.2008)
l H.G. nr. 1.078 privind acordarea de sprijin financiar
grupurilor de producători recunoscute preliminar şi
organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi
legume (M.O. nr. 656/17.09.2008)
l Hotărârea nr. 08/117 a Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din România privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor
evaluatori de întreprinderi (M.O. nr. 656/17.09.2008)
l H.G. nr. 1.083 privind asigurarea despăgubirilor de
viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor (M.O. nr.
657/18.09.2008)
l Ordinul nr. 580 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind retragerea sub control a subproduselor
vitivinicole (M.O. nr. 657/18.09.2008)
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l O.u.G. nr. 104 pentru modificarea art. 5 din O.u.G.
nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a
cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele
de investiţii din cadrul Programului SAPARD (M.O. nr.
658/18.09.2008)
l Ordinul nr. M.89 al ministrului apărării pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau
părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea
Ministerului Apărării şi în proprietatea publică a statului
(M.O. nr. 658/18.09.2008)
l Ordinul nr. 1.096 al ministrului pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale pentru
aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea
centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
(M.O. nr. 658/18.09.2008)
l Ordinul nr. 1.557 al ministrului sănătăţii publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii
publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu (M.O. nr.

658/18.09.2008)
l Ordinul nr. 5.056 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind aplicarea prevederilor legale
referitoare la înfiinţarea şi organizarea programelor
universitare de masterat (M.O. nr. 658/18.09.2008)
l H.G. nr. 129 a Camerei Auditorilor Financiari din
România privind atribuirea calităţii şi a dreptului de
exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor
fizice care posedă o calificare profesională în audit
financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de
alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
(M.O. nr. 660/19.09.2008)
l Tabloul Naţional al Arhitecţilor (M.O. nr. 660/
19.09.2008)
l O.u.G. nr. 107 pentru modificarea anexei nr. 1 la
O.G. nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale
poliţiştilor (M.O. nr. 661/22.09.2008)
l O.u.G. nr. 108 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social (M.O. nr. 661/22.09.2008)

Şeful guvernului italian, Silvio Berlusconi, a cărui
ţară va deţine în 2009 preşedinţia G8, a afirmat
marţi că membrii grupului au luat decizia extinderii
sale la marile economii emergente potrivit
agenţiilor de presă. Statele vizate ar fi India, China,
Egipt, Africa de Sud, Mexic şi Brazilia.

Secretarul de stat american
Condoleezza Rice a chemat pentru
finalizarea cu succes a rundei de discuţii
Doha privind liberalizarea comerţului
pentru a trimite un "semnal puternic"
economiei mondiale bolnave.

Pakistan şi India au deschis comerţului peste "Linia de
Control" în disputatul Kashmir după mai bine de 60 de ani,
un pas care are ca scop relaxarea recentelor tensiuni între
cele două ţări rivale. Cei doi vecini din Asia de Sud, care
pretind control total al Kashmirului, au purtat două războaie
în regiune şi au fost aproape de al treilea în 2002.

CONSILIUL EUROPEAN DE LA BRUXELLES
15 ŞI 16 OCTOMBRIE 2008
Consiliul European s-a reunit la 15 şi 16 octombrie 2008
într-un context marcat de criza economică şi financiară
internaţ_ională. Consiliul European şi-a exprimat hotărârea
de a acţ_iona în mod concertat şi global pentru a proteja
sistemul financiar european, precum şi pe deponenţi.
Consiliul European a reafirmat obiectivul realizării unui
acord de ansamblu asupra dosarului „energie/schimbări
climatice” până la sfârşitul anului. Consiliul a ajuns la un
acord cu privire la accelerarea lucrărilor privind securitatea
energetică. Acesta a adoptat Pactul european privind
imigra_ţia şi azilul. Pe plan extern, Consiliul a evaluat
punerea în aplicare de către Rusia a acordului din 8
septembrie, situaţ_ia din Georgia şi relaţ_iile UE cu vecinii săi
estici. Consiliul European a audiat analiza premierului
irlandez cu privire la referendumul din Irlanda privind Tratatul
de la Lisabona; asupra acestei probleme, Consiliul va reveni
în luna decembrie. Consiliul European a aprobat alcătuirea
Grupului de reflecţie asupra viitorului Uniunii.

Şefii de stat şi de guvern au aprobat planul de acţiune
concertată al ţărilor din zona euro din 12 octombrie de a da un
răspuns colectiv criza de pe pieţele financiare. Ei au reafirmat
angajamentul de a adopta în orice împrejurări măsurile
necesare pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar,
pentru susţinerea instituţiilor financiare importante, pentru
evitarea falimentelor şi pentru asigurarea protecţiei
depozitelor de economii.
A fost decisă crearea unei "celule de criză", pentru a
permite o reacţie rapidă şi eficace în situaţii de criză. Acest
mecanism informal va asocia reprezentanţii Preşedinţiei în
exerciţiu, ai preşedintelui Comisiei, ai preşedintelui Băncii
Centrale Europene (împreună cu celelalte bănci centrale
europene), ai preşedintelui Eurogrupului şi ai guvernelor
statelor membre.
Liderii au subliniat necesitatea de a consolida
supravegherea sectorului financiar european. Ei au exprimat
de asemenea sprijinul pentru consolidarea rapidă de
reglementări prudenţiale. În mod similar, supravegherea şi
monitorizarea agenţiilor de rating va trebui intensificată.
La nivel global, liderii europeni au cerut o reformă
cuprinzătoare a sistemul financiar internaţional, bazată pe
principiile transparenţei, solidităţii bancare, responsabilităţii,
integrităţii şi guvernanţei globale. Obiectivul este de a lua
rapid decizii adecvate, astfel încât să se instaureze
încrederea în rândul titularilor conturilor de economii şi al
investitorilor din toate ţările.
Legat de subiectul energie şi schimbările climatice,
Consiliul European şi-a exprimat determinarea de a urmări

găsirea de soluţii adecvate pentru îndeplinirea angajamentelor ambiţioase al UE în materie de schimbări climatice şi
politica energetică. În acest context, Consiliul European
solicită Preşedinţiei şi Comisiei să îşi intensifice lucrările
pentru a ajunge la o decizie în decembrie.
Securitatea energetică este o prioritate pentru Uniunea
Europeană. Securitatea aprovizionării, solicită responsabilitate şi solidaritate din partea tuturor statele membre. Liderii
europeni au aprobat un set de linii directoare care ar trebui să
servească ca bază pentru dezvoltarea de propuneri sau
iniţiative de către Comisie, în special în domeniul eficienţei
energetice, diversificarea surselor de energie şi a rutelor de
aprovizionare, dezvoltarea unor mecanisme de criză care să
permită să se facă faţă unor întreruperi temporare ale
aprovizionării. Relaţiile UE cu ţările producătoare şi de tranzit
se vor dezvolta şi ele.
Pactul european privind imigraţia şi azilul a fost formal
adoptat de către Consiliul European. Pactul constituie baza
unei politici comune în materie de imigraţie, ghidată de un
spirit de solidaritate între statele membre.
În lumina respectării calendarului de retragere a trupelor
ruse din zonele adiacente Oseţiei de Sud şi Abhaziei Consiliul
European a solicitat realizarea unei evaluări complete a
relaţiei UE-Rusia, în perspectiva urmatoarei reuniuni la nivel
înalt, prevazuta la Nisa, la 14 noiembrie. Evaluarea va fi luata
în considerare în continuarea negocierilor unui nou acord de
parteneriat cu Rusia.
Consiliul European a aprobat propunerea privind
componenţa Grupului de reflecţie privind viitorul Uniunii.
Grupul a fost înfiinţat pentru a ajuta Uniunea în identificarea
provocărilor cu care Europa se va confrunta în următorii 15 la
25 de ani şi să prezinte propuneri de a răspuns.
În comunicatul preşedinţiei se face referire la planul de
acţiune concertată al ţărilor din zona euro din 12 octombrie de
a da un răspuns colectiv criza de pe pieţele financiare.
Prezentăm în continuare cu valoare de exemplu, acţiunile
concrete ale Germaniei. Parlamentul ţării a aprobat un
pachet de 500 de miliarde euro în cadrul planului de salvare al
industrie financiare, sumă apropiată ca valoare de totalul
taxelor percepute înr-un an. Planul include 400 de miliarde
euro, fond de stabilizare a pieţei financiare, pentru a garanta
împrumuturile şi 80 de miliarde de euro pentru recapitalizări
în sectorul bancar, prin cumpărarea participaţiuni la băci. O
sumă suplimentară de 20 de miliarde de euro este pregătită
pentru a acoperi eventualele pierderi.
La Consiliul European de toamnă România a fost reprezentată de preşedintele Traian Băsescu şi premierul Călin
Popescu-Tăriceanu. Preşedintele Băsescu a declarat, într-o
conferinţă de presă, care a avut loc la încheierea lucrărilor, că
în cadrul reuniunii s-a decis ca statele Uniunii Europene să
acţioneze coordonat şi complet pentru funcţionarea sistemului financiar, pentru finanţarea economiei, creştere economică accelerată şi crearea de locuri de muncă. "Una dintre principalele măsuri adoptate este protecţia depunerilor populaţiei
în bănci. După cum se ştie, şi România a adoptat deja soluţia
garantării depozitelor de până la 50.000 de euro. Dacă va fi
nevoie se va discuta şi în continuare". Premierul Tăriceanu a
declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că efectele crizei
financiare globale vor începe să se simtă şi în România. El a
adăugat că, în prezent, nu există doar o criză financiară,
aceasta transpunându-se în elemente din ce în ce mai
concrete de criză economică mondială, care - în opinia sa - nu
va afecta doar un număr de state, ci toate ţările de pe glob.

l Militari de rang înalt, americani şi ruşi, s-au întâlnit marţi la Helsinki l Arabia Saudită va judeca
991 de presupuşi militanţi al Qaeda l Kazakhstanul îşi retrage trupele din Irak l Vaticanul cere
mai multă protecţie pentru creştinii din Irak l Preşedintele israelian Shimon Peres i-a acordat,
luni (20 octombrie), liderului Kadima, Tzipi Livni, o prelungire de 14 zile pentru a finaliza formarea
noului guvern l Al 9-lea Seminar Chino-german Consacrat Drepturilor Omului s-a încheiat
miercuri la Beijing l Donaţiile pentru Georgia au depăşit 4,55 miliarde de dolari l

Experienţă extremă
La începutul lunii octombrie, trei amatori de sporturi
extreme au reuşit să coboare cu paraşuta, de-a lungul
Everestului. O britanică, un neozeelandez şi un canadian au
devenit primii paraşutişti care au sărit de la o înălţime de
aproape 9,000 de metri, la 762 metri peste "acoperişul lumii"
aterizând la 3765 deasupra nivelului mării, cel mai înalt punct
de aterizare pentru paraşutişti, în primul Everest Skydive.
Primii oameni care au planat cu paraşuta deasupra celui
mai înalt munte din lume au ajuns la viteze de 140 mile pe oră
înaite de a deschide paraşuta, de trei ori mai mare decât una
normală pentru a se putea umple cu aerul rarefiat. Săritorii au
purtat măşti de oxigen pentru ca plămânii să nu intre în
colaps şi costume de neopren împotriva îngheţului. "Am avut
un minut de cădere liberă şi în timp ce eram deasupra norilor
se putea vedea Everestul şi vîrfurile celorlaţi munţi înălţânduse printre nori" povestea paraşutista britanică după
aterizarea sigură.
A fost pentru prima dată când skydiving a fost organizat în
Himalaya, unde se găsec 8 din cei 10 cei mai înalţi munţi.

41 de paraşutişti au mai sărit de atunci, singuri sau în
tandem.

Simbolurile Uniunii
Europene
Parlamentul European recunoaşte în
mod formal simbolurile Uniunii Europene
Chiar dacă în Tratatul de la Lisabona
s-a renunţat la referirea cu privire la simbolurile UE, Parlamentul European a recunoscut, în mod formal, drapelul, imnul şi
deviza UE "Unitate în diversitate". În acest
sens a fost depusă, din partea Comisiei
pentru afaceri constituţionale, o solicitare
de modificare a Regulamentului de
procedură, care a fost votată de o largă
majoritate a membrilor Parlamentului
European (503 voturi pentru, 96 împotrivă
şi 15 abţineri).
În cadrul dezbaterii care a precedat
votul, raportorul Carlos Carnero Gonzales
(PSE, Spania) aprecia că această decizie
"este un mesaj politic pentru cetăţenii
noştri: simbolurile instituţie sunt prezente
în instituţia care reprezintă 500 de milioane
de locuitori."
Drapelul care reprezintă un cerc cu
douăsprezece stele aurii pe fond
albastru va fi arborat în toate incintele
Parlamentului şi cu ocazia evenimentelor
oficiale. Acesta este prezent în toate sălile
de reuniune ale Parlamentului.
Imnul care este extras din „Oda
Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig
van Beethoven este interpretat la
deschiderea fiecărei şedinţe constitutive şi
cu ocazia altor şedinţe solemne, în special
pentru a saluta şefi de state sau de
guverne sau pentru a întâmpina, după
fiecare extindere, noii deputaţi.
Deviza „Unitate în diversitate" este
reprodusă pe documentele oficiale ale
Parlamentului European.
Sărbătorirea zilei Europei la 9 mai a
fost, de asemenea, adoptată în cadrul
Regulamentului de procedură a Parlamentului.
(REF.: 20081008IPR39024)

Ingrid Betancourt

În urma invitaţiei făcute de preşedintele
Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering,
Ingrid Betancourt s-a adresat Parlamentului
European în cadrul sesiunii solemne din 8
octombrie 2008. În discursul de bun-venit,
preşedintele Hans-Gert Pöttering i-a mulţumit
lui Ingrid Betancourt pentru că a dat curs
invitaţiei Parlamentului European, declarând că
"Ingrid Betancourt a devenit la nivel mondial un
simbol al libertăţii şi al rezistenţei umane
impuse de dificultăţi severe şi privaţiunea
drepturilor fundamentale, un exemplu pentru
demnitate şi curaj."
Ingrid Betancourt:
"doar cu trei luni în urmă vă urmăream la
radio din junglă şi speranţa mea cea mai mare a
fost că vor exista oameni care să vorbească în
numele nostru, noi fiind prizonieri a unei nebunii
a altora. E un miracol că pot împărtăşi acest
momente cu dumneavoastră."
"Ca toţi sud-americanii visez că exemplul
european este contagios şi că şi noi vom putea
forma cândva un parlament latino-american
pentru a găsi cu ajutorul dialogului şi al
respectului cheia destinului comun."
"După cum ştiţi, cuvintele au o importanţă
extremă. Cu ajutorul lor putem combate în mod
eficient ura şi violenţa".
"Nu există nimic mai puternic decât
cuvântul. Trebuie să irigăm lumea cu cuvinte
pentru a atinge inimi şi a schimba
comportamente. Doar astfel putem construi
pace, menţine libertate şi construi o nouă
civilizaţie a iubirii."
"Societăţile noastre produc luptători de
guerilla în Irak, Iran şi Afganistan. Avem dreptul
să creăm o societate bazată pe excluziune?
Noi ne clădim fericirea pe suferinţa altora.
Trebuie să construim societăţi raţionale, bazate
pe incluziune şi să punem capăt conflictelor."
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Agentii
, matrimoniale
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Agenţia 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 FRANŢA şi 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.
ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, muncitor, vesel, simpatic, situaţie materială stabilă, doresc să cunosc o d-şoară maxim 30
ani, simpatică, agreabilă, cu principii sănătoase de viaţă pentru o relaţie de durată cu
perspective de căsătorie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatică), şaten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc să cunosc
o d-şoara max. 30 ani, care îşi doreşte o
relaţie serioasă cu finalitate de căsătorie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afacere proprie (fabrică de pielărie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caută să cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, delicată,
graţioasă, cu principii sănătoase de viaţă.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţial nevăzător, dar autonom, cu casă proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descurcăreţ, doresc să cunosc o d-şoară (dar care
poate avea şi un copil), chiar cu un handicap fizic, care îşi doreşte să fie iubită şi respectată, pt. a forma un cuplu unit şi durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIALĂ adriana
la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, simpatic, ochii albaştri, director de bancă, foarte bine poziţionat, serios, romantic, doreşte
să cunoască d-şoară maxim 37 ani, instruită, serioasă, agreabilă, scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, liniştit, realizat pe toate
planurile, doresc să cunosc o d-şoară maxim 35 ani, serioasă, delicată, cu care să
împărtăsesc sentimente reale şi alături de
care să formez o familie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, fără
copii, stabilit în Timişoara şi cu afaceri la

Reşiţa, stabil, rafinat, foarte manierat, plăcut, prezenţă foarte agreabilă, doresc să
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modernă, feminină, educată, cu intenţii serioase de a forma un cuplu stabil şi durabil.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 51 ani,168/63,divorţat, optimă
poziţie socio-economică, educat, rafinat,
prietenos, doresc să cunosc max. 40 ani,
(chiar şi cu un copil mic), pozitivă, afectuoasă, sensibilă, decisă şi intenţionată de a
forma un cuplu solid. Pot oferi şi posibilitatea de a lucra la firma mea. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA, la tel. 0256207.279 sau 0723-257.815.
FRANCEZ 39 ani, 168/65, celibatar, firmă agricolă, muncitor, stabil, serios, înţelegător, flexibil doresc să cunosc maxim 38
ani (chiar şi cu un copil), modestă, naturală,
chiar şi de la sat, dar cu intenţii serioase de
a contrui o familie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel. 0256-207.279
sau 0723-257.815.
FRANCEZ 40 ani, 180/78, divorţat,
foarte simpatic, şaten/ochii verzi, situaţie
economică deosebită, firmă agricolă,
generos, educat, manierat, doresc să
cunosc maxim 38 ani, înaltă, delicată,
modestă dar cu bune intenţii de a formă o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caută
să cunoască o d-şoară modestă, chiar de la
sat, familistă, care doreşte să formeze o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, medic, poziţie socio-economică elevată, inteligent, rafinat, modern estrovertit, doreşte să
cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, cu
valori morale şi educaţie aleasă, pt. căsătorie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.10.2008
REŞIŢA (locuri disponibile/locuri pentru absolvenţi): Asistent manager: 0/2;
Agent comercial: 2/1; Agent de asigurare: 0/14; Agent turism: 1/0; Agent vanzari:
0/3; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 5/1; Betonist: 2/0; Bucatar: 1/2;
Confectioner-asamblor articole din textile: 10/0; Consilier: 0/1; Consilier juridic: 1/0;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 25/18; Director tehnic: 1/0;
Dulgher: 12/8; Electrician auto: 0/1; Electrician de intretinere si reparatii: 3/8;
Electrician in constructii: 3/3; 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: 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: 28/19; Lacatus mecanic de intretinere
si reparatii: 2/2; Lucrator comercial: 5/17; Lucrator sortator deseuri: 14/5; 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: 6/0; 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: 12/4; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1/0;
Operator fabricarea mezelurilor: 0/8; Ospatar: 5/11; Otelar: 1/1; Patiser: 1/0; Portar:
1/0; Pregatitor materiale de sarje: 1/0; Proiectant inginer electromecanic: 0/1;
Referent: 1/0; Secretara: 0/2; Sofer de autoturisme si camionete: 1/0; Spalator
vehicule: 1/0; 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: 23/17; Sudor in
mediu protector: 0/5; Sudor manual cu arc electric: 10/10; Tehnician constructor:
0/2; Tehnician echipamente calcul retele: 2/0; Tamplar universal: 11/5; Tinichigiu
carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 2/1; Vopsitor auto: 0/3; Zidar pietrar:
4/0; Zidar rosar-tencuitor: 10/20; Zugrav-vopsitor: 5/10;
TOTAL GENERAL: 737
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Drumul cel mai uşor spre casa ta!
Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!
Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!
Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de gama
de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
VÂNZARE GARSONIERE
Vând 2 camere de cămin, Albăstrelelor,
etaj 1/4, baie cu vană, centrală, podele
laminate, uşi interior si uşă intrare lemn,
preţ 16.900 € negociabil, cod anunţ 00292.
Vând garsonieră, Tineretului, etaj 5/9,
apă rece, apă caldă, podele laminate, cabină duş, gresie, preţ 22.500 € negociabil,
cod anunţ 00295.
Vând gars. Mociur, convector, gaz, apă
caldă, perete exterior izolat, baie mare, 28
mp, preţ 17.500 € neg. cod anunţ 00020.
Vând garsonieră Timişoara, Lipovei,
gresie, faianţă, 24 mp, preţ 30.000 €
negociabil, cod anunţ 00008.
Vând garsonieră, Albăstrelelor, etaj
3/4, uşă metalică, termopane, convector,
instant,preţ 20.000 € neg. cod anunţ 00151
Vând garsonieră, Tineretului, etaj 8/9,
31.66 mp, uşă metalica la intrare, preţ
21.000 € negociabil, cod anunţ 00166.
Vând garsonieră, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, uşă metalică, gresie,
faianţă, preţ 7500 € neg. cod anunţ 00195.
Vând garsonieră, B-dul Republicii, etaj
6/8, 44 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ
31.000 €, cod anunţ 00224.
Vând garsonieră, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ 22.000
€, cod anunţ 00218
Vând garsonieră, bd. Rev. din Decembrie, et.3/4, 37 mp, podele laminate, termopane, preţ 25.000 € neg. cod anunţ 00226
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Intim,
confort I, semidecomandat, etaj 9/10,
utilităţi curente, fără alte îmbunătăţiri, preţ
30.000 € negociabil, cod anunţ 00298
Vând apartament 2 camere Govândari,
confort II, semidecomandat, et. 3/4, izolat
pe interior, utilităţi curente, renovat, preţ
30.000 € negociabil, cod anunţ 00287.
Vând ap. 2 camere, Govândari, conf. I,
semidecomandat, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ 35.000 € neg. cod anunţ 00293.
Vând ap. 2 camere, Govândari, conf. I,
semidecomandat, et. 3/4, centrală termică,
izolat pe interior, geamuri termopan, super
renovat, preţ 41000€ neg.cod anunţ 00294
Vând apartament 2 camere, zona
Govândari, confort 1, semidecomandat, et.
5/10, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.500€, cod anunţ 00268.
Vând apartament 2 camere + 2 camere
demisol, aproximativ 104 mp, zona Moroasa, parter/4, confort 1, semidecomandat,
preţ 45.000 €, cod anunţ 00272.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, et. 9/10, confort 2, semidecomandat, termopane, te îmbunătăţiri, preţ
35.000 €, cod anunţ 00260.
Vând apart. 2 camere zona Govândari,
parter/4, 60 mp, confort 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri,
preţ 40.000 € negociabil, cod anunţ 00252.
Vând apart. 2 camere, Molizilor, et. 1/4,
conf.2,semidecomandat, centrală termică,
termopane, uşă metalică, mobilat, utilat,
preţ 40.000 € negociabil, cod anunţ 00251.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 43.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 46.500 €, cod anunţ 00249.
Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 2/4, fără îmbunătăţiri, preţ
34.000 € negociabil, cod anunţ 00248.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând ap. 3 cam., Republicii, et.10/10,
conf. I, semidecomandat, gresie, faianţă,
izolat, podele laminate, instant si 2 convectori, preţ 33.500 € neg. cod anunţ 00285.

Vând apartament 3 camere la casa,
Muncitoresc, etaj 1, gresie, faianţă, convector, podele, instant, preţ 36.000 €
negociabil, cod anunţ 00291.
Vând ap. 3 camere, Govândari, confort
1, semidecomandat, et. 4/4, fără îmbunătăţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, centrală termică, bloc de cărămidă, parchet,
preţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând ap.3 camere, Moroasa, confort 2,
semidecomandat, et. 3/4, centrală termică,
preţ 40500 € negociabil, cod anunţ 00276.
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, decomandat, et. 1/3, centrală
termică, uşă metalică, termopane, bloc de
cărămidă, complet renovat, preţ 100.000 €
negociabil, cod anunţ 00266.
Vând apart.3 camere, Luncă, confort 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
uşă metalică, termopane, bloc de cărămidă, preţ 60.000 € neg. cod anunţ 00257.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, 113 mp, et.
10/10, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane,
uşă metalică, termopane, preţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.
Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică,
termopane, bucătărie complet mobilată şi
utilată preţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, centrală termică, gresie, faianţă, podele laminate, preţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând apartament 3 camere, Republicii,
conf. 1, decomandat, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 50.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Republicii,
zona Spar, confort 1, semidecomandat, 80
mp, et. 9, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, recent renovat,
preţ 48.000 € negociabil, cod anunţ 00016.
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 60.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, uşă metalică, uşi interioare schimbate, izolat, termopane, centrala, preţ 85.000 € neg. cod anunţ 00052.
Vând apartament 4 camere, Calea
Timişorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 băi, centrală, termopane, parchet, necesită renovare, preţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 115 mp, etaj 8/8, centrală, 2
băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie mobilată, preţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.
Vând ap.4 cam., conf. 1, decomandat,
126mp, et. 3/4, centrală, 2 băi, Zona Tribunalului, preţ 85.000 € neg.cod anunţ 00217
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 4 dormitoare, 3 băi, bucătărie, mansardă, garaj, birou, terasă, pivniţă,
sală de recreare, curte, suprafaţa utila cca.
400 mp, complet renovata, toate utilităţile,
preţ 237.000 € neg. cod anunţ 00290.
Vând casă 3 camere, în Oraviţa, zonă
centrală, pretabil sediu bancă, spaţiu
comercial sau locuinţă, din piatra, garaj,
curte, posibilitate mansardare, baie, bucătărie, 2 holuri, apa rece, curent, canalizare,
boiler electric, renovate, preţ 40.000 € fix,
cod anunţ 00297.
VÂNZARE TEREN
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
buna, zona buna pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
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S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară
consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere
dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor
rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Micro 4, modificată,
termopane, îmbunătă ţit ă. Tel. 0355404462, 0788-021439.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Luncă,
confort 3, etaj 3, termopane, preţ 25000 €
neg. Tel 0355-404462, 0771-344881
Vând apartament 2 camere decomandat, Moroasa, suprafaţă mare 71 mp, modificat complet, amenajat, termopane. Tel.
0355-404462, 0788-021442,0728-625813
Vând apartament 2 camere, decomandat, confort 1, centrală, termopane,
modificat bucătărie şi dormitor, Micro 4,
38.500 €. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând ap. 2 camere decomandat, transformat în 3 camere, modificat, Timişorii, suprafaţă mare 80 mp, termopane, izolaţie,
35.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 2, Micro 3, amenajat, îmbunătăţit,
modificat, centrală, spoturi, 40.000 €. Tel.
0355-404462, 0788-021442,0728-625813
Vând apartament 2 camere confort 1
decomandat, Calea Caransebeşului, suprafaţă mare, termopane, îmbunătăţit, modificat. Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, totul nou, la cheie, modificat,
spoturi, centrală, termopane, mobilat, Moroasa, merită vazut, 39.000 €. Tel. 0355404462, 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 preţ 35.500 neg. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813.
Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spaţiu mare 75 mp, bucătărie
mare, 45.000. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813.
Vând ap. 2 camere, Micro 1, bloc 4 etaje, conf. 1, semidecomandat, mobilat, preţ
40.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 2 camere confort 1,
semidecomandat, langă Victoria, bun
pentru privatizare, preţ 36.000 € negociabil. Tel 0355-404462, 0771-344840.
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere lângă facultate, 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, îmbunătăţit,
41.000 €. Tel. 0355-404462, 0771-344840.
Vând ap.3 camere conf.1 decomandat,
spaţios, multiple modificări, termopane,
centrală, izolaţie, totul nou, mobilat, etaj 3,
Moroasa.Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Micro 2, termopane, centrală, izolaţie, bloc 4 etaje, 45.000 €. Tel.
0355-404462, 0771-344840.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, centrală, preţ
38.000 €. Tel. 0355-404462, 0771-344840.
Vând apart. 3 camere, Micro 3, confort
1, termopane, centrală, izolat termic, preţ
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 3 camere, centru,
multiple modificări, mobilat nou, amenajat
deosebit, merită văzut, preţ 65.000 €. Tel.
0355-404462, 0771-344840.
Vând apartament 4 camere, Luncă,
etaj 1, modificat, 105 mp, îmbunătăţit, centrală, uşi înlocuite, 65.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021439.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă Luncă, 5 camere, demisol,
parter, etaj, centrală, stradă liniştită,
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 şi 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 Muncitoresc. Tel. 0355-404462, 0788-021441.
Vând casă Centru, 10 camere, 4 intrari
separate, necesită renovare, pretabil birouri sau cabinete, preţ 100.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021441.
Vând casă Muncitoresc, superb amenajată, poziţie bună, la Bulevard, 4 camere, BCA, centrală, 134 mp, termopane,
pretabil locuit şi privatizare, neg. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813.
Vând casă, Centru, 3 camere, cărămidă arsă, garaj, singur în curte, baie amenajată, 2 bucătării, 70.000 € neg. Tel. 0355404462, 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 bulevard, parter si etaj, teren 600 mp, renovată
recent, 2 băi, instalaţii noi, mobilată,
108.000 €.Tel.0355-404462, 0788-021441
ÎNCHIRIERE
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, etaj 1 la Bulevard, 100 mp,
centrală, nemobilat, pretabil birouri, 350 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021439.
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, mobilat şi utilat, 130 €. Tel. 0355404462, 0788-021439.
Ofer spre închiriere garsonieră mobilată, zonă bună. Tel. 0355-404462, 0788021439.
Ofer spre închiriere apart. 3 camere,
complet mobilat şi utilat, centrală, termopane. 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 şi utilat, în Centru, ofer
preţ bun. Tel 0355-404462, 0788-021439.
Caut să închiriez apartament cu 2 camere Centru sau Luncă. Tel. 0355-404462.
Caut să închiriez garsonieră sau
apartament cu 2 camere nemobilat. Tel
0355-404462, 0788-021439.
Caut să închiriez apartament cu o cameră sau 2 Govândari. Tel. 0788-021439.
Vând urgent garaj zona Luncă, preţ
7.500 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442.

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
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
VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, centrală zona
centru. Preţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. Tel. 221529,
0724-302616
Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbunătăţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
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
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

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 preţ 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. 0723584980.
Inchiriaza ap 3 camere, complet
mobilat si utilat, centrala termica, termopane, amenajat. preţ 170 € Tel. 0723584980.
Vând apart. 3 camere conf.1 decomandat, cu centrala termica, 2 bai, 2 balcoane
preţ 42.000 € neg. Tel. 0748-118777.
Inchiriez, apartament 2 camere cu
imbunatatiri si mobilat in zona Lunca.
Tel.0748-118777.

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vând 2 camere de camin, zona camine, et. 1, preţ 13.800 €. Tel. 0723-584980
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 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. 0748119443.
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. 0748119442.
Vând apartament 2 camere imbunatatit
in Micro 2, preţ 30.500 € neg. Tel. 0770446225.
Vând garsoniera conf.1, preţ 16.000 €
neg. Tel. 0770-446225.
Închiriez garsoniera sau ap 2 camere
Tel. 0770-446225.
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LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa11-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dinamo Bucuresti
Unirea Urziceni
Steaua Bucuresti
FC Timisoara*
CFR Cluj
Otelul Galati
FC Arges
U. Craiova
FC Brasov
Rapid Bucuresti
FC Vaslui
Pandurii Tg. Jiu
Gaz Metan Medias
Farul Constanta
Politehnica Iasi
CS Otopeni
Gloria Bistrita
Gloria Buzau

M
M
M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
VV
8
8
6
8
5
5
5
5
4
5
5
3
3
3
3
2
2
0

PRISMA SPORT

HANDBAL

E
EE III
1 2
0 3
3 2
2
1
4 2
3 3
3 3
3 3
5 2
1 5
1 5
2 6
2 6
2 6
2 6
2 7
1 8
1 10

GG
MM
GM
18
22
19
21
16
15
15
13
9
15
10
11
13
10
8
11
10
4

GP
GP
GP
9
10
9
11
7
10
13
11
5
13
11
18
21
18
17
21
16
20

PP
P
25p
24p
21p
20p
19p
18p
18p
18p
17p
16p
16p
11p
11p
11p
11p
8p
7p
1p

Etapa urmatoare (12/34) 24-27.10.2008, vineri 24.10: Pandurii
Tg. Jiu - FC Vaslui, (ora 17:00); FC Arges - Poli Iasi, (ora 19:00); Sambata 25.10: FC Brasov - Gloria Bistrita, (ora 15:00); Urziceni - Farul,
(ora 19:00); Dinamo - Otelul, (ora 20:45); Duminica 26.10: Gaz Metan
- U Craiova, (ora 15:00); Steaua - Gloria Buzau, (ora 19:00); FC Timisoara - CFR Cluj, (ora 21:00); Luni 27.10: CS Otopeni - Rapid, (ora
17:00) Toate meciurile sunt transmise de posturile GSPTV si GSPTV2

HCM Constanţa s-a calificat în turul 3 al Cupei Cupelor,
după ce a învins sâmbătă, scor 22-15, gruparea poloneză Vive
Kielce, în manşa secundă a turului 2, în partida tur Kielce reuşind
să câştige cu 27-21. Tehnicianul dobrogenilor, Zoran Kurteş, a
declarat după meci că a avut mari emoţii deoarece elevii săi
trebuiau să recupereze diferenţa de şase goluri din partida tur.
"Meciul a fost foarte greu, pentru că aveam de remontat diferenţa
celor şase goluri, dar mă bucur enorm de victorie şi mergem mai
departe. Am câştigat prin mobilizarea jucătorilor, prin dorinţa lor de
victorie, adică prin spiritul de echipă", a spus Kurteş.
Steaua, a doua victorie in Liga Campionilor la handbal.
Campioana României la handbal masculin, Steaua Bucureşti, a
obţinut, duminică, la Buzău, a doua victorie din grupa E a Ligii
Campionilor, în faţa ruşilor de la Chehovskie Medvedi, scor 34-32.
În prima partidă disputată în grupa E, steliştii au fost învinşi, în
deplasare, de spaniolii de la Portland San Antonio, cu 38-30, în
timp ce în al doilea meci au învins formaţia RK Cimos Koper, scor
28-26. Steaua va juca următorul meci din grupa E cu Cimos Kope,
în 18 noiembrie, în deplasare.
Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a impus
duminica in fata selectionatei Rusiei, scor 33-28, in cadrul celui deal doilea meci amical dintre cele doua formatii disputat la Aarhus
(Danemarca), dupa ce si sambata elevele lui Radu Voina
castigasera cu 32-27. Romania a fost prezenta la Aarhus pentru
Cupa Mondiala, unde a facut parte din Grupa B. Tricolorele au
incheiat grupa pe ultimul loc, fara niciun punct, obtinand
urmatoarele rezultate: ROMANIA-Norvegia 23-30; ROMANIASuedia 24-29; ROMANIA-Germania 25-34.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa8-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
Stiinta Municipal Bacau
Dinamo Baumit Bucuresti
UCM Resita
HC Odorhei
Univ. Bucovina Suceava
CSM Medgidia
Universitatea Cluj
Steaua MFA Bucuresti
Univ HCM Poli Timisoara
Energia Pandurii Tg. Jiu
HC Minaur Baia Mare
CSM D & C Oradea
CS H & V Pitesti

M
M
M
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
8
8
8
8

V
VV
7
7
5
5
4
3
3
3
2
2
1
2
2
0

E
EE
0
0
2
1
1
2
1
1
2
2
3
1
0
2

II
I
1
1
1
2
3
3
4
4
3
3
4
5
6
6

GG
MM
GM
232
236
252
222
220
228
204
239
194
178
195
188
198
184

GP
GP
GP
183
216
240
203
221
206
211
254
191
185
203
212
234
211

PP
P
14p
14p
12p
11p
9p
8p
7p
7p
6p
6p
5p
5p
4p
2p

Etapa urmatoare: (9/26), 08.11.2008: Steaua - Suceava;
Medgidia - Poli Timisoara; Odorhei - Pandurii Tg. Jiu; U Cluj - Bacau;
HCM Constanta - Dinamo; Pitesti - UCM Resita; Baia Mare - Oradea.

RUGBY
Reprezentativa de rugby U21 a României a câstigat titlul de
campioana europeana, pentru a doua oara consecutiv, în urma
victoriei obtinute in Germania în fata echipei Rusiei, cu scorul de
37-0 (19-0 la pauza). Jucatorii pregatiti de Alexandru Achim si
George Sava au înscris sase eseuri.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
24 - 26 oct:
24 - 26 oct:
26 oct:
27 oct - 02 nov:

MOTOCICLISM - MP al Valenciei, Spania;
VTM - Etapele 15 si 16, Ranca;
ATLETISM -Dresdner Kleinwort Frankfurt Maraton
TENIS - ATP Master Series, Paris, Franta.

DE VĂZUT LA TV:
MOTORSPORT: WTCC - Cupa Mondiala de Turisme, Japonia
Duminica Eurosport ora 08:15
MOTOCICLISM: MOTOGP - Etapa de la Valencia, Cursele
Duminica Eurosport ora 10:45
HOCHEI: Liga MOL - SC Miercurea Ciuc - DAB Docler
Duminica Sport Klub ora 15:00
FOTBAL: Camp. Angliei: Chelsea Londra - Liverpool
Duminica Eurosport 2 ora 15:30
HANDBAL FEM.: Camp. National: Tomis Constanta - Oltchim
Duminica Sport.ro ora 16:15
TENIS: ATP Master Series, Paris - Ziua 1
Luni Sport.ro ora 12:00

Joi/23 Octombrie
Timişoara
+20ºC
+8ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 27 Octombrie

Andy Murray, învingător în turneul Masters de la Madrid.
Tenismenul scoţian Andy Murray, cap de serie numărul 4, a
câştigat duminică finala turneului Masters de la Madrid, după ce l-a
învins pe francezul Gilles Simon cu scorul de 6-4, 7-6, informează
site-ul oficial al competiţiei. Murray a acces în ultimul act al
turneului după ce l-a eliminat în semifinale pe elveţianul Roger
Federer, pe care l-a învins cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5. De partea
cealaltă, francezul Gilles Simon s-a calificat în finală după ce l-a
învins sâmbătă pe liderul mondial Rafael Nadal, scor 3-6, 7-5, 7-6,
într-un meci care a durat 3 ore şi 22 de minute.
Tenismanul român Victor Hănescu a urcat şapte poziţii şi
ocupă locul 66, cu 629 puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii
luni, informează site-ul atptennis.com. Jucătorul Victor Crivoi
ocupă aceeaşi poziţie ca şi în săptămâna precedentă, locul 141,
cu 323 de puncte. Tenismanul Adrian Cruciat este clasat pe poziţia
167, cu 262 de puncte, în timp ce Adrian Ungur este clasat pe
poziţia 243, cu 164 de puncte. În clasamentul ATP Race, Hănescu
a urcat cinci poziţii şi se află pe locul 55, cu 114 puncte. Victor
Crivoi a staţionat pe locul 175, cu nouă puncte, iar Adrian Cruciat
ocupă poziţia 235, cu trei puncte.
Primele 6 poziţii ale ierarhiei mondiale sunt ocupate în ordine
de următorii jucători:
1. Rafael Nadal (Spania) 7100
2. Roger Federer (Elveţia) 5805
3. Novak Djokovic (Serbia) 4575
4. Andy Murray (Marea Britanie) 3420
5. David Ferrer (Spania) 2315
6. Nikolay Davydenko (Rusia) 2265

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+18ºC
+8ºC

+17ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +16ºC
+4ºC

+18ºC
+10ºC

+17ºC
+8ºC

Miercuri, 29 Oct.

Sâmb@t@/25 Octombrie

+14ºC
+3ºC

Rezultatele meciurilor din
etapa a III-a a grupelor:
Marti, 21 oct 2008:
Grupa E
Villarreal - Aalborg
6-3
Man. United - Celtic
3-0
Grupa F
Bayern - Fiorentina
3-0
Steaua - Lyon
3-5
Grupa G
Fenerbahçe - Arsenal 2-5
Porto - Dinamo Kiev
0-1
Grupa H
Zenit - BATE
1-1
Juventus - Real Madrid 2-1
Miercuri, 22 oct 2008:
Grupa A
Bordeaux - CFR Cluj
1-0
Chelsea - AS Roma
1-0
Grupa B
Inter - Anorthosis
1-0
Panathinaikos - Bremen 2-2
Grupa C
Sahtior - Sporting
0-1
Basel - Barcelona
0-5
Grupa D
Atlético - Liverpool
1-1
PSV - Marseille
2-0

Duminic@/26 Octombrie

Timişoara
Caransebeş

+16ºC
+1ºC

Oraviţa +20ºC
+8ºC

Marţi, 28 Octombrie

LIGA CAMPIONILOR

TENIS

Vineri/24 Octombrie

FORMULA 1
Hamilton a câştigat MP al
Chinei. Pilotul englez al echipei
McLaren-Mercedes, Lewis
Hamilton, a câştigat duminică,
la Shanghai, Marele Premiu de
Formula 1 al Chinei şi are cele
mai mari şanse să cucerească
titlul de campion mondial în
ultima etapă, fiind la 7 puncte
distanţă de rivalul său Felipe
Massa.
Hamilton a fost urmat de
principalul său concurent la titlu,
brazilianul Felipe Massa (Ferrari), iar ultimul loc pe podium a
fost ocupat de colegul său,
finlandezul Kimi Raikkonen. Cu
câteva ture înainte de finalul
cursei, Raikkonen a încetinit şi ia permis lui Massa să-l depăşească.
Pe locul 4 a terminat spaniolul Fernando Alonso (Renault),
urmat de germanul Nick
Heidfeld (BMW) şi polonezul
Robert Kubica (BMW). Poziţia a
7-a a fost ocupată de germanul
Timo Glock (Toyota), iar pe 8 s-a
clasat brazilianul Nelson Piquet
Jr. (Renault).
Ultima cursă a sezonului, a
18-a, va avea loc la 2 noiembrie,
în Brazilia pe circuitul Interlagos
unde se va stabilii castigatorul
sezonului 2008.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+14ºC
+5ºC

+14ºC
+4ºC

Reşiţa

+15ºC
+7ºC

Oraviţa +14ºC
+5ºC

Oraviţa +13ºC
+3ºC

+14ºC
+7 º C

Joi, 30 Octombrie

Caransebeş

+14ºC
+9ºC

Vineri, 31 Octombrie Sâmbătă, 1 Nov.

Duminică, 2 Nov.

Reşiţa

+14ºC/-2ºC

+12ºC/+5ºC

+8ºC/+4ºC

+8ºC/+3ºC

+7ºC/+0ºC

+8ºC/+4ºC

+11ºC/+6ºC

Timişoara

+14ºC/-2ºC

+12ºC/+4ºC

+8ºC/+4ºC

+8ºC/+4ºC

+7ºC/+1ºC

+7ºC/+3ºC

+10ºC/+6ºC

8

| 23 - 29 Octombrie 2008 | PRISMA

